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 The purposes of this research were to 1) study the research features on teaching English 
reading for secondary school students conducted between 1997–2010 and 2) evaluate the standard 
indices of the research on teaching English reading for secondary school students conducted 
between 1997 – 2010. There were 65 research samples selected from the population of the 
dissertations /thesis of the graduate students from Faculty of Education and Faculty of Liberal 
Arts, Chulalongkorn University, Kasetsart University, Srinakharinwirot University and Silpakorn 
University. The research tools used in this study were 1) a data record from research features      
2) an evaluation of research quality. The data were analyzed using mean and standard deviation. 
 The results of research synthesis were as follows: 
 1.  The synthesis of research on teaching English reading classified as lower secondary 
level (grade 1-3) showed that the most popular innovative materials were the development of 
English reading skills ( .  %). While, reading comprehension instructions were the most 
commonly used teaching techniques and method (9.76%). In the upper secondary level, the 
results showed that the development of English reading skills ( . %) and English learning 
strategies (12.50%) were of the most widely used materials and techniques, respectively.  
 2. The quality evaluation results of the research reports found that the quality of the most 
research reports were at the very satisfactory level.  
 3. Data for this research consisted of 187 values showed the effect sizes of 1.93. This 
indicates that the difference between the mean values of synthesized research samples group and 
control group were 1.93. 
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บทที 1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 ภาษาองักฤษเป็นเครืองมือทีสาํคญั สาํหรับการสือสารทาํความเขา้ใจระหว่างกนั และถือ
เป็นภาษาสากลมีการใชก้นัอย่างแพร่หลาย  และแน่นอนว่า  การทีจะเรียนรู้ภาษาและสามารถใช้
ภาษาไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมกบัสังคมวฒันธรรมตามสถานการณ์ไดใ้นทุกทกัษะของภาษานัน 
จาํเป็นตอ้งเรียนรู้เพือใหเ้กิดทกัษะ ความชาํนาญทีถูกตอ้ง โดยเฉพาะทกัษะภาษาเพือการสือสาร ซึง
ประกอบดว้ย การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ทงันีทกัษะพืนฐานความสาํเร็จของทกัษะทงั
ปวง และถือเป็นทกัษะทางภาษาทีสาํคญัและจาํเป็นทกัษะหนึง คือ ทกัษะการอ่าน 

การอ่านช่วยให้เราไดค้าํตอบจาํปัญหาทีตอ้งการแกไ้ข ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม 
การอ่านช่วยให้สามารถเพิมพูนสติปัญญา และขอ้เท็จจริงเกียวกบัปัญหา และช่วยพฒันาให้ไดรั้บ
ประสบการณ์ดา้นความรู้ ความคิด  จินตนาการ เนืองจากแหล่งความรู้ทีเราสามารถคน้ควา้ดว้ย
ตนเองมักเป็นหนังสือ  สือสิงพิมพ์ ผู ้ที มีทักษะทางการอ่านดีย่อมมีโอกาสมากกว่าผู ้ที  มี
ความสามารถทางการอ่านนอ้ย ดงันนัจึงถือว่าการอ่านเป็นสิงสาํคญัยงิต่อการดาํรงคชี์วิตของมนุษย ์
(มณีรัตน์ สุกโชติรัตน, ) สอดคลอ้งกบั บญัชา อึงสกุล ( ) กล่าวว่า ผูที้อ่านมาก ย่อมมี
ความรู้มาก เพราะการอ่านทาํใหเ้ป็นผูร้อบรู้ ซึงเป็นทกัษะพิสัยทีจาํเป็นตอ้งสร้างใหแ้ก่เด็กไทย  ให้
มีโอกาสในดา้นของการแสวงหาความรู้ต่างๆไดม้าก ในสาขาวิชาของตนให้กวา้งขวางและลึกซึง  
(วิสาข์ จัติวตัร์, : 1) สอดคลอ้งกับ มาตรา  แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศกัราช  ทีกาํหนดให้ส่งเสริมการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน วางแผน ปฏิบติั แกปั้ญหา 
จดัการ การเผชิญสถานการณ์ ประยุกตใ์ชค้วามรู้และสร้างองคค์วามรู้ (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, : ) ดงัเช่นนกัวิชาการการศึกษาหลายท่านไดแ้สดงทศันะทีเกียวขอ้งกบั
การอ่าน ไดแ้ก่ วอลเลช (Wallace, 1992: 5-7) กล่าวว่า การอ่านมีบทบาททีสาํคญัในชีวิตประจาํวนั
ของมนุษย ์ซึงสอดคลอ้งกบั รีเวอร์ส (Rivers, 1981: 260) ทีกล่าวว่าทกัษะทางดา้นการอ่านนนัจะคง
อยูไ่ปกบัตวันกัเรียนผูน้นัตลอดไป อีกทงัการอ่านเป็นวิธีการหนึงของการเรียนรู้เพือทาํความเขา้ใจ
ในเรืองต่าง ๆและเป็นวิธีการเรียนรู้ทีมีความสําคญัเพราะเป็นวิธีการเรียนรู้ทีผูอ่้านสามารถใช้
ความคิดในการพิจารณาเนือหาสาระความเป็นมาเหตุและผลของเรืองทีอ่านดว้ยตนเองซึงจะพฒันา
ไปสู่การเรียนรู้ในระดบัทีสูงขึน แต่จากรายงานสถิติของสาํนกังานสถิติ พบว่า การอ่านหนงัสือของ
คนไทย ของสํานักงานสถิติแห่งชาติปี  พบว่าเด็กไทยมีสถิติการอ่านหนังสือลดลงจนน่า
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ตกใจ  เฉลียอยู่ที -  เล่มต่อปี ขณะทีประเทศเพือนบา้นของไทย เช่น สิงคโปร์มีสถิติการอ่าน
หนงัสือสูงถึง -  เล่มต่อปี ส่วนเวียดนามซึงเป็นประเทศคู่แข่งทีสําคญัของไทยมีสถิติการอ่าน
หนังสือสูงถึง   เล่มต่อปี ดงันันจากสถานการณ์การอ่านหนังสือของคนไทยดงักล่าว จึงอยู่ใน
เกณฑที์ตาํกวา่ประเทศอืนๆ อยูม่าก (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, ) กระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู ้
ทีทาํหนา้ทีในการส่งเสริมการศึกษาไดเ้ห็นความสาํคญัของปัญหาการอ่านของเด็กไทย ดงัปรากฏ
ในการกาํหนดความสาํคญัของการอ่านไวใ้นจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐานปี พ.ศ.

 โดยระบุว่า ผูเ้รียนต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน อีกทังหลักสูตร
การศึกษาระดับขันการศึกษาพืนฐาน ไม่ได้มองข้ามความสําคัญและความจํา เ ป็นของ
ภาษาองักฤษ  โดยมีการกาํหนดใหภ้าษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศทีเป็นสาระการเรียนรู้พืนฐาน
ซึงนกัเรียนทุกคนตอ้งไดเ้รียนรู้ เพือใหมี้ความรู้ความสามารถในการฟัง พดู อ่าน เขียน เขา้ใจความ
แตกต่างของภาษา การคิด  สังคม เศรษฐกิจ การเ มือง  การปกครอง  และวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และสามารถสือสารกบัชาวชาติได ้รวมทงัช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ถึงองคค์วามรู้
ต่าง ๆ ทงัในห้องเรียนและนอกห้องเรียนไดง่้ายและกวา้งขึน (ฟาฏินา วงศ์เลขา, )   ทงันี
กระทรวงศึกษาธิการได้จัดการพฒันาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
พทุธศกัราช  โดยมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีความสามารถทางภาษา  ดา้น คือ ความสามารถในการใช้
ภาษาเพือเขา้สู่สงัคมและวฒันธรรม (Socio-cultural function) และความสามารถในการใชภ้าษาเพือ
การสือความอย่างถูกตอ้งตามหลกัภาษา และเหมาะสมกบัสถานการณ์ (Cognitive linguistic 
function) (กรมวิชาการ, : ) และจากความสาํคญัของภาษาองักฤษ จึงก่อให้เกิดการศึกษา
คน้ควา้วิจยัเกียวกบัภาษาองักฤษในลกัษณะต่างๆ อนัจะนาํไปสู่การพฒันาและปรับปรุงการจดัการ
เรียนการสอน เพือก่อใหเ้กิดการเพิมประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียน และการ
จดัการและการวางแผนการศึกษา นาํไปสู่ผลการวิจยั ทีนาํมาใชใ้นการวางแผนหรือใชแ้กไ้ขปัญหา
ทีเกิดขึนอย่างจริงจงั แมใ้นปัจจุบนัจะมีงานวิจยัเกียวกบัวิธีการจดัการเรียนการสอนดา้นการสอน
อ่านภาษาอังกฤษเ กิด ขึน เ ป็นจํานวนมากโดยหลัก สูตรมหาบัณฑิตส่วนใหญ่ของทุก
สถาบนัการศึกษา กาํหนดให้นิสิต/นักศึกษาทุกคนสามารถทาํงานวิจยัตามความสนใจและความ
เหมาะสมกบัสาขาวิชาทีเรียนในรูปของวิทยานิพนธ์ ซึงฝึกให้ผูเ้รียนไดฝึ้กฝนคน้ควา้ความรู้ใหม่
ด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เขา้ช่วยวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างมีระบบ (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, )  

จากความสําคญัดงักล่าว นาํไปสู่ความสนใจในการศึกษางานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการสอน
อ่านในรอบ  ปีทีผ่านมา พบว่ามีงานวิจัยทีเกียวขอ้งกับการสอนอ่านภาษาองักฤษ ในสาขา
เดียวกนั และศึกษาในเรืองเดียวกนัหรือหัวขอ้ทาํนองเดียวกนัมากขึน งานวิจยัแต่ละชินมกัรายงาน
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ผลจากขอ้มูลวิจยัทีไดใ้นระดบัหนึง จะนาํไปประยกุตใ์ชก้็จะไดคุ้ณค่าเพียงส่วนเดียวหรือบางส่วน
เท่านนั โดยงานวิจยัส่วนใหญ่จะศึกษาถึงตวัแปรและปัจจยัต่างๆทีเกียวขอ้งกบัคุณภาพของผูเ้รียนที
ส่งผลต่อการอ่าน และใชว้ิธีการวิจยัเชิงทดลองในการศึกษาแต่ความรู้ในเรืองดงักล่าวยงัขาดการ
รวบรวมและสังเคราะห์ใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ทาํใหข้อ้คน้พบทีไดจ้ากการศึกษามีลกัษณะทีกระจดั
กระจายขาดการผสมผสานกนัอยา่งเป็นระบบ ซึงสอดคลอ้งกบั จาริณี จีรพรชยั (2547) ทีกล่าวว่าใน
จาํนวนงานวิจยัทีเกียวกบัการเรียนการสอนภาษาองักฤษนันมีงานวิจยัทีเกียวกับทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษมากทีสุดซึงงานวิจยัดงักล่าวลว้นแลว้แต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกนัคือพยายามแกปั้ญหาที
เกิดขึนในการสอนอ่านและเพือพฒันาความสามารถในการอ่านของผูเ้รียนให้สูงขึนงานวิจยัเหล่านี
เป็นงานทีมีคุณค่าทงันีเพราะส่วนใหญ่เป็นการจดัทาํในรูปของวิทยานิพนธ์ในระดบัมหาบณัฑิต
และดุษฎีบัณฑิตซึงผูว้ิจัยได้ทาํการศึกษาค้นควา้มาเป็นอย่างดีและได้ผ่านการกลันกรองจาก
คณะกรรมการผูเ้ชียวชาญหลายชุดแต่เป็นทีน่าเสียดายว่าไม่ได้มีการนําผลของการวิจัยมาใช้
ประโยชน์ทงันีอาจเกิดจากปัญหาความไม่สมบูรณ์ของงานวิจัยขอ้จาํกัดของผลการวิจัยความ
แตกต่างในเรืองของการวิจยัและความซาํซอ้นของการวิจยัทีต่างแหล่งหรือต่างเวลากนัดงันนัผลของ
การวิจยัจึงไม่ก่อใหเ้กิดการเปลียนแปลงไดอ้ยา่งจริงจงั 

ดังนันผูว้ิจัยจึงสนใจจะทาํการสังเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษาทีพฒันาการอ่านของ
นักเรียนมัธยมศึกษาขึนเพือเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ซึงหากได้มีการสังเคราะห์ขอ้คน้พบ
ดงักล่าวเขา้ดว้ยกนั นอกจากจะไดค้าํตอบทีกวา้งขวาง ลุ่มลึกแลว้ ยงัไดภ้าพแสดงความสัมพนัธ์เชิง
สาเหตุทีชัดเจนเกียวกับการสอนอ่านภาษาองักฤษ ซึงวิธีหนึงทีจะแก้ปัญหาขา้งตน้ได้ คือ การ
รวบรวม เรียบเรียง และบูรณาการเนือหาสาระต่างๆของผลงานวิจยัหลายๆเล่ม ทีศึกษาปัญหา
เดียวกนั หรือทีเรียกวา่ “การสังเคราะห์งานวิจยั” (นงลกัษณ์ วิรัชชยั,สุวิมล  ว่องวาณิช, 2541) เพราะ
จะช่วยใหเ้กิดความรู้ความคิดใหม่ๆ และขอ้สรุปปัญหางานวิจยัทีชดัเจน และสามารถนาํไปประยกุต์
เพือเป็นประโยชน์ต่อการพฒันากระบวนการเรียนการสอนไดม้ากขึน การสังเคราะห์งานวิจยัเป็น
การสรุป และสกดัสาระสาํคญัทีไดจ้ากผลการวิจยัทีผา่นมา ทาํให้องคค์วามรู้ในสาขาวิชานนัๆเป็น
ปึกแผน่เพิมพนูขึน 
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คาํถามงานวจิัย 
1. งานวิจยัดา้นการสอนอ่านภาษาองักฤษ ระดบัชนัมธัยมศึกษา ระหว่างปี พ.ศ.  ถึง 

พ.ศ.  มีลกัษณะเป็นอยา่งไร 
. ค่าดัชนีมาตรฐานของงานวิจยัด้านการสอนอ่านภาษาองักฤษ ระดับชันมธัยมศึกษา

ระหวา่งปี พ.ศ.  ถึง พ.ศ.  มีค่าเป็นเท่าไร 
 

วตัถุประสงค์ของงานวจัิย 
. เพือศึกษาคุณลกัษณะงานวิจยัดา้นการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดบัชนัมธัยมศึกษา

ระหวา่งปี พ.ศ.  ถึง พ.ศ.  
. เพือประมาณค่าดัชนีมาตรฐานของการวิจยัทางการสอนอ่านภาษาองักฤษ ระดับชัน

มธัยมศึกษาระหวา่งปี พ.ศ.  ถึง พ.ศ.  
 
ขอบเขตของการวจิัย 
 . การวิจัยครังนีมุ่งสังเคราะห์ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ของนิสิต/นักศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษา ทีทาํการวิจยัในลกัษณะการวิจยัเชิงทดลองทีเกียวขอ้งกบัการสอนอ่านภาษาองักฤษ 
จากมหาวิทยาลยัในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลจาํนวน  แห่ง ไดแ้ก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  และมหาวิทยาลยัศิลปากรทีแลว้เสร็จ
ในระหวา่งปี พ.ศ.  ถึงพ.ศ.  จาํนวน  เล่ม  
 . ตวัแปรทีศึกษาในครังนีไดแ้ก่ 
    .  ตัวแปรต้น คือ ตัวแปรทีเกียวกับคุณลักษณะงานวิจัย ได้แก่ ขอ้มูลพืนฐานและ
คุณภาพงานวิจยั ขอ้มูลคุณลกัษณะงานวิจยั ค่าคุณภาพของเครืองมือ และค่าคุณภาพของผลการ
ประมาณค่าเครืองมือ 

.  ตวัแปรตาม คือ ค่าขนาดอิทธิพล ของการวิจยัดา้นการสอนอ่านภาษาองักฤษ
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กรอบแนวคดิในการทาํวจิัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที  ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรคุณลกัษณะงานวิจยั ตวัแปรผลการวิจยักบัค่าขนาด 
         อิทธิพล 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การสังเคราะห์งานวิจัย หมายถึง การรวบรวมงานวิจยัมาวิเคราะห์และบรรยายสรุปเป็น
ภาพรวมของงานวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้านการอ่านของนักเรียนระดับชัน
มธัยมศึกษาในระหว่างปีการศึกษา - 3 โดยใชห้ลกัในการจดัขอ้มูลประเภทเดียวกนัเพือทาํ
การสงัเคราะห์ โดยพิจารณาจากความสัมพนัธ์ระหว่างงานวิจยัทางการเรียนการสอนดา้นทกัษะการ
อ่านในหวัขอ้ต่างๆ  

งานวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาองักฤษด้านการอ่าน หมายถึง วิทยานิพนธ์ ทีเกียวขอ้ง
กบัการสอนอ่านภาษาองักฤษ ระดบัชนัมธัยมศึกษา ตอนตน้และตอนปลาย ในระหว่างปี พ.ศ.  
-  ของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาโทจาก มหาวิทยาลยัในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
จาํนวน 4 แห่ง ไดแ้ก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
และมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จาํนวน 65 เล่ม  
 ค่าขนาดอทิธิพล หมายถึง ขนาดของผลทีเป็นคะแนนมาตรฐาน (Standard score) อนัเกิด
จากอิทธิพลของตวัแปรจดักระทาํ/ตวัแปรตน้ คือการสอนอ่านภาษาองักฤษทีมีอิทธิพลต่อตวัแปร

ตวัแปรเกียวกบัคุณลกัษณะของ
งานวิจยั 

1. ขอ้มูลพืนฐานและ
คุณภาพงานวจิยั 

2. ขอ้มูลคุณลกัษณะ
งานวิจยั 

3. ค่าคุณภาพของเครืองมือ 
4. ค่าคุณภาพของผลการ

ประมาณค่าขนาด
อิทธิพล 

 
ค่าขนาดอิทธิพล 
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ตาม คือผลสัมฤทธิทางการเรียนในงานวิจยัเชิงทดลองหรืองานวิจยัเปรียบเทียบ โดยคาํนวนตาม
สูตรของ Glass, (1981:118) ซึงเป็นการหาผลต่างของค่าเฉลียและหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่ม
ควบคุม และนาํมาปรับใหเ้ป็นคะแนนมาตรฐานโดยการหารดว้ยส่วนเบียงแบนมาตรฐาน 
 
ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 
 การวิจยัครังนีจะทาํให้ทราบลกัษณะและขอ้สรุป หรือภาพรวมเกียวกบังานวิจยัทางการ
เรียนการสอนภาษาองักฤษ ด้านการอ่านของนักเรียนระดับชันมธัยมศึกษาตอน ในระหว่างปี
การศึกษา 2540 – 2553 ซึงผลทีไดส้ามารถนาํไปประยกุตใ์ชด้งันี 
 . ใชเ้ป็นขอมูลเพือเป็นแนวทางในการส่งเสริม พฒันา และปรับปรุงการวิจยัเกียวกบัการ
เรียนการสอนภาษาองักฤษตามทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้ทีมีต่อความสามารถในการอ่านเพือความ
เขา้ใจ แก่นกัวิชาการ ครูผูส้อน 
 .  ใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษดา้นการอ่านเพือความ
เขา้ใจ ของนกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึน อีก
ทงัยงัเป็นส่วนช่วยพฒันากลยทุธ์การจดัการเรียนการสอนทีดีขึน 
 . ใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรการศึกษาเกียวกบัการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษ ดา้นทกัษะการอ่านของนกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึน 

   ส
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บทที  2 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

 

 ในการสังเคราะห์งานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการสอนอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนระดบัชนั
มธัยมศึกษา ครังนี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง โดยเสนอตาม
หวัขอ้ดงันี 
 . แนวคิด ทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัรูปแบบการสอนอ่านภาษาองักฤษ 

 1.1ทฤษฎีการสอนอ่านภาษาองักฤษ 
  1.2 แนวคิดของรูปแบบการสอนอ่านภาษาองักฤษ 

  1.3 วิธีการสอนอ่านภาษาองักฤษ 
 . แนวคิดเกียวกบัการสงัเคราะห์งานวิจยั 

 .  ความหมายของการสังเคราะห์งานวิจยั 

 .  ลกัษณะสาํคญัของการสังเคราะห์งานวิจยั 

  .  ประเภทของการสงัเคราะห์งานวิจยั 

 2.  ขนัตอนของการสงัเคราะห์งานวิจยั 

 .5 การใชป้ระโยชน์จากผลการสงัเคราะห์งานวิจยั 
 . งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

  3.1 งานวิจยัในประเทศ 

  3.2 งานวิจยัต่างประเทศ 

 

แนวคดิ ทฤษฎทีเีกยีวกบัรูปแบบการสอนอ่านภาษาองักฤษ 

 .  ทฤษฎกีารสอนอ่านภาษาองักฤษ 

แนวคิดเกียวกบัการสอนภาษาไดเ้ปลียนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมากคือ มุ่งให้ผูเ้รียน
สามารถใชภ้าษาเพือสือความหมายในสถานการณ์ต่างๆไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมกบับุคคลทีตน
ติดต่อดว้ยบทเรียนมิไดย้ดึถือเนือหาทางไวยากรณ์เป็นหลกัดงัแต่ก่อน ซึงแนวคิดเกียวกบัการจดัการ
เรียนการสอนภาษาองักฤษในปัจจุบนัมีส่วนช่วยครูผูส้อนในการตดัสินใจวางแผนจดัการเรียนการ
สอนการคดัเลือกกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน ตลอดจนเลือกสือการเรียนรู้ซึงเป็นสิงจาํเป็น
สาํหรับครูผูส้อนทีจะตอ้งศึกษาทาํความเขา้ใจเพือช่วยให้การสอนของตนเองมีประสิทธิภาพยิงขึน 
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ซึงสอดคลอ้งกบั ลาฟและโฟรด (Lapp and Flood, 1983: 162) ไดร้วบรวมแนวคิดเกียวกบัการสอน
อ่านจากนกัจิตวิทยาหลายท่านทีศึกษาทฤษฎีเกียวกบัการสอนอ่านในดา้นทีจะนาํไปวางแผน 

การจดัการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัธรรมชาติของการอ่านดงัต่อไปนี 

1. แนวคิดเกียวกบัการสอนอ่านทียดึเนือหาเป็นหลกั (Text - Based) ถือวา่เนือเรืองเป็นเรือง
จุดเริมตน้ในการอ่านการถอดสัญลกัษณ์ทีใชแ้ทนเสียงเป็นสิงสําคญัในกระบวนการอ่านการอ่าน
เป็นการวิเคราะห์หน่วยยอ่ยๆของหน่วยใหญ่ดงันนัการอ่านจึงตอ้งวิเคราะห์สระและพยญัชนะแต่ละ
ตวัแลว้นํามารวมเป็นคาํๆหนึงแลว้วิเคราะห์คาํในประโยคว่ามีความหมายอย่างไรแนวคิดนีมี
ลกัษณะตรงกบั. แนวคิดของกระบวนการล่างขึนบน (A Bottom – Up Process View of Reading) 

2. แนวคิดทียึดผูเ้รียนเป็นหลกั (knowledge - based) ถือว่าผูอ่้านเป็นแหล่งทีมาของ
ความหมายทีไดอ่้านเพราะผูอ่้านเป็นผูมี้ประสบการณ์โลกทศัน์ความรู้ความเชือต่างๆโดยนาํสิง
เหล่านีมาช่วยในการแปลความหมายในกระบวนการอ่านนันๆแนวคิดนีมีลกัษณะตรงกบัทศันะ
กระบวนการบนลงล่าง (A Top - Down Process View of Reading) 

 3. แนวคิดทียดึเนือหาและผูเ้รียนร่วมกนัซึงถือวา่การตอบสนองตวัอกัษรลาํดบัเหตุการณ์ 

และโครงสร้างประโยคตอ้งนาํมาใชพ้ร้อมกบัความเขา้ใจในกลุ่มคาํซึงผูอ่้านตอ้งนาํความรู้ทางภาษา
ไปสู่การแปลความหมายจากเนือเรืองแนวคิดนีเรียกว่ากระบวนการปฏิสัมพนัธ์ ในการอ่าน (The 

Interactive Process View of Reading) 

 ซึงสอดคลอ้งกบั บาร์เร็ด บาร์เชอร์และรัดเดล (Barrett, Barchers, and Ruddell) ทีศึกษา
ทฤษฎีการอ่าน ดงัต่อไปนี 

1. ทฤษฎีการอ่านรูปแบบล่างขึนบน(Bottom-up Theory of Reading) ให้ผูอ่้านคาํนึงถึง
หน่วยเล็กๆของคาํตงัแต่ตวัอกัษรเมือตอ้งการอ่านคาํพิจารณาคาํเมืออ่านวลีพิจารณาวลีเมืออ่าน
ประโยคการอ่านคือการจาํคาํเพือให้เขา้ใจบทอ่านตอ้งใชค้วามรู้ภาษาเกียวกบัคาํศพัทโ์ครงสร้าง
ไวยากรณ์และความสัมพนัธ์ของประโยคในขอ้ความผูส้อนจะใชเ้วลาหลายสัปดาห์เพือสอนให้
ผูเ้รียนเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างตวัอกัษรและเสียงและสอนคาํศพัท์โดยวิเคราะห์คาํอุปสรรค
ปัจจยัและคาํประสม 

2. ทฤษฎีการอ่านรูปแบบบนลงล่าง(Top-down Theory of Reading) โดยผูอ่้านจะสามารถ
เขา้ใจบทอ่านไดดี้ถา้เชือมโยงกบัความรู้และประสบการณ์เดิมหรือใชก้ารคาดคะเนจากความรู้เดิม
ยิงผูเ้รียนไดเ้รียนรู้เกียวกบัสิงทีอ่านมากเท่าไรยิงไม่จาํเป็นตอ้งถอดหรือแปลความของสัญลกัษณ์
การอ่านมากเท่านนั 

3. ทฤษฎีการอ่านแนวปฏิสัมพนัธ์(Interactive Theory of Reading) เชือว่าเมือผูอ่้านไม่
สามารถเขา้ใจบทอ่านในคราวเดียวแต่เมืออ่านซําจะสามารถเขา้ใจได้ดีขึนเพราะได้ใช้ความรู้
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ประสบการณ์เดิมมาคาดคะเนสิงทีอ่านผูส้อนควรฝึกใหผู้เ้รียนนาํความรู้ประสบการณ์เดิมมาใชห้รือ
ผูส้อนควรกระตุน้ให้ผูเ้รียนเตรียมสังสมประการณ์ก่อนอ่านบทอ่าน(Rumelhart, 1985: 736)เป็น
ผูพ้ฒันารูปแบบการอ่านแนวปฏิสัมพนัธ์โดยไดอิ้ทธิพลจากทฤษฎีโครงสร้างความรู้ว่าเกียวขอ้งกบั
ความรู้สองดา้นใหญ่ๆคือความรู้ดา้นโครงสร้างภาษา (syntactical Knowledge) และความรู้ดา้น
ความหมาย (semantic Knowledge) 

4. ทฤษฎีการอ่านแนวร่วมสัมพนัธ์ (Transactive Theory of Reading) เป็นไปในแนวทาง
เดียวกบัแนวทางปฏิสัมพนัธ์และถือว่าบริบทมีความสาํคญัมากต่อการอ่านบทอ่านโดยเชือว่าผูส้อน
ควรจะเสริมประสบการณ์ทีเกียวขอ้งก่อนมอบหมายในอ่านบทอ่าน 

5. ทฤษฎีการพฒันาทางภาษาและการอ่านออกเขียนไดต้ามแนวปัญญาเชิงสังคม(The 

Sociocognitive Theory of Language and Literacy Development) เชือว่าผูเ้รียนไดส้ังสมความรู้และ
ประสบการณ์เดิมมาตงัแต่เด็กสาระความรู้ใหม่จะถูกเชือมโยงสัมพนัธ์กบัความรู้และประสบการณ์
เดิมทาํให้เกิดกรอบมโนทศัน์ทีกวา้งมากขึนและพฒันาการของผูอ่้านเกิดจากการปฏิสัมพนัธ์กบั
ผูอื้น อีกทงัครูเป็นผูช่้วยใหค้วามรู้และช่วยแกไ้ขความรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียน 

นอกจากนียงัสามารถแบ่งทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัการสอนอ่านภาษาองักฤษ ซึงในปัจจุบนัมี
อยู่ด้วยกันหลายทฤษฎีทฤษฎีทีสําคญัคือทฤษฎีทางภาษาศาสตร์และทฤษฎีทางจิตวิทยาแมว้่า
เป้าหมายของการสอนอ่านจะคลา้ยคลึงกนัคือตอ้งการให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการจบัใจความ
สาํคญัหารายละเอียดของเรืองแปลความตีความขยายความและมีเจตคติในการอ่านทางบวกเช่นรัก
การอ่านสนใจการอ่านแต่ทฤษฎีทงัสองจะมีแนวทางในการพฒันากระบวนการเรียนการสอนการ
ให้ปัจจัยป้อนแก่ผูเ้รียนแตกต่างกันไปบา้งการสอนอ่านนันตอ้งอาศยัเทคนิคหลายอย่างทีเน้น
องคป์ระกอบของกระบวนการอ่านใหแ้ก่ผูเ้รียนซึงกระบวนการนนัๆยอ่มตอ้งมาจากการใหผู้อ่้านได้
ความคิดรวบยอดจบัใจความสาํคญัของเรืองทีอ่านและหารายละเอียดของเรืองไดจ้ากประสบการณ์
เดิมจากการเดาความแวดลอ้มจากลกัษณะและชนิดของขอ้ความทีผูเ้ขียนเขียนขึนเป็นตน้ดงันัน
กระบวนการอ่านทีสมบูรณ์แบบจึงน่าจะใชก้ระบวนการทีตอ้งอาศยัการพฒันาทงักระบวนการบน
ลงล่างโดยพิจารณาความรวมของเรืองลงสู่องคป์ระกอบของภาษาในระยะแรกและใชก้ระบวนการ
ล่างขึนบนเพือวิเคราะห์หน่วยย่อยพืนฐานโดยพิจารณาคาํประโยคและโครงสร้างอืนๆในระยะ
สุดทา้ยกระบวนการอ่านแบบนีเรียกว่ากระบวนการอ่านเชิงปฏิสัมพนัธ์ (Interactive) โดยใชก้าร
สังเคราะห์และวิเคราะห์เพือช่วยให้ผูอ่้านไดใ้ชส้มองทงัซีกขวา (กระบวนการบนลงล่าง) และซีก
ซา้ย (กระบวนการอ่านจากล่างขึนบน) ซึงจะทาํใหผู้เ้รียนมีความทรงจาํในระยะยาวกบัสิงทีตนอ่าน 
ซึงประกอบดว้ยทฤษฎีดงัต่อไปนี 
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1.ทฤษฎกีารเรียนรู้พุทธิปัญญานิยม (Cognitive learning theory)  

ตามทศันะของนักจิตวิทยากลุ่มพุทธิปัญญานิยมเชือว่าการเรียนรู้ (Learning) คือการ
เปลียนแปลงของโครงสร้างทางสมองของบุคคลซึงทาํให้สามารถแสดงออกมาถึงพฤติกรรมต่างๆ
โครงสร้างทางสมองเหล่านีรวมถึงความรู้ความเชือเป้าหมายความคาดหวงัและองคป์ระกอบดา้น
อืนๆซึงมีอยู่ในสมองของผูเ้รียนทฤษฏีการเรียนรู้ตามแบบนีเน้นให้ความสําคญัของกระบวนการ
ทางสมองเช่นการให้เหตุผลและเน้นในสิงทีกาํลงัเกิดขึนในตวัผูเ้รียนกระบวนการเหล่านีทาํให้
ผูเ้รียนสามารถใชส้ติปัญญาในการตีความและจดัระเบียบขอ้มูลซึงนับว่าเป็นหลกัการสําคญัของ
ทฤษฏีพทุธิปัญญานิยมทุกๆทฤษฏีดงัเช่น 

เอก็เก็น และเกาเชอร์ค (Eggen and Kauchak, 1999) กล่าวว่าทฤษฎีการเรียนรู้พุทธิปัญญา
นิยม ( Cognitive learning theory ) เนน้ทีการเปลียนแปลงของกระบวนการของความคิดทีคนเราใช้
ในความพยายามทาํความเขา้ใจเกียวกบัสิงต่างๆบนโลกกระบวนการเหล่านีใชส้าํหรับการเรียนรู้สิง
ธรรมดาๆเช่นการจดจาํนวนเลขโทรศพัทจ์นกระทงัการเรียนรู้สิงทีซบัซอ้นมากๆเช่นการแกปั้ญหา
โจทยค์ณิตศาสตร์ทีมีรายละเอียดมากมายอิทธิพลของทฤษฏีการเรียนรู้พทุธิปัญญานิยมทีมีต่อวงการ
การศึกษาไดมี้เพมิขึนเรือยมาในระหวา่ง 40 ปีทีผา่นมา (Bruer, 1993; Mayer, 1996; Greeno, Collins  

and Resnick, 1996; cited in Eggen and Kauchak, 1999) 
เกรฟ และเกรฟ (Graves and  Graves, 1998) กล่าวว่านกัจิตวิทยากลุ่มพุทธิปัญญานิยมมี

แนวความเชือวา่สมองเป็นสิงทีมีส่วนสาํคญัต่อการเรียนรู้จึงเนน้ศึกษากระบวนการทางความคิดของ
ผูเ้รียนและเชือวา่ผูเ้รียนเป็นผูมี้ส่วนร่วมทีตอ้งร่วมคิดในการกระทาํต่อสภาพแวดลอ้มภายนอกไม่ใช่
เป็นเพียงผูโ้ตต้อบเท่านนัขณะทีกาํลงัเรียนรู้ส่วนความเชือเกียวกบัการอ่านมีความเชือวา่การอ่านเป็น
กระบวนการทีผูอ่้านตอ้งใชค้วามคิดเป็นอยา่งมากเพราะความหมายทีสรรคส์ร้างขึนจากบทอ่านนนั
ไดรั้บอิทธิพลอยา่งมากจากกระบวนการทางสมองทีผูอ่้านทุ่มเทใหก้บักระบวนการอ่าน 

 สรุปไดว้่าทฤษฏีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยมมีแนวคิดเกียวกบัการเรียนรู้ว่าการเรียนรู้
เกิดขึนเมือผูเ้รียนสามารถเชือมโยงความคิดกบัโครงสร้างทางปัญญาโดยอาศยัความเขา้ใจและความ
ระหวา่งสิงทีรู้อยูเ่ดิมกบัสิงทีเรียนรู้ใหม่เพือใชใ้นการทาํความเขา้ใจขอ้มูลทีไดรั้บจากการอ่าน 
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2 ทฤษฎสีร้างสรรค์ความรู้ (Constructivist theory) 

 ทฤษฎีสร้างสรรคค์วามรู้ (Constructivist theory)เป็นทฤษฎีที เนน้ในเรืองของการทาํความ
เขา้ใจบทอ่านเป็นกระบวนการทีตอ้งใชค้วามคิดและความสร้างสรรค ์ (Graves and  Graves, 1998) 

นกัจิตวิทยากลุ่มทฤษฎีสร้างสรรคค์วามรู้นิยมใชว้ลีว่า "สร้างความหมาย" เพือตอ้งการเนน้บทบาท
ของผูอ่้านทีตอ้งใชค้วามคิดของเขาในการทาํความเขา้ใจบทอ่านผูอ่้านจะตอ้งใชค้วามคิดของเขา
พิจารณาสิงทีเขากาํลงัอ่านและเชือมโยงขอ้มูลทีไดรั้บจากบทอ่านเขา้กบัความคิดหัวขอ้เรืองและ
เหตุการณ์ทีเขาคุน้เคยความเชืออีกประการหนึงก็คือความหมายทีผูอ่้านคนใดคนหนึงสร้างสรรคขึ์น
จะมีความเป็นปรนัยนันคือจะเป็นผลลพัธ์ทีไดจ้ากการแยกแยะความหมายจากบทอ่านทีเป็นของ
ผูอ่้านคนนนัเท่านนั 

 แนวคิดของทฤษฎีกลุ่มสร้างสรรคค์วามรู้เชิงสังคม (Social-constructivists view) เนน้ว่า
สังคมทีเราอาศยัอยู่มีอิทธิพลอย่างมากต่อความหมายทีผูอ่้านสร้างสรรคจ์ากประสบการณ์ของเขา
รวมถึงประสบการณ์ทีไดรั้บจากบทอ่านดว้ยดงันนัการสอนอ่านจึงเน้นกิจกรรมการอภิปรายและ
งานกลุ่มเป็นส่วนสาํคญัของการอ่านและการเรียนรู้ (Calfee and  Patrick, 1995) ส่วนแนวคิดของ
ทฤษฎีสร้างสรรคค์วามรู้เชิงพุทธิปัญญานิยม (Cognitive-constructivists view) มีมุมมองใน
กระบวนการอ่านว่าผูอ่้านเป็นผูมี้ส่วนร่วมอย่างใชค้วามคิดโดยใชค้วามรู้พืนฐานทีหลากหลายใน
การสร้างสรรคค์วามหมายจากสิงทีเขาอ่าน (Graves and  Graves, 1998) 

การอ่านตามทศันะของจิตวิทยาพุทธิปัญญานิยมเชิงสร้างสรรค์ความรู้ (Cognitive- 

constructivist view of reading) เชือว่าการอ่านคือกระบวนการซึงผูอ่้านใชค้วามคิดของตนในการ
คน้หาความหมายของสิงทีเขาอ่านโดยในการคน้หานีตอ้งอาศยัความรู้หรือโครงสร้างความรู้ที
สะสมไวม้าช่วยในการคน้หาความหมายและการทุ่มเทแบบใชส้ติปัญญานีมีความสาํคญัอยา่งยิงต่อ
การอา้งเหตุผลสนบัสนุนและยนืยนัการสร้างความหมายสิงทีอ่าน (Graves and  Graves, 1998) 

กล่าวโดยสรุปทฤษฎีนีเชือว่าผูอ่้านเป็นผูที้มีบทบาทในการสร้างสรรคค์วามหมายจากบท
อ่านโดยการอาศยัขอ้มูลต่างๆจากแหล่งขอ้มูลทีหลากหลายเพือสร้างสรรคค์วามหมายจากสิงทีเขา
อ่านทีตอ้งใชค้วามคิดและความสร้างสรรคอ์ยา่งมาก 

 3 ทฤษฎโีครงสร้างความรู้ (Schema theory) 

 ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Schema theory) มีความเชือว่าความรู้ของคนเราจะไดรั้บการ
รวบรวมเป็นหน่วยๆเรียกวา่โครงสร้างความรู้ (Schemata) ซึงเป็นหน่วยความรู้ทีไดรั้บการเรียบเรียง
ขึนจากความรู้ทีเรามีเกียวกบัผูค้นสิงของสถานทีเหตุการณ์กระบวนการมโนมติและสิงต่างๆทีเป็น
พืนฐานใหเ้กิดการเรียนรู้ (Rumelhart, 1984) สอดคลอ้งกบัเพียร์เจน้ท ์ (Piaget, 1970) ทีกล่าวว่าว่า 
การเติบโตทางสติปัญญาเกิดขึนเมือผูเ้ รียนสามารถจัดจําแนกจําพวกทางด้านความคิดหรือ
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โครงสร้างความรู้ซึงประกอบไปดว้ยมโนมติเกียวกบัสิงของและเหตุการณ์ทีมีคุณลกัษณะทวัไป
หรือคุณลกัษณะเฉพาะบางประการร่วมกนัเมือคนเรามีประสบการณ์เกียวกบัสิงใหม่หรือสิงทีเราไม่
คุน้เคยจะเกิดการเปรียบเทียบกบัสิงทีไดจ้ดัจาํพวกไวแ้ลว้ถา้มีลกัษณะผสมกลมกลืนกนัก็จะเพิม
ความรู้ใหม่เขา้กบัโครงสร้างทีมีอยูเ่ดิม (Assimilation) แต่ถา้ขอ้มูลใหม่นนัไม่อยูใ่นลกัษณะความรู้
ทีมีอยู่แลว้ก็จะเกิดการปรับความรู้ดว้ยการสร้างโครงสร้างความรู้ขึนใหม่หรือเปลียนโครงสร้าง
ความรู้เก่าดว้ยความรู้ใหม่ (Accommodation) โดยวิธีการนีโครงสร้างความรู้ทีจดัตงัขึนจะมีลกัษณะ
ซบัซอ้นมากขึนอีกทงัยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เกรฟ และเกรฟ (Graves and  Graves ,1998) 

ระบุวา่ทฤษฎีโครงสร้างความรู้เป็นมโนมติหนึงทีสาํคญัของจิตวิทยาพุทธิปัญญานิยมโดยทีทฤษฎีนี
ให้ความสนใจทางดา้นความรู้ทีมีอยู่ในสมองของคนเราและความสาํคญัของความรู้เหล่านีทีมีต่อ
การเรียนรู้สิงใหม่ๆโดยเชือว่าความรู้จะถูกรวบรวมในโครงสร้างทีจดัไวอ้ย่างเป็นระเบียบเรียกว่า
โครงสร้างความรู้ (Schemata) และรูเมลลฮ์าร์ด (Rumelhart, 1980) กล่าวว่าโครงสร้างความรู้เป็นที
รวบรวมความรู้ของคนเราเกียวกบัสิงของสถานการณ์เหตุการณ์ลาํดบัขนัของเหตุการณ์การกระทาํ
ลาํดบัขนัของการกระทาํโดยทีเรามีโครงสร้างความรู้เกียวกบัสิงของเช่นบา้นเกียวกบัสถานการณ์
เช่นการอยูใ่นชนัเรียนเกียวกบัเหตุการณ์เช่นการไปดูการแข่งขนัฟุตบอลและเกียวกบัลาํดบัขนัของ
เหตุการณ์เช่นตืนนอนรับประทานอาหารอาบนาํและไปทาํงานเราตีความประสบการณ์ไม่ว่าจะ
โดยตรงจากการเผชิญกับสิงต่างๆหรือโดยออ้มจากการอ่านโดยการเปรียบเทียบหรือการจบัคู่
ประสบการณ์นนัๆเขา้กบัโครงสร้างความรู้ถา้หากผูอ่้านมีเครือข่ายโครงสร้างความรู้ทีรวบรวมไว้
อยา่งหลากหลายก็จะมีความพร้อมสูงในการเลือกดึงมาใชถ้า้หากเรามีความรู้เกียวกบัสิงใดสิงหนึง
ยิงมากก็จะง่ายขึนในการทาํความเขา้ใจเกียวกับหัวขอ้เรืองนันๆและก็จะยิงเรียนรู้ได้มากขึน
โครงสร้างความรู้จะช่วยอนัดบัแรกก็คือช่วยให้สิงทีอ่านมีความหมายสามารถเชือมความสัมพนัธ์
ระหว่างความรู้ใหม่กบัความรู้เดิมพิจารณาความสาํคญัของความสัมพนัธ์ของขอ้มูลในบทอ่านการ
สรุปโดยนยัและการจดจาํ (Anderson  and  Pearson, 1984) โครงสร้างความรู้ทีมีความเกียวขอ้งกบั
การอ่านมี 3 ชนิดไดแ้ก่ความรู้เกียวกบัสิงต่างๆบนโลกความรู้เกียวกบัลกัษณะการเรียบเรียงบทอ่าน
และความรู้เกียวกบัเนือหาวิชา (Adams  and  Bruce, 1982) 

 กล่าวโดยสรุปทฤษฎีโครงสร้างความรู้เชือว่าการอ่านเป็นกระบวนการปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
ผูอ่้านกบับทอ่านโดยผสมกลมกลืนกนัระหว่างความรู้เดิมและความรู้ใหม่เพือทาํใหผู้อ่้านเกิดความ
เขา้ใจในการอ่านบทอ่านไดม้ากขึน 
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4 ทฤษฎปีระมวลผลข้อมูล (Information processing theory) 

 เอมรอด (Ormrod, 2000) กล่าวว่า ทฤษฎีการประมวลขอ้มูลเป็นทฤษฎีทีมีแนวทางที
เฉพาะเจาะจงในการทีบุคคลใชส้ติปัญญาคิดเกียวกบัขอ้มูลและการจดักระทาํกบัขอ้มูลทีเขาไดรั้บ 

ฮิทท ์(Huitt, 1997) กล่าวว่าทฤษฎีการประมวลขอ้มูลเป็นทฤษฎีทีเนน้ศึกษาโครงสร้างและ
หน้าทีของกระบวนการทางสมองภายในกรอบบริบทสภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศน์ทีจาํเพาะ
เจาะจงนอกจากนนั เอก็เก็นท ์(Eggen and Kauchak, 1999)  ยงัไดก้ล่าวว่าทฤษฎีการประมวลขอ้มูล
เป็นแนวคิดทางการเรียนรู้ของจิตวิทยาพุทธิปัญญานิยมทีเปรียบเทียบความคิดของมนุษย์กับ
กระบวนการประมวลขอ้มูลของคอมพิวเตอร์ซึงเกียวขอ้งกบัการจดัเก็บขอ้มูลในความจาํทีเกิดจาก
ประสาทสัมผสั  (Sensory  memory)  ความจาํทีเกิดจากการปฏิบติั  (Working  memory)  และ
ความจาํในระยะยาว  (Long – term  memory)  และการเคลือนยา้ยขอ้มูลจากทีจดัเก็บหนึงไปยงัอีกที
หนึงโดยกระบวนการการใส่ใจ  (Attention)  การรับรู้  (Perception)  การฝึกฝน  (Rehearsal)  และ
การกาํกบัขอ้มูล  (Encoding)  นนัคือขอ้มูลทีไดรั้บโดยความจาํทีเกิดจากการสัมผสัจะถูกเคลือนยา้ย
ไปยงัความจาํทีเกิดจากการปฏิบติัโดยกระบวนการใส่ใจและการรับรู้เนืองจากความจาํทีเกิดจากการ
ปฏิบติัมีขีดความสามารถจาํกดัจึงรับขอ้มูลไดเ้พียงจาํนวนหนึงและทาํใหย้ากต่อการจดักระทาํขอ้มูล
แต่เราสามารถเพิมขีดความสามารถของความจาํทีเกิดจากการปฏิบัติโดยการแบ่งข้อมูลเป็น
ส่วนยอ่ยๆและกระทาํการทบทวนฝึกฝนใหเ้ป็นไปแบบอตัโนมติัและทฤษฎีการประมวลขอ้มูลนีมี
สมมติฐานวา่ความรู้เกิดจากการกาํกบัขอ้มูลในความจาํระยะยาวในรูปของความสัมพนัธ์ระหว่างกนั
และกนัอยา่งซบัซอ้นเรียกว่า  Schemata  ซึงอาจจะอยูใ่นรูปของ  Declarative  knowledge หรือ 

Knowing what  ไดแ้ก่ความรู้เกียวกบัขอ้เทจ็จริงมโนมติหรือความคิดอืนๆหรือ  Procedural  

knowledge หรือ Knowing how ไดแ้ก่ความรู้เกียวกบัวิธีปฏิบติัดาํเนินการเช่นการเขียนเรียงความ
โดยการจดักระทาํขอ้มูลจะมีการควบคุมโดยเมตาคอกนิชนันันคือความตระหนักและการควบคุม
กระบวนการเคลือนยา้ยขอ้มูลจากแหล่งหนึงเพือไปยงัอีกทีหนึงเมือความรู้และทกัษะดา้นเมตาคอก
นิชนัพฒันาขึนผูเ้รียนจะพฒันาขีดความสามารถในการจดัระเบียบการเรียนรู้ดว้ยตนเองซึงทฤษฎี
ประมวลผลขอ้มูลประกอบดว้ย รูปแบบสาํคญั  3  ประการ ดงันี 

1. การจดัเก็บขอ้มูล (Information stores) กระบวนทางสติปัญญา (Cognitive processes) 

และเมตาคอกนิชนั (Metacognition) เป็นกระบวนการทีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเปรียบไดเ้สมือนกบั
แฟ้มเก็บขอ้มูลตูเ้ก็บแฟ้มขอ้มูลของคอมพิวเตอร์หรือสมุดบนัทึกทีอยูซึ่งคนเราใชใ้นการเก็บขอ้มูล
ขอ้มูลทีจดัเก็บในรูปแบบการจดักระทาํขอ้มูลไดแ้ก่ความจาํทีเกิดจากประสาทสัมผสัความจาํทีเกิด
จากการปฏิบติัและความจาํระยะยาว 
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2. กระบวนการทางสติปัญญาเป็นการกระทาํทางสติปัญญาในการแปลงขอ้มูลและการ
เคลือนยา้ยขอ้มูลจากทีจดัเก็บหนึงไปยงัอีกทีหนึงกระบวนการนีประกอบดว้ยการเอาใจใส่การรับรู้
การฝึกฝนการแปลงขอ้มูลและการเรียกใชข้อ้มูลกระบวนการทางสติปัญญาเปรียบไดเ้สมือนกบั
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึงทาํหนา้ทีกาํกบัและแปลงขอ้มูลในคอมพิวเตอร์ 

3. เมตาคอกนิชนั (Metacognition) หมายถึงการรับรู้เกียวกบักระบวนการทางสมองและการ
ควบคุมกระบวนการทางสมอง  (Hiebert and   Raphael, 1998; Paris,  Wasik,   and Tumer, 1991; 

cited  in  Eggen and Kauchak,  1999)  เมตาคอกนิชนัเป็นรูปแบบหนึงของการจดัระเบียบตนเองทาํ
หนา้ทีควบคุมและกาํกบักระบวนการในการเคลือนยา้ยขอ้มูลจากจุดหนึงไปยงัอีกจุดหนึง 

เอมรอด (Ormrod, 2000) กล่าววา่ทฤษฎีประมวลผลขอ้มูลเนน้แนวโนม้พฒันาการ 4 ดา้นที
สาํคญัคือดา้นการใส่ใจดา้นยุทธศาสตร์การเรียนรู้ดา้นพืนฐานความรู้และดา้นเมตาคอกนิชนัซึงมี
รายละเอียดดงันี 

1. ดา้นการใส่ใจดา้นนีมีแนวโนม้ 2  ประการคือเด็กจะสามารถเพิมการใส่ใจในการทาํ
ภารกิจใดภารกิจหนึงไดดี้ขึนเมือเขาเติบโตขึนและเดก็จะเรียนรู้ไดเ้พิมขึนในสิงทีเขามีความตงัใจจะ
เรียน 

2. ดา้นยุทธศาสตร์การเรียนรู้เมือเด็กเติบโตขึนเขาจะพฒันายุทธศาสตร์การเรียนนันคือ
วิธีการใดวิธีการหนึงทีใชใ้นการเรียนรู้ขอ้มูลต่างๆซึงจะช่วยใหเ้ขาเกิดการเรียนรู้พบว่ามีแนวโนม้ 4 

ประการคือ  (1) การฝึกฝนซึงจะเพิมขึนระหว่างอยูใ่นวยัประถมศึกษา  (2) การจดัการซึงจะพฒันา
มากขึนในช่วงวยัประถมและมธัยมศึกษา  (3) การคิดอยา่งละเอียดละออซึงเกิดขึนช่วงวยัหนุ่ม – 

สาวและตลอดวยัผูใ้หญ่และ (4) ยทุธศาสตร์การเรียนซึงจะเกิดความคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ
เพมิขึนเรือยๆ 

3. ดา้นพืนฐานความรู้มีแนวโนม้  2  ประการคือปริมาณของความรู้ซึงเด็กมกัจะเพิมขึน
เมือเวลาผา่นไปและพืนฐานความรู้ของเดก็จะมีลกัษณะบูรณาการเพิมมากขึนเรือยๆ 

4. ดา้นเมตาคอกนิชนัคือความรู้ซึงบุคคลมีเกียวกบักระบวนการทางสมองของตนเองและ
การใชค้วามรู้เกียวกบักระบวนการสมองในการช่วยการเรียนรู้และการจดจาํของตนเองพบแนวโนม้ 

3 ประการไดแ้ก่  (1) เดก็จะตระหนกัเพมิขึนในขอ้จาํกดัของความจาํของเขา  (2) เด็กจะมีความรู้มาก
ขึนเกียวกบัยทุธศาสตร์การเรียนทีใชไ้ดผ้ลดีและ  (3)  เด็กจะสามารถระบุสิงทีรู้และไม่รู้ไดเ้พิมมาก
ขึน 

เบิร์นนิง ชอวแ์ละรอนนิง (Bruning, Schraw and Ronning, 1999) กล่าวว่าทฤษฎี
ประมวลผลขอ้มูลมีความเชือวา่ความหมายไดจ้ากการสร้างสรรคใ์นการประมวลผลขอ้มูลไม่ใช่เป็น
เพียงการแปลขอ้มูลจากสิงเร้าทางกายภาพไปเป็นการนาํเสนอออกมาในรูปสัญญลกัษณ์ทีเกิดขึน
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ภายในความคิดเท่านนัขอ้มูลเกือบทงัหมดจะไดรั้บการปรับเปลียนใหม่ในระหว่างกระบวนการทาง
ความคิดความหมายไดรั้บการสร้างสรรคขึ์นโดยอาศยัพืนฐานของความรู้เดิมกบับริบททีกิจกรรม
การเรียนกําลังดําเนินอยู่ถึงแม้ว่าการสร้างสรรค์ความหมายจะได้รับการสนับสนุนจากทุก
องค์ประกอบของระบบการประมวลขอ้มูลแต่ส่วนใหญ่เกิดขึนในช่วงหน่วยความจาํระยะสัน
ผลการวิจยัเสนอแนะว่าเมือความหมายถูกสรรคส์ร้างขึนมาแลว้จะถูกส่งไปยงัหน่วยความจาํระยะ
ยาวและส่วนใหญ่จะถูกเปลียนแปลงรูปร่างไปจากเดิมเกือบหมด 

 กล่าวโดยสรุปทฤษฎีการประมวลผลขอ้มูลเชือวา่ผูอ่้านจดัเกบ็ขอ้มูลในหน่วยความจาํระดบั
ความจาํระยะสนัหรือความจาํจากการปฏิบติัและระดบัความจาํระยะยาวโดยจะมีการเปลียนความจาํ
จากระดบัหนึงไปสู่อีกระดบัหนึงโดยใชก้ระบวนการทางสติปัญญาและโดยการควบคุมของเมตา
คอกนิชนั 

5 ทฤษฎอีภิปัญญา (Metacognition) 

เมตาคอกนิชนั (Metacognition)  หมายถึงความรู้เกียวกบักระบวนการทางความคิดและผลที
ไดรั้บจากการใชก้ระบวนการทางความคิดของตน (Flavell, 1976) เป็นการรับรู้เกียวกบักระบวนการ
ทางสมองของบุคคลและการควบคุมความรู้นนัขณะทีบุคคลนนักาํลงัเรียนรู้ทางวิชาการ (Garner, 

1987; Garno and  Alexander, 1989; Paris, Wasik and  Turner, 1991) เป็นกระบวนการทีสะทอ้นให้
เห็นถึงการเรียนรู้ความเขา้ใจในการเรียนรู้และการควบคุมการเรียนรู้ของตน  (Schraw and  

Dennison, 1994) ส่วน(Ormrod, 2000) ระบุว่าเมตาคอกนิชนัหมายถึงความรู้และความเชือของบุคล
ทีเกียวกบักระบวนการทางความคิดของตนและผลจากความพยายามของตนในอนัทีจะจดัระเบียบ
กระบวนการทางความคิดเหล่านนัใหเ้กิดการเรียนรู้และจดจาํใหไ้ดม้ากทีสุด 

 ฟราเวลล ์(Flavel,1979, 1987) ระบุว่าเมตาคอกนิชนัประกอบดว้ยความรู้เกียวกบัเมตาคอก
นิชนัและประสบการณ์หรือการจดัระเบียบเมตาคอกนิชนัความรู้ทางเมตาคอกนิชนัหมายถึงความรู้
ทีได้รับเกียวกับกระบวนการทางความคิดซึงเป็นความรู้ทีสามารถใช้ควบคุมกระบวนการทาง
ความคิดไดแ้ก่ความรู้เกียวกบัตวัแปรดา้นบุคคลดา้นกิจกรรมการเรียนการสอนและดา้นยทุธศาสตร์
ส่วนประสบการณ์เมตาคอกนิชนัหมายถึงการใชย้ทุธศาสตร์เมตาคอกนิชนัหรือการจดัระเบียบเมตา
คอกนิชนั 

บราวน์ (Brown, 1987) ให้ความหมายของการจดัระเบียบของความคิดว่าหมายถึง
กระบวนการทางความคิดทีกาํกบัตรวจสอบการเรียนรู้ส่วนการจดัระเบียบเมตาคอกนิชนัของตนเอง
ประกอบดว้ยการกระทาํสาํคญั 3 ประการไดแ้ก่การวางแผนการกาํกบัตรวจสอบและการประเมิน
ความคิดและการเรียนรู้ (Jacobs  and  Paris, 1987; Brown, 1987) 
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เกรฟ และเกรฟ (Graves and  Graves, 1998) ระบุว่าเมตาคอกนิชนัหมายถึงความตระหนกั
ของผูอ่้านเกียวกบัความเขา้ใจในการอ่านบทอ่านขณะทีกาํลงัอ่านและหมายถึงการจดัระเบียบของ
กระบวนการทางความคิดของผูอ่้านทีนาํไปสู่ความเขา้ใจในการอ่านและ(Schraw and  Dennison , 

1994) ระบุว่าเมตาคอกนิชนัสาํหรับการอ่านเพือความเขา้ใจมีองคป์ระกอบสาํคญั  2 ประการคือ  1)   

ความรู้เกียวกบัความเขา้ใจประกอบดว้ยองคป์ระกอบย่อยๆอีกดงันีคือ Declarative knowledge 

ไดแ้ก่ผูอ่้านรู้เกียวกบัยทุธศาสตร์การทาํความเขา้ใจ Procedural knowledge ไดแ้ก่ผูอ่้านรู้เกียวกบั
ขนัตอนของยุทธศาสตร์เหล่านีและ Conditional knowledge ไดแ้ก่ผูอ่้านรู้เกียวกบัว่าจะใช้
ยุทธศาสตร์เหล่านีเมือไรและทาํไมและ 2) การจดัระเบียบความเขา้ใจบทอ่านประกอบดว้ย
องค์ประกอบย่อยๆอีกดังนีคือการวางแผนการใช้ยุทธศาสตร์การจัดการกับข้อมูลการกํากับ
ตรวจสอบความเขา้ใจการเลือกใชย้ทุธศาสตร์เมือความเขา้ใจเกิดติดขดัและการประเมินผล 

