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53254324 : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ 
คําสําคัญ :  แบบฝกเสริมทักษะการอาน/ การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอาน/การอานกลวิธีแบบ

รวมมือ /แผนผังกราฟก 
 สุพัตรา  มูลละออง: การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อความเขาใจโดยใชการอาน
กลวิธีแบบรวมมือ และเทคนิคแผนผังกราฟก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3. อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ : รศ. ดร.วิสาข  จัติวัตร, ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม และดร. อุดม ศรีนนท.255 
หนา. 
  

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจ
โดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก 2) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการ
อานเพ่ือความเขาใจ ของนักเรียน กอนและหลังการเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอาน และ  3) 
เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจโดยใชการอาน
กลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก กลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 30 
คน ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา ไดมาจากการสุมอยางงาย 
(Simple Random sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม ทําการทดลองโดยใหนักเรียนทําแบบ
ฝกเสริมทักษะการอานที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 8 บทๆ ละ 2 คาบเรียน โดยใชเวลา 6 สัปดาห ๆ ละ 
3 คาบเรียน ๆ ละ 50 นาที รวมทั้งสิ้น 18 คาบเรียน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แบบ
ฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก  2) 
แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอานเพ่ือความเขาใจภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลอง 3) 
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะการอาน เพ่ือความเขาใจการ
วิเคราะหขอมูลใช t-test เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอานเพ่ือความเขาใจของนักเรียนกอน
และหลังเรียนดวยแบบฝกทักษะการอาน และใชคาเฉลี่ยตลอดจนสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการหาคา
ระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกทักษะการอานที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

ผลการวิจัยพบวา 
1. ประสิทธิภาพของแบบฝกทักเสริมทักษะการอานมีคาเทากับ 81.63/85.08 เปนไปตาม

เกณฑ 
2. ความสามารถในการอานเพ่ือความเขาใจของนักเรียนสูงขึ้นหลังเรียนดวยแบบฝกเสริม

ทักษะการอานอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
3. นักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจโดยใชการอาน

กลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก ที่ผูวิจัยสรางขึ้นอยูในระดับดีมาก 
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 The purposes of this research were to: 1) develop and test the efficiency of Reading 
Comprehension Exercises by Using Collaborative Strategic Reading (CSR) and Graphic Organizer 
Techniques for Mathayomsuksa - Three Students; 2) compare students’ English reading ability 
before and after using the supplementary reading exercises; 3) study students’ opinions toward 
the exercises. The sample consist of one randomly selected class of 30 Mathayomsuksa - three 
students, during the second semester of the academic year 2014. The students studied the eight 
reading exercises. The duration of the experiment was eighteen class session, over a six – week 
period. The instruments used for gathering data were 1) the eight reading comprehension 
exercises by using collaborative strategic reading (CSR) and graphic organizer techniques and 
lesson plans 2) a reading proficiency test, used as a pretest and posttest and a questionnaire on 
opinions toward the reading comprehension exercises. The data were analyzed by the mean, 
standard deviation and statistical means of t-test.  
 The results of the study were as follows: 

 1) The efficiency of Supplementary Reading Comprehension Exercises Using Collaborative 
Strategic Reading (CSR) and Graphic Organizer Techniques was 81.63/85.08 percent. This means that the 
efficiency was at the high level. 

 2) The students’ English reading ability after using the Supplementary Reading 
Comprehension Exercises by Collaborative Strategic Reading (CSR) and Graphic Organizer Techniques was 
significantly higher than the ability before using collaborative strategic reading (CSR) and graphic organizer 
techniques at the 0.05 level. 

 3) The students’ opinions toward the Supplementary Reading Comprehension Exercises 
by Using Collaborative Strategic Reading (CSR) and Graphic Organizer Techniques were highly positive. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยความอนุเคราะหของรองศาสตราจารย ดร.วิสาข  จัติวัตร 
อาจารย ดร.อุดม ศรีนนท และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ที่สละเวลาใหคําแนะนําและเสนอแนะแนวทางอันเปนประโยชนในการปรับปรงแกไขและ
ดําเนินการวิจัย คําแนะนําอันมีคาเหลานี้ทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้เสร็จสมบูรณ และเปนประโยชนอยาง
ยิ่งตอผูวิจัยในการดําเนินงานตลอดจนปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพอันมีเกียรติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.วิไลรัตน คีรินทร และ อาจารย ดร. พนอ สงวน
แกว ที่กรุณาใหความอนุเคราะหเปนประธานกรรมการและผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบวิทยานิพนธ 
รวมทั้งใหคําแนะนําในการปรับปรุงวิทยานิพนธจนเสร็จสมบูรณ 

กราบขอบพระคุณอาจารย ดร. ภัทรธีรา เทียนเพิ่มพูล และผูชวยศาสตราจารยสาธิต จันทร
วินิจ ที่กรุณาใหความอนุเคราะหในการตรวจเครื่องมือในการวิจัย ตลอดจนการใหความชวยเหลือและ
ใหคําแนะนําซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งในการดําเนินการวิจัย และขอกราบขอบพระคุณ Mr. Thomas  
Jenkins ที่ใหความอนุเคราะหในการตรวจภาษาของเครื่องมือวิจัย 

กราบขอบพระคุณผูอํานวยการโรงเรียนสระยายโสมวิทยา ที่ใหความอนุเคราะหในการทํา
การทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เพ่ือทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจ
โดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก 

ขอขอบพระคุณเพ่ือนรวมรุนและรุนพ่ีนักศึกษาปริญญาโทสาขาการสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาตางประเทศท่ีชวยเหลือ เสนอแนะแนวทาง และใหกําลังใจในการทําการวิจัยครั้งนี้ 

สุดทายนี้ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณแมบังเอิญ คุณพอละมอม งามชื่น พ.ต.ท. มอง
ศักด์ิ  มูลละออง นางสาวผกามาศ รุงฉาย และครอบครัวมูลละออง ที่คอยใหการสนับสนุนในทุกๆ ดาน 
ตลอดจนเปนกําลังใจและแรงผลักดันที่สําคัญย่ิงที่ทําใหงานวิจัยครั้งนี้เสร็จสมบูรณได ผูวิจัยขอมอบ
คุณคาและประโยชนแหงงานวิจัยนี้เพ่ือระลึกถึงความเสียสละของครูอาจารยทุกทานทั้งในอดีตและ
ปจจุบัน ความมุงม่ันของเพ่ือนนักศึกษาทุกทาน และความรักอันยิ่งใหญของบุพการี หากปราศจากความ
ชวยเหลือของทุกทาน ความสําเร็จของผูวิจัยในครั้งนี้คงไมเกิดขึ้น 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 ในสังคมโลกปจจุบันการติดตอสื่อสารเปนไปอยางรวดเร็วและกวางขวาง การเรียนรู
ภาษาอังกฤษ เปนสิ่งจําเปนสําหรับการดํารงชีวิต เพราะเปนภาษาสากลที่ทุกคนตองรูเพ่ือประโยชนใน
การ ติดตอสื่ อสาร  การแสวงหาความ รู เ พ่ิม เ ติม  การศึกษาตอในระดับสู งและเ พ่ือใช ใน                     
การประกอบอาชีพตลอดจนเพ่ือใหสามารถนําประเทศไปสูการแขงขันดานเศรษฐกิจ การเรียนรู
ภาษาอังกฤษจะชวยใหเปนผูที่มีวิสัยทัศนกวางไกล สามารถติดตอสื่อสารกับชาวตางประเทศไดอยาง
ถูกตองเหมาะสมและม่ันใจ ผูที่มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษไดอยางคลองแคลวยอมจะ
ไดเปรียบมากกวาผูอ่ืนในเรื่องการติดตอสื่อสาร ดังนั้นคนไทยจําเปนตองเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือใหมี
ทักษะทางภาษาและสามารถรับความรูทางวิชาการจากแหลงขอมูลตางๆซ่ึงการศึกษาหาความรูตอง
อาศัยทักษะการอานเปนสําคัญ 
 การเรียนภาษาตางประเทศแตกตางจากการเรียนสาระการเรียนรูอ่ืน เนื่องจากผูเรียนไมได
เรียนภาษาเพ่ือความรูเกี่ยวกับภาษาเทานั้น แตเรียนภาษาเพ่ือใหสามารถใชภาษาเปนเครื่องมือในการ
ติดตอสื่อสารกับผูอ่ืนไดตามความตองการในสถานการณตาง ๆ ทั้งในชีวิตประจําวัน และการงาน
อาชีพ การที่ผูเรียนจะใชภาษาไดอยางถูกตองคลองแคลวและเหมาะสมนั้น ขึ้นอยูกับทักษะการใช
ภาษา ดังน้ันการเรียนภาษาที่ดีผูเรียนจะตองมีโอกาสไดฝกทักษะการใชภาษาใหมากที่สุดทั้งใน
หองเรียนและนอกหองเรียน การจัดกระบวนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับธรรมชาติ และ
ลักษณะเฉพาะของการเรียนภาษาจึงควรประกอบไปดวยกิจกรรมท่ีหลากหลาย ทั้งกิจกรรม  การฝก
ทักษะทางภาษา และกิจกรรมการฝกผูเรียนใหรูวิธีการเรียนภาษาดวยตนเองควบคูไปดวย  อันจะ
นําไปสูการเปนผูเรียนที่พ่ึงตนเองได (Learner-independence) และสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต
(Lifelong Learning) ทั้งดานภาษาตางประเทศและใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือในการคนควา
หาความรูในการเรียนวิชาอ่ืน ๆ ในการศึกษาตอ รวมทั้งในการประกอบอาชีพซ่ึงเปนจุดหมายสําคัญ
ประการหน่ึงของการปฏิรูปการเรียนรูทศวรรษ ที่ 2 (กระทรวงศึกษาธิการ , 2552-2561) สอดคลอง
กับบัญชา  อ๋ึงสกุล (2545:52) ที่กลาวสนับสนุนวาภาษาอังกฤษไดเขามามีบทบาทสําคัญตอการ
ดํารงชีวิตของคนไทยท้ังในอดีต ปจจุบันและอนาคต ซึ่งคนไทยเราในปจจุบันนิยมเรียนภาษาอังกฤษ
เพ่ือนําไปใชเปนเครื่องมือในการประกอบอาชีพกันเปนจํานวนมาก รวมทั้งโรงเรียนและสถาบันตางๆก็
ตอบสนองความตองการของสังคมดวยการเปดโปรแกรมการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ         
ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษาและมีแนวโนมจะเพ่ิมมากขึ้น กอปร             
กับการจัดการศึกษาของไทยกําลั งก า วสู ความเปนนานาชาติ ในระดับสากล โดยการใช
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ภาษาอังกฤษเปนสื่อกลางอยางเห็นไดชัดเจน อีกทั้งการจัดการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุมสาระ กําหนด
ไววากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเปนพ้ืนฐานสําคัญที่ผูเรียนทุกคนตองเรียนรูเพ่ือเสริมสราง
พ้ืนฐานความเปนมนุษยและสรางศักยภาพในการคิดและการทํางานอยางสรางสรรค (กรมวิชาการ 
2544: 1)      
  ดวยเหตุนี้ ชีวิตของผูคนจึงมีสวนเก่ียวของกับภาษาอังกฤษอยางหลีกเลี่ยงไมไดนับตั้งแตกอน
และระหวางเขารับการศึกษาตามหลักสูตรท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด และชีวิตหลังการเรียนใน
หองเรียนก็ยอมเจอกับภาษาอังกฤษอยางหลีกเลี่ยงไมไดเชนกัน หรือบางครั้ งภาษาอังกฤษอาจจะมี
สวนเกี่ยวของกับชีวิตของผูคนอยางมีนัยสําคัญมากกวาการเรียนในหองเรียนอีกดวย ไมวาจะเปนชีวิต
การทํางานหรือการประกอบอาชีพที่ตองเก่ียวของกับผูคนตางๆจากหลายประเทศก็ยอมตองใช
ภาษาอังกฤษซ่ึงเปนภาษานานานาชาติ หรือภาษาโลก ( International Language or Global 
Language) เปนสื่อกลางในการติดตอสื่อสาร หรือแมแตการรับขอมูลขาวสารจากแหลงขอมูลตางๆ ที่
รายงานปรากฏการณตางๆ ที่เกิดข้ึนในทั่วทุกมุมโลกผานสื่อตางๆไมวาจะเปนวิทยุ โทรทัศน นิตยสาร 
หนังสือพิมพ หรืออินเตอรเน็ต ก็ยอมใชภาษาอังกฤษเปนสื่อกลางในการนําเสนอขอมูลไปสูผูรับ
ขาวสารในวงกวางมากย่ิงขึ้น ดังนั้นผูที่มีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษมากยอมเขาถึง
แหลงขอมูลมากกวา และมีโอกาสในดานการแสวงหาความรูการศึกษา หรือโอกาสในการเลือก
ประกอบอาชีพที่หลากหลายมากกวา อีกท้ังมีโอกาสประสบความสําเร็จ กาวหนามากกวาอยางชัดเจน 
  ในยุคขอมูลขาวสารของโลกปจจุบันซึ่งเปนที่ยอมรับกันแลววาไมมีทักษะใดท่ีจะสําคัญมากไป
กวาทักษะการอาน บางคนถึงกับปกใจเชื่อเลยวา คนท่ีมีขีดความสามารถในการอานต่ํา อาจจะตอง
พบกับความลมเหลวในชีวิตการทํางานหรือการศึกษาเลาเรียนอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได สวนคนท่ีมี
ความสามารถในการอานสูงเทานั้นที่จะพบกับความสําเร็จกาวหนาเหมือนคนอ่ืนๆ (ศิริพันธ ศรีวันยงค 
และคณะ,2552) ซึ่งในความเปนจริงผูที่อานมาก และมีความสามารถในการอานมากยอมรับขอมูล
ขาวสาร และสามารถเขาถึงแหลงขอมูลตางๆไดมากกวาผูที่อานนอยและมีความสามารถในการอาน
นอย 
  การเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหไดผล และพัฒนาไปสูทักษะอยางอ่ืนได คือ ทักษะการอาน
อีกทั้งการอานยังเปนทักษะที่คงอยูกับบุคคลและสงเสริมบุคคลนั้น ซึ่งสอดคลองกับ วิสาข จัติวัตร
(2543:1) ที่กลาววาทักษะการอานภาษาอังกฤษ ถือวามีความสําคัญและเปนประโยชนอยางมากใน
การแสวงหาความรูของผูเรียน นักเรียน นิสิตนักศึกษาตองอานหนังสือเรียน ตําราหรือวารสาร
ภาษาอังกฤษเพ่ือใหมีความรูในสาขาวิชาของตนเองใหกวางขวางและลึกซึ้ง สําหรับนักธุรกิจ 
ขาราชการตองใชภาษาอังกฤษเพ่ือประโยชนในความกาวหนาของตน การอานเปนเครื่องมือที่สําคัญ
ในการเรียนรู  การอานทําใหไดรับรูขอมูลขาวสาร เหตุการณ ความเปนไปที่สําคัญแกชีวิตประจําวัน 
ทําใหไดรับประสบการณ ความรูตางๆ ความบันเทิง ทําใหมีความเขาใจส่ิงแวดลอม เกิดการเรียนรู
และรูจักที่จะปรับปรุงตนเอง นอกจากนี้การอานยังทําใหอวัยวะเพ่ือการรับรู ซึ่งก็คือ ตา หู จมูก ลิ้น 
กาย ใจ ทํางานไดดี เพราะขณะท่ีอานสมองทํางานในการรับสารแปลความหมายสาร และเทียบเคียง
กับประสบการณเดิม จากนั้นจึงประมวลผลออกมา (แมนมาส ชวลิต, 2544) ซึ่งมีความเห็นสอดคลอง
กับ Harris and Sipay (1979:2) ที่กลาววา การอานเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหผูอานไดรับ 
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ความรู ขาวสาร และความบันเทิง นอกจากนี้สมุทร  เซนเชาวนิช (2542) กลาววา คนที่อานหนังสือ
เปนยอมมีหลักการหรือแนวทางที่จะนําไปสูความสําเร็จไดมากกวาคนที่อานไมเปน เพราะคนที่อาน
เปนสามารถอานขอความตางๆไดอยางรวดเร็ว ตีความหรือเขาใจสิ่งที่อานไดอยางถูกตอง จดจํา
เรื่องราวท่ีอานไดและเม่ือถึงคราวจําเปนก็สามารถสื่อสารขอมูลเหลานั้นใหเปนที่เขาใจได นอกจากน้ี
การอานยังเปรียบเสมือนแหลงความรูและประสบการณตางๆท่ีนาสนใจอีกดวย ดังนั้นการอานมิใชแต
เปนประโยชนแกเฉพาะตัวผูอานเองเทานั้น แตยังมีประโยชนแกผูอ่ืนอีกดวยซ่ึงสอดคลองกับคํากลาว
ของนักปราชญชาวอังกฤษ Sir Frances Bacon  ที่สรุปวาการอานทําใหเกิดการพัฒนาทางสติปญญา 
ความรู ความสามารถ ประสบการณ พฤติกรรม และ การดําเนินชีวิต   
 การอานทําใหเปนคนรอบรู จึงนับเปนทักษะที่จําเปนตองสรางใหเกิดแกผูเรียนไดพัฒนา
ความสามารถในการอาน เห็นชัดเจนไดจากการจัดกระบวนการเรียนรูตามแนวการจัดการศึกษาตาม 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  กําหนดใหสงเสริมการอานคิดวิเคราะห เขียน 
วางแผน ปฏิบัติ แกปญหา จัดการ การเผชิญสถานการณ ประยุกตใชความรูและองคความรู โดยใน
มาตรา 24 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห งชาติ 2542:13) (2) กําหนดวา “ฝกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง” นอกจากนี้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สาระท่ี 1ภาษาเพ่ือการส่ือสาร กําหนดไวชัดเจนในมาตรฐาน ต 1.1วา
เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล โดยที่
คุณภาพผูเรียนเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 แลว ผูเรียนตองสามารถปฏิบัติตามคําขอรองคําแนะนําคํา
ชี้แจง  และคําอธิบายที่ฟงและอานอานออกเสียงขอความ ขาว โฆษณา และบทรอยกรองสั้นๆ ถูกตอง
ตาม  หลักการอาน ระบุและเขียนสื่อที่ไมใชความเรียง รูปแบบตางๆ  ใหสัมพันธกับประโยค และขอความท่ี
ฟงหรืออานเลือก/ระบุหัวขอเร่ือง ใจความสําคัญ รายละเอียดสนับสนุนและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเร่ืองท่ีฟงและอานจากส่ือประเภทตางๆพรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยาง ประกอบสํานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551) 
 ดังน้ัน จะเห็นไดวาการอานเปนทักษะที่สําคัญและจําเปนตอการพัฒนาตนเองใหมีความรู 
ความสามารถ กาวทันโลก และสามารถชวยใหประสบความสําเร็จในดานตางๆ ผูที่มีนิสัยรักการอาน
จะศึกษาและแสวงหาความรูไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวา ครูจึงควรแสวงหาแนวการสอนและ
กิจกรรมการสอนอานที่สงเสริมประสิทธิภาพการอานใหกับผูเรียน 
 จากความสําคัญของการอานที่กลาวมาขางตน สงผลใหการสอนทักษะการอานอยางมี
ประสิทธิภาพ ก็ยิ่งมีความสําคัญเทาเทียมกัน แตเนื่องจากทักษะการอานเปนทักษะที่ซับซ อนตอง
อาศัยการฝกฝนเปนอยางดี เพราะการอานไมใชแตเพียงอานตัวอักษรออกเทานั้น แตตองมีความ
เขาใจดวย จึงจําเปนตองไดรับการฝกฝนจากการเรียนในหองเรียน จากครูผูสอนจนชํานาญกอนจึงไป
ฝกเพ่ิมเติมเองนอกหองเรียน ซึ่งตางจากการฝกทักษะการฟง พูด ซึ่งสามารถฝกไดเองจากเทปหรือ
แหลงตางๆ รอบตัวซึ่งอยูนอกหองเรียน (เรวดี  หิรัญ 2540: 149) สอดคลองกับอัจฉรา วงศโสธร 
(2544 ข: 83) กลาววาทักษะการอานเปนทักษะรับสารที่ตองอาศัยกระบวนการการแปลความหมาย 
ประกอบกับกระบวนการสรางเครือขายความหมายท่ีใชความรูของผูอานในการเขาใจ การอาน
สัมพันธกับความคิดและความพรอมของผูอาน  สอดคลองกับ Anderson (1999: 1) ที่กลาววาการ
อานเปนทักษะสําคัญสําหรับผูเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองหรือภาษาตางประเทศ ที่ชวยให
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ผูเรียนรอบรูและมีพัฒนาการทางดานวิชาการ ผูอานตองใชกลยุทธที่หลากหลายตางกันไป เพ่ือทําให
ตนเองประสบความสําเร็จในการอาน และไมมีผูอานคนใดท่ีจะใชกลยุทธและทักษะการอานที่
เหมือนกันแลวประสบผลสําเร็จ หรือเขาใจไดเทากัน เชนเดียวกับที่ Carrell (1988, quoted in 
Barnett 1988:2) วาการท่ีคนทั่วโลกเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศก็ดวยจุดมุงหมายสําคัญ
คือเพ่ืออานภาษาอังกฤษใหเขาใจ ดังนั้นการสอนในทุกระดับการศึกษาจึงตองพัฒนาผูเรียนใหเกิด
ทักษะและความเขาใจสิ่งที่อาน จึงนับเปนทักษะที่ทาทายสําหรับครูที่สอนการอานที่จะถักทอทักษะ 
กลยุทธการอาน และทฤษฎีการอาน การนําไปใช หลอมรวมใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผู เรียน 
(Scarcella and Oxford’s 1992, quoted in Anderson 1999: 1) ดังที่ (Grabe 1991, quoted 
in  Anderson 1999:39) วาเมื่อคนเราอานบทอาน ทุกคนมีความคาดหวังวาจะเขาใจบทอานนั้นๆ 
องคประกอบท่ีกลาวมาขางตนนี้บางครั้งครูยังไมไดนํามาปฏิบัติใหเกิดผลอยางแทจริงผลที่ปรากฏคือ
นักเรียนไมไดรับการพัฒนาในเรื่องกระบวนการคิด และสรุปความเรื่องที่อานไมไดครบถวนหรือไมตรง
กับเนื้อเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการอานอยูในระดับตํ่า ปญหาการอานเพ่ือความเขาใจจึงสะสมมากขึ้นเมื่อ
ผูเรียนอยูในระดับชั้นสูงขึ้น ซึ่งจะมีผลตอการสรางเจตคติทางดานลบของผูอาน (สุนันทา มั่นเศรษฐ
วิทย 2544: 46) Chandavimol (1998:1) กลาวถึงการสอนอานเพ่ือความเขาใจในประเทศไทยวา
นักเรียนไมประสบความสําเร็จในการอาน เพราะผูสอนมักใหผูเรียนแปลบทอานแบบคําตอคํา หรือที
ละประโยค มากกวาการใหอานเพื่อความหมายและความสัมพันธของประโยคตางๆในบทอาน 
  จากรายงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) ถึงผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test  หรือ O - NET) ตั้งแตป 
2554 - 2556 ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 3 โดยวิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนตํ่ากวารอยละ 50 มี
แนวโนมต่ําลงทุกป และจากรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชวงชั้นที่ 3 
(นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3) ปการศึกษา 2556 มีจํานวนนักเรียนผูเขาสอบ 680,445 คนพบวา
คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษคิดเปนรอยละ 30.35 
  นอกจากนี้ Hayes (1991) กลาววาโดยทั่วไปนั้นนักเรียนที่ผานการเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาหรือสูงกวาขึ้นไป สวนใหญมักประสบปญหาในการอาน
ภาษาอังกฤษเพราะเร่ืองท่ีอานมีความยากเพ่ิมข้ึน ทั้งนี้มาจากการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับ
ตนกับระดับสูงจะมีความแตกตางกันในแงเนื้อหาของเรื่องที่อาน ซึ่งสาเหตุหลักที่ทําใหผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนต่ํา สวนหนึ่งนั้นมีสาเหตุจากการท่ีผูเรียนไมสามารถอานและแปลความหมาย
เพ่ือตอบคําถามไดและในโรงเรียนทั่วๆไปครูมักสอนอานโดยมอบหมายใหนักเรียนอานเรื่องตางๆ
พรอมกับใหทําแบบฝกหัดทายบท เมื่อนักเรียนอานจบแลวเชนนี้ไมสามารถทําแบบฝกหัดไดครูจึงให
อานซ้ําๆจนกระท่ังทําแบบฝกหัดได การสอนอานเชนนี้ แสดงวาครูไมไดแนะนําวิ ธีการอานเพ่ือความ
เขาใจใหนักเรียนเลย (ภัทรีรา  มณีเลิศ, 2546) ซึ่งสอดคลองกับ สุมิตรา อังวัฒนกุล (2540) ที่กลาววา 
วิธีการสอนของครูมีผลโดยตรงตอผลสัมฤทธ์ิในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนครูควรจะสอนกลวิธี
ในการอานใหนักเรียนเพ่ือชวยพัฒนาความสามารถในการอานของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
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 ในปจจุบันแนวทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีหลายรูปแบบดวยกัน ซึ่งชวยสราง
ความคิดที่เปนระบบใหแกครูผูสอน ทําใหทราบถึงการวิเคราะห สังเคราะห หรือกรอบในการพัฒนา
มโนทัศนเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ อาทิ หลักสูตรภาษาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
(Learner – Centered Language Curriculum) แนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร 
(Communicative Language Teaching) การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ (Integrated Learning) 
การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem – Based Learning) การจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือ (Cooperative Learning) การจัดการเรียนการสอนภาษาท่ีเนนเนื้อหา (Content – Based 
Instruction) และการเรียนรูที่เนนภาระงาน (Task – Based Learning) เปนตน (กรมวิชาการ, 
2545: 105-106)   
 จากปญหาที่กลาวมาขางตน ทําใหนักวชิาการจํานวนมากพยายามศึกษาเทคนิคการสอนอาน
ที่มีประสิทธิภาพ ครูไดมีการนําเทคนิคการสอนอานตางๆ ไปใชในการเรียนการสอน แตพบวายังไม
เปนท่ีแพรหลายมากนัก ครูยังสอนการอานเพียงแคการหาคําตอบจากคําถามท่ีตองตอบเทานั้น 
นักเรียนไมมีความเขาใจสิ่งที่อานอยางแทจริง การเรียนการสอนเนนเนื้อหาวิชาและการเรียนแบบ
ทองจํามากกวาการคิดวิเคราะห เรียบเรียงและเขียนสื่อความ แนวทางการแกไขปญหาความเขาใจใน
การอานควรนําการใชยุทธศาสตรทางปญญาหรืออภิปญญามาใชในการสงเสริมการทําความเขาใจและ
สรางความรูผานวิธีการตางๆ ทําใหผูเรียนไดพัฒนาการคิด การควบคุมอารมณ  และการนําความรูไป
ใช (สุวัฒน วิวัฒนานันท, 2550) ซึ่งสอดคลองกับ Ruddell (2000) ที่แนะนําวาครูควรสอน
กระบวนการคิดแบบอภิปญญา (Metacognition) ที่สามารถชวยพัฒนาทักษะการคิด ทําใหมี
จุดประสงคในการอาน มีการเชื่อมโยงกับความรูเดิมและเขาใจสิ่งที่อานไดดี 
 กลาวโดยสรุป คือ ปญหาการอานเกิดขึ้นจากสามปจจัยหลัก คือ ตัวครู นักเรียน และวิธีการ
สอนการอาน การแกปญหาการอานมีความซับซอนเน่ืองจากการอานเปนกระบวนการเรียนรูที่ตองให
เวลาและวิธีการที่เหมาะสมกับนักเรียน วิธีการสอนการอานภาษาอังกฤษควรสงเสริมการใชการคิดขั้น
สูงหรืออภิปญญาและการเขียนสรุปความ ชวยในการฝกทักษะการคิด วิเคราะห และสังเคราะหสิ่งที่
อานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษและการเขียนสรุปความในบริบท
ของนักเรียนไทยท่ีเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ และเพ่ือใหสอดคลองกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ที่ตองการใหนักเรียนมีความสามารถในดานการ
อานในระดับจับใจความสําคัญ วิเคราะหความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการอาน 
 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา เปนโรงเรียนมัธยมขนาดกลางสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 มีจัดการเรียนการสอนตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
ซึ่งจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 เพ่ือใหนักเรียน
บรรลุจุดมุงหมายท่ีหลักสูตรไดกําหนดไว จึงจัดการวางแผนอยางเปนระบบเพ่ือพัฒนางานของ
โรงเรียนใหสอดคลองกับความคาดหวังของผูปกครองและชุมชน แตขอจํากัดของโรงเรียนคือ
ประชาชนหรือผูปกครองมีฐานะยากจน การระดมทรัพยากรจากชุมชนมาสนับสนุนการจัดการศึกษา
ยังไมดีพอเทาที่ควร ผูปกครองนักเรียนบางคนยังไมตระหนักและเห็นความสําคัญของการศึกษาให
ความรวมมือกับโรงเรียนในการปรับปรุงและแกไขปญหาของนักเรียนนอย 
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 ผูวิจัยไดรับมอบหมายใหทําการสอนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ วิชา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ 23102) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนสระยาย
โสมวิทยา อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จึงมีหนาที่ในการพัฒนาการเรียนการสอนในกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ ใหนักเรียนมีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเปาหมายของ
หลักสูตร และจากประสบการณของผูวิจัยในการสอนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  พบวานักเรียนสวนใหญมี
ปญหาเกี่ยวกับทักษะการอาน เปนผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไมนาพอใจ ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ 23101-อ 23102) ในระดับชั้น  
             มัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2554 - 2556  
 
ภาคเรียน/ 

ป
การศึกษา 

จํานวน
นักเรียน 

ระดับผลการเรียนคิดเปนรอยละ(%) 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

1/2554 140 12.14 10.00 14.29 21.42 14.29 9.29 18.57 0 
2/2554 144 5.55 6.94 11.81 16.67 18.06 15.28 25.69 0 
1/2555 152 2.63 6.58 8.55 17.11 19.74 21.71 23.68 0 
2/2555 145 20.69 2.07 11.03 13.10 23.45 13.10 16.56 0 
1/2556 125 12.80 9.6 10.40 20.00 18.40 18.40 10.40 0 
2/2556 125 6.40 8.00 9.60 17.60 25.00 17.60 15.80 0 

 
ที่มา : โรงเรียนสระยายโสมวิทยา, “รายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2554 – 2556” ป 2556 
 
 จากตารางที่ 1 จะเห็นไดวาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ในปการศึกษา 2554-2556 มีนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.00 คิดเปนรอยละ 
19.82 ซึ่งแสดงใหเห็นวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา อําเภออูทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี กําลังประสบปญหาดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษตอเนื่องกัน
มาโดยตลอด 
 ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไดศึกษาวิเคราะหปญหา
และสาเหตุที่ทําใหผลการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษไมประสบผลสําเร็จและการมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่ต่ํากวาเกณฑ จากประสบการณดานการสอนและการสัมภาษณของ
ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนสระยายโสมวิทยา พบวาสาเหตุเกิดจากปญหา  3  ดาน คือ 1) 
ปญหาดานตัวครู เนื่องจากครูผูสอนจัดกจิกรรมการเรียนการสอนอยางไมเปนระบบใชวิธีการสอนที่ไม
หลากหลายมักใชเนื้อหาจากหนังสือเรียนเลมใดเลมหนึ่งเปนหลักและครูผูสอนตองรับผิดชอบการสอน
หลายรายวิชาหลายระดับชั้นและยังมีงานในหนาที่อ่ืนๆ ที่ตองรับผิดชอบนอกเหนือจากงานการสอน
ทําใหไมมีเวลาในการทบทวนบทเรียนใหกับนักเรียน ไมมีเวลาสงเสริมดานการอานใหกับนักเรียน 2) 
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ปญหาดานตัวนักเรียนคือ นักเรียนมีสติปญญา ความรูพ้ืนฐานแตกตางกัน ขาดความกระตือรือรนใน
การเรียน นักเรียนไมคุนเคยกับคําศัพท ขาดทักษะ กลวิธีการอานท่ีถูกวิธีและวิธีการคิดอยางเปน
ระบบไมมีนิสัยรักการอานทําใหนักเรียนไมมีทักษะในการอานและ นักเรียนบางคนมาจากครอบครัวที่
มีฐานะยากจนบางคนไมไดอยูกับบิดามารดาตองอาศัยอยูกับญาติไมไดรับการเอาใจใสเทาที่ควร  
ผูปกครองบางคนไมเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษไมสงเสริมสนับสนุนบุตรหลานทําใหขาดโอกาส
ในการเรียนรู 3) ปญหาดานวิธีการสอนอาน ผูเรียนโดยทั่วไปยังขาดความสามารถในทักษะการอาน
เพ่ือความเขาใจ ทั้งน้ีสาเหตุมาจากผูเรียนยังขาดวิธีการหรือเทคนิคการอานท่ีเหมาะสม สุมิตรา      
อังวัฒนกุล  (2540:59) ไดกลาววาวิธีการสอนของครูมีผลโดยตรงตอผลสัมฤทธิ์ ในการอาน
ภาษาอังกฤษของผูเรียน ครูควรจะสอนกลวิธีในการอานใหผูเรียนเพ่ือชวยพัฒนาความสามารถในการ
อานของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต Carrell (1989: 225) กลาววา ในการสอนอานภาษา
ที่สองนั้น ผูเรียนซึ่งไดรับการสอนเพียงทักษะหรือกลวิธีอยางใดอยางหนึ่ง แตไมประสบผลสําเร็จใน
การนํากลวิธีไปใชและมักจะใชกลวิธีในการอานตามความเคยชินของตนเองเน่ืองจากผูเรียนไมไดรับ
การสอนใหทราบถึงประโยชนของการใชกลวิธี เวลา และสถานการณการใชกลวิธีตางๆ เพ่ือการเรียน 
ดังนั้นการสอนใหผูเรียนไดรูจักกลวิธีในการอานและใชกลวิธีเหลานั้นในกิจกรรมการอานไดอยาง
เหมาะสมแลวจะเปนการเพ่ิมความเขาใจในสารสนเทศที่สําคัญในบทอานไดทําใหผูอานมีแรงจูงใจใน
การอาน (Nolan 1991: 132) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Carrell (1989: 230) ที่วาสอนใหผูเรียน
ไดทราบถึงประโยชนของการใชกลวิธีและสามารถใชกลวิธีในการอานไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ
ในการอานแลวจะชวยใหเปนผูอานประสบผลสําเร็จในการอาน ฉะนั้นสิ่งสําคัญอยูที่ครูควรพัฒนา
วิธีการสอนที่จะชวยพัฒนาความสามารถในการอานของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