 . แนวทฤษฏีการสอนภาษาเพอืการสือสาร (communicative approach)  

แนวทฤษฏีการสอนภาษาเพือการสือสาร (communicative approach) จะเนน้การใชภ้าษา
ของผูเ้รียนเป็นหลกัโดยอาศยัหลกัการของภาษาศาสตร์เชิงสังคมวิทยา  (sociolinguistics) ซึงว่าดว้ย
เนือหาบริบท (context) ภาษาและวฒันธรรมทีแตกต่างกนัในแต่ละชุมชนทีอาจใชผ้ดิแผกแตกต่าง
กนัไปตามสภาพแวดลอ้มสําหรับกระบวนการสอนตามแนวทฤษฏีจะเน้นปฏิสัมพนัธ์ในการใช้
ภาษาระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อนและระหว่างผูเ้รียนกบัผูเ้รียนเป็นสําคญัการกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิด
ความรู้สึกอยากแสดงออกทางภาษาหรือการทดลองการใชภ้าษาเพือสือความหมายดว้ยตนเองทงั
การฟังการพูดการอ่านและการเขียนยอ่มจะทาํให้การพฒันาภาษาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและ
เป็นไปอยา่งธรรมชาติไดเ้นือหาทีจดัขึนเป็นบทเรียนจึงควรเนน้ปริบททางภาษาทีมีความหมายแก่
ผูเ้รียนตามหลกัการใชภ้าษาในสังคมในสถานการณ์ต่างๆไดอ้ย่างเหมาะสมตามกาละและเทศะ
มากกว่าจะจดัแบบวิเคราะห์ภาษาให้นกัเรียนเรียนเพียงเพือเขา้ใจระบบของเสียงคาํและไวยากรณ์
เท่านนันอกจากนีกิจกรรมการเรียนการสอนจาํเป็นอยา่งยงิทีผูส้อนจะตอ้งจดัใหผู้เ้รียนมีโอกาส 

แสดงออกทางภาษาในลกัษณะปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียนและผูเ้รียนกบัผูเ้รียนเพือให้ฝึก
ปฏิบติัการใชภ้าษาไดอ้ย่างเป็นธรรมชาติผูส้อนจะมีหนา้ทีคอยช่วยเหลือแนะนาํและแกไ้ขการใช้
ภาษาทีถูกตอ้งแก่ผูเ้รียน (เสาวลกัษณ์ รัตนวิชช,์ 2531: 21) 

 แนวการสอนภาษาองักฤษเพือการสือสาร มีจุดมุ่งหมายเพือการสือสารกล่าวคือการสอนที
มุ่งให้ผูเ้รียนสามารถนําภาษาไปใช้ได้ในสถานการณ์จริงกระตุ้นและช่วยเหลือผูเ้รียนให้รู้จัก
แสดงออกซึงความคิดเห็นทงัโดยทกัษะการพูดและทกัษะการเขียนรวมทงัให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจ
ขอ้ความทีอ่านหรือเขา้ใจสิงทีฟังซึงในการเรียนการสอนจะเน้นขอ้มูลทีการพูดการเขียนการอ่าน
และการฟังมากกว่าจะเนน้ทีวิธีการพดูการเขียนการอ่านและการฟังการทีจะใหผู้เ้รียนสือสารกนัได้
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นนัผูพ้ดูและผูฟั้งจะตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัครูตอ้งจดับรรยากาศเพือให้ผูเ้รียนแน่ใจว่าเขาสามารถ
ใชภ้าษาในการปฏิสัมพนัธ์และสือความหมายกบัเพือนไดเ้พราะว่าเวลาส่วนมากของการสอนจะทาํ
ใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมอาจทาํกิจกรรมคู่หรือกิจกรรมในกลุ่มยอ่ยโดยทีครูมีหนา้ทีแนะนาํอธิบายให้
คาํปรึกษาหรือใหค้วามช่วยเหลือในขณะทีผูเ้รียนทาํกิจกรรมนอกจากนีครูยงัมีหนา้ทีเตรียมกิจกรรม
และวางแผนให้ผูเ้รียนไดใ้ชภ้าษาอยา่งสะดวกสบายไม่ตอ้งกลวัว่าจะถูกตาํหนิเมือใชภ้าษาผิดและ
กระตือรือร้นทีจะใชภ้าษาในสถานการณ์จริงสาํหรับการจดัทีนงัควรให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสเปลียนที
นงัและครูจะเดินไปตามกลุ่มต่างๆเพือคอยดูแลนกัเรียน Morrow (Morrow, 1979)กล่าวว่าแนวการ
สอนภาษาเพือการสือสารนนัจะเนน้ใหผู้เ้รียนนาํภาษาไปใชไ้ดน้นัคือเนน้การใชภ้าษามากกว่าวิธีใช้
ภาษาและตอ้งมีหลกัการทีว่าให้ผูเ้รียนรู้เป้าหมายของการทาํกิจกรรมแต่ละอย่างชัดเจนเพือให้
ผูเ้รียนเกิดแรงจูงใจในการทาํกิจกรรมนอกจากนีแลว้ในการสอนจะเน้นความสําคญัของส่วน
ทงัหมดของภาษาทีสอนแลว้ค่อยเนน้ลงไปในส่วนยอ่ยเนน้กระบวนการเรียนมากกว่าเนน้รูปแบบ
นอกจากนียงัจะตอ้งเน้นการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติัและประการสุดทา้ยตอ้งเน้นว่าการทีผูเ้รียนใช้
ภาษาผิดมิใช่ความผิดร้ายแรงหากแต่เป็นส่วนหนึงของการเรียนรู้ตราบใดทีความผิดนันไม่เป็น
อุปสรรคต่อการสือสารผูส้อนควรอนุโลมให้และไม่ควรยบัยงัหรือแกค้าํผิดระหว่างทาํกิจกรรมซึง
กระบวนเรียนรู้ทีจาํเป็นในการเรียนการสอนภาษาเพือการสือสารคือช่องว่างดา้นขอ้มูลระหว่างร่วม
ทาํกิจกรรม (Morrow, 1979)ช่องว่างดา้นขอ้มูลระหว่างผูร่้วมทาํกิจกรรมหมายถึงลกัษณะทีคู่
สนทนาต่างกไ็ม่ทราบขอ้มูลทีอีกฝ่ายหนึงมีและต่างฝ่ายต่างกต็อ้งการทีจะทราบขอ้มูลหรือใหข้อ้มูล
แก่กนัเรียกว่ามีความตอ้งการทีจะสือความหมายทงัสองฝ่ายดงันันผูพู้ดก็ตอ้งเลือกใชถ้อ้ยคาํและ
สาํนวนให้เหมาะสมกบับทบาทของตนและผูฟั้งและตอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์ดว้ยทงันีผูฟั้งก็
ตอ้งรู้จกัความหมายของคาํและสาํนวนภาษาในรูปแบบต่างๆกนัว่าผูพ้ดูตอ้งการถามอะไรจึงจะตอ้ง
ได้ถูกตอ้งปัจจัยสําคญัอีกประการหนึงคือการทีคู่สนทนาได้ขอ้มูลยอ้นกลบัทนัทีเพราะขอ้มูล
ยอ้นกลบัทาํใหคู้่สนทนาทราบไดท้นัทีวา่คุพดูของตนนนั “สือความหมาย” ตามทีตอ้งการไปยงัผูฟั้ง
หรือไม่ถา้ไม่สือความหมายก็อาจตอ้งถามซาํหรือเลิกถามไปเลยถา้สือความหมายแลว้ตนไดค้าํตอบ
ทีตอ้งการแลว้หรือยงัถา้ยงัไม่พอตามความตอ้งการอาจถามเพิมได ้

 . ทฤษฎคีวามยดืหยุ่นทางปัญญา(Cognitive Flexibility Theory)  

ทฤษฎีความยดืหยุน่ทางปัญญา(Cognitive Flexibility Theory) เป็นทฤษฎีทีไดพ้ฒันาขึนใน
ตน้ปี ค.ศ. 1990 โดยมีแนวคิดว่าความรู้แต่ละองคค์วามรู้มีโครงสร้างแน่ชดัและสลบัซบัซอ้นมาก
นอ้ยแตกต่างกนัไปโดยองคค์วามรู้บางประเภทสาขาวิชาเช่นคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์กายภาพ
นันถือว่าเป็นองค์ความรู้ประเภททีมีโครงสร้างตายตัวไม่สลับซับซ้อน (Well-Structured 

Knowledge Domains) เพราะความไม่เป็นเหตุเป็นผลของธรรมชาติขององคค์วามรู้ (West and 
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others, 1991, อา้งถึงในอภิเดช, 2548: 16) อยา่งไรกดี็การแบ่งลกัษณะโครงสร้างขององคค์วามรู้ตาม
ประเภทสาขาวิชาทีมีโครงสร้างตายตวัก็สามารถทีจะเป็นองค์ความรู้ประเภททีไม่มีโครงสร้าง
ตายตวัไดเ้ช่นกนั 

แนวคิดในเรืองความยืดหยุ่นทางปัญญานีส่งผลให้เกิดความคิดในการออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพือตอบสนองต่อโครงสร้างขององคค์วามรู้ทีแตกต่างกนัซึงไดแ้ก่แนวคิดใน
เรืองการออกแบบบทเรียนแบบสือหลายมิติ (Hypermedia) นันเองทฤษฎีนีสนับสนุนแนวคิด
เกียวกบัการจดัระเบียบโครงสร้างการนาํเสนอเนือหาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในลกัษณะสือหลายมิติ
เพราะมีงานวิจยัหลายชินทีสนับสนุนว่าการจดัระเบียบโครงสร้างการนาํเสนอเนือหาบทเรียนใน
ลกัษณะสือหลายมิติจะตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของมนุษยใ์นความพยายามทีจะเชือมโยงความรู้
ใหม่กบัความรู้ทีมีอยูเ่ดิมไดเ้ป็นอยา่งดี 

นอกจากนีการนาํเสนอเนือหาบทเรียนในลกัษณะสือหลายมิติยงัสามารถทีจะตอบสนอง
ความแตกต่างของโครงสร้างขององคค์วามรู้ทีไม่ชดัเจนหรือมีความสลบัซับซ้อนซึงเป็นแนวคิด
ของทฤษฎีความยืดหยุ่นทางปัญญาโดยการจดัระเบียบโครงสร้างการนาํเสนอเนือหาบทเรียนใน
ลกัษณะสือหลายมิติทีให้โอกาสและอิสระแก่ผูเ้รียนในการควบคุมการเรียนของตน (Learner 

Control) ตามความสามารถความสนใจความถนัดและพืนฐานความรู้ของตนได้อย่างเต็มที
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎีนีก็จะมีโครงสร้างของบทเรียนแบบสือ
หลายมิติในลกัษณะโยงใยเหมือนใยแมงมุมโดยผูเ้รียนทุกคนจะไดรั้บการเสนอเนือหาในลาํดบัทีไม่
เหมือนกนัและไม่ตายตวัซึงเนือหาทีจะไดรั้บการนาํเสนอจะขึนอยูก่บัความสามารถความถนดัและ
ความสนใจของผูเ้รียนเป็นสําคญัคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎีนีจะให้
อิสระแก่ผูเ้รียนในการควบคุมการเรียนของตนมากเนืองจากการออกแบบทีสนับสนุนโครงสร้าง
ความสมัพนัธ์ของเนือหาทีลึกซึงและสลบัซบัซอ้น (Criss-Crossing Relationship) มากนนัเอง 

 สรุปไดว้่าทฤษฎีความยืดหยุ่นทางปัญญา สามารถช่วยให้ผูเ้รียนพฒันาศกัยภาพในการ
พฒันาความรู้ ความสามารถและความคิดสร้างสรรคต์ามความสนใจความถนดัและพืนฐานความรู้
ของตนไดอ้ยา่งเตม็ที โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

1.2 แนวคดิของรูปแบบการสอนอ่านภาษาองักฤษ 

  1.2.1 ความหมายของรูปแบบการสอน 

  ลองแมน (Longman, 1981 : 668) ใหค้วามหมายของคาํว่า “รูปแบบ” หรือ Model 

เป็นคาํทีใช้เพือสือความหมายหลายอย่างซึงโดยทัวไปแล้วรูปแบบจะหมายถึงสิงหรือวิธีการ
ดาํเนินงานทีเป็นตน้แบบอยา่งใดอยา่งหนึงเช่นแบบจาํลองสิงก่อสร้างรูปแบบในการพฒันาชนบท
เป็นตน้ 
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 กู๊ด (Good, 1973) ไดใ้ห้ความหมายรูปแบบดงันีรูปแบบหมายถึงแบบอยา่งของสิงใดสิง
หนึงเพือเป็นแนวทางในการสร้างหรือทาํซาํ เป็นตวัอยา่งเพือการเลียนแบบเป็นแผนภูมิหรือรูปสาม
มิติซึงเป็นตวัแทนของสิงใดสิงหนึงหรือหลกัการหรือแนวคิดเป็นชุดของปัจจยัหรือตวัแปรทีมี
ความสัมพนัธ์ซึงกนัและกันซึงรวมกันเป็นตวัประกอบและเป็นสัญลกัษณ์ทางระบบสังคมตาม
ความหมายดงักล่าวอาจกล่าวไดว้า่รูปแบบคือแบบจาํลองของสิงทีเป็น 

 ทิศนา แขมมณี (2551: 1) ให้ความหมายรูปแบบหมายถึงตวัแทนทีสร้างขึนเพืออธิบาย
พฤติกรรมของลกัษณะบางประการของสิงทีเป็นจริงอย่างหนึงหรือเป็นเครืองมือทางความคิดที
บุคคลใชใ้นการหาความรู้ความเขา้ใจปรากฏการณ์ 
 แมสสัน และคณะ (Mescon and others, 1985 : 199) ใหค้าํนิยามรูปแบบว่าเป็นการจาํลอง
ความจริงของปรากฏการณ์เพืออธิบายปรากฏการณ์ทีมีความสัมพันธ์องค์ประกอบทีเป็น
กระบวนการของปรากฏการณ์นนัๆใหง่้ายขึน 

 ดอร์ริส (Doris L Hausser, 1980) ไดใ้หค้วามหมายทีแตกต่างออกไปโดยทีรูปแบบเป็นสิงที
ออกแบบมาเพือแสดงถึงองค์ประกอบและกระบวนการตรวจสอบความแตกต่างระหว่าง
ความสัมพนัธ์ในเชิงทฤษฎีกบัปรากฏการณ์จริงจากความหมายทงัหมดสามารถสรุปไดว้่ารูปแบบ
หมายถึงสิงทีสร้างหรือพฒันาขึนจากแนวคิดทฤษฎีทีได้ศึกษามาของผูส้ร้างเองเพือถ่ายทอด
ความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบโดยใช้สือทีทาํให้เขา้ใจได้ง่ายและกระชับถูกตอ้งและสามารถ
ตรวจสอบเปรียบเทียบกบัปรากฏการณ์จริงไดเ้พือช่วยใหต้นเองและคนอืนสามารถเขา้ใจไดช้ดัเจน
ขึน 

 รูปแบบโดยทวัไปมีความหมายในดา้นความคิดทีเป็นนามธรรมซึงบุคคลแสดงออกมาใน
ลกัษณะของแผนผงัไดอะแกรมหรือแผนภาพสาํหรับรูปแบบการสอน  (Model of Teaching)เป็น
โครงสร้างทีแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างองคป์ระกอบต่างๆจากสภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้เพือให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้หรืออาจกล่าวไดว้่ารูปแบบการเรียนการสอนคือสภาพลกัษณะของการเรียน
การสอนทีครอบคลุมองค์ประกอบซึงได้รับการจดัไวอ้ย่างเป็นระเบียบตามหลกัปรัชญาทฤษฎี
หลกัการแนวคิดหรือความเชือต่างๆประกอบดว้ยกระบวนการหรือขนัตอนสาํคญัในการเรียนการ
สอนรวมทงัวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่างๆทีสามารถช่วยให้สภาพการเรียนการสอนนนัเป็นไป
ตามทฤษฎีหลกัการหรือแนวคิดทียดึถือและไดรั้บการพิสูจน์ทดสอบหรือยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ
สามารถใชเ้ป็นแบบแผนในการเรียนสอนให้บรรลุวตัถุประสงคเ์ฉพาะของรูปแบบนนัๆ (ทิศนา
แขมมณี, 2545 : 3-4)  

     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



20 

 

   . .  ประเภทของรูปแบบการสอน 

   รูปแบบการเรียนการสอนทีนกัคิดและนกัการศึกษาทีมีแนวความคิดจดัประเภท
ของรูปแบบอยา่งหลากหลายทงันีขึนอยูก่บัทฤษฎีความเชือและหลกัการทีนาํมาใชใ้นการจดัซึงทิศ
นาแขมมณี (2545: 6-75) ไดจ้ดัประเภทของรูปแบบการเรียนการสอนออกเป็น2 ประเภทคือรูปแบบ
การเรียนการสอนทีเป็นสากลและรูปแบบการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนการสอนของไทย 

 .  รูปแบบการเรียนการสอนทเีป็นสากล 

 รูปแบบการเรียนการสอนทีเป็นสากลไดจ้ดัประเภทตามลกัษณะของวตัถุประสงคเ์ฉพาะ
หรือเจตนารมณ์ของรูปแบบจดัออกเป็น 5 หมวดดงันี 

 1. รูปแบบการเรียนการสอนทีเป็นการพฒันาดา้นพุทธิพิสัย  (cognitive domain) เป็น
รูปแบบการเรียนการสอนทีมุ่งช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจในเนือหาสาระต่างๆซึงเนือหา
สาระนนัอาจจะอยูใ่นรูปของขอ้มูลขอ้เทจ็จริงมโนทศัน์หรือความคิดรวบยอดเช่นรูปแบบการเรียน
การสอนตามแนวคิดของกาเย 

 2. รูปแบบการเรียนการสอนทีเนน้การพฒันาดา้นจิตพิสัย (affective domain) เป็นรูปแบบที
มุ่งช่วยพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดความรู้สึกเจตคติค่านิยมคุณธรรมและจริยธรรมทีพึงประสงคซึ์งเป็นเรือง
ยากแก่การพฒันาหรือปลูกฝังการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนทีเพียงช่วยให้เกิด
ความรู้ความเขา้ใจมกัไม่เพียงพอต่อการช่วยใหผู้เ้รียนเกิดเจตคติทีดีไดจ้าํเป็นตอ้งอาศยัหลกัการและ
วิธีการอืนๆเพิมเติมเช่นรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชบ้ทบาทสมมติรูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวคิดการพฒันาดา้นจิตพิสัยของบลูม (Bloom) 

 3. รูปแบบการเรียนการสอนทีเนน้การพฒันาดา้นทกัษะนิสัย (psycho – motor domain) 

เป็นรูปแบบทีมุ่งช่วยพัฒนาความสามารถของผูเ้รียนในด้านการปฏิบัติการกระทาํหรือการ
แสดงออกต่างๆซึงจาํเป็นตอ้งใชห้ลกัการวิธีการทีแตกต่างไปจากการพฒันาทางดา้นจิตพิสัยหรือ
พทุธิพิสยัเช่นรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวจดัการพฒันาทกัษะปฏิบติัของซิมพซ์นั (Simpson) 

 4. รูปแบบการเรียนการสอนทีเนน้การพฒันาทกัษะกระบวนการ (process skills)รูปแบบนี
เกียวขอ้งกับทกัษะกระบวนการทีเกียวขอ้งกับวิธีดาํเนินการต่างๆซึงอาจเป็นกระบวนการทาง
สติปัญญาเช่นกระบวนการสืบสวนแสวงหาความรู้หรือกระบวนการคิดต่างๆเช่นการคิดวิเคราะห์
การอุปนัยการนิรนัยการใชเ้หตุผลการคิดริเริมสร้างสรรคแ์ละการคิดอย่างมีวิจารณญาณหรืออาจ
เป็นกระบวนการทางสังคมเช่นกระบวนการทาํงานร่วมกนัรูปแบบการเรียนการสอนทีเน้นการ
พฒันาผูเ้รียนดา้นกระบวนการเช่นรูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสวนรูปแบบการเรียน
การสอนกระบวนการคิดแกปั้ญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



21 

 

 5. รูปแบบการเรียนการสอนทีเนน้บูรณาการ (intergration) เป็นรูปแบบทีพฒันาการเรียนรู้
ดา้นต่างๆของผูเ้รียนไปพร้อมๆกนัโดยใชก้ารบูรณาการทงัทางดา้นเนือหาสาระและวิธีการรูปแบบ
ในลกัษณะนีกาํลงัไดรั้บความนิยมอยา่งมากเพราะมีความสอดคลอ้งกบัหลกัทฤษฎีทางการศึกษาที
มุ่งเน้นการพฒันารอบด้านหรือการพฒันาเป็นองค์รวมเช่นรูปแบบการเรียนการสอนทางตรง
รูปแบบการเรียนการสอนตามวฎัจกัรการเรียนรู้ 4 MAT รูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรู้
แบบร่วมมือ 

 .2 รูปแบบการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนการสอนของไทย 

 รูปแบบการเรียนการสอนของไทยสามารถจดัประเภทและแบ่งรูปแบบการเรียนการสอน 

ของไทยตามลกัษณะการสร้างและพฒันาไดด้งันี 

 1. รูปแบบการเรียนการสอนทีพฒันาขึนโดยนกัการศึกษาไทยมีดงันี 

  1.1 รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะกระบวนการเผชิญสถานการณ์พฒันาโดย 
สุมนอมรวิวฒัน์ 
  1.2 รูปแบบการเรียนการสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการพฒันาโดย 
สุมนอมรวิวฒัน์ 
  1.3 รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดเป็นเพือเป็นการดาํรงชีวิตใน
สงัคมไทยหน่วยศึกษานิเทศกก์รมสามญัศึกษา 
  1.4 รูปแบบการเรียนการสอนโดยยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง: โมเดลซิปปา (CIPPA) 

พฒันาโดยทิศนาแขมมณี 

 2. รูปแบบการเรียนการสอนทีพฒันาโดยนิสิตนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาในมหาวิทยาลยั
ต่างๆเช่นรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชว้ิธีการจดักิจกรรมทางกายในการสร้างมโนทศัน์พืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์สาํหรับเดก็ก่อนประถมศึกษาพฒันาโดยเตือนใจทองสาํริด 

 3. กระบวนการต่างๆทีเกียวขอ้งกบัการเรียนการสอนกระบวนการทีไดรั้บความสนใจจาก
วงการศึกษาไทยไดแ้ก่กระบวนการแกปั้ญหาตามหลกัอริยสัจ 4 กระบวนการกลัยาณมิตร
กระบวนการทางปัญญากระบวนการคิดกระบวนการสอนค่านิยมและจริยธรรมทกัษะกระบวนการ 

9 ขนัและกระบวนการกลุ่มเป็นตน้  
 บรูส ; และเวล (Bruce  and  Weil, 2000: 109-115) มีแนวคิดในการจดัรูปแบบการสอนโดย
เนน้ผูเ้รียนและสิงแวดลอ้มของผูเ้รียนสรุปองคป์ระกอบของรูปแบบการสอนของบรูสและเวลมี 4 

กลุ่มคือ 

 1. รูปแบบการเรียนการสอนทีเป็นการจดักระบวนการขอ้มูลหรือกระบวนการคิด  (The 

Information Processing Family) เช่นการสอนมโนทศัน์ (Concept Attainment) การสอนการคิดเชิง
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อนุมาน (Inductive Thinking) การสอนและฝึกฝนการคิดสืบคน้ (Inquiry Training) การสอน
ยทุธศาสตร์การจาํ (Memorization) 

 2. รูปแบบการเรียนการสอนทีเป็นการพฒันาคน (The Personal Family) เช่นการสอนแบบ
ไม่สังการ (Nondirective Teaching) เป็นการสอนทีมุ่งให้คาํแนะนาํปรึกษาให้ผูเ้รียนสามารถนาํ
ตนเองในการเรียนการสอนเพือฝึกใหเ้ดก็ตระหนกัในตนเอง (Awareness Training) 

 3. รูปแบบการสอนทีเนน้ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม (The Social Family) เช่น การสอนแบบ
คน้ควา้เป็นกลุ่ม (Group Investigation) การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) 

 4. รูปแบบการสอนทีเนน้การปรับพฤติกรรม (The Behavior System Family) เช่นการสอน
เพือการควบคุมตวัเอง (Learning Self-Control) การเรียนรู้แบบรู้รอบ (Mastery Learning) 

 เซยเ์ลอร์; และคนอืนๆ (Sayler and others, 1981: 64) ไดแ้บ่งรูปแบบการสอนเป็น 5 กลุ่ม
ตามจุดมุ่งหมายของการสอนดงันี 

 1. กลุ่มทีเป็นเนือหา / สาระวิชา (Subject Matter / Disciplines) เนน้การใหเ้นือหาวิชาเช่น
วิชาเคมี 

 2. กลุ่มทีเกียวกบัสมรรถภาพ / เทคนิควิธีการ (Competency / Technology) เนน้ทีการวาง
แผนการสอนเช่นบทเรียนโมดูล 

 3. กลุ่มทีเกียวกบัคุณลกัษณะและกระบวนการทีทาํให้เกิดคุณลกัษณะ (Human Traits / 

Processes) เช่นการสอนค่านิยม 

 4. กลุ่มทีเกียวกบัหนา้ทีทางสังคม / กิจกรรม (Social Functions / Activities) เนน้กิจกรรม
ในชุมชน 

 5. กลุ่มทีเกียวกบัความสนใจและความตอ้งการ / กิจกรรม (Interests  and  Needs / 

Activities) เนน้การเรียนอิสระของแต่ละบุคคลเช่นการวาดรูป 

 โดยสรุปรูปแบบการสอนประกอบดว้ยจุดมุ่งหมาย เพือให้กระบวนการเรียนการสอน
เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ซึงแต่ละรูปแบบจะมีวิธีการสอนเทคนิควิธีการต่างๆรวมถึงการวดัและ
ประเมินผลทีหลากหลาย เพือให้การดาํเนินกิจกรรมการเรียนการสอนไปสู่เป้าหมายของการเรียน
การสอน เพือใหเ้กิดผลสมัฤทธิทางการเรียนการสอนทีมีประสิทธิภาพ 

1.2.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการสอนและการออกแบบการสอน 

        ความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการสอนและการออกแบบการสอนเป็น
ความสมัพนัธ์ทีต่อเนืองกนักล่าวคือรูปแบบการสอนเป็นผลของการออกแบบการสอน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



23 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 4  ความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบการออกแบบการสอนและรูปแบบการสอน 

(ทิศนา  แขมมณี, รูปแบบการเรียนการสอน:ทางเลือกทีหลากหลาย, พมิพค์รังที 7 (กรุงเทพฯ: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ) 

1.2.4 การพฒันารูปแบบการสอน 

   เซยเ์ลอร์ และคนอืนๆ (Saylor and others, 1981: 294 – 299) กล่าวว่า รูปแบบการ
เรียนการสอน (Model of Teaching) เป็นแบบแผนการเรียนการสอนทีจดัขึนอยา่งเป็นระบบการจะ
พฒันารูปแบบการเรียนการสอนใดจะตอ้งมีหลกัเกณฑเ์พือให้เกิดผลตามทีจุดมุ่งหมายกาํหนดและ
ให้เกิดประสิทธิภาพมากทีสุดผูพ้ฒันารูปแบบควรคาํนึงถึงหลกัเกณฑก์ารพฒันารูปแบบการเรียน
การสอนดงันี 

 1. เป้าหมายและวตัถุประสงคก์ารพฒันารูปแบบการเรียนการสอนควรคาํนึงถึงเป้าหมาย
และวตัถุประสงค์ในการสอนการกาํหนดจุดประสงค์ของกิจกรรมเป็นสิงสําคญัสําหรับผูเ้รียน
เพือใหบ้รรลุเป้าหมายฉะนนัรูปแบบการเรียนการสอนตอ้งสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและวตัถุประสงค ์

 2. โอกาสการบรรลุเป้าหมายการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตอ้งคาํนึงถึงความเป็นไป
ไดใ้นการทีจะบรรลุเป้าหมายซึงขึนอยูก่บัความสอดคลอ้งระหว่างกิจกรรมกบัวตัถุประสงคใ์นการ
สอน 

 3. แรงจูงใจของผูเ้รียนการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนควรจดัให้มีกิจกรรมทีเป็น
แรงจูงใจสาํหรับผูเ้รียนเพือทาํให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพและไม่เบือหน่ายในการ
เรียนรู้ 

 4. หลกัการเรียนรู้การพฒันารูปแบบการสอนไม่ควรยึดมนักบัทฤษฎีหรือหลกัการการ
เรียนรู้เพียงอย่างเดียวแต่ควรนําหลักการเรียนรู้หลายๆอย่างมาปรับใช้ในการปฏิบัติด้วยเช่น
พฒันาการทางดา้นสติปัญญาดา้นเจตคติค่านิยมเป็นตน้ 

 5. สิงอาํนวยความสะดวกเครืองมือและทรัพยากรการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตอ้ง
คาํนึงถึงความพร้อมในดา้นดงักล่าวทีจาํเป็นสาํหรับการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 

องคป์ระกอบการสอน 

ไดแ้ก่ จุดมุ่งหมาย เนือหา 
กระบวนการสอน วธีิสอน 
สือการสอน ผูเ้รียน  
สภาพแวดลอ้ม ครู และ
ทฤษฎีการสอน 

การออกแบบการสอน รูปแบบการสอน 

ไดแ้ก่ สาํรวจผูเ้รียน    
เนือหา ขอ้จาํกดั     ศึกษา
ทฤษฎีการสอน แนวคิดที
เกียวขอ้ง กาํหนด
องคป์ระกอบ      

ไดแ้ก่ แนวคิดพนืฐาน 
องคป์ระกอบต่าง ๆ   แนว
การนาํไปใช ้
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บรูส; และเวล (Bruce and Weil, 2000) ไดใ้หข้อ้สงัเกตในการพฒันารูปแบบบมีดงันี 

 1. รูปแบบการเรียนการสอนตอ้งมีปรัชญาทฤษฎีหรือหลกัการของรูปแบบเช่นทฤษฏีดา้น
จิตวิทยาการเรียนรู้ 

 2. เมือพฒันารูปแบบการเรียนการสอนแลว้ก่อนนาํไปใชอ้ยา่งแพร่หลายตอ้งมีการวิจยัเพือ
ทดสอบทฤษฎีและตรวจสอบคุณภาพในสภาพสถานการณ์จริงมีการปรับปรุงแกไ้ขเพือเป็นการยึด
มนัในการนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 3. เมือตกลงจะใชรู้ปแบบการเรียนการสอนใดแลว้ตอ้งศึกษาทาํความเขา้ใจปรัชญาทฤษฎี
หลกัการวตัถุประสงคข์อ้จาํกดัของรูปแบบวางแผนในการดาํเนินงานอย่างละเอียดเมือไดล้องใช้
ควรศึกษาผลประเมินผลและปรับปรุง 

 4. ควรทดลองใชที้ละรูปแบบและพยายามจนรู้สึกว่าคล่องแลว้จึงค่อยๆเพิมการใชรู้ปแบบ
อืนๆต่อไปก็สามารถผสมผสานรูปแบบต่างๆในการสอนแต่ละครังไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพบรูส; 

และเวล (Bruce and  Weil, 2000) ไดแ้บ่งการนาํเสนอรูปแบบการเรียนการสอนแต่ละรูปแบบเป็น 4 

ตอนดงันี 

 ตอนที 1 อธิบายถึงทีมาของรูปแบบ (Orientation to the Model) ประกอบดว้ย เป้าหมาย
ของรูปแบบทฤษฎีและขอ้สมมติทีรองรับรูปแบบหลกัการมโนทศัน์ทีเป็นพนืฐานของรูปแบบ 

 ตอนที 2 รูปแบบการสอน (The Model of Teaching) เป็นการอธิบายถึงตวัรูปแบบการเรียน
การสอนซึงนาํเสนอเป็นเรืองๆอยา่งละเอียดและเนน้การปฏิบติัไดแ้บ่งออกเป็น 4 ประเดน็คือ 

 1. ขนัตอนของรูปแบบ (Syntax หรือ Phases) เป็นการใหร้ายละเอียดว่ารูปแบบการสอน
นันมีกีขนัตอนโดยจัดเรียงลาํดับกิจกรรมทีจะสอนเป็นขนัๆแต่ละรูปแบบมีจาํนวนขนัตอนไม่
เท่ากนั 

 2. รูปแบบการปฏิสัมพนัธ์ (Social System) เป็นการอธิบายบทบาทของครูนกัเรียนและ
ความสมัพนัธ์ซึงกนัและกนัในแต่ละรูปแบบบทบาทของครูจะแตกต่างกนัไปเช่นเป็นผูน้าํกิจกรรมผู ้
อาํนวยความสะดวกผูใ้หก้ารแนะแนวเป็นผูจ้ดัการเป็นตน้ 

 3. หลกัการแสดงการโตต้อบ (Principles of Reaction) เป็นการบอกถึงวิธีการแสดงออก
ของครูต่อผูเ้รียนการตอบสนองต่อสิงทีผูเ้รียนกระทาํเช่นการปรับพฤติกรรมโดยการให้รางวลัหรือ
การพฒันาความคิดสร้างสรรคด์ว้ยการสร้างบรรยากาศอิสระไม่มีการประเมินวา่ผดิหรือถูกเป็นตน้ 

 4. สิงสนบัสนุน (Support System) เป็นการบอกถึงเงือนไขทีจาํเป็นต่อการใชรู้ปแบบการ
เรียนการสอนให้เกิดผลเช่นรูปแบบการเรียนการสอนแบบทดลองในห้องปฏิบติัการตอ้งใชผู้น้าํที
ไดรั้บการฝึกฝนมาอยา่งดีแลว้เป็นตน้ 
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 ตอนที 3 การนาํรูปแบบการสอนไปใช้ (Application) เป็นการแนะนาํและตงัขอ้สังเกตการ
ใชรู้ปแบบการสอนขึนเช่นจะใชก้บัเนือหาประเภทใดทีจะเหมาะสมรูปแบบนนัเหมาะสมกบัเด็ก
ระดับอายุใดนอกจากนันยงัให้คาํแนะนําอืนๆเพือให้การใช้รูปแบบการเรียนการสอนนันมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 ตอนที 4 ผลทีจะเกิดขึนต่อผูเ้รียนทงัทางตรงและทางออ้ม (Instruction and Nurturant 

Effects) รูปแบบการเรียนการสอนแต่ละรูปแบบจะส่งผลต่อผูเ้รียนทงัทางตรงและทางออ้มผล
โดยตรงเกิดจากการสอนของครูหรือเกิดจากกิจกรรมทีจดัขึนตามขนัตอนของรูปแบบการสอนส่วน
ผลโดยทางออ้มเกิดจากสภาพแวดลอ้มซึงถือเป็นผลกระทบทีเกิดจากการสอนตามรูปแบบนนัเป็น
สิงทีคาดคะเนไวว้่าจะเกิดแฝงไปกบัการสอนซึงสามารถใชเ้ป็นสิงพิจารณาเลือกรูปแบบการสอน
ไปใชด้ว้ย 

จากการศึกษาคน้ควา้เกียวกบัการพฒันาของรูปแบบการสอนสามารถสรุปขนัตอนสาํคญั
ในการพฒันารูปแบบการสอนไดด้งันี (Joyce  and  Weil, 1992) 

1.  การศึกษาขอ้มูลพืนฐานเป็นการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและขอ้คน้พบจากการวิจยัทีเกียว 

ขอ้งตลอดจนการศึกษาขอ้มูลเกียวกบัสภาพปัจจุบนัหรือปัญหาจากเอกสารผลการวิจยัหรือการ
สงัเกตสอบถามผูที้เกียวขอ้ง 

 2. การกาํหนดหลกัการเป้าหมาย และองค์ประกอบอืนๆ ของรูปแบบการสอนให้
สอดคลอ้งกับขอ้มูล พืนฐานและสัมพนัธ์กันอย่างเป็นระบบระเบียบการกาํหนดเป้าหมายของ
รูปแบบการสอน จะช่วยให้ผูส้อนสามารถเลือกรูปแบบการสอนไปใชใ้ห้ตรงกบัจุดมุ่งหมายของ
การสอน เพือใหก้ารสอนบรรลุผลสูงสุด   
 3. การกาํหนดแนวทางในการนาํรูปแบบการสอนไปใชป้ระกอบดว้ยรายละเอียดเกียวกบั
วิธีการและเงือนไขต่างๆเช่นใชก้บัผูเ้รียนกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มย่อยผูส้อนจะตอ้งเตรียมงานหรือจดั
สภาพการเรียนการสอนอยา่งไรเพือใหก้ารใชรู้ปแบบการสอนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. การประเมินรูปแบบการสอนเป็นการทดสอบความมีประสิทธิภาพของรูปแบบทีสร้าง
ขึนโดยทวัไปจะใชว้ิธีการต่อไปนี 

4.1 ประเมินความเป็นไปได้ในเชิงทฤษฎีโดยคณะผูเ้ชียวชาญซึงจะประเมิน
ความสอดคลอ้งภายในระหวา่งองคป์ระกอบต่างๆ 

4.2 ประเมินความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติการโดยการนํารูปแบบการสอนที
พฒันาขึนไปทดลองใชใ้นสถานการณ์จริงในลกัษณะของการวิจยัเชิงทดลองหรือกึงทดลอง 

 5. การปรับปรุงรูปแบบการสอนมี 2 ระยะคือ 

 ระยะก่อนนาํรูปแบบการสอนไปทดลองใชก้ารปรับปรุงรูปแบบการสอนในระยะนีใชผ้ล 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



26 

 

จากการประเมินความเป็นไปไดใ้นเชิงทฤษฎีเป็นขอ้มูลในการปรับปรุง 

 ระยะหลงันาํรูปแบบการสอนไปทดลองใชก้ารปรับปรุงรูปแบบการสอนในระยะนีอาศยั
ขอ้มูลจากการทดลองใชเ้ป็นตวัชีนาํในการปรับปรุงและอาจจะมีการนาํรูปแบบการสอนไปทดลอง
ใชแ้ละปรับปรุงซาํจนกวา่จะไดผ้ลเป็นทีน่าพอใจ 

การนาํเสนอรูปแบบการสอนเป็นขนัตอนทีสาํคญัเพราะการนาํเสนอรูปแบบการสอนทีชดัเจนและ
เขา้ใจง่ายจะช่วยให้ครูผูส้อนเกิดความเขา้ใจและสามารถนาํรูปแบบการสอนไปใชไ้ดห้รือสามารถ
ศึกษาและฝึกฝนตนเองให้ใชรู้ปแบบการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพซึงเกิดผลตามจุดมุ่งหมายของ
รูปแบบในการนาํเสนอรูปแบบการสอน  Joyce  and  Weil, 1992 ไดเ้สนอเป็น 4 ตอนดงันี 

ตอนที 1 ทีมาของรูปแบบการสอน (Orientation to the model) เป็นการอธิบายความสัมพนัธ์
ของสิงต่างๆซึงเป็นทีมาของรูปแบบการสอนประกอบดว้ยเป้าหมายของรูปแบบทฤษฎีขอ้สมมุติ
หลกัการและแนวคิดสาํคญัทีเป็นพนืฐานของรูปแบบการสอน 

ตอนที  2 รูปแบบการสอน (The model of teaching) เป็นการอธิบายถึงรูปแบบการจดัการ
เรียนการสอนโดยละเอียดตามหวัขอ้ต่อไปนี 

1. ขนัตอนการสอนตามรูปแบบการสอน (Syntax) เป็นการให้รายละเอียดเกียวกบัลาํดบั
ขนัตอนการสอนหรือการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

 2. หลกัการของการปฏิสัมพนัธ์ (Social system) เป็นการอธิบายถึงบทบาทของครูนกัเรียน
ความสัมพนัธ์ระหว่างครูกบันกัเรียนความสัมพนัธ์ระหว่างนกัเรียนกบันกัเรียนซึงจะแตกต่างกนัไป
ในแต่ละรูปแบบเช่นบทบาทของครูอาจเป็นผูน้าํในการทาํกิจกรรมเป็นผูอ้าํนวยการความสะดวก
เป็นผูแ้นะแนวเป็นแหล่งขอ้มูลเป็นตน้ 

 3. หลกัการของการตอบสนอง (Principles of reaction) เป็นการบอกถึงวิธีการแสดงออก
ของครูต่อนกัเรียนการตอบสนองการกระทาํของนกัเรียนเช่นการใหร้างวลัแก่ผูเ้รียนการใหอิ้สระใน
การแสดงความคิดเห็นการไม่ประเมินวา่ถูกหรือผดิเป็นตน้ 

 4. ระบบการสนบัสนุนการเรียนการสอน (Support system) เป็นการอธิบายถึงเงือนไขหรือ
สิงจาํเป็นทีจะทาํใหก้ารใชรู้ปแบบนนัไดผ้ลเช่นรูปแบบการสอนแบบทดลองในหอ้งปฏิบติัการตอ้ง
ใชผู้น้าํการทดลองทีผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีแลว้รูปแบบสอนแบบฝึกทกัษะนักเรียนจะตอ้งไดฝึ้ก
การทาํงานในสถานทีและใชอุ้ปกรณ์ทีใกลเ้คียงสภาพการทาํงานจริง 

ตอนที  3 การนาํรูปแบบการสอนไปใช้ (Application) เป็นการให้คาํแนะนาํและตงั
ขอ้สังเกตเกียวกบัการนาํรูปแบบการสอนไปใชใ้ห้ไดผ้ลเช่นควรใชก้บัเนือหาประเภทใดควรใชก้บั
ผูเ้รียนระดบัใดเป็นตน้ 
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ตอนที  4  ผลทีไดจ้ากการใชรู้ปแบบการสอนทงัผลทางตรงและทางออ้ม  (Instructional  

and  nurturant  effects)  เป็นการระบุถึงผลของการใชรู้ปแบบการสอนทีคาดว่าจะเกิดแก่ผูเ้รียนทงั
ผลทางตรงซึงเป็นจุดมุ่งหมายหลกัของรูปแบบการสอนนนัและผลทางออ้มซึงเป็นผลพลอยไดจ้าก
การใชรู้ปแบบการสอนนนัซึงจะเป็นแนวทางสาํหรับครูในการพิจารณาและเลือกรูปแบบการสอน
ไปใช ้

 โดยสรุปวา่ รูปแบบการสอนเป็นแบบแผนทีแสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง องคป์ระกอบของ
การสอน ทีใชใ้นกระบวนการเรียนการสอน โดยคาํนึงถึงจุดมุ่งหมายหรือผลการเรียนรู้ทีจะเกิดขึน
แก่ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

 1.3 วธีิการสอนอ่านภาษาองักฤษ 

 เมือเปรียบเทียบความสําคญัของทกัษะทางภาษาทงั  ทกัษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน จะ
พบว่า การอ่านเป็นทกัษะทีสาํคญั เพราะทกัษะการอ่านเป็นเครืองมือสาํคญัในการแสวงหาความรู้
ทงัในและนอกหอ้งเรียน (วิสาข ์จติัวตัร์, : ) จากการทีผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์เทคนิควิธีสอนและ
ขนัตอนการสอนอ่านภาษาองักฤษจากงานวิจยัดา้นการสอนภาษาองักฤษระดบัชนัมธัยมศึกษาจาก
ทงั 4 สถาบนัการศึกษา ซึงเป็นปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ของนิสิต/นกัศึกษาระดบัปริญญาโทจาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ
มหาวิทยาลยัศิลปากรในระหวา่งปี พ.ศ.  ถึง พ.ศ.  จาํนวน 65 เล่ม ไดน้าํเสนอเป็นขนัตอน 
ดงันี 

1.การเรียนรู้แบบร่วมมือ CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition) 

 สตีเวนส์ และคณะ (Stevens and others, 1987) ไดเ้สนอการเรียนรู้แบบร่วมมือผสมผสาน
การอ่านและการเขียนซึงเป็นรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีมีพืนฐานเดิมจากการมุ่ง
เพือใชใ้นการเรียนการสอนภาษา เพือพฒันาทกัษะสัมพนัธ์ของการพูด อ่าน เขียน ไปพร้อมๆกนั 
การเรียนรู้แบบร่วมมือผสมผสานการอ่านและการเขียน เป็นการสอนทีเนน้การพฒันาทกัษะ ดงันนั 
จึงไม่ควรสอนเป็นกลุ่มใหญ่ โดยกาํหนดให้ผูเ้รียนจบัคู่เรียนดว้ยกนั เรียนไปทีละกิจกรรม ทีละ
จุดประสงคย์อ่ย ทีละเรือง และกิจกรรมหรือเรืองทีจะให้ผูเ้รียนเรียนเป็นคู่นนั จะเป็นกิจกรรมหรือ
เรืองเลก็ๆ เช่น กิจกรรมการอ่าน กิจกรรมการศึกษาเนือหาสาระ ไวยากรณ์ และฝึกทกัษะการเขียน 
ศึกษาคาํศพัท ์ศึกษาความหมายของคาํ สรุปเรืองราว สะกดคาํ และทาํกิจกรรมอิสระ (ธิดา  ทิพยสุ์ข, 

; ภาวดี จิตตามยั, ; สาวิตรี ประวติั, ) 
ขันตอนและวิธีดําเนินการสอนอ่านภาษาองักฤษ 

 การเรียนรู้แบบร่วมมือกนัแบบ CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition) 

มีขนัตอนดงันี  
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. การจดักลุ่มอ่าน (Reading Group) ครูจดักลุ่มเด็กตามระดบัความสามารถ -  กลุ่มในชนั
เรียน กลุ่มละประมาณ -  คน ตามความเหมาะสม  

. การจดัทีมร่วมมือกนัเรียนรู้ (Team) ครูจบัคู่นกัเรียน หรือจดักลุ่มๆละ  คน เพือร่วมกนั
เรียนรู้ภายในกลุ่มใหม่ และจดัทีมใหม่ทีปะกอบดว้ยสมาชิก เก่ง ปานกลาง และอ่อน ทุกกลุ่ม ซึง
คะแนนกลุ่มจะไดม้าคะแนนเฉลียของสมาชิกในกลุ่มใหม่ทุกคนรวมกนั โดยทีคะแนนกลุ่มจะไดม้า
จากคะแนนทดสอบย่อยของทุกคน คะแนนการเขียน กลุ่มทีมีคะแนนรวมสูงสุดจดัเป็นกลุ่มยอด
เยยีม จะใหร้างวลัเพือการเสริมแรงและกาํลงัใจ กลุ่มรองลงมาจดัเป็นกลุ่มดีมากและจะไดรั้บรางวลั
รองลงมา เป็นตน้ 

. การจดักิจกรรมพืนฐานทีเกียวขอ้ง (Basal-Related Activities) ครูใชเ้นือหาสาระจาก
บทเรียนตามระดบัชนัหรือเนือหาอืนทีเหมาะสม โดยครูนาํเสนอบทเรียน มีการอภิปรายร่วมกนั
ประมาณ  นาที ทุกครังทีมีการเรียนการสอน โดยมีขนัตอนในการดาํเนินการดงันี 

. แจงจุดประสงคก์ารอ่าน 

.สอนแนะนาํคาํศพัทใ์หม่ 

. ทบทวนคาํศพัทเ์ดิม 

. อภิปรายเรือง สาระเนือหาทีนักเรียนอ่านแลว้การสอนในแต่ละเรืองทีเกียวขอ้งจะตอ้ง
กาํหนดขนัตอนการนาํเสนอและกิจกรรม ทีให้ฝึกชดัเจน เช่น การสอนคาํศพัท์ วตัถุประสงคคื์อ 
นกัเรียนจะตอ้งสามารถแสดงออกซึงการเขา้ใจความหมายของคาํศพัทแ์ต่ละคาํ อธิบายวิธีทีไดม้าซึง
ความหมาย ฝึกอ่านออกเสียงคาํศัพท์ นันได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่วและแต่งประโยคที มี
ความหมายจากคาํศพัทเ์หล่านนัได ้(เขียน) 

. การจบัคู่อ่าน (Partner-Reading) ครูจดักิจกรรมใหน้กัเรียนอ่านเรืองทีกาํหนดดว้ยตนเอง 
 ตอน หลงัจากนนัจบัคู่กบัเพือนขา้งๆ อ่านให้เพือนฟัง โดยผูที้ฟังจะช่วยแกไ้ขคาํผดิ หรือการอ่าน
ผิดโดยผลดักนัเป็นคนอ่านและคนฟัง ครูจะเดินดูอยา่งทวัถึง คอยช่วยเหลือปรับแกไ้ข ให้นกัเรียน
เมือนกัเรียนมีปัญหา   

.การเรียนรู้ไวยากรณ์ในเรือง และการฝึกเขียนในเรือง (Story Grammar and Story Related 

Writing) โดยใหน้กัเรียนอ่านประกอบหลกัไวยากรณ์ต่างๆ หรือโครงสร้างของประโยคทีนกัเรียน
จะตอ้งเรียนรู้และทาํความเขา้ใจ พร้อมๆกบัการอ่านเพือให้ไดเ้นือหาสาระหรือการอ่านเพือความ
เขา้ใจ เมือนักเรียนอ่านไปไดค้รึงเรืองแลว้ ครูจะให้นักเรียนหยุดอ่านพร้อมกบัคอยฟังคาํสังและ
คาํถามทีใหป้ฏิบติัหลงัจากทีอ่านจบ เช่นใหร้ะบุตวัละครในเรือง ปัญหาในเรืองและให้ทาํนาย คาด
เดาวา่ปัญหาจะไดรั้บการแกไ้ขอยา่งไร โดยทีนกัเรียนจะตอ้งเขียนอธิบาย -  ตอนๆละ -  บรรทดั 
เกียวกบัเรืองทีอ่าน หรือใหเ้ขียนบทจบของเรืองทีแตกต่างจากเดิม 
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. การฝึกอ่านออกเสียงคาํทีกาํหนด (Words Out Loud) ครูจะตอ้งเตรียมรายการคาํยากใน
เรืองทีใหอ่้าน นกัเรียนจะตอ้งสามารถอ่านคาํยากเหล่านนัไดถู้กตอ้งคล่องแคล่วไม่ลงัเล โดยการฝึก
อ่านกบัคู่ตนเอง หรือฝึกกบัสมาชิกกลุ่มอืน  

. การฝึกหาความหมายของศพัท ์(Word Meaning) ครูจะตอ้งเตรียมรายการคาํทีเป็นคาํทีมี
ความหมาย (Story Word) ทีใหม่สําหรับนักเรียน กาํหนดให้นักเรียนเปิดดูความหมายจาก
พจนานุกรม (dictionary) สาํหรับหารฝึกการเขียน ให้เขียนนิยามความหมายดว้ยคาํพูดตนเองและ
แต่งประโยคของคาํ 

. การเล่าเรือง (Story Retell) การฝึกเล่าเรืองทีอ่านจบแลว้ หลงัจากทีกลุ่มร่วมกนัอ่าน
อภิปราย จะสรุปประเดน็สาํคญัจบัคู่ของตนเอง 

. การฝึกสะกดคาํ (Spelling) นกัเรียนจะช่วยทดสอบการสะกดคาํของกนัและกนัก่อนใน
แต่ละสัปดาห์จนจบคาบเรียน ในการฝึกการสะกดคาํจะทาํรายการทีสะกดผิดทุกครัง และฝึกใหม่
จนกวา่คาํทีสะกดจะถูกแกไ้ขไดถู้กตอ้ง แลว้สะกดคาํอืนๆต่อไปในรายการ 

. การตรวจสอบโดยเพือน (Partner Checking) หลงัจากนกัเรียนทุกคนไดป้ฏิบติักิจกรรม
ต่างๆทีปฏิบติักนัเป็นคู่ คู่ของตนจะลงชือกาํกบัในใบงาน แบบฝึกหัดทีกาํหนดให้ ซึงสามารถทีจะ
ทาํงานอืนๆต่อไปในรายการ  

. การทดสอบความรู้ความเขา้ใจ (Test) ภายหลงัจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใชเ้ทคนิค CIRC ไปแลว้  คาบเรียน ครูจะทาํการทดสอบทกัษะการอ่านหรือความเขา้ใจและ
การเขียน ซึงนักเรียนจะตอ้งทาํแบบทดสอบดว้ยตนเองโดยจะไม่มีการช่วยเหลือซึงกันและกัน 
คะแนนทีได้จากการทดสอบคือสําหรับทีมของตนเองเพือไปคาํนวณเป็นคะแนนกลุ่มร่วมกับ
กิจกรรมอืนๆ 

. การสอนอ่านเพือความเขา้ใจ (Direct Instruction in Reading Comprehension) ในแต่ละ
สัปดาห์ครูจะตอ้งสอบทกัษะการอ่านเพือความเขา้ใจ เช่นการสอนอ่านเพือหาประเด็นสําคญัของ
เรือง (Main Idea) การอ่านเพือให้เขา้ใจระหว่างเหตุ-ผล หรือการสรุปอา้งอิงรวมทงัการฝึกเขียน 
ดงันันครูจะตอ้งมีการวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอนและเนือหาสาระทีเหมาะสมตามลาํดบั
ขนัตอนให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการอ่านซึงในแต่ละบทนกัเรียนจะมีการฝึกอ่านและฝึก
เขียนจากใบงานหรือใบความรู้หรือเล่นเกมแข่งขนักนั ระหว่างทีมทีเกียวกบัการอ่าน โดยกิจกรรม
จะตอ้งมีการร่วมมือกนั งานเสร็จมีการประเมินผลงานพร้อมกบัอภิปรายปัญหา 

. การบูรณาการหลกัภาษากบัการเขียน (Integrated Language Arts and Writing) ประเด็น
สาํคญัของ CIRC คือการจดัการเรียนการสอนของครูเพือพฒันาการอ่านและการเขียนโดยให้เกิด
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การร่วมมือกนัเรียนรู้และฝึกทกัษะต่างๆจบบรรลุวตัถุประสงคข์องการอ่านและการเขียนแต่ละแบบ
ซึงครูจะตอ้งอธิบายกระบวนการและเทคนิคต่างๆอยา่งชดัเจน  

. การให้อ่านบทความต่างๆนอกเวลาและการเสนอรายงานการอ่านต่างๆ (Independent 

Reading and Books Reports) เพือส่งเสริมทกัษะการอ่าน จะไดรั้บมอบหมายให้อ่านหนงัสือ 
บทความเรืองราวทีตนเองสนใจอย่างน้อยวนัละ  นาที ทุกเยน็ โดยผูป้กครองจะลงนามกาํกบั
แบบฟอร์มทีระบุว่านักเรียนได้อ่านเรืองทีสนใจในเวลาทีกาํหนดทุกวนั ซึงกิจกรรมดังกล่าว
นกัเรียนจะไดค้ะแนนสาํหรับทีมทุกสัปดาห์ ซึงการอ่านทีกาํหนดจะแทนการบา้นดา้นการอ่านและ
การเขียน หรือ อาจใหท้าํงานเสร็จตามชุดกิจกรรมทีกาํหนดแลว้สามารถอ่านหนงัสือนอกเวลาไดใ้น
ชนัเรียน 

สรุปไดว้่า การเรียนรู้แบบร่วมมือกนัแบบ CIRC  หรือ Cooperative Integrated Reading 

and Composition เป็นวิธีการจดัการเรียนการสอนอีกรูปแบบหนึงทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัโดยให้
นกัเรียนลงมือปฏิบติังานเป็นกลุ่มยอ่ย ๆเพือเสริมสร้างสมรรถภาพการเรียนรู้ของนกัเรียนแต่ละคน
และสนบัสนุนให้มีการช่วยเหลือซึงกนัและกนัโดยการจดักิจกรรมทีให้ความสาํคญัต่อการพฒันา
ทศันคติและค่านิยมในตวันกัเรียนทีจาํเป็นทงัในและนอกห้องเรียนการจาํลองรูปแบบพฤติกรรม
ทางสังคมทีพึงประสงค์ในห้องเรียนการเสนอแนะแลกเปลียนความคิดเห็นและแนวความคิดที
หลากหลายระหว่างสมาชิกในกลุ่มการพฒันาพฤติกรรมการแกปั้ญหา การคิดวิเคราะห์ และการคิด
อยา่งมีเหตุผล ใน  ดา้น คือ1. ความรู้ความเขา้ใจ (Cognitive Knowledge) 2. ทกัษะทางสังคม
(Social Skills) 3. การรู้จกัตนและตระหนกัในคุณค่าของตนเอง (Self-Esteem) 

2. เทคนิคการสอนอ่านภาษาองักฤษเพอืการสือสาร (Communicative Language Teaching: CLT) 

 การสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ ซึงมุ่งเนน้ความสาํคญัของตวัผูเ้รียนจดัลาํดบัการเรียนรู้เป็น
ขนัตอนตามกระบวนการใชค้วามคิดของผูเ้รียน โดยเริมจากการฟังไปสู่การพูด การอ่าน การจบั
ใจความสําคญั ทาํความเขา้ใจ จดจาํแลว้นาํสิงทีเรียนรู้ไปใช  ้ มีการจดักิจกรรมทีเน้น ผูเ้รียนเป็น
สาํคญั ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อย่างมีความหมาย ไดฝึ้กใชภ้าษาในสถานการณ์ทีมีโอกาสพบไดจ้ริงใน
ชีวิตประจาํวนั โดยยงัคงให้ความสาํคญักบัโครงสร้างไวยากรณ์ ตามทีปรากฏอยู่ในเนือหาทีใชสื้อ
ความหมาย ดงัที ลิตเติลวูด (Littlewood, 1983) กล่าวไวว้่า แนวการสอนภาษาเพือการสือสารเป็น
แนวการสอนทีไม่จาํกดัความสามารถของผูเ้รียนไวเ้พียงแค่ความรู้ดา้นโครงสร้างไวยากรณ์เท่านนั 
แต่สนบัสนุนให้ผูเ้รียนไดมี้การพฒันาทกัษะการใชภ้าษาทุกทกัษะ โดยสัมพนัธ์ความสามารถทาง
ไวยากรณ์เขา้กบัยทุธศาสตร์การสือสารดว้ยวิธีการทีถูกตอ้งและเหมาะสมกบักาลเทศะ ในชีวิตจริง
ผูเ้รียนตอ้งสัมผสักบัการสือสารซึงเป็นการใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆมากมาย (วิไล ตนัเสียงสม, 

2548; สรวงภรณ์ ชยัศิริพานิช, 2545; สาวิตรี ประวติั, 2545) 
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ขันตอนและวิธีดําเนินการสอนอ่านภาษาองักฤษ 

การสอนอ่านเพือการสือสาร(Communicative Language Teaching: CLT) เป็นการจดัการ
เรียนการสอนเพือพฒันาทกัษะการอ่านตามหลกัการสอนภาษาเพือการสือสาร ซึงแบ่งออกเป็น  
ขนัตอน ดงันี 

. ขนัตอนก่อนการอ่าน (Pre-Reading Activities) เป็นการกระตุน้ใหน้กัเรียนมีความสนใจ
ใคร่รู้ในเนือหาตลอดจนเป็นการเตรียมนกัเรียนใหมี้ความพร้อมในการรับขอ้มูลนนัๆ  

. ขนัตอนระหว่างอ่าน (While-Reading Activities) เป็นขนัตอนทีมุ่งให้นักเรียนสือ
ความหมายจากขอ้ความทีอ่าน โดยใหน้กัเรียนทราบจุดมุ่งหมายในการอ่านก่อนว่า คืออะไร แลว้จึง
ให้นกัเรียนหาขอ้มูลต่างๆตามจุดมุ่งหมายทีกาํหนดไวใ้น ขนัตอนนีนกัเรียนเป็นผูท้าํกิจกรรมดว้ย
ตนเอง ครูจะช่วยเหลือกต่็อเมือนกัเรียนเกิดปัญหาในระหวา่งการทาํกิจกรรม 

. ขนัตอนหลงัการอ่าน (Post-Reading Activities) เป็นขนัตอนการสอนทีให้นกัเรียนนาํ
ขอ้มูลทีไดรั้บจากการอ่านมาประกอบกบัความรู้ ความคิด และความเห็นของนกัเรียน เพือนาํไปใช้
ในการทาํกิจกรรมต่อเนืองอืนๆ ทีมีอยูใ่นจุดมุ่งหมายทีตงัไว ้เช่น นาํขอ้มูลมาแลกเปลียนกนัเพือให้
ไดข้อ้มูลทีสมบูรณ์ หรือนาํขอ้มูลทีไดรั้บมาใชใ้นการตดัสินใจอยา่งใดอยา่งหนึงเป็นตน้  

เพือใหบ้รรลุเป้าหมายของการสอนอ่านเพือการสือสาร จาํเป็นทีจะตอ้งอาศยัองคป์ระกอบ
ทีสาํคญัหลายประการ ซึงองคป์ระกอบทีสาํคญัประหนึง คือการจดักิจกรรมการสอนอ่านเพือการ
สือสาร ดงันี 

. กิจกรรมก่อนการอ่าน  
. กิจกรรมการคาดการณ์ ทาํนายเรืองทีอ่านล่วงหนา้ ก่อนการอ่านขอ้ความใดๆ  

นกัเรียนควรคาดการณ์ล่วงหนา้ จากหวัขอ้เรือง หวัขอ้ยอ่ย โดยใชค้วามรู้ของตนทีมีอยูเ่กียวกบัเรือง
นนั และยงัสามารถเดาเนือเรืองไดจ้าก รูปภาพ ตาราง แผนภูมิซึงสามารถแนะเนือหาของเรืองทีอ่าน
ได ้

. กิจกรรมการกาํหนดจุดประสงคข์องเรืองทีอ่าน นกัเรียนควรมีจุดประสงคใ์น 

การอ่านเช่น อ่านเพือหาขอ้มูลบางอย่างโดยใชเ้ทคนิค Skimming กวาดสายตาอ่านขอ้ความอย่าง
รวดเร็ว เพือหาขอ้ความทีตอ้งการ ทงันีผูเ้ขียนอาจตงัคาํถาม หรือปัญหาใหน้กัเรียนหาคาํตอบก่อนที
จะอ่านขอ้ความเพือใหน้กัเรียนมีจุดประสงคใ์นการอ่าน หรือเพือหาดูว่าเนือเรืองทีทาํนายไวมี้อยูใ่น
ขอ้ความทีอ่านหรือไม่ โดยใชท้กัษะ Scanning เป็นตน้ 
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. กิจกรรมระหวา่งอ่าน 

. กิจกรรมการเดาความหมายจากบริบท การตีความหมายของคาํศพัทย์ากจาก 

ขอ้ความในบริบท  (Context) โดยนกัเรียนอาจจะอนุมาน (Infer) ความหมายของคาํศพัทที์ไดจ้ากคาํ
ทีมีความหมายคลา้ยกนั คาํทีมีความหมายตรงกนัขา้ม โครงสร้างของคาํ และจากประสบการณ์ของ
นกัเรียน 

. กิจกรรมการโยงความสมัพนัธ์ของประโยค และโครงสร้าง ของเรืองทีอ่านโดย 

ใชค้วามรู้ทีเกียวกบัศพัทไ์วยากรณ์ และคาํทีใชเ้ชือมประโยค เช่นสามารถเขียนโครงสร้างของย่อ
หนา้ ซึงประกอบดว้ย Main idea และ Supporting details ได ้สามารถบอกหนา้ทีของภาษาว่า 
ขอ้ความนันๆ มีจุดมุ่งหมายทีจะให้คาํจาํกัดความ บรรยายให้ตัวอย่างหรือให้เหตุผล เป็นต้น 
นอกจากนีนกัเรียนควรทราบรายละเอียดทงัทีผูเ้ขียนกล่าวไว ้และทีไม่ไดก้ล่าวไวอ้ยา่งชดัเจน โดย
สงัเกตจากความสมัพนัธ์ของประโยคและโครงสร้างของยอ่หนา้ 

. กิจกรรมหลงัอ่าน 

. กิจกรรมการสร้างแบบฝึกหดัการอ่านตามแนวการสอนภาษาเพือการสือสารที 

แปลกใหม่ และช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจขอ้ความทีอ่านไดดี้ยิงขึน คือ ถ่ายทอดขอ้มูลในรูปแบบต่างๆ 
(Transfer of Information) ดงันี 

- กิจกรรมการถ่ายโอนขอ้มูลจากขอ้ความทีอ่านมาเป็น แผนผงั ตาราง รูปภาพ แผนที และแผนภูมิ
เป็นตน้ มาเป็นขอ้ความภาษาองักฤษ 

- การอ่านเพือแกปั้ญหา โดยใชห้ลกั Jigsaw Reading คือให้นักเรียนอ่านขอ้มูลแลว้นาํมา
ประติดประต่อกนั เพือแกปั้ญหาบางอยา่ง เช่น การอ่านขอ้ความโฆษณา เป็นตน้ 

สรุปไดว้่าการเชือมต่อระหว่างความรู้ทางภาษา (linguistic knowledge) ทกัษะทางภาษา 
(language skill) และความสามารถในการสือสาร (communicative ability) จะช่วยใหผู้เ้รียนสามารถ
เรียนรู้โครงสร้างภาษาเพือการสือสาร ซึงก่อใหเ้กิดความสามารถทีจะพดู หรือเขา้ใจคาํพดูทีอาจไม่
ถูกหลกัไวยากรณ์แต่มีความหมายและเหมาะสมกบัสถานการณ์นนัๆได ้

. เทคนิคการสอนแบบ SQ4R (SQ4R: Survey, Question, Read, Recite, Review, Reflect)  

  เทคนิคการสอนอ่านแบบ SQ4R เป็นการสอนเพือการสือสารประกอบดว้ยทกัษะการ
ฟัง พดู อ่าน และเขียน เพราะในชีวิตประจาํวนัการอ่านสิงใดกจ็ะอ่านอยา่งมีจุดประสงค ์(อรรถวฒิุ 
ตรากิจธรกลุ, 2542) 
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ขันตอนและวิธีดําเนินการสอนอ่านภาษาองักฤษ 

เทคนิคการสอนแบบ SQ4R มีขนัตอนดงันี 

ขนัที  Survey(S) คือการกวาดสายตาไปตามหัวขอ้ในบทอ่าน เพือหาจุดสาํคญัของเรืองที
อ่าน เป็นการอ่านอยา่งคร่าวๆ ถา้บทอ่านนนัมีบทสรุปก็อ่านบทสรุป ดงันนัการอ่านในขนัตอนนีจึง
ไม่ควรใช่เวลามากเกินไป การอ่านในขนัตอนนีจะทาํให้ผูอ่้านไดรู้้ใจความสาํคญัและแนวคิดหลกั
ของเรือง และช่วยใหผู้อ่้านเรียบเรียงแนวคิดของเรืองได ้

ขนัที  Question (Q) เป็นขนัตอนในการตงัคาํถามเพือเพิมความเขา้ใจ ซึงคาํถามจะช่วยให้
ผูอ่้านระลึกถึงความรู้เดิมทีเกียวขอ้งกบัเรืองทีอ่าน คาํถามจะช่วยใหค้วามสาํคญัของเรืองเด่นชดัขึน
ในขณะทีผูอ่้านไดอ่้านรายละเอียดทีอธิบายในหวัขอ้นนั 

ขนัที  Read (R) เป็นการอ่านเรืองเพือหาคาํตอบ นนัคืออ่านตงัแต่ตน้จนจบตอนของหวัขอ้
แรก การอ่านในขนันีเป็นการอ่านอยา่งกระตือรือร้นเพือทีจะหาคาํตอบใหไ้ดใ้นขนัตอนทีสอง 

ขนัที  Record (R) ใหน้กัเรียนจดบนัทึกขอ้มูลต่างๆทีไดอ่้านจากขนัตอนที  โดยมุ่งเนน้
จดบนัทึกในส่วนทีสาํคญัและสิงทีจาํเป็นโดยใชข้อ้ความทีรัดกมุ 

ขนัตอนที  Recite (R) ให้นกัเรียนทบทวนเรืองทีอ่านโดยใชส้าํนวนภาษาของตนเอง 
พร้อมทงับอกรายละเอียดของเรือง ซึงขนัตอนนีจะช่วยใหผู้อ่้านระลึกถึงเรืองทีอ่าน ถา้ระลึกขอ้มูล
ไม่ได ้ใหย้อ้นกลบัไปอ่านในสิงทีผูอ่้านจดบนัทึกไว ้ 

ขนัตอนที  Reflect (R) ให้นกัเรียนวิเคราะห์วิจารณ์บทอ่านทีไดอ่้าน แลว้แสดงความ
คิดเห็นในประเดน็ทีนกัเรียนมีความคิดเห็นสอดคลอ้ง หรือมีความคิดเห็นไม่สอดคลอ้ง บางครังอาจ
ขยายความสิงทีอ่านไดโ้ดยการเชือมโยงความคิดจากบทอ่านกบัความรู้เดิมโดยใชภ้าษาทีถูกตอ้ง 

สรุปไดว้่าวิธีการสอนแบบ เอส คิว โฟร์อาร์ ใช้เพือพฒันาความสามารถในการอ่านจบั
ใจความสําคัญของเรืองได้ดี บอกรายละเอียด จดจาํเรืองและทบทวนเรืองทีอ่านได้ดีอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยประยุกตเ์ขา้กบัความคิดใหม่กบัความคิดหรือความรู้เดิมทีมีอยู่ อีกทงัผูเ้รียนยงั
สามารถแสดงความคิดเห็นในเชิงวิจารณ์กบับทอ่านไดอี้กดว้ย 

. เทคนิคโครงสร้างระดับยอด (Top – Level Structure)  

 บาร์ทเลท (Bartlette, 1979 : 6641-A) ไดใ้หค้วามหมายว่าเป็นลกัษณะการจดัเนือเรืองของ
ขอ้ความทีต่อเนือง มีรูปแบบของการเรียบเรียงใจความสําคญัทีสุดของเรือง โดยมีลกัษณะของ
ขอ้ความทีต่อเนืองมีการจดัเรียบเรียงลาํดบัความสาํคญัของเรือง และวางโครงร่างของสิงสมัพนัธ์กนั
หรือเกียวขอ้งกนัจากายอดลงมา ซึงเทคนิคโครงสร้างระดบัยอดนันทาํให้มองเห็นแก่นของเรือง
ตงัแต่ตน้จนจบของขอ้ความทงัหมดของเรือง อชัเชอร์ กล่าววา่ โครงสร้างระดบัยอด เป็นวิธีการเพือ
การคน้หารายละเอียด ซึงสาํคญัทีสุดในเนือเรือง เป็นวิธีเรียบเรียงรายละเอียดของ เนือหาในแต่ละ
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ตอนโดยเริมจากความคิดหลกั (Main Idea) แลว้จดัให้สัมพนัธ์กนั โครงสร้าง ระดบักลาง หรือ
รายละเอียดสนบัสนุน และโครงสร้างระดบัตาํ หรือรายละเอียดพิเศษ ไดใ้ห้ความหมายระดบัยอด 
(Top-level Structure) ไวว้่าเป็นชือของแผนการเขียน (Writing Plan) หรือ โครงการเขียน (Top-

level Organization) ของผูเ้ขียน ทีจะจดัการเขียนเพือสือความหมายของเรืองทีเขียนใหก้บัผูอ่้านไดดี้
ยิงขึน ผูอ่้านจะอ่านเรืองไดดี้ขึน ถา้สามารถเขา้ใจแผนการเขียนของผูเ้ขียนในแต่ละเรือง เพราะจะ
ทาํให้การอ่านมีจุดหมายทีแน่นอนว่า ผูเ้ขียนกาํลงัจะบอกอะไรกบัผูอ่้าน และ ใจความสําคญัคือ 
อะไร ? ผูอ่้านยอ่มจะอ่านไดแ้ม่นยาํขึน ทงัการจบัใจความสาํคญั และการหา รายละเอียดของเรือง 
โดยทีผูอ่้านจะสามารถใชค้วามรู้เดิม หรือประสบการณ์เดิมเขา้มาช่วยไดบ้า้ง นอกจากนียงัช่วยใหจ้าํ
เรืองทีอ่านไดน้าน สามารถวิเคราะห์วิจารณ์เรืองทีอ่านไดย้่อเนือหาทีอ่านไดเ้ร็ว และช่วยให้เขียน
เรืองไดดี้ขึนดว้ย (พระมหาธีรังกรู บาํรุง, 2548; นฤมล เลียบสวสัดิ, 2545; พระมหาสนิท บุญอ่อน 

,2549) 

ขันตอนและวิธีดําเนินการสอนอ่านภาษาองักฤษ 

การสอนอ่านโดยใชโ้ครงสร้างระดบัยอด มีหลกัการและทฤษฎีมาจาก การมีปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างผูเ้ขียนและผูอ่้าน ถา้ผูอ่้านเขา้ใจโครงสร้างการเขียนของผูเ้ขียนก็จะทาํให้เขา้ใจเรืองทีอ่าน
ไดดี้แลรวดเร็วขึน เป็นการจดัรูปแบบการเรียนการสอนทีช่วยให้ผูเ้รียนพฒันาการอ่านของตนได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งออกเป็น  ขนัตอนดงันี 

ขนัตอนที  ผูส้อนตอ้งตระหนักว่า ความคิดรวบยอดเรืองโครงสร้างระดบัยอดของเนือ
เรืองเป็นสิงจาํเป็น ถา้ผูเ้รียนไม่มีความรู้เรืองนีผูส้อนตอ้งเริมตน้สอนใหผู้เ้รียนรู้จกัก่อน 

ขนัตอนที  ความรู้เรืองโครงสร้างระดบัยอก  รูปแบบ คือ แบบรายการ แบบเปรียบเทียบ 
แบบเป็นเหตุ-เป็นผล และแบบปัญหา-การแกไ้ข เป็นสิงสาํคญัทีตอ้งสอนใหผู้เ้รียนไดรู้้ 

ขนัตอนที  ในขณะทีอ่านควรสอนให้ผูเ้รียนรู้จกัคน้หา โครงสร้างระดบัยอดในเนือเรือง 
แรกๆนกัเรียนอาจตอ้งการความช่วยเหลือจากครูผูส้อน และต่อไปจะค่อยๆช่วยเหลือตนเองได ้

ขนัตอนที  ระหว่างทีอ่านผูเ้รียนควรรู้ว่ามีโครงสร้างทีผูเ้รียนคุน้เคยอยูห่รือไม่ ซึงผูส้อน
ตอ้งใหผู้เ้รียนรู้จกัใชก้ลวิธีนี 

ขนัตอนที  หลงัจากการอ่าน ผูเ้รียนควรไดรั้บการตรวจสอบความรู้เกียวกบัโครงสร้าง
ระดบัยอด ทีใชอ้ยู่เสมอและเป็นประโยชน์มาก เพือพิสูจน์ว่าผูเ้รียนมีกระบวนการอ่านเป็นของ
ตนเอง   

สรุปไดว้่า การสอนอ่านโดยใชค้วามรู้เรืองโครงสร้างระดบัยอดนนั สามารถช่วยให้ผูเ้รียน
ทาํความเขา้ใจเรืองราวทีอ่าน โดยเขียนหรือสรุปเรืองทีอ่านเป็นโครงสร้างแลว้จึงนาํโครงสร้างที
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ไดม้าเรียบเรียงเป็นใจความของเรืองวิธีการสอนเช่นนีจะทาํให้ผูเ้รียนสามารถอ่านและเก็บใจความ
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน 

. การสอนอ่านแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) 

 แนวการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) ไดรั้บการพฒันามาจากกลุ่ม
นกัภาษาศาสตร์ชาวออสเตรเลียนกลุ่มหนึง ไดแ้ก่ Jim Martin, Joan Rothery, Frances Christie, 

Brian Gray and Mary Macken (Martin and Rothery, 1980-1981; Christie, 1989) ยดึหลกัการ
เกียวกบัทฤษฎีภาษาศาสตร์เชิงระบบ (Systemic Linguistic Theory) ของ M.A.K. Halliday ซึงเป็น
ผูเ้ชียวชาญทางภาษาศาสตร์ระดบัโลก และเป็นทียอมรับนบัถือกนัโดยทวัไปในกลุ่มของภาษา และ
ผูส้อนภาษาในสมยัปัจจุบนั ทฤษฎีภาษาศาสตร์เชิงระบบดงักล่าวจะเนน้การใชภ้าษาเพือการสือ
เนือความจากบริบทภาษาในกาละและเทศะต่างๆ ทีใชก้นัในสังคมหรือชุมชน ซึงย่อมจะมี
สถานการณ์แวดลอ้มและวฒันธรรมทีแตกต่างกนัไปและมีอิทธิพลต่อการใชภ้าษาของบุคคลต่างๆ 

ในสังคมหรือชุมชนนันๆ หลกัการสําคญัของแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานจะอิง
หลกัการสําคญัของแนวทฤษฎีการสอนภาษาศาสตร์เชิงระบบดงัจะแยกกล่าว ตามประเด็นต่างๆ 

ดงันี (ณิชาภทัร วฒัน์พานิช, ; ฉตัรชยั  อภิวนัทส์นอง, 2548; กรรณิกา กลุวิทย,์ 2540)  

1. ภาษาและความหมาย (Language and Meaning) 

 ในสังคมหรือชุมชนหนึงๆ ยอ่มมีภาษาเพือใชใ้นการสือความหมายในการสือสารระหว่าง
บุคคลต่างๆ รูปของภาษาอนัไดแ้ก่ เสียง ระเบียบไวยากรณ์ คาํ ซึงอาจเป็นคาํพดู ตวัอกัษรหรือ
สัญลกัษณ์ ทีใช้เป็นสือในการติดต่อสือสาร ย่อมจะผิดแผกแตกต่างกันไปด้วยแลว้แต่
สภาพแวดลอ้มของสถานการณ์ต่างๆ วฒันธรรม สงัคม และธรรมชาติ ซึงจะมีอิทธิพลต่อการพฒันา
รูปแบบภาษานนัๆ ใหเ้ป็นทีเขา้ใจ และยอมรับกนัในแต่ละสงัคมหรือชุมชน 

2. ภาษาและบริบทภาษา (Language and Context) 

 ความเขา้ใจความหมายของภาษาในการติดต่อสือสารยอ่มขึนอยูก่บับริบทภาษาหรือ 

ความแวดลอ้มในสถานการณ์และวฒันธรรมต่างๆ ทีเกียวขอ้งในกาละและเทศะต่างๆ กนั การเขา้ใจ 

เนือความจากการติดต่อสือสารไม่วา่จะเป็นภาษาพดูหรือภาษาเขียนบริบทภาษา (Context) ยอ่ม 

จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาเป็นอนัดบัแรก เพราะบริบทภาษาจะเป็นองคป์ระกอบสาํคญัทีจะทาํให ้

เนือความเป็นทีเขา้ใจ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม “ความหมาย” ของภาษาจึงจะชดัเจนในการติดต่อ 

สือสาร 

3. ภาษาและทาํเนียบภาษา (Language and Register) 

 เมือบริบทภาษามีอิทธิพลทาํให้ “เนือความ” ของสาระทีสือสารกนั เป็นทีเขา้ใจและมี
ความหมายชดัเจนขึนองคป์ระกอบของบริบทภาษาก็มีอิทธิพลทีจะทาํให้ลกัษณะของการใชภ้าษา
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ต่างกนั บริบทภาษาในแต่ละสถานการณ์ หรือวฒันธรรมทีเกียวขอ้งแตกต่างกนัไป ทาํเนียบภาษา
(Register) หรือคาํศพัทเ์ฉพาะทีใชใ้นแต่ละสถานะก็ย่อมแตกต่างกนัไปดว้ย เช่น คาํราชาศพัท์
ทาํเนียบภาษาจึงเกิดขึนควบคู่กนัไปกบับริบททางภาษาทีแตกต่างกนัไปตามกาละและเทศะ ตาม
เรืองราวทีกล่าวถึงตามความสัมพนัธ์ของผูใ้ชภ้าษาและตามลกัษณะวิธีการใชภ้าษาเพือการฟัง การ
พดู การอ่าน หรือการเขียน เป็นตน้ ทาํเนียบภาษา จึงแตกต่างไปตามลกัษณะของบริบทภาษาทีใช ้

4. การเรียนรู้ภาษาในบริบท (Language Learning in Context) 

 การเรียนรู้เพือการใชภ้าษา ทงัภาษาพูดและภาษาเขียนควรเริมจากการรับรูปแบบภาษาที
ถูกตอ้ง ตามลกัษณะของบริบทภาษาต่างๆ ในสถานการณ์ต่างๆ รวมทงัเกียวพนักบัวฒันธรรมต่างๆ 

ดว้ย ทงันีเพือให้ผูเ้รียนเขา้ใจเนือความของภาษาในบริบทนนัไดอ้ย่างถูกตอ้งจึงจะนบัไดว้่าเป็น
ผูเ้รียนภาษาไดอ้ยา่งมีความหมาย 

อรรถลกัษณะของภาษา (Genre) 

 ในภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ชนิดและลกัษณะของเนือความภาษาทงัทีเป็นภาษาพดู
และภาษาเขียน มีหลายชนิดดงัต่อไปนี (เสาวลกัษณ์ รัตนวิชช,์ 2536: 27 – 30) 

 1. เรืองเล่าจากประสบการณ์ (Recount) เป็นเรืองทีเขียนเล่าถึงเหตุการณ์ทีผา่นมาและจาก
ประสบการณ์ของผูเ้รียน 

 2. รายงาน (Report) เป็นการเขียนเพือใหค้วามรู้แก่ผูอ่้าน 

 3. การอธิบาย (Explanation) เป็นการเขียนเกียวกบัสาเหตุ และกระบวนการของการเกิด
ปรากฏการณ์ต่างๆ โดยใหร้ายละเอียดเกียวกบัเหตุการณ์และผลว่าเกิดขึนไดอ้ยา่งไร และเหตุใดจึง
เกิดขึน 

 4. เรืองเกียวกบัความคิดเห็น (Exposition) เป็นการเขียนแสดงความคิดเห็นส่วนตวัหรือ
ความคิดของตนเองทีมีต่อเรืองใดเรืองหนึง ซึงอาจจะเป็นการถกเถียงหรือโตแ้ยง้ 

 5. วิธีการ (Procedure) เป็นการเขียนแนะนาํการปฏิบติัซึงจะกล่าวถึงกระบวนการหรือ
ขนัตอนการปฏิบติัทีชดัเจน 

 6. เรืองเล่าหรือบรรยายเชิงจินตนาการ (Narrative) เป็นการเขียนเรืองเล่าจากจินตนาการ
ส่วนมากจะเป็นเรืองนิทานหรือนิยาย 

 7. อภิปราย (Discussion) เป็นการเขียนเพือแสดงถึงเหตุผลและความจาํเป็นชีใหเ้ห็นขอ้ดี
ขอ้เสีย เป็นการจูงใจใหผู้อ่้านคลอ้ยตาม 

 8. การสังเกต (Observation) เป็นการเขียนเพือให้ความเห็น และใหร้ายละเอียดของการ
สงัเกตสิงใดสิงหนึง 
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ขันตอนและวิธีดําเนินการสอนอ่านภาษาองักฤษแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) 

ขนัที  การใหรู้ปแบบ   
โดยมีจุดมุ่งหมายเพือให้นักเรียนสามารถจับใจความสําคัญของเรืองทีอ่านและบอก

รายละเอียดของเรือง พร้อมทงัใชภ้าษาไดถู้กตอ้งตามลกัษณะของแนวแบบอรรถฐานภาษาในเรือง
นนัๆ โดยครูใชแ้ผนภูมิเพือช่วยให้นักเรียนดึงความสําคญัของเรือง  เช่นการลาํดบัเรือง การโยง
ความสาํคญัของเรืองทีสมัพนัธ์กนั เช่น เป็นเหตุผลกนั เป็นปัญหาและแกปั้ญหานนั การเปรียบเทียบ
ความคลา้ยคลึงและความแตกต่างของเรือง นอจากนนัยงัเกียวขอ้งกบัการให้รายละเอียดของเรือง
ดว้ย ผูส้อนตอ้งกระตุน้ใหผู้เ้รียนคิดหาเหตุผลจากการอ่านและสรุปความคิดดว้ยตนเอง ควรใชเ้วลา
อภิปรายและสนทนาเรืองแต่ละหน้าอย่างละเอียด เพราะการฝึกอ่านโดยใชค้วามคิดประกอบการ
อภิปรายจะช่วยฝึกให้นักเรียนเคยชินกบัการอ่าน และจะทาํให้สามารถอ่านเชิงวิเคราะห์ซึงเป็น
ขนัตอนการอ่านขนัสูงต่อไปในอนาคต ผูส้อนควรให้นักเรียนหยุดช่วงการอ่านเป็นตอนๆและ
อภิปรายร่วมกนั 

ขนัที   การตกลงร่วมกนัเกียวกบัเนือความ  
โดยมีจุดมุ่งหมายเพือให้นกัเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นจากสิงทีอ่านเป็นความคิดของ

ตนเอง พร้อมทงัรู้จกัวิเคราะห์เรืองทีอ่านให้เกียวโยงกบัชีวิตประจาํวนัของตนเอง เพือนาํความคิด
รวบยอดทีสาํคญัไปใชไ้ด ้ในขนันีครูควรดึงการอภิปรายและการสนทนาจากเรืองทีอ่านในขนัที  
เขา้เรืองทีนกัเรียนจะพบในชีวิตประจาํวนัของนกัเรียนเอง เพือใหน้กัเรียนใชค้วามคิดวิเคราะห์สิงที
สําคญัและเป็นประโยชน์แก่ตนเองจากเรืองทีอ่านได้การสนทนาอภิปรายจะช่วยให้นักเรียนมี
โอกาสพูดและแสดงความคิดเห็นของตนมากขึนผูส้อนจะมีโอกาสแกปั้ญหาการออกเสียงการใช้
ภาษาทีถูกตอ้งแก่นกัเรียน ในขนันีถา้เป็นเรืองราวในการอภิปรายทีซาํซอ้นมากก็ควรใชแ้ผนภูมิเขา้
มาช่วย 

ขนัที  การอภิปรายเรืองอยา่งอิสระในอรรถฐานเดิม 

โดยมีจุดมุ่งหมายเพือให้นกัเรียนมีความสามารถในการแสดงความคิด และฝึกทกัษะการ
พูดในรูปแบบทีเป็นความคิดของตนเองได้มากขึน นักเรียนพูดหรือนําเรืองขึนมาใหม่โดยใช้
รูปแบบของอรรถฐานเดิม ในการอภิปรายโครงเรืองนีเป็นการฝึกการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่มและ
สามารถนาํเสนอแลกเปลียนผลงานระหว่างกลุ่มได ้ซึงในการประเมินการสอนตามแนวการสอน
ตามทฤษฎีอรรถฐานนนั ครูสามารถประเมินพฤติกรรมของผูเ้รียนไดจ้ากการสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนในขณะทีเรียน และทาํงานกบัเพือนเพือตรวจสอบการทาํงานกลุ่มร่วมกนั โดยอาศยัการ
วพิากษว์ิจารณ์ของนกัเรียนทงัชนั ส่งผลงานเดียวครังสุดทา้ยเป็นผลงานทีครูผูส้อนตอ้งตรวจผลงาน
ใหค้ะแนนเป็นรายบุคคล 
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สรุปไดว้่า การสอนอ่านแบบอรรถฐาน เน้นการใชภ้าษาเพือการสือเนือความจากบริบท
ภาษาตามกาละและเทศะทีใชก้นัภายในสังคม ชุมชน สิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมทีแตกต่างกนั
ออกไป 

. การสอนอ่านแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา (Concentrated Language Encounters/CLE)  
 การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาไดรั้บการพฒันามาจากนกัภาษาศาสตร์ ผูเ้ชียวชาญ
ทางการอ่านและครูผูส้อนภาษาหลายคน อาทิเช่น Walker, R.F., Gray, B. and  Dore, 1984 จาก
ประเทศออสเตรเลียเป็น กระบวนการเรียนการสอนโดยอาศยัธรรมชาติในการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็น
หลกั ร่วมกบัการใชกิ้จกรรมกระตุน้การเรียนรู้แบบธรรมชาติให้ผูเ้รียนไดท้ดลองใชภ้าษา ซึงไม่ว่า
จะเป็นภาษาแม่ หรือภาษาทีสอง ทีสาม ก็สามารถนาํหลกัการเหล่านีไปใชฝึ้กร่วมได ้สิงสาํคญัทีสุด
กคื็อ การเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดส้นุกกบัการเรียนรู้ไดค้น้ควา้ และไดล้งมือปฏิบติัทางภาษาดว้ยตวัเอง 

(มะลิวรรณ์ จนัทร์พุ่ม, 2542; เพญ็ลกัษณ์ เทศขยนั, 2545; ศิริพร สุธรรมเตชะ, 2541; เอนก หิรัญ
สถิตย,์ 2548; จิตมณี  อะเมกอง, 2545; วฒันา  กิจไพบูลยพ์นัธ์, 2547) 

ขันตอนและวิธีดําเนินการสอนอ่านภาษาอังกฤษแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา (Concentrated 

Language Encounters/CLE) 

การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาเป็นการจดัรูปแบบการเรียนการสอนทีช่วยให้ผูเ้รียน
พฒันาการอ่านของตนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งออกเป็น  รูปแบบดงันี 

. การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา (รูปแบบที )[The Concentrated Language 

Encounter (Model I)] สาํหรับผูเ้รียนในระยะเริมตน้ทีไม่สามารถอ่านและเขียนได ้มีจุดมุ่งหมายของ
การเรียนการสอน คือ การใหผู้เ้รียนคุน้เคยกบัภาษาเป้าหมายทีจะเรียน รักภาษา สนุกสนานกบัการ
เรียนภาษา ความสามารถในการอ่าน เขียน ฟัง พูดดว้ยความคิดของตนเองในระดบัพืนฐาน โดย
เขา้ใจโครงสร้างของภาษาขนัพืนฐาน สามารถสือสารเป็นภาษาไดเ้ป็นทีเขา้ใจและนาํมาปฏิบติัหรือ
เป็นแนวคิดทีเป็นประโยชน์ในสถานการณ์โดยทัวไปในชีวิตประจําวัน เช่น สามารถอ่าน
หนังสือพิมพ ์ป้ายโฆษณา ยารักษาโรค คู่มือวิธีการใชเ้ครืองมือหรือเครืองใชไ้มส้อยต่างๆ เป็นที
เขา้ใจและสามารถสรุปวิเคราะห์ นาํมาปฏิบติัได ้รวมทงัแต่งประโยคพืนฐานจากความคิดของตนได้
เป็นทีเขา้ใจ ซึงมีขนัตอนในการสอนดงันี 

ขนัตอนที  ครูอ่าน / เล่าเรืองใหน้กัเรียนฟัง 

ขนัตอนที  นกัเรียนเล่าเรืองกลบั สนทนา อภิปราย อ่านเรืองและแสดงบทบาทสมมติ 

ขนัตอนที  เขียนเรืองร่วมกนักบัครู 

ขนัตอนที  ทาํหนงัสือเล่มใหญ่ 

ขนัตอนที  ทาํกิจกรรมเสริมทางภาษา 
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. การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา (รูปแบบที )[The Concentrated Language 

Encounter (Model II)]ในรูปแบบนีจะเสริมต่อจากรูปแบบที  สาํหรับผูเ้รียนทีสามารถอ่านออก
เขียนได้ในระดับเบืองต้นแล้วถึงแม้จะยงัไม่คล่องแคล้วและยงัมีข้อบกพร่องในการอ่านมี
จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน คือ ให้ผูเ้รียนมีโอกาสไดฝึ้กฝนการอ่านและการเขียนในบริบท
ต่างๆ ทีหลากหลายตามจุดมุ่งหมายของการสือสาร โดยใชเ้ทคนิคหรือกลวิธีในการอ่านแบบต่างๆที
จะช่วยใหผู้เ้รียนจบัใจความสาํคญัของเรืองได ้สามารถแปลความ ตีความ ขยายความ ดว้ยความคิด
สร้างสรรคข์องตนเอง สรุปความและวิเคราะห์โครงสร้างของเนือความ รวมทงัลกัษณะของภาษาที
จะช่วยให้ผูเ้รียนจบัใจความสําคญัของเรืองไดดี้ อีกทงัลกัษณะของภาษาทีจะช่วยให้ผูเ้รียนเขียน
เนือความในอรรถลักษณะของบริบทใหม่เป็นความคิดของตนได้อย่างเหมาะสม มีขันตอน
ดงัต่อไปนี 

ขนัตอนที  นกัเรียนอ่านเรืองร่วมกนัและอภิปราย / สนทนาเกียวกบัเรืองทีอ่านร่วมกบัครู 

ขนัตอนที  ครูโยงเรืองทีอ่านเขา้สู่เรืองในชีวิตประจาํวนัของตวันกัเรียนเอง และอภิปราย
ร่วมกนั 

ขนัตอนที  เขียนเรืองร่วมกนักบัครูในกลุ่มหรือเขียนเรืองเกียวกบัตนเองในกลุ่มยอ่ยหรือ
เขียนตามลาํพงั 

ขนัตอนที  อภิปรายร่วมกนัเกียวกบัเรืองทีเขียนในขนัตอนที  

ขนัตอนที  ทาํกิจกรรมทางภาษาเพือทบทวนฝึกความแม่นยาํแลว้เสริมทกัษะทางภาษา 
 . การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา (รูปแบบที )[The Concentrated Language 

Encounter (Model III) สาํหรับผูเ้รียนทีมีความสามารถในการอ่านและเขียนในระดบัทีสูงขึน
หลงัจากทีมีความสามารถในการอ่านและเขียนเนือความในอรรถลกัษณะต่างๆไดอ้ยา่งหลากหลาย
แลว้ จุดมุ่งหมายคือให้ผูเ้รียนมีโอกาสฝึกฝนการสือสารภาษาของตนทงัภาษาพูด ภาษาเขียนและ
ภาษากายไดอ้ยา่งมีวิจารณญาณในระดบัทีสูงขึน โดยสามารถหาขอ้มูลจากสือและเอกสารต่างๆทงั
ทีอยูใ่นหลกัสูตรและทวัไปถ่ายทอดเป็นภาษาของตนเองใหเ้ป็นทีเขา้ใจไดอ้ยา่งเหมาะสมและ 

หลากหลาย มีความสามารถในการศึกษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเองจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ และ 

นาํมาปฏิบติัหรือใชป้ระโยชน์ได ้ซึงมีขนัตอนดงันี 

ขนัตอนที  ปฐมนิเทศเตรียมวิเคราะห์ความหมายของเรืองทีอ่านโดยการเดา สรุป ลาํดบั 

ความ 

ขนัตอนที สะทอ้นความคิดจากเรืองทีอ่านไปสู่การกาํหนดเป้าหมายหรือวางแผนการ
เขียน 

ขนัตอนที บนัทึกยอ่สาระของเรืองตามเป้าหมาย หรือแผนการเขียน 
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ขนัตอนที  สงัเคราะห์สาระของเรือง และเขียนเรืองนนัในขนัร่าง 

ขนัตอนที  ทบทวน ตรวจสอบ และแกไ้ขงานเขียน 

ขนัตอนที  เขียนเรืองในขนัสุดทา้ยและทาํกิจกรรมทางภาษา (กิจกรรมเสริมทางภาษา
หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนทางภาษาทีจดัขึนเพือทบทวนและฝึกยาํความแม่นยาํ โดยใชเ้กม
ต่างๆเพือให้ผูเ้รียนเกิดความสนุกสนาน)ภาษา (กิจกรรมเสริมทางภาษาหมายถึง กิจกรรมการเรียน
การสอนทางภาษาทีจดัขึนเพือทบทวนและฝึกยาํความแม่นยาํ โดยใชเ้กมต่างๆเพือให้ผูเ้รียนเกิด
ความสนุกสนาน) 

สรุปไดว้่าการเรียนรู้ดว้ยแนวทฤษฎีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาเป็นกระบวนการ
เรียนการสอนโดยอาศยัธรรมชาติในการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นหลกัร่วมกบัการใชกิ้จกรรมกระตุน้
การเรียนรู้แบบธรรมชาติให้ผูเ้รียนไดท้ดลองใชภ้าษาซึงไม่ว่าจะเป็นภาษาแม่ หรือภาษาทีสอง ก็
สามารถนาํหลกัการเหล่านีไปใชฝึ้กร่วมได ้สิงสาํคญัทีสุดก็คือการเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดส้นุกกบัการ
เรียนรู้ ไดค้น้ควา้และไดล้งมือปฏิบติัทางภาษาดว้ยตวัเอง 
. การสอนภาษาแบบองค์รวม (Whole Language Approach) 

 การสอนภาษาทีเป็นไปตามธรรมชาติ  เน้นสือทีมีความหมาย  ผู ้เ รียนสามารถใช้
ประสบการณ์เดิมช่วยทาํใหเ้ขา้ใจสือทีอ่านไดร้วดเร็วขึน การสอนจะไม่แยกสอนส่วนยอ่ยของภาษา
ทีละส่วนแต่เน้นให้เขา้ใจในภาพรวมก่อน แลว้จึงเรียนรู้ด้านโครงสร้างภาษาภายหลงั ผูเ้รียน
สามารถสร้างสรรคภ์าษาของตนเองอยา่งอิสระ ผูส้อนตอ้งยอมรับความแตกต่างดา้นการออกเสียงที
เป็นสาํเนียงภาษาถิน (Dialects) ในเบืองตน้ แลว้จึงพฒันาใหถู้กตอ้งในโอกาสต่อไป การสอนภาษา
แบบองค์รวมจะเน้นการนํารวมวรรณกรรมต่าง ๆ ทีดีมาเป็นสือการสอน เพือให้ผูเ้รียนได้รับ
ประสบการณ์ภาษาทีหลากหลาย สามารถนาํไปเป็นแบบอยา่งการใชภ้าษาของตนเองและใชไ้ดใ้น
สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ดงันันการจดัการเรียนการสอนภาษาแบบองค์รวมจึงเน้นผูเ้รียนเป็น
สาํคญัและยดึหลกัการประชาธิปไตย (Goodman, 1996)  

ขันตอนและวิธีดําเนินการสอนอ่านภาษาองักฤษแบบองค์รวม (Whole Language Approach) 

การสอนอ่านตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาทีเนน้พนืฐานประสบการณ์ มีขนัตอนในการจดั
กิจกรรม ดงันี 

ขนัตอนที  กิจกรรมก่อนการอ่าน เป็นกิจกรรมทีทาํให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจ อยากทราบ
รายละเอียด หรือเรืองราวในเนือหา โดยสามารถนาํความรู้เดิมของตนเขา้มาช่วยในการทาํวามเขา้ใจ
ในการอ่านได ้
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ขนัตอนที  กิจกรรมระหว่างการอ่าน ควรเป็นการกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจเนือหา
สาระของเรือง และทาํความเขา้ใจเกียวกบัโครงสร้างภาษา และเป็นแบบอยา่งในการนาํภาษาไปใช้
ในการสือสารในชีวิตประจาํวนัได ้

ขนัตอนที  กิจกรรมหลงัอ่าน เป็นกิจกรรมเพือให้นักเรียนสามารถใชค้วามคิด การสรุป
ใจความสาํคญัของเรืองทีอ่าน สามารถลาํดบัเหตุการณ์ บอกบุคลิกลกัษณะของตวัละคร และวิจารณ์
เรืองได ้

สรุปไดว้่าการสอนภาษาทีเป็นไปตามธรรมชาติเน้นสือทีมีความหมายผูเ้รียนสามารถใช้
ประสบการณ์เดิมช่วยทาํใหเ้ขา้ใจสือทีอ่านไดร้วดเร็วขึนการสอนจะไม่แยกสอนส่วนยอ่ยของภาษา
ทีละส่วนแต่เนน้ใหเ้ขา้ใจในภาพรวมก่อนแลว้จึงเรียนรู้ดา้นโครงสร้างภาษาภายหลงัผูเ้รียนสามารถ
สร้างสรรคภ์าษาของตนเองอย่างอิสระจะเนน้การนาํรวมวรรณกรรมต่าง ๆ ทีดีมาเป็นสือการสอน
เพือให้ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ภาษาทีหลากหลายสามารถนาํไปเป็นแบบอย่างการใชภ้าษาของ
ตนเองและใชไ้ดใ้นสงัคมอยา่งมีประสิทธิภาพ 

. การสอนอ่านโดยใช้ทฤษฎคีวามรู้เดิม (Schema Theory) 

 วิสาข ์ จิตวตัร์ (2543:20) ไดก้ล่าวโดยสรุปถึงทฤษฎีสกีมา (Scheme Theory) ว่าเป็นทฤษฎี
ทีอธิบายถึง 

  1. วิธีการจดัระเบียบความรู้ใหม่เขา้ในสมองของเรา 
  2. วิธีการรับเอาความรู้ใหม่เขา้ไปรวมกบัความรู้เดิม 

  3. วิธีกรแกไ้ขความรู้เดิมใหเ้หมาะสม 

Scheme หมายถึง การบรรยายเกียวกบักลุ่มของความรู้ ซึงประกอบดว้ยโครงสร้างความรู้ที
ผูอ่้านมีอยูเ่ดิมแลว้ (Schemata) หรือ Frameworks หรือ Knowledge Structuress ทีเรียงรายกนัอยูเ่ป็น
ระดบัชนั จดัอยูเ่ป็นกลุ่มตามคุณสมบติัทีคลา้ยคลึงกนัและมีความสัมพนัธ์ซึงกนัและกนั โครงสร้าง
ความรู้เดิมเหล่านีเปรียบเสมือนพิมพเ์ขียว แผนงาน หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึงมี Schemes ทาํ
หนา้ทีผนึกขอ้ความทีผูรั้บเขา้ไปไวร่้วมกนั 

กลุ่มโครงสร้างความรู้มีหน้าทีเกียวกบัการอ่าน คือ เป็นสิงชีนาํเรืองให้กบัผูอ่้านและจดั
โครงสร้างเรืองไวส้าํหรับเรืองใหม่ ในขณะทีผูอ่้านระลึกเรืองและเรืองเหล่านีจะถูกนาํไปบรรจุไว้
ในโครงร่างหรือโครงสร้าง (Schemata) อยูภ่ายใตโ้ครงสร้างทีจดัไว ้

โครงสร้างความรู้เดิม (Schemata) เหล่านีสร้างขึนมาจากประสบการณ์เดิมของผูอ่้านและ
เป็นเครืองช่วยชีแนะผูอ่้านในขณะทีตอ้งการเขา้ใจสิงต่างๆ ทงัยงัช่วยผูอ่้านจะอ่านคาดการณ์ไว้
ล่วงหนา้เกียวกบัเหตุการณ์ในเรืองดว้ย ผูอ่้านจะนาํโครงสร้างความรู้เดิมนีไปใชป้ระกอบการอ่าน
เรืองซึงมีบทบาทสําคญัต่อการเขา้ใจมากกว่าโครงสร้างทางภาษา (Language Structure) และ
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กระบวนการภาษาทีใชใ้นขอ้เขียนแต่อยา่งไรก็ตาม ความสามารถในการอ่านตอ้งประกอบขึนดว้ย
ความรู้ทางภาษา (Linguistic Knowledge) ความรู้ทวัไปและปริมาณทีความรู้เดิมเหล่านนัถูกกระตุน้
ใหท้าํงานทีกระบวนการทางสมองกาํลงัดาํเนินการอยู ่

โครงสร้างความรู้เดิม แบ่งออกได ้2 ชนิด คือ 

1. โครงสร้างความรู้เดิม แบบรูปนัย (Formal Schemata) หมายถึง การทีผูอ่้านมีความรู้
เกียวกับลกัษณะลีลาการเขียนและโครงร่างของเรืองมาก่อน เช่น การเขียนเชิงบรรยาย นิทาน 
วิทยาศาสตร์ หนงัสือพิมพ ์ถา้ผูอ่้านมีลกัษณะไวต่อลกัษณะโครงสร้าง การเขียนและรู้จกัใชค้วามรู้
เดิมเหล่านีใหเ้ป็นประโยชน์ในขณะทีอ่าน จะช่วยไดอ้ยา่งมากทางดา้นความเขา้ใจและความทรงจาํ 
ลกัษณะการเขียนของเรืองราวต่างๆ จะแตกต่างกันไปและมกัจะมีลกัษณะโครงสร้างการเขียน
เฉพาะแต่ละรูปแบบ เช่น นิทาน การบรรยาย การพรรณนา เป็นตน้ และในบรรดาโครงสร้างการ
เขียนทงัหมด โครงสร้างเกียวกบัการเขียนเชิงบรรยาย (Narrative Scheme) มาแลว้การอ่านจึงไม่มี
ปัญหา 

2. โครงสร้างความรู้เนือหา (Content Schemata) การทีผูอ่้านมีความรู้เดิมเกียวกบัเนือหา
ของเรืองในสาขาวิชาหนึงมาก่อน เช่น เศรษฐกิจ การแพทย ์ธุรกิจ เป็นตน้ จะช่วยทาํให้เกิดความ
เขา้ใจดีขึน ผูอ่้านทีมีโครงสร้างความคิด แขนงนีจะรับรู้เรืองไดเ้ร็วกว่าผูที้ไม่เคยมีประสบการณ์ 
ความรู้เนือหาเหล่านีมาก่อน 
ขันตอนและวธีิดําเนินการสอนอ่านภาษาองักฤษโดยใช้ทฤษฎคีวามรู้เดิม (Schema Theory) 

การสอนอ่านตามแนวทฤษฎีความรู้เดิม มีขนัตอนในการจดักิจกรรมเพือฝึกใชค้วามรู้เดิม 
ดงันี 

ขนัตอนที  การตรวจสอบพืนฐานความรู้ของนักเรียน เป็นการตรวจสอบให้รู้ว่ามีพืน
ความรู้บา้งหรือไม่ มากนอ้ยเพียงใด อาจทาํไดไ้ม่ยากนกัสาํหรับนกัเรียนกลุ่มเลก็แต่สาํหรับนกัเรียน
กลุ่มใหญ่ครูควรเลือกกิจกรรมประเภทที สามารถตรวจสอบพืนความรู้ไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

ขนัตอนที  กระตุน้ให้นกัเรียนตระหนกัถึงพืนความรู้ทีมีอยู ่มีจุดประสงคเ์พือให้นกัเรียน
ดึงเอาความรู้นีออกมาใช่ช่วยทาํความเขา้ใจในการอ่าน โดยเชือมโยงพืนความรู้เดิมเขา้กบัขอ้มูล
ใหม่ในบทอ่าน 

ขนัตอนที  การขยายขอบเขตความรู้ เนืองจากพืนความรู้เป็นสิงจาํเป็นต่อความเขา้ใจใน
การอ่าน การขยายขอบเขตความรู้ของนกัเรียนจากทีรู้อยูเ่พียงเลก็นอ้ยหรือบางส่วน ใหมี้ความรู้มาก
ขึน จะช่วยใหน้กัเรียนสามารถเขา้ใจในสิงทีตอ้งการอ่านไดดี้ขึนอีกขนั 

ตอนที  การเชือมโยงขอ้มูลเขา้กับพืนความรู้ ความเขา้ใจในการอ่านเป็นผลจากการ
เชือมโยงระหว่างขอ้มูลใหม่ในบทอ่านกบัพืนความรู้ของผูอ่้าน ซึงมกัอาศยัหรืออา้งอิงไปยงัความรู้
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ทีตนมีอยู่แลว้เสมอแลว้ปรับเปลียนหรือสร้างความรู้ใหม่ขึนมาบนพืนฐานของความรู้เดิมบวกกบั
ขอ้มูลใหม่ทีไดรั้บ 

สรุปไดว้่าการอ่านทีผูอ่้านเกิดความเขา้ใจในเรืองทีอ่านไดก้็ตอ้งอาศยัความรู้เดิมของผูอ่้าน
มาปฏิสัมพนัธ์กบับทอ่าน การทาํความเขา้ใจคาํ ประโยค หรือบทอ่านเป็นเพียงความเขา้ใจทีใช้
ความรู้ทางภาษาศาสตร์เท่านัน สําหรับกระบวนการตีความแปลความ และสรุปความ ตอ้งอาศยั
หลกัการคิดโดยนาํสิงทีอ่านมาคิดพิจารณากบัความรู้เดิมโดยอาศยักระบวนการทางสมองทีผูอ่้านมี
โครงสร้างความรู้เดิมมาช่วย 

.  การสอนอ่านแบบ KWL-PLUS  

คาร์ เอลเลน และดอนนา (Carr, Eileen and Donna Ogle, 1987: April) ไดเ้สนอว่าการสอน
อ่านแบบ KWL-PLUS เป็นวิธีการสอนอ่านทีใชพ้ืนความรู้เดิมไปช่วยตีความในเนือหาทีอ่าน เช่น มี
การคาดคะเนเนือหาทีใช้อ่าน การตรวจสอบความถูกตอ้งของการคาดคะเน และการตงัคาํถาม
เกียวกบัเรืองทีอ่านโดยใชท้ฤษฎีความรู้เดิม (Schema Theory) เขา้มาช่วยในการอ่านเพือความเขา้ใจ 
(รัตนา เจงพิบูลพงศ์, 2550; อมรศรี แสงส่องฟ้า, 2545; สุมาลี ธนวุฒิคติวรกุล, 2541; วิจิตตรา นร
สิงห์, 2540) 

ขันตอนและวิธีดําเนินการสอนอ่านภาษาองักฤษแบบ KWL-PLUS 

.การเตรียมความพร้อมและใหค้วามรู้พืนฐาน  ไดแ้ก่ 

 .  จดักลุ่มนกัเรียนโดยคละเพศชาย – หญิง และความสามารถเก่ง ปานกลาง อ่อน กลุ่มละ 
 –  คน 

 .  ชีแจงจุดประสงคก์ารเรียนรู้ และเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
.  ชีแจงกิจกรรมการเรียนรู้และการดาํเนินการเกียวกบัใบงาน อธิบายวิธีเขียนหรือบนัทึก

ขอ้ความลงในตาราง KWL PlusChart 

1.4 กาํหนดขอ้ตกลงเบืองตน้เกียวกบัการทาํงานกลุ่ม บทบาทของสมาชิก 

.  ให้ความรู้พืนฐานเกียวกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL Plus ทกัษะการคิด
วิเคราะห์ ทกัษะการเขียนสรุปความ และการสร้างแผนภาพความคิด 

. กิจกรรมฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์และทกัษะการเขียนสรุปความ 

.   ขนันาํเขา้สู่บทเรียน  ครูจดักิจกรรมกระตุน้ความสนใจของนกัเรียนเพือเชือมโยงเขา้สู่
เนือเรืองทีจะอ่าน  เช่น ใหน้กัเรียนดูภาพ  เกม หรือใชค้าํถามเพือโยงเขา้สู่เรืองทีจะอ่าน 

ขนัที   กิจกรรมนกัเรียนรู้อะไร K (What we know) เป็นขนัตอนทีครูเสนอชือเรือง หรือ
ภาพทีสัมพนัธ์กบัเรืองทีจะให้นักเรียนอ่าน หรือคาํสาํคญัในเรือง หรือความคิดรวบยอดของเรือง 
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แลว้กระตุน้ใหน้กัเรียนแสดงความรู้ และคาดการณ์เหตุการณ์ทีจะเกิดขึนในเรืองทีจะอ่าน นาํขอ้มูล
ทีไดม้าจดัประเภทแลว้เขียนบนัทึกลงในตารางช่อง K 

ขนัที   กิจกรรมนกัเรียนตอ้งการรู้อะไร W (What we want to know) นกัเรียนตงัคาํถามที
ตอ้งการรู้อะไรจากเรืองทีอ่าน หรือกาํหนดคาํถามร่วมกบัครู โดยเขียนบนัทึกลงในตารางช่อง W ครู
เน้นให้นักเรียนตงัคาํถามประเภทการวิเคราะห์ หลงัจากนันให้นักเรียนอ่านเรืองทีกาํหนดโดย
ละเอียด ตรวจสอบคาํตอบ ขอ้เทจ็จริงทีไดจ้ากการอ่าน ระหว่างอ่านสามารถเพิมคาํถามและคาํตอบ
ในกลุ่มของตนเองได ้

ขนัที   กิจกรรมนกัเรียนเกิดการเรียนรู้อะไร L (What we have learned) นกัเรียนเขียน
บนัทึกสิงทีไดเ้รียนรู้ทงัระหว่างการอ่านและหลงัการอ่านลงในช่อง L พร้อมทงัตรวจสอบคาํถามที
ยงัไม่ไดต้อบ 

ขนัที   กิจกรรมสร้างแผนภาพความคิด (Mind Mapping) นกัเรียนนาํความรู้ทีไดจ้ากขนัที 
 –  เขียนเป็นแผนภาพความคิดให้สัมพนัธ์กันขนัที  กิจกรรมการสรุปเรือง (Summarizing) 
นกัเรียนเขียนสรุปความเป็นความเรียงตามประเดน็สาํคญัจากแผนภาพความคิด 

. การวดัผลและประเมินผล  โดยการสังเกตการร่วมกิจกรรม  ตรวจผลงานและให้ขอ้มูลยอ้นกลบั
แก่นกัเรียน  และทดสอบหลงัเรียน 

สรุปได้ว่าการสอนอ่านแบบ KWL-PLUS เป็นยุทธวิธีในการสอนอ่านควบคู่กับการ
ส่งเสริมความคิด ขณะทีอ่านสามารถนาํมาใชใ้นการพฒันาทกัษะในการอ่านทุกระดบัไดแ้ละยงั
สามารถพฒันาความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดสร้างสรรค ์
ผูเ้รียนสรุปความคิดรวบยอดในการอ่าน อีกทงัยงัสามารถเชือมโยงความรู้เดิมกบัเรืองทีอ่านไดง่้าย
ขึน 

10.  การสอนอ่านแบบ STAD (Student Teams Achievement Divisions) 

การเรียนการสอนตามรูปแบบ STAD เป็นรูปแบบหนึงของการเรียนแบบร่วมมือ ทีใช้
ร่วมกบักิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบอืนๆ หรือหลงัจากทีครูไดส้อนผูเ้รียนทงัชนัไปแลว้ และ
ตอ้งการให้ ผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ ร่วมกนัภายในกลุ่มสืบเนืองจากสิงทีครูไดส้อนไป ซึงใชไ้ดก้บั
ทุกวิชา ทีตอ้งการใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจในสิงทีเป็นขอ้เทจ็จริง เกิดความคิดรวบยอด คน้หา
สิงทีมีคาํตอบ ชดัเจน แน่นอน (ทิศนา แขมมณี, 2548; สุจิตรา เวทยาวงศ,์ 2545) 

ขันตอนและวิธีดําเนินการสอนอ่านภาษาอังกฤษแบบ STAD (Student Teams Achievement 

Divisions) 

การสอนอ่านแบบ STAD (Student Teams Achievement Divisions) เป็นเทคนิคทีพฒันา
เพมิเติมจากเทคนิค TGT แต่จะใชก้ารทดสอบรายบุคคลแทนการแข่งขนั มีขนัตอนกิจกรรมดงันี 
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ขนัที  1    ครูนาํเสนอประเด็นหรือเนือหาใหม่ โดยอาจนาํเสนอดว้ยสือทีน่าสนใจ ใชก้าร
สอนโดยตรงหรือตงัประเดน็ใหผู้เ้รียนอภิปราย 

ขนัที  2    จดัผูเ้รียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ4-5 คน ใหส้มาชิกมีความสามารถและเพศคละกนัมีทงั
ความสามารถสูง ปานกลาง และตาํ (ครูตอ้งจดักลุ่มผูเ้รียนล่วงหนา้) 

ขนัที  3    แต่ละกลุ่มร่วมกนัศึกษาทบทวนเนือหาทีครูนาํเสนอจนเขา้ใจ 

ขนัที  4    ครูแจกแบบฝึกใหผู้เ้รียนทาํงานในกลุ่ม 4 คน (สมาชิก 4 คน)   

โดยครูอธิบายขนัตอนการทาํแบบฝึกหดั  ดงันี 

1   ผูเ้รียนแต่ละคนมีหนา้ทีและบทบาทต่างๆ กนั คือ 

คนที  1 อ่านคาํถามและวิเคราะห์ปัญหาใหเ้พือนทราบสิงทีโจทยบ์อกและสิงทีโจทยถ์าม 

คนที  2 วิเคราะห์หาแนวทางตอบคาํถามโจทย ์เขียน และอธิบายขอ้มูลทีโจทยใ์หด้ว้ยภาษา
ของตวัเอง 