จากปญหาดังกลาว มีสวนทําใหผลสัมฤทธิ์ดานการอานเพ่ือความเขาใจของนักเรียนคอนขาง
ต่ําซึ่งเปนปญหาที่ผูวิจัยประสบมาโดยตลอด ผูวิจัยมีความเชื่อมั่นวา ถานักเรียนไดรับการฝกทักษะ
ดานการอานอยางถูกวิธี มีแบบฝกสงเสริมการอานที่ดี นาสนใจ จะทําใหนักเรียนมีความสนใจในการ
อานมากข้ึนยอมทําใหมีผลสัมฤทธิ์ทางดานการอานเพ่ือความเขาใจความสูงขึ้น 
 จากการศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัย วารสารทางวิชาการและแนวทางการสอนอานสําหรับ
เปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือสงเสริมความสามารถในดานการอานเพ่ือความเขาใจ
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสระยายโสมวิทยาผูวิจัยพบวาวิธีการสอนอานที่นาสนใจ
และนาที่จะนํามาใชแกปญหาการสอนอานเพ่ือความเขาใจไดมี 2 วิธีคือ การอานกลวิธีแบบรวมมือ 
(Collaborative Strategic Reading) หรือกลวิธี CSR ผูคิดกลวิธีการอานเพื่อความเขาใจดังกลาว คือ 
Janette K. Klingner อาจารยประจํามหาวิทยาลัยไมอาม่ี ประเทศสหรัฐเมริกา และ Sharon 
Vaughn อาจารยประจํามหาวิทยาลัยเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีจุดมุงหมายท่ีจะตอบสนอง
นโยบายพัฒนาทักษะการอานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา  ที่กําหนดใหรัฐและโรงเรียนพัฒนา
ความสามารถดานการอานของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับ
ความสามารถในการอานของนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในสหรัฐอเมริกาในระยะที่ผานมา 
พบวานักเรียนขาดความเขาใจในการอาน และขาดกลวิธีในการพัฒนาทักษะการอานของตนใหมี
ประสิทธิภาพ (Clapper and others,2002: 3) ซึ่งเปนปญหาใหญที่ไดรับความสนใจจากครูมัธยม
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เปนจํานวนมาก ในการแสวงหาวิธีการในการพัฒนาทักษะการอานเพ่ือความเขาใจแกนักเรียน เพ่ือให
นักเรียนมีทักษะสําคัญในการเรียนรูดวยตนเองตอไป  
 การอานกลวิธีแบบรวมมือ มีพ้ืนฐานจากการบูรณาการกลวิธีการอาน (Reading Strategy) 
เขากับการเรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning) ซึ่งใหผูเรียนที่มีระดับความสามารถแตกตาง
กัน ทํางานรวมกันเปนกลุมเล็กๆ กลุมละ 4 คน ประกอบดวยผูเรียนท่ีมีความสามารถสูง 1 คน ปาน
กลาง 2 คน และต่ํา 1 คน ซึ่งสมาชิกแตละคนผลัดกันแสดงบทบาทของหัวหนากลุม ผูนําอธิบายศัพท
ผูนําจับใจความสําคัญและผูประสานงาน เพ่ือชวยเหลือกันทําความเขาใจบทอานและแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นในการอานรวมกัน โดยเร่ิมจากการนําความรูและประสบการณเดิมของแตละคนมาใช
เปนพ้ืนฐานในการอาน และคาดคะเนเน้ือหาท่ีจะอาน ฝกการแกปญหาเม่ือพบคําศัพทใหม ฝกจับ
ใจความสําคัญ รวมทั้งถามตนเองเพ่ือทบทวนและประเมินความเขาใจ เพ่ือใหสรุปสาระความรูจากสิ่ง
ที่อานไดดวยตนเอง ซึ่งกลวิธีนี้เนนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรางปฏิสัมพันธ ระหวางผูเรียน
ดวยกันในการสรางองคความรูจากบทอานดวยตนเองมากกวาจะรับรูจากครู และเปนวิธีที่สอดคลอง
กับกระบวนการอานแบบปฏิสัมพันธ (Interactive Approach) ซึ่งมองวาการอานเปนกิจกรรมทาง
สังคม และถือวาการเรียนรูจากเพ่ือนเปนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ (Wood, 1997 อางถึงใน     
อารีรักษ  มีแจง,2547: 6) การรวมกิจกรรมการอานกับกลุมเพ่ือนดวยวิธีนี้จะชวยสรางแรงจูงใจ และ
กระตุนใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมอยางกระตือรือรน มีทัศนคติที่ดีตอการเรียน และสนใจเรียนมาก
ยิ่งขึ้น (Johnson and Johnson, 1991: 60) 
 ยิ่งไปกวานั้น การใหผูเรียนในกลุมมีบทบาทชี้แนะการใชกลวิธีการอานตามที่ไดรับมอบหมาย 
จะทําใหเกิดการพ่ึงพากันระหวางผูที่มีความสามารถสูง ปานกลาง และต่ําสงผลใหผูเรียนทุกระดับ
ความสามารถ มีโอกาสพัฒนาทักษะการอานในบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู นอกจากน้ี  การสอน
อานโดยใชกลยุทธแบบรวมมือ ยังเปนวิธีที่สอดคลองกับหลักในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ที่เนนเรื่อง
การบูรณาการการเรียนรูตามความเหมาะสมมุงเนนใหผูเรียนเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติ
ใหคิดเปน ทําเปน เกิดการใฝรูใฝเรียนอยางตอเนื่องสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาละเรียนรูดวยตนเอง 
โดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด และสามารถท่ีจะพัฒนาเต็มศักยภาพของแตละบุคคล 
 ผลงานวิจัยของ Klingner and others, (1998: 34) ในการทดลองการอานกลวิธีแบบ
รวมมือ กับนักเรียนเกรด 4 ในวิชาสังคมศึกษา จํานวน 2 หองเรียนซ่ึงแบงเปนกลุมควบคุมและกลุม
ทดลอง พบวา นักเรียนในกลุมทดลองมีความเขาใจในการอานสูงกวากลุมควบคุม และพบวา นักเรียน
ในกลุมทดลองมีการสนทนากันในเชิงวิชาการสูงถึง 65 % รองลงมาเปนการสนทนาเก่ียวกับ
กระบวนการทํางาน 25 % การใหขอมูลปอนกลับ 8 % และการสนทนาอ่ืนๆที่ไมเกี่ยวของกับการ
เรียน 2 % 
 นอกจากนี้ Klingner and Vaughn, (2000; 69) ยังไดศึกษาพฤติกรรมการใหความชวยเหลือ
กันของนักเรียนในการใชการอานกลวิธีแบบรวมมือ ขณะสอนวิชาวิทยาศาสตร ใหกับนักเรียนเกรด 5 
ผลการวิจัยพบวา ในภาพรวมนักเรียนใชเวลาสวนมากในการสนทนาเชิงวิชาการ และใหความรวมมือ
กันขณะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือเชื่อมโยงความรูเดิมกับบทอาน ทําความเขาใจความหมายของ
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คํา จับใจความสําคัญ และตอบคําถาม นอกจากนี้ยังพบวา นักเรียนมีความรู เกี่ยวกับคําศัพทมากขึ้น
อยางมีนัยสําคัญ 
 ในประเทศไทย มีผูนําการอานกลวิธีแบบรวมมือ มาทดลองใชผลปรากฏในงานวิจัยของ 
ศรินยา  ขัติยะ (2544, 44) ซึ่งศึกษาผลการใชการอานโดยใชกลวิธีแบบรวมมือ สงเสริมความเขาใจใน
การอานและทักษะทางสังคมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ในการเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษอาน-เขียน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความเขาใจในการอานและมีทักษะทางสังคมหลัง
การทดลองสูงกวากอนทดลอง 
 ผูวิจัยมีความเชื่อวาการอานกลวิธีแบบรวมมือเปนวิธีสอนท่ีนาสนใจ เนื่องจากเปนการสอนท่ี
ใหความสําคัญกับผูเรียนและสงเสริมใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่อานซึ่งเหมาะสมที่
จะนํามาใชสอนอานเพ่ือความเขาใจแกนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 
 นอกจากนั้นผูวิจัยเห็นวาวิธีการสอนเพ่ือพัฒนาความเขาใจในการอานวิชาภาษาอังกฤษให
ไดผลดีอีกวิธีคือ เทคนิคแผนผังกราฟก (Graphic organizer) Bromley, Devitis and Modlo. 
(2995: 7-8, อางถึงในทิศนา  แขมณี. 2548: 388) การใชแผนผังกราฟกเปนเครื่องมือในการเรียนรู 
(Jone et al. 1989: 20-25) (Clarke, 1991: 526-534) (Joyce et al. 1992: 156-165) ไดพัฒนา
รูปแบบการสอนโดยใชแผนผังกราฟกขึ้นโดยใชแนวคิดทฤษฎีกระบวนการสอนทางสมองในการ
ประมวลขอมูล (Information processing theory) ซึ่งกลาววา กระบวนการเรียนรูเกิดขึ้นไดจาก
องคประกอบสําคัญ 3 สวนดวยกัน ไดแก ความจําขอมูล (Information storage) กระบวนการทาง
ปญญา (Cognitive process ) และ เมตาคอกนิชัน (Metacognition) ทฤษฎีการเรียนรูอยางมี
ความหมายของ (Ausubel. 1968, อางถึงใน ไสว  ฟกขาว. 2542: 26) กลาววา การเรียนรูอยางมี
ความหมาย เปนการพิสูจนหามโนทัศนที่เกี่ยวของ ที่มีอยูในโครงสรางทางปญญา (Cognitive 
structure) ซึ่งการเรียนรูอยางมีความหมายจะเกิดขึ้น เมื่อความรูใหมนั้นถูกนําไปเชื่อมโยงกับมโน
ทัศนที่มีอยูแลวโดยความรูใหมที่ไดเรียนรูอยางมีความหมายจะถูกเก็บในลักษณะใดลักษณะหน่ึงอัน
เปนผลจากการดูดซึม (assimilation) กับมโนทัศนที่มีอยูแลวเทคนิคแผนผังกราฟก เปนเทคนิคที่
พัฒนาตอเนื่องมาจากการจัดโครงสรางความคิดลวงหนาตามทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมาย 
(meaningful learning theory) ของ (David P. Ausubel) นักจิตวิทยาอเมริกัน ที่เสนอการจัด
โครงสรางความคิดหรือโครงสรางภาพรวมลวงหนา (presenting first) เพ่ือใชสําหรับการอานและการ
ทําความเขาใจเนื้อหาจากตํารา หลังจากนั้นมีแผนภาพแบบตางๆเกิดขึ้นมากกวา 20 ชนิด รวมทั้ง
โครงสรางภาพรวมที่นํามาใชทําความเขาใจบทความที่มีความยาวมากๆ โดยนําเสนอขอมูลในรูป
ไดอะแกรม และรูปภาพตางๆ ผังกราฟกแตละแบบมีวัตถุประสงคของการนําเสนอขอความ ที่ตก
ตางกันไป และการเลือกใชผังกราฟกเพ่ือนําเสนอขอความรูที่ไดจัดกระทําแลวนั้นตองเลือกตาม
เปาหมายหรือวัตถุประสงคที่ผูนําเสนอตองการจะเสนอขอมูลเหลานั้น (ทิศนา แขมมณี, 2543: 11)  
 การสรางแผนผังกราฟกเปนเทคนิคหนึ่งที่สามารถชวยใหนักเรียนสรุปใจความสําคัญของเร่ือง
ที่เรียนไดงาย การวิเคราะหสรุปผลการเรียนรูเปนแผนผังกราฟกนั้นจะนําไปสูการคนหาความรูตาม
ความสนใจ มีการจัดระบบขอมูล หาความคิดหลัก ความคิดรอง และความคิด ยอยเชื่อมโยง
ความสัมพันธเปนหมวดหมู งายตอการจดจําหรือทําความเขาใจ สอดคลองกับงานวิจัยของชุลีพร   
ฤทธิ์เดช (2547) ที่พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่จัดการเรียนรูโดยใชแผนผังกราฟก
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แบบแผนที่ความคิด สูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่จัดการเรียนรูโดยไมใชแผนท่ีความคิด อยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05 นอกจากน้ียังมีงานวิจัยของ ดวงกมล  สวนทอง (2547) จันทรเจา  เถียรทวี 
(2547) พบวาการสอนโดยใชแผนผังกราฟกแบบแผนท่ีความคิด ชวยทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น และสมศักดิ์  สินธุระเวชญ (2542: 125) ไดกลาววาแผนผังกราฟกชวยใหประหยัดเวลาใน
การเรียนรูเกี่ยวกับการจัดกลุมเนื้อหา การปรับปรุงการระลึก การสรางสมความคิดสรางสรรค         
มีคุณคาอยางยิ่งสําหรับการคิดไตรตรอง การเรียนรูแผนผังกราฟกใชไดกับผูเรียนทุกระดับอายุ และ
ทุกวิชา และวัฒนาพร  ระงับทุกข (2545: 96) กลาวไววาแผนผังกราฟกมีประโยชนในการเรียนรู  
ชวยใหผูเรียนจําขอมูลได และเปนความจําแบบถาวร นอกจากนี้ยังพบวานักเรียนท่ีไดรับการสอนโดย
ใชแผนผังกราฟก มีความคงทนในการเรียนรู ดังที่ ศรีสุดา  อนันตเพ็ชร (2548) กลาววา การเรียนโดย
ใชแผนผังกราฟกทําใหนักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู 
 ศิริลักษณ  แกวสมบูรณ (2543: 65) ไดศึกษาผลของการใชแผนผังกราฟกในการเรียนการ
สอนวิชาวิทยาศาสตรที่มีตอการนําเสนอขอมูลดวยผังกราฟกและผลการเรียนรูของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน พบวา นักเรียนที่เรียนโดยใชเทคนิคผังกราฟกแบบตางๆ ในวิชาวิทยาศาสตร ได
คะแนนผลการเรียนรู สูงกวาเกณฑที่กําหนด คือสูงกวารอยละ 70 และนักเรียนท่ีเรียนโดยใชเทคนิค
ผังกราฟกมีผลการเรียนรูรายวิชา วิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยการสอนตามปกติ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยของดันสตัน (Dunston1992, cited in Bromley al. 
1995: 8) ไดศึกษาคนควางานวิจัยเกี่ยวกับการใชเทคนิคการจัดทําขอมูลดวยแผนผังกราฟกเปน
เครื่องมือในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนเนื้อหาในรอบ 10 ป ที่ผานมาพบวา การใหนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาจัดขอมูลดวยแผนผังกราฟกหลังจากท่ีเรียนเนื้อหาในแตละครั้งเสร็จแลวทําให
สามารถจดจําคําศัพทไดมากข้ึนและเรียนดีขึ้นดวยและผลการวิจัย ของ (Herbst 1995: 56-57) เรื่อง
ผลของการใชการจัดการขอมูลดวยแผนผังกราฟกท่ีมีตอผลการเรียนรูวิชาสังคมศึกษาของนักเรียน
เกรด 9 พบวาการใชผังกราฟกมีผลดานบวกตอผลการเรียนรูวิชาสังคมศึกษา  
 จากแนวคิดของนักวิชาการหลายทานที่กลาวมาขางตนและประโยชนของการจัดการเรียน
การสอนโดยใชแผนผังกราฟกพบวา เทคนิคแผนผังกราฟกสามารถใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนไดทุกข้ันตอน ทั้งกิจกรรมกอนการเรียนการสอน กิจกรรมระหวางเรียนการสอน และกิจกรรม
การสรุป การวัดผล และการประเมินผลหลังการเรียนการสอน  
 ในปจจุบันนี้สื่อหลายๆประเภทสามารถพบบทอานที่เปนขอมูลซ่ึงนาสนใจท้ังดานเนื้อหาและ
รูปภาพ เชนตําราเรียน หนังสือชีวประวัติ หนังสือประวัติศาสตรหนังสือที่เปนความรู และใหขอมูล 
นิตยสาร บทความ ปายตางๆ คําแนะนํา จดหมายหรือขอมูลจากส่ืออิเล็กทรอนิกสโฆษณาในส่ือ
สิ่งพิมพ หนังสือคูมือ เปนตน บทอานท่ีเปนขอมูลเหลานี้จึงมีจุดประสงคเพ่ือนําขอมูลความรูหรือ
ความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติหรือสังคมโลกไปสูการอาน สงเสริมการอ านเพราะในบทอานมักจะมี
ลักษณะท่ีเอ้ือใหผูอานไดทําความเขาใจกับเรื่องหรือขอมูล เชน ดัชนี สารบัญ หัวเรื่อง รูปภาพหรือ
ภาพประกอบท่ีเปนจริงหรือสมจริง มีคําอธิบายภาพ ไดอะแกรม แผนภูมิ แผนผัง มีการทําคําศัพท
เปนตัวเอียง หรือหนาทําใหงายตอการสังเกต และมีโครงสรางเรื่องเปนแบบเฉพาะ (Duke: 2007) 
การที่จะสงเสริมกระบวนการอานของนักเรียนใหไปอยูในระดับที่ไดรับการคาดหวังนั้นครูจําเปนที่
จะตองเลือกสื่อการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับความสามารถ วัย สรางแรงจูงใจใหเกิดตอการเรียนรู 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



11 

 

ซึ่งบทอานที่เปนขอมูล (Information Text) นี้เองจึงกลายเปนสื่อการเรียนการสอนอยางหน่ึงที่กําลัง
ไดรับความนิยมอยางยิ่ง 
 ดวยเหตุผลที่กลาวมาขางตนทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิค
แผนผังกราฟกมาพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจของนักเรียน โดยจะทําการวิจัยเรื่องการพัฒนา
แบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผัง
กราฟกสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา อําเภออูทองจังหวัด
สุพรรณบุรี ซึ่งการอานกลวิธีแบบรวมมือเปนกลวิธีการอานที่มีคุณลักษณะที่ชวยสงเสริมความเขาใจใน
การอานและยังชวยใหเกิดความรวมมือในการอานระหวางครู นักเรียนและสิ่งที่อาน ผานกระบวนการ
เรียนแบบรวมมือ ชวยสงเสริมใหนักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการอาน สามารถจับใจความสําคัญ 
สรุปความ ตีความ วิเคราะห การปญหา และตัดสินใจ ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และการนําเทคนิคแผนผังกราฟกมาใชในการสอนอานภาษาอังกฤษจะ
ชวยใหผูเรียน ไดฝกการคิด การวิเคราะห การสรุปใจความสําคัญของเรื่องออกมาอยางเปนระบบทํา
ใหความสามารถในการอานมีประสิทธิภาพ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด หลักการและขั้นตอนของการจัดการเรียนรูโดยการ
อานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก เพ่ือนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 การอานกลวิธีแบบรวมมือ (Collaborative Strategic Reading) หรือ กลวิธี CSR เปนกลวิธี
สอนอานที่มุงพัฒนาการอานเพ่ือความเขาใจ  ซึ่งคิดคนโดย Janette K. Klingner อาจารยประจํา
มหาวิทยาลัยไมอามี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Sharon Vaughn อาจารยประจํามหาวิทยาลัย
เทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา Klingner and others (2001: 4) การอานกลวิธีแบบรวมมือ เปน
กลวิธีการอานเพื่อความเขาใจท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยเนนความรวมมือในการแลกเปล่ียนความคิด
ในการอาน ในกลุมผูเรียนท่ีจัดคละความสามารถกลุมละ 4 คน โดยกําหนดบทบาทหนาที่แตกตางกัน 
ไดแกหัวหนากลุม ผูนําอธิบายคําศัพท ผูนําจับใจความสําคัญ และผูประสานงานการอานกลวิธีแบบ
รวมมือใหผูเรียนสํารวจบทอานทั้งหมดคราวๆ จากนั้นแบงบทอานใหอานทีละสวนใหรวบรวมศัพท
และจับใจความสําคัญ เมื่ออานครบทุกสวนใหสรุปทบทวนสาระสําคัญของบทอานทั้งหมด ซึ่งทุก
ขัน้ตอนของกิจกรรมการอาน มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นในกลุม ใหไดขอสรุปจากเน้ือหา
ทีผู่เรียนอานดวยตนเอง 
 การใชเทคนิคแผนผังกราฟก (Graphic Organizer) มาใชสอนอานเพื่อเพ่ิมความเขาใจในการ
อานภาษาอังกฤษ สามารถใชไดทั้งกอนการอาน ระหวางการอาน และหลังการอาน และใชไดกับ
ผูอานทุกระดับ และทุกวิชาการที่ครูนําเทคนิคการจัดขอมูลดวยแผนผังกราฟกมาใชในการเรียนการ
สอนชวยพัฒนาใหผู เรียนเกิดทักษะที่สําคัญหลายประการไดแก ทักษะ การคิดวิเคราะห และ
สังเคราะห ผูเรียนสามารถจัดระบบความคิดในการเรียนรู ทําใหเห็นโครงสรางโดยรวมของเนื้อหาที่
เรียน เห็นความสัมพันธระหวางเนื้อหา ซึ่งสงผลใหเรียนสามารถจดจําเนื้อหาความรูไดดี เนื่องจาก
ผูเรียนไดใชความคิดจัดระบบเนื้อหาและไดจัดขอมูลดวยแผนผังกราฟกดวยตนเอง ในการสราง
ความสัมพันธระหวางเนื้อหาใหออกมาเปนภาพ ซึ่งทําใหงายตอการจดจํา รวมทั้งทําใหเกิดการพัฒนา
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และสงเสริมทักษะการสื่อสาร การส่ือความหมายและการนําเสนอขอมูล และสงเสริมกิจกรรมกลุม
การทํางานรวมกันเปนการระดมความคิด การอภิปรายและการแสดงความคิดเห็น  และเปนเครื่องมือ
ในการประเมินตนเอง นอกจากนี้ยังเปนเคร่ืองมือในการเตรียมการสอนของครู  ชวยตรวจสอบสาระ
ความรูของหัวขอกอนที่จะสอน ทําใหครูสามารถเพ่ิมรายละเอียดและแนวคิดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับ
เรื่องท่ีจะสอนได และเปนเครื่องมือในการประเมินความรูของผูเรียน 
 ผูวิจัยไดนําขั้นตอนของการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟกมาสังเคราะหเปน
ขั้นตอนการจัดการเรียนรูโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการสอนอานโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก 
  1. ขั้นกอนอาน (Pre - Reading) 
 Preview (การสํารวจ) นักเรียนระดมความคิด (Brainstorm) ผูสอนกระตุนใหผูเรียนใน
แตละกลุมชวยกันระดมความรูเกี่ยวกับหัวขอท่ีจะเรียนซ่ึงเปนการดึงเอาความรูเดิมของผูเรียนออกมา 
และชวยกันบันทึกลงใน Learning Log 1 ( What I already know) จากนั้นใหผูเรียนชวยกันอานยอ
หนาแรก และระดมความคิดเห็นภายในกลุมโดยอาศัยประสบการณเดิม ชื่อเรื่อง หรือขอความ
บางสวนของเร่ืองเพ่ือคาดเดาลวงหนา (Predict) วาเรื่องที่อานจะเปนอยางไร และชวยกันบันทึกลงใน 
Learning Log 2 (What I predict I will learn)  
   2. ขั้นระหวางอาน (While - Reading) 
ผูเรียนแตละคนอานเนื้อหาที่กําหนดยอหนาถัดไปทีละยอหนา ในขณะอานหากพบสวน 
ใดที่ไมเขาใจ ใหบันทึกลงใน Learning Log 3 (Click and Clunk) click หมายถึง คําศัพทสํานวนที่
นักเรียนเขาใจสวน clunk หมายถึง คําศัพทสํานวนท่ีนักเรียนไมเขาใจ ในสวนนี้ ผูสอนแนะนําให
ผูเรียนใชวิธี Fix-up Strategies คือ การอานประโยคอีกครั้ง หาคําหรือความคิดสําคัญท่ีจะชวยในการ
ทําความเขาใจ หรือใหหาตัวชวยเดาจากประโยคที่อยูขางหนาหรือหลังขอความนั้น หรืออาจใชการ
วิเคราะห prefix, suffix ของคํา เปนตน จากนั้นใหผูเรียนภายในกลุมชวยกันทําความเขาใจในสวนที่
ยังเปน clunk part ที่ปรากฏในยอหนาที่อาน บันทึกลงเปนภาษาอังกฤษรูปแบบของตนเองใน 
Learning Log 4 (Get the Gist) ในขั้นตอนน้ีจะเปนการจับใจความสําคัญของเน้ือหาท่ีอาน นักเรียน
แลกเปล่ียนเปรียบเทียบกับสมาชิกในกลุม อธิบายแลกเปล่ียนความคิดเพ่ือหาขอสรุปใหเปนของกลุม
ใหผูเรียนดําเนินกระบวนการนี้ไปทีละยอหนาจนจบเนื้อเรื่อง ในขั้นตอนน้ีใหนักเรียนใชเทคนิคแผนผัง
กราฟกในการเขียนสรุปใจความสําคัญของเร่ืองที่อาน  
 3. ขั้นหลังอาน (Post - Reading) 
    ขั้นสรุป (Wrap up) เปนขั้นกิจกรรมหลังอาน ที่ใหผูเรียนแตละคนต้ังคําถาม (Ask 
questions) เกี่ยวกับความคิดเห็นสําคัญของเรื่องที่อาน และบันทึกลงใน Learning Log 5 
(Question about the important ideas in the passage) ผูเรียนแตละคนอภิปราย แลกเปล่ียน
คําถามและคําตอบภายในกลุมและชวยกันเลือกคําถามใหเปนคําถามของกลุมจํานวน 5 คําถาม 
จากนั้นใหแตละกลุมสงตัวแทนเพื่อนําคําถามไปถามกับกลุมอื่นเพ่ือสรางบรรยากาศความกระตือรือรน 
และทบทวนความรูหลังจากน้ัน ผูเรียนแตละคนสรุปเรื่องทั้งหมด ลงใน Learning Log 6 (What I 
have learned) โดยใชแผนผังกราฟกและนํามาพูดสรุป (Review) แลกเปล่ียนในกลุมและในชั้นเรียน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



13 

 

ผูสอนทําการทดสอบความเขาใจในเรื่องที่อานรายบุคคลแลวบันทึกและประกาศคะแนนความสําเร็จ
ของกลุม 
 
ผูวิจัยไดสรางกรอบแนวคิดไวดังนี้ 
 
     ตัวแปรตน                       ตัวแปรตาม 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ปญหาการวิจัย 
  1. แบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือ และเทคนิค
แผนผังกราฟก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 หรือไม 
 2. ความสามารถในการอานเพ่ือความเขาใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังการเรียน
โดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือ และเทคนิค
แผนผังกราฟก ที่ผูวิจัยสรางขึ้นสูงกวากอนเรียนหรือไม 
  3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีความคิดเห็นตอแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความ
เขาใจท่ีผูวิจัยสรางข้ึนในระดับใด 
  
 

 

ความสามารถใน
การอานเพ่ือความ
เขาใจ 

ความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีตอ
แบบฝกเสริม
ทักษะการอาน 
เพ่ือความเขาใจ 

การจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อความเขาใจ
โดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 
     1. ขั้นกอนการอาน (Pre-reading) 
         1.1 การระดมความคิดฺ (Brainstorm) 
         1.2 การคาดเดาลวงหนา (Predict) 
     2. ขั้นระหวางการอาน (While-reading) 
         2.1 การทําความเขาใจกับคําศัพท (Click and Clunk) 
         2.2 การจับใจความสําคัญดวยแผนผังกราฟก (Get the Gist) 
     3. ขั้นหลังการอาน (Post-reading) 
          3.1 การตั้งคําถามจากเร่ืองที่อาน (Ask Questions) 
          3.2 การสรุปสิ่งที่ไดเรียนรูดวยแผนผังกราฟก  (Review)  
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือ
และเทคนิคแผนผังกราฟก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอานเพ่ือความเขาใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
3 กอนและหลังการเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจโดยใชการอานกลวิธีแบบ
รวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก  
  3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะการ
อานเพื่อความเขาใจโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 
สมมติฐานการวิจัย 
  1. แบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิค
แผนผังกราฟก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 
  2. ความสามารถในการอานเพ่ือความเขาใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังการเรียน
โดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อความเขาใจโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผัง
กราฟก ที่ผูวิจัยสรางขึ้นสูงกวากอนเรียน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

ประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา
อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ 23102) ในภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2557 จํานวน 4 หองเรียน มีนักเรียนจํานวน 150 คน 
 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา
อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 1 หองเรียน จํานวน 30 คน 
โดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม  
 
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
 1. ตัวแปรตน (Independent  Variable) 

    การเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อความเขาใจโดยใชการอานกลวิธีแบบ 
รวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก  
 2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

   2.1 ความสามารถในการอานเพ่ือความเขาใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังการ 
ใชแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผัง
กราฟก ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
              2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือ
ความเขาใจโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
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เนื้อหาในการวิจัย 
 เนื้อหาท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดคัดเลือกบทอานมาจากเว็บไซตทางอินเทอรเน็ตและ
หนังสือแบบเรียนที่มีเนื้อหา เกี่ยวกับวิทยาศาสตร สิ่งแวดลอม และสัตว โดยผูวิจัยไดปรับภาษาในบท
อานที่มีคําศัพทยากเกินไป และเรียบเรียงประโยคท่ีซับซอนใหอานเขาใจงายยิ่งขึ้น เพ่ือใหมีความ
เหมาะสมกับความสามารถของผูเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน 
ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 1 คน ดานการจัดการเรียนรู 1 คน และดานการวัดและประเมินผล 1 
คน ตรวจสอบความเหมาะสม แลวนํามาสรางบทเรียนโดยใชรูปแบบการสอนอานตามแนวการสอน
การอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก 
 
ระยะเวลาท่ีใชในการทดลอง 
 ดําเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 ใชระยะเวลาในการทดลอง 6 สัปดาห 
สัปดาหละ 3 คาบ คาบละ 50 นาที จํานวน 18 คาบ 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. บทอานที่เปนขอมูล (Information Text) หมายถึง เนื้อหาท่ีใหความรู ขอเท็จจริงดาน
ตางๆ เชน ความรูดานสังคม ศาสนา การปกครอง ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะวิทยาศาสตร 
ประวัติศาสตร ชีวประวัติบุคคลสําคัญ วิธีทําหรือผลผลิตของส่ิงตางๆ เชน หนังสือ นิตยสาร วารสาร 
บทความ สื่อสิ่งพิมพตางๆ และสื่ออิเลคทรอนิกสดวย โดยผูวิจัยไดคัดเลือกหัวเรื่องที่จะนํามาใชเปน
บทอานจากแบบสอบถามความตองการ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสระยายโสม
วิทยา อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 8 หัวเรื่อง 
 2. การอานกลวิธีแบบรวมมือหมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีรวมแนวคิดในการ
สอน 2 แนวคิดคือ กลวิธีการอานและการเรียนแบบรวมมือโดยการเรียนการสอนมุงเนนใหผูเรียนใช
กลวิธีการอานซึ่งประกอบดวยการเชื่อมโยงความรูเดิมกับบทอาน การคาดเดาบทอานลวงหนา การ
เดาความหมายของคําศัพทจากบริบท การสรุปใจความสําคัญโดยใชภาษาของตนเอง การตั้งคําถาม
เกี่ยวกับบทอาน และการทบทวนและสรุปเนื้อหาท่ีไดเรียนรู สวนการเรียนแบบรวมมือเปนกิจกรรม
การเรียนการสอนอาศัยการปฏิสัมพันธภายในกลุมผูเรียนที่คละความสามารถกลุมละ 4 คน โดย
กําหนดบทบาทหนาที่แตกตางกันไดแก หัวหนากลุม ผูนําอธิบายคําศัพท ผูนําจับใจความสําคัญ และผู
ประสานงาน การอานกลวิธีแบบรวมมือใหผูเรียนสํารวจบทอานทั้งหมดคราวๆ จากนั้นแบงบทอานให
อานทีละสวนใหรวบรวมศัพทและจับใจความสําคัญ เมื่ออานครบทุกสวนใหสรุปทบทวนสาระสําคัญ
ของบทอานทั้งหมด ซึ่งทุกข้ันตอนของกิจกรรมการอาน มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นใน
กลุม ใหไดขอสรุปจากเน้ือหาที่ผูเรียนอานดวยตนเอง โดยครูเปนผูใหคําปรึกษาหรือความชวยเหลือ
อ่ืนๆ เทานั้น 
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 3. เทคนิคแผนผังกราฟก หมายถึงวิธีการนําเสนอโครงสรางภาพรวมที่แสดงความสัมพันธของ
ขอมูลสารสนเทศ และความรูออกมาเปนแผนภาพเพ่ือสรุปใจความสําคัญของบทอาน 