คนที  3 เขียนคาํตอบ 

คนที  4ตรวจสอบคาํตอบ 

2   เมือผูเ้รียนเปลียนทาํแบบฝึกหัดขอ้ต่อไป ให้ผูเ้รียนเปลียนบทบาทกนัทาํแต่ละหนา้ที
เสมอ ในทุกขอ้ทีเปลียนใหม่   ไม่ทาํหนา้ทีชาํเดิม 

ขนัที  5    ผูเ้รียนทุกคนในกลุ่มทาํแบบทดสอบ (Quiz) โดยแยกกนัทาํเป็นรายบุคคล เพือวดั
ความรู้ 

ขนัที  6    ตรวจแบบทดสอบโดยหวัหนา้กลุ่มอืน ๆ หรือครูแลว้นาํคะแนนของสมาชิกทุก
คนในกลุ่มมารวมกนัเป็นคะแนนกลุ่ม 

ขนัที  7    กลุ่มทีไดค้ะแนนรวมสูงสุด (ในกรณีทีแต่ละกลุ่มมีจาํนวนสมาชิกไม่เท่ากนัใหใ้ช้
คะแนนเฉลียแทนคะแนนรวม) จะไดรั้บคาํชมเชยโดยอาจติดประกาศไวที้บอร์ด หรือป้ายนิเทศของ
หอ้งเรียน 

3   เมือทาํแบบฝึกเสร็จ ผูเ้รียนในกลุ่มตอ้งช่วยกนัอธิบายใหทุ้กคนในกลุ่มเขา้ใจแบบฝึกทุก
ขอ้ 

หมายเหตุ   การตดัสินกลุ่มไดร้างวลั   อาจใชเ้กณฑอื์น ๆ ได ้ เช่น  ผูเ้รียนทุกคนในกลุ่มไดค้ะแนน
มากกวา่  75 % ของความเขา้ใจในเนือหาทีเรียน 

สรุปไดว้่าการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นการจดัการเรียนการสอนทีแบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่ม
เล็กๆสมาชิกในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกันมีการแลกเปลียนความคิดเห็นมีการช่วยเหลือ
สนับสนุนซึงกนัและกนั และมีความรับผิดชอบร่วมกนัทงัในส่วนตนและส่วนรวม เพือให้กลุ่ม
ไดรั้บความสาํเร็จตามเป้าหมายทีกาํหนดเกิดการปฏิสมัพนัธ์ทีส่งเสริมกนั  
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. การสอนด้วยวธีิ ARC (Anticipation Realization Contemplation) 

การสอนอ่านทีผูส้อน ใชกิ้จกรรมและกระบวนการสอนอ่านตามแนวคิดของ ววักนัและ
เอสเตส้ (Vaughan and Estes, 1986) ทีไดร่้วมกนัพฒันาขึน แต่ละคาบการเรียนเนน้การจดักิจกรรม 

ในลกัษณะผสมผสานทกัษะต่างๆ ทางภาษาในหลายๆ รูปแบบเขา้ดว้ยกนั เพือกระตุน้ให้ นกัเรียน
สนใจและตงัใจเรียน ไม่เกิดความเบือหน่ายในการเรียน เป็นวิธีการสอนทีฝึกให้ผูเ้รียน ฝึกคิด
แกปั้ญหา และดาเนินกิจกรรมดว้ยตนเอง ตามกระบวนการทีครูเตรียมไว  ้ โดยยึดนกัเรียน เป็น
ศูนยก์ลางครูเป็นเพียงผูค้อยชีแนะและช่วยเหลือนักเรียนเมือมีปัญหาเท่านนั (สุชาดา สมุทรคีรี, 

2543) 
ขันตอนและวิธีดําเนินการสอนอ่านภาษาองักฤษวิธี ARC (Anticipation Realization 

Contemplation) 

การสอนตามแนววิธี ARC (Anticipation Realization Contemplation) มีกิจกรรมที
หลากหลายซึงผูส้อนตอ้งพิจารณาเลือกและปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบัระดบัความรู้ความสามารถของ
ผูเ้รียน ซึงประกอบดว้ย  ขนัตอน ดงันี 

ขนัที  Anticipation เป็นการกระตุน้ให้ผูเ้รียนคิดถึงความรู้หรือประสบการณ์เดิมเกียวกบั
หวัขอ้ทีจะอ่าน โดยใชว้ิธีการคาดเดาล่วงหนา้ถึงสิงทีจะพบในบทอ่านดว้ยความสนใจและอ่านอยา่ง
มีจุดมุ่งหมาย การอ่านจึงเป็นการอ่านเพือตรวจสอบความคาดเดาของตน ซึงกลวิธีทีใชใ้นการจดั
กิจกรรมการสอนมีดงันี 

PReP (Pre-Reading Plan) กิจกรรมนีมีจุดประสงคเ์พือประเมินความรู้เก่าของผูเ้รียน และ
ฝึกให้ผูเ้รียนจดักลุ่มความรู้ให้เป็นระบบ พร้อมทีจะรองรับความรู้ใหม่ทีจะเขา้มา ขนัตอนของ 
PReP (Pre-Reading Plan) มีดงันี 

. ให้ผูเ้รียนระดมความคิดอย่างมีอิสระถึงสิงทีเขารู้เกียวกบัสิงทีชีนาํทีครูกาํหนด ซึงอาจ
เป็นหวัขอ้เรือง รูปภาพ ขอ้ความในยอ่หนา้แรก ประโยคหรือคาํศพัทที์เป็นกุญแจสาํคญัฯลฯ ครูจะ
เขียนสิงทีนกัเรียนคิดและพดูออกมาทงัหมดบนกระดาน บางครังครูอาจใชค้าํถามเพือกระตุน้ใหเ้กิด
การขยายความคิด และใหน้กัเรียนอธิบายเหตุผลวา่ทาํไมจึงเกิดความคิดเช่นนนั  

. ครูชีแนะให้นักเรียนจัดคาํหรือหน่วยย่อยๆ ของความคิดทีอยู่บนกระดานให้เป็น
หมวดหมู่ตามคุณลกัษณะทีอยูภ่ายใตห้วัขอ้เดียวกนัอะไรอีกบา้งทีจะเขียนเพมิเติมเขา้ไปไดอี้ก 

ขนัที  Realization เป็นขนัระหว่างการอ่านทีผูอ่้านสร้างความหมายจากสิงทีอ่าน โดย
บูรณาการความรู้เดิมเขา้กับขอ้มูลทีปรากฏในบทอ่าน ในการอ่านขอ้ความให้เขา้ใจผูอ่้านตอ้ง
เชือมโยงหน่วยความคิดยอ่ยๆทงัหมดทีอ่านให้ไดค้วามหมาย และเมือเกิดความไม่เขา้ใจในขณะที
อ่านผูอ่้านจะตอ้งหาสาเหตุให้พบและเลือกใช้กลวิธีต่างๆเขา้มาแก้ปัญหาความไม่เขา้ใจนันให้
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เหมาะสมกบัสถานการณ์ กระบวนการดงักล่าวเกิดขึนในสมองของผูอ่้านในขณะทีอ่าน ซึงตอ้ง
อาศยัทงัความรู้เดิมเกียวกบัภาษา สิงทีอ่าน กลวิธีในการอ่าน รวมทงัทกัษะการใชก้ลวิธีในการอ่าน
แบบต่างๆ และความสามารถทางปัญญา กล่าวโดยสรุปไดว้่า การอ่าน คือการใชก้ระบวนการคิด
นนัเอง ในหลกัการขนัที  ของ ARC มุ่งเนน้การฝึกฝนการใชค้วามคิดพิจารณาในขณะทีอ่าน กลวิธี
หรือกิจกรรมทีนาํมาใชใ้นขนั Realization มีดงันี  

SMART เป็นคาํยอ่มาจาก A Self Monitoring Approach to Reading and Thinking เป็น
วิธีการกาํกบัความเขา้ใจในขณะทีอ่านโดยสร้างจากแนวคิดพืนฐานทีว่าการเรียนเริมตน้จากความ
ตระหนกัวา่คนรู้อะไร และอะไรทีคนไม่รู้ มีหลกัการดงันี 

. ในขณะทีอ่านนกัเรียนจะพิจารณาขอ้ความทีอ่าน ถา้เขา้ใจใส่เครืองหมาย / ขา้งขอ้ความ
นนั ถา้ไม่เขา้ใจใส่เครืองหมาย ? ขา้งขอ้ความนนั 

. ในแต่ละตอนทีอ่านจบและทาํเครืองหมายเรียบร้อยแลว้ ให้นักเรียนทบทวนโดยบอก
ตนเอง (คิดในใจ) วา่เขา้ใจและไม่เขา้ใจอะไรบา้งจากสิงทีอ่าน 

. ตรวจสอบสิงทีไม่เจา้ใจ อ่านซาํ ถา้เขา้ใจดีขึนเปลียนเครืองหมาย ? เป็น / ถา้ยงัไม่เขา้ใจ
พยายามหาสาเหตุว่าเพราะอะไรจึงไม่เขา้ใจใช้วิธีการต่างๆเพือแก้ไข เช่น อ่านซํา พยายามหา
ความหมายจากบริบท ดูรูปภาพ-ตารางประกอบ ลองวิเคราะห์คาํหรือโครงสร้างประโยค และ
คาํอธิบายทีเชิงอรรถเพือเดาความหมายเพือเดาความหมาย ถา้ไดใ้ห้ขา้มไปอ่านและทาํกิจกรรมใน
ย่อหนา้ต่อไป แต่ถา้คิดว่าเป็นขอ้ความสาํคญัทีจะตอ้งทราบ ก็ให้ใชพ้จนานุกรม ถามครู หรือถาม
เพือได ้

. เมือทาํกิจกรรมจนจบบทความทีอ่านแลว้ปิดหนังสือ คิดทบทวนกบัตนเองว่าอ่านแลว้
เขา้ใจอะไรบา้ง แลว้จึงเปิดหนงัสือตรวจสอบวา่ลืมอะไรไปบา้ง 

. ตรวจสอบสิงทียงัไม่เขา้ใจใหม่อีกครัง พยายามหาวิธีซ่อมสร้างความเขา้ใจดว้ยตนเอง ถา้
ยงัไม่เขา้ใจจึงถามเพือหรือครู 

. ปิดหนงัสืออีกครังแลว้อธิบายกบัตนเองวา่เขา้ใจอะไรเพิมขึนอีก 

วิธี SMART นีช่วยใหผู้อ่้านไดฝึ้กทกัษะการกาํกบัตนเอง (Self Monitoring) ในขณะทีอ่าน
และทาํความเขา้ใจขอ้ความทีอ่านไดด้ว้ยตนเอง ขอ้ควรระวงัของครูคือ นักเรียนมกัจะขอความ
ช่วยเหลือโดยทีไม่ช่วยเหลือตวัเองก่อน ดงันนัครูจึงควรใหน้กัเรียนระบุสาเหตุของการไม่เขา้ใจและ
วิธีทีเขาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาดว้ยตวัเองก่อน ครูจึงตอบคาํถามหรืออธิบายใหฟั้งถา้เห็นวา่จาํเป็น 

ขนัที  Contemplation เป็นขนัการคิด พิจารณาไตร่ตรองถึงความรู้ทีไดจ้ากการอ่านและกะ
บวนการอ่านของตน เป็นกิจกรรมหลงัอ่านทีช่วยเพิมความสมบูรณ์ให้กบัสิงทีไดเ้รียนรู้ทงัหมด 
กิจกรรมในขนันีมุ่งใหผู้เ้รียนไดจ้ดัระบบความรู้ความเขา้ใจในสิงทีอ่าน และตรวจสอบกระบวนการ
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ทีเกิดขึนทงัหมดเพือทาํใหป้ระสบการณ์ทีไดจ้ากการเรียนครังนีถูกจดัเก็บเขา้ในสมองอยา่งมีระบบ 
พร้อมทีจะดึงออกมาใชใ้นฐานะความรู้เก่าทีมี กระบวนการคิดพิจารณาและจดัระบบความรู้ความ
เขา้ใจนีเรียกว่า กระบวนการสังเคราะห์ทางปัญญา (Cognitive Synthesis) กิจกรรมในขนั 

Contemplation ทีผูส้อนสามารถปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัจุดประสงคใ์นการอ่าน มีดงันี 

Graphic post – Organizer ซึงเดิมเรียกว่า Structured Overview เป็นวิธีทีนิยมใชเ้นืองจากมี
งานวิจยัหลายชันทีสนับสนุนว่าวิธีนีช่วยให้ผูอ่้านเกิดความเกิดการเรียนรู้และจดจาํได้มากขึน 
ลกัษณะของ Graphic post – Organizer จะเป็นโครงร่างสรุปความสัมพนัธ์ของหน่วยความคิดต่างๆ
ทีปรากฏอยูใ่นบทอ่าน การเขียนGraphic post – Organizer นิยมให้นกัเรียนช่วยกนัเขียนขึนมา
หลงัจากอ่าน โดยในระยะขนัฝึกเขียนครูจะสาธิตใหดู้วิธีการ ช่วยกนัเขียนขึนบนกระดานใหท้าํเป็น
กลุ่ม แลว้จึงปล่อยใหท้าํเอง ในระยะแรกครูจะเตรียมโครงร่างของบทความใหเ้มือคุน้เคยและเขา้ใจ
วิธีการแลว้นกัเรียนกจ็ะตอ้งเขียนเองทงัหมด ขนัตอนของการใชกิ้จกรรม Graphic post – Organizer 
มีดงันี 

. หลงัจากทีนกัเรียนทาํกิจกรรม Anticipation และ Realization เสร็จหรืออ่านจบแลว้ให้
นกัเรียนเขา้กลุ่ม ช่วยกนัอภิปรายจากความสาํคญัโดยรวม และใจความสาํคญัในแต่ละย่อหนา้ของ
บทความทีอ่าน 

. นกัเรียนช่วยกนัเขียนโครงร่างสรุปใจความสาํคญัของบทอ่านนนั 

. ใหต้วัแทนของแต่ละกลุ่มนาํโครงร่างทีกลุ่มสรุปไดอ้อกมาอธิบายใหเ้พือนๆฟัง นกัเรียน
ทงัหมดช่วยกนัอภิปรายความถูกตอ้งสมบูรณ์ของโครงร่างนนั 

วิธีการสอนอ่านแบบ ARC สามารถสรุปเป็นขนัตอนไดด้งันี 

. ขนัเตรียมความพร้อมก่อนอ่าน  ในขนันีครูจะใชกิ้จกรรมต่างๆเพือให้ผูอ่้านเกิดความ
สนใจในสิงทีอ่าน รวบรวมความรู้เก่าออกมาจดัระบบพร้อมทีจะนาํมาใชเ้ชือมโยงกบัความรู้ใหม่ 
และกระตุน้ใหเ้กิดการคาดเดาในเรืองทีจะอ่าน พร้อมๆกบัตงัจุดประสงคที์จะอ่าน 

. ขนัดาํเนินการอ่าน เริมตน้จากการทีผูอ่้านตระหนักถึงจุดประสงคใ์นการอ่าน แลว้ใช้
ความรู้เดิมทีมี ทกัษะและกลวิธีต่างๆ รวมทงัใชค้วามคิดเขา้มากาํกบัพฤติกรรมการอ่านของตน 
เพือใหบ้รรลุจุดประสงคข์องการอ่านทีตงัไว ้และเมือนกัเรียนใชค้วามพยายามทาํแลว้แต่ไม่สามารถ
ทาํความเขา้ใจในสิงทีอ่านไดน้ักเรียนสามารถสืบหาแหล่งขอ้มูลความรู้อืนเพือมาช่วยในการทาํ
ความเขา้ใจในบทอ่านได ้

. กิจกรรมหลงัอ่าน เป็นกิจกรรมเพือช่วยให้ผูเ้รียนไดท้บทวนความเขา้ใจ สรุปรวบรวม
ความรู้ทีไดอ้ยา่งเป็นระบบ และพิจารณากระบวนการต่างๆทีตนเองไดใ้ชใ้นการอ่าน 
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สรุปได้ว่า เป็นวิธีการทีฝึกให้ผู ้เ รียนได้ตระหนักถึงบทบาทของตนในการกําหนด
ความหมายและการสร้างความเขา้ใจในสิงทีตนอ่านโดยใชก้ระบวนการอ่านทีมีประสิทธิภาพ โดย
การนาํความรู้เดิมเขา้มาเพือช่วยสร้างความเขา้ใจกบักระบวนการทางความคิด เพือสามารถทาํความ
เขา้ใจในสิงทีอ่าน และจดจาํสิงทีเรียนรู้ไดม้ากขึน 

.  การสอนอ่านด้วยวธีิ DR-TA (Directed Reading – Thinking Activity) 

 การสอนอ่านดว้ยวิธี DR – TA (Directed Reading – Thinking Activity) หมายถึงวิธี  

การสอนอ่านทีมุ่งฝึกกระบวนการคิด ตรวจสอบ และกลนักรองขอ้มูลทีไดจ้ากการอ่าน (อุไรวรรณ 
สีชมพ,ู 2542) 

ขันตอนและวิธีดําเนินการสอนอ่านภาษาอังกฤษวิธี DR-TA (Directed Reading – Thinking 

Activity) ขนัตอนสาํคญัของ DRTA มี  ขนัตอน ดงันี 

ขันวเิคราะห์และเตรียมการ 

 เ ป็นขันตอนแรกทีครูต้องศึกษา  และวิเคราะห์เนือหาทีเหมาะสมกับ  การเ รียนรู้
แบบ  DRTA โดยสิงทีตอ้งเตรียมคือ เอกสารทีตอ้งการใหน้กัเรียนอ่าน หรือศึกษา 
ขันให้นักเรียนอ่าน การอ่านอาจจะแยกเป็น  ตอน คือ 

1. การอ่านจับใจความ คือ การอ่านทีมุ่งคน้หาสาระของเรืองทีเป็นส่วนใจความสาํคญั และ
ส่วนขยายใจความสาํคญัของเรือง ซึง  จุดทีพบใจความสาํคญัของเรืองในแต่ละยอ่หนา้มากทีสุดคือ 
ประโยคทีอยูต่อนตน้ย่อหนา้ เพราะผูเ้ขียนมกับอกประเด็นสาํคญัไวก่้อน แลว้จึงขยายรายละเอียด
ให้ชดัเจน รองลงมาคือประโยคตอนทา้ยย่อหน้า โดยผูเ้ขียนจะบอกรายละเอียดหรือประเด็นย่อย
ก่อน แลว้จึงสรุปดว้ยประโยคทีเป็นประเด็นไวภ้ายหลงั สาํหรับจุดทีพบใจความสาํคญัยากขึนก็คือ 
ประโยคตอนกลางย่อหน้า ซึงผูอ่้านจะตอ้งใชก้ารสังเกตและพิจารณาให้ดี ส่วนจุดทีหาใจความ
สาํคญัยากทีสุดคือย่อหน้าทีไม่มีประโยคใจความสาํคญัปรากฏชดัเจน อาจมีประโยค หรืออาจอยู่
รวมๆกนัในยอ่หนา้กไ็ด ้ซึงผูอ่้านจะตอ้งสรุปออกมาเอง 

ขันตอนการอ่านจับใจความ 

  1.   อ่านผ่านๆโดยตลอด เพือให้รู้ว่าเรืองทีอ่านว่าด้วยเรืองอะไร จุดใดเป็น
จุดสาํคญัของเรือง 

  1.2  อ่านให้ละเอียด เพือทาํความเขา้ใจอย่างชดัเจน ไม่ควรหยดุอ่านระหว่างเรือง
เพราะจะทาํใหค้วามเขา้ใจไม่ติดต่อกนั 

  1.3 อ่านซาํตอนทีไม่เขา้ใจและตรวจสอบความเขา้ใจบางตอนให้แน่นอนถูกตอ้ง
  1.4 เรียบเรียงใจความสาํคญัของเรืองดว้ยตนเอง 
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) การอ่านวเิคราะห์ 

การอ่านวิเคราะห์เป็นทกัษะการอ่านในระดบัทีสูงขึนกวา่การอ่านทวัๆไป กล่าวคือ มิใช่
เป็นเพยีง การอ่านเพือความรู้และความเพลิดเพลินเท่านนั แต่ยงัตอ้งมีการวิเคราะห์สิงทีผูเ้ขียนได้
เขียนในดา้นต่างๆ ดว้ย  ครูควรจดัใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะการอ่านวิเคราะห์อยา่งจริงจงั เพือนาํไปสู่
การสร้างความรู้ ความคิด การตดัสินใจแกปั้ญหาและสร้างวิสยัทศันใ์นการดาํเนินชีวติ 

ขันให้นักเรียนทํากจิกรรม 

 ขนัตอนนีจะดาํเนินการตามขนัตอนที   คือ 

 1. ใหน้กัเรียนอ่าน เพือจบัใจความ แลว้ใหต้อบคาํถาม หรือแสดงความคิดเห็น เช่น เรืองที
อ่านเกียวขอ้งกบัอะไร เขียนหรือเล่าเรืองทีอ่านยอ่ๆ 

 2. ใหน้กัเรียนตอบคาํถามจาการอ่านแบบวเิคราะห์ เช่น ใหท้าํนายเรืองราวทีน่าจะเกิดขึน
ต่อไป ตงัชือเรืองใหม่จากความคิดสร้างสรรคแ์ละสมัพนัธ์กบัเนือเรืองทีอ่าน 

.  การสอนการแก้ปัญหาด้วยวธีิ IDEAL (The IDEAL Problem – Solving Strategy) 

 การสอนการแกปั้ญหาแบบ IDEAL (The IDEAL Problem – Solving Strategy) หมายถึง 
การสอนทีช่วยให้นักเรียนรู้ขนัตอนของการแกปั้ญหาและยงัช่วยให้นกัเรียนมีโอกาสใชค้วามคิด
แบบวิจารณ์เพือแกปั้ญหาดว้ย บรานฟอร์ด และคณะ (Branford and others, 198  : 1078-1089) เป็น
ผูริ้เริมกลวิธีแกปั้ญหาแบบนี และ ฟรินท ์(Flynn, 1989 : 664-668) เสนอแนะใหผ้สมผสานการสอน
แบบร่วมมือกนั จึงเป็นการสอนโดยใชส้ถานการณ์ปัญหาเป็นภาพ ขอ้ความ หรือบทสนทนาของ
ชีวิตประจาํวนัทีน่าสนใจ นาํมาเป็นสือในการสอนกบัการใชก้ลวิธีต่าง ๆ เพือใหน้กัเรียนฝึกการอ่าน 
การคิดรวบยอดในการคน้ควา้หาคาํตอบ ฝึกการคิดพิจารณา การคิดวิเคราะห์ การสอนการแกปั้ญหา
แบบ IDEAL จะตอ้งใช้ทกัษะการอ่านแบบวิจารณ์ ตอ้งอาศยัความคิดในระดับสูง คือ การ
สังเคราะห์ (Synthesis) การประเมินผล (Evaluation) และการวิเคราะห์ (Analysis) เพือสามารถ
เขา้ใจในบทอ่านและพฒันาใหเ้กิดการแกปั้ญหา (Problems– Solving) ผสมผสานกบัการสอนแบบ
ร่วมมือกนัของนกัเรียน (Cooperative) เพือนกัเรียนจะร่วมมือกนัแกปั้ญหาเป็นกลุ่ม ซึงมีสมาชิกทีมี
ความสามารถต่างๆ กนั ทาํใหไ้ปสู่เป้าหมายหรือจุดประสงคข์องกลุ่มไดง่้ายกว่า ทงันีสมาชิกแต่ละ
คนในกลุ่มควรมีส่วนร่วมเพือความสาํเร็จของกลุ่ม (วารุณี สิงห์ประสาทพร, ) 

ขันตอนและวิธีดําเนินการสอนอ่านภาษาองักฤษวิธี IDEAL (The IDEAL Problem – Solving 

Strategy) 

การสอนตามแนววิธีวิธี IDEAL (The IDEAL Problem – Solving Strategy) ประกอบดว้ย  
ขนัตอน ดงันี 
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ขนัตอนที  ขนัก่อนการสอน 

.  การแบ่งกลุ่ม ก่อนเริมการเรียนการสอนครูตอ้งแบ่งกลุ่มนกัเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ  
คน ซึงควรมีระดบัความแตกต่างภายในกลุ่ม เพือผูเ้รียนทีเรียนดีไดช่้วยเหลือผูเ้รียนทีดว้ยกวา่ 

.  บทบาทของครู ในการเรียนการสอนครูควรมีบทบาทดงันี  
. .  พดูใหมี้ความชดัเจนเหมะสม 

. .  ใหค้วามร่วมมือเหมือนเป็นสมาชิกกลุ่ม อาจใหข้อ้มูลเหมือนเป็นสมาชิกและ 

ร่วมแสดงความคิดเห็นได ้ 
. .  เป็นทีปรึกษา ใหค้าํแนะนาํไปยงักลุ่มต่างๆไดท้วัถึง และเป็นกรรมการผู ้

ตดัสินในหวัขอ้ทีนกัเรียนกาํลงัอภิปราย 

. .4 เป็นคนกลางเพือส่งเสริมความคิดอิสระของนกัเรียน 

.  บทบาทของนกัเรียน ตอ้งใจกวา้งยอมรับความคิดเห็นของผูอื้น ตอ้งศึกษาวิธีพูดแสดง
ความคิดเห็นโดยอา้งอิงจากเนือหาในเรืองทีอ่านใหค้วามร่วมมือภายในกลุ่มของตน 

ขนัตอนที  ขนัการเรียนการสอน แบ่งกลุ่มอธิบายบทบาทหนา้ทีและความรับผดิชอบของ
นกัเรียนแต่ละคนทีมีต่อการเรียนการแกปั้ญหาแบบ IDEAL โดยมีขนัตอนดงันี 

.  ขนับอกปัญหา (Identifying the Problem) นกัเรียนร่วมกนัอ่านบทความร่วมกนัภายใน
กลุ่ม นกัเรียนเก่งจะใหค้าํปรึกษาและแนะนาํ ช่วยเหลือนกัเรียนอ่อน ครูจะใชค้าํถามเพือใหน้กัเรียน
สามารถบอกรายละเอียดของบทความได ้ทาํใหเ้กิดความเขา้ใจเนือเรืองไดดี้ จะเป็นแนวทางที 

นาํไปสู่การคน้หาปัญหาในเรืองเดียวกนัดว้ยวิธีการอภิปรายในกลุ่ม 

.  ขนัระบุปัญหาใหช้ดัเจน (Defining the Problem) นกัเรียนจะตอ้งช่วยกนัแจกแจงปัญหา
และบอกสาเหตุของปัญหานันๆ โดยผูเ้รียนจะตอ้งใชป้ระสบการณ์เดิมเขา้มาช่วยจึงจะสามารถ
กาํหนดปัญหาทีแทจ้ริงได้ โดยครูจะใช้คาํถามทีให้นักเรียนเขา้ใจปัญหาได้ชัดเจน นักเรียนจะ
ช่วยกนัหาสาเหตุในบทความ ทาํใหน้กัเรียนไดรู้ปแบบของภาษาและรู้แนวทางในการปฏิบติัต่อไป
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งแลว้เขียนไวใ้นใบงาน 

.  ขนัหากลวิธีในการแกปั้ญหา (Exploring Strategies) นักเรียนช่วยกนัหาวิธีการ
แกปั้ญหาจากบทความ บางครังวิธีการแกปั้ญหาอาจมีนอ้ยเกินไป ครูจาํเป็นตอ้งใชค้าํถามโยงปัญหา
จากสือให้เขา้กบัปัญหาทีนกัเรียนพบเห็นในชีวิตประจาํวนั เพือให้นกัเรียนไดเ้กิดความคิดนาํไปสู่
การอภิปรายร่วมกนั การพิจารณาปัญหา ครูอาจใหม้องปัญหายอ้นกลบัไปถึงปัญหาและสาเหตุต่างๆ 
หรือแยกปัญหาออกเป็นส่วนยอ่ยซึงง่ายต่อการหาวิธีแกปั้ญหา แลว้ช่วยกนัเขียนลงในใบงาน 

.  ขนัแกปั้ญหา (Acting on Ideal) นกัเรียนช่วยกนัอภิปรายภายในกลุ่มถึงผลของการ
แกปั้ญหา เมือแน่ใจแลว้ช่วยกนัสรุป ปัญหา สาเหตุ การแกปั้ญหา และผลลพัธ์ของการแกปั้ญหาใน
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ลกัษณะของแผนภูมิความหมายนาํส่งครู ขณะเดียวกนัก็บนัทึกลงแผ่นใสแลว้นาํเสนอในชนัเรียน 
ครูตรวจสอบความถูกตอ้งในการใชภ้าษาอีกครัง 

.  ขนัดูผลทีเกิดขึน (Looking)  ครูและนกัเรียนร่วมกนัพิจารณาวิธีการแกปั้ญหาจากขอ้มูล
ทีนาํเสนอมาทงัหมด โดยให้นกัเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกบัครูในชนัเรียนวิธีนีจะทาํให้ทุกคน
ไดคิ้ดไตร่ตรองถึงความถูกตอ้งและเหมาะสมในการแกปั้ญหา แลว้จึงสรุปและเขียนเรืองร่วมกนั 
นกัเรียนเขียนลงในใบงานของตนเองครูประเมินผลจากการสังเกตการทาํงานกลุ่ม ตรวจแบบฝึกหดั 
เขียนรายงานแลว้แจงผลการปฏิบติังาน 

สรุปได้ว่า การสอนทีช่วยให้ผูเ้รียนรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหา โดยใช้ความคิดแบบวิจารณ์
ร่วมกับประสบการณ์เดิมของผูเ้รียน และสอนโดยใช้สถานการณ์ปัญหาหรือสถานการณ์ใน
ชีวิตประจาํวนัทีน่าสนใจมาเป็นสือในการสอนกับการใช้กลวิธีต่างๆ พร้อมทงัฝึกให้ผูเ้รียนใช้
ความคิดรวบยอดในการคน้ควา้หาคาํตอบจากบทอ่าน นาํไปสู่การแลกเปลียนความคิดและการ
ทาํงานร่วมกบัผูอื้น 

. การสอนโดยการใช้แผนภูมิเรืองในการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Story Mapping) 

แผนภูมิทีใช้ในการเสนอโครงสร้างของเนือความ ซึงประกอบด้วนส่วนต่างๆในเรือง 
ไดแ้ก่ บุคคลสาํคญั ฉาก ปมปัญหาหรือขอ้ขดัแยง้ เหตุการณ์สาํคญั ผลหรือการแกป้มปัญหา โดย
ผูเ้รียนจะใชแ้ผนภูมิเรืองเป็นแนวทางในการอ่าน โดยการร่วมมือกนัในกลุ่มเพือหาคาํตอบจากเรือง
ทีอ่านมาเติมในลงในแผนภูมิเรือง ซึงช่วยให้ผูเ้รียนสามารถมองเห็นภาพรวมของเรืองราวทงัหมด 
และความสาํมพนัธ์ในแต่ละส่วน อ่านง่ายขึน รู้จุดมุ่งหมายในการอ่านมากขึนและเร็วขึนดว้ย (ดารา
วดี แดนราช, ) 
ขันตอนและวิธีดําเนินการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยการใช้แผนภูมิเรืองในการเรียนแบบร่วมมือ 
(Cooperative Story Mapping) 

การสอนโดยการใชแ้ผนภูมิเรืองในการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Story Mapping) 
ประกอบดว้ยการเตรียมการก่อนการสอน ดงันี 

. การแบ่งกลุ่มก่อนเริมการเรียนการสอนโดยการใชแ้ผนภูมิเรืองในการเรียนแบบร่วมมือ 
(Cooperative Story Mapping) ครูตอ้งแบ่งนกัเรียนออกเป็นลุ่มๆละ -  คน ทีมีระดบัความสามารถ
ทางการอ่านทีแตกต่างกนั ซึงงานของกลุ่มคือการอ่านและการวิเคราะห์เรืองทีครูมอบหมายมาให้
เสร็จ 

. บทบาทของครูในชนัเรียน คือ  
.  ควบคุมดูแลการเรียนการสอน โดยการเตรียมแผนของแต่ละบทเพือก่อใหเ้กิด 

ปฏิสมัพนัธ์ในชนัเรียน 
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.  รวบรวมและเลือกกิจกรรม โดยครูตอ้งเลือกกิจกรรมทีเหมาะสมกบันกัเรียน 

.  มีส่วนร่วมในกิจกรรม พร้อมทงัใหข้อ้มูลและแกไ้ขสิงทีนกัเรียนทาํกิจกรรม 

ทางภาษาในชนัเรียน โดยการกระตุน้ใหน้กัเรียนแสดงออกโดยการพดูเพือการสือสาร 

    .  ประเมินผล อาํนวยความสะดวก โดยให้นกัเรียนมีบทบาทสําคญัทีสุดในชนั
เรียน 

. บทบาทของนักเรียนในชนัเรียน นักเรียนตอ้งมีความรับผิดชอบเนืองจากผลการเรียน
ของตนมีผลต่อคะแนนรวมของสมาชิกในกลุ่ม  
ขนัตอนการเรียนการสอนมีดงันี 

ขนัตอนที  การอ่านเรือง 

นักเรียนในกลุ่มทุกคนอ่านเรืองร่วมกันเพือทาํความเขา้ใจกบับทอ่าน ในขนันีนักเรียน
สามารถช่วยเหลือซึงกนัและกนัได ้โดยอาจใชก้ารอ่านแบบเพือนช่วยเพือน (Peer Group) แบบ
เพือนสอนเพือน (Peer Tutoring) หรือครูอาจใชว้ิธีการอ่านใหน้กัเรียนฟังก่อน แลว้จึงใหน้กัเรียนฝึก
กนัเองในกลุ่ม ซึงใชรู้ปแบบการอ่านแบบใดก็ไดโ้ดยดูจากความสามารถของผูเ้รียน โดยใหอ่้านใน
ชนัเรียนหรือเป็นการบา้นก็ได ้ครูสังเกตการทาํงานกลุ่ม ให้ความช่วยเหลือและประเมินการทาํงาน
กลุ่ม 

ขอ้เสนอแนะในการสอนขนัที   
ก่อนการอ่านครูควรสอนให้นักเรียนเขา้ใจโครงสร้างของเนือความ ทีปรากฏในแผนภูมิ

เรืองเพือเป็นแนวทางในการอ่าน และสอนใหรู้้จกัการหาเนือความในบทอ่านมาสนบัสนุนความคิด
ของตน ครูตอ้งอธิบายให้เห็นประโยชน์ร่วมกนัของการอ่านว่านกัเรียนแต่ละคนจะไดเ้รียนรู้ซึงกนั
และกนัรวมทงัช่วยกนัแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 

ขนัตอนที  การอ่านในใจอยา่งคร่าวๆ 

หลงัจากการอ่านเรืองร่วมกนัในกลุ่ม และก่อนทีจะทาํการเติมคาํตอบในแผนภูมิเรือง ครูให้
นักเรียนอ่านเรืองอย่างคร่าวๆเพียงลาํพงัอีกครังเพือทบทวนความเขา้ใจเรือง ขนันีนักเรียนจะได้
ตรวจสอบความเขา้ใจในการอ่านของตนโดยการอ่านเรืองในใจแลว้ตดัสินใจวา่จะตอบคาํถามในแต่
และส่วนของแผนภูมิเรืองอยา่งไร จากนนัจดบนัทึกว่าเนือความส่วนใดในเรืองทีสนบัสนุนคาํตอบ
ของตน เพือจะไดน้าํมาอภิปรายกบัสมาชิกในกลุ่ม 

ขอ้เสนอแนะในการสอนขนัที   
ก่อนทาํการอ่านเรืองอยา่งคร่าวๆ ครูควรสอนเทคนิคในการอ่านและสร้างทกัษะความขา้ใจ

ในการอ่านใหน้กัเรียนก่อนเพือใหข้นัตอนนีเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  
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ขนัตอนที  การเติมคาํตอบในแผนภูมิเรือง 

ในขนันีนกัเรียนในกลุ่มทุกคนไดห้าคาํตอบทีดีทีสุดมาแลว้ในขนัตอนที  จากนนัช่วยกนั
วิเคราะห์และอภิปรายเรืองเพือหาคาํตอบทีเป็นเอกฉันทใ์นแต่ละส่วนของเรือง ซึงการดาํเนินการ
อภิปรายในขนันีจะดาํเนินการโดยหวัหนา้ในแต่ละกลุ่ม 

การแบ่งหนา้ทีหวัหนา้งาน 

สมาชิกคนที  เป็นหวัหนา้งานในส่วน Main character และเหตุการณ์สาํคญัลาํดบัที  

สมาชิกคนที  เป็นหวัหนา้งานในส่วน Setting และเหตุการณ์สาํคญัลาํดบัที  

สมาชิกคนที  เป็นหวัหนา้งานในส่วน Problem และเหตุการณ์สาํคญัลาํดบัที  

สมาชิกคนที  เป็นหวัหนา้งานในส่วน Story Outcome และเหตุการณ์สาํคญัลาํดบัที  

หัวหนา้ตอ้งเป็นผูอ้ภิปรายในส่วนทีตนเองรับผิดชอบ เป็นผูบ้นัทึกตาํตอบของกลุ่มลงใน
แผนภูมิเรือง และเป็นผูร้ายงานคาํตอบของกลุ่มต่อหนา้ชนัเรียน 

ขอ้เสนอแนะในการสอนขนัที   
ครูชีแนะให้นักเรียนเห็นความสาํคญัของการเรียนร่วมกนั ในเรืองของการแสดงความไม่

เห็นดว้ยอยา่งสุภาพ การใหค้วามสนใจและความร่วมมือทีดีในการอภิปรายกลุ่ม 

ขนัตอนที  การอภิปรายเรืองครูนาํทงัชนัอภิปรายร่วมกนัเพือหาคาํตอบทีถูกตอ้งในทุก
ส่วนของแผนภูมิเรือง จุดมุ่งหมายเพือให้นักเรียนไดคิ้ด ทาํความเขา้ใจกบัเรืองทีอ่านมากขึน เป็น
การตรวจสอบคาํตอบของตนวา่ถูกตอ้งหรือไม่ และมีอา้งอิงเนือหาจากเรืองหรือไม่ 

ขอ้เสนอแนะในการสอนขนัที  

ขนันีครูเป็นผูที้มีบทบาทสาํคญั ดงันนัครูจะตอ้งเตรียมความพร้อมอยา่งดีก่อนทาํการเรียน
การสอน เพือให้การดาํเนินการสอนไม่ผิดพลาดและไม่ติดขดั ทบทวนให้เห็นโครงสร้างของ
เนือความและชีใหเ้ห็นความสาํคญัของการอ่านและการนาํไปใช ้

ขนัตอนที  ขนัการถ่ายโอนความรู้ และการฝึกฝนเพือใหเ้กิดความแม่นยาํ  
ขนันีใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมทางภาษาและแบบฝึกหดั 

ขอ้เสนอแนะในการสอนขนัที  

ครูควรใหน้กัเรียนไดท้าํกิจกรรมทงัแบบเดียวและแบบกลุ่ม 

ขนัตอนที  การประเมินผล 

. ครูสงัเกตการทาํงานกลุ่มของแต่ละคน 

. การใหค้ะแนนไม่ใหจ้ากการรายงานหรือการแสดงออกแต่ใหจ้ากการประเมินการทาํงาน
และการทาํแบบฝึกหดั ทงัแบบรายกลุ่มและรายบุคคลหลงัจากจบการเรียนแต่ละบท 
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. ไม่ใหน้กัเรียนประเมินกนัเองเพือตดัปัญหาการจบัผดิ การฟ้องและการขาดความสามคัคี
ซึงเป็นการสร้างบรรยากาศทางลบในการเรียนแบบร่วมมือ 

สรุปไดว้่าเป็นวิธีสอนทีนาํองคป์ระกอบของการสอน  รูปแบบมาใช ้ไดแ้ก่  ความรู้เดิม 
(Schema) อภิปัญญา (Metacognition) และโครงสร้างของเนือความ (Text Structure) ซึงสามารถ
ใชไ้ดก้บับทอ่านทุกประเภทและทุกรูปแบบ ใหต้รงกบัความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียน 

. วธีิการสอนแบบชีแนะ (Suggestopedia) 

 การสอนแบบชีแนะพฒันาขึนมา โดยนักจิตวิทยาการศึกษาชาวบูลกาเรีย  ชือ Georgi 

Lozanov วิธีสอนนีตงัอยูบ่นพืนฐานของแนวคิดว่าสมองซีกกขวาของมนุษยพ์ฒันาไดดี้จากการใช้
เทคนิค "ชกัชวน" (suggestion) ดงันัน suggestopedia จึงเป็นวิธีทีครูตอ้งมีทกัษะ ในการร้องเพลง
แสดงท่าทาง และรู้เทคนิคการบาํบดัทางจิตวิทยา (psychotherapeutic techniques) วิธีการสอนจะใช้
เทคนิคการออกกาํลงักาย เพือขจดัความวิตกกังวลทีเป็นเหตุให้สะกัดกันการเรียนรู้ของผูเ้รียน
กิจกรรมต่างๆดงักล่าวประกอบดว้ยการใชด้นตรี รูปภาพ (visual image) บทสนทนาต่าง ๆ ทีให้
ผูเ้รียนไดท้าํกิจกรรมเหล่านีภายใตบ้รรยากาศทีสบายไม่เป็นทางการไม่มีการแกไ้ข ขอ้ผดิพลาดของ
ผูเ้รียน Lozanov ยอมรับแนวคิดโยคะและจิตวิทยาของโซเวียต เขาดดัแปลงวิธีการกาํหนดจงัหวะ
การหายใจแบบ  raja-yoga และจากกลุ่มนักจิตวิทยาโซเวียต  Lozanov นําแนวคิด เรืองการจัด
สิงแวดลอ้มเพือให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้หลกัสาํคญัของวิธีสอนแบบนีคือ การใชจ้งัหวะและดนตรี
เพือช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการจาํและเรียนรู้สิงใหม่ ๆ ผูเ้รียนอาจนงัหลบัตากาํหนดลมหายใจ หรือสร้าง
จินตนาการผอ่นคลายความตึงเครียดและความวิตกกงัวล ในขณะทีครูเปิดเพลงเบา ๆ Lozanov เชือ
ว่าดนตรีสามารถทาํให้ผูเ้รียนผ่อนคลายได ้กิจกรรมการเรียนที suggestopedia เนน้คือกิจกรรมการ
ฟัง ผูส้อนจะใชภ้าษาสนทนา ทีมีคาํแปลเป็นภาษาของผูเ้รียนรวมทงัไวยากรณ์และคาํศพัทจ์ากบท
สนทนาไวด้า้นหนึงดว้ย ผูส้อนจะอ่านบทสนทนาให้ผูเ้รียนฟัง 3 ครัง ในครังแรก ผูเ้รียนฟังบท
สนทนาทีครูอ่านให้ฟังโดยอ่านคาํแปลไปดว้ย ในการอ่านครังทีสองผูเ้รียนอาจดูบทเรียนไปดว้ย 
และจดรายละเอียดเพิมเติมได ้ในการอ่านครังทีสามนนั ผูอ่้านจะเปิดเพลงคลาสสิกไปพร้อม ๆ กนั 
ผูเ้รียนไดรั้บอนุญาตใหว้างหนงัสือ และเอนหลงัพิงพนกัเกา้อีตามสบาย จะหลบัตาฟัง หรือจะหยิบ
บทเรียนขึนมาอ่านตามก็ได ้ในขนัต่อไปอาจให้ผูเ้รียนเล่นเกมทางภาษา การเล่นละครสัน การร้อง
เพลง การถามตอบเพือใหภ้าษาในการสือสารการจดักิจกรรมจะทาํเป็นกลุ่มผูเ้รียนจะไม่ถูกบงัคบัให้
ทาํงานเป็นรายบุคคลกิจกรรมทุกกิจกรรมตอ้งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดความมนัใจ และรู้สึกว่าไม่ถูก
บงัคบัให้ทาํในระยะเริมแรกผูส้อนจะไม่แกไ้ขขอ้ผิดพลาดทนัที แต่จะนาํสิงทีถูกตอ้งมาสอนในวนั
ต่อไป (Georgi, Lozanov, ; มาลินี สินธ์ุฉาย, 2540) 
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ขันตอนและวิธีดําเนินการสอนอ่านภาษาองักฤษวิธีการสอนแบบชีแนะ (Suggestopedia) 

การประยกุตใ์ช ้การสอนอ่านแบบชีแนะ (Suggestopedia) ตามวิธีสอนแบบ Lozanov ซึง
เรียกวา่ Suggestopedia Circle เนืองจากวิธีการสอนแบบชีแนะเป็นวิธีการสอนทีไดรั้บความนิยม จึง
มีผูน้าํไปปรับปรุงใชใ้ห้เหมาะสมกบัการเรียนการสอนในทอ้งถิน เพราะเวลาเรียนในแต่ละคาบ
เรียนทวัไปมีเวลาเพียงประมาณ  นาทีเท่านนั และไม่สมารถจดัคาบเรียนภาษาองักฤษติดต่อกนั
ครังละถึง  ชวัโมงไดจึ้งตอ้งทาํการเปลียนแปลงปรับปรุงวิธีการสอนให้เหมาะสมกบัครู นกัเรียน 
และสถานการณ์การเรียนการสอนในประเทศนนัๆ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบทีสาํคญั คือ 

. การจดัหอ้งเรียนทีดึงดูดใจ มีบรรยากาศน่าเรียน 

. การมีบุคลิกคล่องแคล่วของครูผูส้อน ซึงสามารถแสดงบทบาทตามเนือเรือง เพือจูงใจให้
นกัเรียนอยากเรียนไดต้ามสมควร 

. การผ่อนคลายความเครียดของนักเรียนเช่น การออกกาํลงักาย การฝึกให้มีสมาธิ การ
เสนอบทเรียนโดยมีการเปิดเพลงเบาๆ การสร้างจินตนาการไปตามเนือเรืองทีครูอ่านลาํดบัขนัของ
การสอนทีไดรั้บการปรับปรุงใหเ้หมาะสมมี ขนัตอนดงัต่อไปนี 

ขนัตอนที  ทบทวนบทเรียนเดิมโดยการใชบ้ทสนทนากบันกัเรียนในเรืองทีเรียนไปแลว้ 
ใหน้กัเรียนเล่าเรืองและสรุปเรืองตามลาํดบัเหตุการณ์ หรือแสดงบทบาทสมมติตามเนือเรือง  

ขนัตอนที  เสนอบทเรียนใหม่ โดยครูให้นักเรียนฟังบทเรียนใหม่จากเทปเสียงเจา้ของ
ภาษา พร้อมทงัเปิดเพลงบรรเลงให้นักเรียนฟังเบาๆ พร้อมกบัอธิบายคาํศพัทแ์ละสํานวนทีฟังใน
เนือเรือง โดยใชอุ้ปกรณ์ บริบทของคาํศพัท ์ท่าทางของครูและแปลเป็นภาษาแม่ตามทีเห็นสมควร 
และครูอ่านบทเรียนใหน้กัเรียนฟัง นกัเรียนดูบทเรียนและอ่านตามในใจ 

ขนัตอนที  เสริมความจาํ มีวิธีการดงันี 

. ฝึกให้นกัเรียนใชส้มาธิ โดยการให้นกัเรียนหายใจเขา้ออกลึกๆเป็นจงัหวะพร้อมกนัทงั
กลุ่มเป็นวิธีการแบบโยคะทีเรียกว่า การหายใจแบบนับแปด ซึงหมายถึงการหายใจเขา้  วินาที 
หยุดชะงกั  วินาที และหายใจออก  วินาที แลว้ครูอ่านบทเรียนแลว้ให้นกัเรียนสร้างจินตนาการ
ตามเรืองทีครูอ่าน โดยใชร้ะดบัเสียง  ระดบั คือ เสียงเนน้หนกั ปานกลางและเบา ในการอ่านนนั
ครูแปลเป็นภาษาแม่  วินาที อ่านประโยค  วินาที หยุดพกั  วินาที สลบัไปเรือยๆเป็นจงัหวะ
สอดคลอ้งกบัการหายใจเป็นจงัหวะของนกัเรียน 

. ให้นักเรียนฟังเพลงบรรเลงเบาๆ หลวัจากฝึกให้นกัเรียนใชส้มาธิแลว้ จากนนันกัเรียน
สามารถเปลียนอิริยาบถไดต้ามความตอ้งการ 

. ใหน้กัเรียนผอ่นคลายความเครียดทางร่างกาย และเล่นเกมต่างๆเป็นกิจกรรมเสริม  
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ขนัตอนที  ขนัประเมินผล ครูประเมินผลโดยการซักถาม เพือทดสอบความเขา้ใจมีการ
อภิปรายกลุ่มยอ่ย เกียวกบัเรืองทีเรียน ใหน้กัเรียนเล่าเรืองสันๆโดยครูจะถามคาํถามนาํและครูจะให้
ขอ้มูลป้อนกลบัทนัทีทีนกัเรียนทาํถูกตอ้ง หากนกัเรียนทาํผิดครูจะใชก้ารแกไ้ขแบบไม่ให้นกัเรียน
รู้สึกวา่กลวัความผดินนั 

สรุปไดว้า่การจดัการเรียนรู้แบบชีแนะ  เป็นรูปแบบการสอนทีมีเป้าหมายเพือฝึกทกัษะหรือ
ใหค้วามรู้เบืองตน้แก่ผูเ้รียนเพือใหมี้พฤติกรรมตามวตัถุประสงคที์ไดก้าํหนดการเรียนการสอนแบบ
ชีแนะนีมีพืนฐานมาจากทฤษฎีทางจิตวิทยากลุ่มประพฤติกรรมนิยมและจิตวิทยาการฝึกการเรียน 
การสอนเน้นการฝึกและเสริมแรงในขณะเรียนหรือฝึกปฏิบติังานและจะค่อยลดการเสริมแรงเมือ
ผูเ้รียนเกิดพฤติกรรมตามทีตอ้งการการเรียนการสอนจะเน้นให้ผูเ้รียนสามารถทาํงานไดอ้ย่างมี
ลาํดบัขนัตอนรวมทงัสามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้นไดก้ารฝึกจะแบ่งออกเป็นทกัษะยอ่ยเรียงตามลาํดบั
ความซบัซอ้นของทกัษะ ลกัษณะของการเรียนการสอนแบบชีแนะ มีลกัษณะของการแบ่งเนือหา
ออกเป็นส่วนๆหรือทกัษะย่อยแลว้จดัเรียงตามความซับซ้อนหลงัจากนันจึงฝึกผูเ้รียนตามลาํดบั
ทกัษะทีไดจ้ดัเรียงไวแ้ลว้พร้อมกบัใหก้ารเสริมแรงในระหว่างทีมีการฝึก สาํหรับเกณฑก์ารผา่นแต่
ละทกัษะนนัผูเ้รียนตอ้งสามารถทาํไดถู้กตอ้งตามงานทีไดรั้บมอบหมายร้อยละ 85-90 จึงจะสามารถ
ผา่นเกณฑที์กาํหนดและสามารถเรียนทกัษะในขนัต่อไปได ้

. การสอนอ่านตามกลวธีิการเรียนรู้ทางภาษา (Language Learning Strategies) 

 กลวิธีต่างๆทีผูเ้รียนนาํมาใชใ้นการเรียนภาษาเพือช่วยใหต้วัผูเ้รียนสามารถประสบ
ความสาํเร็จตามจุดมุ่งหมายของการเรียนภาษา  สามารถเชือมโยงความรู้ทีมีอยูใ่หเ้ขา้กบัสถานการณ์
ได ้กลวิธีการเรียนรู้ทางภาษาสามารถพฒันาผูเ้รียนทงัในดา้นการใชค้วามรู้ดา้นเนือหาภาษาทีเรียน 
ทงัยงัเกียวขอ้งกบัจิตใจและสงัคมอีกดว้ย โดยการทีผูเ้รียนสงัเกตุวิธีการต่างๆทีปฏิบติัในการเรียน
ภาษาหรือกิจกรรมต่างๆ ปรับ เปลียนวิธีการใหเ้หมาะสมวา่จะตอ้งใชก้ลวิธีการอ่านอยา่งไ และ
เมือไรจึงจะเหมาะสม เพือแกปั้ญหาทีเกิดจากการเรียนภาษาของผูเ้รียน (เจะ๊โสม อุศมา, ; ปัญ
ชลี ทองวิสุทธิ, ) 
ขันตอนและวธีิดําเนินการสอนอ่านภาษาองักฤษกลวธีิการเรียนรู้ทางภาษา 
 การสอนอ่านตามกลวิธีการเรียนรู้ทางภาษา มีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

ขนัก่อนการอ่าน (Pre-Reading) มีจุดประสงคด์งันี 

. การเร้าความสนใจในหวัเรือง 

. การชีใหเ้ห็นความสาํคญัของเรืองทีอ่าน 

. การเตรียมความพร้อมทางดา้นภาษาทีใชใ้นบทเรียน 
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สิงสําคญัสําหรับผูส้อนคือ ผูเ้รียนมีความรู้อะไรบา้งทีเกียวขอ้งกบัหัวขอ้ทีจะสอน จะทาํ
อยา่งไรทีจะนาํความรู้นนัมาใชไ้ด ้และเรืองทีสอนมีความสาํคญัอยา่งไร การสร้างความสนใจของ
ผูอ่้านโดยการใช้กลวิธีการเรียนรู้ทางภาษามาช่วยในรูปแบบของกลวิธีทางจิตใจ การสร้าง
บรรยากาศในการเรียน กลวิธีความจาํ การโยงความรู้เดิม กลวิธีสังคมในลกัษณะการระดมความคิด 
กลวิธีการสอนเสริมโดยเดาจากท่าทาง เป็นตน้ 

ขนัระหวา่งการอ่าน (While - Reading) มีจุดประสงคใ์นการช่วยผูเ้รียน ดงันี 

. การทาํความเขา้ใจจุดประสงคข์องผูเ้ขียน 

. การทาํความเขา้ใจกบัรายละเอียดของเรือง 

. การทาํความเขา้ใจกบัโครงสร้างของเรือง 

ขนัตอนนีควรใชค้าํถามก่อนการอ่าน ระหว่างการอ่าน หรือหลงัการอ่าน การทาํแผนภูมิ
ประกอบการสอน จดรายละเอียด หรือทาํกิจกรรมอืนๆ ทีจะทาํให้บรรลุจุดประสงคท์งัผูส้อนและ
ผูเ้รียน ซึงตรงกบักลวิธีการเรียนรู้ กลวิธีการคิด และกลวิธีทางสังคม สิงทีจะตอ้งเน้นสําหรับการ
สอนขนันีคือ )จุดประสงคข์องผูเ้ขียน )ลกัษณะโครงสร้างในการเขียน )ขอ้มูลทีไดรั้บจากเรือง )
ตวับ่งชีความสัมพนัธ์ของเรือง )ลกัษณะของภาษาทีใชใ้นเรือง )วิธีการอ่านทีเหมาะสมแก่เนือ
เรือง ซึงตามหลกัเกณฑ์โดยทวัไป ขนัตอนนีจะเริมตน้ดว้ยการอ่านแบบคร่าวๆก่อน คือมองจาก
ภาพรวมทงัหมด และเขา้สู่จุดเลก็ลง คือ ยอ่หนา้ ประโยค และคาํศพัท ์

ขนัตอนหลงัการอ่าน (Post - Reading) มีจุดประสงค ์  ประการ คือ 

. การถ่ายโอนความคิดในเรืองทีอ่าน 

. การแสดงความคิดเห็นของผูเ้รียนต่อบทอ่าน 

ลกัษณะของงานชนิดนีจะไม่กล่าวถึงเรืองทีอ่านโดยตรงหรืออาจจะกล่าวถึงบา้งในทางที
ชอบหรือไม่ชอบ ซึงเป็นการนาํกลวิธีการคิด และกลวิธีสังคมเขา้มาใช ้อีกทงัเป็นการประเมินผล
ผูเ้รียน ซึงผูส้อนจะตอ้งคาํนึงถึงสิงต่อไปนีเสมอ คือ 

. ผูเ้รียนมีประสบการณ์ในลกัษณะเดียวกบัเรืองทีอ่านหรือไม่  

. เรืองทีอ่านควรจะไดรั้บคาํติชมหรือไม่ 

. เรืองทีอ่านมานนัควรจบอยา่งไรในความคิดเห็นของผูเ้รียน 

. สิงทีไดจ้ากการอ่านนนัสมเหตุสมผลหรือไม่ 

สรุปไดว้่ากลวิธีการเรียนรู้ภาษาเป็นการใชว้ิธีการต่างๆในการเรียนภาษาทีช่วยให้ผูเ้รียน
เกิดการเรียนรู้ไดง่้ายขึน ถือเป็นวิธีการ พฤติกรรม หรือความคิดเฉพาะผูเ้รียนแต่ละคนปฏิบติัในการ
เรียนภาษาเพือแก้ไขปัญหาทีเกิดจากการเรียนภาษา และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ซึงมีความ
เกียวขอ้งกบัผูเ้รียนทงักลวิธีการเรียนรู้ภาษาทางตรงและกลวิธีการเรียนรู้ภาษาทางออ้ม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



59 

 

. กลวธีิอภิปัญญา (Metacognitive Strategy Training on Reading) 
การควบคุมและประเมินความคิดตนเอง ความสามารถของบุคคลทีไดรั้บการพฒันา เพือ

ควบคุมกาํกบักระบวนการทางปัญญาและกระบวนการคิด มีความตระหนกัในงาน และสามารถใช้
ยทุธวิธีทาํงานจนสาํเร็จอยา่งสมบูรณ์ องคป์ระกอบของอภิปัญญา แบ่งเป็น 2 องคป์ระกอบคือ การ
ตระหนกัรู้ (Awareness) และความสามารถในการควบคุมตวัเอง (Self-Regulation) ความรู้ในเชิงอภิ
ปัญญา ประกอบดว้ย ความรู้เกียวกบับุคคล (person) ความรู้เกียวกบังาน (task) และความรู้เกียวกบั
กลวิธี (strategy) (กิงเพชร ป้องแกว้, ) 
ขันตอนและวิธีดําเนินการสอนอ่านภาษาอังกฤษกลวิธีอภิปัญญา (Metacognitive Strategy 

Training on Reading) 
การสอนอ่านตามแนวทฤษฎีอภิปัญญา (The Metacognitive Approach in the Teaching of 

Reading) ซึงหมายถึงกระบวนการจดัการเรียนรู้การสอนทีมีขนัตอนการฝึกให้ผูเ้รียนคิดเป็นดว้ย
การสอนทีใหต้ระหนกัรู้ถึงความคิดหรือรู้วิธีในการคิดของตนเองในขณะทีอ่านและสามารถควบคุม
การใชก้ลวิธีทีอ่านไดเ้พือส่งเสริมใหผู้เ้รียนเป็นนกัอ่านทีมีประสิทธิภาพดงันี 

ขนัก่อนการอ่าน 

ครูเริมตน้ดว้ยการแบ่งกลุ่มนกัเรียนเพือให้นกัเรียนช่วยกนัสาํรวจเนือหาจากบทอ่านอย่าง
คร่าวแลว้ช่วยกนัระดมความคิดและอธิบายเหตุผลในการเลือกแนวคิดหรือขอ้ความสาํคญัจากบท
อ่านแลว้นาํมาจดัหมวดหมู่ตามหัวขอ้ “ใจความหลกั” “รายละเอียดสาํคญั” และ “ขอ้ความที
น่าสนใจหลงัจากนนัครูแนะนาํขอ้สังเกตเกียวกบัรูปแบบของขอ้มูลเพือใชเ้ป็นแนวทางในการอ่าน
ต่อไปและใหน้กัเรียนพิจารณาวา่ขอ้ความในกลุ่มใดทีเขาควรใหค้วามสนใจเพราะเหตุใด 

ขนัระหวา่งการอ่าน 

ขนัตอนนีครูให้นักเรียนอ่านเนือความแลว้ช่วยกนัระดมสมองโดยครูตงัคาํถามเกียวกบั
สาระสาํคญัของเรืองแลว้ใหน้กัเรียนอ่านขอ้ความเพือคน้หาคาํตอบเพือคน้หาใจความสาํคญัของแต่
ละยอ่หนา้จากนนัใหน้กัเรียนทาํนายเรืองทีกาํลงัอ่านแลว้ครูเขียนโครงเรืองหรือลาํดบัเหตุการณ์ของ
เรืองเพือนาํมาเปรียบเทียบกบัแนวของเรืองทีนกัเรียนทาํนายไวแ้ลว้ใหน้กัเรียนบนัทึกกลวิธีทีใชใ้น
การอ่านลงในแบบบนัทึกกลวิธีการอ่านซึงแบ่งออกเป็น 2 วิธีคือ ‘’วิธีทีลงมือปฏิบติัจริง“กบั “วิธีที
คิดอยูใ่นใจ” จากนนัให้นกัเรียนอภิปรายถึงวิธีทีตนเองใชใ้นการอ่านแลว้ครูถามให้นกัเรียนคิดว่า
เขาใชก้ลวิธีเหล่านีอยา่งไรใชเ้มือไรใชอ้ยา่งไรหลงัจากนนัครูนาํนกัเรียนสนทนาถึงเรืองกลวิธีทีใช้
ในการอ่านใหเ้ปรียบเทียบกลวิธีทงั 2 วิธีว่าใชไ้ดผ้ลหรือไม่อยา่งไรแลว้เลือกวิธีทีใชไ้ดผ้ลไปใชใ้น
การอ่านต่อไปและเมือนกัเรียนพบปัญหาในการอ่านเช่นคน้หาแนวคิดสาํคญัจากเรืองไม่ไดปั้ญหา
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ดา้นคาํศพัทบ์อกใจความสาํคญัหรือรายละเอียดสาํคญัของเรืองไม่ไดค้รูแนะนาํวิธีแกปั้ญหาและให้
เลือกใชก้ลวิธีการอ่านแบบใหม่แทนวิธีทีใชไ้ม่ไดผ้ล 

ขนัหลงัการอ่าน 

สาํหรับกิจกรรมหลงัการอ่านมีขนัตอนการสอนดงันีเริมตน้นกัเรียนวิเคราะห์ผลการเรียน
ของตนเองโดยการอภิปรายถึงผลการเรียนหลงัจากใชก้ลวิธีต่างๆแลว้ว่ากลวิธีนนัช่วยในการอ่าน
มากน้อยเพียงใดและตนเองรู้ได้อย่างไรว่าอ่านได้เรียนได้ตามด้วยนักเรียนตอบคาํถามสันๆ
ประมาณ 10 คาํถามโดยไม่ยอ้นกลบัไปอ่านขอ้ความเดิมอีกประเมินผลการอ่านของตนเองโดย
คาดการณ์คาํตอบลงในแบบวดัความเชือมนัของตนเองแลว้ตรวจคาํตอบจากเฉลยรวมคะแนนขอ้ที
คาดการณ์ถูกเป็นคะแนนความรู้ตวัในการเรียนหลงัจากนนัใหน้กัเรียนเขียนสรุปรายละเอียดสาํคญั
ของเรืองทีอ่านและเขียนแผนผงัของเรืองเพือแสดงความเขา้ใจในเรืองทีอ่าน 

สรุปไดว้่ากลวิธีอภิปัญญา เป็นการเรียนรู้ทีเกียวขอ้งกบัวิธีการคิดเกียวกบักระบวนการ
เรียนรู้ ทกัษะในการควบคุมกระบวนการเรียนรู้ซึงจะช่วยใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในการสร้าง
กฎเกณฑ์ หรือควบคุมตนเองในการเรียนรู้ สามารถเลือกกลวิธีเขา้มาช่วยในการแก้ปัญหาและ
ตรวจสอบความเขา้ใจของตน 

. การสอนอ่านโดยการใช้วธีี Modelled Reading 

เป็นการสอนทีอ่านใชว้ิธีจบัคู่อ่าน (Reading pair) เป็นเทคนิคการสอนอ่านทีมีองคป์ระกอบ
ชนัสูงดว้ยการใชเ้พือน หรืออาสาสมคัรช่วยอ่านเป็นผูช่้วยการสอนอ่าน วิธีการนีสร้างขึนมาบน
พืนฐานของการวิจยัทีชีใหเ้ห็นวา่ การไดรั้บการสนบัสนุนหรือการทาํงานกบัแม่แบบทีไดรั้บการฝึก
มาอยา่งเหมาะสมทาํให้เด็กทุกคนมีโอกาสทีจะประสบผลสาํเร็จในการอ่าน (Deppeler, 1998:54 ,
อา้งถึงในสุคนธ์ เกิดผล, ) 
ขันตอนและวิธีดําเนินการสอนอ่านภาษาองักฤษวีธี Modelled Reading 

ขนัตอนการสอนอ่านแบบ Modelled Reading มีรายละเอียดดงันี 

ขนัตอนที  ตวัแบบ (Modelling) 

.ผูช่้วยสอนการอ่าน (Reading Tutor) อ่านคาํไปตามทีผูอ่้านชี (Reader) โดยใหผู้อ่้านชีนิว
ไปตามตวัอกัษรจากซา้ยไปขวา (การชีไปตามตวัอกัษรเป็นการบอกตาํแหน่งของคาํทีอ่านและฝึก
การเคลือนไหวของสายตา)  

. ผูช่้วยสอนการอ่านควรอ่านดว้ยความเร็วทีผูอ่้านจะสามารถชีได ้อตัราความเร็วของการ
อ่านขึนอยูก่บัความเร็วของการลากนิวไปตามขอ้ความของผูอ่้าน (ความยามของเรืองทีอ่านอาจเพิม
ได้ตามระดับความก้าวหน้าในการอ่านของผูอ่้าน เช่นผูช่้วยสอนการอ่านอาจเริมต้นอ่านที 
ประโยค หรือ  ตอน) 
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ขนัตอนที  คน้หาคาํ (Word search) 

. ใหผู้อ่้านปิดเนือเรืองทีอ่านทงั  ขา้ง 

. ผูช่้วยสอนการอ่าน อ่านออกเสียงคาํทีอยู่ในเนือเรือง  คาํ (เป็นคาํทีคดัเลือกแลว้) ให้
ผูอ่้าน อ่านออกเสียงตาม 

. ผูอ่้านเปิดมือออก แลว้หาคาํทีอ่านออกเสียงในเนือเรือง 

ขอ้สังเกต ถา้ผูอ่้านไม่สามารถหาคาํไดภ้ายใน  หรือ  วินาที ผูช่้วยสอนการอ่านควรกระตุน้ให้
ผูอ่้านคน้หาคาํ โดยเริมตน้จากบรรทดับนของหนา้กระดาษ และจากซา้ยไปขวาทีละบรรทดัจนกว่า
จะพบ ในขณะทีผูอ่้านชีหาคาํผูช่้วยสอนการอ่านควรมองตามไปดว้ย ความตงัใจและแรงเสริมเมือ
ผูอ่้านหาคาํพบ โดยเลือกคาํประมาณ  คาํ ต่อเนือเรือง  ตอน 

ขนัตอนที  ฝึกอ่านคาํ (Word practice)  
. ผูช่้วยสอนคาํอ่านชีคาํใดคาํหนึงจากเนือเรืองทีเลือกไวใ้นขนัตอนที  และอ่านออกเสียง 

. ผูอ่้าน อ่านออกเสียงตามจนครบ  คาํ 
ขนัตอนที  ตรวจสอบคาํอยา่งรวดเร็ว (Quick Word Check) 

. ผูช่้วยสอนการอ่านชีไปทีคาํใดคาํหนึงทีเลือกไวใ้นขนัตอนที  ผูอ่้าน อ่านออกเสียงคาํ
ตามทีผูช่้วยสอนการอ่านชีจนครบ  คาํ 

หมายเหตุ ในขนัตอนที  และ  เป็นการตรวจสอบว่าผูอ่้านสามารถอ่านคาํไดห้รือไม่ ซึง
ผูช่้วยสอนการอ่านสามารถเลือกขนัตอนใดขนัตอนหนึงหรือทงัสองขนัตอนกไ็ด ้

ขนัตอนที  จบัคู่อ่าน (Pair Reading)  

. ผูช่้วยสอนการอ่าน อ่านออกเสียงไปพร้อมๆกบัผูอ่้าน โดยให้ผูอ่้านชีคาํไปพร้อมๆกบั
การอ่านออกเสียงดว้ย  

. ผูช่้วยสอนอ่าน อาจอ่านออกเสียงนาํไปก่อนไดเ้มือผูอ่้านเกิดอาการลงัเลใจในการอ่าน 

ขนัตอนที  อ่านดว้ยตนเอง (Reading Alone) 

. ผูอ่้าน อ่านออกเสียงดว้ยตนเองพร้อมลากนิวชีไปตามคาํทีอ่าน จนกระทงัสามารถอ่าน
ออกเสียงไดไ้ม่ติดขดั จนกระทงัเกิดการอ่านอยา่งมีประสิทธิภาพ 

สรุปไดว้า่วิธีการสอนอ่านแบบModelled Reading เป็นวิธีทีผสมผสานเทคนิคการสอนอ่าน
ทีหลากหลายเขา้ไวด้ว้ยกนัโดยใชห้ลกัการของ Pair reading เขา้มาช่วยในการพฒันาการอ่านให้มี
ประสิทธิภาพมากยงิขึน 

19. การสอนอ่านโดยการสอนไวยากรณ์ และแปล (Grammar Translation Method) 

 แนวคิดของวิธีสอนอ่านแบบไวยากรณ และแปลก็คือให ผู เรียนสามารถอ านวร
รณกรรมภาษต างประเทศทีเรียนได  ภาษาทีใช ในบทประพนัธ จึงเป นภาษาทีควรจะ
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ศึกษามากกว าภาษาพูด นอกจากนีผู เรียนจะได เรียนรู วฒันธรรมของเจ าของภาษาซึง
จะปรากฏอยู ในบทประพนัธ เหล านัน  ด วย การเรียนรู รูปแบบของภาษาเป นสิง
จาํเป น ถ าผู เรียนเรียนรู กฎเกณฑ ไวยกรณ และคาํศพัทข์องภาษาทีกาํลงัศึกษาอยู  
และสามารถแปลเป นภาษาของตนเองได ก็จดัได ว าผู เรียนประสบความสาํเร็จในการ
เรียนภาษา วิธีสอนแบบนีจึงเน นทกัษะการอ านและการเขียน สาํหรับทกัษะการฟ งและการ
พดู ตลอดจนการออกเสียงจะไม่ค อยเน น วิธีเรียนใช การท องจาํกฎเกณฑ และคาํศพัท

 ตลอดจนคาํแปลทีใช ในภาษาของตน ผู สอนเป นผู ดาํเนินการเรียนการสอนในชนั
เรียน เป นผูค้วบคุมชแัละให ความรู แก ผู เรียน ผู เรียนปฏิบติัตามคาํบอกของผู
สอน การเรียนการสอนในห องเรียนจะใช ภาษาของผู เรียนเป นส วนใหญ  

ความสามารถของผู เรียนจะดูได จากความเร็วและความถูกต องแม นยาํในการทาํแบบฝ
กหัด โดยทวัไปแล ว วิธีสอนแบบไวยากรณ และแปลจะประกอบด วยบทเรียนและแบบ     

ฝ กหดั ในบทเรียนแต ละบทจะประกอบด วยบทความหรือข อความให นกัเรียนอ าน 
และอาจจะมีคาํศพัท และไวยากรณ ทีดึงออกมาให เห็นชดัเจน  
ขันตอนและวิธีดําเนินการสอนอ่านภาษาองักฤษ 

การสอนอ่านดว้ยวิธีการสอนไวยากรณ์ และแปล (Grammar Translation Method) มี
ขนัตอนดงันี 

ขนัตอนที  ขนัก่อนอ่าน (Pre-Reading Stage) มีจุดประสงคเ์พือใหค้วามรู้พืนฐานเกียวกบั
บทอ่าน คาํศพัท ์ไวยากรณ์ ทีช่วยในการทาํความเขา้ใจบทอ่าน มีรายละเอียดดงันี 

. ครูอธิบายให้ความรู้พืนฐานเกียวกับบทอ่าน คาํศพัท์สําคญัทีจะพบในบทอ่าน โดย
กระตุน้ใหน้กัเรียนบอกความหมายศพัทเ์ป็นภาษาไทย  

. ครูอธิบายให้ความรู้เกียวกบัโครงสร้างของประโยค ไวยากรณ์ทีจาํเป็นในการทาํความ
เขา้ใจบทอ่าน  

ขนัตอนที  ขนัการอ่าน (Reading Stage) มีจุดประสงคเ์พือให้นกัเรียนฝึกอ่านเพือความ
เขา้ใจ มีรายละเอียดดงันี

1. ครูใหน้กัเรียนอ่านบทอ่านเป็นคู่ หรืออ่านเดียว กระตุน้ใหน้กัเรียนอ่านและแปลบทอ่าน
เป็นภาษาไทย โดยใชค้วามรู้ดา้นคาํศพัท์และโครงสร้างไวยากรณ์เป็นเครืองมือช่วยในการทาํความ
เขา้ใจบทอ่าน 

. ครูถามคาํถามเกียวกบัเนือหาของเรืองทีอ่าน  

. ครูแปลบทอ่านเป็นภาษาไทยเพือให้นักเรียนตรวจสอบและแกไ้ขการตีความและการ
แปลของตนอีกครัง 
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ขนัตอนที  ขนัหลงัการอ่าน (Post-Reading Stage) เป็นการพฒันาความเขา้ใจในการอ่านมี
รายละเอียดดงันี 

. ครูใหน้กัเรียนทาํแบบฝึกหดัโดยตอบคาํถามเกียวกบับทอ่าน 

. ให้นักเรียนทาํกิจกรรมอืนๆ ตามทีแบบเรียนกาํหนด หรือตามทีครูจดัทาํขึนกลวิธีการ
สอน 

สรุปไดว้่าในการสอนไวยากรณ์นัน สอนในเรืองของการใชก้ฎเกณฑต่์าง ๆในไวยากรณ์
มากกว่าทีจะเรียนระบบโครงสร้างของภาษาองักฤษ การสอนแบบนี จะมีประโยชน์สําหรับผูเ้ริม
เรียนในระยะแรก ๆ คือในเวลาทีผูเ้รียนยงัไม่รู้จกัเสียง โครงสร้าง และความหมายมากพอ 

. การสอนอ่านโดยใช้โครงสร้างเรืองเล่า (Story Grammar) 

 ฟิลลิปส์ (Phillips, 1993: 32) ไดใ้หค้วามหมายของการเล่าเรืองวา่ หมายถึง เรืองราวหรือ
เหตุการณ์ทีถูกนาํมาเล่า แลว้สามารถดึงดูดใจ การเล่าเรืองจึงเป็นวิธีการทีสามารถกระตุน้ความ
สนใจแก่ผูเ้ริมเรียนภาษาโดยเฉพาะกบัเดก็เพราะเรืองทีนาํมาเล่านนั ้ผูเ้รียนสามารถรับรู้อารมณ์ การ
เรียนรู้วฒันธรรมจากเรืองทีฟังได ้(กรรณิกา กลุวิทย,์ 2540) 

ขันตอนและวิธีดําเนินการสอนอ่านภาษาองักฤษโดยใช้โครสร้างเรืองเล่า (Story Grammar) 

กลวิธีการสอนโครงสร้างเรืองเล่า (Story Grammar) มีขนัตอนดงันี 

ขนัตอนที  ขนัแนะนาํ (Introduction) ผูส้อนควรแจงจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ความสาํคญั
ของการเรียนโครงสร้างเรืองเล่าว่าสามารถนาํความรู้นีไปใชไ้ดอ้ยา่งไร และเชือมโยงบทเรียนใหม่
กบับทเรียนทีผา่นมา 

ขนัตอนที  ขนัอธิบายโดยตรง (Direct explanation) ขนันีสาํคญัมากผูส้อนควรใชค้าํถาม 
ให้ตวัอยา่งสาธิตและสร้างแบบอยา่ง (Modeling) ให้แก่นกัเรียน เริมแรกผูส้อนจะให้นกัเรียนเห็น
ภาพรวมขององคป์ระกอบและโครงสร้างเรืองเล่า โดยยกตวัอยา่งเรืองเล่าประเภทเทพนิยาย ตาํนาน 
นิทานและใชแ้ผนภาพเรืองเล่า (Story diagram) จากนนัสอนใหน้กัเรียนทราบว่าจะใชอ้งคป์ระกอบ
ของเรืองช่วยในการอ่านเรืองอยา่งไร โดยใชเ้ทคนิคคิดดงั (Think aloud) ผูส้อนอาจเริมตน้ดว้ยการ
อ่านหรือเขียนกไ็ดห้รืออาจ 

ขนัตอนที  การฝึกโดยการชีนาํ (Guided Practice) ในขนันีนกัเรียนจะมีบทบาทมากขึน 
โดยผูส้อนยงัคงทาํหนา้ทีเป็นแบบอยา่งให้นกัเรียนค่อยๆทาํตามแบบ (Reciprocal teaching) เช่น
นกัเรียนเรียนรู้เกียวกบัการตงัคาํถามและตอบคาํถามจาผูส้อนแลว้ ในขนันีนกัเรียนควรจะสามารถ
ประยุกต์ความรู้เกียวกบัองค์ประกอบของเรืองไปใช้กับเรืองเล่าอืนๆไดภ้ายใตก้ารควบคุมของ
ผูส้อน นกัเรียนควรสามารถถ่ายโอนความรู้เกียวกบัองคป์ระกอบเรืองเล่าจากการอ่านสู่การเขียน 
การเขียนสู่การอ่านไดข้นัตอนที  ขนัประยกุตใ์ชด้ว้ยตนเอง (Independent application) ขนัสุดทา้ย
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นีนกัเรียนจะเป็นผูมี้บทบาทโดยสมบูรณ์ เริมแรกผูส้อนอาจจะใหน้กัเรียนทาํงานเป็นคู่หรือเป็นกลุ่ม 
อาจมีการอภิปรายก่อนแลว้จึงแยกทาํงานเดียวสลบักนัไปมา และควรให้นกัเรียนตระหนกัว่าเรือง
เล่าบางเรืองอาจจะไม่มีองคป์ระกอบครบถว้น การประเมินผลการอ่านเพือความเขา้ใจของผูเ้รียนที
ไดรั้บการสอนโดยโดยใชโ้ครสร้างเรืองเล่า (Story Grammar) สามารถประเมินผลไดท้งัจากการพดู
และการเขียน โดยกาํหนดเกณฑป์ระกอบว่าผูเ้รียนสามารถร่วมกิจกรรมไดค้รบองคป์ระกอบของ
กิจกรรมไดม้ากนอ้ยเพียงใด และเนน้ทีความเขา้ใจเรืองมากกวา่องคป์ระกอบโครงสร้างเรือง 

สรุปไดว้่า การสอนอ่านโดยใชโ้ครสร้างเรืองเล่า (Story Grammar) คือองคป์ระกอบของ
โครงสร้างพืนฐานของเรืองในแต่ละส่วนทีแฝงอยูใ่นเรืองทีทาํให้ผูอ่้านเขา้ใจเรืองทีอ่านไดก้ระจ่าง
ชดัเจน และสามารถคาดเดาไดว้า่เรืองทีอ่านนนัจะดาํเนินไปอยา่งไร ซึงจะช่วยใหผู้อ่้านสามารถอ่าน
เรืองไดอ้ยา่งมีทิศทาง มีจุดมุ่งหมายและเขา้ใจเรืองไดดี้ 

.การสอนอ่านด้วยวิธีสอบแบบ MIA (A More Integrated Approach to the Teaching of 

Reading) 

 เมอร์ดอกช ์(Murdoch, 1986 : 9) อาจารยส์อนภาษาองักฤษนกัศึกษาครูแห่งมหาวิทยาลยั
คูเวต (Kuwait University) เป็นอีกผูห้นึงทีคิดวิธีสอนอ่านภาษาองักฤษ โดยยดึหลกัจิตภาษาศาสตร์ 
(Psycholinguistics) มาใชใ้นการสอนเพือการสือสาร (Communicative Approach) โดยใชชื้อว่า “A 

More Integrated Approach to the Teaching of Reading” เป็นการเนน้การจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน ทีใชท้กัษะต่างๆ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ควบคู่กนัไปเพราะ การสอนทีแยกแต่ละทกัษะ
ออกจากกนัโดยเด็ดขาด ถือว่าไม่เป็นการส่งเสริมให้ผูเ้รียน เป็นผูร้อบรู้ทางภาษา และนอกจากนี 
เขายงักล่าวต่อไปว่า การสอนอ่านแลว้ให้ผูเ้รียนทาํแบบฝึกหัดแบบเลือกตอบ (Multiple choices) 

หรือ แบบ ถูก-ผิด (True-false) นนัไม่ใช่เป็นการฝึกการอ่านทีดีผูเ้รียนจะไม่พฒันาทกัษะอยา่งอืน
เลย และบางครังอาจจะทําให้ผูเ้ รียนเกิดการสับสนมากขึน แบบฝึกหัดทีดีทีสุดควรจะเป็น
แบบฝึกหัดทีตอ้งคิด และเขียนออกมาเปน็ คาํพูดของตน เป็นการฝึกทงักระบวนการคิด (Thinking 

process) และเป็นการฝึกทกัษะการเขียนไปในตวัดว้ย การใชแ้บบฝึกหดัแบบนีถือว่าเป็นการสอน
เพือการสือสารทีดีมากอีกอยา่งหนึงดว้ย ดงันนัจึงเป็นทีมาของวิธีสอนอ่านแบบ MIA (ฐิตินนัท ์ประ
ทุมนนัท,์ 2545) 

ขันตอนและวิธีดําเนินการสอนอ่านภาษาองักฤษโดยใช้วิธีสอนแบบ MIA (A More Integrated 

Approach to the Teaching of Reading) มีขนัตอนการสอนดงันี 

ขนัตอนที  ขนัคาํถามนาํก่อนการอ่าน (guiding Questions) คือขนัตอนทีครูผูส้อนจะตอ้ง
ตงัคาํถามหรือขอ้ความทีเกียวขอ้งกับเรืองทีจะอ่าน เพือเป็นการกระตุน้และการทาํให้เกิดการ
อภิปรายร่วมกนัระหว่างครูกบัผูเ้รียนก่อนทีจะอ่านเรือง เป็นการโน้มน้าวใจผูเ้รียนให้เกิดความ
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สนใจในเรืองทีจะอ่าน และการอภิปรายร่วมกนัเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าว่าเรืองทีอ่านนันเป็น
เรืองเกียวกบัอะไร และเมือถึงเวลาอ่านผูเ้รียนก็จะคน้ควา้หาคาํตอบว่าสิงทีพวกเขาคาดการณ์ไว้
ล่วงหนา้นนัตรงกบัเรืองทีอ่านหรือไม่ กระบวนการดงักล่าวจึงเป็นการกระตุน้ให้ผูเ้รียนคน้ควา้หา
คาํตอบ  

ขนัตอนที  ขนัเขา้ใจกบัคาํศพัท ์(Vocabulary) เพือให้ผูอ่้านเกิดความมนัใจว่าคาํศพัทบ์าง
คาํทีเป็นตวับ่งชีความหมายนนัผูอ่้านมีความเขา้ใจถูกตอ้งแลว้หรือยงั โดยครูจะเป็นผูเ้ลือกคาํศพัท์
เหล่านนัขึนมา ซึงคาํบางคาํผูเ้รียนอาจรู้ความหมายแลว้ หรือบางคาํทีมีความหมายหลายความหมาย 
ผูส้อนอาจเขียนความหมายจองศพัท์นนัในสถานการณ์ทีพบเห็นก็ไดเ้พือผูเ้รียนจะไดไ้ม่เกิดความ
สบัสน และทาํใหเ้ขา้ใจเนือเรืองทีอ่านไดง่้ายขึน  

ขนัตอนที  เนือเรือง (The Text) ผูส้อนแจกเนือเรืองให้ผูเ้รียนอ่านตามเวลาทีกาํหนด 
หลงัจากทีไดท้ราบความหมายของคาํศพัทแ์ลว้ และในเนือเรืองทีอ่านนนัจะมีคาํถามยอ่ยแทรกอยู ่
เพือใหผู้เ้รียนวิเคราะห์เนือเรือง เช่น การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างคาํนามกบัคาํสรรพนามใน
เนือเรือง เพือเป็นการกระตุน้และส่งเสริมความเขา้ใจในการอ่านมากขึน อีกทงัช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการ
ตืนตวัเพราะตอ้งคิดอยูต่ลอดเวลาและตอ้งพยายามทาํความเขา้ใจเนือเรืองโดยตลอดดว้ย  

ขนัตอนที  ขนัทาํความเขา้ใจเนือเรือง (Understanding the Text) ใหผู้เ้รียนเติมขอ้ความ
จากประโยคปลายเปิดทีครูกาํหนดให้โดยใหเ้ขียนประโยคเหล่านนัเป็นประโยคทีสมบูรณ์ตามเนือ
เรืองทีอ่าน ซึงในการเติมขอ้ความนนัตอ้งพิจารณาว่าผูอ่้านจะไม่สามารถไปลอกประโยคจากเนือ
เรืองมาตอบไดแ้ต่ถา้ครูยงัเห็นว่าความสามารถของผูอ่้านไม่สามารถใชภ้าษาและสาํนวนของตวัเอง
ได ้อาจแกไ้ขโดยเลือกประโยคทีเป็นใจความสาํคญัของเรืองมาเป็นประโยคใหน้กัเรียนเติมใจความ
ใหส้มบูรณ์แทน  

ขนัตอนที  ขนัการถ่ายโอนขอ้มูลในรูปแบบอืน (Information Transfer) เป็นขนัตอนทีให้
ผูเ้รียนนาํความรู้หรือขอ้มูลทีไดจ้ากการอ่านมานาํเสนอใหม่ในรูปแบบอืน เช่น ตาราง แผนภูมิ 
กราฟหรือแผนที ตามความเหมาะสมของขอ้มูล 

ขนัตอนที  ขนัการทาํแบบฝึกหัดต่อชินส่วนประโยค และเรียงโครงสร้างอนุเฉท (Jigsaw 

exercise and Paragraph Structure) ครูเตรียมชินส่วนใหจ้าํนวนหนึงแลว้ใหแ้ต่และกลุ่มพยายามต่อ
ชินส่วนของประโยคเหล่านนัให้เป็นประโยคทีสมบูรณ์ และเรียงตามลาํดบัทีถูกตอ้ง ประโยคทีให้
ตอ้งเป็นเรืองใดเรืองหนึงหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง และกิจกรรมนนัๆก็เพือต่อประโยคให้
ถูกตอ้ง ซึงสามารถทาํไดท้งัรายกลุ่มและรายบุคคลจะช่วยให้เกิดแรงจูงใจและความสนใจในการ
เรียน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



66 

 

ขนัตอนที  ขนัการประเมินผลและการแกไ้ข (Evaluation and Correction) เป็นการ
ประเมินผลงานส่วนรวมอีกครังหลงัจากทีไดท้าํการประเมินผลเกือบทุกขนัตอนก่อนนีแลว้ เป็นการ
แกไ้ขเกียวกบัเรืองของภาษาทีนกัเรียนใชใ้นการอภิปรายและการเขียนในแบบฝึกหดัร่วมกนั เพือให้
เป็นบรรทดัฐานทีดีแก่นกัเรียนต่อไป   

สรุปไดว้่า การสอนอ่านดว้ยวิธีสอบแบบ MIA (A More Integrated Approach to the 

Teaching of Reading) เป็นแนววิธีสอนทียึดหลกัจิตวิทยาภาษาศาสตร์ (Psycholinguistics) เป็น
จิตวิทยาในการคิดและการสอนเพือการสือสาร ทีจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพือการฝึกทกัษะทงั 

 ดา้น คือ ฟัง พดู อ่าน เขียน ควบคู่กนัไปตลอดเวลา ทาํใหผู้เ้รียนเป็นผูที้รอบรู้ภาษาเพือการพฒันา
ไปพร้อมกนั 

. การสอนอ่านโดยวธีิการสร้างแผนภาพลาํดับความคดิ (Semantic Mapping) 

พฒันาขึนในปี  บูซาน (Buzan, ) กล่าวว่าขอ้มูลข่าวสาร ความคิดหรือความทรง
จํา  ทีรับซําไปซํามาจากเซลล์ประสาทหนึง  ไปยังอีกเซลล์หนึงทําใหกิดเส้นทางเดินของ
แม่เหลก็ไฟฟ้าทางชีวเคมี ซึงเรียกเส้นทางนีว่าร่องรอยความทรงจาํหรือแผนภิความหมาย โดยเป็น
ตวัสะทอ้นใหเ้ห็นโครงสร้างและกระบวนการทีเกิดขึนภายในสมองโดยผา่นความคิด  
ขันตอนและวิธีดําเนินการสอนอ่านภาษาองักฤษโดยวธีิการสร้างแผนภาพลาํดับความคิด (Semantic 

Mapping) มีขนัตอนการสอนดงันี  
ขนัตอนที  สาํรวจวา่นกัเรียนมีความรู้เกียวกบัสิงทีอ่านเพียงใด 

. ครูอ่านบทอ่านและเขียนความคิดรวบยอด 

. ครูถามคาํถามเพือสาํรวจวา่นกัเรียนรู้อะไรบา้งเกียวกบัเรืองทีอ่าน 

. เตรียมสอนโครงสร้างทีจาํเป็นและคาํศพัทใ์หม่ 

ขนัตอนที  ช่วยใหน้กัเรียนวิเคราะห์โครงเรืองได ้

. ครูสร้างแผนภาพลาํดบัความคิดของเรืองทีอ่านอยา่งสมบูรณ์ ซึงหมายถึงโครงสร้างเรือง
และขอ้มูลต่างๆ 

. จากแผนภาพลาํดับความคิดทีไม่สมบูรณ์ ให้นักเรียนอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่าง
แผนภาพและโครงสร้างเรือง 

. เขียนแผนภาพลาํดบัความคิดบนกระดาน ช่วยนกัเรียนเติมขอ้มูลบางส่วนลงในแผนภาพ 

ขนัตอนที  ใหน้กัเรียนอ่านบทอ่าน 

. ตงัจุดประสงคใ์นการอ่าน 

. ใหน้กัเรียนอ่านโดยอิสระ 

. ใหน้กัเรียนเติมขอ้มูลลงในแผนภาพ 
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ขนัตอนที  ใหน้กัเรียนอภิปรายเรืองทีอ่าน 

. ตรวจสอบความเขา้ใจของนกัเรียน โดยนกัเรียนตอบคาํถาม 

. ให้นักเรียนสรุปเรืองทีอ่าน โดยถามว่าอะไรเป็นใจความสําคญัใช้สรุปเรืองโดยใช้
ประโยค  ประโยค 

. ถามคาํถามใหน้กัเรียนคิดเกียวกบัเรืองทีอ่าน 
สรุปไดว้่า การสอนอ่านโดยวิธีการสร้างแผนภาพลาํดบัความคิด (Semantic Mapping) เป็น

ยุทธวิธีช่วยกระตุน้ประสบการณ์เดิมของผูอ่้านทาํให้เขา้ใจเรืองทีอ่านเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนสร้าง
เนือหาใหม่หาจากเรืองทีอ่านทีประกอบดว้ยคาํศพัทเ์ก่าและใหม่จากการนาํผงัโยงความคิดไปใชใ้น
การสร้างผงัโยงความคิดผูเ้รียนตอ้งทาํความเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างหวัขอ้แนวคิดและสิงทีเป็น
รายละเอียดต่างๆของเนือเรืองทีอ่าน สามารถทบทวนเนือหาทีอ่านในบทอ่านทงัหมดดว้ยตวัเองอีก
ทงัยงัช่วยใหก้ารนาํเสนอขอ้มูลทีเกบ็รวบรวมไดจ้ากเนือหาทีอ่านอีกดว้ย 

. แนวการสอนภาษาทเีน้นเนือหา (Content-Based Instruction) 

บรินตนั สโนว ์และเวชช ์(Brinton, Snow  and  Wesche, 1989) ใหค้าํอธิบายเกียวกบัการ
สอนภาษาโดยใชเ้นือหาเพือนาํไปสู่การเรียนรู้ภาษา หรือทีเรียกว่า Content – Based Instruction 

(CBI)วิธีการสอนภาษาทีเนน้เนือหาเป็นการสอน ทีประสานเนือหาเขา้กบัจุดประสงคข์องการสอน
ภาษาเพือการสือสาร โดยมุ่งให้ผูเ้รียนสามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครืองมือในการศึกษาเนือหา 
พร้อมกบัพฒันาภาษาองักฤษเชิงวิชาการผูส้อนทีใชแ้นวการสอนแบบนีเห็นว่าครู ไม่ควรใชเ้นือหา
เป็นเพียงแบบฝึกหัดทางภาษาเท่านัน แต่ครูควรฝึกให้ผูเ้กิดความเขา้ใจสาระของเนือหา โดยใช้
ทกัษะทางภาษาเป็นเครืองมือ ครูจะใชเ้นือหากาํหนดรูปแบบของภาษา (Form) หน้าทีของภาษา 
(Function) และทกัษะยอ่ย (Sub – Skills) ทีผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งรู้เพือทีจะเขา้ใจสาระของเนือหาและ
ทาํกิจกรรมได ้การใชเ้นือหาเพือนาํไปสู่การเรียนรู้ภาษานีจะทาํให้ครูสามารถสร้างบทเรียน ให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์จริงไดม้ากทีสุด ทงันีครูจะตอ้งเขา้ใจการสอนแบบบูรณาการหรือทกัษะ
สัมพนัธ์ ตลอดจนเขา้ใจเนือหาและสามารถ ใชเ้นือหาเป็นตวักาํหนดบทเรียนทางภาษา (Brinton, 

Snow and Wesche, 1989) 

ขันตอนและวิธีดําเนินการสอนอ่านภาษาองักฤษเน้นเนือหา (Content-Based Instruction) มีดงันี 

ขนัตอนที  การเลือกเนือหา (Selecting the theme) 

ผูส้อนจะตอ้งเลือกหวัเรือง (Topic) ทีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์จริง และหวัเรืองยอ่ย (Sub-

topic) ทีสัมพนัธ์กนั โดยคาํนึงถึงความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียนเป็นหลกั ผูส้อนสามารถ
เลือกเรืองทีจะสอนในรายวิชาในหลักสูตร เช่น วิชาสังคมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ สุขศึกษา 
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ศิลปศึกษา นอกจากนนัยงัใหน้กัเรียนสามารถหาความรู้เพิมเติมจากแหล่งความรู้อืนได ้ในการเลือก
หวัเรืองทีจะนาํมาสอนนนั ทาํได ้  ลกัษณะคือ  

. เลือกหวัขอ้ทวัไปทีไม่เกียวเนืองกนั ตวัอยา่งเช่น ในระยะ  สัปดาห์ อาจใชห้วัขอ้เรือง
ทีไม่เกียวเนืองกนั เช่น เรืองโรคหวัใจ (Heart Disease) มลภาวะทางเสียง (Noise Pollution) พลงังาน
แสงอาทิตย ์(Solar Energy) เป็นตน้ แนวการสอนอาจเริมตน้จากการให้อ่านบทอ่าน ร่วมกนั
อภิปรายหัวขอ้และคาํศพัทที์จาํเป็น ฝึกการฟังหรือมีกิจกรรมประกอบการฟัง และมอบหมายงาน
เขียนในขนัสุดทา้ย 

. การใชห้ัวขอ้หลกัเพียงหัวขอ้เดียวในการสอนตลอดหลกัสูตรนนั (One Major Topic) 
เช่นใหห้วัขอ้ทางการตลาดเป็นหวัขอ้หลกั จากนนัแยกออกเป็นหวัขอ้ยอ่ยทีแยกเฉพาะลงไปอีก เช่น 
การพฒันาผลิตภณัฑ์ (Product Development) กลยุทธ์การโฆษณา (Advertising Strategies) 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) เป็นตน้ ซึงวิธีการนีจะช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจความคิดรวบ
ยอดและเขา้ใจเนือหาอยา่งเป็นระบบ 

ขนัตอนที  การเลือกสือการเรียนการสอนหรือบทเรียน (Selecting the Material or the 

Text) นบัเป็นสิงทีสาํคญัซึงผูส้อนจะตอ้งหาบทเรียนในกรอบเนือหาทีคาดว่าผูเ้รียนสนใจ โดยมี
แนวทางในการเลือก ดงันี 

. เนือหาของบทเรียนเป็นเรืองจริง (Content Authenticity) มีความทนัสมยัและมีขอ้มูลมาก
พอทีจะใหผู้เ้รียนสามารถฝึกทกัษะการอ่าน การเขียน และการฟังได ้

. ภาระงานทีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์จริง (Task Authentic) เหมาะสมกบัเนือหาวิชา
กิจกรรม เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนพฒันาความคิดเชิงวิพากษว์ิจารณ์ 

. ระดบัความสนใจ (Interest Level) เนือหาในการเรียนสอดคลอ้งกบัความสนใจของ
ผูเ้รียน 

. ระดบัความยากง่าย (Difficulty Level) บทเรียนยากง่ายเหมาะกบัระดบัของผูเ้รียน 
บทเรียนใหข้อ้มูลเพียงพอและมีความยาวพอเหมาะ 

. เนือหาเขา้ใจไดง่้าย (Accessibility) ผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งมีความรู้พืนฐานก่อนอ่านบทเรียน 
หรือสามารถเขา้ใจประเดน็ทางวฒันธรรม การเรียบเรียงเนือหา ตลอดจนสาํนวนภาษาทีเหมาะสม 

. บทเรียนหาไดง่้าย (Availability) ครูสามารถหาบทเรียนไดใ้นทอ้งถินของตน 

. รูปแบบของแบบเรียน (Packaging) น่าสนใจ การจดัหนา้ ตวัพิมพ ์ภาพ สีสัน ช่วยให้
ผูเ้รียนเขา้ใจขอ้ความไดง่้ายขึน 

. บทเรียนยืดหยุ่นได ้(Flexibility) เหมาะทีจะใชส้อนแบบทกัษะสัมพนัธ์เปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนทาํกิจกรรมทีหลากหลาย เอือต่อผูเ้รียนทีมีวิธีการเรียนรู้ทีแตกต่างกนั 
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. แหล่งเนือหา (Source) บทเรียนมาจากแหล่งเนือหาทีมีรูปแบบทีหลากหลาย 

. ส่วนเสริมบทเรียน (Textual Aids) เช่น คาํอธิบายศพัท ์คาํถามใหค้น้ควา้เพิมเติม หรือมี
ดชันีคาํ ซึงช่วยใหผู้อ่้านเขา้ใจและจาํเนือหาทีเรียนได ้

. สือการสอนเสริม (Supporting Aids) อาจมีคู่มือครูเฉลยคาํตอบ หรือแบบฝึกหัดเสริม 
ผูส้อนสามารถเตรียมบทเรียนจากสือจริงเพือฝึกทกัษะต่างๆ เสริมบทเรียนจากตาํราเรียนเพือใหก้าร
สอนน่าสนใจมากขึน 

ขนัตอนที  การสร้างแผนภูมิแสดงเครือข่าย (Web) 

หลงัจากเลือกเนือหาแลว้จึงกาํหนดหัวเรือง (Topic) และหัวขอ้ย่อย (Sub-Topic) เพือ
เจาะลึกเนือหาใหมี้ความต่อเนืองสัมพนัธ์กนั ตลอดจนสอดคลอ้งกบัวิชาอืนในหลกัสูตรจากเนือหา
ในแต่ละหวัเรืองผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้ขอ้มูลใหม่พร้อมกบัพฒันาทกัษะทางภาษา รวมทงัฝึกกลวิธีการ
เรียนและพฒันาทกัษะการคิดเชิงวิพากษว์ิจารณ์ไปพร้อมกนั ฉะนนัผูส้อนจึงเลือกหวัขอ้ทีน่าสนใจ 
เกียวขอ้งกบัประสบการณ์ของผูเ้รียน และมีรูปแบบทางภาษาทีหลากหลาย 

ขนัตอนที  ขนัเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอน (Developing the Instructional Tasks and 

Activity)การเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอนขึนอยู่กับลกัษณะของเนือหา กล่าวคือ ผูส้อนจะ
วิเคราะห์เนือหาเพือทีจะประเมินว่าผูเ้รียนจะตอ้งมีความรู้เบืองตน้อะไรบา้งก่อนทีจะอ่านบทเรียน
หรือกิจกรรม หลงัจากนนัจึงเตรียมกิจกรรมจากเนือหา เพือสอนศพัทแ์ละโครงสร้างของภาษา วิธี
เรียบเรียงเนือความ กลวิธีการเรียน ทักษะการเรียน  และฝึกการสือความหมายในรูปแบบ
ปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) กิจกรรมทีผูส้อนมอบหมายให้เป็นการฝึกให้ผูเ้รียนสามารถสังเคราะห์
ขอ้มูลหลากหลายเพือพฒันาทกัษะการอ่านเชิงวิพากษว์ิจารณ์ กิจกรรมเพือพฒันาทกัษะทางภาษามี 

 ดา้น ดงันี 

. การพฒันาทกัษะการอ่าน ผูส้อนจาํเป็นตอ้งฝึกให้ผูเ้รียนมีทกัษะและกลวิธีในการอ่าน
บทความทีหลากหลาย ทงัดา้นเนือหา โครงสร้าง การเรียบเรียงเนือความ ผูส้อนตอ้งช่วยให้ผูเ้รียน
ทาํความเขา้ใจและสังเคราะห์ขอ้มูล โดยโยงความคิดรวบยอดจากประสบการณ์ทีไดเ้รียนรู้จากวิชา
ทีเรียนในภาษาไทยไปยงัเรืองทีกาํลงัอ่าน เพือทีจะสามารถอภิปรายหรือเขียนขอ้ความเกียวกบัเรือง
ทีจะอ่านได ้โดยเริมจากการสอนคาํศพัทใ์นบริบท ตามดว้ยกิจกรรมการฝึกอ่านจบัใจความสาํคญั 
(Skimming) การอ่านกวาดสายตาเพือหาขอ้มูลเฉพาะ (Scanning) หลงัจากนันถามคาํถามเพือ
ทดสอบความเขา้ใจโดยให้ผูเ้รียนระบุใจความสําคญัโดยไม่สอนโครงสร้างหรือลาํดบัเนือหาและ
การใชก้ลวิธีการอ่านทีหลากหลายไปพร้อมๆกนั 

. การพฒันาทกัษะการเขียน ซึงควรเนน้การเขียนเชิงวิชาการ เช่นการเขียนสรุปและการ
เขียนเชิงวิเคราะห์ โดยฝึกให้เรียงเนือหาอย่างเป็นระบบและเขียนขอ้ความในระดับย่อหน้าได ้
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(Paragraph) การฝึกทกัษะการเขียนนนัควรประสานขอ้มูลทีไดจ้ากกิจกรรมการพูด อ่านและฟัง 
ก่อนทีจะเริมตน้เขียน 

. การพฒันาทกัษะดา้นไวยากรณ์ ควรสอนไปพร้อมกบัเนือเรืองมากกว่าการสอนแยก
ทกัษะ โดยพิจารณาสาระของเนือหาก่อน โดยการใช้ตวัอย่างเนือหาจากบทเรียนเป็นการสร้าง
บริบททีทาํใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ใจความหมายไดช้ดัเจนยงิขึน 

. การพัฒนาทักษะการฟัง -พูด  ในการสอนทักษะการฟัง  ผู ้เ รียนควรเข้าใจและมี
ความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดเ้ช่นเดียวกบัการอ่าน ลกัษณะของบทเรียนควรจดัใหส้ัมพนัธ์
กบัทกัษะอืนและมีความหลากหลายเพือใหผู้เ้รียนไดฝึ้กกลวิธีในการฟังหลายแบบ  

สรุปไดว้่า วิธีการสอนภาษาทีเนน้เนือหาเป็นการสอนทีรวมเนือหาเขา้กบัจุดประสงคข์อง
การสอนภาษาเพือการสือสาร พร้อมกบัพฒันาภาษาองักฤษเชิงวิชาการ โดยใชท้กัษะทางภาษาเป็น
เครืองมือเป็นตวักาํหนดรูปแบบของภาษา (Form) หนา้ทีของภาษา (Function) และทกัษะยอ่ย (Sub 

– Skills) ทีผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งรู้เพือทีจะเขา้ใจสาระของเนือหาและสามารถทาํกิจกรรมได ้การใช้
เนือหาเพือนําไปสู่การเรียนรู้ภาษานีจะทําให้ผู ้สอนสามารถสร้างบทเรียนทีสอดคล้องกับ
สถานการณ์จริงไดม้ากทีสุดโดยใชก้ารสอนแบบบูรณาการหรือทักษะสัมพนัธ์เขา้มาช่วยในการ
จดัการเรียนการสอน 

. การสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการสอนอ่านให้คล่อง (The Active Reading 

Comprehension Activity: ARCA) 

 กิจกรรมและขนัตอนทีเหมาะกบัแนวการสอนแบบปฏิสมัพนัธ์และกลวิธีการอ่านบทอ่านที
เป็นขอ้มูลคือ กิจกรรมการสอนอ่านให้คล่อง (The Active Reading Comprehension Activity: 

ARCA) ซึงรวมวิธีการเขียนแผนการสอนสองแบบเขา้ดว้ยกนัคือ การเขียนแผนการสอนทีเนน้การ
สอนจุลทกัษะ และการเขียนแผนการสอนทีเนน้ทกัษะในระดบัสูง จึงเป็นกิจกรรมการสอนทีเนน้
ปฏิสัมพนัธ์ (วิสาข ์จติัวตัร์, : 271-273, อา้งถึงในอุบลวรรณ ปรุงวณิชพงษ,์ ) 
ขันตอนและวิธีดําเนินการสอนอ่านภาษาองักฤษโดยใช้กิจกรรมการสอนอ่านให้คล่อง (The Active 

Reading Comprehension Activity: ARCA) มีดงันี 

ขนัตอนที  ก่อนการสอน 

.  เลือกวตัถุประสงคข์องบทอ่านวา่ตอ้งการสอนใหน้กัเรียนรู้กระบวนการอ่าน ทกัษะการ
อ่าน หรือตอ้งการใหท้ราบขอ้มูล 

.  ขนัเลือกบทอ่านทีเหมาะกบัวตัถุประสงคข์องบทอ่าน และระดบัความสามารถของ
นกัเรียน 
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.  ทาํนายว่าภาระงานใดเหมาะสมกบับทอ่านนนัๆ โดยครูเดาล่วงหนา้ว่านกัเรียนจะเกิด
ปัญหาอะไรจากการอ่านบทอ่านนนัๆ 

ขนัตอนที  กิจกรรมก่อนอ่าน 

2.  แนะนาํหรือทบทวนกระบวนการอ่านโดยใช ้E-M-Q-A ดงันี 

การอธิบาย (Explanation) ครูอธิบายถึงทกัษะการอ่านหรือกลวิธีการอ่านทีจะสอนว่ามีความสาํคญั
อยา่งไรและใชอ้ยา่งไร พยายามใชค้าํพดูง่ายๆทีนกัเรียนเขา้ใจได ้การสาธิต (Modeling) ครูสาธิตให้
ดูว่าสามารถใชก้ระบวนการอ่านหรือกลวิธีการอ่านทีกล่าวถึงนันอย่างไร เป็นตวัอย่างทีจะทาํให้
นกัเรียนเขา้ใจสิงทีอธิบายไวใ้นขนัแรก การตงัคาํถาม (Questioning) ครูตงัคาํถามเพือดูว่านกัเรียน
เขา้ใจทกัษะนนัๆหรือเรืองทีอ่านหรือไม่ คาํถามแบ่งเป็นสองประเภทคือ คาํถามทีถามเกียวกบัความ
เขา้ใจเนือเรือง (product Question) และคาํถามทีถามเกียวกบัทกัษะหรือกระบวนการอ่าน (Process 

Reading) กิจกรรม (Activity) ให้นักเรียนทาํกิจกรรมเพือดูว่าเขา้ใจกระบวนการอ่านหรือทกัษะ
นนัๆหรือไม่ ครูอาจใหน้กัเรียนสาธิตทกัษะหรือกลวิธีการอ่าน 

.  พฒันาความรู้เดิมทีเกียวขอ้งกบัการอ่าน 

.  กระตุน้แรงจูงใจใหส้นใจในบทอ่าน 

.  กวาดสายตาอ่านเรืองคร่าวๆ โดยดูชือเรือง บทนาํและบทสรุปเป็นตน้ 

.  ระบุจุดประสงคใ์นการอ่าน 

.  คดัเลือกวิธีการอ่าน ครูอาจใหน้กัเรียนเลือกวิธีการอ่านดว้ยตวัเอง 

ขนัตอนที  ระหวา่งอ่าน 

ครูอาจใชข้นัตอนอ่านนีเป็นกิจกรรมทีใชฝึ้กทกัษะการอ่าน E-M-Q-A ก็ได ้โดยครูอาจให้
นกัเรียนอ่านเป็นกลุ่ม อ่านเดียวในหอ้งเรียน หรือใหอ่้านเป็นการบา้นกไ็ด ้

ขนัตอนที  หลงัการอ่าน ครูประเมินหรือวดัผลความเขา้ใจในการอ่านโดย 

.  ใหเ้ล่าเรืองทีอ่านมาทงัหมดเท่าทีจาํได ้

.  ถามคาํถามหรืออภิปราย อาจเป็นคาํถามของครูหรือนกัเรียนกไ็ด ้

.  ทาํกิจกรรมหลงัการอ่านอืนๆ เช่น ให้อ่านบทอ่านใหม่เพือฝึกทกัษะหรือกลวิธีทีได้
สอนไป 

สรุปไดว้่า การสอนอ่านภาษาองักฤษโดยใชกิ้จกรรมการสอนอ่านให้คล่อง (The Active 

Reading Comprehension Activity: ARCA เน้นการนาํความรู้เดิม ประกอบกบัการสร้าง
กระบวนการทางความคิด เพือใชเ้ขา้มาช่วยสร้างการทาํความเขา้ใจในการอ่าน และการใชกิ้จกรรม
ทีเหมาะสมกบัความรู้ของผูเ้รียน 
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 ดงันันพฒันาการของกระบวนการเรียนการสอนทีดีนันจะตอ้งประกอบไปด้วยความรู้ 
ความชาํนาญและทกัษะความชาํนาญการสอนของครู ในการจดัการเรียนการสอนโดยถือผูเ้รียนเป็น
สาํคญั โดยผูเ้รียนสามารถนาํความรู้และทกัษะทีไดไ้ปใชไ้ดจ้ริงในชีวิตประจาํวนั  
 

2. แนวคดิเกยีวกบัการสังเคราะห์งานวิจัย 

 การสังเคราะห์งานวิจยัมีวิธีการหลากหลาย ขึนอยูก่บัลกัษณะของขอ้มูลและตวัเลขทางสถิติ
ทีปรากฏในผลงานวิจยัทีศึกษา ความครบถว้นสมบูรณ์ และการออกแบบลกัษณะของงานวิจยัว่า
เป็นลกัษณะการวิจยัเชิงทดลอง สหสัมพนัธ์ หรือการเปรียบเทียบ เป็นตน้ แต่ไม่ว่าจะใชว้ิธีการ
สังเคราะห์แบบใดก็ตาม ส่วนใหญ่เพือวตัถุประสงคห์ลกัเดียวกนัคือ เพือใหไ้ดข้อ้คน้พบในแง่มุม
แต่ละดา้นของปรากฏการณ์ทีกวา้งขวาง และเขา้ใจปรากฏการณ์ของเรืองทีศึกษาอยา่งลุ่มลึก ทาํให้
เขา้ใจแนวโนม้ของงานวิจยัทีศึกษา เพือเป็นขอ้มูลสรุปผลการวิจยัในเรืองนนัๆ และเพือเป็นขอ้มูล
ในการเสนอแนะ หรือศึกษาในประเด็นทียงัไม่มีผูศึ้กษา หรือศึกษาต่อยอดจากงานวิจยัเดิม เพือให้
ไดค้าํตอบทีชดัเจนยงิขึน ผูว้ิจยัจึงขอนาํเสนอหวัขอ้ต่างๆทีเกียวขอ้งกบังานวิจยั ดงันี 

 .  ความหมายของการสังเคราะห์งานวจิัย 

 การสังเคราะห์ (Synthesis) หมายถึง การนาํส่วนยอ่ยมาประกอบเขา้ดว้ยกนัจนเกิดสิงใหม่ 

มี ดว้ยกนั 3 ระดบัคือ ระดบันาํงานวิจยัทีเกียวขอ้งมาสงัเคราะห์จนเกิดความรู้ในหวัขอ้นนั ๆ เรียกวา่
การ วิเคราะห์แบบเมตา้ (Meta analysis) ระดบัทีนาํงานวิจยัทีเกียวขอ้งมาสงัเคราะห์จนเกิดเป็นสาขา
ใหม่ เรียกว่า เมกะอนาไลซิส (Mega analysis) และระดบัทีนาํสาขาทีเกียวขอ้งมาสังเคราะห์เรียกว่า 
การ วิเคราะห์ระดบัสูง (Super analysis) กลาส แมคกอวแ์ละสมิธ (Grass, McGaw  and  Smith, 

1981) ไดใ้ห้ความหมายว่า เป็นการวิจยัเชิงปริมาณเพือสังเคราะห์งานวิจยัหลาย ๆ เรืองทีศึกษา
ปัญหาวิจยัเดียวกนัโดยใชว้ิธีการทางสถิติ ขอ้มูลทีไดจ้ากการวิเคราะห์เมตา้ จะไดผ้ลงานวิจยัในรูป
ขนาดอิทธิพลและคุณลกัษณะงานวิจยั  โดยผลการวิเคราะห์จะให้ความสําคญักับการศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะงานวิจยักบัขนาดอิทธิพล 

 กลาส (นงลกัษณ์ วิรัชชยั และสุวิมล ว่องวาณิช, 2541, อา้งอิงจาก Grass, 1976) ไดใ้ห้
ความหมายวา่ เป็นการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ (The analysis of analysis) เป็นการวิเคราะห์ทีมีการ
นาํงานวิจยัมาใชเ้ป็นแหล่งขอ้มูลในการวิเคราะห์  

เทพศกัดิ บุณยรัตพนัธ์ุ ได้ให้ความหมายของการสังเคราะห์งานวิจัย หมายถึง การนํา
ผลงานวิจยัตงัแต่ 2 ชินขึนไปมาบูรณาการโดยมีจุดประสงคเ์พือนาํผลการวิจยัทงัหมดมาหาขอ้สรุป
ร่วมกันในเรืองทีศึกษาโดยเป็นการพฒันาต่อยอดจากผลงานวิจัยเดิมการสังเคราะห์งานวิจัยมี
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ขอบเขตการดาํเนินงานครอบคลุมในเรืองต่างๆ ไดแ้ก่ (1) การสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี หลกัการ
ของศาสตร์ (2) การสังเคราะห์ระเบียบวิธีวิจยั และ (3) การสังเคราะห์ขอ้คน้พบจากผลงานวิจยั 

(เทพศกัดิ บุณยรัตพนัธ์ุ, ออนไลน,์ 2553) 

 การสังเคราะห์งานวิจยั (Research synthesis or research integration) หมายถึงการวิจยัทีเป็น
การศึกษารายงานวิจยัจาํนวนมากทีศึกษาปัญหาวิจยัเดียวกนั เพือสรุปผลการวิจยั และสรุปความ
คลา้ยคลึงและความแตกต่างระหว่างงานวิจยัแต่ละเรือง รวมทงัการอธิบายถึงสาเหตุทีมาของความ
แตกต่างเหล่านัน ให้ไดอ้งคค์วามรู้ทีจะสามารถนาํไปใชเ้ป็นประโยชน์อย่างกวา้งขวาง (Hunter, 

Schmidt และ Jackson, 1982; Glass, McGaw and Smith, 1981) 

กลาส (Glass, 1976) ไดแ้ยกความแตกต่างให้เห็นชดัว่า การวิเคราะห์ปฐมมาน (primary 

analysis) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลแหล่งปฐมภูมิ และการวิเคราะห์ทุติยมาน (secondary analysis) 

เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลแหล่งทุติยภูมิ และไดบ้ญัญติัศพัทค์าํว่า meta-analysis of research หรือ การ
สังเคราะห์งานวิจยัดว้ยการวิเคราะห์อภิมาน และอธิบายว่า เป็นการวิจยัเพือสรุปสาระจากงานวิจยั
โดยใช้งานวิจัยเป็นขอ้มูลในการวิเคราะห์ จึงเป็นการวิเคราะห์ทีเหนือกว่าและลึกซึงกว่าการ
วิเคราะห์ในงานวิจยัทวัไป  