  4. การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคแผนผังกราฟก หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู
ที่ใชแผนผังกราฟกเขามาชวยเสริมการเรียนการสอนในขั้นสรุปบทอาน  
  5. การสอนอานโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก หมายถึง กลวิธี
สอนอานที่มุงพัฒนาทักษะการอานเพ่ือความเขาใจโดยการบูรณาการการอานกลวิธีแบบรวมมือและ
เทคนิคแผนผังกราฟกเขาดวยกันในข้ันตอนของการอานเพ่ือจับใจความสําคัญ (Get the Gist) และ
โดยใหนักเรียนสรุปใจความสําคัญของเร่ืองท่ีอานออกมาโดยการใชแผนผังกราฟกในรูปแบบตางๆซ่ึงมี
ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ขั้นกอนอาน (Pre- Reading) 
       ระดมความคิด (Brainstorm) วารูอะไรเกี่ยวกับหัวขอบาง โดยอาศัยประสบการณเดิม            
ชื่อเรื่อง หรือขอความบางสวนของเร่ือง     
       คาดเดาลวงหนา (Predict) วาเรื่องที่อานจะเปนอยางไร  

2. ขั้นระหวางอาน (While-Reading) 
      การทําความเขาใจกับคําศัพท (Click and Clunk) 
      การจับใจความสําคัญ (Get the Gist) นักเรียนแบงกลุมแบงบทบาทหนาที่ แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นจับใจความสําคัญของเน้ือเร่ืองโดยใชแผนผังกราฟก 
 3. ขั้นหลังอาน (Post-Reading) 
  ขั้นสรุป (Wrap up)  
  ตั้งคําถาม (Ask questions) 

 สรุปสาระสําคัญ (Review) ในขั้นตอนนี้ใชแผนผังกราฟกมาชวยในการสรุปความโดยใช
ภาษาของตนเอง 
  6. แบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิค
แผนผังกราฟก หมายถึง แบบฝกที่สรางขึ้นเพ่ือพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที ่3 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยใช
กลวิธีการอานแบบรวมมือกันและเทคนิคผังกราฟก รูปแบบของแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความ
เขาใจประกอบดวยกิจกรรมการอาน โดยเริ่มจากกิจกรรมกอนการอาน กิจกรรมระหวางอาน และ
กิจกรรมหลังการอาน แตละแบบฝกจะมีการประเมินผลรายบท 
 7. ประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการอานหมายถึง คุณภาพของแบบฝกการอาน
ภาษาอังกฤษ เมื่อนักเรียนไดเรียนดวยแบบฝกนี้แลวสามารถทําคะแนนไดไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 
75/75 ซึ่งมีความหมายดังนี้ 
 75 ตัวแรก หมายถึง ผลรวมเฉลี่ยของคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบทายบทแตละบท
ของแบบฝกการอาน ระหวางเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยางไดรอยละ 75 
  75 ตัวหลัง หมายถึง ผลรวมเฉลี่ยของคะแนนท่ีไดจากการทดสอบหลังจากไดรับการสอนโดย
ใชแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางไดรอยละ 75 
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  8. ความสามารถในการอานเพ่ือความเขาใจ หมายถึง คะแนนความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
อานเพ่ือความเขาใจกอนและหลังเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะการอานโดยใชการอานกลวิธีแบบ
รวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟกครบท้ัง 8 บท 
  9. ความคิดเห็น หมายถึง ความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยแบงเปน 4 ดาน คือ ดานรูปแบบ ดานเนื้อหา ดานจัดกิจกรรม และ
ดานคุณประโยชนที่ไดรับ 
  10. นักเรียน หมายถึง ผูที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2            
ปการศึกษา 2557 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. เพ่ือเปนแนวทางใหครูในการเลือกใชเทคนิคการสอนอานไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 2. เปนแนวทางสําหรับครูในการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจที่ใชการ
อานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก  

3. เพ่ือเปนแนวทางในการนําไปปรับใชในการเรียนการสอนวิชาอ่ืนๆ 
 4. เพ่ือเปนแนวทางในการวิจัยเกี่ยวกับการสอนอานภาษาอังกฤษครั้งตอไป 
 5. เพ่ือเปนแนวทางใหผูเรียนสามารถนําการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก
ไปประยุกตใชในการอานสื่อภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันไดอยางมี 
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บทที่ 2 
 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
 
 การศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจโดยใชการอาน
กลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟกสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผูวิจัยไดศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของดังนี้ 
 1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551กลุมสาระการเรียนรู 
ภาษาตางประเทศช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
 2. เอกสารท่ีเกี่ยวกับการอาน 

1.1 ความหมายของการอาน 
1.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการอาน 
1.3 ความหมายของความเขาใจในการอาน 
1.4 องคประกอบของการอานเพ่ือความเขาใจ 
1.5 ระดับความเขาใจในการอาน 
1.6 บทอานที่เปนขอมูล (Informational  Text) 
1.7 กิจกรรมการสอนอาน 
1.8 การวัดและการประเมินการอาน 

          3. กลวิธีการอาน (Reading Strategies) 
3.1 ความหมายของกลวิธี 
3.2 ประเภทของกลวิธีการอาน 
3.3 การเรียนแบบรวมมือ 
3.4 การอานกลวิธีแบบรวมมือ 
3.5 ความสําคัญของการอานกลวิธีแบบรวมมือ 
3.6 ความเปนมาของการอานกลวิธีแบบรวมมือ 
3.7 ประโยชนของการอานกลวิธีแบบรวมมือ 

4. แผนผังกราฟก (Graphic Organizer) 
4.1 ความหมายของผังกราฟก 
4.2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับแผนผังกราฟก 
4.3 ทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมาย 
4.4 ความหมายของการเรียนรูอยางมีความหมาย 
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4.5 รูปแบบของแผนผังกราฟก 
4.6 การนําแผนผังกราฟกมาใชในการเรียนการสอน 

      4.7 ประโยชนของแผนผังกราฟก 
4.8 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชแผนผังกราฟก 
4.9 การสอนอานดวยกลวิธีการอานแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก 

         5. การพัฒนาแบบฝก 
5.1 ความหมายของแบบฝก 
5.2 หลักการและข้ันตอนในการพัฒนาแบบฝก 
5.3 ลักษณะของภาระงานหรือกิจกรรมที่ใชเปนแบบฝกทางภาษา 
5.4 ประโยชนของแบบฝก 
 5.5 การประเมินแบบฝก 

6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
6.1 งานวิจัยภายในประเทศ 
6.2 งานวิจัยตางประเทศ 

 
1.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ภาษาตางประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดใหมีการจัดการศึกษา
เปน 3 ระดับ (ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3) และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6) โดยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนชั้นปที่ 
1-3 เปนระดับสุดทายของการศึกษาภาคบังคับ มุงเนนใหผูเรียนสํารวจความสามารถ ความถนัด 
ความสนใจของตนเอง สงเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพสวนตัว มีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ คิด
สรางสรรค และคิดแกปญหา มีทักษะในการดําเนินชีวิต มีทักษะในการใชเทคโนโลยีเพ่ือเปนเครื่องมือ
ในการเรียนรู ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเปนไทย ตลอดจนใชเปนพ้ืนฐานในการ
ประกอบอาชีพหรือการศึกษาตอโดยใหมีการจัดโครงสรางดานเวลาเรียน คือเปนรายภาค มีเวลาเรียน
วันละไมเกิน 6 ชั่วโมง การกําหนดเวลาเรียน สําหรับ 8 กลุมสาระการเรียนรู ทั้ง 8 กลุม ควรให
สัดสวนใกลเคียง กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศยังคงมีความสําคัญเทากับแตละกลุมสาระการ
เรียนรูเชนกัน 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศมุงหวังใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอภาษาตางประเทศ  
สามารถใชภาษาตางประเทศ  สื่อสารในสถานการณตางๆ แสวงหาความรู ประกอบอาชีพ และศึกษา
ตอในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรูความเขาใจในเร่ืองราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก 
และสามารถถายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกไดอยางสรางสรรคประกอบดวย
สาระสําคัญ 4 สาระ ดังนี้ 
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 1. ภาษาเพ่ือการส่ือสารการใชภาษาตางประเทศในการฟง-พูด-อาน-เขียน แลกเปล่ียนขอมูล
ขาวสารแสดงความรูสึกและความคิดเห็นตีความ นําเสนอขอมูลความคิดรวบยอดและความคิดเห็นใน
เรื่องตางๆ และสรางความสัมพันธระหวางบุคคลอยางเหมาะสม   

2. ภาษาและวัฒนธรรมการใชภาษาตางประเทศตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
ความสัมพันธ  ความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษาภาษา
และวัฒนธรรมของเจาของภาษากับวัฒนธรรมไทย และนําไปใชอยางเหมาะสม 
 3. ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นการใชภาษาตางประเทศในการ 
เชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรู อ่ืน เปนพ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู และ 
เปดโลกทัศนของตน 
 4. ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลกการใชภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆทั้งใน
หองเรียนและนอกหองเรียน ชุมชน และสังคมโลกเปนเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาตอประกอบอาชีพและ
แลกเปล่ียนเรียนรูกับสังคมโลก 
 
มาตรฐานการเรียนรู (Learning standards) 
 สาระท่ี 1ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
 มาตรฐาน ต 1.1เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความ
คิดเห็นอยางมีเหตุผล  
 ตัวชี้วัดชั้นป 

1. ปฏิบัติตามคําขอรองคําแนะนําคําชี้แจง และคําอธิบายที่ฟงและอาน 
2. อานออกเสียงขอความ ขาว โฆษณา และบทรอยกรองส้ัน  ๆถูกตองตาม หลักการอาน 
3. ระบุและเขียนสื่อที่ไมใชความเรียง รูปแบบตางๆ  ใหสัมพันธกับประโยค และขอความท่ีฟง

หรืออาน  
4. เลือก/ระบุหัวขอเรื่อง ใจความสําคัญ รายละเอียดสนับสนุนและแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆพรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยาง ประกอบ 
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารแสดง

ความรูสึกและความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดชั้นป 
1. สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องตางๆ ใกลตัวสถานการณขาว  

เรื่องท่ีอยูในความสนใจของสังคม และสื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม 
2. ใชคําขอรอง ใหคําแนะนํา คําชี้แจง และคําอธิบายอยางเหมาะสม 

 3. พูดและเขียนแสดงความตองการ  เสนอและใหความชวยเหลือตอบรับและปฏิเสธการให
ความชวยเหลือในสถานการณตางๆ อยางเหมาะสม  

4. พูดและเขียนเพ่ือขอและใหขอมูล อธิบาย เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟงหรืออาน อยางเหมาะสม 

5. พูดและเขียนบรรยายความรูสึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตางๆ  กิจกรรม
ประสบการณ และขาว/เหตุการณพรอมทั้งใหเหตุผลประกอบอยางเหมาะสม 
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มาตรฐาน ต 1.3 นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่อง

ตางๆ โดยการพูดและการเขียน 
ตัวชี้วัดชั้นป 
1. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเองประสบการณ ขาว/เหตุการณ/เรื่อง/ประเด็น

ตางๆ ที่อยูในความสนใจของสังคม  
2. พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ/แกนสาระ หัวขอเรื่องท่ีไดจากการวิเคราะหเรื่อง/ขาว/

เหตุการณ/สถานการณที่อยูในความสนใจของสังคม 
3. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมประสบการณ และเหตุการณพรอม

ทั้งใหเหตุผลประกอบ 
 สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต 2.1 เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และ
นําไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 

ตัวชี้วัดชั้นป 
1.เลือกใชภาษา น้ําเสียง และกิริยาทาทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาท

สังคม และวัฒนธรรมของเจาของภาษา   
2. อธิบาย เกี่ยวกับชีวิตความเปนอยูขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจาของภาษา   
3. เขารวม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 
มาตรฐาน ต 2.2 เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของ 

เจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางถูกตองและเหมาะสม 
ตัวชี้วัดชั้นป 
1. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยค

ชนิดตางๆและการลําดับคําตามโครงสรางประโยค ของภาษาตางประเทศและภาษาไทย 
2. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกตางระหวางชีวิตความเปนอยูและ

วัฒนธรรมของเจาของภาษากับของไทย และ นําไปใชอยางเหมาะสม 
 สาระท่ี 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 

มาตรฐาน ต 3.1 ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 
และเปนพ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน 

ตัวชี้วัดชั้นป 
1. คนควา  รวบรวมและสรุปขอมูล/ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนจาก

แหลงเรียนรูและนําเสนอดวยการพูดและการเขียน 
 สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต 4.1 ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และ
สังคม 

1. ใชภาษาส่ือสารในสถานการณจริง/สถานการณจําลองที่เกิดขึ้นในหองเรียน
สถานศึกษาชุมชน และสังคม 

มาตรฐาน ต 4.2 ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาตอการประกอบ
อาชีพ และการแลกเปล่ียนเรียนรูกับสังคมโลก 
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1. ใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/คนควา รวบรวมและสรุปความรู/ขอมูลตางๆ จาก
สื่อและแหลงการเรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ 

2. เผยแพร/ ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารของโรงเรียนชุมชน และทองถิ่นเปน
ภาษาตางประเทศ 
 คุณภาพผูเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 

 1. ปฏิบัติตามคําขอรอง คําแนะนํา คําชี้แจง และคําอธิบายที่ฟงและอาน อานออก 

เสียงขอความ ขาว โฆษณา นิทาน และบทรอยกรองส้ันๆ ถูกตองตามหลักการอาน ระบุ  /เขียนสื่อท่ี
ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ สัมพันธกับประโยคและขอความที่ฟงหรืออานเลือก  /ระบุหัวขอเรื่อง 
ใจความสําคัญ รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อ
ประเภทตางๆ พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ 

2. สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเร่ืองตางๆ ใกลตัว สถานการณ  
ขาวเรื่องท่ีอยูในความสนใจของสังคมและสื่อสารอยางตอเน่ืองและเหมาะสมใชคําขอรอง คําชี้แจง 
และคําอธิบาย ใหคําแนะนําอยางเหมาะสมพูดและเขียนแสดงความตองการเสนอและใหความ
ชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือ พูดและเขียนเพ่ือขอและใหขอมูลบรรยาย 
อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงหรืออานอยางเหมาะสม พูดและเขียน
บรรยายความรูสึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตางๆ กิจกรรม ประสบการณ และขาว /
เหตุการณ พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบอยางเหมาะสม 

3. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ ขาว/เหตุการณ/เรื่อง/ประเด็น 
ตางๆ ที่อยูในความสนใจของสังคมพูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ/แกนสาระ หัวขอเรื่องที่ไดจากการ
วิเคราะหเรื่อง /ขาว /เหตุการณ /สถานการณที่อยูในความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรมประสบการณ และเหตุการณพรอมใหเหตุผลประกอบ   

4. เลือกใชภาษา น้ําเสียง และกิริยาทาทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาท 
สังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาอธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเปนอยูขนบธรรมเนียมและประเพณี
ของเจาของภาษาเขารวม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

5. เปรียบเทียบ และอธิบายความเหมือนและความแตกตางระหวางการออกเสียง 
ประโยคชนิดตางๆและการลําดับคําตามโครงสรางประโยคของภาษาตางประเทศและภาษาไทย
เปรียบเทียบและ อธิบายความเหมือนและความแตกตางระหวางชีวิตความเปนอยูและวัฒนธรรมของ
เจาของภาษากับของไทย และนําไปใชอยางเหมาะสม 

6. คนควา รวบรวม และสรุปขอมูล/ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 
จากแหลงการเรียนรูและนําเสนอดวยการพูดและการเขียน 

7. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/สถานการณจําลองท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน 
สถานศึกษาชุมชน และสังคม 

8. ใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/คนควา รวบรวมและสรุปความรู/ขอมูลตางๆ  
จากส่ือและแหลงการเรียนรูตางๆในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ เผยแพร  /ประชาสัมพันธขอมูล 
ขาวสารของโรงเรียนชุมชน และทองถิ่น เปนภาษาตางประเทศ 
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         9. มีทักษะการใชภาษาตางประเทศ เนนการฟง-พูด-อาน-เขียน) สื่อสารตามหัวเรื่อง 
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่มเวลาวางและนันทนาการ สุขภาพ
และสวัสดิการ การซ้ือ-ขาย ลมฟาอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางทองเท่ียว การบริการ 
สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภายในวงคําศัพทประมาณ ๒,๑๐๐-๒,๒๕๐ คํา 
(คําศัพทที่เปนนามธรรมมากข้ึน) 

10. ใชประโยคผสมและประโยคซับซอน (Complex Sentences) สื่อความหมายตาม 
บริบทตางๆ ในการสนทนาทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ 

 
2. เอกสารที่เกี่ยวของกับการอาน 

 
2.1 ความหมายของการอาน 
 นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการอานไวหลากหลาย ดังตอไปน้ี 
 Goodman (1972: 472) กลาววา การอานเปนกระบวนการทางทางภาษาศาสตรเชิง
จิตวิทยาที่ซับซอน ซึ่งผูอานตองสรางความหมาย (Reconstruct) ใหไดความหมายที่ตรงหรือใกลเคียง
กับความหมายของผูเขียนที่ไดสื่อไวในรูปตัวอักษร ซึ่งตองอาศัยการปฏิสัมพันธระหวางตัวอักษร      
กับกระบวนการคิดและกระบวนการเลือกตัวชี้แนะทางภาษา (Linguistic clue) ทั้งที่เปนตัวอักษร
และไมเปนตวัอักษร โดยอาศัยความสามารถของผูอานเปนพ้ืนฐานในการเดาความหมายจากตัวชี้แนะ
ทางภาษาท่ีปรากฏ นอกจากนี้ Harris and Smith (1980: 23) กลาวโดยสรุปวา การอานไมไดเปน
เพียงกระบวนการในการถอดรหัส (Decode) ของความสัมพันธระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง
เทานั้น หากแตเปนกระบวนการที่ตองเกิดการปฏิสัมพันธกับขอความเหลานั้นดวยซึ่งสอดคลองกับ 
Morris and Stewart-Dore (1984: 4) ที่กลาววา การอานเปนกระบวนการท่ีผูอานตองรับรูขอมูล
ขาวสารที่ถูกเสนอไวในรูปรหัสพิเศษ โดยที่ผูเขียนเปนผูสงขาวผูอานเปนผูแปลรหัสตามความรูและ
ประสบการณเดิมของตน อันจะนําไปสูเปาหมายหลักของการอานที่วาผูอานตองคิดเปนและเขาใจ
ความหมายของส่ิงที่อาน Rumelhart (1981: 33) กลาวสรุปความหมายของการอานวา เปน
กระบวนการในการเขาใจภาษาเขียน ซึ่งเริ่มโดยการกวาดสายตา อานเคร่ืองหมายตางๆ ที่ปรากฏอยู
ในหนากระดาษ เกิดกระบวนการตีความ และจบลงดวยการไดรับแนวคิดเฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง
ตามท่ีผูเขียนตั้งใจที่จะสื่อความซ่ึงสอดคลองกับ Taylor (1985: 15) ทีก่ลาววา การอานเปนการเขาใจ
ในภาษาที่เขียน และเปนสิ่งที่ทําใหผูอานเกิดความรูสึกตามสิ่งที่อาน การอานเปนการไดรับ
ความหมายจากเนื้อเรื่องที่อานเพ่ือจุดประสงคอยางใดอยางหน่ึง และ Leu and Kinzer (1995: 12) 
ไดกลาวถึงการอานวา เปนกระบวนการท่ีผูอานมีปฏิสัมพันธกับตัวอักษร ผูอานใชความรูเดิมในการ
เรียนรูตอบสนอง และทําความเขาใจสัญลักษณตางๆ ความสามมารถดานภาษาเปนปจจัยสําคัญใน
การทําความเขาใจและตีความหมายของสิ่งที่อาน ซึ่งสอดคลองกับ Widdowson (1983: 174) ที่
กลาวถึงความหมายของการอานวา เปนกระบวนการส่ือความหมายของความคิด อารมณ และ
ความรูสึกตางๆ ที่ผูเขียนตองการถายทอดไปยังผูอาน 
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 พะยอม  ธรรมบุตร (2536:7) กลาวถึงการอานไววาการอานหมายถึงการสื่อสารระหวางผูสง
สารและผูรับสาร สารที่สงมานั้นอาจอยูในรูปของส่ิงพิมพ ภาพ หรือรูปแบบอ่ืนๆ ผูสงสารไดสง
ความหมายมาพรอมกับสารที่สงมาผูรับสารจึงมีหนาที่แปลความหมายน้ันออกมาจากสาร การอาน 
และการตีความจึงเกิดขึ้นไดทุกขณะจิต สอดคลองกับ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2542: 46)  
ที่กลาวไววา การอานเปนกระบวนการทางสติปญญาท่ีผูอานรับรูตัวอักษร หรือสัญลักษณตลอดจน
คนหาความหมาย ความเขาใจ แลวแปลความหมายในส่ิงที่รับรูความหมายของส่ิงที่อานจนเกิดความ
เขาใจในท่ีสุดการอานจึงเปนการสื่อความหมายระหวางผูอานกับผูเขียน โดยมีขอเขียนเปนสื่อกลางซึ่ง
สอดคลองกับ) สอดคลองกับ จริภา ชูชวย (2542: 13) และ บํารุง โตรัตน (2535: 112) กลาวไววา 
การอานเปนกระบวนการทางสมองท่ีเกิดขึ้นเม่ือใชสายตาดูคําหรือสัญลักษณ หรือสิ่งพิมพอ่ืนๆแลว
เกิดการรับรูและเขาใจความหมายของคํา หรือสัญลักษณโดยแปลออกมาเปนความหมาย ที่ใชสื่อ
ความคิดและความรูระหวางผูเขียนกับผูอานใหเขาใจตรงกันและผูอานสามารถนําเอาความหมายน้ันๆ
ไปใชใหเปนประโยชนได และสอดคลองกับ พัชรินทร แจมจํารูญ (2547: 23) กลาวไววาความหมาย
ของการอานมีความสําคัญมากกวาการเขาใจความหมายของตัวอักษรและสัญลักษณแตเปนเรื่องของ
กระบวนการทางสติปญญาจินตนาการโดยมีประสบการณเดิมเขามามีสวนเกี่ยวของกอนที่จะประมวล
กลายเปนความรูใหมและความคิดเปนของมนุษยนํามาใชในการส่ือสารรวมกันในสังคม นอกจากนี้ 
สมุทร เซ็นเชาวนิช (2542: 9) ไดใหความหมายของการอานไววา การอานคือการสื่อความหมาย
ระหวางผูเขียนกับผูอานซึ่งมีกระบวนการถอดรหัส ผูเขียนจะอยูในฐานะผูบันทึกรหัสความคิด 
(Encoder) สวนผูอานจะเปนผูถอดรหัสความคิด (Decoder) สอดคลองกับ ศิริรัตน เจิงกลิ่นจันทร 
(2542: 4) ทีก่ลาววาการอานเปนกระบวนการถายทอดความหมาย จากตัวอักษรออกมาเปนความคิด
และจากความคิดที่ไดจากการอานผสมผสานกับประสบการณเดิมที่มีอยูเปนเครื่องชวยพิจารณา
ตัดสินใจ นําแนวความคิดที่ไดจากการอานไปใชประโยชนตอไปนอกจากนี้  ยังสอดคลองกับ สุรินทร  
จันทรพลงาม  (2550: 9) ที่กลาวไววา  การอานเปนกระบวนการเรียนรูความหมายจากสิ่งพิมพหรือ
ขอเขียน  ออกมาเปนความรูสึกนึกคิด จินตนาการ และเขาใจความหมายที่ใชสื่อความคิดระหวาง
ผูเขียนและผูอาน ใหเขาใจตรงกัน และผูอานสามารถนําความหมาย ไปใชใหเปนประโยชน 
และสอดคลองกับ สิริวัฒน ทองเลิศ  (2543: 20) กลาววา การอานคือการสื่อความหมายระหวาง
ผูเขียนกับผูอาน โดยผานกระบวนการปฏิสัมพันธระหวางภาษากับความคิด ผูอานจําเปนตองเขาใจถึง
ความรูสึกนึกคิดตางๆ เกิดอารมณและความรูสึกรวมกับผูเขียน  

กลาวโดยสรุป การอานคือกระบวนการทางความคิดที่สลับซับซอนและตอเนื่องอันเกิดจาก
การถอดรหัสความหมายของภาษา เปนการสื่อสารระหวางผูเขียนกับผูอาน โดยกระบวนการแหงการ
ปฏิสัมพันธระหวางภาษากับความคิด ซึ่งผูเขียนจะถายทอดความคิด อารมณและ ความรูโดยผานทาง
ตัวอักษรหรือสัญลักษณ ซึ่งผูอานจะตองใชความรูและประสบการณ เดิมมาเชื่อมโยงกับสิ่งที่อาน 
บูรณาการทักษะหลายๆ อยางเขาดวยกันเชนการมองเห็น การจําแนกความแตกตาง การวิเคราะหคํา 
หรือ ความหมายเพื่อใหเกิดความเขาใจและรับรูที่ถูกตองตรงกับผูอานมากท่ีสุด 
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2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการอาน 
 ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการอานเพื่อความเขาใจ และพบวานักการศึกษา
และผูเชี่ยวชาญดานการอานสวนมาก ไดอธิบายกระบวนการทําความเขาใจในบทอานโดยใชทฤษฎี
หลักท่ีสําคัญ ดังนี้ 
 1. ทฤษฏีจิตวิทยาภาษาศาสตร (Psycholinguistics Theory) 
 จิตวิทยาภาษาศาสตร เปนศาสตรที่พัฒนาขึ้นมาเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางกระบวนการ
คิดกับการใชภาษา ทั้งนี้โดยอาศัยพ้ืนฐานมาจากศาสตรที่เกี่ยวของ 2 สาขา คือ จิตวิทยาการเรียนรู 
(Cognitive Psychology) และภาษาศาสตร (Linguistics) ในแงของจิตวิทยาภาษาศาสตรนั้นการ
อานเปนทักษะในการประมวลผลขอมูล (Information Procession) โดยผูอานจะมีบทบาทเปนผูจัด
กระทําสิ่งตางๆที่เกิดขึ้นในกระบวนการ ไดแก การวางแผน ตัดสินใจ และนําทักษะกลวิธีตางๆมาใชใน
การอานเพื่อใหเกิดความเขาใจ (สุทธิดา ศิริพงศ, 2541: 26) 
 Goodman (1967, 1986, 1996 อางถึงใน Grabe and Stoller, 2002: 34-35)นักจิตวิทยา
ภาษาศาสตรซึ่งมีชื่อเสียงทานหนึ่งไดกลาววา การอานเปนกระบวนการเลือกสรรทางภาษา นั้นคือ 
ผูอานจะมีการพิจารณาขอมูลที่ปรากฏในบทอาน เพ่ือนํามาชวยในการตัดสินใจหรืออีกในหน่ึงก็คือ 
การอานเปรียบเสมือนเกมการเดาทางจิตวิทยาภาษาศาสตร (Psycholinguistic Guessing Game) 
ภาษาและความคิดของมนุษยจะมีปฏิสัมพันธกันในลักษณะท่ีผูอานจะนําเอาพ้ืนฐานประสบการณเดิม
ในเชิงภาษาศาสตร และประสบการณเดิมเกี่ยวกับเหตุการณที่เกี่ยวของกับเรื่องที่อานมาใชเพ่ือ
คาดการณ และตรวจสอบสิ่งที่คาดการณวาตรงกับเนื้อความทูเขียนตองการจะสื่อหรือไม รูปแบบ
แนวคิดของ Goodman (1967) เกี่ยวกับการอานที่มีรากฐานจากทฤษฎีจิตวิทยาภาษาศาสตร 
(Psycholinguistic Theory) ไดเสนอถึงความสัมพันธระหวางความคิดและการใชภาษามนุษยอยาง
เปนระบบ ซึ่งเปนแนวคิดที่สําคัญในชวงแรกของการพัฒนารูปแบบของ การอาน (Grabe and 
Stoller, 2002: 35) ที่นักการศึกษาท้ังหลายตางใหความสนใจและใชเปนกรอบความคิดในการพัฒนา
รูปแบบการอานอื่นๆตามมา 
 

2.  แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับอภิปญญา 
 ทฤษฏีอภิปญญา (Metacognition)  ซึ่งหมายถึง การที่ผูเรียนตระหนักรู (Awareness) ถึง
จุดมุงหมายของการอาน กระบวนการคิด วิธีการหรือยุทธวิธีตางๆ ในการอานที่ใชในขณะที่อานเพ่ือ
นําไปสูความสําเร็จที่ตั้งจุดมุงหมายไว รวมถึงการรูจักควบคุมตรวจสอบความเขาใจขณะที่อาน 
(Comprehension Monitoring) ไดดวยตนเอง อภิปญญาเปนองคประกอบสําคัญของการเรียนรู
อยางมีประสิทธิภาพ เพราะวาเปนส่ิงที่ชวยใหแตละคนควบคุม กํากับกระบวนการทางปญญาของตน
ได ความรูในอภิปญญามีการพัฒนาตั้งแตแรกเกิดโดยพัฒนาอยางชาๆ จนถึงวัยรุน ผูใหญมีแนวโนมจะ
มีความรูดานปญญาของตนเองมากกวาวัยเด็ก และมีความสามารถอธิบายในความรูนั้นไดดีกวา 
(Baker, 1999) การเรียนรูที่ดีนั้นสามารถเกิดผลตออภิปญญาที่เหมาะสม พฤติกรรมการเรียนรูที่ดีเกิด
จากการสอนที่เหมาะสม Collins (1994) ไดใหความเห็นเกี่ยวกับทฤษฎีอภิปญญาวา อภิปญญานั้น
เปนบทบาทท่ีสําคัญในการอาน เปนสิ่งที่ เกิดขึ้นเสมือนกับการที่ผู เรียนมีความรู ความเขาใจ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



26 
 

(Cognition) การมีอํานาจควบคุม (Regulation) การนําความรูนั้นไปใชใหเกิดประโยชนไดอยาง
เหมาะสม 
 El-Kouney (2004) ศึกษาเก่ียวกับกระบวนการเรียนรูโดยใชอภิปญญาและการสอนการอาน
เพ่ือความเขาใจ จากการศึกษางานวิจัยที่ผานมาพบวากลวิธีการอานท่ีใชทฤษฏีอภิปญญา สามารถ
ชวยใหนักเรียนสามารถประสบความสําเร็จในการอาน โดยมีลักษณะเดนดังนี้ 
 1. ผูอานที่ดีมีจุดประสงคและจุดมุงหมายในการอานและมีกลวิธีการอานที่เลือกใชอยาง
เหมาะสม (Loaranger, 1994; Martin, 1994)  

2. การตั้งจุดมุงหมายในการอานเปนประโยชนตอความเขาใจการอาน และความคงทนในการ
จํา (He, 2001; Jung 1992; Schraw and Dennison, 1994) 
 3. การตระหนักรู (Awareness) ในการอานรวมกับการตรวจติดตามตนเอง (Self-
regulated) ชวยใหมีความเขาใจการอานเพิ่มมากข้ึน (O’ Shea and O’ Shea, 1994) 
 4. วิธีการอานแบบมุงภาระงาน มีผลตอการที่นักเรียนจะสามารถมีความเขาใจการอานเพ่ิม
มากข้ึน รวมทั้งความคงทนความจํา (Carrell, 1992 ; Chen, 1995 ; Spires et al, 1993) 
 5. ผูอานที่ดีมีความสามารถในการตระหนักรูถึงภาระงานท่ีตองทําในการอานมากกวา 
(Ballantyne, 1993) 
 Flavell (1979, อางถึงใน สุรางค  โควตระกูล, 2533) กลาววา อภิปญญา หมายถึงความรู
สวนตัวของแตละบุคคล ตอสิ่งที่ไดเรียนรู หรือสิ่งที่ตนรู (Knowing) ตางกับ Cognitive ซึ่งหมายถึง
การรูคิด หรือปญญาที่เกิดจากการเรียนรูอะไรก็ตามดวยความเขาใจสอดคลองกับ พิมพันธ  เดชะคุปต 
(2544) กลาววา อภิปญญา หมายถึง การควบคุมและการประเมินการคิดของตนเอง หรือ
ความสามารถของบุคคลท่ีไดรับการพัฒนา เพ่ือควบคุมกํากับกระบวนการทางปญญา หรือ
กระบวนการคิด มีความตระหนักในงาน และสามารถใชยุทธวิธีในการทํางานจนสําเร็จอยางสมบูรณ 
นอกจากน้ี ทิศนา แขมณี  และคณะ (2540) ไดศึกษาพบวา มิติของการคิดมี 6 ดาน ไดแก มิติดาน
เนื้อหาหรือขอมูลที่ใชในการคิด มิติดานคุณสมบัติที่เอ้ืออํานวยตอการคิด มิติดานทักษะการคิด มิติ
ดานลักษณะการคิด มิติดานกระบวนการคิด และสุดทายคือมิติดานการควบคุมและการประเมินการ
คิดของตนเอง ผูคิดจะสามารถใชกระบวนการคิดไดดีนั้นตองมีคุณสมบัติที่เอ้ืออํานวยตอการคิด และ
อีกประการหน่ึงที่มีความสําคัญยิ่งคือความสามารถในการควบคุมและประเมินการคิดของตนเองหรือท่ี
เรียกกันวาอภิปญญา   
 การอานเปนเร่ืองของการใชทักษะและกระบวนการคิด ผูเรียนจําเปนตองอาศัยบทบาทของ
อภิปญญาเปนอยางมาก โดยผูเรียนจะตองใสใจกับการอาน มีการจัดเตรียมและวางแผนการอาน 
รวมท้ังตองมีการประเมินผลการอาน กลวิธีสตารทไดสงเสริมใหนักเรียนไดใชอภิปญญาโดยการต้ัง
จุดมุงหมายในการอาน มีการคาดเดาเหตุการณกอนการอาน และเมื่ออานแลวจึงมีการจินตนาการ 
สรางภาพหรือฉากของเร่ืองท่ีชวยใหนักเรียนสามารถจดจําเรื่องราวที่อานไดดี รวมไปถึงการตั้งคําถาม
ซึ่งเปนขั้นตอนสําคัญที่ชวยใหนักเรียนไดคิดคําถามและพยายามหาคําตอบจากการอานชวยทําใหการ
อานมีความหมายมากขึ้น ในขั้นตอนการสรุปความถือเปนขั้นตอนหลังการอานที่สําคัญ เน่ืองจาก
นักเรียนมีโอกาสไดมีการตรวจสอบความเขาใจการอานของตนเองและเม่ืออานไมเขาใจนักเรียนตอง
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กลับไปอานใหมอีกคร้ัง ทําใหเกิดการคิดวิเคราะหมากขึ้น จนทําใหไดใจความสําคัญ และรายละเอียด
สําคัญมาใชในการเขียนสรุปความ 
 