นงลกัษณ์ วิรัชชยั (2542) ไดใ้หค้วามหมายของการสังเคราะห์งานวิจยั หมายถึง เทคนิค
วิธีการวิจยัตามระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ทีนาํผลการวิจยัจากหลายๆ  งานวิจยัทีศึกษาใน
ประเด็นปัญหาวิจยัเดียวกนัมาศึกษาวิเคราะห์ดว้ยวิธีการทางสถิติ หรือวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
คุณภาพและนาํเสนอขอ้สรุปอย่างมีระบบ ทาํให้ไดค้าํตอบปัญหาวิจยัทีตอ้งการซึงมีลกัษณะที
กวา้งขวางและลึกซึงยงิขึน โดยการสังเคราะห์งานวิจยัมีขอ้ตกลงเบืองตน้ทีสาํคญั คือ งานวิจยัที
นาํมาสังเคราะห์แต่ละเรืองใหข้อ้คน้พบแต่ละมุมของปรากฏการณ์ทีนกัวิจยัตอ้งการศึกษา และเมือ
นาํผลการวิจยัมาสงัเคราะห์รวมกนั ผลการสงัเคราะห์ทีไดรั้บจะมีความกวา้งขวางและลุ่มลึกมากกวา่
ทีจะไดรั้บจากงานวิจยัแต่ละเรือง  

 ฮอลล ์และคณะ (Hall and others, 1994) กล่าวว่า การสังเคราะห์งานวิจยัเป็นการเพิมเติม
ความรู้จากการรวมงานวิจยัและเปรียบเทียบงานวิจยัเบืองตน้ งานวิจยัเบืองตน้มีขอบเขตทีทาใหน้กั
สังเคราะห์งานวิจยัสามารถทีจะตงัสมมติฐานหรือปัญหาการวิจยัทีเหมาะสม วิธีหนึงทีจะระบุ
ขอบเขตของการสังเคราะห์งานวิจยัคือการให้มีขอบเขตเหมือนการวิจยัเบืองตน้ เราสามารถนิยาม
ขอบเขตสาหรับงานวิจยัทงั 2 ประเภทโดยการถามคาถามนี  

- สาเหตุและผล เราสามารถเชือมนัไดอ้ยา่งไรวา่ตวัแปรอิสระมีผลกบัตวัแปรตามหรือผล  

- การสรุปอา้งอิง เราสามารถเชือมนัไดอ้ยา่งไรว่าผลของการวิจยัสามารสรุปอา้งอิงได้
ภายใตห้น่วยเลก็ ๆของประชากร แหล่งทีศึกษาและวิธีการ  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



74 

 

- การพฒันาทฤษฎี งานวิจยัเพิมความเขา้ในในทางทฤษฎีของปรากฏการณ์หรือไม่ 

 การสังเคราะห์งานวิจยัมีขอบเขตการดาํเนินงานครอบคลุมในเรืองต่างๆ ไดแ้ก่ (1) การ
สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี หลกัการของศาสตร์ (2) การสังเคราะห์ระเบียบวิธีวิจยั และ (3) การ
สังเคราะห์ขอ้คน้พบจากผลงานวิจยั 

การสังเคราะห์งานวิจยัจะมีลกัษณะสาํคญัอยา่งนอ้ย 5 ประการ ไดแ้ก่ (Glass and others, 
1981) 

ประการแรก การนาํแนวคิด ทฤษฎี และหลกัการของศาสตร์ทีหลากหลายในหวัขอ้เรือง 

เดียวกนั มาทาํการสรุปใหเ้ห็นเป็นแนวคิด ทฤษฎี ตวัแบบใหม่ขึนมา 
ประการทีสอง การสงัเคราะห์งานวิจยัจะเป็นการสงัเคราะห์มาจากผลงานวิจยัตงัแต่ 2 เรือง 

ขึนไปในหวัขอ้เรืองเดียวกนั 

 ประการทีสาม การสงัเคราะห์งานวิจยัมีจุดประสงคเ์พือหาขอ้สรุปร่วมจากผลงานวิจยัต่างๆ 

หรือกล่าวอีกนยัหนึงเป็นการตกผลึกความคิดทีไดม้าจากผลงานวิจยัหลายชิน เพือใหไ้ดข้อ้สรุปร่วม
ในหวัขอ้เรืองทีศึกษา 
 ประการทีสี เป็นการมุ่งหาขอ้สรุปหรือขอ้เสนอแนะทวัไป (Generalization) ในหวัขอ้ที
ศึกษาโดยใชเ้หตุผลเชิงอุปมาน (Induction Reasoning) ซึงการใชเ้หตุผลเชิงอุปมานเป็นวิธีการศึกษา
ทีใชว้ิธีการนาํขอ้คน้พบทีไดป้รากฏการณ์ต่างๆ เป็นจาํนวนมาก มาหาเป็นขอ้สรุปทวัไป เช่น ใน
การสังเคราะห์งานวิจยัเรืองความสาํเร็จของการบริหารงานเชิงยทุธศาสตร์  โดยศึกษาจากหน่วยงาน
ต่างๆทีประสบผลสาํเร็จ ปัจจยัหนึงทีสาํคญัทีพบวา่มีอิทธิพลต่อความสาํเร็จของการบริหารงานเชิง 

ยทุธศาสตร์กคื็อ ผูน้าํ ผูที้ทาํหนา้ทีสงัเคราะห์งานวิจยัจะตอ้งหาขอ้สรุปร่วมกนัใหไ้ดว้า่ผูน้าํแต่ละ 

หน่วยงานทีประสบผลสาํเร็จลว้นใชส้ไตลผ์ูน้าํอยา่งไร เช่น เนน้การสร้างวิสัยทศัน์ร่วม เนน้การมี
ส่วนร่วมจากผูมี้ส่วนไดเ้สียในทุกขนัตอน เนน้การบริหารการเปลียนแปลง เนน้การจูงใจ เป็นตน้ 

 ประการทีหา้ เป็นการคน้หาความเป็นจริงของปรากฏการณ์ร่วมโดยใชร้ะเบียบวิธีการศึกษา 
ทางวิทยาศาสตร์ ทีไดจ้ากการสงัเกตปรากฏการณ์หรือขอ้คน้พบจากงานวิจยัชินต่างๆ มีการนาํมาใช ้

เหตุผลเชิงอุปมาน รวมถึงอาจมีการนาํขอ้สรุปร่วมหรือขอ้สรุปทวัไปหรือตน้แบบใหม่ไปทดลอง
หรือทดสอบเพือหาความจริงแทต่้อไป 

.  ลกัษณะของการสังเคราะห์งานวจิัย 

นกัวิชาการหลายท่านไดใ้หท้ศันะทีเกียวขอ้งกบัลกัษณะของการสังเคราะห์งานวิจยัดงันี 

Glass, McGaw และ  Smith (1981) Hunter, Schmidt และ Jackson (1982) Hedges และ 

Olkin (1985) Kulik และ Kulik (1989) (อา้งถึงในนงลกัษณ์ วิรัชชยั  และสุวิมล ว่องวาณิช, )
อธิบายไวว้่าการสังเคราะห์งานวิจยัแบบดงัเดิมทีใชก้นัมาในอดีตและยงัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั คือ การ
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สังเคราะห์งานวิจยัแบบพรรณนา (narrative method) เป็นการอ่านและสรุปสาระตามความเขา้ใจ
ของนกัสังเคราะห์งานวิจยั มีจุดอ่อนตรงทีเป็นวิธีการทีไม่มีระบบ มีความเป็นอตันยัสูง ให้ผลการ
สงัเคราะห์ทีขาดความชดัเจน ไม่สามารถทาํซาํโดยใหผ้ลเหมือนเดิมได ้และและใชไ้ดดี้สาํหรับการ
สงัเคราะห์งานวิจยัทีมีจาํนวนไม่มากนกั  
 จากจุดอ่อนของการสังเคระห์งานวิจัยแบบเดิมทําให้นักวิจัยพยายามพัฒนาวิธีการ
สังเคราะห์งานวิจยัให้เป็นระบบมากขึน ไดแ้ก่การนาํวิธีการทางสถิติไปใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล
เพือสงัเคราะห์ผลงานวิจยั วิธีการสงัเคราะห์งานวิจยัเชิงปริมาณระยะแรก ไดแ้ก่ วิธีนบัคะแนนเสียง 
(vote-counting method) วิธีการประมาณค่าขนาดอิทธิพล (effect size estimation) และวิธีรวมค่า
ความน่าจะเป็น (probability acuumulation) การสังเคราะห์งานวิจยัเชิงปริมาณในระยะแรกให้
ความสําคัญกับผลการทดสอบสมมุติฐาน จากนันจึงพยายามแก้จุดอ่อนของผลการทดสอบ
สมมุติฐานดว้ยการนาํระดบันัยสําคญัทางสถิติ หรือค่าความน่าจะเป็นมาใชใ้นการสังเคราะห์ ใน
ระยะหลงันกัวิจยัตระหนกัว่าขอ้คน้พบสาํคญัของงานวิจยั คือขนาดอิทธิพล (effect size) อนัเป็น
ค่าสถิติทีเป็นดชันีมาตรฐานซึงมีสารสนเทศเกียวกบัผลการวิจยัทีสมบูรณ์ 

 เนืองจากในการวิจยัไม่ว่าจะเป็นการวิจยัเชิงทดลอง หรือเชิงสหสัมพนัธ์ ถา้มีจุดมุ่งหมาย
ของการวิจยัทีมุ่งศึกษาความสัมพนัธ์หรือความเกียวขอ้งกนัระหว่างตวัแปร ผลการวิจยัทีสาํคญัคือ
ขนาดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  ดังนันดัชนีมาตรฐานทีสร้างขึนจึงมุ่งบอกค่าขนาด
ความสัมพนัธ์ดงักล่าว ดชันีมาตรฐานทีใชก้นัอยูใ่นการสังเคราะห์งานวิจยัเชิงปริมาณมีหลายแบบ 
แต่ดชันีทีนิยมใชก้นัในการวิเคราะห์อภิมานตงัแต่ตน้มาจนถึงปัจจุบนันี มีเพียงสองชนิด คือ ขนาด
อิทธิพล (effect size) และค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ 

 กราส แม๊กกาว และสมิทธ์ (Glass, McGaw  and Smith, 1981) เสนอสูตรการประมาณค่า
ขนาดอิทธิพล และค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์จากงานวิจยัแต่ละเรือง โดยนาํเสนอวิธีการประมาณ
ค่าโดยการคาํนวณโดยตรงจากค่าสถิติทีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง ค่าขนาดอิทธิพลมีค่าเท่ากบัอตัราส่วน
ระหวา่งผลต่างของค่าเฉลียกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กบัส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ดงัสมการ 

 

 d = [yE  -y  C ] / SY 

              เมือ yE  , yC = ค่าเฉลียกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม 

 S = ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

 

ในกรณีทีค่าขนาดอิทธิพลมีค่าเท่ากบั 0.58 หมายความว่าค่าเฉลียกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุม เป็น 0.58 เท่าของส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ถา้มีขอ้ตกลงเบืองตน้ว่าโคง้การแจกแจงความถี
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ของคะแนนเป็นโคง้ปกติ ค่าขนาดอิทธิพลซึงมีค่าเท่ากบั 0.58 ก็คือค่าคะแนนมาตรฐาน (z) ทีมีค่า
เท่ากบั 0.58 เมือเปิดตารางพืนทีภายใตโ้คง้ปกติจะไดพ้ืนทีจากซา้ยสุดมาถึงตาํแหน่งค่าเฉลียกลุ่ม
ทดลองมีค่าเท่ากบั 0.7190 หมายความว่าคะแนนเฉลียกลุ่มทดลองสูงเทียบเท่าตาํแหน่งเปอร์เซ็นต์
ไตลที์ 71.9 หรือ 72 เมือปัดเศษทศนิยม  

ค่าดชันีมาตรฐานอีกตวัหนึง คือ สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ นนัไม่ค่อยมีปัญหายุง่ยากในการ
คาํนวณและการตีความ เพราะนกัวิจยัส่วนใหญ่รู้จกัค่าสถิติตวันีเป็นอยา่งดี  
 .  ประเภทของการสังเคราะห์งานวจิัย 

นกัวิชาการหลายท่านไดใ้หท้ศันะทีเกียวขอ้งกบัประเภทของการสังเคราะห์งานวิจยัดงันี 

 สุวิมล วอ่งวาณิช (2545) ไดก้ล่าวถึงประเภทของการสังเคราะห์งานวิจยัไวส้อดคลอ้งกนัว่า
มีวิธีการสังเคราะห์จาํแนกออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  

 2.1 การสังเคราะห์เชิงคุณลกัษณะ (Qualitative synthesis) คือการสังเคราะห์เนือหาสาระ
เฉพาะส่วนทีเป็นขอ้คน้พบของรายงานการวิจยั โดยใชว้ิธีการสังเคราะห์ดว้ยวิธีการบรรยายจะ 

ไดบ้ทสรุปรวมขอ้คน้พบของรายงานการวิจยัทีนาํมาสังเคราะห์โดยอาจยงัคงสาระของงานวิจยัแต่
ละเรืองไวด้ว้ย หรืออาจจะนาํเสนอบทสรุปรวมลกัษณะภาพรวมโดยไม่คงสาระของงานวิจยัแต่ละ
เรืองกไ็ด ้

 2.2 การสังเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative synthesis) คือการใชร้ะเบียบวิธีทางสถิติเป็น
การนาํเสนอขอ้คน้พบจากงานวิจยัทุกเรืองในหน่วยมาตรฐานเดียวกนั และบูรณาการขอ้คน้พบของ
รายงานการวิจยัทีนาํมาสังเคราะห์ทงัหมด พร้อมทงัแสดงให้เห็นความเกียวขอ้งระหว่างลกัษณะ
งานวิจยั การสังเคราะห์เชิงปริมาณจึงเป็นการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์  (Analysis of analysis) หรือ
การวิเคราะห์เชิงผสมผสาน (Intigrative analysis) หรือการวิจยังานวิจยั (Research of research) โดย
ใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์อภิมาน (Meta-analysis) 

 ประเภทของการสังเคราะห์งานวิจยั จึงขึนอยูก่บัจุดมุ่งหมายของการสงัเคราะห์และลกัษณะ 

ของงานวิจยั โดยถา้การสงัเคราะห์นนัมีจุดมุ่งหมายเพือคงสาระของงานวิจยัแต่ละเรือง หรือสรุป 

ภาพรวมของเนือหาสาระ จะเหมาะกบัการสังเคราะห์เชิงคุณลกัษณะ แต่ถา้การสังเคราะห์มี
จุดมุ่งหมายในการนาํเสนอขอ้คน้พบจากงานวิจยัทุกเรืองในหน่วยมาตรฐานเดียวกนั และบูรณการ 

ขอ้คน้พบของรายงานการวิจยัทีนาํมาสงัเคราะห์ โดยแสดงใหเ้ห็นถึงความเกียวขอ้งระหว่างลกัษณะ
ของงานวิจยั จะเหมาะกบัการสงัเคราะห์เชิงปริมาณ 

 การแบ่งประเภทของกลุ่มขอ้มูล จะช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจในการวิเคราะห์ขอ้มูลในลกัษณะ 

ต่างๆ ไดม้ากยงิขึน ศิริยพุา พลูสุวรรณ (2541) แบ่งการสงัเคราะห์งานวิจยัเป็น 5 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
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 1. Primary analysis คือการวิเคราะห์ขอ้มูลจากขอ้มูลดิบทีผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมดว้ยตนเองแลว้
วิเคราะห์สรุปผล ซึงวิธีนีจะเกิดความคลาดเคลือนตาํ เนืองจากผูว้ิจยัเป็นผูร้วบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง 

 2. Secondary analysis คือการวิเคราะห์ขอ้มูลจากขอ้มูลทีมีผูร้วบรวมไวแ้ลว้ ซึงผูว้ิจยันาํมา
วิเคราะห์เพือตอบปัญหาการวิจยัใหม่ เช่น ขอ้มูลจากสาํนกังานสถิติแห่งชาติ เป็นตน้ 

 3. Meta - analysis หรือการสงัเคราะห์งานวิจยั เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากงานวิจยั 

เพือทีจะอธิบายเกียวกบัปรากฏการณ์ของขอ้มูลในงานวิจยัเหล่านัน มีลกัษณะคลา้ยคลึงกับ
Secondary analysis แต่ขอ้มูลคือรายงานการวิจยั 

 4. Best Evidence analysis เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการทาํ Meta – analysis แต่ใชเ้ฉพาะ
งานวิจยัทีมีคุณภาพมาทาํการวิเคราะห์สังเคราะห์ ดงันนัจึงเกิดปัญหาว่าการใชเ้ฉพาะงานวิจยัทีมี
คุณภาพจะทาํใหไ้ดข้อ้มูลเกียวกบัปัญหาการวิจยัทงัหมดหรือไม่ เพราะอาจมีการละเลยงานวิจยับาง
เรืองไป หรือในขนัของการประเมินคุณภาพงานวิจยัอาจเกิดความลาํเอียงจากผูว้ิจยัได ้

 5. Best Case analysis คือการทาํ Meta - analysis ทีไม่ไดใ้ชข้อ้มูลจากงานวิจยัแต่ยอ้นกลบั
ไปใชข้อ้มูลดิบจากงานวิจยัเดิม ซึงมีลกัษณะคลา้ยๆ กบั Secondary analysis แต่ขอ้มูลเหล่านีมาจาก
งานวิจยัหลายๆเรือง โดยสมมติว่างานวิจยัเดิมอาจมีการวิเคราะห์ขอ้มูลดิบผดิพลาด หรือใหค่้าสถิติ
ผดิพลาด ซึงวิธีการนีสามารถแกปั้ญหาในประเดน็นีได ้

 วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ จะขึนอยู่กบัลกัษณะของขอ้มูล โดยวิธีการวิเคราะห์แต่ละ
รูปแบบก็มีจุดเด่นและจุดดอ้ยแตกต่างกนัไป ซึงขึนอยู่กบัว่าผูว้ิจยัจะพิจารณาเลือกใชว้ิธีการใน
รูปแบบใดใหเ้กิดความเหมาะสมกบังานวิจยัของตนเองมากทีสุด 

2.  ขันตอนของการสังเคราะห์งานวจิัย 

 นงลกัษณ์ วิรัชชยั (2542) ไดก้ล่าวถึงขนัตอนในการสังเคราะห์งานวิจยัโดยทวั ๆ ไป
ประกอบดว้ย 5 ขนัตอนคือ  

 ขนัที 1 การกาํหนดหวัขอ้ปัญหา การสังเคราะห์งานวิจยัเริมจากกาํหนดปัญหาการวิจยัซึง
ตอ้งเป็นปัญหาทีมีการวิจยัอยา่งนอ้ย 2 ราย เนืองจากปัญหาการวิจยันนัมีคุณค่าน่าสนใจและเป็น
ปัญหาทียงัไม่มีคาตอบแน่ชดั มกัเป็นปัญหาทีนกัวิจยัสนใจและทาํการวิจยัเป็นจาํนวนมาก ปัญหา
ดงักล่าวจึงเหมาะสมต่อการสงัเคราะห์งานวิจยั  

 ขนัที 2 การวิเคราะห์ปัญหา เมือกาํหนดปัญหาผูส้ังเคราะห์ตอ้งนิยามปัญหาใหช้ดัเจนโดย
ศึกษาแนวคิด หลกัการและทฤษฎีเกียวขอ้งกบัปัญหาใหช้ดัเจนเพือเป็นพืนฐานในการกาํหนดแบบ
แผนและสมมติฐานการวิจยั  

 ขนัที 3 การเสาะคน้ คดัเลือกและรวบรวมงานวิจยั ในการคดัเลือกงานวิจยั ผูส้ังเคราะห์
งานวิจยัตอ้งคน้ควา้และเสาะหางานวิจยัทงัหมดเกียวกบัปัญหาทีกาํหนดไว ้ สําหรับในเรืองการ
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คดัเลือกงานวิจยันนัผูส้ังเคราะห์งานวิจยัตอ้งศึกษา ตรวจสอบงานวิจยัแต่ละเรืองอยา่งละเอียด ตอ้ง
สร้างเกณฑ์ในการคดัเลือกงานวิจยัและคดัเลือกงานวิจยัทีมีคุณภาพดี มีความเทียงตามเกณฑ์ที
กาํหนดให้ ส่วนการรวบรวมผลของการวิจยัเมือคดัเลือกงานวิจยัแลว้ก็รวบรวมรายละเอียดและ
ผลการวิจยัของงานวิจยั รวบรวมโดยใชก้ารจดบนัทึก ถ่ายเอกสารหรือกรอกแบบฟอร์ม  

 ขนัที 4 การวิเคราะห์เพือสังเคราะห์ผลการวิจยั ขนัตอนนีเป็นการจดักระทาํและวิเคราะห์
ขอ้มูลทีประกอบดว้ยผลการวิจยั รายละเอียด ลกัษณะและวิธีการจากงานวิจยัทงัหมดเพือสังเคราะห์
หาขอ้สรุป จากนนัจึงแปลความหมายผลการวิเคราะห์เพือตอบปัญหาการวิจยั  

ขนัที 5 การเสนอรายงานการสังเคราะห์งานวิจยั มีหลกัการเช่นเดียวกนักบัการเขียนรายงาน
การวิจยัทวั ๆ ไป 

คูเปอร์ และลินดซี์ย ์(Cooper and Lindsay, 1997) ไดเ้สนอขนัตอนในการสังคราะห์งานวิจยั
ไว ้5 ขนัตอน ดงันี 

 ขนัที 1 การกาํหนดหวัขอ้ปัญหา สิงทีสาํคญัคือการนิยามปัญหาของแต่ละคน เช่นมีนกั
ปริทศัน์ 2 คน นิยามคาํวา่ “การบา้น” แตกต่างกนั คนแรกใหค้าํนิยามวา่การบา้นคืองานทีนกัเรียน 

ฝึดหัดในสิงทีพวกเขาเรียนรู้ในชนัเรียน ในขณะทีอีกคนให้คาํนิยามรวมไปถึงการเขา้ไปชมพิพิธ
พนัธ์และการดูรายการโทรทศัน์ดว้ย ดงันนัผูที้นาํขอ้มูลเกียวกบัการบา้นไดห้ลายประเด็นมากกว่าก็
คือผูที้ใหค้าํนิยามไวก้วา้งกวา่นนัเอง 

 ขนัที 2 ขนัการเสาะคน้งานวิจยั การระบุประชากรสาํหรับการเสาะคน้งานวิจยัควร
ครอบคลุมเป้าหมาย 2 ประการ คือตอ้งการขอ้คน้พบทีตอบสนองผลการวิจยัทีผา่นมาทงัหมดใน
ปัญหาทีศึกษา ส่วนอีกเป้าหมายหนึงคือตอ้งการให้การศึกษาทีรวบรวมมาอา้งอิงไปยงัประชากรที
ศึกษาได ้ โดยจะใชง้านวิจยัเป็นแหล่งปฐมภูมิ แต่ก็ไดมี้ผูโ้ตแ้ยง้ว่าอาจหาไดจ้ากแหล่งอืน เช่น
เครือข่ายวารสาร (journal network) ฐานขอ้มูลอา้งอิง (inference databases) และการติดต่อระหว่าง
บุคคล (personal communication) 

 ขนัที 3 การประเมินขอ้มูลหลงัจากทีไดเ้กบ็รวบรวมงานวิจยัมาแลว้ ซึงตอ้งสร้างเกณฑก์าร 

ตดัสินคุณภาพงานวิจยัแต่ละเล่ม วา่มีองคป์ระกอบทีไม่เกียวขอ้งกบัปัญหาทีจะสงัเคราะห์หรือไม่ 

ความแตกต่างในการปริทศัน์จะเกิดจากความแตกต่างระหวา่งเกณฑใ์นการประเมินคุณภาพงานวิจยั 

ดว้ย บางคนจะเชือว่างานวิจยัทีไดรั้บการตีพิมพจ์ะมีคุณภาพและสมบูรณ์ แต่ก็มีบางคนทีไม่เห็น
ดว้ยในการนาํเอาการตีพิมพม์าประเมินวา่งานวิจยันนัจะมีคุณภาพจริงๆ เนืองจากงานวิจยัทีไม่ไดรั้บ
การตีพิมพอ์าจใหผ้ลคลา้ยๆ กนั มีนยัสาํคญัทางสถิติเหมือนกนั ซึงอาจมีคุณภาพ มากกวา่กไ็ด ้

 ขนัที 4 ขนัการวิเคราะห์และแปลความหมายขอ้มูล ในขนันีผูว้ิจยัจะตอ้งตดัสินวา่จะใชก้าร 

วิเคราะห์แบบอภิมานหรือไม่ แหล่งหนึงทีเกียวขอ้งกบัการวิเคราะห์และแปลความหมายนนัคือกฎ 
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การสรุปทีผูป้ริทศัน์งานวิจยัใชใ้นการสงัเคราะห์ 

 ขนัที 5 ขนัการนาํเสนอ ขนันีจะเป็นผลผลิตสาํคญั เป็นแหล่งสะสมความรู้ โดยสิงทีทาํให ้

ความเชือถือไดข้องรายงานไม่ดีเท่าทีควร ก็คือการละเวน้รายละเอียดทีว่า นกัวิจยัจดัระบบการ
ปริทศัน์อยา่งไรเพือทีสามารถใหผู้อื้นทาํซาํในขอ้สรุปนนัได ้และการสังเคราะห์นนัจะลา้สมยัถา้ไม่
พดูถึงตวัแปรและความสมัพนัธ์ทีสาํคญัในเรืองนนัๆ 

 การนาํเสนอขอ้มูลเป็นสิงทีสาํคญัอยา่งยงิต่อการดาํเนินการทางสถิติ เนืองจากการนาํเสนอ
ขอ้มูลทีสามารถทาํให้ผูใ้ชข้อ้มูลเขา้ใจไดง่้ายนนัจะทาํให้การตดัสินใจต่างๆ มีความถูกตอ้งและ
แม่นยาํ สําหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้นัน นงลกัษณ์  วิรัชชัย ( ) กล่าวถึงการนาํเสนอ
ค่าสถิติเบืองตน้ของตวัแปรสําคญั ไดแ้ก่ การทาํตารางไขว ้(cross tabulation) เพือตรวจสอบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรในเบืองตน้ แผนภูมิกล่อง (box plot) เพือแสดงความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลียของดชันีมาตรฐานระหวา่งกลุ่มงานวิจยัทีทีแบ่งกลุ่มตามตวัแปรปรับ การทาํกราฟเพือเสนอ
ค่าดชันีมาตรฐาน เช่น แผนภูมิตน้-ใบ (stem-leaf plot) เป็นตน้  
 จอห์น ดบัเบิลยู ้ตูกี (John W. Tukey ,อา้งถึงใน กิติศกัดิ, 2545ก) ไดน้าํเสนอแนวคิดที
สาํคญัในการพฒันาแผนภาพลาํตน้และใบ (Stem and Leaf Plot) ขึน โดยมีวิธีการดาํเนินการ
ดงัต่อไปนี  

 . จดัเรียงลาํดบัขอ้มูลจากนอ้ยไปหามาก 

 . แยกตวัเลขแต่ละตวัออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนทีเป็นตวัเลขหลกัใหก้าํหนดเป็นส่วนของ
ลาํตน้ (Stem) และตวัเลขทา้ยสุดทีแสดงถึงความแม่นยาํของขอ้มูลใหเ้ป็นส่วนของใบไม ้(Leaf) 

 . จดัเรียงตวัเลขส่วนทีเป็นลาํตน้ไวใ้นแนวตงั (Vertical Column) 

 . บนัทึกตวัเลขส่วนทีเป็นใบไมต้ามแต่ละลาํตน้ 

 . กาํหนดหน่วย (Units) สาํหรับลาํตน้และใบไม ้  
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> stem.leaf(exam . $MARK, na.rm=TRUE) 
 | : represents .  

 leaf unit: .  
            n:  
        |  
        |  
        |  
      |  
       |  
       |  
       |  
  ( )    |  
       |  
       |  
       |  
       |  
        |  
        |  

 

แผนภาพ ลาํตน้และใบ (Stem and Leaf Plot) 

 

 จากแผนภาพลาํตน้และใบ (Stem and Leaf Plot) ขา้งตน้ คอลมัภแ์รกเป็นความถีสะสม  
คอลมัภต่์อไปเป็นค่าของขอ้มูล หมายถึง กิง (stem) โดยเรียงจากค่านอ้ยไปค่ามาก  และส่วนต่อไป
แสดงค่าใบ (leaf) หมายถึง ความถี    
 สรุปว่าการสังเคราะห์งานวิจยัจะมีคุณภาพหรือมีคุณค่ามากนอ้ย ผูส้ังเคราะห์จะตอ้งสรุป
ประเด็นหลกัของผลการวิจยัแต่ละเรืองและบรรยายให้เห็นความสัมพนัธ์และความขดัแยง้ระหว่าง
ผลการวิจยัเหล่านนั ซึงตอ้งสรุปดว้ยความเทียงธรรม ไม่ลาํเอียง  

.5 การใช้ประโยชน์จากผลการสังเคราะห์งานวจิัย 

เป้าหมายหลกัของการวิจยัปฏิบติัการเพือพฒันาการเรียนการสอน  คือการแกไ้ขปัญหาที
เกิดขึนในชนัเรียนหรือทีเกียวขอ้งกบัการเรียนการสอนโดยครูเป็นผูว้ิจยั  การจดัการเรียนการสอน
ของครูในยุคปฏิรูปการศึกษาตอ้งอาศยัการวิจยัเป็นเครืองมือสําคญัในการคิดคน้แนวทางใหม่ๆ 
สาํหรับพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน ผลงานทางวิชาการซึงไดจ้ากการทาํวิจยัถือเป็นผลพลอยไดข้อง
ครู  ไม่ใช่จุดมุ่งหมายหลกัทีผลกัดนัในครูตอ้งทาํวิจยั ดว้ยเหตุนีการวิจยัของครูจึงมีความยดืหยุน่ใน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



81 

 

แบบแผนของการเขียนรายงานหรือการเสนอผลการวิจยั  คุณภาพของงานวิจยัของครูยงัเป็นสิงที
ตอ้งคาํนึงถึงและใหค้วามสาํคญั  แต่ร่องรอยหลกัฐานทีสะทอ้นผลงานวิจยัของครูอาจจะไม่ไดจ้ดัทาํ
เป็นรายงานฉบบัสมบูรณ์เนืองจากขอ้จาํกดัของเวลา  ครูนักวิจยัจึงมกัมีความกงัวลว่าผลงานวิจยั
ของตนเองจะไม่มีคุณภาพและไม่เป็นทียอมรับ เนืองจากไม่ไดใ้ชว้ิธีการวิจยัทีทาํอยา่งเป็นทางการ  
เช่นงานวิจยัของนกัวิชาการทวัไป 

งานวิจยัของครูมีลกัษณะเป็นงานวิจยัขนาดเล็ก (Small scale) การใช้ประโยชน์จาก
ผลการวิจยัอาจจะไม่สามารถทาํไดใ้นวงกวา้ง เนืองจากขอ้จาํกดัของกลุ่มตวัอยา่งหรือบริบททีใชใ้น
การทาํวิจยัมีลกัษณะเฉพาะ ปัญหาการสรุปอา้งอิงผลการวิจยัยงัประชากรจึงนบัว่าเป็นจุดอ่อนของ
งานวิจยัเพือพฒันาการเรียนการสอนของครู 

อย่างไรก็ตาม  เนืองจากครูไม่ไดท้าํวิจยัเพียงเรืองเดียว  แลว้ยุติเพียงแค่นัน  ในอนาคต
งานวิจยัของครูจะเกิดขึนตลอดเวลา และเมือนาํงานวิจยัเหล่านันมาสังเคราะห์เขา้ดว้ยกนั  คุณค่า
ของผลการวิจยัโดยสรุปรวมจากขอ้คน้พบปลีกย่อยต่างๆ จะมีค่ามหาศาล  เพราะเป็นขอ้คน้พบที
ผ่านการทดลองตรวจสอบและปฏิบติัจริงมาแลว้  การสังเคราะห์รายงานการวิจยัจึงทาํให้ไดอ้งค์
ความรู้ทีมีประโยชน์ต่อการนาํไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนหรือผูเ้รียน  ภายใตเ้งือนไป
สถานการณ์ต่างๆ ทีครูไดศึ้กษาคน้ควา้ทดลองจากนกัเรียนหลายกลุ่มหรือหลายรุ่น 

นอกจากนีผลการสังเคราะห์รายงานการวิจยัของครูยงัเป็นประโยชน์ทีสามารถนาํไปสู่การ
พฒันาทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัศาสตร์ของการเรียนการอสน  โดยเป็นผลงานทางความคิดของครูผูเ้ป็น
ผูป้ฏิบติัการในโรงเรียน เป็นผูส้ร้างทฤษฎีขึนเอง  อาจกล่าวไดว้่า เป็นทฤษฎีฐานราก (Rounded 

theory) ทีพฒันาโดยครูนกัวิจยั 

การสังเคราะห์รายงานการวิจยั มิใช่จะดาํเนินการไดเ้ฉพาะงานวิจยัระดบับุคคลเท่านัน  
โรงเรียนหรือสถานศึกษาสามารถทาการสังเคราะห์งานวิจยัของครูในโรงเรียนของตน หน่วยงาน
ตน้สงักดัสามารถทาํการสงัเคราะห์งานวยัของครูในสงักดัของตนเอง และหน่วยงานทีรับผดิชอบใน
การส่งเสริมการวิจยัระดบัชาติ ก็สามารถสังเคราะห์งานวิจยัในชนัเรียนของครูไทย  ฐานขอ้มูล
งานวิจัยของครูจึงเป็นสิงจาํเป็น  ในอนาคตอนัใกลนี้ งานวิจัยในชันเรียนของครูจะมีมากมาย 
ประเด็นปัญหาทีเกิดขึนกบัผูเ้รียนทีเกิดขนัซาํกนัหรือคลา้ยกนั  กระจายอยู่ทงัทุกแห่งของประเทศ  
และไดรั้บการแกไ้ขดว้ยวิธีการทีหลากหลาย  หากนาํรายงานการวิจยัทีมีนับเป็นจาํนวนพนัหรือ
หมืนเรืองมาสังเคราะห์เขา้ดว้ยกนั  ก็จะไดข้มุทรัพยค์วามรู้ทีมีค่ามหาศาล ทีทาํใหเ้พือนร่วมวิชาชีพ
ได้เห็นแนวทางการแก้ปัญหาทีเกิดขึนในลักษณะเดียวกัน  ได้มีโอกาสเรียนรู้และนําไปใช้
ประโยชน์โดยไม่ตอ้งเสียเวลาคิดคน้ใหม่  หากเงือนไขปัจจยั หรือบริบทของปัญหานันเป็นแบบ
เดียวกนั ขณะเดียวกนัก็นับเป็นการเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบซาํถึงความตรงของขอ้คน้พบที
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เกิดขึนจากการวิจยั อนัจะทาํใหง้านวิจยัของครูเป็นงานวิจยัทีมีคุณภาพระดบัมืออาชีพยงิขึน (สุวิมล  
วอ่งวาณิช, 2545) 
 สรุปว่า การสังเคราะห์การวิจยั คือกระบวนการทีนาํไปสู่การสร้างขอ้สรุปรวมเกียวกบั
ผลการวิจยัในรายงานต่าง ๆ ทีมีการศึกษาภายใตป้ระเด็นวิจยัเดียวกนั แต่อาจมีความแตกต่างใน
วิธีการดาํเนินการ แนวทางการแกไ้ขปัญหา สภาพบริบทเงือนไขทีต่างกนั แต่จุดมุ่งหมายของการ
สังเคราะห์การวิจยั เพือให้ได้ขอ้ความรู้ในเชิงสรุปผลการวิจยัทีมีอยู่กระจดักระจาย ให้มีความ
ชดัเจนและไดข้อ้ยติุ 

3. งานวจิัยทีเกยีวข้องกบัการสังเคราะห์งานวิจัย 

3.  งานวจิัยในประเทศ 

 งานวิจัยทีเกียวข้องกับการสังเคราะห์งานวิจัยของการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษ ผูว้ิจยัไดร้วบรวมผลการวิจยัทีเกียวขอ้งเรียงตามลาํดบัดงันี 

 กษมา  นิลแดง ( ) ไดท้าํการศึกษาเรือง การศึกษาพฒันาการและการสังเคราะห์งานวิจยั
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพือศึกษาพฒันาการและสังเคราะห์งานวิจยัดา้นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา
ภาษาองักฤษในประเทศไทย  ตงัแต่ปี  พ.ศ. -  ประชากรคือวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดบั
ปริญญาโทและปริญญาเอกและรายงานการวิจัยของบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ  เกียวกับ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาองักฤษในประเทศไทย  จาํนวน  เรือง  การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติ
บรรยาย เช่น ร้อยละ การแจกแจงความถี การหาค่าเฉลีย และวิเคราะห์ค่าขนาดอิทธิพลเพือศึกษา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาองักฤษ  ผลการวิจยัพบว่า  ( ) งานวิจยั
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาองักฤษในประเทศไทยตงัแต่ปี พ.ศ. -   ยดึถือแนวคิดดา้น
ภาษาเพือการสือสารในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มากทีสุด  ขณะทีรองลงมา คือ  การสร้าง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาองักฤษตามแนวคิดดา้นพฤติกรรมนิยมดา้นบูรณาการแบบสือ
หลากหลาย  และบูรณาการอินเตอร์เนต  ตามลาํดบั  ( )  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาองักฤษ
ดา้นคาํศพัท ์ ไวยากรณ์  และภาษาเพือการสือสาร  มีประสิทธิภาพในการเพิมผลสัมฤทธิของผูเ้รียน  
โดยมีค่าขนาดอิทธิพลเฉลีย  . ,  .   และ  .   ตามลาํดบั   
 นายเจษฎา  พงษ์กลา้หาญ ( : บทคดัย่อ) ไดท้าํการสังเคราะห์ผลการวิจยัเกียวกบั
ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษระหว่างการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษากบัการสอนตาม
คู่มือครูโดยใชว้ิธีการวิเคราะห์เมตตา้ การศึกษาครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือสังเคราะห์ผลการวิจยัที
เปรียบเทียบความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษระหว่างการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษากบั
การสอนตามคู่มือครูในระดบัมธัยมศึกษาโดยใชว้ิธีการวิเคราะห์เมตตา้ กลุ่มตวัอยา่งเป็นงานวิจยัที
เป็นปริญญานิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ทีเป็นการวิจยัในลกัษณะของการทดลองเพือการเปรียบเทียบ
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ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษระหว่างการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษากบัการสอนตาม
คู่มือครูในระดบัมธัยมศึกษา ซึงเป็นวิทยานิพนธ์ทีผ่านเกณฑต์ามแบบประเมินงานวิจยัดว้ยตนเอง
จาํนวน  เล่ม เครืองมือทีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบประเมินงานวิจยัดว้ยตนเองและแบบ
สรุปลกัษณะรายละเอียดของงานวิจยัทีผูว้ิจยัสร้างขึนเอง แลว้ทาํการสังเคราะห์งานวิจยัเชิงปริมาณ
ดว้ยวิธีการวิเคราะห์เมตตา้ตามแนวคิดของ Schmidt และHunter สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ 
การหาค่าขนาดของผลของ Schmidt และ Hunter ผลการสังเคราะห์งานวิจยัเชิงปริมาณพบว่า การ
สอนภาษาอังกฤษด้วยการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ทาํให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการใช้
ภาษาองักฤษดา้นการฟัง-พูดการอ่าน และการเขียนสูงกว่าการสอนตามคู่มือครู โดยมีค่าเฉลียขนาด
ของผลเท่ากบั . .  และ .  เท่าของส่วนเบียงเบนมาตรฐานร่วมระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมตามลาํดบั 

 สุพฒัน์ สุกมลสันต์ ( ) การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคห์ลกัเพือคน้หาขอ้สรุปต่าง ๆที
เกียวขอ้งกบักระบวนการเรียนการสอนภาษาองักฤษจากงานวิจยัต่าง ๆ ในระยะ 16 ปี และเพือศึกษา
สภาพทวัไปของงานวิจยัดงักล่าวว่าเป็นอยา่งไร โดยวิธีอภิวิเคราะห์และการสังเคราะห์ผลการวิจยั
การศึกษาครังนีใช้ตวัอย่างงานวิจยั 335 เรืองจากประชากรเชิงนิยาม 425 เรืองทีเกียวกับ
กระบวนการเรียนการสอนภาษาองักฤษของนิสิตปริญญาโทและของอาจารยส์ถาบนัภาษาซึงทาํ
แลว้ เสร็จในระหว่างปี พ.ศ. 2515-2530 สถิติทีใชไ้ดแ้ก่ t-test, F-test, z-test และสถิติเชิงบรรยาย
ต่าง ๆ ผลการวิจยัทีสาํคญั คือ 1. เมือวดัดว้ยแบบทดสอบการฟังโดยตรง นกัเรียนในระดบัชนั ม.6
ในกทม. มีศกัยภ์าพทางการสือสารดา้นการฟังอยู่ในระดบัค่อนขา้งตาํการทดสอบการฟังดว้ยแบบ
วดัโดยตรงและโดยทางออ้มใชแ้ทนกนัไม่ได ้2.0 นักเรียนในระดบัชนั ม.5 ทุกสานวิชา มี
ความสามารถทางโครงสร้างทางภาษาในระดบัตาํความสามารถนีมีความสัมพนัธ์กบัความสามารถ
ดา้นการอ่านและเขียนในระดบัปานกลาง 3.0 นกัเรียนระดบัชนั ม. 6 สายอาชีพ มีความสามารถ
ทัวไปทางภาษาด้านการอ่าน ฟัง พูดและเขียนค่อนข้างตํามาก และความสามารถเหล่านีมี
ความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 4.บทเรียนโปรแกรมมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
โครงสร้างทางภาษามากเพราะทาํให้ผูเ้รียนมีสัมฤทธิผลเพิมขึนจากเดิมอยา่งมีนยัสาํคญัทุกคน 5.0 

ผลการทดสอบการฟังดว้ยแบบทดสอบโคลซและแบบทดสอบแบบเลือกตอบสัมพนัธ์กนัค่อนขา้ง
สูงแต่ผลการทดสอบการอ่าน โครงสร้างภาษา การเขียน และคาํศพัท ์ดว้ยแบบทดสอบทงั 2 ชนิด
สัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง 6.0 ความถนดัทางภาษาเจตคติและความสนใจมีความสัมพนัธ์กบั
สัมฤทธิผลในการเรียนภาษาองักฤษค่อนขา้งตาํแต่แรงจูงใจมีความสัมพนัธ์กบัสัมฤทธิผลการเรียน
ในระดบัปานกลาง 7. งานวิจยัโดยมากเกียวกบัตวัอยา่งในระดบัมธัยมศึกษามากทีสุดเกียวขอ้งกบั
การอ่านมากทีสุด เป็นงานวิจยัเชิงสํารวจมากทีสุดและวิจยัเกียวกบัผูเ้รียนมากทีสุด 8. งานวิจยั
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จาํนวนมากมีความหลากหลายในดา้นเนือหาสาระทาํใหง้านวิจยัในแต่ละเรืองมีจาํนวนนอ้ยเกินกว่า
ทีจะทาํการอภิวิเคราะห์หรือการสังเคราะห์ผลการวิจยัให้ผลเป็นทีน่าเชือถือไดจึ้งตอ้งอาศยัการ
บรรยายสรุปผลการวิจยัแทน 

 ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม ( ) ไดท้าํการสังเคราะห์งานวิจยัเกียวกบัคุณภาพของแบบสอบ
หลายตวัเลือก ประกอบดว้ยค่าความเทียง ค่าความตรง ค่าความยากง่าย และค่าอาํนาจจาํแนกทีมี
รูปแบบของแบบสอบ บริบทของแบบสอบวิธีการตรวจให้คะแนน และประเภทของแบบสอบ
ต่างกนัดว้ยวิธีวิเคราะห์อภิมานตามความคิดของ Hunter ซึงเป็นงานวิจยัทีนาํมาสังเคราะห์ระหว่างปี 

 ถึง  จาํนวน  เล่ม เป็นงานวิจยัเชิงทดลองจาํนวน  เล่ม และงานวิจยัเชิงสหสัมพนัธ์
จาํนวน  เล่ม ฐานขอ้มูลของการวิจัยครังนีประกอบด้วย ค่าดัชนีมาตรฐานจาํนวน ,  ค่า 
แบ่งเป็นค่าดชันีมาตรฐานของค่าความเทียง  ค่า ค่าความตรง  ค่า ค่าความยากง่าย  ค่า 
และค่าอาํนาจจาํแนก  ค่า การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติบรรยายและการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
ผลการวิจยัพบว่า ) ค่าเฉลียในภาพรวมของค่าค่าความเทียงมีค่าเฉลียเท่ากบั .  ค่าตาํสุดและ
ค่าสูงสุดเป็น .  และ .  ตามลาํดบั ตวัแปรกาํกบัทีอธิบายความแตกต่างของค่าความเทียงอยา่งมี
นยัสาํคญัและค่าเฉลียของกลุ่มทีมีค่าเฉลียสูงสุด ไดแ้ก่ตวัแปรการเรียงตวัเลือก แบบการสอบทีมีการ
เรียงตวัเลือกแบบค่ามากไปค่านอ้ย (. ) การเรียงแบบสอบ: แบบสอบทีมีการเรียงจากพฤติกรรม
การเรียนรู้ขนัตาํไปขนัสูง (. ) วิธีการตรวจให้คะแนน: แบบสอบทีมีวิธีการตอบและตรวจให้
คะแนนดว้ยวิธีให้คะแนนรายขอ้ต่างกนัตามความสามารถของผูส้อน (. ) และประเภทของแบบ
สอบ: แบบเติมคาํ (. ) ) ค่าเฉลียในภาพรวมของค่าความตรงเท่ากบั .  ค่าตาํสุดและค่าสูงสุด
เป็น .  และ  .  ตามลาํดบัตวัแปรกาํกบัทีอธิบายความแตกต่างของค่าความตรงอยา่งมีนยัสาํคญั
และค่าเฉลียของกลุ่มทีมีค่าเฉลียสูงสุดไดแ้ก่ ตวัแปรรูปแบบลวง : แบบสอบทีมีรูปแบบตวัลวงจาก
คาํตอบผดิของนกัเรียน (. ) และวิธีการตรวจใหค้ะแนน : แบบสอบทีมีวิธีการตอบและตรวจให้
คะแนนดว้ยวิธีของ สาํราญ มีแจง้ (. )       ) ค่าฌลียในภาพรวมของค่าความยากง่ายเท่ากบั .  
ค่าตาํสุดและสูงสุดเป็น .  และ .  ตามลาํดบั ตวัแปรกาํกบัทีอธิบายความแตกต่างของความยาก
ง่ายอยา่งมีนยัสาํคญัและค่าเฉลียของกลุ่มทีมีค่าเฉลียปานกลาง ไดแ้ก่ ตวัแปรการตอบและตรวจให้
คะแนนดว้ยวิธีการเดา (. ) และประเภทของแบบสอบ : แบบสอบหลายตวัเลือก (. ) และ ) 
ค่าเฉลียในภาพรวมของค่าอาํนาจจาํแนกเท่ากบั .  
 ยพุิน สมงาม(2545) ไดท้าํการสังเคราะห์งานวิจยัทางการเรียนการสอนภาษาองักฤษดา้น
การอ่านของนกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนปลายในระหว่างปี พ.ศ. 2531- 2544 ซึงการวิจยัครัง
นีมีจุดมุ่งหมายเพือศึกษาลกัษณะสังเคราะห์ผลการวิจยัทางการเรียนการสอนภาษาองักฤษดา้นการ
อ่านของนกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนปลายในระหว่างปี พ.ศ. 2531-2544 กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้น
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การวิจยั เป็นปริญญานิพนธ์ /วิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาโท จาํนวน 59 เรืองทีวิจยัเกียวกบัการเรียน
การสอนภาษาองักฤษดา้นการอ่านของนกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนปลายในระหว่างปี พ.ศ. 
2531-2544 ไดม้าจากการเลือกมหาวิทยาลยัทีดาํเนินการสอนระดบับณัฑิตศึกษาทางดา้นการสอน
ภาษาองักฤษ โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ในประเทศ
ไทย เครืองมือสาํหรับการวิจยัเป็นแบบวิเคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้ของงานวิจยัประกอบดว้ยส่วนสาํคญั 
2 ส่วน คือส่วนทีเป็นขอ้มูลพืนฐานของรายงานการวิจยัและส่วนทีเป็นรายละเอียดของงานวิจยัสถิติ
ทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถี (f) ค่าร้อยละ (%) ค่าไควส์แคว (Chi–square) และ Fisher’s 

exact test. ผลการวิจยัพบว่า 1. ลกัษณะของงานวิจยัสัดส่วนของงานวิจยัจาํแนกตามลกัษณะการ
เรียนรู้และผลการวิจยักระจายเป็นสัดส่วนทีไม่เท่ากนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที .05 แต่สัดส่วน
ของงานวิจยัจาํแนกตามพฤติกรรมการเรียนรู้ กระจายเป็นสัดส่วนทีเท่า ๆ กนั  2. ลกัษณะของ
งานวิจยั ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเรียนรู้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที .05  3. ลกัษณะของ
งานวิจยัไม่มีความสมัพนัธ์กบัผลการวิจยั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที .05 

 วรยทุธ นนัทะเสน (2544) ไดท้าํการสังเคราะห์งานวิจยัทางการเรียนการสอนภาษาองักฤษ
ดา้นทกัษะการอ่านของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในระหวา่งปีพ.ศ.2531-2541 จาํนวน 87 

เรืองพบว่า เป็นงานวิจยัเกียวกบัวิธีสอนทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ มากทีสุด จาํนวน 49 เรืองคิด
เป็นร้อยละ 56.32 รองลงมา คืองานวิจยัเกียวกบัการศึกษาสาํรวจพฤติกรรมของผูส้อนและผูเ้รียน
และงานวิจยัเกียวกบัเทคโนโลยีและนวตักรรมทางการเรียนการสอนทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ
จาํนวน 22 เรือง และ 13 เรือง คิดเป็นร้อยละ 25.29 และ 14.94 ตามลาํดบั และทีนอ้ยทีสุดคือ 
งานวิจยัเกียวกบัการศึกษาและวิเคราะห์แบบเรียนวิชาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษจาํนวน 3 เรือง คิด
เป็นร้อยละ 3.45 วิธีสอนทียดึแนวการสอนกระบวนการอ่านแบบปฏิสัมพนัธ์ (Interactive Model of 

Reading) และ กระบวนการอ่านจากบนลงล่าง (Top-Down Model of Reading) และการใชบ้ทเรียน
และแบบฝึกทักษะการอ่านสําเร็จรูปโดยยึดแนวคิดทฤษฎีการเรียนภาษาด้วยตนเอง (Self-

Instruction) ตามแนวการเรียนการสอนภาษาเพือการสือสาร (Communication Approach) ส่งผลดี
ต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษของผูเ้รียนในทุกดา้น ไดแ้ก่ดา้นพุทธิพิสัย จิต
พิสัย และดา้นทกัษะพิสัย 

  ธารินี พลเยยีม (2547) ไดท้าํการสังเคราะห์งานวิทยานิพนธ์ทางการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ปีการศึกษา 2540 - 2545 พบว่า ขอ้คน้พบจากงานวิจยัทางการศึกษาทีใช้
วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยการสังเคราะห์งานวิจัยทีมีแผนแบบการวิจัย
ผสมผสานระหว่างวิธีการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพประชากรงานวิจยัคือ วิทยานิพนธ์คณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ปีการศึกษา 2540-2545 ทีใชแ้ผนแบบการวิจยัผสมผสาน จาํนวน 
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28 เล่มการเก็บรวบรวมขอ้มูลใชแ้บบบนัทึกขอ้มูลและแบบวิเคราะห์งานวิจยัการวิเคราะห์ขอ้มูลใช้
โปรแกรม SPSS for Window และการวิเคราะห์เนือหา ผลการวิจยัพบว่า 1. ลกัษณะการผสมผสาน
วิธีวิทยาการวิจยัในวิทยานิพนธ์ของคณะครุศาสตร์ มี 2 แบบคือ "แบบนาํแบบรอง" กบั "แบบทวิ
ภาคี" แบบนาํแบบรองใชใ้นงานวิจยั 16 เรืองโดยมี 15 เรืองทีใชว้ิธีเชิงปริมาณนาํและวิธีเชิงคุณภาพ
รอง ส่วนอีก 1 เรืองนนัใชว้ิธีเชิงคุณภาพนาํและวิธีเชิงปริมาณรอง ส่วนงานวิจยัทีใชแ้บบทวิภาคีมี 

12 เรือง ซึงส่วนใหญ่ วิธีวิจยัทีใชคื้อ การสาํรวจและกรณีศึกษา 2. คุณภาพของวิทยานิพนธ์ทีใชแ้ผน
แบบการวิจยัผสมผสานมีความหลากหลายดงันีวิทยานิพนธ์ส่วนใหญ่มีคุณภาพอยู่ในระดบัปาน
กลาง (ร้อยละ 67.86) ระดบัดี (ร้อยละ 28.57) และค่อนขา้งตาํ (ร้อยละ 3.57) เรียงลงมาตามลาํดบั
โดยมีตวัแปรคุณลกัษณะงานวิจยั 3 ตวั คือจาํนวนวิธีวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัเชิงคุณภาพ ประเภท
งานวิจัยและรูปแบบวิธีวิจัยแบบสํารวจ -กรณีศึกษา-สัมภาษณ์สามารถร่วมกันอธิบายความ
แปรปรวนของค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของคุณภาพงานวิจยัไดร้้อยละ 57.70   3.ขอ้คน้พบจาก
งานวิจยัมี 4 ดา้นคือ (1) ดา้นการจดัการเรียนการสอนเพือการพฒันาผูเ้รียน (2) ดา้นการพฒันาครู 
(3) ดา้นการพฒันาการบริหารจดัการ และ (4) ดา้นอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัการศึกษาสาํหรับการจดัการ
เรียนการสอนเพือการพัฒนาผูเ้รียนพบว่าครูควรรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลเพราะเป็นฐาน
สารสนเทศในการแกปั้ญหาและพฒันาผูเ้รียนผูป้กครองควรมีส่วนร่วมในการพฒันาผูเ้รียนการ
ประเมินนกัเรียนควรใชแ้ฟ้มผลงานทีมีการสะทอ้นความคิดเพือการพฒันาโดยครูและนกัเรียนส่วน
การพฒันาครูควรให้ครูทาํวิจยั และใชผ้ลการวิจยัไปพฒันาวิธีการสอนนกัเรียนการบริหารจดัการ
เน้นการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถินโดยดึงชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมกาํหนดทิศทางและเป้าหมายของ
โรงเรียนร่วมวางแผน ร่วมปฏิบติังานและร่วมประเมินผลอยา่งต่อเนืองและอยูใ่นวงจรปกติของการ
ทาํงาน 

3.  งานวจิัยต่างประเทศ 

 คูลิค และคณะ (Kulik and others,1983: Abstract) ไดท้าํการศึกษาเรืองการสังเคราะห์
งานวิจัยทีเกียวกับโปรแกรมสําหรับเด็กพิเศษ ได้เสนอผลวิเคราะห์เมตต้าในเรืองโปรแกรม
อุดมศึกษาสําหรับนักศึกษาทีตอ้งการความช่วยเหลือ  ประเภทคือ ประเภททีมีความเสียงสูงกบั
ประเภททีมีความบกพร่อง โดยเลือกงานวิจยัทีเกียวขอ้ง  เรือง พบว่า โปรแกรมทีจดัให้กลุ่ม
ตวัอยา่งนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัทีมีโอกาสสาํเร็จนอ้ย พบวา่ มีผลดีโดยเฉพาะเมือวดัดว้ยเกรดเฉลีย
และความอดทนเรียนในระดบัมหาวิทยาลยั โปรแกรมเหล่านีจดัว่าไดผ้ลเป็นโปรแกรมทีเกียวกบั
การอ่านทีศึกษา การแนะแนว และบริการเสริมการเรียนโปรแกรมเหล่านีช่วยให้เกรดเฉลียของ
นกัศึกษาเพิมประมาณ  ถึง  หน่วยส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และเพิมความอดทนเรียนจากร้อย
ละ  เป็น  
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 เฮม้บริ (Hembree. 1985, 649-A) ไดส้ังเคราะห์งานวิจยัทีเกียวกบัการใชเ้ครืองคิดเลขในการ
สอนคณิตศาสตร์จากงานวิจยั  เรือง กบัเดก็นกัเรียนระดบัประถมศึกษาพบว่า การใชเ้ครืองคิดเลข
พฒันาทกัษะทางคณิตศาสตร์ให้แก่เด็กประถมศึกษา ยกเวน้ชนัประถมศึกษาปีที  และพบว่า การ
ใหเ้ดก็ใชเ้ครืองคิดเลขช่วยส่งเสริมใหเ้ดก็ประถมทุกระดบัชนั และทุกระดบัความสามารถมีทศันคติ
ทีดีต่อคณิตศาสตร์มากกวา่เดก็ทีไม่ไดใ้ชเ้ครืองคิดเลข 

 ฟูซาโร (Fusaro, 1993: 228-231) ไดส้ังเคราะห์งานวิจยัเกียวกบักระบวนการเชือมประโยค
เขา้ดว้ยกนัทีมีผลต่อความเขา้ใจในการอ่าน โดยการสังเคราะห์แบบเมตตา้ ผลของการวิจยัยืนยนัว่า
กระบวนการเชือมประโยคเขา้ดว้ยกนัส่งผลดีต่อความเขา้ใจในการอ่านในการทาํแบบทดสอบ
โคลฌซ แต่ไม่สามารถใชไ้ดก้บัแบบทดสอบมาตรฐาน 

 สตาฮล์ และมิลเลอร์ (Stah and  Miller, 1988: Abstract) ไดส้ังเคราะหงานวิจยัเชิงปริมาณ 
จาํนวน  ชิน ซึงศึกษากียวกบัวิธีกรสอนทีมุ่งเนน้ประสบการณ์ทางภาษา สาํหรับการเริมตน้อ่าน 
โดยใชแ้บบการนบัคะแนนเสียง และแบบเมตตา้ ผลการวิจยัพบว่า การสอนทีมุ่งเนน้ประสบการณ์
ภาษา และแนววิธีการเรียนรู้เบืองตน้ต่างๆ สาํหรับผูอ่้าน ให้มีสมิทธิผลใกลเ้คียงกนัเกือบทุกดา้น 
แต่แนววิธีการสอนทีมุ่งเนน้ประสบการณ์ทางภาษามีสมิทธิผลในระดบัอนุบาล มากกกว่าในระดบั
ประถมศึกษาเกรด  และการจดจาํคาํศพัทม์ากกว่าความเขา้ใจเนือความ นอกจากนียงัพบว่า แนว
วิธีการทีมุ่งเนน้ประสบการณ์ทางภาษามีบทบาทสาํคญัในกระบวนการเรียนรู้การอ่าน เนืองจากเด็ก
เลก็ยงัดอ้ยประสบการณ์ จึงส่งผลใหแ้นววิธีการทีมุ่งเนน้ประสบการณ์ทางภาษาดว้ยสมิทธิผลลงไป
ดว้ย 

 ดิคสัน และคณะ (Dickson and others, 1995: Abstract) ไดส้ังเคราะห์งานวิจยัเกียวกบั
ลกัษณะการเรียบเรียงบทอ่าน และความสัมพนัธ์ของลกัษณะการเรียบเรียงบทอ่าน ทีมีต่อความ
เขา้ใจในการอ่านของผูเ้รียนตงัแต่ระดบัอนุบาล จนถึงระดบัอุดมศึกษาทีมีความสามารถทางการอ่าน
ในระดบัสูงและตาํ ผลการวิจยั พบว่า ความเขา้ใจในการอ่านของผูเ้รียนไม่ว่าระดบัใด สามารถ
เพมิพลูไดจ้ากลกัษณะของการเรียบเรียงในบทอ่าน ความตระหนกัและการรับรู้ถึงลกัษณะการเรียบ
เรียงในบทอ่านของผูเ้รียน ยทุธวิธีในการเรียบเรียงความของผูเ้รียน โครงสร้าง และการนาํเสนอบท
อ่านในลกัษณะทีปรากฏให้เห็นองคป์ระกอบของบทอ่านอย่างชดัเจน เช่น ชือเรือง ใจความหลกั 
หรือแมก้ระทงัโครงสร้าง และการนาํเสนอบทอ่านในลกัษณะทีไม่ปรากฏใหเ้ห็นองคป์ระกอบของ
บทอ่านอยา่งชดัเจน เช่น การพรรณนา การลาํดบัความ  
 สมิธ และคณะ (Smith and others, 1995: Abstract) ไดท้าํการสังเคราะห์งานวิจยัทีเกียวขอ้ง
กบัการอ่านทีมีเนือหาครอบคลุมเกียวกับความสําคญั มิติต่างๆ และผลของการรับรู้เสียงทีมีต่อ
กระบวนการเขา้ใจจากการอ่าน อีกทงัยงันาํเสนอความเหมือนและความต่าง ระหว่างผูอ่้านในระดบั
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ปกติทีประสบความสาํเร็จในการอ่าน กบัผูเ้รียนทีมีความสามารถในระดบัต่างๆ ขอบเขตของเนือหา
ในการสังเคราะห์งานวิจยัในครังนีคือ ) ความสามารถในการออกเสียงทีใชใ้นการจาํแนกความ
แตกต่างไดอ้ยา่งชดัเจน ระหว่างผูอ่้านทีเก่งและผูอ่้านทีอ่อน ) ความสามารถในการตระหนกัหรือ
รับรู้เสียงต่อการอ่านลกัษณะต่างๆ ) ความสารถในการตระหนกัหรือรับรู้เสียงทีมีความสัมพนัธ์ซึง
กนัและกนักบัการรับรู้ในความเขา้ใจในการอ่าน ) ความสารถในการตระหนกัหรือรับรู้เสียงทีถือ
ว่าเป็นสิงจาํเป็น แต่ไมเ้พียงพอต่อการรับรู้ในความเขา้ใจจากการอ่าน ) ความสามารถในการ
ตระหนกั หรือรับรู้สิงทีถือว่าเป็นสิงทีสามารถสอนกนัไดแ้ละเสริมไดโ้ดยความเอาใจใสต่อตวัแปร
ต่างๆทีเป็นคาํสัง/คาํแนะนาํ นอกจากนี ความเทียงตรง ความสําคญัของการสอนให้ผูเ้รียนไดเ้กิด
ความตระหนกัหรือรับรู้เสียง คุณค่าของการประสานการสอนให้ผูเ้รียนไดเ้กิดความตระหนกัหรือ
รับรู้เสียง กับการสอนให้นักเรียนเกิดการออกเสียงพยญัชนะ และคุณค่าของการจดัการสอนที
ชดัเจนและมุ่งเน้นในความตระหนักหรือรับรู้เสียงสําหรับผูเ้รียนทีมีความสามารถในระดบัต่างๆ 
โดยเฉพาะผูที้อาจมีความบกพร่องในการอ่าน 

 มีฮน์า (Mehana, 1997: Abstract) ไดส้ังเคราะห์งานวิจยัจาํนวน  ชิน ทีศึกษากลุ่มตวัอยา่ง
ตงัแต่จาํนวน  –  คน เกียวกบัอิทธิพลของการยา้ย/เปลียนโรงเรียนทีมีต่อสัมฤทธิผลในการ
อ่านของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ตงัแต่ปี ค.ศ.  –  ผลการวิจยั
พบว่า การยา้ย/เปลียนโรงเรียนบ่อยครัง มีความสัมพนัธ์ในทางลบกบัความดอ้ยสมิทธิผลในการ
อ่านของนักเรียน % ถึง  % เมือเทียบกบักลุ่มนักเรียนกลุ่มอืนๆ ทีไม่ไดมี้การยา้ย/เปลีน
โรงเรียนหรือทีมีการยา้ย/เปลียนโรงเรียนนอ้ยครังกวา่ 
 สรุปไดว้่าผลของการสังเคราะห์งานวิจยัส่วนใหญ่จะให้ผลในภาพรวม หรือขอ้สรุปไปใน
ทิศทางเดียวกัน คือ ตัวแปรทีนํามาใช้ในการทดลองนันมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิทางการเรียน 
ความสามารถ ความสนใจ และเจตคติของผูเ้รียน ดงันันผูว้ิจยัจึงนาํงานวิจยัมาสังเคราะห์เพือวิจยั
การเรียนการสอน ดา้นการสอนอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา ในระหว่างปี พ.ศ. 