 3. ทฤษฎีโครงสรางความรูเดิม (Schema Theory) 
              ทฤษฎีโครงสรางความรู เดิมมีบทบาทสําคัญเปนอยางยิ่งในการสอนความเขาใจใน             
การอาน สาเหตุที่ผูอานไมสามารถเขาใจเนื้อหาที่อานเพราะผูอานไมมีความรูเดิม (Schema)ที่
เหมาะสมและเพียงพอ  สําหรับความหมายของโครงสรางความรูนั้น มีผูใหความหมายไวหลายทาน  
ดังนี้ 
 Tulving (1972, quoted in Robert T. Rude and William J. Oehlkers 1984: 194) ได
กลาวถึงโครงสรางความรูเดิมวา เปนความคิดรวบยอดท่ัว ๆ ไปในความทรงจํา ไมใชเรื่องในอดีตที่ผาน
มา ความจําในเรื่องในอดีตที่ผานมาเรียกวา เปนความจําที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราวสอดคลองกับ 
Rumelhart (1981: 34) ที่กลาววาโครงสรางความรูเดิมวา เปนโครงสรางของขอมูลที่แสดงถึง
ความคิดรวบยอดท่ัว ๆ ไป ซึ่งเก็บไวในความทรงจํา มีโครงสรางความรูที่แสดงถึงความรูของเรา
เกี่ยวกับความคิดรวบยอดท้ังหมดอยางเชน วัตถุ สถานการณ เหตุการณและลําดับของเหตุการณ การ
กระทําและลําดับของการกระทําตาง ๆ นอกจากนี้ วิสาข  จัติวัตร (2543: 21) ไดสรุปวา โครงสราง
ความรู คือ ความรูที่เก็บสะสมไวจากประสบการณแลวนํามาเก็บไวอยางเปนระบบตามลําดับขั้น ทุก
คนจะมีโครงสรางความรูเดิมที่แตกตางกันไปตามพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม เชื้อชาติ 
 กลาวโดยสรุป โครงสรางความรูเดิม คือ ประสบการณเดิมในแตละดานที่แสดงความคิดรวบ
ยอดตาง ๆ ในเร่ืองเกี่ยวกับวัตถุ สถานการณและเหตุการณตาง ๆ ที่เก็บไวในความทรงจําและเก็บไว
อยางเปนระบบซ่ึงมีอิทธิพลตอการรับรูขอมูลใหมโดยผูอานมักอางอิงไปยังความรูที่ตนเองมีอยูแลว
เสมอเพ่ือชวยใหเกิดความเขาใจในการอาน  ดังนั้นความสามารถในการเช่ือมโยงขอมูลเขากับ
โครงสรางความรูเดิมจึงเปนสิ่งที่สําคัญมาก 
 
ความสําคัญของโครงสรางความรูเดิม 
 ความรูเดิมนั้นเปนตัวแปรสําคัญที่ผูสอนอานและผูเรียนไมควรมองขาม (Coady 1979: 9)  
ในมุมมองทฤษฏีโครงสรางความรูเดิมทั้งผูเขียนและผูอานมีความรับผิดชอบรวมกันเพ่ือใหมีความ
เขาใจเพียงพอ ผูเขียนตองไมคาดหมายความรูเดิมของผูอานแตตองกระตุนความรูเดิมที่เหมาะสม 
(Robert T. Rude & William J. Oehlkers 1984: 196) ขอดีของการท่ีนักเรียนมีความรูเดิมที่จะ
เขาใจในบทความที่อาน นักเขียนหลาย ๆ ทานไดเนนไปท่ีความรูเดิมวาเปนองคประกอบจําเปนที่สุด
ของกระบวนการอาน นักวิจัยจํานวนมากรวมถึงนักเขียนบางทานไดใหความสําคัญขององคประกอบ
ความรูเดิมของผูเรียนเปนองคประกอบที่สําคัญของการอานในหองเรียน (Grabe 1991; Carrell and 
Eisterhold 1983, quoted in WilfredoSequero  2007: 29) ทฤษฏีโครงสรางความรูเดิมเปน
พ้ืนฐานของความคิดที่ประสบการณที่ผานมาไปสรางโครงสรางในจิตใตสํานึกที่ไปชวยในการทําให
สมเหตุสมผลในประสบการณใหม (Nunan 1999: 201)  ตามมุมมองของทฤษฏีโครงสรางความรูเดิม 
ความรูเดิมของผูอาน หรือการจัดการความรูเกี่ยวกับโลกเปนพ้ืนฐานของความเขาใจ การเรียนรู    
การจดจําความคิดในเร่ืองและบทความ (Catberine E. Stoicovy 2004: 2) ทฤษฏีโครงสรางความรู
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เดิมมีอิทธิพลกับความเขาใจของผูอานทั้งหมด มันคือสิ่งที่เก่ียวของที่สําคัญสําหรับผูเรียนภาษาอังกฤษ
ที่มักจะขาดความรูเดิมซึ่งจําเปนตอความเขาใจในภาษาใหมของเขา (Carrell & eisterhold 
1983,quoted in Catberine E. Stoicovy 2004: 2) ความสําคัญของทฤษฎีโครงสรางความรูเดิม
โดยสรุปคือ ความรูเดิมของผูอานมีอิทธิพลกับความเขาใจของผูอาน โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อผูอานตอง
อานบทอานซึ่งเปนภาษาใหมของเขา ครูผูสอนจึงควรใหความรูในเร่ืองที่นักเรียนจะอานกอนก็จะชวย
ใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการอาน บทอานน้ันและในโครงสรางความรูเดิมยังประกอบไปดวย
องคประกอบตาง ๆ ดังนี้ 
 
องคประกอบของโครงสรางความรูเดิม 
 Carrell (1987: 461-481) ไดแบงโครงสรางความรูเดิมที่ผูอานนํามาตีความเนื้อเรื่องขณะที่
อาน 2 ชนิด คือ 
 1. โครงสรางความรูดานเนื้อหา (Content Schema) คือโครงสรางความรูเกี่ยวกับเนื้อหา
ของเรื่องที่อานที่ผูอานมีอยูเดิม ถาผูอานคุนเคยกับเนื้อหาท่ีอานมากอนยอมเขาใจเน้ือเรื่องไดดี แตถา
เปนเนื้อที่ผูอานไมคุนเคยมากอนยอมเกิดความยากลําบากในการทําความเขาใจเรื่องนั้น ๆ 
 2. โครงสรางความรูดานรูปแบบ (Formal Schema) โครงสรางความรูอีกประเภทหน่ึงซึ่ง
ชวยใหผูอานสามารถทําความเขาใจกับบทอานไดอยางมีประสิทธิภาพไดแก โครงสรางความรูดาน
รูปแบบ 
         จากผลการวิจัย Mardler and Johnson (1977, อางถึงใน วิสาข  จัติวัตร 2543: 24) พบวา 
โครงสรางความรูดานรูปแบบมีอิทธิพลตอการอานภาษาแมของผูใหญและเด็ก กลาวคือทั้งผูใหญและ
เดก็ใชโครงสรางความรูดานรูปแบบชวยใหอานไดอยางมีประสิทธิภาพเลาเรื่องที่อานไดอยางดี 
          วิสาข  จัติวัตร (2543: 27) ไดสรุปวา ทั้งโครงสรางความรูดานเนื้อหาและโครงสรางความรู
ดานรูปแบบลวนมีความสําคัญตอประสิทธิภาพในการอาน ถาผูอานคุนเคยกับโครงสรางเรื่องดาน
เนื้อหาและรูปแบบแลวยอมทําใหการอานงายกวาการอานเรื่องที่เขาไมคุนเคยทั้งเน้ือหาและรูปแบบ 
          โดยสรุปแลวโครงสรางความรูเดิม แบงออกเปน 2 ชนิด คือ โครงสรางความรูดานเนื้อหา 
(Content  Schema) และโครงสรางความรูดานรูปแบบ (Formal Schema) ทั้งโครงสรางความรู
ดานเนื้อหา และโครงสรางความรูดานรูปแบบมีอิทธิพลตอความเขาใจของผูอาน เพราะถาผูอาน
คุนเคยกับเนื้อหาท่ีอานมากอนแลวยอมเขาใจเน้ือเรื่องไดดี และถาผูอานมีโครงสรางความรูดาน
รูปแบบตรงกับความรูเดิมของผูอานเขาก็จะเลาเรื่องที่อานไปแลวไดอยางดี 

 
 4. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการอานแบบปฏิสัมพันธ 
 Grabe (1991: 283) ไดใหคําจํากัดความของแนวการสอนการอานแบบปฏิสัมพันธไว         
2 ประการ คือ 
 1. การปฏิสัมพันธระหวางผูอานและบทอาน ถือวาทักษะการอานเปนทักษะที่ทําใหตื่นตัว
ตลอดเวลา เนื่องจากผูอานไมเพียงแตอานเพ่ือดูดซึมขอมูลจากบทอานเทานั้น แตยังใชความรูเดิม
ทั้งหมดที่มีอยูมาตีความ ขยายความ เมื่อไดอานขอมูลใหมๆ ที่ยังไมเคยพบมากอนจากบทอาน การ
อานจึงเปรียบเสมือนบทสนทนาระหวางผูอานและบทอาน หรือเปนการมีปฏิสัมพันธระหวางผูอาน
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และบทอาน ในขณะที่ผูอานพยายามตีความจากบทอานโดยใชทั้งความรูที่ไดจากบทอานและความรู
เดิมที่ผูอานมีอยูแลว 
 2. การปฏิสัมพันธระหวางทักษะการอานในระดับตางๆ แนวการสอนแบบเกา เชน               
แนวการสอนแบบจุลภาษา (Sub skill Approach) และแนวการสอนอานแบบฟง-พูด (Audio- 
Lingual Approach) เนนความสําคัญของการสอนทักษะในระดับพ้ืนฐาน เชน การสะกดคํา การหา
ความหมายของประโยค และขอความในบทอาน กอนที่จะเรียนรูทักษะในระดับสูง เชน การเดา
ความหมายจากบริบท หรือหาใจความหลัก ตอมาแนวการสอนเปลี่ยนมาเนนกระบวนการอาน
แบบมหภาษา (Whole Language Approach) ซึ่งเนนการสอนจากการหาความหมาย หรือใจความ
หลักมากกวาการสอนทักษะในระดับพ้ืนฐาน เม่ือผูอานเห็นความสําคัญของการสอนแบบมหภาษา
มากทําใหมองขามความสําคัญของแนวการสอนอานแบบจุลภาษาท่ีเนนทักษะยอยๆ 
 นักวิจัยดานการอานไดใหความหมายหลายอยางตอคําวา ปฏิสัมพันธ (Interactive) 
ความหมายท่ีใชกันไดแก (1) กระบวนการ (Process) (2) รูปแบบ (Model) และ (3) การปฏิสัมพันธ
กับบทอาน (Textual Interaction) (Carrell, Devine and Eskey,1989: 56) 
 1. กระบวนการปฏิสัมพันธ (Interactive Process) เปนกระบวนการทางความคิดท่ีใช
ประสบการณ เดิมทั้ งในรูปแบบภาษา และประสบการณ เดิมในเ ร่ืองราวท่ีอาน ทําให เกิด                      
การคาดการณตอไปไดอยางมีปฏิสัมพันธตอเนื่อง ทําใหผูอานเขาใจในสิ่งที่อาน (Coady,1979:            
14-16) 
 2. รูปแบบการอานแบบปฏิสัมพันธ (Interactive Model) ทักษะในทุกระดับมีปฏิสัมพันธตอ
กระบวนการและการแปลความหมายของบทอาน (Text) รูปแบบการอานน้ีเปนการใชความรู เดิม 
(Background Knowledge) การคาดหวัง (Expectations) บริบท (Context) และอ่ืนๆ 
 3. การอานแบบปฏิสัมพันธเปนกระบวนการ (Process) เชื่อมระหวางขอมูลของบทอาน 
(Text Information) กับขอมูลที่ผูอานนํามาจากบทอาน กลาวคือ การอานไมใชเปนเพียงการดึง
ขอมูลจากบทอาน แตการอานเปนการกระตุนความรูที่ผูอานใชความคิดตอขอมูลใหมจากบทอาน 
 Irwin (1991: 9) ไดสรุปจากงานวิจัยของนักจิตวิทยากลุมความรูความเขาใจซ่ึงศึกษาเกี่ยวกับ
กระบวนการอานแบบปฏิสัมพันธวา ในขณะที่เราอานนั้นมีกระบวนการตางๆ เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน
อยางนอย 5 กระบวนการ ดังตอไปน้ี 
 1. กระบวนการอานในระดับจุลภาค (Micro processes) คือ กระบวนการซ่ึงผูอานกวาด
สายตาอานคําในบทอานแลวจัดกลุมคําใหเปนวลีที่มีความหมาย (Chunking) และคัดเลือกวาจะจดจํา
หนวยความคิดใด ในการจัดกลุมคํานี้ผูอานตองมีความรูเดิมเกี่ยวกับโครงสรางของภาษาอังกฤษเปน
อยางดี ตัวอยางเชน นามวลี (Noun Phrase) ประกอบดวย คําบงชี้ (Determiner) คําคุณศัพท 
(Adjective) และคํานาม เปนตน 
 2. กระบวนการอานบูรณาการ (Integrative Processes) คือ กระบวนการซึ่งผูอานทํา              
ความเขาใจและอนุมานความสัมพันธระหวางอนุประโยค หรือประโยคตางๆ ในบทอานตัวอยางเชน 
ผูอานสามารถบอกไดวาคําสรรพนามน้ันใชแทนคํานามใดที่กลาวถึงมากอน และสามารถบอกไดวา
คําเชื่อมประโยคตางๆ มีหนาที่ เชื่อมขอความท่ีเปนเหตุเปนผล หรือเชื่อมขอความท่ีเปนการ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



30 
 

เปรียบเทียบ เปนตน สรุปไดวา กระบวนการอานบูรณาการเปนขั้นตอนที่ผูอานพยายามทําความ
เขาใจถึงความเช่ือมโยงหรือความสัมพันธของอนุประโยคหรือประโยคในบทอาน 
 3. กระบวนการอานในระดับมหภาค (Macro processes) คือ กระบวนการท่ีผูอานสามารถ
สรุปใจความสําคัญจากบทอาน โดยการสังเคราะหและจัดเรียบเรียงหนวยความคิดจากบทอานวา
หนวยความคิดใดเปนใจความสําคัญ และหนวยความคิดใดเปนรายละเอียด ซึ่งตองอาศัยความรู
เกี่ยวกับการวิเคราะหโครงสรางของยอหนา วาเปนยอหนาแสดงการเปรียบเทียบ ยอหนาแสดงเหตุ
และผล หรือเปนยอหนาแสดงการจําแนกประเภท เปนตน 
 4. กระบวนการอานขยายความ (Elaborative Processes) ในการอานเรื่องนั้นนอกจาก
ผูอานจะกวาดสายตาหากลุมคําที่มีความหมาย หาความสัมพันธของอนุประโยคหรือประโยค และ จับ
ใจความสําคัญจากบทอานแลว ผูอานอาจใชความคิดในการอนุมานความ ขยายความ หรือ ตีความที่
นอกเหนือไปจากความตั้งใจของผูเขียน ซึ่งเปนกระบวนการอานที่ผูอานใชความคิดในระดับสูงที่ชวย
ใหจดจําสิ่งที่อานไดดี ซึ่งประกอบดวย 

 4.1 การทํานายความ (Prediction) เมื่ออานนิยาย ผูอานอาจเดาวาอะไรจะเกิดขึ้นตอไป 
จากความรูที่มีเกี่ยวกับลักษณะของตัวละครหรือโครงสรางเรื่อง 

 4.2 การสรางมโนภาพ (Mental Imagery) ในขณะที่อาน ผูอานเขาใจเรื่องและสามารถ
สรางมโนภาพไดตามเรื่องที่อาน 

 4.3 การสนองตอบทางอารมณ (Affective Responses) เมื่อผูอานๆ นวนิยายอาจมี
อารมณคลอยตาม หรือวาดภาพวาตนเองเปนตัวละครเอกในเร่ือง การที่ผูอานจะซาบซึ้งตอบท
ประพันธตางๆ ไดนั้น เนื่องจากสามารถทําความเขาใจภาษาอุปมาอุปมัย หรือความหมายโดยนัยของ
เรื่องนั้นๆ 

 4.4 การสนองตอบโดยใชความคิดในระดับสูง ไดแก การที่ผูอานมีความสามารถในการ
ประยุกต (Application) การวิเคราะห (Analysis) การสังเคราะห (Synthesis) และการประเมิน 
(Evaluation)  

 5. กระบวนการอภิปญญา (Metacognitive Processes) คือ กระบวนการท่ีผูอานมีความรู
เกี่ยวกับความรูความเขาใจของตนเอง เชน รูวาตนเองเขาใจอะไร หรือไมเขาใจอะไรเก่ียวกับเรื่องที่
อาน และสามารถควบคุมกระบวนการความรูความเขาใจของตนเองได เชน รูวาควรใชกลวิธีใดมาชวย
ใหเขาใจบทอานไดดีขึ้น กระบวนการที่ผูอานปรับกลวิธีในการอานของตนเพ่ือควบคุมความเขาใจใน
การอาน เพ่ือใหสามารถจําเรื่องไดในระยะยาว เรียกวา เปนการประมวลความแบบอภิปญญา 

กลาวโดยสรุป กระบวนการอานแบบปฏิสัมพันธถือวาความรูเกี่ยวกับคําศัพทและโครงสราง
ทางภาษาเปนปจจัยที่จําเปนสําหรับการอาน แตความเขาใจยังขึ้นอยูกับขอมูลที่เกิดขึ้นในระหวางที่
ผูอานใชความรูและประสบการณเดิมในการคาดการณขอความที่อานลวงหนาเพ่ือสนับสนุนหรือ
ปฏิเสธการคาดการณนั้น นอกจากนี้การอานที่มีประสิทธิภาพตองขึ้นอยูกับความรูและการใชกลวิธีที่
เหมาะสมซ่ึงจะทําใหผูอานสามารถคนหา ประเมิน และเรียบเรียงสารที่อานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(Brown, 1990: 16-28) ทั้งนี้ตองอาศัยกระบวนการประมวลความจากลางขึ้นบน และแบบบนลงลาง
ในการจัดกิจกรรมการสอน เนนการไดความคิดรวบยอดจากเร่ืองที่อานโดยการจับใจความสําคัญของ
เรื่องจากประสบการณเดิม จากการเดาความที่แวดลอม จากลักษณะงานเขียนของผู เขียน 
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กระบวนการอานแบบปฏิสัมพันธจะทําใหผูอานมีความคงทนในการจําระยะยาวกับสิ่งที่อานไดเปน
อยางดี 
 
2.3 ความหมายของความเขาใจในการอาน 
 นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของความเขาใจในการอานไว ดังนี้ 
 Carrell (1984: 87) กลาววา การเกิดความเขาใจเปนความเขาใจในการอานระดับประโยค
หรือขอความ และรวมถึงความเขาใจในดานการเรียบเรียงขอความหรือโครงสรางการเขียน เพราะแต
ละโครงสรางมีลักษณะเฉพาะในตัวเอง ถาผูอานมีความรูในดานโครงสรางก็จะทําใหเขาใจในเร่ืองที่
อานไดดี และสามารถระลึกขอความไดดวย 
 กรมวิชาการ (2545) กลาวถึงความเขาใจในการอานวาเปนจุดหมายปลายทางของการอาน
ทุกชนิด ผูที่มีความสามารถในการอานจะตองมีความรู ความเขาใจ สามารถจับใจความ จดจํา
รายละเอียดที่สําคัญ ลําดับความคิดเห็นที่คลายกัน ตลอดจนสามารถเขียนสรุปความไดซึ่งความสามาร
ในการอานของผูอานแตละคนน้ันแตกตางกันขึ้นอยูกับการฝกฝนและอาศัยประสบการณเดิมของ
ผูอานเขาชวยในการคิดหาเหตุผล 

อํานาจ  บุญศิริวิบูลย (2539) ไดใหความหมายของความเขาใจในการอานไดวามีนัยสําคัญ
หรือลึกซึ้งมากนอยเพียงใด 

1. การอานคือจับใจความสําคัญๆ ไดระบุหรือแยกแยะประเด็นหลักออกจากประเด็นยอยท่ี
ไมจําเปนมากนักได 

2. การอานคือการตีความเกี่ยวกับขอคิดเห็นหรือเรื่องราวท่ีอานไดวามีนัยสําคัญหรือลึกซึ้ง
มากนอยเพียงใด 

3. การอานคือสรุปความคิดเห็นจากสิ่งที่อานไดอยางมีเหตุผลเชื่อถือไดและมีความถูกตอง 
4. การอานคือการใชวิจารณญาณของตนพิจารณาขอสรุปหรือการอางอิงของผูเขียนไดอยาง

ถูกตองและเปนระบบ 
5. การอานคือการถายโอนหรือประสมประสานความรูที่ไดกับประสบการณอ่ืนไดอยาง

เหมาะสมตามกาลเทศะ 
Grellet (1981) ไดใหความหมายของความเขาใจในการอานวา คือการดึงเอาขอมูลที่ตองการ

จากสิ่งที่อานไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุดเทาที่จะสามารถทําได 
Carr (1983) ไดใหความหมายของความเขาใจในการอานไววา คือการตีความหมายจากสิ่งที่

อานและปฏิสัมพันธสิ่งที่อานกับความรูเดิมของผูอานเองได ซึ่งผูอานสามารถใชความรูเดิมนั้นในการ
ตีความและตัดสินความนั้นอยางมีเหตุผล 