 ถึง พ.ศ. เพือหาภาพรวมและขอ้สรุป เพือประโยชน์สาํหรับในการศึกษาและการพฒันา
ประเทศต่อไปในอนาคต 
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บทที 3 

วธีิดําเนินการวจิัย 
 

 การวิจยัครังนีเป็นการสงัเคราะห์งานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการสอนอ่านภาษาองักฤษ ระดบัชนั
มธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย ระหว่างปี พ.ศ.  ถึง พ.ศ.  โดยมีวตัถุประสงค์เพือ
ศึกษาลกัษณะงานวิจยัดา้นการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดบัชันมธัยมศึกษาระหว่างปี พ.ศ. 

 ถึง พ.ศ.  และเพือประมาณค่าดชันีมาตรฐานของการวิจยัทางการสอนอ่านภาษาองักฤษ 
ระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย ระหวา่งปี พ.ศ.  ถึง พ.ศ.  

 ซึงการวิจัยครังนีผูว้ิจยัใช้วิธีการสังเคราะห์งานวิจยัเชิงปริมาณ ตามแนวคิดของ Glass 

(1981) และนงลกัษณ์ วิรัชชยั (2542) มีขนัตอนการดาํเนินการ สรุปไดด้งัตาราง 
 

ตารางที 1 สรุปขนัตอนวิธีการดาํเนินการวิจยั 
 

ลาํดับขันตอน วตัถุประสงค์ การดําเนินงาน 
ขนัตอนที  

ขันการศึกษาเอกสารที
เกียวขอ้ง 

 

ขนัตอนที  

ขนัการสาํรวจและ
คดัเลือกงานวิจยั 

 

ขนัตอนที  

ขนัการวิเคราะห์ 

 

เพือให้ทราบกรอบแนวคิดใน
การสังเคราะห์งานวิจยัดา้นการ
สอนอ่านภาษาองักฤษระดบัชนั
มธัยมศึกษา 
เพือให้ได้จ ํานวนงานวิจัย ที
นาํมาใชใ้นการสงัเคราะห์ 

 

 

เพือศึกษางานวิจยัดา้นการสอน
ภาษาองักฤษระดบัชนั
มธัยมศึกษา 
 

ศึกษาเอกสารทีเกียวขอ้งเพือให้ได้
กรอบแนวคิดในการทาํวิจยั 

 

 

สาํรวจหรืคดัเลือกงานวิจยัทีนาํมาใช้
ในการสังเคราะห์ ระหว่างปีพ.ศ. 

 ถึง พ.ศ.  เป็นจาํนวน  
เล่ม ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
วิ เคราะห์ข้อมูลเบืองต้นเกียวกับ
ลักษณะทัวไปในงานวิจัยด้านการ
ส อ น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ร ะ ดั บ ชั น
มธัยมศึกษา 
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ตารางที 1 สรุปขนัตอนวิธีการดาํเนินการวิจยั (ต่อ) 
 

ลาํดับขันตอน วตัถุประสงค์ การดําเนินงาน 
ขนัตอนที  

ขนัการประมาณค่า
ขนาดอิทธิพล 

 

ขนัตอนที 5 
ขั น ก า ร ส รุ ป อ ง ค์
ความรู้ทีได ้
 

เพือประมาณค่าขนาดอิทธิพล
ในงานวิจยัดา้นการสอน
ภาษาองักฤษระดบัชนั
มธัยมศึกษา 
เพือสรุปขอ้คน้พบจาก
งานวิจยัดา้นการสอนอ่าน
ภาษาองักฤษระดบัชนั
มธัยมศึกษา 

คาํนวณหาค่าขนาดอิทธิพล โดยใช้สูตร
ของ Glass (1981: 118) 

 

 

สรุปขอ้คน้พบด้านการวิเคราะห์เนือหา
จากงานวิจยัดา้นการสอนอ่านภาษา 
องักฤษระดบัมธัยมศึกษา เพือใชเ้ป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนดา้นการ
สอนอ่านภาษาองักฤษต่อไป 

 

ประชากรในการสังเคราะห์งานวิจัย 
 ประชากรทีใช้ในการสังเคราะห์งานวิจยัครังนี เป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ
มหาวิทยาลยัศิลปากร ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทีศึกษาเกียวกบัการสอนอ่านภาษาองักฤษ
ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา ในระหวา่งปี พ.ศ.  ถึง พ.ศ.  จาํนวน 65 เล่ม 

เกณฑ์ในการคดัเลอืกงานวจิัย 
 ในการคดัเลือกงานวิจยัครังนี ผูว้ิจยักาํหนดเกณฑใ์นการพิจารณาดงันี 
 . เป็นงานวิจยัเชิงทดลองทีทาํการศึกษาเกียวกับการสอนอ่านภาษาองักฤษ ระดับชัน
มธัยมศึกษาทีทาํการเผยแพร่ ระหวา่งปี พ.ศ.  ถึง พ.ศ.   
 . ในแต่ละเล่มมีค่าสถิติทีจาํเป็นในการประมาณค่าขนาดอิทธิพลอยา่งครบถว้น  
เครืองมือทีใช้ในการวจิัย 
 การวิจยัครังนีเป็นการสังเคราะห์งานวิจยัทีเกียวขอ้งกับการสอนอ่านภาษาองักฤษของ
นักเรียนระดับมธัยมศึกษา ในระหว่างปี พ.ศ.  ถึง พ.ศ.  โดยใช้เครืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล  ประเภท ไดแ้ก่  แบบบนัทึกขอ้มูลคุณลกัษณะงานวิจยั และแบบประเมินคุณภาพ
งานวิจยัโดยมีรายละเอียดดงันี 
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. แบบบนัทึกขอ้มูลคุณลกัษณะงานวิจยัแบ่งเป็น 3 ส่วนไดแ้ก่  
  ส่วนที 1 เป็นแบบบนัทึกขอ้มูลคุณลกัษณะงานวิจยั เกียวกบัรายละเอียดดา้นการ
พิมพแ์ละนกัวิจยัรายละเอียดดา้นระเบียบวิธีวิจยัทีใช ้และรายละเอียดดา้นเนือหาสาระของงานวิจยั 
จาํนวน  ขอ้ (ภาคผนวก ข) 
  ส่วนที 2 เป็นแบบบนัทึกคุณลกัษณะของเครืองมือ จาํนวน  ขอ้ (ภาคผนวก ค) 
  ส่วนที 3 เป็นแบบบนัทึกผลการวิจยั จาํนวน  ขอ้ (ภาคผนวก ง) 
 . แบบประเมินคุณภาพงานวิจยั ทีผูว้ิจยัสร้างขึนเองมีลกัษณะเป็นมาตรประเมินค่า  ระดบั 
ไดแ้ก่  คือ คุณภาพงานวิจยัตอ้งปรับปรุง  คือ คุณภาพงานวิจยัพอใช ้  คือ คุณภาพงานวิจยัปาน
กลาง   คือ คุณภาพงานวิจยัดี และ  คือ คุณภาพงานวิจยัดีมาก จาํนวน  ขอ้ และเกณฑ์ในการ
ประเมินคุณภาพงานวิจยั (ภาคผนวก ก) 
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
 เครืองมือทีใช้ในงานวิจัยครังนี เป็นแบบบนัทึกคุณลกัษณะงานวิจัยและแบบประเมิน
คุณภาพงานวิจยั เพือสรุปรายละเอียดงานวิจยัทีผูว้ิจยัสร้างขึนประกอบดว้ยส่วนสาํคญั ดงันี  
 . แบบบันทกึข้อมูลคุณลกัษณะงานวจัิย 

  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาตามขนัตอน โดยมีรายละเอียดดงันี 

 .  ศึกษาตาํรา เอกสาร และงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการสร้างแบบบนัทึกขอ้มูลคุณลกัษณะ
งานวิจยัจากงานวิจยัของ ภิรดี วชัรสินธ์ุ (2544) และวรรณี อริยะสินสมบูรณ์ (2544) เพือเป็น
แนวทางในการกาํหนดรูปแบบของบนัทึกและตวัแปรคุณลกัษณะงานวิจยั ซึงแบ่งออกเป็นตวัแปร
จดัประเภท และตวัแปรต่อเนือง โดยมีคุณลกัษณะของงานวิจยั 3 ดา้นดงัตาราง 

 

ตารางที 2 แสดงตวัแปรคุณลกัษณะงานวิจยัแยกตามรายดา้นต่างๆ 

คุณลกัษณะงานวจิัย ตัวแปรจัดประเภท ตัวแปรต่อเนือง 
. ดา้นการพิมพแ์ละผูว้ิจยั 

 
. ปีทีทาํงานวิจยัเสร็จ      
. สถาบนัทีผลิตงานวิจยั 
. คณะทีผลิตงานวิจยั 
. สาขาทีผลิตงานวิจยั  

. จาํนวนหนา้ทงัหมด 

. จาํนวนหนา้ไม่รวมภาคผนวก 

. จาํนวนสมมติฐาน 

. จาํนวนตวัแปรตน้ 
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ตารางที 2 แสดงตวัแปรคุณลกัษณะงานวิจยัแยกตามรายดา้นต่างๆ (ต่อ) 
คุณลกัษณะงานวจิัย ตัวแปรจัดประเภท ตัวแปรต่อเนือง 

2. ดา้นวธีิวิทยาการวิจยั 
 

 

 

. วตัถุประสงคข์องงานวิจยั 

. กลุ่มทฤษฎีและแนวคิด 

7. สมมติฐานการวิจยั 

8. ประเภทของงานวิจยั 

9. กลุ่มตวัอยา่ง 
10. การวิเคราะห์ขอ้มูล / ประเภท
ของการวเิคราะห์ 

11. สรุปผลการวิจยั 
12. การนาํผลการวิจยัไปใช ้
  

. จาํนวนตวัแปรตาม 

. กลุ่มทดลอง 

. กลุ่มควบคุม 

. จาํนวนเครืองมือ 

. ค่าความเทียงของเครืองมือ 

. คะแนนในการประเมิน
งานวิจยั 

 

 

ตวัแปรคุณลกัษณะงานวิจยั ทีจาํเป็นทีสามารถนาํมาสงัเคราะห์ ซึงประกอบดว้ยขอ้ยอ่ยดงัต่อไปนี 

 ตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัย หมายถึง ตวัแปรคุณลกัษณะทีเกียวขอ้งกบัรายงานการวิจยั ซึง
แบ่งเป็นตวัแปรจดัประเภท และตวัแปรต่อเนือง 

 1. ตัวแปรจัดประเภท คือ ลกัษณะและคุณสมบติั ของหน่วยต่าง ๆ ทีทาํการศึกษาหรือวิจยั 
ประกอบดว้ยตวัแปร ดงันี 

ปีทีทํางานวจิัยเสร็จ     หมายถึง ปีทีงานวิจยัพิมพเ์ผยแพร่ 

 สถาบันทีผลิตงานวิจัย  สถาบันจํานวน 4 แห่งได้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลยัศิลปากร 

 คณะผลติงานวิจัย แยกตามคณะทีผูว้ิจยัศึกษาไดแ้ก่ คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และศิลป
ศาสตร์ 

 สาขาทผีลติงานวจิัย แยกตามสาขาทีผูว้ิจยัศึกษา ไดแ้ก่ สาขาหลกัสูตรและการนิเทศ  สาขา
การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ  สาขาวิชาการมัธยมศึกษา สาขาเทคโนโลยี
การศึกษา และสาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน 
 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย แบ่งเป็น เพือบรรยาย เพือศึกษา เพือเปรียบเทียบ เพือหา
ความสัมพนัธ์ เพืออธิบาย เพือประเมิน และเพือวิจยัและพฒันา    

กลุ่มทฤษฎแีละแนวคดิ ประกอบด้วย ทฤษฎีหลกัและทฤษฎี/แนวคดิย่อย ไดแ้ก่ 
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ทฤษฎีหลัก แบ่งเป็น พุทธิปัญญาและความคิดสร้างสรรค ์พฒันาการทางเชาวปั์ญญาและ
ทางภาษา พฤติกรรม แรงจูงใจทศันคติ / เจตคติ การสอนอ่านภาษาองักฤษ จิตวิทยาการอ่าน  วินยั
ในตนเอง และนวตักรรมและสือการสอน 
 ทฤษฎี/แนวคิดย่อย แบ่งเป็นทฤษฎีการสอนอ่านทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้และนวตักรรม
และสือการสอน 
 สมมติฐานการวิจัย ประกอบดว้ย ไม่มีสมมติฐาน, สมมติฐานแบบมีทิศทาง, สมมติฐาน
แบบไม่มีทิศทาง, สมมติฐานแบบมีทิศทางและไม่มีทิศทาง 
 ประเภทของงานวิจัย ประกอบดว้ยการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) การวิจยั
เชิงทดลอง (Experimental Research) การวิจยัและพฒันา Research and Development การวิจยัเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) การวิจยักึงการทดลอง (Quasi-experimental design) การวิจยัขนั
พืนฐาน (Pre-experimental design) 
 กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่าง ระดับชันของกลุ่มตวัอย่าง และ
ประเภทของสถานศึกษา ดงันี 

 วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 3 วิธี คือ เลือกแบบเจาะจง, สุ่มแบบอย่างง่าย, และไม่
ระบุ 

ระดับชันของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบดว้ยมธัยมศึกษาปีที  - มธัยมศึกษาปีที  
 ประเภทของสถานศึกษา ประกอบดว้ยองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถิน สาํนกังานคณะกรรม 

การการศึกษาขนัพนืฐานแห่งราชอาณาจกัรไทย  สาํนกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน และสาํนกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
 การวเิคราะห์ข้อมูล / ประเภทของการวเิคราะห์ หมายถึงการนาํขอ้มูลทีเกบ็รวบรวมได ้จาก
กลุ่มตวัอยา่งหรือจากประชากรการวิจยัจาํนวนหนึง มาจาํแนกเพือตอบประเด็นปัญหาการวิจยั หรือ
ทดสอบสมมุติฐานการวิจยัใหค้รบทุกขอ้ ถา้ขอ้มูลเชิงปริมาณหรือเป็นตวัเลข ผูว้ิจยัจะใชว้ิธีการทาง
สถิติสรุปรวมขอ้มูล แต่ถ้าเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพผูว้ิจัยจะใช้วิธีการสรุปความ หรือสังเคราะห์
ขอ้ความ ประกอบดว้ย 

 สถิติทีใช้ในงานวิจัย ประกอบดว้ย การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพนัธ์ (simple 

correlation /regression) การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียสองค่าทีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งสอง
กลุ่มทีเป็นอิสระจากกนั (t-test for Independent Sample) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (one-way ANOVA) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง (Two-way ANOVA) 
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 สถิติทีใช้ในการหาคุณภาพเครืองมือ ประกอบด้วย อาํนาจจาํแนก (Power of 

Discrimination) ระดบัความยาก (Level of Difficult) ความเทียงตรง และความเชือมนั (Reliability) 

 สรุปผลการวิจัย ประกอบดว้ย ผลตามสมมติฐานการวิจยั  สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั
บางส่วน  ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยั โดยมีประเดน็ทีเป็นขอ้จาํกดัของการวิจยั 

การนําผลการวิจัยไปใช้ ประกอบดว้ยขอ้เสนอแนะนาํไปใชไ้ดจ้ริง  นาํบางส่วนไปใชไ้ด ้ 
ไม่สามารถนาํไปใชไ้ดเ้ลย 
 . ตัวแปรต่อเนือง หมายถึง สิงทีเปลียนค่าไปไดห้ลายค่า เป็นลกัษณะคุณภาพ คุณสมบติัที
เกียวกบัสิงทีสนใจจะนาํมาศึกษาทีสามารถนับได ้วดัได ้หรือหมายถึง สิงทีแปรเปลียนไปตาม
ระยะเวลา แปรเปลียนไดห้ลายค่า หรือมากกวา่  ลกัษณะ ประกอบดว้ย 

 จํานวนหน้าทังหมด หมายถึง จาํนวนหนา้ทงัหมดของงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการสอนอ่าน
ภาษาองักฤษ ระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย ระหว่างปี พ.ศ.  ถึง พ.ศ.  ใน
เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จาํนวน  เล่มทีนาํมาศึกษา 
 จํานวนหน้าไม่รวมภาคผนวก หมายถึง จาํนวนหน้าทีไม่รวมภาคผนวก ของงานวิจยัที
เกียวขอ้งกบัการสอนอ่านภาษาองักฤษ ระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย ระหว่างปี พ.ศ. 

 ถึง พ.ศ.  ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จาํนวน  เล่มทีนาํมาศึกษา 
 จํานวนสมมติฐาน  หมายถึง  จํานวนข้อความทีระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
(Varibles)  หรือแนวคิด (Concepts) ของผูที้จะทาํการวิจยัว่าตอ้งการจะทาํการทดสอบว่าเป็นความ
จริงหรือไม่ ไดแ้ก่ สมมติฐานแบบมีทิศทาง ไม่มีทิศทาง และมีทิศทางและไม่มีทิศทาง 

 จํานวนตัวแปรต้น หมายถึง จาํนวนสิงทีเป็นสาเหตุทีทาํให้เกิดผลต่าง ๆ หรือสิงทีตอ้งการ
ทดลองว่าเป็นสาเหตุทีทาํให้เกิดผลนนัจริงหรือไม่ ในเล่มของงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการสอนอ่าน
ภาษาองักฤษ ระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย ระหว่างปี พ.ศ.  ถึง พ.ศ.  ใน
เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จาํนวน  เล่มทีนาํมาศึกษา 
 จํานวนตัวแปรตาม หมายถึง จาํนวน สิงทีเป็นผลเนืองมาจากตวัแปรตน้ เมือตวัแปรตน้
หรือสิงทีเป็นสาเหตุเปลียนไป ตวัแปรตามหรือสิงทีเป็นผลจะเปลียนตามไปด้วย ในเล่มของ
งานวิจยัทีเกียวขอ้งกับการสอนอ่านภาษาองักฤษ ระดับชันมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย 
ระหวา่งปี พ.ศ.  ถึง พ.ศ.  ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จาํนวน  เล่มทีนาํมาศึกษา 
  กลุ่มตัวอย่าง หมายถึง ส่วนของประชากรทีถูกเลือกมาเป็นตัวแทนของประชากรใน
การศึกษาในเล่มของงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการสอนอ่านภาษาองักฤษ ระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนตน้
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และตอนปลาย ระหวา่งปี พ.ศ.  ถึง พ.ศ.  ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จาํนวน  เล่มที
นาํมาศึกษา 
 กลุ่มทดลอง หมายถึง กลุ่มตวัอยา่งทีไดรั้บการจดักระทาํ (treatment) ในการทดลอง ในเล่ม
ของงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการสอนอ่านภาษาองักฤษ ระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย 
ระหวา่งปี พ.ศ.  ถึง พ.ศ.  ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จาํนวน  เล่มทีนาํมาศึกษา 
  กลุ่มควบคุม หมายถึง  กลุ่มตวัอยา่งทีผูว้ิจยัจดัใหมี้ลกัษณะเหมือนกลุ่มทดลอง แต่ไม่ไดรั้บ
การจดักระทาํ คงปล่อยให้เป็นไปตามสภาพธรรมชาติ ทงันีเพือประโยชน์ในการเปรียบเทียบกบั
กลุ่มทดลอง ในเล่มของงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการสอนอ่านภาษาองักฤษ ระดบัชันมธัยมศึกษา
ตอนตน้และตอนปลาย ระหว่างปี พ.ศ.  ถึง พ.ศ.  ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จาํนวน 

 เล่มทีนาํมาศึกษา 
 จํานวนเครืองมือ หมายถึง เครืองมือ ทีใชเ้ป็นสือสาํหรับการเกบ็ขอ้มูลในงานวิจยัที
เกียวขอ้งกบัการสอนอ่านภาษาองักฤษ ระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย ระหวา่งปี พ.ศ. 

 ถึง พ.ศ.  ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จาํนวน  เล่ม (ภาคผนวก ก-ง) 
ค่าความเทียงของเครืองมือ หมายถึง ค่าคุณภาพของเครืองมือทีใชใ้นการวิจยัทีสร้างขึน 

เพือใชว้ดัในคุณลกัษณะ/พฤติกรรม/เนือหาสาระทีตอ้งการวดัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ครอบคลุม มี
ประสิทธิภาพ และวดัไดถู้กตอ้งตามความเป็นจริง 

 คะแนนในการประเมินงานวิจัย หมายถึง คะแนนทีไดจ้ากการประเมินในแบบประเมิน
คุณภาพงานวิจยั ทีผูว้ิจยัสร้างขึนเองมี จาํนวน  ขอ้ และเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพงานวิจยั 
(ภาคผนวก ก) 
 .  สร้างแบบบนัทึกขอ้มูลคุณลกัษณะงานวิจยัมีลกัษณะเป็นแบบบนัทึกขอ้มูลทีมีการ
กําหนดรหัสสําหรับการบันทึกค่าในแต่ละรายการ เมือสร้างเสร็จแล้วนําแบบบันทึกข้อมูล
คุณลกัษณะงานวิจัยไปให้ผูเ้ชียวชาญด้านการวิจัยการศึกษา การวดัและประเมินผล และด้าน
ภาษาองักฤษ จาํนวน  ท่าน (ภาคผนวก จ) ตรวจสอบ ความชัดเจนและความครอบคลุมของ
ประเด็นทีจะประเมิน ซึงทงั  ท่าน มีความเห็นสอดคลอ้งกนัในการให้ผูว้ิจยันาํแบบบนัทึกขอ้มูล
คุณลกัษณะงานวิจยัไป ดาํเนินการเกบ็ขอ้มูลได ้ 
 โดยกาํหนดเกณฑใ์นการพิจารณา ดงันี 

  ให ้+  ถา้แน่ใจวา่ขอ้คาํถามนนัวดัตรงตามเนือหา  
  ให ้  ไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามนนัวดัตรงตามเนือหา 
  ให ้–   ถา้แน่ใจวา่ขอ้คาํถามนนัวดัไดไ้ม่ตรงตามเนือหา 
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เมือไดผ้ลคะแนนจากผูเ้ชียวชาญครบทุกท่านแลว้จึงนาํขอ้มูลทีไดม้าทาํการคาํนวณตามสูตรหาค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง (Item-Objective Congruence Index) (กรมวิชาการ, 2545: 65) ดงันี 

 

 

 

              IOC    หมายถึง ดชันีความสอดคลอ้ง 

              ∑R    หมายถึง ผลรวมของค่าคะแนนรายขอ้ตามดุลยพินิจของผูต้รวจสอบหรือ
ผูเ้ชียวชาญ 

              N    หมายถึง จาํนวนผูต้รวจสอบหรือผูเ้ชียวชาญ 

 จากผลการวิเคราะห์พบว่าค่า IOC > .  ดงันนั แบบบนัทึกขอ้มูลคุณลกัษณะงานวิจยัจึงมี
ความตรงในเชิงเนือหา เนืองจากค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Item-Objective Congruence Index - IOC) 
ทีเหมาะสมอยูร่ะหวา่ง .67- .    
  1.3 ผูว้ิจยัไดน้าํแบบบนัทึกขอ้มูลคุณลกัษณะงานวิจยั ไปทดลองบนัทึกกบังานวิจยัทีเป็น
กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน  เล่ม ก่อนจะนาํมาปรับปรุงในเกิดความชัดเจนและครอบคลุมประเด็นที
ตอ้งการศึกษา และนาํเสนออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพือตรวจสอบในขนัตอนสุดทา้ยก่อนนาํ
แบบสรุปรายงานการวิจยัไปเกบ็รวบรวมขอ้มูลจริง 

 . แบบประเมินคุณภาพงานวจัิย 
 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาตามขนัตอน โดยมีรายละเอียดดงันี 

 .  ศึกษารายละเอียดเกียวกบัเกณฑก์ารประเมินคุณภาพงานวิจยั 
 .  ร่างประเดน็ในการสร้างแบบประเมินคุณภาพงานวิจยัเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดบั โดย
กาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนแต่ละระดบั (rubric) จาํนวน 25 ขอ้ สร้างโดยปรับปรุงมาจากงานวิจยัที
เกียวขอ้งกบัเกณฑก์ารประเมิน และระดบัการประเมินคุณภาพงานวิจยัของ ภิรดี วชัรสินธ์ุ (2544) 

วรรณี อริยะสินสมบูรณ์ (2544) และไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม ( ) โดยมีโครงสร้างของแบบ
ประเมินคุณภาพงานวิจยั ดงันี 

คุณภาพของงานวิจัย หมายถึง คุณสมบติัดา้นความถูกตอ้ง เหมาะสม ความน่าเชือถือของ
รายงานการวิจยัโดยมีองคป์ระกอบทีใชใ้นการประเมิน 25 ขอ้ ดงันี 

1. ชือเรืองงานวิจยัมีความชดัเจน 

2. วตัถุประสงคข์องการวิจยัสอดคลอ้งกบัชือเรือง 

3. ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหาการวิจยัสอดคลอ้งกบัเรืองทีทาํวิจยั 

IOC = ∑R 

             N 
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4. เหตุผล/ความจาํเป็นในการทาํวิจยัสมเหตุสมผล 

5. การกาํหนดขอบเขตของการวิจยัเหมาะสมและมีเหตุผลรองรับ  
6. นิยามศพัทเ์ฉพาะมีความชดัเจน 

7. รายงานเอกสาร และงานวิจยัมีความเกียวขอ้งกบัปัญหาการวิจยั 

8. การศึกษารายงานเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งมีปริมาณมากพอ 
9. กรอบความคิดในการวิจยัเหมาะสมถูกตอ้งตามหลกัการวิจยั 
10. การเขียนสมมติฐานการวิจยัถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั 

11. การออกแบบการวิจยัเหมาะสมกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั 
12. ขนัตอนในการดาํเนินการทดลองมีความชดัเจน เหมาะสม 
13. การเลือกกลุ่มตวัอยา่งเป็นตวัแทนทีดีของประชากร 
14. นิยามปฏิบติัการตวัแปรมีความชดัเจน 
15. เครืองมือวิจยัมีความสอดคลอ้งกบักลุ่มตวัอยา่งและตวัแปร 
16. การทดลองมีการควบคุมตวัแปรแทรกซอ้นอยา่งเหมาะสม 
17. สถิติวิเคราะห์ขอ้มูลเหมาะสมกบัปัญหาการวิจยั 
18. การนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลมีความเหมาะสมและชดัเจนตามหลกัการวิจยั 

19. การแปลความหมายและสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลถูกตอ้ง 

20. การอภิปรายผลครอบคลุมประเดน็ปัญหาขอ้มลูถูกตอ้ง 

21. ใชผ้ลจากกระบวนการดาํเนินงานวิจยัมากาํหนดขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้

22. ประโยชน์ของงานวิจยัในดา้นการนาํไปปฏิบติั 

23. ประโยชน์ของงานวิจยัในดา้นวิชาการ 

24. รายงานการวิจยัมีรูปแบบถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ 

25. คุณภาพรายงานการวิจยัโดยสรุปในภาพรวม 

การสังเคราะห์งานวิจยัในครังนีผูว้ิจยัประเมินคุณภาพของงานวิจยั โดยใชแ้บบประเมิน
คุณภาพงานวิจยัซึงเป็นแบบประเมิน แบบมาตรประเมินค่า 5 ระดบั ดงันี (ภาคผนวก ก) 
 แบบประเมินคุณภาพงานวิจยัมีลกัษณะเป็นมาตรประเมินค่า 5 ระดบัโดยกาํหนดการให้
คะแนน แต่ละระดบั (Likert, Rensis, ) ดงันี 
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  0 หมายถึง  ตอ้งปรับปรุง    
  1  หมายถึง  พอใช ้
  2 หมายถึง  ปานกลาง   
  3  หมายถึง  ดี 

  4 หมายถึง  ดีมาก  

เกณฑใ์นการแปลผลการประเมินคุณภาพงานวิจยัดา้นคุณภาพรายงานการวิจยัโดยสรุปในภาพรวม  
(นทัธี เชียงชะนา, ) 
 คะแนนประเมินอยูร่ะหวา่ง  - 0.80   หมายถึง ปรับปรุง 

 คะแนนประเมินอยูร่ะหวา่ง 0.81-1.60  หมายถึง พอใช ้

 คะแนนประเมินอยูร่ะหวา่ง 1.61-2.40  หมายถึง ปานกลาง 

 คะแนนประเมินอยูร่ะหวา่ง 2.41-3.20  หมายถึง ดี 

 คะแนนประเมินอยูร่ะหวา่ง 3.21-4.00  หมายถึง ดีมาก 

 .  นาํแบบประเมินคุณภาพงานวิจยัไปให้ผูเ้ชียวชาญตรวจสอบ ความชดัเจนและความ
ครอบคลุมของประเด็นทีจะประเมิน โดยผูเ้ชียวชาญดา้นการวิจยัการศึกษา การวดัและประเมินผล 
และดา้นภาษาองักฤษ จาํนวน  ท่าน (ภาคผนวก จ) ตรวจสอบ ความชดัเจนและความครอบคลุม
ของประเดน็ทีจะประเมิน ซึงทงั  ท่าน มีความเห็นสอดคลอ้งกนัในการใหผู้ว้ิจยันาํประเมินคุณภาพ
ของงานวิจยั ไปดาํเนินการเกบ็ขอ้มูลได ้
 โดยกาํหนดเกณฑใ์นการพิจารณา ดงันี 

  ให ้+  ถา้แน่ใจวา่ขอ้คาํถามนนัวดัตรงตามเนือหา  
  ให ้  ไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามนนัวดัตรงตามเนือหา 
  ให ้–   ถา้แน่ใจวา่ขอ้คาํถามนนัวดัไดไ้ม่ตรงตามเนือหา 

เมือไดผ้ลคะแนนจากผูเ้ชียวชาญครบทุกท่านแลว้จึงนาํขอ้มูลทีไดม้าทาํการคาํนวณตาม
สูตรหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง ดงันี 

 

 

 

  IOC    หมายถึง ดชันีความสอดคลอ้ง 

              ∑R    หมายถึง ค่าคะแนนรายขอ้ตามดุลยพินิจของผูต้รวจสอบหรือผูเ้ชียวชาญ 

              N    หมายถึง จาํนวนผูต้รวจสอบหรือผูเ้ชียวชาญ 

 

IOC = ∑R 

             N 
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จากผลการวิเคราะห์พบว่าค่า IOC > .  ดงันนั แบบประเมินคุณภาพงานวิจยัจึงมีความ
ตรงในเชิงเนือหา เนืองจากค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Item-Objective Congruence Index - IOC) ที
เหมาะสมอยูร่ะหวา่ง . - .    
 .  นาํแบบบนัทึกขอ้มูลคุณลกัษณะงานวิจยัมาทดลองฝึกประเมินและรายงานผลกบั
อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพือตรวจสอบความสอดคลอ้งในการประเมิน โดยทาํการฝึกประเมิน
วิทยานิพนธ์ จาํนวน 2 เล่มผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของการประเมินคุณภาพระหว่าง
อาจารยที์ปรึกษากบัผูว้ิจยั  
 การประเมินงานวิจยัครังที   
 มีประเด็นทีอาจารยที์ปรึกษาและผูว้ิจยัประเมินไดส้อดคลอ้งกนัจาํนวน   ขอ้ จาก  ขอ้ 
คิดเป็นร้อยละ .  และประเมินต่างกนั จาํนวน  ขอ้ คิดเป็นร้อยละ .  ทงันีผูว้ิจยัและอาจารย์
ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ไดอ้ธิบายเหตุผลในการประเมินคุณภาพงานวิจยัของตนเอง เพือปรับและทาํ
ความเขา้ใจในการประเมินใหต้รงกนั 
 การประเมินงานวิจยัครังที    
 มีประเด็นทีอาจารยที์ปรึกษาและผูว้ิจยัประเมินไดส้อดคลอ้งกนัเพิมขึนเป็น  ขอ้คิดเป็น
ร้อยละ .  ไม่สอดคลอ้งกนัจาํนวน  ขอ้ คิดเป็นร้อยละ .  ทงันีผูว้ิจยัและอาจารยที์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ไดอ้ธิบายเหตุผลในการประเมินคุณภาพงานวิจยัของตนเอง เพือปรับและทาํความเขา้ใจ
ในการประเมินจนไดป้ระเดน็ทีสอดคลอ้งตรงกนั 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัการสอนอ่านภาษาองักฤษ ระดบัชนัมธัยมศึกษา
ระหวา่งปี พ.ศ.  ถึง พ.ศ. โดยดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ดงันี 

 . สํารวจรายชือวิทยานิพนธ์ทีเกียวกบัการสอนอ่านภาษาองักฤษ ระดบัชนัมธัยมศึกษา
ระหวา่งปี พ.ศ.  ถึง พ.ศ.  จากบทคดัยอ่และฐานขอ้มูลคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลยัทงั  แห่ง 
ทีเป็นปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ของนิสิต/นกัศึกษาระดบัปริญญาโท จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลยัศิลปากร  ในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล และฐานขอ้มูลจาก Thailis จาํนวน 65 เล่ม 

 . ผูว้ิจยัพิจารณาคุณลกัษณะงานวิจยัวา่ตรงกบัคุณสมบติัทีผูว้ิจยักาํหนดไวห้รือไม่ หากตรง
กบัความตอ้งการของผูว้ิจยัจึงคดัเลือกงานวิจยันนัไวบ้นัทึกลงแบบบนัทึกงานวิจยัไดแ้ก่ แบบบนัทึก
คุณลกัษณะงานวิจยั แบบบนัทึกคุณภาพงานวิจยัแบบบนัทึกเครืองมือสาํหรับการประมาณค่าขนาด
อิทธิพล และแบบบนัทึกผลสาํหรับการประมาณค่าขนาดอิทธิพล 
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สถิติทใีช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิจยัครังนีเป็นการสังเคราะห์งานวิจยั ตามวิธีของ Glass ซึงรายละเอียดของสถิติทีใชมี้
ดงันี 

 . วิเคราะห์ขอ้มูลพืนฐาน คุณลกัษณะงานวิจยั เพือวิเคราะห์สถานภาพทวัไปของงานวิจยั
ในดา้นต่างๆ โดยใชก้ารแจกแจงความถี หาค่าร้อยละและบรรยายเป็นความเรียงประกอบตาราง 

 . การวิเคราะห์เปรียบเทียบการประมาณค่าขนาดอิทธิพล (นงลกัษณ์ วิรัชชยั, ) ซึง
ประกอบดว้ยขนัตอนดงันี 

  2.1 สูตรการประมาณค่าขนาดอิทธิพลกรณีทีมีตวัแปรตามเป็นตวัแปรต่อเนือง ใช้
สูตรการประมาณค่าขนาดอิทธิพลจากค่าเฉลีย ดงันี  
 

     

  ค่าเฉลียกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม 
  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

  

  .  การวิเคราะห์เพือประมาณค่าขนาดอิทธิพล ดว้ยวิธีการประมาณค่าจากค่าสถิติ 
ดงันี 
 ค่าสถิติทีใช้ในการประมาณค่าขนาดอิทธิพล และค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ หมายถึง
ค่าสถิติทีไดจ้ากการทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ ไดแ้ก่ค่าสถิติ t  
       . .  การประมาณค่าขนาดอิทธิพลจากค่าสถิติ t ในการทดสอบความ
แตกต่างระหวา่งค่าเฉลีย 
 ค่าสถิติ t ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียมีสองกรณี คือ กรณีกลุ่มตวัอย่าง
เป็นอิสระต่อกนั และกลุ่มตวัอยา่งสมัพนัธ์กนั มีสูตรในการประมาณค่าขนาดอิทธิพล ดงันี 

 

 

      2.2.2 การประมาณจากค่าสถิติ t ในการทดสอบนยัสาํคญัของค่า
สมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ และประมาณค่าขนาดอิทธิพลจากสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ จากสูตร  
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d = ค่าขนาดอิทธิพล  

r = สมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ 

n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  
t = ค่าสถิติ ทีใชใ้นการทดสอบค่าเฉลีย  

  

  
  
   
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
บทที 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจยัครังนีเป็นการสงัเคราะห์งานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการสอนอ่านภาษาองักฤษ ระดบัชนั
มธัยมศึกษาระหว่างปี พ.ศ.  ถึง พ.ศ.  จาํนวน  เล่ม โดยมีวตัถุประสงค์เฉพาะใน
การศึกษาลกัษณะงานวิจยัดา้นการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดบัชนัมธัยมศึกษาระหว่างปี พ.ศ. 

 ถึง พ.ศ.  และประมาณค่าดัชนีมาตรฐานของการวิจยัทางการสอนอ่านภาษาองักฤษ 
ระดบัชนัมธัยมศึกษาระหว่างปี พ.ศ.  ถึง พ.ศ.  ซึงเป็นปริญญานิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ที
ศึกษาเกียวกับการสอนอ่านภาษาอังกฤษ ระดับชันมัธยมศึกษา ของนิสิต / นักศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์และศิลปศาสตร์จากมหาวิทยาลยั  แห่ง ไดแ้ก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลยัศิลปากร โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์อภิมาณ ตามแนวทางของ Glass ในการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัแยก
เสนอเป็น  ตอนดังนี ตอนที  ผลการวิเคราะห์คุณลกัษณะงานวิจยั ตอนที  ผลการประเมิน
คุณภาพงานวิจยัตอนที  ผลการประมาณค่าดชันีมาตรฐาน และตอนที  สรุปผลของวิธีการสอน
อ่านภาษาองักฤษ 

 เพือความสะดวกและการสือความหมายทีชดัเจนมากขึน ในการนาํเสนอผลการวิเคราะห์
ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดใ้ชต้วัอกัษรยอ่และสญัลกัษณ์ต่างๆ เพือใชใ้นการแทนค่าสถิติดงันี (ภาคผนวก จ) 
 

 X หมายถึง  ค่าเฉลีย  
 S, SD หมายถึง  ค่าส่วนเบียงแบนมาตรฐาน 

 Sk หมายถึง  ค่าความเบ ้

 Ku หมายถึง  ค่าความโด่ง 

 Min หมายถึง  ค่าสูงสุด 
 Max หมายถึง  ค่าตาํสุด 
 Range หมายถึง  พิสัย 

 d หมายถึง  ขนาดอิทธิพล 
 ,  หมายถึง  ค่าเฉลียกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
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ตอนท ี  วเิคราะห์คุณลกัษณะงานวจัิย 

.  ผลการวิเคราะห์ลักษณะการแจกแจงของตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยเฉพาะรายทีเป็น
ตัวแปรจัดประเภท 
ตารางที 3 ผลการวิเคราะห์ลกัษณะการแจกแจงของตวัแปรคุณลกัษณะงานวิจยัเฉพาะรายทีเป็น 

    ตวัแปรจดัประเภท 

คุณลกัษณะ
งานวจิัย 

ค่าของตวัแปร จํานวน ร้อยละ 

ปีทีทาํงานวจิยัเสร็จ  

ระดบัการศึกษา 

ม. -ม.  ช่วงปีทีพิมพเ์ผยแพร่ 
พ.ศ.  -  10 15.38 

พ.ศ.  -  12 18.46 

พ.ศ.  -  18 27.69 

ม.  - ม.  ช่วงปีทีพิมพเ์ผยแพร่ 

พ.ศ.  -  5 7.69 

พ.ศ.  -  8 12.31 

พ.ศ.  -  12 18.46 

รวม 65 100.00 

สถาบนัทีผลิต
งานวิจยั 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 29 44.62 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 27 41.54 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 6 9.23 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 3 4.62 

รวม 65 100.00 

คณะทีผลิต
งานวิจยั 

คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 60 92.31 

ศิลปศาสตร์ 5 7.69 

รวม 65 100.00 

สาขาทีผลิต
งานวิจยั 

การสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 29 44.62 

การมธัยมศึกษา 25 38.46 

หลกัสูตรและการนิเทศ /หลกัสูตรและการสอน 9 13.85 

เทคโนโลยกีารศึกษา 2 3.08 

รวม 65 100.00 
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ตารางที  ผลการวิเคราะห์ลกัษณะการแจกแจงของตวัแปรคุณลกัษณะงานวิจยัเฉพาะรายทีเป็นตวั 

   แปรจดัประเภท (ต่อ) 

 * ตอบไดม้ากกวา่  คาํตอบ  

คุณลกัษณะ
งานวจิัย 

ค่าของตวัแปร จํานวน ร้อยละ 

วตัถุประสงคข์อง
การวจิยั * 

วตัถุประสงคก์ารวจิยัเพือเปรียบเทียบ  45.05 

วตัถุประสงคก์ารวจิยัเพือศึกษา 38 34.23 

วตัถุประสงคก์ารวจิยัเพือวิจยัและพฒันา  18.02 

วตัถุประสงคก์ารวจิยัเพือประเมินผล  2.70 

รวม 111 100.00 

กลุ่มทฤษฎี
แนวคิดหลกั * 

การสอนอ่านภาษาองักฤษ  57.01 

นวตักรรมและสือการสอน  17.76 

แรงจูงใจ  7.48 

ทศันคติ / เจตคติ  5.61 

พฤติกรรม  4.67 

พทุธิปัญญาและความคิดสร้างสรรค ์  2.80 

วินยัในตนเอง  2.80 

จิตวทิยาการอ่าน  1.87 

รวม 107 100.00 

กลุ่มทฤษฎี
แนวคิดยอ่ย* 

การสอนอ่านภาษาองักฤษเพือการสือสาร 
(CommunicativeLanguage Teaching) 

18 14.88 

การสอนอ่านโดยใชท้ฤษฎีความรู้เดิม (Schema Theory) 9 7.44 

การสอนอ่านแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา    
CLE (Concentrate Language Encounter) 

5 4.13 

การสอนอ่านโดยใชโ้ครงสร้างระดบัยอด  
(Top-Level Structure) 

4 3.31 

การสอนอ่านโดยใชว้ธีิสอนแบบ KWL – Plus 4 3.31 

การเรียนรู้แบบร่วมมือกนัแบบ CIRC  

(Cooperative Integrated Reading and Composition) 
3 2.48 

การสอนอ่านแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) 3 2.48 
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ตารางที  ผลการวิเคราะห์ลกัษณะการแจกแจงของตวัแปรคุณลกัษณะงานวิจยัเฉพาะรายทีเป็นตวั 

    แปรจดัประเภท (ต่อ) 

* ตอบไดม้ากกวา่  คาํตอบ  

คุณลกัษณะ
งานวจิัย 

ค่าของตวัแปร จํานวน ร้อยละ 

กลุ่มทฤษฎี
แนวคิดยอ่ย* 

แนวการสอนภาษาทีเนน้เนือหา  
(Content-Based Instruction) 

3 2.48 

การสอนอ่านตามกลวธีิการเรียนรู้ทางภาษา   
(Language learning strategy)  2 1.65 

กลวธีิอภิปัญญา  
(Metacognitive Strategy Training on Reading) 

2 1.65 

การสอนอ่านโดยใชโ้ครสร้างเรืองเล่า (Story Grammar) 2 1.65 

การอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ (Critical thinking) 2 1.65 

การสอนอ่านโดยวธีิการสร้างแผนภาพลาํดบัความคิด 

(Semantic Mapping)  
2 1.65 

กลวธีิการเรียนรู้ศพัท ์ 
(English Vocabulary Learning Strategies) 

2 1.65 

การสอนดว้ยวธีิเอ อาร์ ซี   ARC  

(Anticipation Realization Contemplation) 
1 0.83 

การสอนโดยการสอนไวยากรณ์ และแปล    
(Grammar Translation Method) 

1 0.83 

การสอนอ่านภาษาองักฤษโดยใชว้รรณคดีเป็นฐาน 1 0.83 

การสอนอ่านภาษาองักฤษแบบเนน้มโนทศัน์   
(Concept – Oriented Reading Instruction) 

1 0.83 

การสอนอ่านโดยใชก้ลวธีิตงัคาํถามตนเอง  
(Self-questioning) 

1 0.83 

การสอนแบบบูรณาการขา้มหลกัสูตร 1 0.83 

กระบวนการอ่านแบบปฏิสัมพนัธ์  
(Interactive method of reading) 

1 0.83 

การสอนอ่านดว้ยวธีิสอนแบบ STAD    
(Student Teams Achievement Divisions) 

1 0.83 
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ตารางที  ผลการวิเคราะห์ลกัษณะการแจกแจงของตวัแปรคุณลกัษณะงานวิจยัเฉพาะรายทีเป็นตวั 

    แปรจดัประเภท (ต่อ) 

* ตอบไดม้ากกวา่  คาํตอบ 

คุณลกัษณะ
งานวจิัย 

ค่าของตวัแปร จํานวน ร้อยละ 

กลุ่มทฤษฎี
แนวคิดยอ่ย* 

การสอนอ่านดว้ยวธีิสอนแบบ DR-TA    
(Directed Reading – Thinking Activity) 

1 0.83 

การสอนอ่านดว้ยวธีิสอนแบบ  IDEAL  

(The IDEAL Problem – Solving Strategy) 

1 0.83 

การสอนอ่านดว้ยวธีิการสอนแบบชีแนะ  
(Suggestopedia) 

1 0.83 

การสอนอ่านภาษาองักฤษตามกลวธีิการเสริมต่อการเรียนรู้ 
(Scaffolding) 

1 0.83 

การสอนอ่านโดยใชก้ลวธีิการจดบนัทึก  
(Notetaking - strategies) 

1 0.83 

การสอนอ่านข่าวในหนงัสือพิมพ ์ 1 0.83 

รวม 75 61.98 

นวตักรรมและสือ
การสอน 

แบบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษ 15 12.40 

นวตักรรมและสือการสอน                    4 3.31 

รวม 19 15.70 

แรงจูงใจ 

ในการอ่าน 

แรงจูงใจในการเรียน (Intrinsic motivation) 4 3.31 

แรงจูงใจ (Motivation Theory) 3 2.48 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ (Need of Achievement) 1 0.83 

รวม 8 6.61 

ทศันคติ / 
 เจตคติต่อการ

อ่าน 

เจตคติต่อการอ่าน (Reading Attitude) 3 2.48 

เจตคติต่อการเรียนวชิาภาษาองักฤษ  
(English Learning Attitude) 

3 2.48 

รวม 6 4.96 

พฤติกรรม 
พฤติกรรมการกลา้แสดงออก 2 1.65 

พฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 2 1.65 

รวม 4 3.31 
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ตารางที  ผลการวิเคราะห์ลกัษณะการแจกแจงของตวัแปรคุณลกัษณะงานวิจยัเฉพาะรายทีเป็นตวั 

    แปรจดัประเภท (ต่อ) 

* ตอบไดม้ากกวา่  คาํตอบ  

คุณลกัษณะ
งานวจิัย 

ค่าของตวัแปร จํานวน ร้อยละ 

พทุธิปัญญา 
และความคิด
สร้างสรรค ์

ความคิดสร้างสรรค ์(Creative Thinking) 4 3.31 

รวม 4 3.31 

วินยัในตนเอง วินยัในตนเอง                              3 2.48 

รวม 3 2.48 

จิตวทิยาการอ่าน จิตวทิยาการอ่าน 2 1.65 

รวม 2 1.65 
รวม  .  

สมมติฐานของ
การวจิยั 

ไม่มีทิศทาง  53.84 

มีทิศทาง 28 43.08 

มีทิศทางและไม่มีทิศทาง  3.08 

รวม  100.00 

ประเภทของ
งานวิจยั 

การวจิยัเชิงทดลอง  66.15 

การวจิยัขนัพืนฐาน  23.08 

การวจิยักึงการทดลอง  6.15 

การวจิยัและพฒันา  3.08 

การวจิยัเชิงพรรณนา  1.54 

รวม  100.00 

วธีิการเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

สุ่มแบบง่าย  69.23 

เจาะจง  29.23 

ไม่ระบุ  1.54 

รวม  100.00 
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ตารางที  ผลการวิเคราะห์ลกัษณะการแจกแจงของตวัแปรคุณลกัษณะงานวิจยัเฉพาะรายทีเป็นตวั 

    แปรจดัประเภท (ต่อ) 

* ตอบไดม้ากกวา่  คาํตอบ 

 

 

  

คุณลกัษณะ
งานวจิัย 

ค่าของตวัแปร จํานวน ร้อยละ 

ประเภทของ
สถานศึกษาของ

ผูว้ิจยั 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน 48 73.85 

สาํนกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  16.92 

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  6.15 
องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถิน 2 3.08 

รวม  100.00 

สถิติทีใชใ้น
งานวิจยั* 

การวเิคราะห์ความถดถอยและสหสัมพนัธ์ 

(simple correlation /regression) 

48 .  

การทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉลียสองค่าทีไดจ้ากกลุ่ม
ตวัอยา่งสองกลุ่มทีเป็นอิสระจากกนั 

(t-test for Independent Sample) 

 .  

การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA)  .  

การวเิคราะห์ความแปรปรวนสองทาง (Two-way ANOVA)  .  