จากคํานิยามความหมายของความเขาใจในการอานของนักการศึกษาดังที่กลาวมาสามารถ
สรุปไดวา ความเขาใจในการอานหมายถึงความสามารถของผูอานในการตีความ สรุปความ ขยาย
ความ จากเรื่องที่อานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชความรูเดิมและวิจารณญาณของผูอานเองในการ
ตัดสินขอความเหลานั้น 
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2.4 องคประกอบของการอานเพื่อความเขาใจ 
 ความรูโดยทั่วไปอันกอใหเกิดความสามารถในการอานเพ่ือความเขาใจ คือ ความสามารถใน
การคิดและการแกไขปญหา และยังมีความสามารถอ่ืนๆ ที่จําเปนตอการอานเพ่ือความเขาใจ เชน  
การมีความรูในคําศัพทพอเพียง และความสามารถในการใชทักษะการถอดรหัสภาษาออกเปน
ความหมาย โดยใชตัวชี้แนะบริบท (Context Clues) ผูอานที่มีความสามารถจะทําความเขาใจ
ขอความทีละหนวยความหมาย คือ กลุมคําที่ประกอบกันแลวมีความหมายเปนหนวย ซึ่งจะมีความ
ยาวเทาใดน้ันสามารถยืดหยุนไดตามความหมายท่ีควรจะเปนและการกวาดสายตา นอกจากนี้ผูอานท่ี
เกงจะใหความสนใจกับขอความ ที่เกี่ยวของกับจุดมุงหมายในการอานของเขา และตัดขอมูลที่ไม
เกี่ยวของออก Harris and Sipay (1979: 319) Bond and Tinker 1979: 326 – 349) ไดกลาวถึง
การอานเพ่ือความเขาใจวาขึ้นอยูกับความรูเดิมของผูอาน การพัฒนาดานคําศัพท และความสามารถ
ในการตีความบทอานออกมาเปนแนวคิด (Concept) ผูอานตองใชความรูทางคําศัพทที่สั่งสมมาจาก
ประสบการณมาเชื่อมโยงกับคําหรือกลุมคํา ซึ่งเปนสัญลักษณของความหมาย ดังนั้นจึงสรุปไดวา การ
อานตองอาศัยพ้ืนฐานความเขาใจในดานตอไปน้ีคือ 
 1. การเขาใจความหมายของคํา(Meaning Vocabulary) เปนพ้ืนฐานสําคัญของความเขาใจ
ในการอาน เพราะการที่จะทําความเขาใจระดับประโยค(Sentence)และยอหนา (Paragraph) ได 
ผูอานตองมีความสามารถในดานความเขาใจความหมายระดับคํามากอน ธรรมชาติและความถูกตอง
ของความหมายนี้ขึ้นอยูกับองคประกอบตอไปนี้ 
 1.1 บริบทที่คํานั้นปรากฏอยู 
  1.2 ทักษะในการเชื่อมโยงความเขาใจสิ่งใหมเขากับประสบการณเดิมของผูอาน 
  1.3 อารมณ ความสนใจ การยอมรับ และจุดประสงคของผูอาน 
 2. การเขาใจหนวยความคิด(Thought Unit) หมายถึง กลุมคําที่เปนหนวยความหมาย ผูอาน
ตองสามารถแบงอานเปนกลุมคําใหไดความหมายท่ีตอเนื่องกัน แทนที่จะอานทีละคํา ซึ่งยากตอการ
แปลความและทําความเขาใจโดยรวม ผูอานตองมีพัฒนาการในการอานเปนหนวยความคิดกอนที่จะ
ถึงข้ันการเขาใจความหมายในระดับประโยคได 
 3. การเขาใจประโยค (Sentence Comprehension) คือ การพัฒนาความสามารถของ
ผูอานข้ึนมาจากการทําความเขาใจความหมายระดับหนวยความคิด แลวนําความหมายของแตละ
หนวยความคิดมาสัมพันธเขาดวยกันจนไดความหมายเปนประโยค 
 4. การเขาใจยอหนา (Paragraph Comprehension) ผูอานจําเปนตองมีความเขาใจ
ความสัมพันธระหวางประโยคในยอหนามากอน ซึ่งการเขาใจยอหนาน้ีหมายถึงความสามารถบงชี้
ประโยคอันเปนใจความหลักของยอหนา และเขาใจความสัมพันธระหวางประโยคใจความหลักกับ
ประโยคอื่นในยอหนาที่ขยายความตอเนื่องกันได 
 จากองคประกอบของการอานเพื่อความเขาใจดังกลาว จะเห็นไดวาผูอานตองมีความสามารถ
เขาใจความหมายต้ังแตระดับคํา ไปจนถึงระดับยอหนา และเลยไปถึงความสัมพันธระหวางแตละยอ
หนาของเร่ือง โดยอาศัยความรูเกี่ยวกับภาษา วัฒนธรรม และประสบการณเดิม มาเชื่อมโยงเขากับ
เรื่องท่ีอานได รวมทั้งความสามารถในการตีความ จุดมุงหมายในการอาน และการใชกลวิธีที่เหมาะสม
กับการอานแตละประเภท 
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 นอกจากน้ียังมีนักวิชาการบางทานไดพิจารณาการอานเพ่ือความเขาใจวาแตกตางจากที่กลาว
มาแลว แตยังคงหลักการเดิมคือ ความเขาใจระดับงายไปสูระดับสูง ดังที่ Irwin (1991: 7-9) ได
กลาวถึงการอานเพ่ือความเขาใจวาเปนกระบวนการของการใชความรูเดิม ทัศนคติ ความสนใจ ความ
คาดหวัง ทักษะของผูอานและสารที่เขียนสงมา ในการตีความท่ีผูเขียนตั้งใจ สื่อความหมายอยาง
แทจริง การอานเพื่อความเขาใจประกอบไปดวย 5 กระบวนการดวยกัน ไดแก 
 1. กระบวนการอานในระดับจุลภาค (Microprocesses) คือ การแปลความจาก 
แตละหนวยความคิดในแตละประโยค และประเมินเพ่ือตัดสินใจเลือกจดจําหนวยความคิดดังนั้น 
กระบวนการทําความเขาใจยอยที่เกี่ยวของจึงเปนการแบงกลุมคําเปนวลีหรือหนวยความคิดที่มี
ความหมาย (Chunking) และการเลือกจําหนวยความคิดที่สําคัญ (Microselection) 
 2. กระบวนการอานแบบบูรณาการ (Integrative Processes) เปนการเขาใจ 
ความสัมพันธระหวางวลี อนุประโยค และประโยค ซึ่งอาจเกี่ยวของกันในดานเปนเหตุเปนผลตอกัน
โดยตองอาศัยความสามารถบงชี้สรรพนามที่เชื่อมโยงซึ่ งกันและกัน ความเปนเหตุเปนผลการ
เรียงลําดับเหตุการณ และความสัมพันธแบบอ่ืนๆในแตละบริบทของเรื่อง 
 3. กระบวนการอานในระดับมหภาค (Macroprocesses) เปนความสามารถสังเคราะหและ
จัดเรียบเรียงแตละหนวยความคิด เพ่ือสรุปหรือจัดระเบียบเพ่ือลําดับความคิดภายในเรื่องอยาง
สัมพันธกัน อันเปนประโยชนในการจดจําความสัมพันธของเรื่องได กระบวนการทําความเขาใจยอยท่ี
เกี่ยวของจึงเปนการสรุปความ และการสรางโครงสรางขอเขียนของบทอาน 
 4. กระบวนการอานขยายความ  (Elaborative Processes) เปนความสามารถขยายหรือ
ถายโอนขอมูลไปสูความคิดของผูอานเอง ผูอานใชขอคิดที่ไดจากเรื่องเปนพ้ืนฐานการคิดขยายความ
ไปจากเร่ือง โดยที่ผูเขียนไมไดเสนอไวในบทอาน เปนกระบวนการท่ีผูอานใชความคิดในระดับสูงที่ชวย
ใหจดจําสิ่งที่อานไดด ี
 5. กระบวนการอภิปญญา (Metacognitive Processes) เปนกระบวนการท่ีผูอานรูตัวเองวา
เมื่อใดที่ตนเองยังไมเขาใจขอมูลที่อาน และรูวิธีการที่จะทําใหตนเขาใจบทอานนั้นใหได ดังนั้น
กระบวนการยอยที่จําเปนตองนํามาเก่ียวของก็คือ การเลือกสรร การประเมิน หรือการคิดคนกลวิธี
เพ่ือควบคุมและกํากับความเขาใจในการอาน 
 กระบวนการทําความเขาใจในการอานทั้ง 5 กระบวนการ ไมสามารถเกิดขึ้นตามลําพังเพียง
กระบวนการเดียวไดในสถานการณการอานหนึ่งๆ แตเกิดขึ้นโดยธรรมช าติพรอมกันหลายๆ 
กระบวนการ และกระบวนการใดจะเกิดขึ้นกอนก็ไดไมเรียงลําดับที่แนนอนขึ้นอยูกับความเหมาะสม
ในการดึงมาใชกับบทอานแตละบท และแตละกระบวนการตองมีความสัมพันธกันดวย กลาวคือ 
กระบวนการหน่ึงจะสามารถทําใหการอานเพ่ือความเขาใจสําเร็จได ผูอานตองใชอีกกระบวนการหน่ึง
หรือหลายๆกระบวนการมาชวยทําความเขาใจขณะอาน 
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2.5 ระดับความเขาใจในการอาน 
 ในการอานสิ่งที่สําคัญคือ ความสามารถในการอานของผูอาน ความสามารถในการอานทําให
เกิดความเขาใจในการอาน ความรูที่เกี่ยวกับระดับของความเขาใจในการอาน จะชวยใหครูประเมินได
วา ผูเรียนมีการพัฒนาความสามารถในการทําความเขาใจเรื่องท่ีอานอยูในระดับใด สามารถแกไข
ปรับปรุงอะไรไดบางตามความเหมาะสมหรือเพ่ือที่จะเลือกสื่อในการเตรียมสอนอานไดอยางถูกตอง
เหมาะสมกับการพัฒนาความสามารถในการอานของนักเรียน นักภาษาศาสตรและนักการศึกษาได
จําแนกระดับความเขาใจไวดังนี้ 
 Valette and Disick (1972: 41) ไดแบงระดับความเขาใจในการอานออกเปน 5 ระดับ 
ไดแก 
 1. ระดับทักษะกลไก (Mechanical skill) เปนความเขาใจเน้ือหาตรงตามตัวอักษร สามารถ
จําแนกสัญลักษณภาษาตางประเทศออกจากภาษาของผูอาน สามารถบอกความเหมือนและความ
แตกตางของตัวสะกดได รูความสัมพันธระหวางเสียงและสัญลักษณทางภาษา และรูความหมายของ
คําศัพท 
 2. ระดับความรูความจํา (Knowledge skill) เปนทักษะท่ีผูเรียนเขาใจความหมายของคํา วลี 
ประโยคที่อาน สามารถบอกไดวาคําหรือขอความใดสอดคลองกับรูปภาพที่เห็น การอานในระดับนี้มัก
เปนการอานทีละประโยค 
 3. ระดับถายโอน (Transfer skill) เปนทักษะที่ผูเรียนสามารถเขาใจขอความท่ีมีคําศัพทและ
โครงสรางทางไวยากรณที่เรียนมาแลว รูความหมายของคําศัพทที่ไมเคยชิน อาศัยบริบทเปนเครื่อง
ชี้แนะในการเดาความหมาย สามารถถายทอดความหมายเดิมโดยใชรูปประโยคที่แตกตางออกไป
เขาใจตัวชี้แนะทางไวยากรณ เรียบเรียงความคิดโดยการจัดประเภท การ สังเขป การยอความ การ
สังเคราะหความ 
 4. ระดับสื่อสาร (Communicative skill) เปนระดับของความเขาใจท่ีผูเรียนสามารถเขาใจ
ขอความที่มีคําศัพทและโครงสรางใหมๆ หรือคําที่มีรากศัพทเดียวกับคําที่นักเรียนเคยอานมาแลวได
เขาใจ จับใจความสําคัญของเร่ืองได สรุปเหตุและผลท่ีปรากฏในเน้ือความ เรียงลําดับเหตุการณ  การ
เปรียบเทียบ ทํานายเหตุการณ ตีความภาษาแบบอุปมัยได 
 5. ระดับวิเคราะหวิจารณ (Critical skill) เปนระดับที่ผูอานตีความถึงจุดมุงหมาย ความคิด 
เห็น และทัศนคติของผูเขียนที่แฝงอยูในลีลาการเขียนและภาษาของผูเขียนได 
 Burmeister (1974: 192-194) แบงระดับความเขาใจในการอานตามทฤษฎีของบลูม
(Bloom’s Taxonomy) ซึ่งไดอธิบายเกี่ยวกับระดับของความเขาใจในการอานไวดังนี้ 
 1. ระดับความเขาใจ (Memory) หมายถึง การจําหรือเขาใจเกี่ยวกับขอเท็จจริง คําจํากัด
ความ ใจความสําคัญของเร่ือง ลําดับเหตุการณของเรื่อง และการจําและปฏิบัติตามคําชี้แจง 
 2. ระดับการแปลความ (Translation) หมายถึง การนําขอความหรือสิ่งที่ทราบและเขาใจมา
แปลเปนรูปอื่น เชน การแปลจากภาษาหนึ่งไปเปนอีกภาษาหนึ่ง การถอดความ การนําใจความสําคัญ
ของเร่ืองไปแปรรูปเปนแผนภูมิ แผนที่ หรือแผนภาพ การนําเรื่องมาเขียนเปนบทละครสั้นๆ หรือนํา
บทละครมาเขียนเปนเรื่องและการปฏิบัติตามคําสั่ง 
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 3. ระดับการตีความ (Interpretation) หมายถึง การมองเห็นความสัมพันธของส่ิงตางๆโดย
ผูเขียนไมไดบอกไว การหาเหตุเมื่อกําหนดผลมาให หรือการใหเหตุเพ่ือหาผล การคาดการณลวงหนา 
การจับความหมายแฝง 
 4. ระดับการประยุกตใช (Application) หมายถึง ความสามารถในการมองเห็นหรือเขาใจ
หลักการหรือตัวอยาง แลวสามารถนําไปประยุกตใช 
 5. ระดับการวิเคราะห (Analysis) หมายถึง ระดับความเขาใจท่ีผูอานสามารถแยกแยะ
รายละเอียดสวนยอยที่ประกอบเขาเปนสวนใหญได เชน การลงความเห็นหรือตัดสินโดยอาศัยขอมูล 
การวิเคราะหบทประพันธ การแยกแยะขอเท็จจริงออกจากความคิดเห็น การวิเคราะหโฆษณาชวนเชื่อ 
 6. ระดับการสังเคราะห (Synthesis) หมายถึง ระดับความเขาใจที่ผูอานสามารถนํา
รายละเอียดสวนยอยมาสรุปเขาเปนหลักใหญๆ ได 
 7. ระดับการประเมินผล (Evaluation)หมายถึงระดับความเขาใจท่ีผูอานมีความสามารถใน
การกําหนดเกณฑและตัดสินเร่ืองที่อานโดยอาศัยมาตรฐานท่ีตั้งไวจากขอความตางๆ เชน ขอเท็จจริง 
ความคิดเห็น บทวิจารณ จินตนาการและความเชื่อ เปนตน 
 Harris and Sipay (1979: 318) ไดแบงความเขาใจในการอานไว 4 ระดับดังนี ้
 1. ความเขาใจจากสิ่งที่อานตามตัวอักษร (Literal Comprehension) 
 2. การตีความส่ิงที่อาน (Interpretation) เชน ความหมายท่ีแทจริงของผูเขียนซึ่งลึกซึ้งกวา
แบบแรก 
 3. การอานระดับวิเคราะห (Critical Reading) คือ อานแลวสามารถประเมินและตัดสินใจได 
 4. การอานระดับริเริ่มสรางสรรค (Creative Reading) คือการอานแลวเขาใจมากกวา หรือ
นอกเหนือจากท่ีผูเขียนไดเขียนบอกไว 
 Dechant (1982: 313-314) ไดกลาวถึงระดับการอานไวดังนี้ 
 1. ระดับความเขาใจตามตัวอักษร (Literal Comprehension) คือผูอานสามารถอธิบายได
ชัดเจน สามารถจําและระลึกความคิดหรือรายละเอียดของขอมูลที่อานได 
 2. ระดับการเรียบเรียงลําดับขอความ (Reorganization) ซึ่งตองอาศัยการวิเคราะหและ
สังเคราะห หรือการเรียงลําดับความคิดที่ระบุไวอยางชัดเจนในขอความที่อาน ทั้งนี้รวมไปถึ ง            
การจัดลําดับ การวางโครงเรื่อง การยอ และการสังเคราะห 
 3. การสรุปความจากการอางอิง (Inference) เปนการรวบรวมเนื้อหาจากเร่ืองที่อานโดย
อาศัยความนึกคิดของผูอาน คําอธิบายตามตัวอักษร ความรูสวนบุคคล การหย่ังรูและจินตนาการ  ซึ่ง
จะออกมาในลักษณะทีเ่ปนความคิดเห็นแบบตรงไปตรงมาและสอดคลองกันระหวางผูอานกับผูเขียน 
 4. ระดับการประเมินผล หรือระดับวิพากษวิจารณ (Evaluation or Critical Reading) 
ผูอานตองประเมิน หรือวิจารณเกี่ยวกับเรื่องที่อานได โดยใชขอมูลที่ผูเขียนกลาวไวในเนื้อเรื่องเปน
สวนประกอบ 
 5. ระดับความซาบซึ้ง (Appreciation) ผูอานจะตองสามารถบอกเทคนิคและรูปแบบ          
ที่ผูเขียนใชในการเราใหผูอานมีปฏิกิริยาโตตอบ ผูอานจะตองมีอารมณรวมตอแนวคิดของผูเขียนและ
สรางจินตนาการได 
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 6. ระดับความเขาใจขั้นผสมผสาน (Integrative Comprehension) เปนการรวบรวม
ประสิทธิภาพในการจดจําขอมูล เ พ่ือนําไปประยุกตกับประสบการณในอดีตของแตละคน                   
เพ่ือประโยชนในการอานทั่วๆไป เชน การอานกราฟ แผนที่ เปนตน 
 Raygor and Raygor (1985: 230) ไดแบงระดับความเขาใจเปน 3 ระดับดังนี ้
 1. ความเขาใจระดับตัวอักษร (Literal comprehension) เปนระดับความเขาใจท่ีเกี่ยวของ
กับคุณสมบัติของผูอานนอยที่สุด เปนเพียงการรับรูขาวสารจากผูเขียนเทานั้น 
 2. ความเขาใจระดับตีความ (Interpretive comprehension) เปนระดับความเขาใจท่ีผูอาน
ตองพยายามหาความสัมพันธ เปรียบเทียบขอมูลจากเร่ืองกับประสบการณของตน เขาใจลําดับ
เหตุการณ ทราบความสัมพันธของเหตุและผล และตีความขอมูลทั่วไป 
 3. ความเขาใจระดับการนําไปใช(Applied comprehension) ผูอานตองประเมินผล
ความคิดของผูเขียน ตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธ หรือนําขอมูลเหลานั้นไปประยุกตใช เชนการสอน
เปนตน 
 Rubin (1992: 195-197)  ไดแบงระดับความเขาใจข้ันพื้นฐาน คือ โดยดัดแปลงจาก  
Nila Banton Smits’s taxonomy  ออกเปน 4 ระดับ  เชนเดียวกับ กรมวิชาการ (2542: 27 ) ซึ่งได
เพ่ิมเติมระดับความเขาใจขั้นวิเคราะหวิจารณอีก 1 ระดับ  จากที่นักการศึกษาทั้ง 4 ทานไดกลาวไว
ขางตน คือ 
 1. ระดับความเขาใจตามตัวอักษร (Literal comprehensive) ถือเปนความเขาใจ 
ขั้นพ้ืนฐาน คือ การแปลความหมายตัวอักษรท่ีปรากฏ ผูอานสามารถเขาใจเร่ืองราวได เพราะผูเขียน
ไดเขียนแสดงไวอยางชัดเจน 
  2. ระดับความเขาใจขั้นตีความ (Interpretation) เปนการอานที่สูงกวาระดับที่ 1 ผูอานตอง
เขาใจตีความหมายของขอความที่อานไดลึกซึ้งกวาระดับที่ 1 ผูอานตองแปลความหรือตีความสิ่งที่ 
ผูเขียนมิไดกลาวไวโดยตรง หากแตเปนความหมายที่แฝงอยูในเนื้อเรื่อง 
 3. ระดับความเขาใจข้ันวิเคราะหวิจารณ (Critical reading) เปนขั้นการอานที่ตองใช
ความคิดสูงกวาความเขาใจในระดับที่ 1 และ 2  อยูกอนแลว ความเขาใจในระดับนี้ผูอานตองใช
ความคิดของตนมาชวยวิเคราะห ตัดสิน ประเมินคา สิ่งที่อานในดานคุณภาพ คุณคา และความถูกตอง
เหมาะสม 
 4. ระดับความเขาใจข้ันสรางสรรค (Creative reading) เปนการอานที่ตองใชความคิดสูงกวา
ความเขาใจในระดับที่ 1,2 และ 3 เปนการอานที่ทําใหผูเรียนเกิดความคิดใหมๆ สามารถสราง
จินตนาการไดกวางไกล แสดงความคิดเห็นและแนวทางแกปญหานอกเหนือจากในเนื้อเรื่อง 
 กลาวโดยสรุป ระดับความเขาใจในการอาน เริ่มจากความเขาใจขั้นพ้ืนฐานแปลความหมาย
ตามตัวอักษร แลวจึงเปนระดับที่ตองตีความ ตอมาเปนระดับที่ผูอานตองวิเคราะหแยกแยะ
รายละเอียดปลีกยอย และสังเคราะหโดยสรุปหลักใหญ ๆ ได และข้ันสุดทายเปนระดับที่ใชความคิดใน
ระดับสูง มีการประเมินตัดสินเรื่องท่ีอานไดและมีจินตนาการกวางไกลนอกเหนือจากในเน้ือเรื่อง  
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2.6 บทอานที่เปนขอมูล (Informational Text) 
 Parkes (2007) กลาววา บทอานที่เปนขอมูลนํามาซ่ึงการเจริญเติบโตดานการอานอยางมาก
และเปนไปโดยรวดเร็วในปจจุบัน ไดแก บัญชีรายการ (List) ปายบอกทาง (Road signs) คําแนะนํา
การใชโทรทัศน (TV guides) จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) โฆษณา (Advertising) หนังสือคูมือ 
(Guide books) เหลานี้ลวนเปนบทอานที่เราอานเปนปกติในชีวิตประจําวัน สําหรับเด็กแลวบทอาน
สําหรับเด็กที่เพ่ิงเริ่มเรียน อาจเปนบทอานที่เปนขอมูลดานสิ่งแวดลอม (Environmental print) หรือ
การอานสัญลักษณ (Logos) ที่จําเปนและสําคัญสําหรับเด็กในดานการสรางความจําใหแกเด็กเอง ชวย
ใหเด็กสามารถใชหรือเรียกชื่อสัญลักษณตางๆ ไดอยางถูกตอง แมวาบทบาทท่ีสําคัญของบทอานที่เปน
ขอมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่เห็นไดในชีวิตประจําวันของนักเรียนและครอบครัวก็ตาม แตบทอานที่ใช
ในการสอนอานแกนักเรียนโดยมากมีลักษณะหรือรูปแบบเปนบทอานที่เปนขอมูลจริง (Information 
text) หนังสือตางๆ (Books) รวมถึงบทอานประเภทเรื่องเลา (Narrative text)  
 บทอานที่เปนขอมูล (Informational text) มีลักษณะที่อธิบายหรือบรรยายสถานที่จริง 
บุคคลสําคัญๆ ทั้งในประวัติศาสตรหรือปจจุบัน สิ่งตางๆ ที่เปนที่จดจําหรือใหความรูตอผูอานหรือ
เหตุการณที่เปนจริง และมักมีรูปภาพประกอบเพ่ือสรางความนาสนใจและดึงดูดใจตอการอานซึ่งบท
อานเหลานี้ทําใหผูอานตองดึงเอาความรูเดิมและประสบการณเพ่ือสรางความหมายและทําความเขาใจ
บทอานนั้น กระบวนการของการกําหนดและทําความเขาใจบทอานที่เปนขอมูลอาจจะผานทางการ
สอนโดยเปนการฝกฝนปฏิบัติการอาน และการลงมือทําเองหลังจากท่ีดูจากสิ่งที่ครูทําใหดูเปนตัวอยาง 
นอกจากน้ีการอานเปนคูหรือกลุมยังชวยการเรียนรูดวยตนเอง และเปนการชวยเหลือกันในการเรียนรู
และเพ่ิมพูนความรูดวย Parkes (2007)  
 อยางไรก็ตาม Maddox (2007) กลาววา ยังมีลักษณะบางประการท่ีแสดงถึงความแตกตาง
และความเหมือนระหวางบทอานที่เปนขอมูล( Informational text) กับบทอานทางวรรณคดี
(Literary text) ดังนี้ 
 1. บทอานที่ใหขอมูลมีสวนประกอบหรือเนื้อเรื่องที่เปนหัวขอเรื่องและรายละเอียด  
(Topic and Supporting details) ขณะที่บทอานทางวรรณคดีจะประกอบดวยโครงสรางของเร่ือง
เลา บทกลอน และละคร 
 2. บทอานที่เปนขอมูลอาจจะมีหัวขอที่เปนลักษณะตัวพิมพ ภาพกราฟก ภาพประกอบและ 
คําอธิบายซึ่งเปนสวนสําคัญในบทอาน 
 3. ลักษณะทั่วไประหวางบทอานที่เปนขอมูลกับบทอานที่เปนวรรณคดีที่คงอยูคือ ทักษะและ
กลวิธีที่ควรตองใชสกหรับการอาน ซึ่งบทอานทั้ง 2 ชนิดนี้เปนบทอานที่ดึงดูดใหผูอานตองวิเคราะห 
โตตอบและตัดสินในตอนทาย แมวาจะมีความเหมือนในแงของทักษะและกลวิธีการอาน  แตการอาน
บทอานที่เปนขอมูลนั้นกลับเรียกหาการกําหนดทิศทางไปสูบทอาน เนื่องจากผูอานจะเนนที่ขอมูลที่
กําลังเรียนรู เมื่อผูอานอานขอมูลจึงมักที่จะเลือกสวนที่ตองการมากกวาที่จะอานจากตนเรื่องจนจบ
เรื่อง 
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 Maddox (2007) และ Duke (2007) มีความคิดเห็นเหมือนกัน นักเรียนหรือผูอานที่อานบท
อานที่เปนขอมูล จึงจําเปนที่จะตองทําความเขาใจและเขาใจลักษณะบทอานนั้นๆเพ่ือนําไปสูการอาน
ที่มีประสิทธิภาพ ดังตอไปน้ี 
 1. เขาใจรูปแบบลักษณะองครวมของหนังสือ เชน ดัชนีสารบัญ อภิธานศัพท และ 
หัวขอยอยตางๆ เพ่ือชวยใหเขาถึงบทอานใหมากที่สุด รูปภาพ คําอธิบายหรือภาพอยูในลักษณะเปน
คํานิยาม ไดอะแกรม แผนภูมิ และแผนผังพรอมคําอธิบายหรืออยูมนลักษณะเปนคํานิยาม 
ไดอะแกรม แผนภูมิ และแผนผัง พรอมคําอธิบายในบทอานที่ชวยนําไปสูขอมูล 
 2. เขาใจโครงสรางทางภาษาและภาษาเฉพาะท่ีใชสื่อขอมูล รวมทั้งจําเปนที่จะตอง 
แยกแยะความคิดรวบยอดหรือใจความหลักในการเลือกบทอานและรายละเอียดที่สําคัญซึ่งสนับสนุน
ใจความสําคัญในแตละหัวขอ โดยลักษณะใจความหลักและรายละเอียดที่สําคัญซึ่งสนับสนุนใจความ
สําคัญในแตละหัวขอ โดยลักษณะใจความหลักและรายละเอียดสามารถเปลี่ยนแปลงได 
 3. ผูแตงจะเขียนขอมูลที่คัดสรรเพื่อใหผูอานไดอานสิ่งที่เปนขอมูลที่ถูกตองและเปนประโยชน 
 4. ธรรมชาติของขอมูลและจุดประสงคท่ีเจาะจงของผูแตงจะเปนสิ่งที่ตัดสินวาผูแตง 
จะรวบรวมความคิดรวบยอดและแนวความคิด ไวอยางไร 
 5. มีวิธีที่จะเลือกบทอานตามจุดประสงคของตน เชน อานเพ่ือหาขอมูลที่ เฉพาะเจาะจงอาน
เพ่ือตอบคําถาม อานเพื่อรับขอมูลจากบทความในนิตยสารแบบเร็ว 
 6. บทอานที่เปนขอมูลมีโครงสรางเรื่องที่มีลักษณะหลากหลาย ลักษณะเฉพาะของบทอานท่ี
เปนขอมูลหรือรูปแบบท่ีเปนสวนประกอบ เชน เปนบทอานที่เปนเหตุและผล (Cause and Effect) 
บทอานเปรียบเทียบ (Comparison and Contrast) บทอานที่แสดงลําดับเหตุการณ (Sequential 
Order) เปนตน เพ่ือเปนการพัฒนาความเขาใจ 
 6.1 เขาใจภาพ ไดอะแกรม แผนภูมิ และแผนผัง พรอมคําอธิบายในบทอานท่ีชวยนําไปสู
ขอมูล 
 6.2 เขาใจขอมูลในบทอานที่มีคําอธิบายภาพหรืออยูในลักษณะเปนคํานิยามเพ่ือชวยใหเขา
สูขอมูลใหมากที่สุด 
 6.3 ใชกลวิธีที่หลากหลายเพ่ือการอาน รวมทั้งกลวิธีที่เรียกความรูเดิมและประสบการณที่
จะนําไปสูการเขาใจบทอาน  
 Duke (2007) ไดแนะนําวิธีการพัฒนาความเขาใจอานที่เปนขอมูล ไวดังนี้ 
 1. เพ่ิมพูนวิธีที่จะเขาถึงบทอานที่เปนขอมูลใหมากท่ีสุด 
 2. จัดเวลาการสอนใหเหมาะสมกับบทอาน 
 3. เนนการสอนกลวิธีที่ชัดเจนพรอมกับโอกาสที่จะใหนักเรียน ไดฝกฝนตามคําแนะนําและ
การฝกฝนที่เปนอิสระ 
 4. เนนการพิจารณาเอาใจใสถึงความพิเศษและโดยเฉพาะอยางยิ่งลักษณะเฉพาะท่ี 
ทาทายของบทอานที่เปนขอมูล 
 5. ผูอานควรมั่นใจวาบทอานที่เปนขอมูลนั้นจะใชสําหรับจุดประสงคที่แทจริงมาก เทาที่จะ
เปนไปได เชน เพ่ือความบันเทิงหรือฆาเวลา เพ่ือหาส่ิงที่ตองการจะรู เพ่ือจะนําขอมูลจากผูที่รูไปสูผูที่
ไมรู เปนตน 
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 นอกจากท่ีจะแนะนําวิธีการพัฒนาความเขาใจในบทอานที่เปนขอมูลแลว Duke (2007) ยังได
กลาวถึงประโยชนของบทอานที่เปนขอมูล ไวดังนี้ 
 1. นักเรียนบางคนชอบการอานและการเขียนจากบทอานที่เปนขอมูล 
 2. บทอานที่เปนขอมูลอาจจะจัดใหเกิดวิธีที่จะนําไปสูบทอานทางวรรณคดีสําหรับ 
นักเรียน 
 3. บทอานที่เปนขอมูลสามารถทําใหนักเรียนเรียกขอมูลเดิมมาใชใหเกิดประโยชนได 
 4. บทอานที่เปนขอมูลสามารถสรางความรูเดิมผานทางหลักสูตร 
 5. บทอานที่เปนขอมูลสามารถใชใหเกิดประโยชนตามความสนใจของนักเรียนตามที่  
 Bloom (1956) ไดกลาวถึงระดับของความรูความเขาใจ 6 ระดับ คือ  

1. ระดับความรู (Knowledge) 
2. ระดับความเขาใจ (Comprehension) 
3. ระดับการประยุกต (Application) 
4. ระดับการวิเคราะห (Analysis) 
5. ระดับการสังเคราะห (Synthesis) 
6. ระดับประเมินคา (Evaluation) 

  ศูนยโรงเรียนภาคกลางของกรีซ (Greece Central School District 2007) ไดชี้แนะทักษะ 
และกลวิธีที่จะใชในระดับของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3-6 กับบทอานที่เปนขอมูล โดยอิงจาก
ระดับของความรูความเขาใจของ Bloom ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2 ตารางระดับความรูความเขาใจของทักษะและกลวิธีที่จะใชในระดับของนักเรียนชั้น 
 มัธยมศึกษาปที่ 3-6 
 

ระดับความรู 
(Knowledge) 

1. กําหนดหาและใชแหลงขอมูลจาก 
หองสมุดโรงเรียนและหองสมุดอ่ืนๆ เพ่ือหาขอมูลอยางอิสระ 
2. ใชดัชนีเพื่อกําหนดหาขอมูลและอภิธานศัพทเพ่ือหานิยามของคําศัพท 
3. จําแนกลักษณะที่มีความหลากหลายของบทอานที่เปนขอมูล เชน ตํารา
เรียน ชีวประวัติสั้นๆ จดหมาย บันทึกประจําวัน คําแนะนําและ
กระบวนการ นิตยสาร รอยแกว บทบรรณาธิการ ขาว สื่ออิเล็กทรอนิกส 
กราฟ แผนภูมิและแผนผัง 
4. กระตุนความรูเดิมเพื่อเชื่อมโยงไปสูหัวขอและบทอาน 
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ตารางที่ 2 ตารางระดับความรูความเขาใจของทักษะและกลวิธีที่จะใชในระดับของนักเรียนชั้น 
 มัธยมศึกษาปที่ 3-6 (ตอ) 
 
ระดับความเขาใจ 

(Comprehension) 
1. อานและปฏิบัติตามคําแนะนําหรือขั้นตอนท่ีหลากหลายเพ่ือทําให 
ภาระงานหรือการบานเสร็จสมบูรณ 
2. สํารวจบทอานเพ่ือที่จะทําใหเขาถึงเนื้อหาและองคประกอบและ 
เพ่ือที่จะเลือกบทอานที่มีประโยชนตอภาระงาน 
3. ทําความเขาใจและสามารถใชวิธีการอานที่แตกตางหันตามจุดประสงค
สําหรับการอาน 
4. จําแนกโครงสรางบทอานที่แตกตางกัน เชน เหตุและผล  
การเปรียบเทียบ เปนตน 
5. กําหนดคําถามเพ่ือที่จะตอบจากการอานบทอานที่เปนขอมูล 
6. แยกแยะใจความสําคัญและรายละเอียดจากบทอานที่หลากหลาย 
7. ทําความเขาใจจุดประสงคของผูแตง 
 

ระดับการประยุกต 
(Application) 

 

1. เชื่อมโยงขอมูลใหมกับการอานและ / หรือประสบการณเดิมโดย 
การเชื่อมโยงจากบทอานสูบทอาน บทอานสูตนเอง และบทอานสูผูอื่น 
2. ประยุกตการตีความขอมูล ขอมูลจริง และแนวความคิดจากบท 
อานที่เปนขอมูลไปสูบริบทใหม การแกปญหา และ / หรือเพ่ือที่จะเติมเต็ม
ความตองการของภาระงาน 
3. ใชหลักฐานตามบทอานเพื่อที่จะพิสูจนสิ่งที่จะตีความ 
4. ใชรูปแบบบรรณานุกรมเพ่ือที่จะอางอิงถึงแหลงขอมูล 

ระดับการวิเคราะห 
(Analysis) 

 

1. วิเคราะหการเสนอแนวความคิดหรือขอมูลและความสัมพันธของ 
แนวความคิดกับเนื้อหา 
2. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของแนวความคิดและขอมูล
จากแหลงขอมูลหนึ่งแหงหรือมากกวา 
3. จัดประเภทแนวความคิดและขอมูลจากแหลงขอมูลหนึ่งแหงหรือ
มากกวา 
4. ตีความเหตุและผลจากแหลงขอมูลหนึ่งแหงหรือมากกวา 
5. เขียนสรุปและทําการอนุมานตามขอมูลที่ชัดเจนและเปนนัย 
6. วิเคราะหวาผูแตงใชเหตุผลตามหลักตรรกะใดท่ีใชนําเสนอการ 
อางเหตุผลและความคิดเห็น 
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ตารางที่ 2 ตารางระดับความรูความเขาใจของทักษะและกลวิธีที่จะใชในระดับของนักเรียนชั้น  
             มัธยมศึกษาปที่ 3-6 (ตอ) 

 
ระดับการสังเคราะห 

(Synthesis) 
 

1. ยอและสรุปขอมูลจากแหลงขอมูลหนึ่งแหงหรือมากกวา เชน  
การจัดเรียบเรียงขอมูลตามแบบการเรียงลําดับเหตุการณ การ
รักษานํ้าเสียงและทัศนคติของผูแตง เปนตน 
2. สังเคราะหแนวความคิดและขอมูลที่หลากหลายเพ่ือที่จะนํามา
อางเหตุผลหรือสิ่งที่ตีความ 
3. สราง ยืนยัน และ / หรือแกไขปรับปรุงการคาดทํานายลวงหนา 
ตามขอมูลที่แสดงอยูในบทอาน 
4. แสดงความคิดเห็นไดอยางถูกตองเหมาะสมตามบทอาน 

ระดับประเมินคา 
(Evaluation) 

 

1. ประเมินความเที่ยง ความถูกตอง และการใหขอมูล 
แนวความคิด และ/หรือความคิดเห็น โดย 
    1.1 พิจารณาคุณลักษณะเดิมของผูแตงและตั้งคําถามถึง 
สมมติฐาน ความเชื่อ แรงจูงใจ และอคติของผูแตง 
    1.2 แยกแยะขอมูลที่ขาดหาย ขอมูลที่ขัดแยง และ/หรือขอมูล
ทีไ่มชัดเจน 
1.3 แยกแยะขอมูลที่เก่ียวของและไมเก่ียวของ ขอมูลจริงและ 
ความคิดเห็น ประโยคที่ตรวจสอบไดและประโยคสมมติฐาน 
    1.4 ประเมินตัวอยาง รายละเอียด และเหตุผล เพ่ือที่จะ
สนับสนุนแนวความคิด 
    1.5 แยกแยะโฆษณาชวนเชื่อและวิธีที่ผูแตงใชเขียนเพื่อชักจูง 
ผูอาน 
    1.6 แยกแยะความเห็นที่แตกตางในบทอานและการนําเสนอ 
2. ตัดสินบทอานโดยการใชเกณฑการประเมินจากทัศนคติที่
หลากหลาย เชน ทัศนคติโดยสวนตัว เชิงการเมือง เชิงสังคม เปน
ตน 
3. เลือก ทิ้ง และเกลี่ยแนวความคิดและขอมูลตามความรู 
ประสบการณ ความเชื่อ และอคตินิยม 
4. แยกแยะผลกระทบของทัศนคติในการประเมินแนวความคิด 
ขอมูล ความคิดเห็น และปญหาของแตละคน 
5. เลื่อนการประเมินตัดสินจนกระท่ังขอมูลทั้งหมดจะถูกนําเสนอ 

 
 ที่มา: Greece General School District, Informational Text Skills and Strategies 
Grades   9-12 (Accessed 12 February 2007, Avialable from http://www.greece. 
K12.ny.us/instruction/ela/612/Reading.informational_text%209-12.htm 
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 ดังนั้นผูวิจัยจึงไดเลือกบทอานที่เปนขอมูลที่สามารถทําใหผูอานไดเห็นขอมูล เนื้อหา 
สาระและภาษาท่ีใชจริงในชีวิตประจําวัน การอานบทอ านที่เปนขอมูลจึงเนนไปท่ีตําราเรียน 
(Textbooks) แหลงขอมูลอันดับแรกและอันดับที่สอง (Primary and Secondary Sources) 
หนังสือพิมพ (Newspaper) บทความในนิตยสาร (Magazine articles) รอยแกว (Essays) และคํา
บรรยาย (Speeches) เขาใจลักษณะเฉพาะของบทอาน กลวิธีที่จะใชกับบทอาน และการพัฒนา
ตนเองเพ่ือที่จะเขาถึงบทอานใหมากท่ีสุด 
 
2.7 กิจกรรมการสอนอาน 
 มีนักการศึกษาหลายทานไดเสนอแนวคิดในการสอนอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจไวดังนี้ 
 Grellet (1981: 19) กลาววากิจกรรมควรเปดโอกาสใหผูเรียนรูจักแกปญหาดวยการหา
คําตอบจากขอความที่อาน อาจเปนการมอบภาระงานใหทําหลังจากท่ีอานเรื่องนั้นๆจบซ่ึงสอดคลอง
กับ White(1981:19)ที่เสนอวาแบบฝกหัดหรือกิจกรรมฝกทักษะการอานควรมีสถานการณจําลองให
ผูอานไดมีปฏิสัมพันธกับเนื้อหา มีการถอดความหมาย ถายโอนความรูโดยวิธีการพูด อธิบาย เขียน
หรือส่ือขอความจากเร่ืองที่อาน นอกจากนี้  วิสาข  จัติวัตร (2543 ข: 51-57) ไดเสนอแนะแบบฝก
การอานวาไมควรมุงที่จะทดสอบความเขาใจในการอาน แตควรชวยใหผูอานเขาใจขอความท่ีอานดีขึ้น 
และรูปแบบของคําถามที่ชวยใหผูอานพัฒนาทักษะการอานไดแก คําถามถูกผิด ซึ่งจะชวยใหผูอาน
ลําดับความเขาใจและเน้ือเร่ืองไดดีขึ้นนอกจากน้ีแบบฝกหัดซึ่งเปนตาราง แผนภูมิ แผนท่ี กราฟ และ
รูปภาพ จะชวยใหผูอานเขาใจขอความท่ีอานไดดีข้ึน 
 Miller and Perkins 1990: 91) สรุปขอชี้แนะเกี่ยวกับการสอนอานเพ่ือความเขาใจไวดังนี้ 

1. ควรเริ่มทักษะท่ีงายกอนแลวจึงเพิ่มความซับซอนขึ้นเรื่อยๆ 
2. อธิบายแตละทักษะอยางชัดเจนและละเอียด 
3. มีการสาธิตใหเห็นถึงทักษะการอานตางๆ 
4. ตองแนใจวาใหโอกาสนักเรียนไดตรวจสอบแกไขตนเอง (Self monitoring) 
5. ตองแนใจวาภาระงานที่ใหทํานั้นไมเปนสิ่งท่ีคลุมเครือสําหรับนักเรียน 
5. ตองมีปฏิสัมพันธกันเพ่ือนักเรียนจะไดสะสมความคิดเห็นและประสบการณ 
6. สรางมโนทัศนใหมใหนักเรียนกอนท่ีจะอานเรื่องหรือคําศัพทที่ไมคุนเคย 
7. ใหนักเรียนไดบูรณาการความคิดเห็นใหมกับความรูเดิม 

 Maggart and Zintz (1992:  269-273 ) เสนอหลักการสอนอานเพ่ือความเขาใจ ดังนี้ 
1. สอนกลยุทธการอานแตละข้ันตอนใหชัดเจน 
2. ใหนักเรียนไดเรียนรูทีละข้ันตอนดวยตนเอง 
3. ตองมีกลยุทธในการแกไขส่ิงที่ผิดของนักเรียน 
4. คอยเปลี่ยนจากการท่ีครูเปนผูสอนและควบคุมการทํากิจกรรมของนักเรียนเปนใหนักเรียน

ไดทํากิจกรรมอยางอิสระ 
5. ใหมีการฝกฝนอยางเพียงพอและเปนระบบ 
6. มีการทบทวนอยูบอยๆ 
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7. สอนรูปแบบการคาดเดาสิ่งที่นาผิดพลาดและแกไขกอนที่จะเกิดความผิดพลาด 
นอกจากนี้ Maggart and Zintz (1992: 269-273) เสนอกลยุทธ การสอนอานเพ่ือความ

เขาใจดังนี้ 
 1. การสอนอานเพ่ือหาความคิดหลัก ครูตองไมถามวา “ความคิดหลักคืออะไร”แตครูจะตอง
สามารถบอกช้ีแนะในบทอานที่แสดงใหเห็นวาความคิดหลักอยูตรงไหนของบทอานและครูจะตองสอน
กลยุทธในการเลือกความคิดหลักใหแกนักเรียนดวย 
 2. การเขียนเพ่ือแสดงความเขาใจ การเขียนอาจเริ่มโดยการเขียนประสบการณสวนตัวของ
ตนเองแลวนํามาใหครูและเพ่ือนในชั้นเรียนอาน ขณะที่นักเรียนกําลังเขียนงานของตนเองน้ันจะทําให
นักเรียนเกิดความเขาใจได 
 3. เรียนรูวิธีการเดาความหมายโดยการใชวิธีแบบ cloze เปนวิธีการที่ผูอานพยายามเดา
ความหมายจากบริบท และคําตางๆ ที่ถูกลบออกไป สวนใหญแลว cloze จะถูกนําไปใชใน                     
การทดสอบ แตอยางไรก็ตาม cloze ยังเปนเครื่องมือในการสอนไดอีกดวย โดยใชเปนกิจกรรมเพ่ือ
เพ่ิมพูนความสามารถทางการอานของนักเรียน ซึ่งอาจใหนักเรียนตอบปากเปลา เปนกลุม หรือทีละ
คนก็ได หรือครูอาจใหนักเรียนเลือกคําที่เหมาะสม หรือบอกความหมายของคําพูดของผูเขียนก็ได การ
ทํากิจกรรมเชนนี้ทํ า ใหนักเรียนนําความรูของตนเองมาใช  ซึ่ งสิ่ ง เหล านี้ แสดงให เห็นถึ ง                  
การประสบความสําเร็จในการอานของนักเรียน 
 4. การอนุมานความ การอนุมานความเปนกระบวนการที่ผูอานเขาใจและอนุมาน 
ความสัมพันธระหวางคํา อนุประโยค และประโยคตางๆ ความเขาใจการอนุมานความในที่นี้หมายถึง 
เขาใจประโยคหลายๆประโยคอยางสมเหตุสมผล แลวแปลความออกมาเปนความคิดหนึ่งแลวเชื่อมโยง
เขาดวยกันกับความคิดจากการอนุมานความอ่ืนๆ 
 5. การสอนโครงสรางเรื่องเลา ครูที่จะใชความรูในการสอนเร่ืองเลาเปนเครื่องมือที่ชวยใหเกิด
ความเขาใจน้ันควรปฏิบัติดังนี้ 
 5.1 วิเคราะหนิทานพื้นบาน โดยครูชวยใหนักเรียนเขาใจโครงสรางเรื่องเลา 
 5.2 ครูตัดเรื่องราวโดยคํานึงถึงความตอเนื่องที่เหมาะสมดวย คํานึงถึง ฉากเริ่มเรื่อง 
เปาหมาย การแสดงผล และตอนจบของเรื่องดวย ครูอาจตัดตอนเรื่องเปนทอนๆแลวใหนักเรียนนํามา
ประกอบกันเปนเรื่องท่ีสมบูรณ อาจใหนักเรียนทําเปนกลุมหรือเดี่ยวก็ได 
 5.3 ครูอาจเขียนเรื่องราวโดยใหแตละตอนของเร่ืองระบายสีที่แตกตางกัน 

5.4 นําเรื่องราวที่เขียนไวไมดีมาใหนักเรียนวิเคราะหบางสิ่งที่ผิดพลาดหรือขาดหายไปแต
ตองคํานึงถึงปจจัยดานวัฒนธรรมดวย 
 5.5 ใหนักเรียนเขียนเรื่องที่มีการเปล่ียนแปลงขอมูลสักหนึ่งขอมูล จากนั้นใหนักเรียน
เปลี่ยนขอมูลอื่นๆบางแตตองใหเรืองทั้งเรื่องสอดคลองและสัมพันธกัน 
 6.  การใชจินตนาการ โดยพ้ืนฐานที่วาผูอานที่เขาใจไดดีนั้น จะตองสนุกกับการอานและมี
จินตนาการเปนของตนเองจากเร่ืองที่อาน ซึ่งมีแนวทางดังน้ี 

6.1 สรางจินตนาการไมวาจะถูกตองหรือไมก็ตาม 
6.2 นักเรียนตองใหความนับถือการสรางจินตนาการของนักเรียนคนอ่ืนเชนกัน 
 6.3 ครูตองใหเวลาที่เพียงพอแกนักเรียนในการพัฒนาการสรางจินตนาการของแตละคน 
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                6.4 ครูควรยอมรับและจัดบรรยากาศท่ีไมเปนทางการท่ีเหมาะในการสรางจินตนาการ
แกนักเรียน 

6.5 ครูสามารถขยายจินตนาการของนักเรียนไดโดยการถามคําถามที่ไมทําใหนักเรียน 
รูสึกกลัวหรือกังวล เพ่ือใหนักเรียนสามารถเพ่ิมรายละเอียดของจินตนาการในใจได 

6.6 เริ่มตนกิจกรรมการจินตนาการ โดยการใชเหตุการณจริง เชน ใหนักเรียนนึกถึงการ 
เดินทางไปเท่ียวท่ีสวนสนุกสักแหง 

6.7 เมื่อนักเรียนจินตนาการจากขอ 6.6 เรียบรอยแลว ครูอาจเริ่มใหนักเรียน 
จินตนาการเรื่องราวในระดับที่สูงขึ้น และใหนักเรียนสรางจินตนาการขึ้นในใจ 
  7. การใหนักเรียนตั้งคําถาม นักเรียนอาจตั้งคําถามของตนเองโดยครูทําเปนตัวอยาง 
กอนเพื่อเนนจุดสําคัญของโครงสรางการเลาเรื่อง จากนั้นใหนักเรียนตั้งคําถามเองโดยใหเกี่ยวของกับ
เรื่องในบทอาน 
 Rubin (1993:  206) เสนอแนวทางการสอนอานเพ่ือความเขาใจดังนี้ 

1. บทอานควรจะเหมาะสมกับภูมิหลังของนักเรียน 
2. ใหนักเรียนทํานายเรื่องกอนที่จะอานจริง 
3. ถามคําถามกอนการอาน 
4. ถามคําถามในขณะอาน 
5. ถามคําถามเม่ืออานจบแลว 
6. กระตุนใหนักเรียนถามคําถามเก่ียวกับบทอานที่นํามาอาน 
7. ถามคําถามท่ีตองใชการตีความ 
8. ถามคําถามท่ีตองใชการตีความหมาย 
7. ถามคําถามท่ีตองใชความคิดในการวิเคราะหวิจารณ 
8. ใหนักเรียนตรวจสอบการทํานาย 
9. ใหนักเรียนหาหลักฐานจากบทอานเพ่ือสนับสนุนคําตอบ 
10. ใชสื่อที่เปนทัศวัสดุหรือสื่อท่ีสามารถมองเห็นได ที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวาง

เคาโครงเรื่องหลักและเคาโครงเรื่องยอย 
11. ใหนักเรียนสรุปเรื่องที่อาน 
12. เปนแบบอยางในการคิดออกมาเปนถอยคําเกี่ยวกับขั้นตอนท่ีครูใชเพ่ือความ 

เขาใจในสิ่งที่อาน 
          13. รูวาควรจะแทรกตรงสวนไหนเพ่ือใหนักเรียนเกิดความเขาใจยิ่งขึ้น 
 สรุปไดวาการสอนอานเพื่อความเขาใจมีสิ่งที่ตองคํานึงถึงหลายสิ่ง เชน ทักษะการสอนของครู 
กลยุทธและเทคนิคตางๆ สื่อการสอนและการฝกฝนอยางพอเพียงจึงจะทําใหนักเรียนเกิดทักษะในการ
อานเพ่ือความเขาใจได ซึ่งการสอนโดยท่ัวไปควรเร่ิมจากทักษะที่งายๆกอนแลวจึงเพ่ิมความซับซอน
ขึ้นเรื่อยๆ โดยคอยๆเปลี่ยนจากการที่ครูเปนผูควบคุมการสอน เปนการใหนักเรียนทํากิจกรรมอยาง
อิสระ ซึ่งเมื่อนักเรียนฝกฝนจนเกิดทักษะท่ีชํานาญแลว ครูผูสอนจะใชวิธีการสอนใดขึ้นอยูกับลักษณะ
ของผูเรียนและบทอานที่จะนํามาสอน 
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2.8 การวัดและการประเมินการอาน 
 วิธีการวัดและประเมินผลการอานเปนวิธีที่จะทําใหผูสอนเขาใจและทราบวาผูเรียนมีความ
เขาใจในการอานมากนอยอยูในระดับใดนั้น วิธีการวัดและประเมินผลการอานจึงออกมาในรูปแบบ
ของการทดสอบความเขาใจในการอาน ซึ่งมีผูเสนอแนะไวดังนี้คือ  
 Finocchiaro & Sako (1983: 16) ไดเสนอรูปแบบของแบบทดสอบท่ีใชในการประเมินผล
ความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษที่นิยมใชวามี 2 แบบ คือ 
 1. แบบทดสอบอัตนัย (Subjective Test) ไดแก แบบทดสอบความเรียงที่ใหผูเรียนตอบ
คําถามจากเร่ืองท่ีอาน โดยเขียนคําตอบเปนประโยคหรือขอความยาวๆ 
 2. แบบทดสอบแบบปรนัย (Objective Test) ไดแกแบบทดสอบแบบเลือกตอบ แบบถูกผิด
แบบจับคูและแบบเติมคําแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice) จะเปนที่นิยมใช
มากกวาเพราะการตรวจใหคะแนนจะสะดวกรวดเร็ว มีความเที่ยงตรงตอการคิดคะแนน และสามารถ
ถามไดคลอบคลุมทุกเนื้อหาหลายๆ ดาน และสามารถใชวัดผูสอบไดทุกระดับ 
 อัจฉรา  วงศโสธร (2538:154-1) กลาวถึงเกณฑการประเมินทักษะการอานวาสามารถ
พิจารณาไดเปน 2 ลักษณะ ไดแก เกณฑที่กําหนดตามสวนประกอบของภาษาแบบแยกยอยและ
เกณฑท่ีกําหนดตามความสามารถรวมในการรับสาร ดังนี้ 
 1. ความสามารถทางภาษาท่ีเปนเกณฑแบบยอยไดแก 
 1.1 ความรูดานคําศัพท หมายถึง ความสามารถในการเขาใจคําศัพทและสํานวนตางๆ 
 1.2 ความรูดานไวยากรณ หมายถึง ความสามารถในการใชความรูดานไวยากรณในการ
ทําความเขาใจเกี่ยวกับตัวภาษาท่ีปรากฏ 
 2. ความสามารถทางการอานที่เปนเกณฑรวม ไดแก 
 2.1 ความสามารถในการเรียบเรียงถอยคําใหม โดยใหไดใจความเดิม หรือ สามารถตอบ
คําถามแบบเลือกตอบ และแบบเรียบเรียงความได 
 2.2 ความสามารถในการอานขอมูลที่เปนรายละเอียด หมายถึง ความสามารถในการโยง
รายละเอียดที่เกี่ยวของกับใจความสําคัญของเรื่องไดวา เปนรายละเอียดสนับสนุน หรือเปน
รายละเอียดที่ขัดแยงกัน เพ่ือใหไดขอมูลตรงกันขาม 
  2.3 ความสามารถในการอานจับใจความสําคัญ หมายถึง ความสามารถในการ 
ระบุแกนเรื่อง หัวเรื่อง และใจความสําคัญของเรื่องได 
 2.4 ความสามารถในการวิเคราะห ประเมินความสัมพันธของเนื้อความและ
สุนทรียศาสตรของการใชภาษา หมายถึง ความสามารถในการใชความรูดานคําศัพท ไวยากรณ           
ทําความเขาใจสิ่งที่อาน และความรูเกี่ยวกับรูปแบบลีลาภาษาที่ใชในบทอาน ที่เปนตัวกระตุน       
การวิเคราะห ประเมินและสรุปบทอานไดวา เปนขอความประเภทใด มีลีลาการเขียนแบบไหน
สามารถเขาใจเจตนาทัศนคติของผูเขียนที่แฝงอยู สามารถวิพากษวิจารณถึงเหตุและผลที่เกิดขึ้นได
ตลอดจนสามารถประเมินบทอานไดวา มีความชัดเจนเขาสูประเด็นอยางไมออมคอม และใชภาษาได
กระชับความสามารถในระดับนี้ เปนความสามารถในระดับสูง 
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 นอกจากน้ีวิธีการหนึ่งที่สามารถวัดความเขาใจในการอานของผูเรียนอีกวิธี คือ การต้ังคําถาม
เพ่ือหาคําตอบ โดยทั่วไปแลวคําถามจะถูกใชเปนเครื่องมือในการประเมินการอาน จิตรา ชัยอมฤต 
(2539) กลาววารูปแบบของคําถามท่ีแตกตางกันออกไปมีผลตอการเรียนรูและความเขาใจในระดับ
ตางๆกันและสามารถวัดความสนใจในระดับตางๆไดดวย 
 Huang (1993: 33-34) ไดแบงคําถามท่ีใชวัดความเขาใจในการอานระดับตางๆออกเปน     
3 ประเภท ดังนี้ 

1. คําถามท่ีใชวัดระดับความเขาใจระดับตามตัวอักษร (Literal Comprehension  
question) คือเปนคําถามที่หาคําตอบไดงายที่สุด เพราะคําตอบมีปรากฏใหเห็นชัดเจนในเนื้อเรื่อง  
ใชคําที่มีอยูในเนื้อเรื่องต้ังคําถามหรือเปนคําถามที่ไมเกี่ยวของกับการหาหรือใหเหตุผล คําถามท่ีใช
เปนลักษณะใคร เมื่อไหร ที่ไหน และอะไร ในการต้ังคําถาม 

2. คําถามท่ีใชวัดความเขาใจระดับอางอิง (Inferential Comprehension Question)  
คือ เปนคําถามท่ีตองใชการคิด คนหาคําตอบ โดยไมมีคําตอบปรากฏใหเห็นในเนื้อเรื่อง อางอิงโดยใช
ขอมูลหรือความจริงที่อยูในเนื้อเรื่องชวยตอบคําถาม มักถามวา ทําไม อยางไร เกี่ยวของกับการใช
เหตุผล หรือการตีความที่มีอยูในเนื้อเรื่อง 

3. คําถามท่ีใชวัดความเขาใจระดับประยุกต (Applied Comprehension Question)  
คือ เปนคําถามท่ีตองใชการคิด คนหาคําตอบ โดยไมมีคําตอบปรากฏในเน้ือเรื่องที่อาน เปนคําถามท่ี
ใชเปนลักษณะแสดงความคิดเห็น พิจารณา ประเมินสิ่งที่อาน ผูอานตองอาศัยความรูเดิมในการตอบ 
 วิสาข  จัติวัตร (2543: 295-311) ไดแบงประเภทของการวัดผลในการอานไว 2 ประเภทหลัก
ดังนี้ 
 1. การวัดผลอยางเปนทางการ (Formal Measures) เปนการทดสอบอยางมีระบบซึ่ง
แบงเปนประเภทใหญได 2 ประเภทคือ 

      1.1 แบบทดสอบแบบอิงกลุม เปนการเปรียบเทียบคะแนน โดยใชนักเรียนในกลุมเปน
เกณฑ วานักเรียนแตละคนอยูลําดับที่เทาไรของกลุม 
 1.2 แบบทดสอบแบบอิงเกณฑ เปนการวิเคราะหวานักเรียนสามารถทําขอสอบเกี่ยวกับ
วัตถปุระสงคตางๆ ไดดีเพียงใด 
 2. การวัดผลอยางไมเปนทางการ (Informal Measures) เปนกระบวนการเก็บขอมูลหลาย
รูปแบบ ซึ่งประกอบไปดวย 

      2.1 การสังเกตนักเรียน (Kid-Watching) 
      2.2 รายการคําอานที่คาดเคล่ือนไปจากบทอาน (Reading Miscue Inventory) 
      2.3 รายการคําอานอยางไมเปนทางการ (Informal Reading Inventory) 

2.4 การประเมินผลการเลาเรื่อง (Assessing Free Recall) 
2.5 การประเมินผลตนเอง (Self-Report) 
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นอกจากน้ี Alderson (2000: 202-233) ไดเสนอแบบวัดความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษไวดังนี้ 
 1. แบบทดสอบแบบเติมคําในชองวางและแบบcloze(Gap-filling and cloze test) 
 2. แบบทดสอบหลายตัวเลือก(Multiple-choice) 
 3. แบบทดสอบแบบเลือกตอบ (Alternative objective) 

3.1การจับคู (Matching) 
3.2 การเรียงลําดับ (Ordering) 

        3.3 คําถามแบบ 2 ตัวเลือก (Dichotomous items) 
4. แบบทดสอบแบบแกไข (Editing test) 
5. แบบทดสอบแบบเขียนตอบ (Short-answer test) 

 กลาวโดยสรุป การวัดผลประเมินผลการอานสิ่งที่สําคัญที่ควรคํานึงถึงก็คือ รูปแบบในการ
ประเมินเนื้อหาตองเหมาะสมกับความสามารถในการใชภาษา ประสบการณเดิม และพ้ืนฐานความรู
ของผูเรียน รวมทั้งควรพิจารณาใหสอดคลองกับระดับของผูเรียนและจุดประสงคของกลุมสาระวิชา 

 
3. กลวิธีการอาน (Reading Strategies) 

 การท่ีจะประสบความสําเร็จในการอาน นอกจากจะขึ้นอยูกับความสามารถในการประเมิน
โครงสรางความรูเดิมทางเนื้อหาและรูปแบบ (Content and Formal Schema) แลวยังขึ้นอยูกับ
ความสามารถในการตรวจสอบส่ิงที่ตนเขาใจ และเลือกใชกลวิธีที่เหมาะสมดวย จากแนวความคิดนี้  
Casanave (1988:283) ไดขยายแนวคิดทฤษฎีความรูเดิมซึ่งมีผลตอความเขาใจในการอานที่วา
โครงสรางความรูเดิมประกอบดวยโครงสรางความรู 2 ประการคือ โครงสรางความรูเดิมดานรูปแบบ
และโครงสรางความรูเดิมดานเนื้อหา และยังมีองคประกอบของโครงสรางความรูอีกชนิดหนึ่งคือดาน
กลวิธี (Strategy Schema) โดยเสนอวาโครงสรางความรูดานกลวิธีนี้เปนความรูทั่วๆไป ที่เรามีอยู
เกี่ยวกับการควบคุมการอานปกติ และกลวิธีการแกไขเม่ือมีสัญญาณชี้บงความไมเขาใจโครงสราง
ความรูทั้งสามนี้มีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน และทําใหเกิดความเขาใจขึ้นแสดงเปนแผนภูมิไดดังนี้ 
 
    ___________________________________________________________________ 

 
กลวิธี 

 
                 เนื้อหา     รูปแบบ 
     
    ____________________________________________________________________ 
 
แผนภูมิที่ 2 ปฏิสัมพันธของโครงสรางความรูเดิมที่มีอิทธิพลตอความเขาใจ 
ที่มา: R. Prichard, “The Effects of Culture Schema on Reading Processing Strategies,” 
Reading Research Quarterly 25 (1990: 273-295) 
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 จะเห็นไดวา ความรูทั้งสามนี้อยูภายในขอบเขตของการรับรูการเรียนที่กลาวมาแลวปจจัย
ตางๆ ทั้งความรู กลวิธี และรูปแบบของการเรียนรู ตางมีความสัมพันธเกี่ยวของกัน ดังนั้น
กระบวนการการใชกลวิธีของผูอาน จึงถูกนํามาพิจารณาเปดเผยใหเห็นกระบวนการภายในสมองของ
ผูเรียนในขณะที่กําลังอาน  
 
3.1 ความหมายของกลวิธี (Strategy) 
 กลวิธี (Strategy) หมายถึง การคิด กระบวนการทางจิตในการแกไขปญหา ซึ่งผูเรียนจะริเริ่ม 
รวบรวม และประยุกตดวยตนเอง โดยเจตนาเพ่ือที่จะสรางความหมาย เม่ือถึงเวลาการสอนกลวิธี   
ครูจะเปนผูสรางรากฐานที่จะคงอยูของส่ิงที่นักเรียนเรียนรูและแสดงใหนักเรียนเห็นถึงวิธีที่จะเชื่อมตอ
ความรูไปสูสถานการณใหมๆ (Routman 2000: 130) นอกจากนี้ Kern  (1989: 69) กลาววากลวิธี
เปนการปฏิบัติการหรือการดําเนินการที่ผูอานทําเพ่ือบรรลุเปาหมายในการเขาใจ กลวิธีในการเขาใจน้ี
อาจจะใชอยางรูตัวและมีการควบคุมและใชโดยอัตโนมัติก็ได ดังนั้น ความหมายของกลวิธีตามคํา
นิยามของ Kern นี้เปนการใชคําวาทักษะ (skills) และกลวิธี (Strategies) ในความหมายเดียวกัน แต
ในทางตรงกันขามกับ Williams and Moran (1989: 223, quoted in Oxford 1990: 20) ได
จําแนกความแตกตางระหวางความหมายคําวา ทักษะกับกลวิธีไววา กลวิธี  คือ กระบวนการท่ีใชใน
การแกปญหาโดยผูใชรูตัว แตทักษะ คือความสามารถที่ผูเรียนมีอยูและปฏิบัติโดยไมรูตัว สําหรับ
Kletzien (1991 : 69) กลาววากลวิธี คือวิธีที่ใชโดยมีจุดมุงหมายในการสรางความหมายจากบทอาน
เมื่อความเขาใจลมเหลว สอดคลองกับคํานิยามของ Pritchard (1990: 275) ที่กลาววากลวิธีคือ การ
กระทําท่ีมีจุดมุงหมายท่ีผูอานตั้งใจเพ่ือพัฒนาความเขาใจในการอาน  
 กลวิธีการอาน (Reading Strategy) จึงหมายถึง วิธีการอาน หรือยุทธวิธีการอานกลวิธีที่
เกี่ยวของในการอาน ทั้งการคิด การคาดหมาย การเลือกสรร การตีความ และการสรุปอางอิง ซึ่งเปน
กลวิธีที่เกี่ยวของกับกระบวนการอาน เพ่ือใหผูอานสามารถพัฒนาความสามารถในการอานไดอยาง
รวดเร็ว (วัฒนา บาลโพธิ์ 2544: 2-3) ผูอานที่มีประสิทธิภาพในการอานจะสามารถใชกลวิธีการอานท่ี
เหมาะสมเพ่ือชวยในการสรางความเขาใจ และความสามารถในการจดจํารายละเอียดตางๆ จากบท
อานพรอมกันน้ันก็สามารถหากลวิธีอ่ืนมาทดแทนกลวิธีที่ใชไมไดผลการท่ีผูอานรูวาจะใชกลวิธีแตละ
กลวิธีเมื่อใด ที่ไหน และอยางไร จะชวยใหผูอานบรรลุถึงจุดมุงหมายในการอานได (Brown 1990: 
16-28)  
 ดังนั้น กลวิธีการอานจึงมีความสําคัญตอการอานเปนอยางยิ่ง เพราะหากผูอานเลือกใชวิธีที่ดี
ยอมจะชวยใหผูอานอานไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด ในทางตรงกันขาม หากผูอานใชวิธีที่ไม
เหมาะสม ประสิทธิภาพในการอานก็จะลดลง เปนตนวาผูอานอาจอานไดชาและอาจไมสามารถเก็บ
ความที่อานไดถูกตองครบถวน ดังนั้น ผูอานจึงควรเลือกวิธีตางๆที่จะชวยใหอานไดดีที่สุด วิธีที่
ผูเชี่ยวชาญในการอานภาษาอังกฤษมักใชกันเสมอมีดังนี้ 
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 1. การอานคําเปนกลุม 
 2. การใชความรูอื่นเพ่ิมเติมจาการใชความรูทางภาษา 
 3. การกวาดตาหาสิ่งที่ตองการ 
 4. การอานคราวๆ 
 5. การคาดเดา 
 6. การสังเกตรูปแบบการเขียนและคําชี้แจงตางๆ 
 
3.2 ประเภทของกลวิธีการอาน 
 นักวิจัยการศึกษาไดศึกษาเกี่ยวกับกลวิธีการอาน ไดจําแนกประเภทของกลวิธีการอานตาม
แนวการพิจารณาเกี่ยวกับองคประกอบในการอานออกเปนหลายประเภท 
 Kletzien (199 : 67-86) ไดแบงกลวิธีการอานที่ผูที่อานระดับดี (Good Comprehender) 
และผูที่อานระดับออน (Poor Comprehender) ใชมีความแตกตางกันดังนี้ 

1. การใชโครงสรางทางไวยากรณหรือเครื่องหมายวรรคตอน 
2. การใชรูปแบบเฉพาะในการเขียนของผูเขียน 
3. การใชวลีที่รูอยูแลว 
4. การอานซ้ําขอความที่ผานมาแลว 
5. การอานซ้ําขอความที่ตามมา 
6. การตระหนักถึงโครงสรางของปริเฉทหรืออนุเฉท (Paragraph) 
7. การใชโครงสรางความรูเดิม 
8. การสรางจินตภาพ 
9. การใชใจความหลัก 
10. การสรุปอางอิง 
11. การถอดความ 
12. การคนหาคําศัพทหรือวลีสําคัญ 
13. การไมตระหนักถึงกลวิธี 
14. การไมใชกลวิธี 

 Carrell (1989: 121-134) ไดศึกษาการตระหนักถึงกลวิธีในการอานภาษาที่สอง โดยใช
แบบสอบถามและแบงกลวิธีออกเปน 2 ระดับ ดังนี้ 

1. กลวิธีการอานในระดับภาค (Global Strategies) ไดแก กลวิธีที่ตองใชความรูเดิม เชน 
การทํานายเน้ือหา การอานซ้ํา การบูรณาการขอมูลจากบทอาน เปนตน การรูใจความสําคัญของบท
อาน การเรียบเรียงบทอาน 
  2. กลวิธีเฉพาะแหง (Local Strategies) การใชลักษณะของระบบเสียง การถอด
ความสัมพันธระหวางเสียงอานตัวอักษร ความหมายของคํา โครงสรางทางไวยากรณของประโยคและ
กลวิธีระดับขอความ 
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Pritchard (1990: 273-295) จําแนกประเภทของกลวิธีการอานเปน 5 จากการวิจัยใน
การศึกษาใชกลวิธีของผูที่มีความสามารถในการอานระดับสูงที่กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษา    
ปที่ 5 ดังนี้ 

1. ตระหนักถึงความกาวหนาในการอาน ไดแก การอางถึงงานที่ทํา การตระหนักถึงการเสีย
สมาธิ การเลื่อนการตัดสินใจ 

2. การยอมรับความกํากวม ไดแก การละคําท่ีไมรู การสรางคําถาม การพิจารณาสรุปอางอิง
ทางอ่ืนการเลื่อนการตัดสินใจ 

3. การใชเครื่องสัมพันธความระหวางประโยค ไดแก การรวบรวมขอมูลการอานซ้ํา การถอด
ความ การใชบริบทเพ่ือตีความคําหรือวลี การมีปฏิกิริยาตอรูปแบบของผูเขียนและโครงสรางของบท
อาน 

4. การใชเครื่องสัมพันธความในประโยค ไดแก การอานลวงหนา การสัมพันธประโยคเขากับ
ขอความตอนท่ีอานมาแลวการประมาณคาของขอมูลในบทอาน การยืนยันหรือปฏิเสธขอสรุปอางอิง 
 5. การใชความรูเดิม ไดแก การใชความรูเดิมในดานรูปแบบของขอความ การอางอิงยอหนาที่
ผานมาการตอบสนองตอเนื้อหาในบทอาน การสรางจินตภาพ การเชื่อมโยงความหมายของประโยค
เขากับประสบการณสวนตัว การสรุปอางอิงนอกเหนือบทอาน 
 Wade, Trathen and Schraw(1990: 147-166) ไดแบงกลวิธีตามลักษณะผูใช 
เปน 6 ประเภท คือ ผูใชกลวิธีที่ดี ผูจัดระบบขอมูล ผูอานที่ยืดหยุน ผูจดบันทึก ผูบูรณาการในสมอง 
ผูนิยมการทองจํา นอกจากน้ียังไดจําแนกกลวิธีตามลักษณะการใชเปน 3 ประเภทดังนี้ 
 1. กลวิธีการจดบันทึก โดยแบงเปนกลวิธียอยๆ คือ 

1.1 การเดาสวนสําคัญข้ึนมากลาว 
1.2 การขีดเสนใตหรือทําเครื่องหมาย 
1.3 การคัดลอกคํา วลี หรือประโยคสําคัญ 
1.4 การเขียนถอดความ 
1.5 การเขียนโครงราง 
1.6 การเขียนแผนภูมิ 

 2. กลวิธีการเรียนรูทางสมอง ไดแก 
2.1 การทองจําความเฉพาะอยาง 
2.2 การบูรณาการสมอง 
2.3 การเชื่อมโยงขอความเขากับความรูหรือประสบการณเดิม 
2.4 การสรางจินตภาพ การถามคําถามหรือการทดสอบตนเอง 