รวม 91 100.00 

สถิติทีใชใ้นการ
หาคุณภาพ
เครืองมือ* 

ความเทียงตรง และความเชือมนั (Reliability) 100 45.87 

ระดบัความยาก (Level of Difficult)  27.52 

อาํนาจจาํแนก (Power of Discrimination)  26.61 

รวม 218 100.00 

สรุปผลการวจิยั 
ไดผ้ลตามสมมติฐานการวิจยัทุกขอ้  98.46 
สนบัสนุนสมมติฐานการวิจยับางขอ้  1.54 

รวม  100.00 
การนาํผลการ 

วิจยัไปใช ้
ขอ้เสนอแนะนาํไปใชไ้ดจ้ริง  100.00 
รวม  100.00 
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จากตารางที  ผลการวิเคราะห์การแจกแจงความถีแสดงจาํนวนร้อยละของคุณลกัษณะ
งานวิจยั พบว่า งานวิจยัทีนาํมาสังเคราะห์ส่วนใหญ่ มีคุณลกัษณะงานวิจยัดา้นปีทีทาํงานวิจยัเสร็จ
โดยสามารถแยกเป็นการศึกษาในระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที -  ช่วงปีทีทาํงานวิจยัเสร็จคือ ปีพ.ศ.
2540 –  คิดเป็นร้อยละ 15.38 ส่วนปี พ.ศ.  –  คิดเป็นร้อยละ 18.46 และปี พ.ศ.  
–  คิดเป็นร้อยละ 27.69 การศึกษาในระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที -  ช่วงปีทีทาํงานวิจยัเสร็จคือ ปี
พ.ศ.  –  คิดเป็นร้อยละ 7.69 ส่วนปี พ.ศ.  –  คิดเป็นร้อยละ 12.31 และสุดทา้ย
ในปี พ.ศ.  –  คิดเป็นร้อยละ 18.46  

 เมือพิจารณาคุณลกัษณะงานวิจัยด้านสถานบันทีผลิตงานวิจัย พบว่า สถานบันทีผลิต
งานวิจยัดา้นการสอนอ่านภาษาองักฤษมากเป็นอนัดบัแรกคือ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ คิด
เป็นร้อยละ 44.62 รองลงมาคือ มหาวิทยาลยัศิลปากร คิดเป็นร้อยละ 41.54 อนัดบัทีสามไดแ้ก่ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัคิดเป็นร้อยละ 9.23 และสุดทา้ยคือ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   คิดเป็น
ร้อยละ 4.62 

 ส่วนคุณลกัษณะงานวิจยัดา้นคณะทีผลิตงานวิจยั พบว่า คณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ 
ผลิตงานวิจยัดา้นการสอนอ่านภาษาองักฤษมากเป็นอนัดบัแรก คิดเป็นร้อยละ 92.31 รองลงมา คือ 
คณะศิลปศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 7.69 
 ในดา้นคุณลกัษณะงานวิจยัดา้นสาขาทีผลิตงานวิจยัพบว่า สาขาทีผลิตงานวิจยั มากเป็น
อนัดับแรก ได้แก่ สาขาการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 44.62 
รองลงมา คือ สาขาวิชาเอกการมธัยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 38.46 ลาํดบัต่อมา คือ สาขาหลกัสูตรและ
การนิเทศ/สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน คิดเป็นร้อยละ 13.85 

 ในส่วนของคุณลกัษณะงานวิจยัด้านวตัถุประสงค์ของการวิจยั พบว่า  งานวิจยัทีนํามา
สังเคราะห์ส่วนใหญ่ มีวตัถุประสงคใ์นดา้นของการวิจยัเพือเปรียบเทียบ คิดเป็นร้อยละ . 5 มาก
เป็นอนัดบัทีหนึง ซึงจุดมุ่งหมายหรือวตัถุประสงคห์ลกัของงานวิจยัประเภทนี เพือทีจะเปรียบเทียบ
การใชเ้ทคนิคและวิธีการดา้นการสอนอ่านภาษาองักฤษ โดยนาํเทคนิคและวิธีการดงักล่าวมาทาํการ
ทดลองปฏิบติักบักลุ่มทดลอง และนาํผลทีไดไ้ปสรุปอา้งอิงกลุ่มคนอืน ๆ  ซึงอาจทาํใหข้าดนาํหนกั
ไปบา้งในดา้นความเทียงตรง  แต่จะเป็นการวิจยัทีใหป้ระโยชน์โดยตรงเท่าทีครูผูท้าํวิจยันนัตอ้งการ 
  รองลงมา คือ วตัถุประสงคก์ารวิจยัเพือศึกษาคิดเป็นร้อยละ 34.23 เนืองจากจุดมุ่งหมาย
หรือวตัถุประสงค์หลักของงานวิจัยประเภทนี เพือศึกษาประเด็นต่างๆ ทีสําคญัของปัญหาใน
งานวิจยัว่ามีอะไรบา้ง จะเกียวขอ้งกบัเนือหาและตวัแปรอะไรบา้ง หรือตอ้งการศึกษาอะไร ใน
แง่มุมใด และเรืองทีศึกษาตอ้งอยูใ่นกรอบของหวัเรืองทีทาํวิจยั 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ลาํดบัต่อมา คือ วตัถุประสงคก์ารวิจยัเพือวิจยัและพฒันา คิดเป็นร้อยละ . 2 เนืองจาก
จุดมุ่งหมายหรือวตัถุประสงคห์ลกัของงานวิจยัประเภทนี เป็นการวิจยัเพือพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
กล่าวคือ การวิจยัทีทาํโดยครูผูส้อนในชนัเรียน เพือแกไ้ขปัญหา ทีเกิดขึนในชนัเรียนและนาํผลมา
ใชใ้นการปรับปรุงการเรียนการสอนหรือส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้ดียิงขึน เป็นการ
วิจยัทีตอ้งทาํอย่างรวดเร็ว โดยมีการนาํผลไปใชท้นัทีและมีการสะทอ้นขอ้มูลเกียวกบัการแกไ้ข
ปัญหาต่างๆ ในแนวทางทีไดป้ฏิบติัและผลทีเกิดขึนเพือพฒันาการเรียนรู้ทงัครูและผูเ้รียน 

 และลาํดบัสุดทา้ย คือ วตัถุประสงคก์ารวิจยัเพือประเมินผล คิดเป็นร้อยละ .  เป็นการ
วิจยัทีมุ่งพิจารณากาํหนดคุณค่าหรือระดับความสําเร็จของกิจกรรม และเสนอแนะสําหรับการ
ดาํเนินกิจกรรมต่อไป ปกติการวิจยัเชิงประเมินผลจะมุ่งหาคาํตอบของปัญหาหลกั 3 ประการ คือ 
เทคนิคและวิธีการดา้นการสอนอ่านภาษาองักฤษ นันประสบผลสําเร็จเพียงใด มีประสิทธิภาพ
เพียงใด และกิจกรรมทีทาํตามโครงการนนัควรจะทาํต่อไปหรือไม่ 

 เมือพิจารณาคุณลกัษณะงานวิจยัดา้นกลุ่มทฤษฎีแนวคิดหลกัและทฤษฎีแนวคิดยอ่ย พบว่า 
งานวิจยัทีนาํมาสังเคราะห์ส่วนใหญ่ คือ กลุ่มทฤษฎีแนวคิดหลกัดา้นการสอนอ่านภาษาองักฤษ คิด
เป็นร้อยละ 57.01 ซึงพบว่าทฤษฎีแนวคิดย่อยทีมากทีสุดเป็นอนัดบัแรก คือ การสอนอ่าน
ภาษาองักฤษเพือการสือสาร (C L T) คิดเป็นร้อยละ 14.88 รองลงมาคือ การสอนอ่านโดยใชท้ฤษฎี
ความรู้เดิม (Schema Theory) คิดเป็นร้อยละ 7.44 และอนัดบัสุดทา้ย คือ การสอนอ่านแบบมุ่ง
ประสบการณ์ภาษา คิดเป็นร้อยละ .13 

 รองลงมา คือ กลุ่มทฤษฎีแนวคิดหลกัดา้นนวตักรรมและสือการสอน คิดเป็นร้อยละ .76 
ซึงพบวา่ทฤษฎีแนวคิดยอ่ยทีมากทีสุดเป็นอนัดบัแรก คือแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษ คิดเป็น
ร้อยละ12.40 รองลงมาคือ นวตักรรมและสือการสอน คิดเป็นร้อยละ 3.31 

 ลาํดบัทีสาม คือ กลุ่มทฤษฎีแนวคิดหลกัดา้นแรงจูงใจ คิดเป็นร้อยละ .  พบว่า ทฤษฎี
แนวคิดยอ่ยทีมากทีสุดเป็นอนัดบัแรก คือ แรงจูงใจในการเรียน (Intrinsic motivation) คิดเป็น ร้อย
ละ .   รองลงมาคือ แรงจูงใจ (Motivation Theory) คิดเป็น ร้อยละ .  และอนัดบัสุดทา้ย คือ 
แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ (Need of Achievement) คิดเป็นร้อยละ .  

ลาํดบัทีสี คือ กลุ่มทฤษฎีแนวคิดหลกัดา้นทศันคติ / เจตคติต่อการอ่าน คิดเป็นร้อยละ .  
พบวา่ ทฤษฎีแนวคิดยอ่ย ไดแ้ก่ เจตคติต่อการอ่าน (Component of Reading Attitude) และเจตคติต่อ
การเรียนวิชาภาษาองักฤษ (Attitude Components) คิดเป็นร้อยละทีเท่ากนั คือ 2.  

 ลาํดบัทีห้า คือ กลุ่มทฤษฎีแนวคิดหลกัดา้นพฤติกรรม คิดเป็นร้อยละ .  อีกทงัพบว่า 
ทฤษฎีแนวคิดย่อย ทีมากทีสุดเป็นอนัดบัทีเท่ากัน คือ ทฤษฎีพฤติกรรมการกลา้แสดงออก และ
ทฤษฎีพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม คิดเป็นร้อยละทีเท่ากนัคือ 1.  
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 ลาํดบัทีหก คือ กลุ่มทฤษฎีแนวคิดหลกัดา้นพุทธิปัญญาและความคิดสร้างสรรค ์คิดเป็น
ร้อยละ .  ซึงพบวา่ทฤษฎีแนวคิดยอ่ยดา้นความคิดสร้างสรรค ์คิดเป็นร้อยละ .  

 ลาํดบัทีเจ็ด คือ กลุ่มทฤษฎีแนวคิดหลกัดา้นวินัยในตนเอง คิดเป็นร้อยละ .  ซึงพบว่า
ทฤษฎีแนวคิดยอ่ยดา้นวินยัในตนเอง คิดเป็นร้อยละ 2.  

 และลาํดบัสุดทา้ย คือ กลุ่มทฤษฎีแนวคิดหลกัดา้นจิตวิทยาการอ่าน คิดเป็นร้อยละ .  ซึง
พบวา่ทฤษฎีแนวคิดยอ่ยดา้นจิตวิทยาการอ่าน คิดเป็นร้อยละ 1.  

เมือพิจารณาประเภทของงานวิจยัพบวา่ งานวิจยัส่วนใหญ่ใชป้ระเภทของงานวิจยัแบบ การ
วิจยัเชิงทดลอง คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือแบบแผนงานวิจยัแบบ การวิจยัขนัพนืฐาน คิดเป็น
ร้อยละ .  และลาํดบัสุดทา้ยคือแบบแผนงานวิจยัแบบ การวิจยักึงการทดลอง คิดเป็นร้อยละ .  

ในส่วนของคุณลกัษณะงานวิจยัดา้นวิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่าง พบว่างานวิจยัส่วนใหญ่ใช้
วิธีการสุ่มแบบง่าย คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือวิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง คิดเป็น
ร้อยละ .  และลาํดบัสุดทา้ยคือวิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ไดม้าจากการสุ่ม /ไม่ระบุ คิด
เป็นร้อยละ .  

การวิจัยในด้านการสอนอ่านภาษาอังกฤษในครังนีผูว้ิจัยได้ทาํการศึกษาคุณลักษณะ
งานวิจยัด้านประเภทของสถานศึกษา พบว่างานวิจยัส่วนใหญ่มาจากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาชันพืนฐานแห่งราชอาณาจักรไทย มากทีสุดเป็นอันดับแรก คิดเป็นร้อยละ .   
รองลงมาคือสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน คิดเป็นร้อยละ .  และ
ลาํดบัสุดทา้ยคือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คิดเป็นร้อยละ .  

ในดา้นของสถิติทีใชใ้นการวิจยั พบว่า งานวิจยัส่วนใหญ่ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลจากการ
วิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพนัธ์  (simple correlation /regression) มากเป็นอบัดบัทีหนึง คิด
เป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียสองค่าทีไดจ้ากกลุ่ม
ตวัอยา่งสองกลุ่มทีเป็นอิสระจากกนั (t-test for Independent Sample) คิดเป็นร้อยละ .  และ
ลาํดบัสุดทา้ย คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) คิดเป็นร้อยละ .  

ส่วนสถิติทีใช้ในการหาคุณภาพของเครืองมือ พบว่า ความเทียงตรง และความเชือมนั 
(Reliability) คิดเป็นร้อยละ .  มากเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ งานวิจยัส่วนใหญ่ใชร้ะดบัความ
ยาก (Level of Difficult) คิดเป็นร้อยละ .  และสุดทา้ยคือ ค่าอาํนาจจาํแนก (power of 

discrimination) คิดเป็นร้อยละ .   
 โดยการวิจยัครังนีผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาคุณลกัษณะงานวิจยัดา้นการสรุปผลการวิจยั พบว่า
งานวิจยัส่วนใหญไดผ้ลตามสมมติฐานการวิจยั คิดเป็นร้อยละ .  และลาํดบัสุดทา้ยคือสามารถ
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นาํผลการวิจยัมาสนบัสนุนสมมติฐานการวิจยับางส่วน คิดเป็นร้อยละ .  โดยการศึกษาดงักล่าวมี
การนาํผลการวิจยัไปใชใ้นดา้นของขอ้เสนอแนะนาํไปใชไ้ดจ้ริง คิดเป็นร้อยละ .  

.  ผลการวิเคราะห์ลักษณะการแจกแจงของตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยเฉพาะรายทีเป็น
ตัวแปรต่อเนือง 
 

ตารางที  ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ลกัษณะการแจกแจงของตวัแปรคุณลกัษณะงานวิจยัเฉพาะ 

    รายทีเป็นตวัแปรต่อเนือง 

  

ผลการวิเคราะห์ลกัษณะการแจกแจงของตวัแปรคุณลกัษณะงานวิจยัเฉพาะรายทีเป็นตวั
แปรต่อเนือง จากงานวิจยัจาํนวน  เรือง พบวา่ ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ทีมีจาํนวนหนา้ทงัหมด
โดยเฉลีย เท่ากบั 202.28 หน้า และจาํนวนหน้าไม่รวมภาคผนวกมีค่าเฉลีย เท่ากบั 119.51 โดย
งานวิจยัทีนาํมาสังเคราะห์ดา้นจาํนวนเครืองมือนนัอยูใ่นช่วงตงัแต่  ถึง   พบว่า มีค่าเฉลีย เท่ากบั 

3.08 ในส่วนของสมมติฐานงานวิจยัพบว่าอยู่ในช่วงตงัแต่  ถึง  สมมติฐาน โดยเฉลียมีจาํนวน
สมมติฐาน 3.42 สมมติฐาน ในส่วนของขนาดของกลุ่มทดลองมีค่าเฉลีย เท่ากบั 36.29 คน โดย
ขนาดของกลุ่มทดลองอยูใ่นช่วงตงัแต่  ถึง  คน  ส่วนขนาดของกลุ่มควบคุม มีค่าเฉลีย เท่ากบั 

36.75 โดยขนาดของกลุ่มควบคุมอยูใ่นช่วงตงัแต่  ถึง  คน  
 ซึงในดา้นค่าความเทียงของเครืองมือนนั พบว่า มีค่าเฉลีย เท่ากบั 0.69 ค่าความเทียงอยู่
ระหวา่ง 0.50 ถึง 1.00โดยในส่วนของจาํนวนตวัแปรตน้ พบวา่ มีค่าเฉลีย เท่ากบั 1.48และจาํนวนตวั
แปรตาม มีค่าเฉลีย เท่ากบั 1.83 

หัวข้อ n Range Min Max Mean SD Sk Ku 
จาํนวนหนา้ทงัหมด 6  337 97 434 202.28 70.01 0.74 0.49 

จาํนวนหนา้ไม่รวมภาคผนวก 6  167 53 220 119.51 36.31 0.53 -0.20 

จาํนวนเครืองมือ  4 1 5 3.08 0.72 0.15 1.20 

จาํนวนสมมติฐาน 119 11 1 12 3.42 2.57 1.03 0.70 

ขนาดของกลุ่มทดลอง 65 64 50 114 36.29 14.20 2.55 14.17 

ขนาดของกลุ่มควบคุม 65 54 22 76 36.75 26.22 1.98 3.91 

ค่าความเทียงของเครืองมือ 65 0.50 0.50 1.00 0.69 0.20 0.45 -1.46 

จาํนวนตวัแปรตน้ 96 1 1 2 1.48 0.50 0.10 -2.06 

จาํนวนตวัแปรตาม 119 2 1 3 1.83 0.65 0.18 -0.63 

ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 65 224 45 269  72.39 30.41 4.17 27.85 
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 สุดทา้ยในส่วนของขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง พบว่า ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งอยูร่ะหว่าง  ถึง  
  คน โดยมีค่าเฉลีย เท่ากบั 72.39 

ตอนท ี  ผลการประเมินคุณภาพงานวจิัย 
 การประเมินคุณภาพงานวิจยัทีนาํมาสังเคราะห์ในครังนี เป็นการประเมินโดยใชโ้ดยใช้
แบบประเมินคุณภาพงานวิจยั ซึงเป็นมาตราประเมินค่า 5 ระดบั (  หมายถึง ตอ้งปรับปรุง,               

 หมายถึง  พอใช,้   หมายถึง  ปานกลาง,   หมายถึง  ดี,    หมายถึง  ดีมาก) ซึงรวบรวมมาจาก
งานวิจยัทงัหมด  เล่ม โดยผูว้ิจยัไดก้าํหนดลกัษณะของหวัขอ้ทีทาํการประเมิน จาํนวน  ขอ้ โดย
สรุปและการรายงานค่าของผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นร้อยละ ดงัตารางที 5 

 

ตารางที  ผลการประเมินคุณภาพงานวิจยั 

รายการ Mean SD คะแนน 
ชือเรืองงานวิจยัมีความชดัเจน 3.77 0.83 ดีมาก 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหาการวจิยัสอดคลอ้งกบั
เรืองทีทาํวิจยั 

3.77 0.83 ดีมาก 

กรอบความคิดในการวิจยัเหมาะสมถกูตอ้งตาม 

หลกัการวิจยั 
3.77 0.83 ดีมาก 

การออกแบบการวจิยัเหมาะสมกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั 3.77 0.83 ดีมาก 

สถิติวเิคราะห์ขอ้มูลเหมาะสมกบัปัญหาการวจิยั 3.83 0.68 ดีมาก 

การกาํหนดขอบเขตของการวจิยัเหมาะสมและมีเหตุผลรองรับ 3.81 0.47 ดีมาก 

การเลือกกลุ่มตวัอยา่งเป็นตวัแทนทีดีของประชากร 3.81 0.47 ดีมาก 

ใชผ้ลจากกระบวนการดาํเนินงานวจิยัมากาํหนดขอ้เสนอแนะใน
การนาํไปใช ้

3.14 0.39 ดี 

วตัถุประสงคข์องการวจิยัสอดคลอ้งกบัชือเรือง 3.45 0.35 ดีมาก 

การเขียนสมมติฐานการวิจยัถูกตอ้งและสอดคลอ้ง 

กบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั 
3.45 0.35 ดีมาก 

การอภิปรายผลครอบคลุมประเดน็ปัญหาขอ้มูลถกูตอ้ง 3.06 0.35 ดี 

รายงานเอกสาร และงานวจิยัมีความเกียวขอ้งกบั 

ปัญหาการวิจยั 
3.89 0.32 ดีมาก 

เครืองมือวจิยัมีความสอดคลอ้งกบักลุ่มตวัอยา่ง 

และตวัแปร 
3.89 0.32 ดีมาก 

การแปลความหมายและสรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลถกูตอ้ง 3.89 0.32 ดีมาก 
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ตารางที  ผลการประเมินคุณภาพงานวิจยั (ต่อ) 
รายการ Mean SD คะแนน 

เหตุผล/ความจาํเป็นในการทาํวจิยัสมเหตุสมผล 3.09 0.29 ดี 

นิยามศพัทเ์ฉพาะมีความชดัเจน 3.09 0.29 ดี 

ขนัตอนในการดาํเนินการทดลองมีความชดัเจน เหมาะสม 3.09 0.29 ดี 

นิยามปฏิบติัการตวัแปรมีความชดัเจน 3.09 0.29 ดี 

การนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลมีความเหมาะสม 

และชดัเจนตามหลกัการวิจยั 
3.09 0.29 ดี 

คุณภาพรายงานการวจิยัโดยสรุปในภาพรวม 3.97 0.17 ดีมาก 

การศึกษารายงานเอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

มีปริมาณมากพอ 
3.98 0.13 ดีมาก 

การทดลองมีการควบคุมตวัแปรแทรกซอ้นอยา่งเหมาะสม 3.98 0.13 ดีมาก 

ประโยชน์ของงานวิจยัในดา้นการนาํไปปฏิบติั 3.98 0.13 ดีมาก 

ประโยชน์ของงานวิจยัในดา้นวิชาการ 4.  0.00 ดีมาก 

รายงานการวจิยัมีรูปแบบถกูตอ้งตามหลกัวิชาการ 4.  0.00 ดีมาก 

 

จากตารางที  ผลการประเมินคุณภาพงานวิจยัส่วนใหญ่มีค่าคะแนนในระดบัดีมาก พบว่า 
ประโยชน์ของงานวิจยัในดา้นวิชาการ และรายงานการวิจยัมีรูปแบบถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ  มี
ค่าเฉลียเท่ากบั 4.00 และส่วนเบืยงแบนมาตรฐาน .0  เท่ากนัเป็นอนัดบัแรก  

ลาํดบัต่อมาคือ การศึกษารายงานเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งมีปริมาณมากพอ การ
ทดลองมีการควบคุมตวัแปรแทรกซอ้นอยา่งเหมาะสม และประโยชน์ของงานวิจยัในดา้นการนาํไป
ปฏิบติั มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.98 และส่วนเบืยงแบนมาตรฐาน 0.13 เท่ากนัเป็นอนัดบัทีสอง  

และสุดทา้ยคุณภาพรายงานการวิจยัโดยสรุปในภาพรวม มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.97 และส่วน
เบืยงแบนมาตรฐาน 0.17 เป็นลาํดบัทีสาม 
ตอนท ี  ผลการประมาณค่าดัชนีมาตรฐาน 
 การวิเคราะห์ในส่วนนีเป็นการวิเคราะห์ค่าดชันีมาตรฐานทีคาํนวนไดจ้ากงานวิจยัจาํนวน
ทงัหมด  เล่ม ซึงเป็นค่าขนาดอิทธิพล จาํนวน  ค่าโดยการนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลที
ประกอบดว้ยตารางแสดงผลการวิเคราะห์ค่าดชันีมาตรฐานทีคาํนวนไดจ้ากสูตรผลต่างมาตรฐาน 
แสดงในตารางที 6 และการนาํเสนอค่าสถิติเบืองตน้การแจกแจงความถี แผนภูมิตน้-ใบ (stem-leaf 

plot) เนืองจากการวิเคราะห์ขอ้มูลในตอนนี เป็นการนาํเสนอค่าสถิติเบืองตน้ของตวัแปรทีสาํคญั 



115 

 

ดงันนัผูว้ิจยัจึงไดน้าํเสนอความสัมพนัธ์เชิงกราฟระหว่างตวัแปรเพือใชใ้นการนาํเสนอลกัษณะการ
กระจายของค่าดชันีมาตรฐาน 
 

ตารางที  ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ค่าดชันีมาตรฐานทีคาํนวนไดจ้ากงานวจิยัทีคาํนวณไดจ้าก 

    สูตรผลต่างมาตรฐาน 

 

Frequency    Stem &  Leaf 

     1.00       -0 .  2 

     3.00       -0 .  011 

    27.00        0 .  000000000000000011111111111 

    17.00        0 .  22222222222333333 

     9.00        0 .  444444555 

     2.00        0 .  66 

     2.00        0 .  88 

     3.00 Extremes    (>=10) 

 Stem width:     10.00 
 Each leaf:       1 case(s) 

 

แผนภาพที  แผนภูมิตน้-ใบของค่าขนาดอิทธิพลทีคาํนวณไดจ้ากสูตรผลต่างมาตรฐาน 

 

 จากตารางที  และแผนภาพที  ค่าขนาดอิทธิพลในภาพรวมมีค่าเฉลียเท่ากบั 1.93 ส่วน
เบียงแบนมาตรฐาน เท่ากบั .85 ค่าตาํสุดเท่ากบั 1.00 ค่าสูงสุดเท่ากบั .  การแจกแจงขอ้มูลมี
ลกัษณะเบข้วา ขนาดกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่มีค่าตาํกวา่ค่าเฉลีย และมีการแจกแจงขอ้มูลสูงกวา่โคง้
ปกติ (Sk = 0. , Ku = 0.30) เมือพิจารณาค่าเฉลียของค่าขนาดอิทธิพลซึงมีค่า เท่ากบั 1.93 แปล
ความหมายไดว้า่ ค่าเฉลียของกลุ่มทดลองจากงานวจิยัทงัหมดทีนาํมาสงัเคราะห์โดยเฉลียจะมีค่าสูง
กวา่ค่าเฉลียของกลุ่มควบคุมถึง .  เท่า ของส่วนเบียงแบนมาตรฐานหรือค่าเฉลียของกลุ่มทดลอง 
ซึงแสดงวา่ตวัแปรจดักระทาํ (treatment) และหรือตวัแปรตน้จากงานวิจยัทีนาํมาสังเคราะห์โดย

ค่าขนาดอทิธิพลที
ประมาณค่าได้จากวธีิ n Range Min Max Mean SD Sk Ku 

ค่าขนาดอิทธิพลจาก
สูตรผลต่างมาตรฐาน 

187 3.00 1.00 4.00 1.93 0.85 0.  0.30 
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ภาพรวมโดยเฉลียมีค่าขนาดอิทธิพลและหรือความสมัพนัธ์ในระดบัสูงมากตามเกณฑข์อง Cohen 

(1988)  

ตอนท ี  สรุปผลของวธีิการสอนอ่านภาษาองักฤษ 

 การนาํเสนอผลการวิเคราะห์ในส่วนนี ผูว้ิจยันาํเสนอตารางการแจกแจงความถีของวิธีการ
สอนอ่านภาษาองักฤษทีใชใ้นการวจิยั ในตารางที  ดงันี 

 

ตารางที  การสอนอ่านภาษาองักฤษ จาํแนกตามระดบัการศึกษา 

การสอนอ่านภาษาองักฤษ 

ระดบัการศึกษา 
รวม มัธยมศึกษา

ตอนต้น (ม. - ) 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย(ม. - ) 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
การสอนอ่านภาษาองักฤษโดยใช้นวตักรรมและสือการสอน 
การพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ 5 12.20 8 33.33 13 20.00 

การเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

การอ่านภาษาองักฤษ 
2 4.88 2 8.33 4 6.15 

การพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่าน/การเขียน
ภาษาองักฤษ 

1 2.44 0 0 1 1.54 

การพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่าน/การพดู
ภาษาองักฤษ 

1 2.44 0 0 1 1.54 

การสอนอ่านภาษาองักฤษโดยใช้เทคนิคและวธีิการสอน 

การสอนอ่านภาษาองักฤษแบบมุ่งประสบการณ์
ภาษา 

4 9.76 2 8.33 6 9.23 

วธีิการสอนอ่านเพือความเขา้ใจ 4 9.76 0 0 4 6.15 

วธีิสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ 3 7.32 1 4.17 4 6.15 

วธีิการสอนอ่านเพือการสือสาร 2 4.88 1 4.17 3 4.62 

การสอนอ่านโดยใชก้ลวธีิการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 1 2.44 3 12.50 4 6.15 

วธีิสอนอ่านตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน  2 4.88 1 4.17 3 4.62 

วธีิสอนอ่านตามแนวทฤษฎีการสือสารของ 

คีธ จอห์นสัน 
2 4.88 0 0 2 3.08 

การสอนอ่านดว้ยการฝึกใชค้วามรู้เดิมโดยใช้
เทคนิคโครงสร้างระดบัยอด 

2 4.88 0 0 2 3.08 
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ตารางที  การสอนอ่านภาษาองักฤษ จาํแนกตามระดบัการศึกษา (ต่อ) 

การสอนอ่านภาษาองักฤษ 

ระดบัการศึกษา 
รวม มัธยมศึกษา

ตอนต้น (ม. - ) 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย(ม. - ) 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

การสอนอ่านภาษาองักฤษโดยใช้เทคนิคและวธีิการสอน 

การสอนอ่านภาษาองักฤษโดยการฝึกกระบวนการ
เรียนรู้แบบอภิปัญญา 

1 2.44 1 4.17 2 3.08 

การสอนอ่านดว้ยการฝึกใชค้วามรู้เดิมโดยใช้
เทคนิคโครงสร้างระดบัประกอบการจดักิจกรรม
การเรียนแบบ STAD 

2 4.88 0 0 2 3.08 

ความสามารถทางการเรียนของนกัเรียนแบ่งเป็น
ความสามารถตาํ ปานกลาง สูงโดยใชว้ธีิสอนอ่าน
แบบ MIA 

1 2.44 1 4.17 2 3.08 

วธีิสอนอ่านภาษาองักฤษดว้ยวธีิ ARC 1 2.44 0 0 1 1.54 

การสอนอ่านภาษาองักฤษอยา่งมีวจิารณญาณ 1 2.44 0 0 1 1.54 

การสอนอ่านภาษาองักฤษแบบชีแนะประกอบ
กลวธีิเสริมต่อการเรียนรู้ 

1 2.44 0 0 1 1.54 

การสอนอ่านโดยวธีิ DR-TA 1 2.44 0 0 1 1.54 

การสอนการแกปั้ญหาแบบ IDEAL 1 2.44 0 0 1 1.54 

วธีิการสอนอ่านภาษาองักฤษโดยใชเ้ทคนิค KWL-

Plus 
1 2.44 0 0 1 1.54 

วธีิการสอนอ่านดว้ยวธีิ KWL-PLUSประกอบกบั
กลวธีิการเสริมต่อการเรียนรู้ 

1 2.44 0 0 1 1.54 

การสอนการอ่านภาษาองักฤษแบบเนน้มโนทศัน์ 1 2.44 0 0 1 1.54 

การสอนอ่านภาษาองักฤษโดยใชว้รรณคดีเป็นฐาน 0 0 1 4.17 1 1.54 

วิธีสอนแบบ SQ4R ประกอบกบั TLS 0 0 1 4.17 1 1.54 

การสอนการอ่านภาษาองักฤษตามแนวคิด 

การตอบสนองของผูอ้่าน 
0 0 1 4.17 1 1.54 

การสอนอ่านภาษาองักฤษดว้ยวิธีเนน้คาํศพัท์
เป้าหมาย 

0 0 1 4.17 1 1.54 

รวม 41 100.00 24 100.00 65 100.00 
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จากตาราง พบว่าการสังเคราะห์งานวิจยัดา้นการสอนอ่านภาษาองักฤษ เมือจาํแนกตาม
ประเภทของระดับการศึกษาในระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. - ) พบว่าการสอนอ่าน
ภาษาองักฤษโดยใชน้วตักรรมและสือการสอนทีนิยมใชม้ากทีสุด คือ การพฒันาแบบฝึกทกัษะการ
อ่านภาษาอังกฤษมีจาํนวนเท่ากับ 5 คิดเป็นร้อยละ12.20 รองลงมา คือ การเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนการอ่านภาษาองักฤษมีจาํนวนเท่ากบั  คิดเป็นร้อยละ 4.88 ลาํดบัสุดทา้ยที
เท่ากนัคือ การพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่าน/การเขียนภาษาองักฤษ และการพฒันาแบบฝึกทกัษะ
การอ่าน/การพูดภาษาอังกฤษมีจํานวนเท่ากับ คิดเป็นร้อยละ  .  ในส่วนของระดับชัน
มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. - ) พบว่า การพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษทีนิยมใชม้าก
ทีสุดมีจาํนวนเท่ากบั 8 คิดเป็นร้อยละ 33.33 

ในการพิจารณาดา้นการสอนอ่านภาษาองักฤษโดยใชเ้ทคนิคและวิธีการสอนทีนิยมใชม้าก
ทีสุดในระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม. - ) คือวิธีการสอนอ่านภาษาองักฤษแบบมุ่งประสบการณ์
และวิธีการสอนอ่านภาษาองักฤษเพือความเขา้ใจ มีจาํนวนเท่ากบั  คิด เป็นร้อยละ 9.76 รองลงมา
คือ วิธีสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้มีจาํนวนเท่ากบั  คิดเป็นร้อยละ 7.32 ในขณะทีการสอนอ่าน
ภาษาองักฤษโดยใชเ้ทคนิคและวิธีการสอนทีนิยมใชม้ากทีสุดในระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย  
(ม. - ) นัน พบว่า การสอนอ่านโดยใช้กลวิธีการเรียนรู้ภาษาองักฤษมากเป็นอนัดับแรกโดยมี
จาํนวน  คิดเป็นร้อยละ 12.50 รองลงมาคือ การสอนอ่านภาษาองักฤษแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา 
มีจาํนวน  คิดเป็นร้อยละ 8.33 

ในการพิจารณาภาพรวมของการวิจัยด้านการสอนอ่านภาษาอังกฤษทังในระดับชัน
มธัยมศึกษาตอนตน้ และปลายพบวา่จาํนวนงานวิจยัในระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ มีงานวิจยัดา้น
การสอนอ่านเป็นจาํนวนเท่ากับ  เรือง คิดเป็นร้อยละ  และการวิจัยด้านการสอนอ่าน
ภาษาองักฤษทงัในระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย พบว่า มีงานวิจยัดา้นการสอนอ่านเป็นจาํนวน
เท่ากบั  เรือง คิดเป็นร้อยละ  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
บทที 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
 

การวิจยัเรือง การสังเคราะห์งานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการสอนอ่านภาษาองักฤษ ระดบัชัน
มธัยมศึกษาเป็นการสังเคราะห์การวิจยัเชิงปริมาณ ซึงมีวตัถุประสงค ์คือ เพือศึกษาลกัษณะงานวิจยั
ดา้นการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดบัชนัมธัยมศึกษาระหว่างปี พ.ศ.  ถึง พ.ศ.  และ
เพือประมาณค่าดชันีมาตรฐานของการวิจยัทางการสอนอ่านภาษาองักฤษ ระดบัชนัมธัยมศึกษา
ระหว่างปี พ.ศ.  ถึง พ.ศ.  โดยทาํการสังเคราะห์งานวิจยัทีเกียวขอ้งกับการสอนอ่าน
ภาษาองักฤษ ระดบัชนัมธัยมศึกษาระหว่างปี พ.ศ.  ถึง พ.ศ.  จาํนวน  เล่ม โดยงานวิจยั
ดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติทีสําคัญ  ประการ คือ เป็นงานวิจัยเชิงทดลองหรือสหสัมพันธ์ที
ทาํการศึกษาเกียวกบัการสอนอ่านภาษาองักฤษ ระดบัชนัมธัยมศึกษาทีทาํการเผยแพร่ ระหว่างปี 
พ.ศ.  ถึง พ.ศ.  และมีค่าสถิติทีจาํเป็นในการประมาณค่าขนาดอิทธิพลอยา่งครบถว้น  

 

เครืองมือทีใช้ในการวจิัย คอื  
. แบบบนัทึกขอ้มูลคุณลกัษณะงานวิจยัแบ่งเป็น 3 ส่วนไดแ้ก่  

ส่วนที 1 เป็นแบบบนัทึกขอ้มูลคุณลกัษณะงานวิจยั เกียวกบัรายละเอียดดา้นการ 

พิมพแ์ละนกัวิจยั รายละเอียดดา้นระเบียบวิธีวิจยัทีใช ้และรายละเอียดดา้นเนือหาสาระของงานวิจยั 
จาํนวน  ขอ้ 

  ส่วนที 2 เป็นแบบบนัทึกคุณลกัษณะของเครืองมือ จาํนวน  ขอ้  
  ส่วนที 3 เป็นแบบบนัทึกผลการวิจยั จาํนวน  ขอ้  
 . แบบประเมินคุณภาพงานวิจยั ทีผูว้ิจยัสร้างขึนเองมีลกัษณะเป็นมาตรประเมินค่า  ระดบั 
ไดแ้ก่  คือ คุณภาพงานวิจยัตอ้งปรับปรุง  คือ คุณภาพงานวิจยัพอใช ้  คือ คุณภาพงานวิจยัปาน
กลาง   คือ คุณภาพงานวิจยัดี และ  คือ คุณภาพงานวิจยัดีมาก โดยไดก้าํหนดลกัษณะของหวัขอ้ที
ทาํการประเมิน จาํนวน  ขอ้  
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สรุปผลการวจัิย 
 จากการสังเคราะห์งานวิจยัดา้นการสอนอ่านภาษาองักฤษระดบัชนัมธัยมศึกษา สามารถ
สรุปผลได ้ดงันี 

. คุณลกัษณะงานวจิัยด้านการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ระดับชันมัธยมศึกษา ระหว่างปี 
พ.ศ. -  พบวา่  

.  คุณลกัษณะดา้นช่วงปีทีทาํงานวิจยัเสร็จมากทีสุดสาํหรับการศึกษาในระดบัชนั 

มธัยมศึกษาปีที -  คือ ปี พ.ศ.  –  คิดเป็นร้อยละ 27.69 ส่วนช่วงปีทีทาํงานวิจยัเสร็จมาก
ทีสุดสาํหรับการศึกษาในระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที -  คือปี พ.ศ.  –  คิดเป็นร้อยละ 18.46 

.  สถาบนัทีผลิตงานวิจยัดา้นการสอนอ่านภาษาองักฤษมากเป็นอนัดบัแรก คือ  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ คิดเป็นร้อยละ 44.62 รองลงมาคือ มหาวิทยาลยัศิลปากร คิดเป็นร้อย
ละ  41.54 อันดับทีสามได้แก่  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคิดเป็นร้อยละ  9.23 และสุดท้ายคือ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   คิดเป็นร้อยละ 4.62 สาํหรับคณะทีผลิตงานวิจยั พบว่า คณะครุศาสตร์
หรือศึกษาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 92.31 ในส่วนของสาขาทีผลิตงานวิจยัพบว่า สาขาทีผลิตงานวิจยั
มากเป็นอนัดบัแรก ไดแ้ก่ สาขาการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 
44.62  

.  ดา้นวตัถุประสงคข์องการวิจยั พบวา่  งานวิจยัทีนาํมาสงัเคราะห์ส่วนใหญ่ มี 

วตัถุประสงคใ์นดา้นของการวิจยัเพือเปรียบเทียบ คิดเป็นร้อยละ . 5  

1.4 สาํหรับคุณลกัษณะงานวิจยัดา้นกลุ่มทฤษฎีแนวคิดหลกัและทฤษฎีแนวคิดยอ่ย  
พบว่า  งานวิจัยทีนํามาสังเคราะห์ส่วนใหญ่ คือ กลุ่มทฤษฎีแนวคิดหลักด้านการสอนอ่าน
ภาษาองักฤษ คิดเป็นร้อยละ 57.01 ซึงพบว่าทฤษฎีแนวคิดยอ่ยทีมากทีสุดเป็นอนัดบัแรก คือ การ
สอนอ่านภาษาองักฤษเพือการสือสาร (C L T) คิดเป็นร้อยละ 14.88 

.  คุณลกัษณะดา้นประเภทของงานวิจยัพบวา่ งานวิจยัส่วนใหญ่ใชป้ระเภทของ 

งานวิจยัแบบ การวิจยัเชิงทดลอง คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือแบบแผนงานวิจยัแบบ การวิจยั
ขนัพืนฐาน คิดเป็นร้อยละ .  และลาํดบัสุดทา้ยคือแบบแผนงานวิจยัแบบ การวิจยักึงการทดลอง 
คิดเป็นร้อยละ .  

.  คุณลกัษณะงานวิจยัดา้นวิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่งานวิจยัส่วนใหญ่ใช ้

วิธีการสุ่มแบบง่าย คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือวิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง คิดเป็น
ร้อยละ .  และลาํดบัสุดทา้ยคือวิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ไดม้าจากการสุ่ม /ไม่ระบุ คิด
เป็นร้อยละ .  
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.  คุณลกัษณะงานวิจยัดา้นประเภทของสถานศึกษาของผูว้ิจยั พบวา่ผูว้ิจยัส่วน 

ใหญ่มาจากสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ .   รองลงมา
คือสาํนกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน คิดเป็นร้อยละ .  และลาํดบัสุดทา้ย
คือ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คิดเป็นร้อยละ .  

.  คุณลกัษณะงานวิจยัดา้นสถิติทีใชใ้นการวิจยั พบวา่ งานวิจยัส่วนใหญ่ใชก้าร 

วิเคราะห์ขอ้มูลจาก การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพนัธ์  (simple correlation /regression) 

มากเป็นอบัดบัทีหนึง คิดเป็นร้อยละ .  ส่วนสถิติทีใชใ้นการหาคุณภาพของเครืองมือ พบว่า 
งานวิจยัส่วนใหญ่ใชร้ะดบัความยาก (Level of Difficult) มากเป็นอนัดบัแรก คิดเป็นร้อยละ .   

.  งานวิจยัส่วนใหญไดผ้ลตามสมมติฐานการวิจยั คิดเป็นร้อยละ .  และ 

ลาํดบัสุดทา้ยคือสามารถนาํผลการวิจยัมาสนบัสนุนสมมติฐานการวิจยับางส่วน คิดเป็นร้อยละ .  
โดยการศึกษาดงักล่าวมีการนาํผลการวิจยัไปใชใ้นดา้นของขอ้เสนอแนะนาํไปใชไ้ดจ้ริง คิดเป็นร้อย
ละ .  

. ผลการประเมินคุณภาพงานวิจัย พบว่า งานวิจยัส่วนใหญ่มีค่าคะแนนในระดบัดีมาก 
โดยประโยชน์ของงานวิจยัในดา้นวิชาการ และรายงานการวิจยัมีรูปแบบถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ มี
ค่าเฉลียเท่ากบั 4.00 และส่วนเบืยงแบนมาตรฐาน .0  เท่ากนัเป็นอนัดบัแรก  

ลาํดบัต่อมาคือ การศึกษารายงานเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งมีปริมาณมากพอ การ
ทดลองมีการควบคุมตวัแปรแทรกซอ้นอยา่งเหมาะสม และประโยชน์ของงานวิจยัในดา้นการนาํไป
ปฏิบติั มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.98 และส่วนเบืยงแบนมาตรฐาน 0.13 เท่ากนัเป็นอนัดบัทีสอง  

และสุดทา้ยคุณภาพรายงานการวิจยัโดยสรุปในภาพรวม มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.97 และส่วน
เบืยงแบนมาตรฐาน 0.17 เป็นลาํดบัทีสาม 

. การประมาณค่าดัชนีมาตรฐานของการวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษ ระดับชัน
มัธยมศึกษา ระหว่างปี พ.ศ. -  พบว่า ค่าเฉลียของกลุ่มทดลองจากงานวิจยัทงัหมดทีนาํมา
สงัเคราะห์โดยเฉลียจะมีค่าสูงกวา่ค่าเฉลียของกลุ่มควบคุมถึง .  เท่า ของส่วนเบียงแบนมาตรฐาน
หรือค่าเฉลียของกลุ่มทดลอง ซึงแสดงว่าตวัแปรจดักระทาํ (treatment) และหรือตวัแปรตน้จาก
งานวิจัยทีนํามาสังเคราะห์โดยภาพรวมโดยเฉลียมีค่าขนาดอิทธิพลและหรือความสัมพนัธ์ใน
ระดบัสูงมากตามเกณฑข์อง Cohen (1988) 

4. สรุปผลของวธีิการสอนอ่านภาษาองักฤษ พบว่าการสังเคราะห์งานวิจยัดา้นการสอนอ่าน
ภาษาองักฤษ เมือจาํแนกตามประเภทของระดบัการศึกษาในระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม. - ) 
พบวา่การสอนอ่านภาษาองักฤษโดยใชน้วตักรรมและสือการสอนทีนิยมใชม้ากทีสุด คือ การพฒันา
แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษมีจาํนวนเท่ากบั 5 คิดเป็นร้อยละ 12.20 ในส่วนของระดบัชนั
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มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. - ) พบว่า การพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษทีนิยมใชม้าก
ทีสุดมีจาํนวนเท่ากบั 8 คิดเป็นร้อยละ 33.33 

ในการพิจารณาดา้นการสอนอ่านภาษาองักฤษโดยใชเ้ทคนิคและวิธีการสอนทีนิยมใชม้าก
ทีสุดในระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม. - ) คือวิธีการสอนอ่านภาษาองักฤษแบบมุ่งประสบการณ์
และวิธีการสอนอ่านภาษาองักฤษเพือความเขา้ใจ มีจาํนวนเท่ากบั  คิด เป็นร้อยละ 9.76 ในขณะที
การสอนอ่านภาษาองักฤษโดยใชเ้ทคนิคและวิธีการสอนทีนิยมใชม้ากทีสุดในระดบัชนัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย (ม. - ) นนั พบว่า การสอนอ่านโดยใชก้ลวิธีการเรียนรู้ภาษาองักฤษมากเป็นอนัดบัแรก
โดยมีจาํนวน  คิดเป็นร้อยละ 12.50  

 
การอภิปรายผลการวิจัย 

จากงานศึกษาวิจยัทงัหมด  เรือง พบวา่ จาํนวนงานวิจยัดา้นการสอนอ่านภาษาองักฤษทงั
ในระดบัชนั มธัยมศึกษาตอนตน้และระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย มีจาํนวนเพิมขึน โดยจะเห็น
ไดจ้ากงานวิจยัตงัแต่ปี พ.ศ.  เป็นตน้มาจนกระทงัถึงปัจจุบนั แสดงให้เห็นว่า ผูว้ิจยัส่วนใหญ่
ให้ความสาํคญักบัการสอนอ่านภาษาองักฤษ ทงัในระดบัรากฐานและสามารถนาํไปเชือมโยง ต่อ
ยอดการเรียนรู้ในระดบัทีสูงขึน สอดคลอ้งกบั มณีรัตน์  สุกโชติรัตน์ (2547) ทีกล่าว่า การอ่านทาํให้
ผูเ้รียนมีความรู้ กวา้งขวาง ทนัสมยั มีความคิดสร้างสรรค ์  
 โดยสถาบนัทีผลิตงานวิจยัดา้นการสอนอ่านภาษาองักฤษ มากทีสุด คือมหาวิทยาลยัศรี
นครินทร์วิโรฒ เนืองมาจากมีการเปิดสอนหลกัสูตรมหาบณัฑิตในสาขาการสอนภาษาองักฤษ มา
เป็นระยะเวลายาวนาน เป็นผลทาํใหมี้การผลิตงานวิจยัเกียวกบัการสอนอ่านภาษาองักฤษในปริมาณ
มาก  และคณะและสาขาทีผลิตงานวิจยัมากทีสุด คือ คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สาขาการสอน
ภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ทงันีอาจเกียวขอ้งกบัภาพลกัษณ์ของสถาบนัการศึกษา ที
ไดรั้บความเชือถือและไวว้างใจ สอดคลอ้งกบั เกร และเจมส์ (Gray and James Jr., ) ทีกล่าวว่า 
ภาพลักษณ์ขององค์กร หมายความถึง คุณภาพทีแสดงออกต่อสายตาสาธารณะให้เกิดความ
ประทบัใจ และทศันะของ เสรี วงศ์มณฑา (2542) ทีกล่าวว่าภาพลกัษณ์ หมายถึงขอ้เท็จจริง 
(Objective facts) บวกกบัการประเมินส่วนตวั (Personal Judgment) และเป็นเรืองราวของการรับรู้ 
(Perception) ทีมนุษยเ์อาความรู้สึกส่วนตวัเขา้ไปปะปนอยูใ่นขอ้เทจ็จริงดว้ย ซึงสอดคลอ้งกบั วิรัช 
ลภิรัตนกุล ( ) ทีไดก้ล่าวไวว้่า ภาพลกัษณ์ มีความสําคญัต่อการดาํเนินกิจการของหน่วยงาน 
องคก์ร และสถาบนั  

จากความสําคญัขา้งต้นแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที
เกียวขอ้งกบัการสอนอ่านภาษาองักฤษ ทงัในระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย ระหวา่งปี 
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พ.ศ.  ถึง พ.ศ.  พบว่า แนวคิดและวิธีสอนภาษาองักฤษทีมีอิทธิพลต่อการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษเป็นภาษาทีสอง (ESL) และภาษาต่างประเทศ (EFL) นนัแบ่งออกเป็น  ระยะ ดงันี 

ในระยะตน้การสอนโครงสร้างไวยากรณ์และการแปล ซึงเป็นรูปแบบการสอนแบบเดิมทีมี
อยูใ่นคู่มือครู เนืองจากในระยะแรกในการสอนภาษาต่างประเทศ การสอนโครงสร้างไวยากรณ์และ
การแปลนิยม และใชก้นัมาเป็นเวลานาน ทงัในต่างประเทศและประเทศไทย ซึงการแปลทีดีจะตอ้ง
ไดเ้นือหาครบถว้นตามตน้ฉบบัเดิม (ภกัษร หรุ่นเลิศ, 2547) การแปลเป็นการถ่ายทอดจากภาษาหนึง
ไปอีกภาษาหนึง โดยมีองคป์ระกอบทีสําคญัในเรืองของความหมาย และรูปแบบภาษา  อีกทงัการ
แปลมีบทบาทในการส่งเสริมและพฒันาทกัษะทงั  ของการเรียนภาษาต่างประเทศ ทูแลน (Toolan, 

2002) ไดก้ล่าวว่า การสอนแบบไวยากรณ์และการแปล ใชใ้นการสอนบทประพนัธ์ และวรรณคดี
อังกฤษ  เพราะเชือว่าไวยากรณ์จะช่วยให้ผู ้เ รียนเข้าใจ ภาษาทีเรียนได้ดีขึน  สอดคล้องกับ               
วรนารถ วิมลเฉลา ( ) ทีกล่าวว่า หากผูเ้รียนไดเ้รียนการแปลในระดบัชนัมธัยมศึกษาจะช่วยให้
เรียนภาษาองักฤษไดดี้ขึน 

ในระยะทีสอง เน้นการสอนทีใช้ทฤษฎีการสือสาร ซึงเชือมระหว่างความรู้ทางภาษา 
(linguistic knowledge) ทกัษะทางภาษา (language skill) และความสามารถในการสือสาร 
(communicative ability) โดยไม่ไดล้ะเลยโครงสร้างทางไวยากรณ์ และนาํหลกัไวยากรณ์เหล่านีไป
ใชเ้พือให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ คาํศพัท ์การสะกด การออกเสียง การใชค้าํ และโครงสร้างประโยค
ได้เหมาะสมตามบริบทของสังคมเพือสือความหมาย  ตามรูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีการ
สือสาร จาํเป็นทีตอ้งใชสื้อทีหลากหลาย เพราะสือมีความสาํคญัต่อการเรียนแบบปฏิสัมพนัธ์หรือ
การเรียนแบบร่วมมือและสถานการณ์ทีแตกต่างกนัได ้(ธิดา  ทิพยสุ์ข, 2552) สอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของโรเจอร์ (Rogers, 1988) ทีกล่าวว่า ถา้ผูเ้รียนจะตอ้งใชภ้าษาต่างประเทศเพือใชใ้นการสือสารใน
ชีวิตจริงในอนาคตแลว้ ผูเ้รียนควรเริมใชภ้าษาทีสือสารในชีวิตจริงตงัแต่ในหอ้งเรียน โดยนาํเสนอ
การใชเ้อกสาร การจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีสามารถให้ผูเ้รียนไดใ้ชภ้าษาภายใตส้ถานการณ์
จริง สอดคลอ้งกบั กอร์ดอน (Gordon, 1985) ไดใ้ห้แนวคิดสาํคญัทีเกียวขอ้งกบัการสอนอ่านดว้ย
การสือสารวา่ จะตอ้งเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดฝึ้กการใชภ้าษาทีสองกบัสถานการณ์ทีสมจริง  

แนวโนม้การเรียนการสอนภาษาองักฤษในระยะต่อมา จึงนิยมใชก้ารสอนแบบมีส่วนร่วม
โดยใชเ้ทคนิควิธีการสอนในรูปแบบต่างๆ โดยในระยะนีเนน้บทบาทของผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางใน
การจดัการเรียนรู้ โดยการใชก้ลวิธีการสอนต่างๆ เขา้มามีบทบาทมากขึน (ภาวดี จิตตามยั, 2548) 
สอดคลอ้งกบั พิมพนัธ์ เดชะคุปต ์ ( ) และ อาภรณ์ ใจเทียง ( ) ทีกล่าวว่า การจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือนนัผูส้อนจะตอ้งเลือกเทคนิคการจดัการเรียนทีเหมาะสมกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนจะตอ้งมี
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ความพร้อมทีจะร่วมกนัทาํกิจกรรม รับผิดชอบงานของกลุ่มร่วมกนั เมือสมาชิกทุกคนไดเ้รียนรู้
บรรลุตามจุดมุ่งหมายเดียวกนั นนัคือ การเรียนเป็นกลุ่มหรือเป็นทีมอยา่งมีประสิทธิภาพ   

  แนวโน้มการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษในระยะทีมีการนาํเทคโนโลยีเขา้มามี
บทบาทมากยิงขึนในการพฒันารูปแบบของสือการสอน แบบฝึกช่วยสอน และคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน โดยนาํมาบูรณาการกบัวิธีการสอนในรูปแบบต่างๆทีหลากหลาย โดยใชว้สัดุ อุปกรณ์เขา้มา
ใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบใหม่ เพราะเทคโนโลยีและนวตักรรมดงักล่าวถือเป็นเครืองมือ
ทีสาํคญัในการถ่ายทอดการเรียนรู้ และช่วยกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน (กนันิกา ผวิอ่อนดี, 2548) 

สอดคลอ้งกบั ฮานาฟิน และเพก็ (Hannafin and Peck, 1988) ไดก้ล่าวว่า การนาํเทคโนโลยีทีใชใ้น
การจดัการเรียนการสอนทีดีนนั ควรมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร เนือหาสาระที
นาํเสนอตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องบทเรียน การวดัและประเมินผล สามารถตอบสนอง
และสร้างแรงจูงใจให ้ทนัสมยั ทนัเหตุการณ์ มีการกล่าวถึงสิงเป็นปัจจุบนั และใกลต้วัผูเ้รียน  

แนวโน้มของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในอนาคตจะมีความเป็นสากลมาก
ขึน เนืองจากการศึกษาจะมีความสอดคลอ้งกับกระแสการเปลียนแปลงในกระบวนทศัน์หรือ
แนวคิดใหม่ทีเกิดขึนในสงัคมและมีการใชค้วามรู้เป็นพืนฐานของการพฒันาและแข่งขนั เป็นสังคม
การเรียนรู้ในยคุเศรษฐกิจฐานความรู้  หรือ KBE ( Knowledge – Based Economy) (ไพฑูรย ์สินลา
รัตน์ และคณะ, 2551) และการเปิดเสรีทางการศึกษา เสรีทางการคา้และการลงทุน ของการเขา้สู่ประ
ชามคมอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ.  ทีกาํลงัจะมาถึง (สมเกียรติ อ่อนวิมล, ) ดงันนัการใช้
ทกัษะความชาํนาญทางเทคโนโลยีและความเป็นเลิศทางการใชภ้าษาจึงเป็นสิงจาํเป็นทีตอ้งมีอยูใ่น
คุณลกัษณะของเด็กไทยในยคุปัจจุบนั (เกรียงศกัดิ เจริญวงศศ์กัดิ, ) เพราะฉะนนัผูส้อนจะตอ้ง
ปรับเปลียนพฤติกรรมการสอน ความรู้ ความสามารถของตนเอง ให้เท่าทนัการเปลียนแปลงที
เกิดขึน ในดา้นของการใชเ้ทคโนโลย ีและภาษาต่างๆ  

จากขอ้คน้พบของการวิจยั พบว่า ผูส้อนสามารถบูรณาการ การใช้เทคโนโลยีและสือการ
สอน หรือแบบฝึกช่วยสอนทีทนัสมยัมาปรับประยุกต์ใช้กบักลวิธีการสอนอ่านภาษาองักฤษใน
รูปแบบของกิจกรรมต่างๆทีน่าสนใจ ซึงนอกเหนือจากจะเป็นการช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
แลว้ ผูส้อนยงัสามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้เพือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจดัการการ
เรียนการสอนใหเ้กิดประสิทธิผลกบัผูเ้รียนสูงสุดไดด้ว้ยวิธีหนึง 

    ดงันนั แนวโนม้ของการสอนอ่านภาษาองักฤษ จึงมีความเชือมโยงกบัความหลากหลายของ
การใชน้วตักรรมและสือการสอนโดยสามารถเขา้มามีบทบาทร่วมในกระบวนการจดัการเรียนการ
สอน ความน่าสนใจของหลกัสูตรการเรียนการสอน บุคลากรการสอนมีการพฒันาตนเองทงัดา้น
ความรู้ ทกัษะ ซึงจะส่งผลใหเ้กิดความตอ้งการทางการศึกษาทีมีคุณภาพทดัเทียมในระดบัสากล   
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิัยไปใช้ 

. ขอ้คน้พบทีไดจ้ากการสังเคราะห์งานวิจยัดา้นการสอนอ่านภาษาองักฤษ พบว่ามีการใช้
วิธีสอนทีหลากหลาย ซึงจะเป็นประโยชน์แก่ผูส้อนและผูที้เกียวขอ้งในกระบวนการจดัการเรียน
การสอนวิชาภาษาองักฤษ โดยสามารถนาํขอ้คน้พบดงักล่าวไปประยกุตใ์ชก้บัผูเ้รียน ทงันีควรตอ้ง
ศึกษาถึงรูปแบบ วิธีการสอนและขอ้จาํกดัต่างๆก่อนนาํไปใช ้ 

2. ข้อค้นพบทีได้จากการสังเคราะห์งานวิจัยในครังนี ในส่วนของวิธีการสอนอ่าน
ภาษาองักฤษซึงพบวา่การสอนอ่านภาษาองักฤษโดยใชน้วตักรรมและสือการสอน โดยคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนไดรั้บความนิยมมาก เนืองจากสามารถดึงดูดความสนใจจากผูเ้รียน และถ่ายทอดความรู้แก่
ผูเ้รียนให้เขา้ใจไดง่้าย และชดัเจน ดงันนัครูหรือผูที้เกียวขอ้งสามารถนาํขอ้คน้พบดงักล่าวไปปรับ
ใชเ้ป็นเครืองมือในการสอน จะช่วยใหก้ารสอนอ่านภาษาองักฤษมีประสิทธิภาพมากยงิขึน  

ข้อเสนอแนะในการทําวจิัยในครังต่อไป 

.  การสังเคราะห์งานวิจัยในครังนีเป็นการสังเคราะห์งานวิจัยด้านการสอนอ่าน
ภาษาองักฤษ ซึงถือเป็นเพียงหนึงในสีทกัษะ ไดแ้ก่ การฟัง พดู อ่าน และเขียน ดงันนัในการวิจยัครัง
ต่อไปจึงควรมีการสังเคราะห์งานวิจัยให้ครบทงัสีทักษะ เพือให้ได้ขอ้คน้พบทีสามารถนําไป
ประยกุตใ์ชก้บัผูเ้รียนเพือใหเ้กิดการพฒันาในทุกดา้น 

. การสังเคราะห์งานวิจยัทีเกียวกบัการสอนอ่านภาษาองักฤษ ถือไดว้่าเป็นประโยชน์ต่อวง
การศึกษาเป็นอยา่งยงิ เนืองจากสามารถรวบรวมงานวิจยัให็เป็นหมวดหมู่และยงัไดข้อ้สรุปจากการ
วิจยัหลาย ๆ เรือง ดงันนัจึงควรสนบัสนุนใหมี้การสงัเคราะห์งานวิจยัในหลาย ๆ สาขาวิชา 

. การสังเคราะห์งานวิจยัในครังนีเป็นการสังเคราะห์งานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการสอนอ่าน
ภาษาองักฤษระดบัชนัมธัยมศึกษา ดงันนัในการวิจยัครังต่อไปจึงควรมีการศึกษากบักลุ่มตวัอยา่งใน
ระดบัอืน เพือใหไ้ดข้อ้คน้พบทีครอบคลุมกบัผูเ้รียนทุกช่วงวยั 
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