 3. กลวิธีการอาน 
2.5 การอานอยางเดียว 
2.6 การอานกวาดสายตา 
2.7 การอานชาๆ 
2.8 การอานซ้ําเฉพาะขอความบางตอน 
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 Palinscar and Brown 1989, quoted in Brown (1990: 21) เสนอกลวิธีที่สําคัญสําหรับ
ความเขาใจในการอานไวดังนี้ 
 1. การเขาใจจุดประสงคของการอานเพ่ือพิจารณาการอานที่เหมาะสมกับภาระงาน 
 2. การใชความรูเดิมที่เก่ียวของ 
 3. การใหความสําคัญกับใจความสําคัญ 
 4. การประเมินเนื้อหาอยางรอบคอบ เพ่ือตรวจสอบความถูกตองในเนื้อเรื่องและความ
สอดคลองกับความรูเดิม 
 5. การใชกิจกรรมการตรวจสอบ เชน การตั้งคําถามถามตนเอง และการปรับเปล่ียนขอความ 
 6. การอนุมาน เชน การคาดคะเนและการตีความ รวมทั้งการทดสอบการคาดคะเนและการ
ตีความนั้น 
 สวน Dubin (1982: 14-16) เปนผูที่ใหความสําคัญกับกลวิธีการอานในแงของการสอน ไดมี
ความเห็นวา ครูควรเขาใจกระบวนการอานและกลวิธีการอาน โดยที่เลือกสื่อและกิจกรรมในการสอน
ไดสอดคลองกับความสนใจของนักเรียนดวย และเขาไดเสนอกลวิธีการอานท่ีมีประสิทธิภาพไว 10 
กลวิธี ไดแก 
 1. การปรับเปลี่ยนจุดประสงคและวิเคราะหใหสอดคลองกับสื่อการอาน 
 2. การใชบริบทตลอดท้ังเรื่องชวยในการทําความเขาใจ 
 3. การอานขามเพ่ือหาใจความสําคัญ 
 4. การอานอยางพินิจพิเคราะห โดยใชคําหรือกลุมคําที่มีความหมายเหมือนกับคําสําคัญใน
เรื่อง 
 5. การเดาหรือทํานายขอความท่ีจะตามมา 
 6. การอานเชิงอนุเคราะหเพ่ือการอนุมาน การตีความเชิงอุปมัยละเขาใจน้ําเสียงของผูเขียน 
เปนตน 
 7. การอานเพื่อรับสารโดยอานอยางรอบคอบเพ่ือสรุปยอใจความสําคัญของแตละอนุเฉท การ
ขีดเสนใต การจดจําคําถามที่จะถามหลังการอาน และการสรุปยอหลังจากอานเสร็จแลวเพ่ือชวยให
เก็บสารไวไดนานๆ 
 8. การอานกวาดสายตา 
 9. การใชตัวแนะนําจากความสัมพันธของขอความที่อยูในเรื่อง 
 10. การใชความรูเดิมทั้งดานวัฒนธรรมและประสบการณในชีวิตจริงชวยในการตีความเน้ือ
เรื่อง 
 Hood and Solomon (1985: 55-67) สรุปเปาหมายในการสอนอานเพ่ือชวยใหนักเรียน
พัฒนากลวิธี ซึ่งผูอานที่มีประสิทธิภาพใชได ไดแก กลวิธีดังตอไปน้ี 
 1. การอานขาม คือการอานอยางรวดเร็วเพ่ือหาแนวความคิดท่ัวๆไปในสิ่งที่อาน 
 2. การอานกวาดสายตา คือ การเลือกเฉพาะขอมูลที่ตองการอานจากบทอานโดยไมสนใจ
ขอมูลอื่น 
         3. การใชทักษะอางอิง (Reference Skills) ผูอานใชทักษะการอางอิงจากรูปแบบการเรียบ
เรียงบทอานเพ่ือหาขอมูลที่ตองการ 
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          4. การทํานาย ผูอานจะทํานายโดยการเดาความหมายของส่ิงที่อาน การทํานายเหลานี้อาศัย
ความรูเกี่ยวกับโลกและภาษา ผูอานทํานายทุกครั้งที่อาน คือ กอนการอาน และขณะที่กําลังอาน ไม
วาในตอนใด ๆ ในบทอาน ผูอานมีความคาดหวังเก่ียวกับโครงสรางและเน้ือหาของสิ่งที่จะตามมา 
          5. การอนุมานความหมายจากคําที่ไมคุนเคย เมื่อผูอานพบคําที่ไมรูมักจะขามคํานั้นและอาน
ตอไป แตอยางไรก็ตาม บางครั้งคําที่ไมรูนั้นสงผลตอความหมายของบทอานและผูอานตองหา
ความหมายใหไดใชการอนุมานความหมายจากคําที่ไมคุนเคย เชน การใชบริบทที่อยูขางหนาหรือหลัง
คํานั้น ใชตัวชี้จากภาพ ใชความรูเกี่ยวกับเรื่องนั้น หาคําเดียวกันที่อยูในตําแหนงอ่ืนที่มีความหมายชัด
กวา คิดถึงคําที่มีความหมายเหมือนกันหรือวิเคราะหคํา เปนตน 
 ตามแนวคิดของ Goodman (1982: 77-78) ที่วาการอานเปนกระบวนการท่ีผูอานจะตองใช
ความสามารถทางภาษา ความรูเดิม ความคิดที่เกี่ยวกับเรื่องที่อาน เพ่ือสรางความหมายใหได
ความหมายตรงกับที่ผูเขียนตองการจะสื่อ โดยตองใชความรูทางภาษาถอดความจากตัวอักษรมาเปน
ความหมาย และใชความรูเกี่ยวกับโครงสรางภาษาถอดความจากตัวอักษรมาเปนความหมาย และใช
ความรูเกี่ยวกับโครงสรางภาษา ชวยในการคาดคะเนขอความท่ีจะตามมา นอกจากนี้ผูอานตองสุมตัว
ชี้แนะจากเน้ือเรื่องเพ่ือตั้งเปนสมมติฐาน รวมท้ังตรวจสอบสมมุติฐานเพ่ือสนับสนุนหรือปฏิเสธ
สมมุติฐานนั้น ดังนั้นผูอานจึงตองใชกลวิธีเพ่ือใหประสบความสําเร็จในการอานเพ่ือความเขาใจ ดังนี้ 
คือ 
  กลวิธีการอานแบบกวาดสายตา (Scanning Strategies) เพ่ือคาดคะเนหรือทํานาย
เหตุการณในเรื่อง 
           1. กลวิธีการเลือก (Selection Strategies) คือการเลือกตัวชี้แนะจากองคประกอบตาง ๆ 
ของเร่ือง เพ่ือชวยในการคาดคะเน 
          2. กลวิธีการยืนยัน (Confirmation Strategies) เพ่ือตรวจสอบสิ่งที่คาดคะเนน้ันถูกตอง
หรือไมในการตรวจสอบนั้นอาจพิจารณาจากบริบททางความหมายหรือบริบททางโครงสรางทางภาษา 
          3. กลวิธีการแกไข (Correction Strategies) ใชในกรณีที่การคาดคะเนไมเปนไปตาม
สมมุติฐานไวหรือไม ผูอานจึงตองยอนกลับไปอานเนื้อหาที่ผานมา เพ่ือหาสวนที่ทําใหเขาใจผิด 
พิจารณาสิ่งที่ผูเขียนตองการสื่อหรือใชวิธีอานตอไป เพ่ือหาตัวชี้แนะท่ีอาจชวยแกไขการคาดคะเนได 
          นอกจากน้ี ยังไดมีนักการศึกษาไดจําแนกประเภทของกลวิธีการอานตามแนวองคประกอบใน
การอานเปนหลายประเภท เชน ประเภทของกลวิธีการอานตามองคประกอบของกระบวนการอาน 
ประเภทของกลวิธีการอานตามชนิดของภาระงาน ประเภทของกลวิธีการอานตามพฤติกรรมการอาน 
ประเภทของกลวิธีการอานตามชนิดของภาระงาน ประเภทของกลวิธีการอานตามพฤติกรรมการอาน 
เปนตน   
 1. ประเภทของกลวิธีการอานตามองคประกอบของกระบวนการอาน 
 Block (1986: 474) เสนอแนะวาการที่จะประเมินการอานใชกลวิธีของกลุมตัวอยาง โดยใช
การจําแนกประเภทคําตอบเก่ียวกับกลวิธีของกลุมตัวอยางเพียงอยางเดียวนั้นไมพอผูวิจัยควรศึกษา
ลักษณะการโตตอสิ่งที่ผูเขียนสื่อ (Mode) โดยแบงเปนการตอบโตเชิงขยาย (Extensive Mode) คือ
ผูอานใหความสําคัญกับส่ิงที่อยูในบทอาน และไมนําประสบการณสวนตัวมาสัมพันธกับเรื่องที่อาน 
และการตอบโตเชิงสะทอน (Reflexive Mode) หมายถึง การท่ีผูอานใชลักษณะสวนบุคคล เชน 
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แนวคิด และความรูสึกสวนตัวในการตีความ มากกวาที่จะใชขอมูลในเร่ือง ดังนั้นจึงแบงกลวิธีประเภท
นี้ออกเปน 2 กลุม คือ 
 1.1 กลวิธีทั่วไป (General Strategies) หมายถึง กลวิธีที่ผูอานใชลักษณะ 
ทั่วๆไป เพ่ือชวยในการทําความเขาใจความหมายของเร่ือง ไดแก กาเรียบเรียง ความเขาใจและการ
ตรวจสอบความเขาใจ แบงออกเปนกลวิธีตางๆ ดังนี้ 
       1.1.1 การทํานายเนื้อหา (Anticipating Content) คือ ผูอานเดาสิ่งที่จะเกิดตอไปใน
เรื่องท่ีกําลังอาน กลวิธีนี้มักเกิดในการตอบโตเชิงขยายมากกวา 
      1.1.2 การจําแนกโครงสรางบทอาน (Recognizing Text Structure) คือ ผูอานจําแนก
ใจความสําคัญออกจากรายละเอียดหรือผูอานกลาวถึงจุดประสงคของขอมูลในเรื่องที่อาน ผูอานใช
การตอบโตเชิงขยายในการใชกลวิธีนี้ 
       1.1.3 การบูรณาการขอมูล (Integrating Information) คือ ผูอานเชื่อมโยงขอมูลใหม
กับเนื้อหาท่ีอานผานมาแลว กลวิธีนี้เปนการตอบโตเชิงขยาย 
       1.1.4 การต้ังคําถามโดยใชขอมูลของเรื่อง (Questioning Information in the Text) 
คือ ผูอานตั้งคําถามเก่ียวกับเนื้อหาสวนที่สําคัญๆ โดยยังใชการตอบโตเชิงขยายการตีความเนื้อเรื่อง 
(Interpreting the Text) คือ ผูอานใชการอนุมาน การสรุปความหรือตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับเนื้อหา 
การตอบโตลักษณะนี้มักใชการตอบโตเชิงขยายแตอาจเกิดในลักษณะเชิงสะทอนได 
  1.1.5 การใชความรูทั่วไปและส่ิงที่เก่ียวของ (Using General Knowledge and  
Associations) คือ ผูอานใชความรูและประสบการณชวยในการอธิบายความ ประเมินความเขาใจของ
ตนเอง และแสดงการตอบโตสิ่งที่อาน กลวิธีนี้เปนการตอบโตเชิงสะทอน 
       1.1.6 การชิวิจารณญาณเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือกระบวนการ (Commenting on 
Behavior or Process) คือ ผูอานอธิบายการใชกลวิธีกลาวถึงการตระหนักผูเกี่ยวกับกระบวนการ
หรือแสดงความรูสึกประสบผลสําเร็จหรือคับของใจ เพราะเหตุที่การตอบโตลักษณะนี้สะทอนการ
ตระหนักรูโดยตนเอง จึงไมอาจจําแนกลักษณะการตอบโตได 
       1.1.7 การตรวจสอบความเขาใจ (Monitoring Comprehension) คือ ผูอานประเมิน
ระดับความเขาใจเนื้อหาของตนเอง กลวิธีนี้เกิดข้ึนในการตอบโตเชิงขยาย 
       1.1.8 การแกไขพฤติกรรม (Correcting Behavior) คือ  ผูอานสังเกตวาสมมติฐาน การ
ตีความหรือการเรียบเรียงใจความไมถูกตองก็จะปรับเปลี่ยนขอความน้ันๆ กลวิธีนี้เปนการเชื่อมโยงวิธี
การบูรณาการกับการตรวจสอบ เพราะผูอานตองเชื่อมโยงขอมูลใหมกับเกา และตองประเมินความ
เขาใจน้ันดวย กลวิธีนี้เปนการตอบโตเชิงขยาย 
       1.1.9 การแสดงปฏิกิริยาตอบทอาน (Reacting to the Text) คือ ผูอานแสดงการตอบ
โตขอมูลจากเรื่องโดยใชความรูสึกของตนเอง การตอบโตลักษณะนี้เปนกาตอบโตเชิงสะทอน 
 1.2 กลวิธีเฉพาะแหง (Local Strategies) หมายถึง กลวิธีที่อาศัยเนื้อเรื่องเปนหลักและ
เกี่ยวของกับความเขาใจทางดานภาษาศาสตรโดยเฉพาะ กลวิธีเหลานี้ลวนเกิดในการตอบโตเชิงขยาย
ทั้งสิ้น ไดแก 
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  1.2.1 การเรียบเรียงความใหม (Paraphrase) คือ ผูอานเรียบเรียงเน้ือหา โดยใชคําตาง
ไปจากเร่ือง แตคงความหมายเดิม กลวิธีนี้ชวยในการทําความเขาใจการรวบรวมแนวความคิดหรือการ
นําไปสูการแสดงปฏิกิริยาตอบทอาน 
  1.2.2 การอานซ้ํา (Reread) คือ ผูอานอานออกเสียงหรืออานในใจเน้ือเรื่องบางสวนอีก
ครั้งหนึ่ง การใชกลวิธีนี้มักแสดงใหเห็นวาผูอานยังไมเขาใจเนื้อเรื่อง แตอยางไรก็ตามการอานซ้ําอาจ
ทําใหผูอานมีเวลาแสดงความรูสึกตอบโตสิ่งที่อานผานไปแลว 
  1.2.3 การตั้งคําถามเก่ียวกับความหมายของวลีหรือประโยค (Question Meaning of a 
Clause or Sentence) คือ ผูอานไมเขาใจความหมายเน้ือเรื่องบางสวน 
  1.2.4 การตั้งคําถามเก่ียวกับความหมายของคํา (Question Meaning of a word)  
คือ ผูอานไมเขาใจความหมายของคําเฉพาะบางคํา 
  1.2.5 การแกไขปญหาเกี่ยวกับคําศัพท (Solve Vocabulary Problem) คือ ผูอาน 
อาจใชบริบท ลักษณะคําพองหรือพฤติกรรมการแกปญหาเกี่ยวกับคําศัพทวิธีอ่ืนๆ เพ่ือใหเขาใจคําบาง 
กลาวโดยสรุป การจําแนกประเภทกลวิธีของบล็อกไดจําแนกตามลักษณะการแสดงปฏิกิริยาตอบโตตอ
เนื้อเร่ืองที่อาน ซึ่งขึ้นอยูกับการเลือกวิธีการเพ่ือใหเขาใจเร่ืองของผูอาน ถาผูอานใชลักษณะสวนบุคคล
หรือสิ่งที่นอกเหนือจากขอมูลที่ปรากฏในบทอาน เพ่ือใหเกิดความเขาใจจะเปนการตอบโตเชิงสะทอน
และเปนการเลือกใชกลวิธีทั่วๆ ไป บางกลวิธี แตผูอานใชความรูดานภาษาศาสตรหรือตอบโตเชิงขยาย 
คือ มุงตีความเฉพาะส่ิงที่ปรากฏในบทอาน แสดงวาผูอานใชกลวิธีเฉพาะดานภาษาศาสตร 
 2. ประเภทของกลวิธีการอานตามชนิดของภาระงาน 
 การจําแนกกลวิธีตามชนิดของภาระงาน ยึดจุดประสงคของภาระงานหรือรูปแบบของบทอาน
เปนหลัก ดังเชน Barnett (1388: 150-151) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับการใชกลวิธีการอานโดยอาศัยบริบท 
ไดแบงกลวิธีการอานเปน 2 ระดับ คือ 
 1. กลวิธีการอานระดับคํา (Word – Level Strategies) ไดแก การใชบริบทชวยในการเดา
ความหมายคํา จําแนกประเภทของคําตามหลักไวยากรณ การใชคําอธิบายคําศัพท และการศึกษาคํา
โดยอาศัยประเภทและการสรางคํา 
 2. กลวิธีการอานระดับเนื้อเรื่อง (Text  - Level Strategies) คือ กลวิธีที่สัมพันธกับการอาน
ตลอดทั้งเรื่อง หรือการอานระดับอนุเฉท (Passage) ไดแก การใชความรูเดิม การคาดคะเนโดยใชชื่อ
เรื่องและภาพประกอบ การอานขาม และการอานกวาดสายตา 
 Olshavsky (1976-1977: 654-674) แบงกลวิธีในทํานองเดียวกับ Barnett ดังนี้ 
 1. กลวิธีที่สัมพันธกับคํา (Word – Related Strategies) ไดแก การใชบริบทชวยในการหา
ความหมายของคํา การใชคําท่ีมีความหมายเหมือนกันแทนคํายาก การกลาวถึงการไมเขาใจคําศัพท 
 2. กลวิธีที่สัมพันธกับอนุประโยค (Clause - Related Strategies) ไดแก การอานซ้ําการ
อนุมาน การตีความเพิ่มเติมจากเน้ือเรื่อง การใชประสบการณสวนตัวสัมพันธกับขอความในเร่ือง การ
ตั้งสมมติฐาน การทํานายหรือการเดาความหมาย การแสดงถึงความไมเขาใจประโยค 
 3. กลวิธีสัมพันธกับเนื้อเรื่อง (Story -Related Strategies) ไดแก การใชขอมูลจากเรื่อง
สัมพันธกับความรูเดิม และการทําความเขาใจกับใจความหลักของเร่ือง 
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 กลาวไดวา  การจําแนกประเภทกลวิธีการอานตามชนิดของภาระงานนี้ เปนการแบงตาม
ระดับความเขาใจทางภาษา  จากระดับยอยคือ ระดับคํา ไปสูระดับที่กวางขึ้น ไดแก ระดับขอความ
และเน้ือเรื่องหรือบทอาน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจุดประสงคในการฝกอานหรือภาระงานที่ตองการเนนความ
เขาใจระดับใด 
 3. ประเภทของกลวิธีการอานตามพฤติกรรมการอาน 
 การใชกลวิธีการอานอาจข้ึนอยูกับลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมในการอานของผูอานแตละคน 
เชน บางคนชอบใชการสํารวจคราวๆ กอนอานจริง แตบางคนอาจชอบวิธีการอานจนจบแลวสรุปยอ
เรื่องท่ีอาน หรือแมในขณะที่อานยางคนอาจใชการตั้งคําถามตัวเองบอยๆ เปนตน  
 William (1986: 37-40) แบงกลวิธีการอานตามพฤติกรรมการอานไว ดังนี้ 

1. กลวิธีกอนการอาน คือ กลวิธีที่ใชเพื่อเตรียมพรอมทางดานภาษาและเพ่ือ 
กระตุนความสนใจของผูอาน ไดแก การอานคราวๆ การกําหนดอัตราเร็วในการอาน การกําหนด
จุดมุงหมายในการอาน และการต้ังสมมติฐาน 

2. กลวิธีขณะอาน คือ กลวิธีที่ใชเพ่ือทําความเขาใจเร่ืองอาน รวมทั้งขยายความในเรื่องให
ชัดเจนขึ้น ไดแก การทดสอบสมมติฐาน การอานซ้ํา การใชความรูเดิม การทําเครื่องหมาย การใช
บริบท การอานขาม การตั้งคําถามตนเอง การถามผูรูและการใชพจนานุกรม 

3. กลวิธีหลังการอาน คือ  กลวิธีที่ผูอาน คือ กลวิธีที่ผูอานใชเพ่ือเชื่อมโยงเร่ืองที่อานไปใชได
อยางถูกตอง โดยการกลับมาอานทบทวนไดในภายหลัง ไดแก  การสรุปยอ การประเมิน และการ
ตรวจสอบความเขาใจ 
 นอกจากน้ี Schmitt 1990: 454-461) แบงกลวิธีออกตามข้ันตอนการใชเชนเดียวกับ 
Williamคือ 
 1. กลวิธีกอนการอาน ไดแก การคาดคะเนและตรวจสอบการคาดคะเน การสํารวจคราวๆ 
กอนอานจริง และการกําหนดจุดมุงหมายในการอาน 
 2. กลวิธีขณะอาน ไดแก การตั้งคําถามถามตนเอง การใชความรูเดิม 
 3. กลวิธีหลังการอาน ไดแก การสรุปยอและการใชกลวิธีการแกไข (Fix – up Strategies) 
 จากการแบงประเภทกลวิธีการอานของนักศึกษาหลายๆ ทาน ทําใหพอจะสรุปไดวากลวิธีการ
อานที่จะชวยนักเรียนอานภาษาอังกฤษใหเกิดความเขาใจนั้นมีหลากหลาย ทั้งนี้จําเปนอยางยิ่งที่ครู
ควรแนะนําและสอนวิธีการอาน กอนที่จะใหนักเรียนนํากลวิธีตางๆ ไปใชและตระหนักถึงกลวิธีที่ใช
เหลานั้น นอกจากท่ีครูควรใหนักเรียนเรียนรูถึงวิธีการใช ประโยชนของกลวิธีแลว ครูควรใหนักเรียนรู
ถึงวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลวิธีดวย 
 
3.3 การเรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning) 
 การเรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning) เปนอีกองคประกอบหน่ึงที่สําคัญอยางยิ่งใน
กลวิธีการอานแบบรวมมือ ซึ่งมุงเนนใหผูเรียนเรียนรูรวมกันเปนกลุมยอย 
 Johnson and Holube (1993: 1-3) ไดใหความหมายของการเรียนแบบรวมมือไววา การ
เรียนแบบรวมมือ หมายถึง การจัดการเรียนที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง นักเรียนที่มีความสามารถ
ตางกันเปนกลุมเล็กๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของกลุม ความสําเร็จของกลุมจะขึ้นอยูกับความ
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รับผิดชอบของสมาชิกทุกคนในกลุม สมาชิกทุกคนมีบทบาทท่ีชัดเจน มีทักษะทางสังคม มีการพ่ึงพา
อาศัยกันจนประสบผลสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับ กรมวิชาการ (2544, 4) ที่ใหความหมายของการเรียน
แบบรวมมือวา หมายถึง “การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีแบงนักเรียนออกเปนกลุมยอยๆ 
สงเสริมใหนักเรียนทํางานรวมกัน ทั้งในสวนตัวและสวนรวม เพ่ือใหตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุม
ประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด” 
 Slavin (1990: 3) กลาววา การเรียนแบบรวมมือเปนการเรียนรูที่ผูเรียนตองเรียนรูรวมกัน 
รับผิดชอบงานของกลุมรวมกัน โดยที่กลุมจะประสบความสําเร็จไดเมื่อสมาชิกทุกคนไดเรียนรูบรรลุ
ตามจุดมุงหมายเดียวกัน คือการเรียนเปนกลุมหรือเปนทีมนั่นเอง ซึ่งความหมายน้ีสอดคลองกับ  
อําพวรรณ  ทิวไผงาม (2536: 6) ที่ใหความหมายของการเรียนแบบรวมมือไววา การท่ีนักเรียนทํางาน
รวมกันในกลุม เพื่อใหตนเองและสมาชิกในกลุมไดเรียนรูตามจุดมุงหมายของบทเรียนที่กําหนดไวหรือ
สามารถแกปญหาได โดยนักเรียนรับรูวากลุมจะประสบความสําเร็จตามเปาหมายไดก็ตอเมื่อ สมาชิก
ทุกคนในกลุมประสบความสําเร็จในการเรียนรูเชนเดียวกัน และประนอม สุรัสวดี (2537: 6-8) ไดให
ความคิดเห็นเพ่ิมเติมวา การเรียนแบบรวมมือเปนวิถีทางที่เด็กซึ่งมีความสามารถในการเรียนตางกัน
มาทํางานและเรียนรูรวมกันโดยครูเปนผูแบงงานใหทํา 
 การนําการเรียนแบบรวมมือมาใชในการเรียนการสอนใหไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น
จําเปนตองอาศัยองคประกอบท่ีสําคัญ 5 ประการ คือ (Johnson, Johnson & Holubec, 1993) 

1. การพ่ึงพาอาศัยกันในทางท่ีดี (Positive Interdependence) หมายถึง นักเรียนตอง
ตระหนักวางานที่ทําดวยกันเปนงานกลุม การที่งานจะบรรลุจุดประสงคหรือไมนั้นขึ้นอยูกับสมาชิกทุก
คนในกลุมตองชวยเหลือกันทางการเรียน สมาชิกในกลุมตองระลึกวาทุกคนตองพ่ึงพาอาศัยกันและกัน 
ดังนั้น ผลงานของกลุมก็คือผลสําเร็จของนักเรียนแตละคน และเชนเดียวกันผลงานของนักเรียนแตละ
คนเปนผลสําเร็จของกลุมเชนกัน ครูตองกําหนดจุดมุงหมายของงานใหชัดเจน กําหนดบทบาทการ
ทํางานของนักเรียนแตละคนใหแนชัด และนักเรียนเขาใจหนาที่รับผิดชอบของงานกลุม 

2. การปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน(Face-to-Face Interaction)หมายถึงการปฏิสัมพันธจะ
เกิดขึ้นเมื่อทุกคนในกลุมชวยเหลือซ่ึงกันและกัน การอธิบาย การทําความเขาใจ และการใหเหตุผล
ตางๆ ทั้งหมดท่ีกลาวมานี้ทําใหนักเรียนไดเรียนรูการรูจักอยูรวมกันในสังคมไดดีขึ้น 

3. การมีความรับผิดชอบ (Individual Accountability and Personal Responsibility) 
คนสวนใหญเขาใจกันวาการทํางานเปนกลุมนั้นทําใหสมาชิกในกลุมทุกคนไดรับความรูไมเทากัน แต
การเรียนแบบรวมมือนั้นใหความสําคัญเก่ียวกับความสามารถและความรูที่แตละคนจะไดรับ ดังนั้น
เปนหนาที่ของแตละกลุมที่จะตองคอยตรวจสอบดูวา สมาชิกทุกคนไดเรียนรูหรือไม และครูอาจจะทํา
การทดสอบแตละกลุมไดโดยใชวิธีการสุมตัวแทนจากแตละกลุม 

4. ทักษะในการทํางานรวมกับผูอ่ืน(Interpersonal and Small Group Skills) หมายถึง 
การทํางานเปนกลุมเล็กจะตองไดรับการฝกฝนอยางดีเพ่ือใหงานบรรลุผลตามจุดมุงหมาย เพ่ือใหกลุม
มีประสิทธิภาพสูง สมาชิกทุกคนตองไววางใจกัน ตองยอมรับความคิดเห็น สนับสนุนซึ่งกันและกัน 
และรูจักวิธีการสื่อสาร 
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5. การดําเนินงานภายในกลุม (Group Processing) จุดประสงคขอนี้ตองการใหทุกคนใน
กลุมรูจักชวยกันทํางาน ออกความคิดเห็นเมื่อเสร็จงานแลว สมาชิกในกลุมสามารถบอกที่มาผลลัพธได 
สามารถตัดสินใจวาครั้งตอไปงานจะตองมีการเปลี่ยนแปลง หรือปฏิบัติเชนเดิมตอไป 
 การนําการเรียนรูแบบรวมมือมาใชสอนภาษาอังกฤษ เปนวิธีการท่ีนักเรียนจะสามารถ
แลกเปล่ียนความรู สนทนา ชวยเหลือ การทํางานซึ่งกันและกันอยางมีระบบ ลักษณะของนักเรียนใน
การเรียนแบบรวมมือเปนดังนี้ (ประนอม สุรัสวดี, 2537: 6-8) 

1. นักเรียนเปนผูรวมมือในการทํางานกลุม (Learners as Collaborators) โดยทุกคนมี
หนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย (ไมเหมือนการทํางานกลุมโดยทั่วไป) 

2. นักเรียนสามารถแกปญหาเปน (Learners as Problem Solvers) โดยการพูดและ
แกปญหาภายในกลุม 

3. นักเรียนเปนเสมือนผูรู (Learners as Knowers) นําความรูความสามรถแลกเปลี่ยนกัน
ภายในกลุม หรือเปนผูรูจากการฝก (Learning by doing) 

4. นักเรียนสามารถประเมินตนเอง (Learners as Evaluators) และประเมินงานของกลุม
จากการสรุปงานทายสุดของการเรียน 
 การใหนักเรียนทํางานโดยใชการเรียนแบบรวมมือ จะทําใหนักเรียนไดใชภาษาอังกฤษโดยไม
รูตัว เกิดความผอนคลายความเครียดในการเรียน แตมีความสุขกับบรรยากาศท่ีเปนมิตร เปนการ
สนับสนุนความรูสึกของการแลกเปล่ียน และการไดรับการเอาใจใส ลักษณะการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวการเรียนแบบรวมมือควรเปนแบบผสมผสาน ที่สงเสริมใหนักเรียนไดแสดงออก ไดรวมกลุม
ฝกทักษะ และการเรียนรูจากกิจกรรมในกลุม นักเรียนจะไดรับการสนับสนุนใหมีปฏิกิริยาตอบโตกับ
สิ่งที่ไดเรียนรูดวยแนวคิดและวิธีการเรียนที่เปนตัวของตัวเอง ซึ่งจะสงผลใหนักเรียนเกิดความมั่นใจใน
ตนเองที่จะกลาแสดงออกทางภาษา นอกจากนั้น กิจกรรมกลุมที่จัดขึ้นควรสอดคลองกับสภาพความ
เปนจริงที่คนเราอยูรวมกันเปนกลุมสังคม (ทัศนา ประสานตรี, 2536: 20) 
 
 3.4 การอานกลวิธีแบบรวมมือ 
 การอานกลวิธีแบบรวมมือ (Collaborative Strategic Reading) หรือ กลวิธี CSR เปนกลวิธี
สอนอานที่มุงพัฒนาการอานเพ่ือความเขาใจ  ซึ่งคิดคนโดย Janette K. Klingner อาจารยประจํา
มหาวิทยาลัยไมอาม่ี ประเทศสหรัฐอเมริกา และSharon Vaughn อาจารยประจํามหาวิทยาลัย
เทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา Klingner and others ( 2001: 4) กลาวถึงการอานกลวิธีแบบรวมมือ 
สรุปไดวา การอานกลวิธีแบบรวมมือ (Collaborative Strategic Reading) เปนกลวิธีการอานเพ่ือ
ความเขาใจท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยเนนความรวมมือในการแลกเลี่ยนความคิดในการอาน ในกลุม
ผูเรียนที่จัดคละความสามารถกลุมละ 4 คน โดยกําหนดบทบาทหนาที่แตกตางกัน ไดแกหัวหนากลุม 
ผูนําอธิบายคําศัพท ผูนําจับใจความสําคัญ และผูประสานงานการอานกลวิธีแบบรวมมือใหผูเรียน
สํารวจบทอานทั้งหมดคราวๆ จากนั้นแบงบทอานใหอานทีละสวนใหรวบรวมศัพทและจับใจความ
สําคัญ เมื่ออานครบทุกสวนใหสรุปทบทวนสาระสําคัญของบทอานทั้งหมด ซึ่งทุกขั้นตอนของกิจกรรม
การอาน มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุม ใหไดขอสรุปจากเน้ือหาที่ผูเรียนอานดวย
ตนเอง 
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 Bryant and others (2001: 252) กลาวา “การอานกลวิธีแบบรวมมือ เปนกลวิธีสอนอาน
เพ่ือความเขาใจ ที่ใหผูเรียนใชกลวิธีการอานที่มีประสิทธิภาพ ในขณะทํากิจกรรมการอานโดยเนน
ความรวมมือในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขณะอาน ในกลุมผูเรียนที่จัดคละความสามารถซ่ึงกลวิธีที่
ใชไดแก การสํารวจบทอาน ซึ่งใชในขั้นกอนอาน การทําความเขาใจศัพทซึ่งใชในขั้นระหวางอาน การ
จับใจความสําคัญ ซึ่งใชในขั้นระหวางอาน และการสรุปทบทวนบทอานซึ่งใชในขั้นหลังอาน ” 
สอดคลองกับ Bremer and others (2002: online) ที่กลาววา “การอานกลวิธีแบบรวมมือ เปน
กลวิธีสอนอานเพ่ือความเขาใจ ที่รวมเอาการสอนกลวิธีการอานซึ่งพัฒนาจากการสอนแบบ
แลกเปลี่ยนบทบาท ผนวกเขากับการเรียนแบบรวมมือโดยใหผูเรียนนํากลวิธีการอาน ไดแกการสํารวจ
บทอาน ซึ่งใชกับบทอานทั้งหมดเพียงครั้งเดียวกอน การทําความเขาใจศัพท ซึ่งใชกับบทอานทีละยอ
หนาหรือทีละสวน โดยใชหลายครั้งระหวางอาน การจับใจความสําคัญ ซึ่งใชกับบทอานทีละยอหนา
หรือทีละสวน โดยใชหลายคร้ังระหวางอานและการสรุปทบทวน ซึ่งใชกับบทอานท้ังหมดเพียงคร้ัง
เดียวหลังอาน ไปใชในขณะบทอานและทํางานรวมกันในกลุมการเรียนแบบรวมมือ 
 สรุปไดวา การอานกลวิธีแบบรวมมือ เปนกลวิธีการสอนที่เนนพัฒนาทักษะการอานเพ่ือความ
เขาใจ เนนความรวมมือในการทํางานในกลุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดจัดคละความสามารถของผูเรียน
ภายในกลุม โดยใหผูเรียนสํารวจบทอานทั้งหมดคราวๆ จากนั้นแบงบทอานใหอานทีละสวน เพ่ือ
รวบรวมคําศัพทและจับใจความสําคัญ เมื่ออานครบใหสรุปทบทวนบทอานท้ังหมด โดยทุกขั้นตอน
ของการอาน ผูเรียนจะอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุม ใหไดขอสรุปจากเน้ือหาท่ีผูเรียน
อานดวยตนเอง 
 
3.5 ความสําคัญของการอานกลวิธีแบบรวมมือ 
 การอานกลวิธีแบบรวมมือเปนกลวิธีที่พัฒนาขึ้นเพ่ือแกปญหาดานการอานของผูเรียนมี
วัตถุประสงคมุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูกลวิธีการอานเพ่ือความเขาใจที่มีขั้นตอนชัดเจน ซึ่งผูเรียน
สามารถนําไปใชในการอานดวยตนเองได มีผูกลาวถึงความสําคัญ และประโยชนของกลวิธีการอาน
แบบรวมมือไว ดังนี้ 
 Bryant and others (2001: 253) กลาวถึงความสําคัญของการอานกลวิธีแบบรวมมือวา ใช
ไดผลมากสําหรับชั้นเรียนที่มีผูเรียนหลากหลาย และมีระดับความสามารถแตกตางกัน ซึ่งนอกจาก
ชวยพัฒนาทักษะในการทําความเขาใจบทอาน แลวยังพัฒนาทักษะในการทํางานรวมกับผูอ่ืนอีกดวย
ซึ่งสอดคลองกับ Clapper and others (2002: 2) ที่กลาววาการอานกลวิธีแบบรวมมือวา เปนกลวิธี
ที่มีประสิทธิภาพในการชวยสงเสริมความเขาใจในการอานใหกับผูเรียน โดยเฉพาะผูเรียนที่มีปญหา
ดานการอานและการเรียนการสอน ในระดับมัธยมศึกษานอกจากนี้ Bremer and others (2002: 6) 
ยังไดกลาววาการอานกลวิธีแบบรวมมือ เปนกลวิธีที่ชวยเพ่ิมความสามารถในการอานเพ่ือความเขาใจ
ใหกับผูเรียน ซึ่งสามารถใชไดผลดีกับชั้นเรียนที่มีผูเรียนระดับความสามารถที่แตกตางกัน และการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใหผูเรียนฝกทักษะการอาน ไปพรอมกับการแลกเปล่ียนความคิดเห็นขณะ
ทําความเขาใจเน้ือหาบทอาน ยังทําใหผูเรียนมีความเขาใจทักษะในการทํางานกลุมเพ่ิมขึ้นดวย
นอกจากนี้ Vaughn (2002: online) ยังกลาวถึงความสําคัญของการอานกลวิธีแบบรวมมือวา เปน
กลวิธีที่สามารถพัฒนาความสามารถในการอานเพ่ือความเขาใจของผูเรียนทุกระดับความสามารถ ซึ่ง
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ครูนําไปใชในหองเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพเนื่องดวยกลวิธีนี้ทําใหผูเรียนรูสึกสนุกสนานและมี
ความสุขในการทํากิจกรรมการอาน เพราะผูเรียนไดมีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรูกั บเพ่ือนรวมกลุม 
นอกจากน้ี ผู เ รียนยังเห็นวากลวิธีนี้มีประโยชนตอตนเองทั้งในการนําไปใชอานบทอานวิชา
ภาษาอังกฤษ และการอานเนื้อหาของบทเรียนวิชาอ่ืนดวย 
 สรุปไดวาการอาน กลวิธีแบบรวมมือเปนกลวิธีที่มีความสําคัญ ชวยพัฒนาการเรียนการสอน
ดานเนื้อหา พัฒนาทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืน สงเสริมใหผูเรียนเกิดความเขาใจในการอาน สงเสริม
การเรียนการสอนดานคําศัพท และมีประโยชนตอผูเรียนทุกระดับชั้นและทุกระดับความสามารถ 
 
3.6 ความเปนมาของการอานกลวิธีแบบรวมมือ 
          ผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสามารถดานการอาน ของนักเรียนประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ในสหรัฐอเมริกา ในระหวางป 1995-1999 ปรากฏวา นักเรียนขาดความเขาใจในการ
อาน และขาดกลวิธีการพัฒนาทักษะการอานของตนใหมีประสิทธิภาพ (Clapper and others, 
2002: 3) ดังนั้น รัฐบาลสหรัฐ อเมริกา จึงมีนโยบายทางการศึกษาท่ีแสวงหาวิธีการใหโรงเรียนในแต
ละรัฐ พัฒนาความสามารถในการอานของเยาวชนใหมีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายใหหนวยงานหลัก
ที่มีบทบาทในการพัฒนาทักษะการอานกําหนดเกณฑมาตรฐานใหครูทุกวิชาตองมีความรูดานทักษะ
การสอนอาน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนของครูใหม โดยมุงเนนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะการอาน ควบคูไปกับการเรียนเนื้อหาวิชาตางๆ (Farris, 2004: 71) ครู
มัธยมเปนจํานวนมากจึงใหความสนใจ และพยายามอยางจริงจัง ที่จะแสวงหาวิธีการในการพัฒนา
ทักษะการอานเพ่ือความเขาใจแกนักเรียน โดยในครั้งนั้น Janette K. Klingner อาจารยประจํา
มหาวิทยาลัยไมอามี ่และคณะ จึงไดรวมกันศึกษาทฤษฎี แนวคิดพ้ืนฐาน และกลวิธีที่เกี่ยวกับการสอน
อาน มาพัฒนาเปนกลวิธีสอนอานเพ่ือความเขาใจ ใหครูสามารถนําไปใชไดจริงในชั้นเรียนที่มีนักเรียน
หลากหลาย และมีระดับความสามารถแตกตางกัน โดยใหชื่อวา การอานกลวิธีแบบรวมมือ ซึ่งมี
พ้ืนฐานจากการบูรณาการกลวิธีการอาน (Reading Strategy) เขากับการเรียนแบบรวมมือ 
(Cooperative Learning) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

Klingner และ Vaughn (1999b: 284-292) ไดแบงขั้นตอนการสอนโดยใชการอานกลวิธี
แบบรวมมือออกเปนสองชวง คือ ชวงที่ 1 จะเปนการเตรียมการอานการสอนโดยจะแนะนํารวมท้ังฝก
ใชกลวิธีการอานโดยตรง จากน้ันจึงเริ่มอานโดยใชกลวิธีการอานแบบรวมมือในชวงที่ 2 ขั้นตอนการ
อานมีดังนี้ 

1. ขั้นกอนการอาน ประกอบดวย 
         1.1 การระดมความคิด (Brainstorm) 
         1.2 การคาดเดาลวงหนา (Predict) 

2. ขั้นระหวางการอานประกอบดวย 
         2.1 การทําความเขาใจกับเนื้อหาและคําศัพทยาก (Click and Clunk) 
         2.2 การอานเพื่อจับใจความสําคัญ (Get the Gist) 
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1. การระดมความคิด  
รูอะไรเกี่ยวกับหัวขอนี้บาง 
2. การคาดเดาลวงหนา 
คิดวาเนื้อเรื่องจะเปน
อยางไร 

2. การอานเพ่ือจับใจความสําคัญ 
ตัวละครหลัก สถานที่ และ
เหตุการณสําคัญ 
    สรุปโดยใชภาษาของตนเอง 

1. การทําความเขาใจกับ
เนื้อหาและคําศัพทยาก 

1. การตั้งคําถาม 
 คําถามอะไรสามารถ
ตรวจสอบความเขาใจได 
2. การสรุปสิ่งที่ได
เรียนรู วันนี้ไดเรียนรู
อะไรบาง 

3. ขั้นหลังการอานประกอบดวย 
     3.1 การตั้งคําถามจากเร่ืองท่ีอาน (Ask questions) 
     3.2 การสรุปสิ่งที่ไดเรียนรู (Review) 
 
 
ขั้นตอนการอานทั้ง 3 ขั้นนี้สามารถสรุปในรูปของแผนภูมิดังนี้ 
 
           ขั้นกอนการอาน          ขัน้ระหวางการอาน    ขั้นหลังการอาน 
 

 
 
 
แผนภูมทิี่ 3 ขั้นตอนการอานโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือ 
 
 ขั้นตอนในการเรียนการสอนท้ัง 2 ชวงนี้จะจัดเรียงลําดับโดยในชวงแรกผูสอนตองเตรียมการ
สอนที่ชวยใหนักเรียนเกิดความตระหนักและมีความชํานาญในการใชกลวิธีในการอานที่เกี่ยวของ 
ตอมาในชวงที่สองผูสอนตองวางแผนลวงหนาวาตองการใหนักเรียนไดอานอะไร จะตองรูอะไร และจะ
ทําใหเกิดการเรียนรูโดยใชลักษณะการอานอยางไร ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

ชวงที่ 1 ขั้นเตรียมการอานการสอน 
1. ครูแนะนําและฝกใชกลวิธีการอานโดยใชวิธีสอนแบบอธิบายโดยตรง ซึ่งเปนการสอนให

นักเรียนรูจักกลวิธีที่ชวยใหเกิดความเขาใจในการอานและรูถึงวิธีใชกลวิธีเหลานั้น โดยมีลําดับขั้นการ
สอนดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ครูสํารวจนักเรียนวามีประสบการณเดิมในสวนที่เกี่ยวของกับกลวิธีที่จะสอน
หรือไม เพ่ือใหรูถึงพ้ืนฐานของนักเรียน 

ขั้นที่ 2 ครูอธิบายกลวิธีโดยใชภาษาท่ีงายตอความเขาใจ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
2.1 ชื่อและคํานิยามหรือความหมายของกลวิธีการอาน 

 2.2 ความสําคัญหรือประโยชนของกลวิธีการอาน 
 2.3 วิธีใชกลวิธีนั้นๆ 
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2.4 โอกาสและเหตุผลที่ใชกลวิธีนั้นๆ 
 กลวิธีการอานภาษาอังกฤษที่จะทําการฝกในงานวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 

1. การเชื่อมโยงความรูเดิมกับบทอาน 
2. การคาดเดาบทอานลวงหนา 
3. การเดาความหมายของคําศัพทจากบริบท 
4. การสรุปใจความสําคัญโดยใชภาษาของตนเอง 
5. การตั้งคําถามเก่ียวกับบทอาน 
6. การทบทวนและสรุปเน้ือหาที่ไดเรียนรู 

ขั้นที่ 3 ครูสาธิตการใชกลวิธีตางๆ 
ขั้นที ่4 นักเรียนฝกปฏิบัติกลวิธีที่เรียนมา โดยมีครูเปนที่ปรึกษา ชวยเหลือ 
ขั้นที่ 5 ครูและนักเรียนรวมกันทบทวนสิ่งที่เรียน 

2. ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุมยอยคละความสามารถ ซึ่งในหนึ่งกลุมจะมีสมาชิกประมาณ  
5 - 6 คน ซึ่งประกอบดวยนักเรียนที่มีความสามารถทางการอานสูง ปานกลาง และต่ําคละกัน จากนั้น
สมาชิกในกลุมจะตกลงแบงหนาที่กันตามความเหมาะสม หลังจากแบงหนาที่ภายในกลุมแลวนักเรียน
แตละคนจะไดรับเอกสารอธิบายหนาที่และบทบาทของตนเอง เพ่ือสรางความเขาใจและความ
ตระหนักในหนาที่นั้นๆ 

ชวงที่ 2 ขั้นการอานโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือ 
1. ขั้นกอนการอาน 

1.1 การระดมความคิด ขั้นนี้มีจุดประสงคเพ่ือกระตุนความสนใจของนักเรียนตอเรื่อง
ที่อาน และกระตุนความรูเดิมของนักเรียน นักเรียนจะสํารวจบทอานอยางคราวๆ โดยดูจากชื่อเรื่อง 
รูปภาพประกอบ หรือขอความท่ีพิมพเนนเปนพิเศษ ทั้งนี้เพ่ือชวยนักเรียนในการเชื่อมโยงความรูเดิม
กับเนื้อเรื่องที่กําลังจะอาน บทบาทของครูจะเปนเพียงผูอํานวยความสะดวกในชั้นเรียนและสราง
บริบท โดยใชคําถามนํากวางๆ เพ่ือชวยใหผูเรียนดึงความรูเดิมออกมา 

1.2 การคาดเดาบทอานลวงหนาในข้ันนี้นักเรียนจะใชโครงสรางความรูเดิมในการ
ทํานาย หรือพยากรณเรื่องราวท่ีจะไดอานวาเปนเรื่องเก่ียวกับอะไร มีวิธีการดําเนินเรื่องอยางไรครูจะ
เปนผูสังเกตการณโดยเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ 

2. ขั้นระหวางการอาน 
2.1 การทําความเขาใจกับเนื้อหาหรือคําศัพทยาก ขั้นนี้นักเรียนแตละคนจะอานบท

อานอยางคราวๆ และบันทึกสวนที่ไมเขาใจลงในตารางบันทึกบทเรียน จากนั้นจึงนําสวนที่ไมเขาใจมา
ปรึกษาและอภิปรายในกลุมเพ่ือหาความหมายใหกับขอความหรือศัพทยากนั้น นักเรียนสามารถหา
ความหมายโดยใชกลวิธีตอไปน้ี 

2.1.1 อานประโยคนั้นซ้ําแลวหาตัวบงชี้ 
2.1.2 อานประโยคกอนและหลังประโยคที่ไมเขาใจเพ่ือหาตัวบงชี้ 
2.1.3 สังเกตอุปสรรค (prefix) และปจจัย (suffix) 
2.1.4 แยกสวนประกอบของศัพทเพ่ือดูหนวยยอยของคํา 
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     หากทําตามข้ันตอนขางตนแลวนักเรียนยังไมสามารถทําความเขาใจได อาจมีการปรึกษา
กับกลุมใกลเคียง หรือขอความชวยเหลือจากครูผูสอนได 

2.2 การอานเพ่ือจับใจความสําคัญ ในขั้นนี้นักเรียนแตละคนจะอานบทอานอยาง
ละเอียดเพ่ือหาใจความสําคัญของเร่ือง จากนั้นจึงมีการนําเสนอและอภิปรายความคิดเห็นของแตละ
คนโดยมีจุดประสงคเพ่ือหาใจความสําคัญที่เปนขอสรุปของกลุม สิ่งสําคัญในข้ันนี้คือ นักเรียนจะตอง
ทําการสรุปโดยใชภาษาของตนเอง มิใชลอกขอความออกมาจากบทอาน 

3. ขั้นหลังการอาน 
3.1 การตั้งคําถามจากเร่ืองท่ีอานโดยนักเรียนจะต้ังคําถามที่สามารถตรวจสอบความ

เขาใจเก่ียวกับเรื่องท่ีอาน รวมทั้งตอบคําถามเหลานั้นดวย คําถามท่ีนักเรียนตั้งขึ้นประกอบดวย 
คําถาม 5 ชนิด คือ Nuttall, (1982: 132-133) 

          1. คําถามท่ีเกี่ยวกับความเขาใจตามตัวอักษร(Questions of literal 
comprehension) หมายถึง คําถามท่ีผูอานสามารถหาคําตอบไดจากเนื้อเรื่องที่อานโดยตรง 

    2. คําถามท่ีเก่ียวกับการจําการระลึกได(Questions involving recognition or  
reinterpretation) หมายถึง คําถามท่ีผูอานตองอาศัยขอมูลจากหลายสวนของเน้ือเรื่องประกอบเขา
ดวยกัน แลวจึงสรุปจัดเรียบเรียงใหมเปนคําตอบ 

    3. คําถามท่ีเกี่ยวกับการอนุมาน (Questions of inference) หมายถึง คําถามท่ีตอง
อาศัยความเขาใจบทอานและสรุปใจความสําคัญ ตลอดจนตองตีความหมายที่มิไดปรากฏใหเห็น
ชัดเจนจากบทอาน 

         4. คําถามท่ีเกี่ยวกับการประเมิน (Questions of evaluation) หมายถึง คําถามท่ี
ตองอาศัยความสามารถในการตัดสินใจประเมินผลเกี่ยวกับบทอานวาเปนจริงอยางไร 

          5. คําถามท่ีตองใชความรูสึกนึกคิดสวนตัวตอบ (Questions of personal 
response) หมายถึง คําถามท่ีตองอาศัยรูสึกหรือความคิดเห็นสวนตัวที่เกี่ยวของกับเรื่องที่อาน 
คําตอบของคําถามชนิดนี้จะข้ึนอยูกับบทอานนอยที่สุดแตจะขึ้นอยูกับผูอานมากท่ีสุด 

          หลังจากนักเรียนตั้งคําถามรวมทั้งคําตอบเสร็จแลว อาจมีการตรวจสอบความเขาใจ
โดยอาจใหแตละกลุมแลกเปล่ียนขอคําถามกัน หรือครูอาจสุมคําถามของบางกลุมมาถามนักเรียนทั้ง
หองเปนตน 

3.2 การทบทวนและสรุปสิ่งที่ไดเรียนรู ในขั้นนี้นักเรียนจะทําการทบทวนและสรุป
เนื้อหาท่ีไดเรียนรูทั้งหมดต้ังแตเริ่มตน ไมวาจะเปนคําศัพท หรือความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยน
ประสบการณกับเพ่ือน หรือความรูที่ไดจากบทอาน ในการสรุปนักเรียนอาจใชการเขียนอนุเฉทสั้นๆ
หรือใชแผนผังสัมพันธความหมาย ขึ้นอยูกับลักษณะของเน้ือหาท่ีไดเรียนรู 

ตลอดทั้ง 3 ขั้นตอนของการอานที่ไดกลาวมาขางตน นักเรียนจะทําการบันทึกขอมูลจากการ
ทํากิจกรรมลงในตารางบันทึกบทเรียน (Collaborative Strategic Reading Learning Log)ซึ่งเปน
ตารางที่รวบรวมและสรุปสาระท่ีนักเรียนไดเรียนรูในแตละแผนการสอน 
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ตารางบันทึกบทเรียนนี้ Klingner พัฒนามาจากตารางบันทึกแบบ เค ดับบลิว แอล (KWL 
Charts) ตารางนี้ชวยใหครูสามารถตรวจสอบความเขาใจของนักเรียน รวมทั้งชวยใหเห็นพัฒนาการใน
การเรียนของนักเรียนดวย 

 
ตารางบันทึกบทเรียนแบงออกเปน 6 ชองคือ  
ชองที่ 1 ใชบันทึกขอมูลเกี่ยวกับความรูหรือประสบการณเดิมของนักเรียนที่เกี่ยวของกับเรื่อง

ที่อาน 
ชองที่ 2 ใชบันทึกการคาดเดา หรือคําทํานายของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่อาน 
ชองที่ 3 ใชบันทึกขอความหรือคําศัพทยาก รวมทั้งความหมายท่ีไดจากการปรึกษากันภายใน

กลุม 
ชองที่ 4 ใชบันทึกการสรุปใจความสําคัญของเร่ืองท่ีอาน 
ชองที่ 5 ใชบันทึกคําถามและคําตอบที่นักเรียนตั้งขึ้น 
ชองที่ 6 ใชบันทึกสาระสําคัญที่ไดเรียนรู 
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ตัวอยาง แบบบันทึกบทเรียน 
 

CSR LEARNING LOG 
Today’s Topic________________________________________ 

Date________________ 
Before Reading  

What I already know about the topic. What I predict I will learn. 
 
 
 
 
 

During Reading 
Click & Clunk Get the Gist 

 
 
 
 
 

After Reading 
Question about the important ideas in 
the passage. 

What I learned. 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 4 แบบบันทึกบทเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 

3 4 

5 6 
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บทบาทผูสอน 

ในการสอนอานโดยกลวิธีการอานแบบรวมมือ ครูจะมีบทบาทสําคัญในชวงแรก โดยจะมี
บทบาทเปนผูสอน ผูอธิบาย และสาธิตวิธีใชกลวิธีตางๆ หลังจากนั้นในชวงที่สอง บทบาทของครูจะลด
นอยลง โดยเปนเพียงผูอํานวยความสะดวกในชั้นเรียน ผูใหคําปรึกษา และอาจเปนผูใหความ
ชวยเหลือหากจําเปน 
 
บทบาทผูเรียน 

นักเรียนทุกคนจะไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ตางๆกันภายในกลุม หนาที่ที่ตองรับผิดชอบ
ประกอบดวย 

1. ผูนํากลุม (Leader)หนาที่สําคัญของผูนํากลุมคือ ดูแลใหการอานเปนไปตาม 
ขั้นตอนท่ีกําหนดไวนอกจากน้ันยังเปนผูไกลเกลี่ยขอขัดแยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งคอยดูแลให

สมาชิกใหความรวมมือกับกลุม 
2. ผูเชี่ยวชาญดานคําศัพท (Click and Clunk) จะเปนผูนําในการอภิปรายเพ่ือหา

ความหมายใหกับขอความหรือศัพทยาก รวมทั้งตรวจสอบวาสมาชิกทุกคนเขาใจความหมายน้ัน
หรือไม 

3. ผูเชี่ยวชาญดานการจับใจความ (Gist Expert) เปนผูนําการอภิปรายเกี่ยวกับใจความ
สําคัญที่สมาชิกแตละคนคนหาได และพยายามหาขอสรุปที่เปนความคิดเห็นของกลุม 

4. ผูประกาศ (Announcer) จะคอยดูแลและกระตุนใหสมาชิกทุกคนไดแสดงความคิดเห็น
รวมทั้งเปนผูประสานงานกับกลุมอ่ืนและครูผูสอน 

5. ผูรักษาเวลา (Timekeeper) จะคอยจับเวลาท่ีใชในการทํากิจกรรมแตละกิจกรรมเพ่ือ
ไมใหเกินเวลาที่กําหนด 

6. ผูจดคะแนน(Scorekeeper) เปนผูที่จะคอยจดคะแนนของสมาชิกทุกคนในกลุม เชน หาก
สมาชิกคนใดแสดงความคิดเห็นจะไดรับ1 คะแนน โดยผูจดคะแนนจะบันทึกคะแนนนี้ไว และบันทึก
คะแนนของกลุมท่ีไดจากการต้ังคําถามเชน 10 คะแนนสําหรับคําถามชนิดที่ หนึ่ง 20 คะแนน สําหรับ
คําถามชนิดที่สอง และ 30 40 50 คะแนน สําหรับคําถามชนิดที่ สาม สี่ และหา ตามลําดับ จากนั้น
จะทําการสรุปคะแนนหลังสิ้นสุดการเรียนแตละแผน 
 จากการศึกษาของ Millis และ Cottell (1998) พบวา การเปดโอกาสใหผูเรียนไดสับเปล่ียน
หนาที่รับผิดชอบภายในกลุมชวยลดการถูกครอบงําโดยนักเรียนคนใดคนหนึ่งรวมท้ังสงเสริมใหสมาชิก
ในกลุมทุกคนไดฝกปฏิบัติหนาที่ท่ีหลากหลาย ดังนั้นการแบงบทบาทของผูเรียนในกลวิธีการอานแบบ
รวมมือจะมีการสับเปลี่ยนกันตามความเหมาะสมเพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกความรับผิดชอบที่
หลากหลาย รวมทั้งฝกใหนักเรียนทุกคนไดรูจักการเปนผูนํา 
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3.7 ประโยชนของการอานกลวิธีแบบรวมมือ 

Sullivan และ Gotch (as cited in Klingner & Vaughn, 1998) ไดสรุปประโยชนของ
กลวิธีการอานแบบรวมมือไวดังตอไปน้ี 

1. ชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดความเขาใจในการอานมากข้ึน 
2. ชวยสงเสริมใหเกิดการเรียนรูคําศัพทจากเรื่องที่อาน 
3. ชวยพัฒนาทักษะในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
4. ชวยพัฒนาการเรียนรูดานเนื้อหาใหดีขึ้น 
นอกจากนี้ผลการวิจัยของ Klingner (1997)  Klingner และ Vaughn (1998) Klingner, 

Vaughn และ Schumm (1998) ไดสนับสนุนประโยชนที่ไดรับจากกลวิธีการอานแบบรวมมือ 
หลังจากนํากลวิธีการอานแบบรวมมือไปทดลองกับนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง
ผลการวิจัยสรุปไดวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกลวิธีการอานแบบรวมมือมีคะแนนความเขาใจใน
การอาน การเรียนรูดานเนื้อหา และการเรียนรูคําศัพทดีข้ึน 
 สวน Chang และ Shimizu (1997) พบวาผูเรียนภาษาอังกฤษท่ีใชภาษาจีนเปนภาษาที่หนึ่ง
มีการพัฒนาทั้งดานความเขาใจในการอาน ความสามารถในการใหความรวมมือกับผู อ่ืน และ
ความสามารถในการอภิปรายในกลุมหลังไดรับการสอน โดยใชกลวิธีการอานแบบรวมมือ 
  จากการศึกษาคนควายังไมพบงานวิจัยเกี่ยวกับกลวิธีการอานแบบรวมมือในประเทศไทยจึง
พอสรุปไดวาการสอนอานโดยใชกลวิธีการอานแบบรวมมือมีแนวโนมที่จะสงผลใหผูเรียนไดรับการ
พัฒนาใน 3 ดานคือ ความเขาใจในการอาน การเรียนรูคําศัพท และทักษะทางสังคม ซึ่งสวนประกอบ
ยอยๆ เหลานี้ชวยใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการอาน  
 โดยสรุปแลวแนวคิดหลักของการอานกลวิธีแบบรวมมือ คือ การสงเสริมใหนักเรียน 
สามารถใชกลวิธีการอานที่ไดรับการฝกฝนมาชวยในการทําความเขาใจ กับเรื่องที่อาน นอกจากนั้น 
กิจกรรมการอานยังมุงเนนใหนักเรียนทํางานรวมกันเปนกลุมยอยคละความสามารถ กลาวคือ ในหน่ึง
กลุมจะประกอบดวยทั้งนักเรียนที่มีความสามรถทางการอานสูง ปานกลาง และต่ําคละกัน โดยสมาชิก
ทุกคนในกลุมตองรวมมือกัน และรับผิดชอบหนาที่ของตนเอง ทั้งนี้ เพ่ือเปาหมายเดียวกัน คือ 
ความสําเร็จของกลุม 

 
4. แผนผังกราฟก (Graphic Organizer) 

4.1 ความหมายของแผนผังกราฟก 
 นักวิชาการหลายทาน ไดใหความหมายของแผนผังกราฟกไว ดังนี้ 
 สุปรียา ตันสกุล (2544: 6) ไดกลาววา แผนผังกราฟก หมายถึง สิ่งที่แสดงออกเปน
ภาพประกอบท่ีสําคัญของเน้ือหา เปนรูปแบบของความคิดเห็นที่ผูสอนและผูเรียนสรางขึ้น เพ่ือแสดง
ความคิดออกมาเปนรูปธรรม นอกจากนี้ ทิศนา  แขมณี (2543: 2) ยังไดกลาวถึงความหมายของ
แผนผังกราฟกวา เปนแผนผังทางความคิด ประกอบไปดวยความคิดหรือขอมูลสําคัญๆ ที่เชื่อมโยงกัน
อยูในรูปแบบตางๆซึ่งใหเห็นโครงสรางของความรูหรือเนื้อหาสาระนั้นๆ เปนเทคนิคที่ผูเรียนสามารถ
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นําไปใชในการเรียนรูเนื้อหาสาระตางๆ จํานวนมาก เพ่ือชวยใหเกิดความเขาใจในเน้ือหาสาระน้ันได
งายขึ้น เร็วขึ้นและจดจําไดนาน สอดคลอง กับ พิมพันธ  เดชะคุปต (2544: 129) ที่กลาววาแผนผัง
กราฟก คือแบบของการสื่อสาร เพื่อใชนําเสนอขอมูลที่ไดจาการรวบรวมอยางเปนระบบ มีความเขาใจ
งาย กระชับ กะทัดรัด ผังกราฟกนั้นไดมาจากการนําขอมูลดิบ หรือความรูจากแหลงตางๆมาจัด
กระทําขอมูลในการจัดกระทําขอมูลตองใชทักษะการคิด เชน การสังเกต การเปรียบเทียบ การ
แยกแยะ การจัดประเภท การเรียงลําดับ การใชตัวเลข เชน คาความถี่ คาเฉลี่ย การสรุป จากนั้นจึงมี
การเลือกแบบผังกราฟก เพ่ือนําเสนอขอมูลที่จัดกระทําแลว ตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่ผู
นําเสนอตองการ และยังสอดคลองกับ อัญชลี  เอกโทชุน (2544: 47) ที่กลาววา แผนผังกราฟกเปน
เครื่องมือที่สําคัญที่แสดงใหเห็นกระบวนการคิดของผูสรางแผนภาพ หากนักเรียนเปนผูสรางแผนภาพ
จะทําใหเห็นวานักเรียนเรียนรูอะไร และทําใหนักเรียนเขาใจกระบวนการคิดของตนเองเนื่องจาก
สามารถอธิบายออกมาเปนแผนภาพไดซึ่งสอดคลองกับ มานะ  ทิพยคีรี (2552, มีนาคม 25)ไดให
ความหมายของผังกราฟกวาหมายถึง แบบของการส่ือสารโดยสื่อสารออกมาในลักษณะของรูปภาพ 
กราฟไดอะแกรม ซึ่งขอมูลที่จะนําเสนอนั้นไดถูกจัดกระทําดวยวิธีการตางๆที่ตองผานกระบวนการ
ทางการคิดระดับสูงมาแลว ซึ่งผังกราฟกนั้นเปนสิ่งที่แสดงความคิดที่เปนนามธรรมใหออกมาเปนภาพ
หรือไดอะแกรมชวยทําใหเกิดความเขาใจงายขึ้น เร็วขึ้น และจดจําไดในสิ่งที่เรียนรูไดนาน และการ
เลือกแบบผังกราฟกเพ่ือใชนําเสนอขอมูลนั้น เลือกใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคท่ีผูนําเสนอตองการ 
 Clark (1991:37-38) กลาววาแผนผังกราฟกเปนรูปแบบความคิดที่ผูสอนหรือผูเรียนหรือท้ัง
ผูสอนและผูเรียนสรางขึ้นเพ่ือแสดงความคิดเห็น ความเขาใจออกมาเปนรูปธรรมวา ผูเรียนกําลังคิด
อะไรจากการอานเนื้อหาวิชา สอดคลองกับ Bromley et. Al., (1995: 4 ) ที่กลาววาแผนผังกราฟก
เปนการนําเสนอความรูใหเห็นเปนภาพ เปนวิธีจัดโครงสรางขอมูล การจัดการกับรายละเอียดที่สําคัญ
ของมโนทัศนหรือหัวขอตางๆอยางเปนลําดับและสอดคลองกับ Freeman (1999 cite in Hyerle 
2000: 62) ที่ใหความหมายของแผนผังกราฟกวาคือ การนําเสนอมโนทัศน ความรู หรือขอมูลใน
รูปแบบท่ีรวมกันระหวางขอความและรูปภาพ  นอกจากนี้ Doug and Melissa (2008: 1) ยังได
กลาวถึงแผนผังกราฟกวา เปนเครื่องมือการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณคา สามารถประยุกตใช ได
อยางยืดหยุนและไมมีที่สิ้นสุดจะแสดงใหเห็นถึงความสามารถ และการจัดลําดับของกระบวนการคิด
ของผูเรียนทําใหเห็นจุดแข็ง จุดออนของความเขาใจของผูเรียนอยางชัดเจน 

จากความหมายท่ีนักวิชาการและนักการศึกษาไดใหความหมายของแผนผังกราฟกไวสรุปได
วา แผนผังกราฟก หมายถึง รูปแบบความคิดหรือความเขาใจท่ีถูกสรางขึ้นมาเพ่ือสื่อสาร แสดง
ความคิด และความรูที่มีอยูในสมองใหออกมาเปนโครงสรางภาพรวมในลักษณะรูปภาพ กราฟ และ 
ตาราง นอกจากน้ียังมีชื่อเรียกตางๆกันอีกมากมาย เชน แผนผังความหมาย (semantic mapping) 
แผนที่ความคิด (mind mapping)  กรอบมโนทัศน (concept mapping) เปนตน ซึ่งขอมูลที่จะ
นําเสนอไดถูกจัดกระทําโดยผานกระบวนการคิดท่ีเปนระบบแลวนําเสนอเปนภาพที่เปนรูปธรรม 
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4.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับแผนผังกราฟก 
  มีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับแผนผังกราฟกไวดังนี้คือ 
 จีรวรรณ  ไตรโสรัส  (2549: 99)  ไดกลาวถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับแผนผังกราฟก 
ที่ใหประโยชนตอการเรียนการสอนไว ดังนี้ 
 “การนําผังความรู (แผนผังกราฟก)  มาใชในการเรียนการสอนมีรากฐานและพัฒนามาจาก
ทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมาย (Meaningful Learning Theory)ของ Ausubel (1968) เพ่ือ
สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย (Hawk 1986: 81-82)  หลังจากป  1968 จนถึง 
ประมาณป 1975 เกิดแผนภาพรูปแบบตาง ๆมากกวา 20 ชนิด ตอมา (Barron 1970)ไดพัฒนา
แผนภาพโดยเรียกวา โครงสรางภาพรวม (Structure  Overview) และในป 1974และ  Barron and 
Stone (1974) ไดขยายโครงสรางภาพรวมแลวเรียกชื่อใหมวาการจัดขอมูลดวยแผนผังกราฟก 
(Graphic Organizer) ซึ่งแสดงเปนภาพองคประกอบสําคัญและความสัมพันธของเนื้อหาอยางเปน
ลําดับขั้น (วรพร  ปณตพงศ  2544: 17) ผังความรูนี้ จะมีชื่อเรียกคลายกันหลายชื่อ  อาทิเชน 
โครงสรางความคิดลวงหนา (Advance Organizers) แผนภาพความคิดรวบยอด (Concept 
diagram) ผังความคิดรวบยอด (Concept Maps) (Saskatoon Public School  Division  2004) 
และ ผังความคิด (Mind Maps) หลังจากน้ันมีนักการศึกษาไดนําผังความรูมาพัฒนาและใชในการ
เรียนการสอนกวางขวางข้ึน จนกระท้ังปจจุบันผังความรูไดรับความสนใจและยอมรับจากนักการศึกษา
โดยนํามาใชในการเรียนการสอนในวิชาตาง ๆ มากข้ึนเปนลําดับ” 
 ดวยเหตุนี้ ในการศึกษาเกี่ยวกับการนําแผนผังกราฟกมาใชในการเรียนการสอน  สิ่งที่จําเปน
อยางยิ่งคือ การศึกษาทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมาย (Meaningful Learning) ของ                
Ausubel โดยผูวิจัยจะนําเสนอรายละเอียดของทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมาย ที่เป นพ้ืน
ฐานความรูที่สําคัญตอแนวคิดท่ีจะนําแผนผังกราฟกมาใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอนใหเกิด
ประสิทธิภาพ ดังตอไปน้ี 
 
4.3 ทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมาย (Meaningful  Learning  Theory) 

Ausubel, (1969: 50-51) นักจิตวิทยาแนวปญญานิยมเปนผูที่ใหความสนใจและ มีบทบาท
ในการสรางทฤษฎีหรือหลักการในการอธิบายการเรียนรูอย างมีความหมาย หรือที่ เรียกวา 
Meaningful Verbal Learning โดยใหความเห็นวาปจจัยที่สําคัญที่สุดอยางเดียวท่ีมีอิทธิพลตอการ
เรียนรูคือ  สิ่งที่ผูเรียนเรียนรูอยูแลว  แลวคนหาวาเขารูอะไรบาง หลังจากนั้นครูจึงสอนส่ิงใหมให
สอดคลองกับความรูเดิมที่ผูเรียนมีอยู นอกจากนี้ Ausubel (1963: 26-28) กลาววาโครงสรางปญญา
จะจัดความรูในสาขาใดสาขาหนึ่งอยางเปนระบบมีความม่ันคงและชัดเจนในชวงเวลาหนึ่งซึ่งถือวาเปน
ปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการเรียนรูและความคงทนในการเรียนรูเน้ือหาใหมในสาขาเดียวกันทํา
หนาที่บงชี้ความตรงและความชัดเจนถึงความหมายของสิ่งที่จะเรียน ซึ่งผานเขามาในขอบขายของ
ความคิด (Cognitive  Field) ซึ่งกระบวนการนี้เปนกระบวนการท่ีเกิดขึ้นในธรรมชาติ ถาโครงสราง
ทางปญญาจัดระบบไวมั่นคง ชัดเจน และเหมาะสมไมสับสน แลวการเรียนรูสิ่งใหมจะเกิดไดดี และ
จดจําไดแมนยําขึ้น ในทางตรงขามหากโครงสรางทางปญญาระบบไมมั่นคง ไมชัดเจน หรือสับสนแลว
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ก็จะเรียนรูความรูใหมหรือการจําก็จะเกิดขึ้นไดยาก ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงตองหาวิธีการท่ี
จะทําใหโครงสรางทางปญญาที่นักเรียนมีอยูสัมพันธกับเนื้อหาที่จะเรียนรูใหม ซึ่ง Ausubel เชื่อวา
การจัดการเรียนการสอนควรทําใหความรูใหมมีความสัมพันธกับโครงสรางทางปญญา(Cognitive 
Structure) ของผูเรียนดวยการใชการจัดระบบที่มีลักษณะเฉพาะโดยแบงเปนหัวขอยอย ดังนี้ 

1.  ความหมายของการเรียนรูอยางมีความหมาย 
2.  แนวคิดของการเรียนรูอยางมีความหมาย 
3.  องคประกอบของทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมาย 
4.  หลักการเรียนรูอยางมีความหมาย 
 

4.4 ความหมายของการเรียนรูอยางมีความหมาย 
 Ausubel (1968: 54-58) ไดใหความหมายของการเรียนรูอยางมีความหมายสรุปไดวา การ
เรียนรูอยางมีความหมาย หมายถึง การเรียนรูที่ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางมโนทัศน
หรือความรูใหมกับมโนทัศนหรือความรูเดิมที่มีอยูในโครงสรางทางปญญาของผูเรียนอยางถูกตองและ
ตอเนื่องกัน ในการเรียนรูอยางมีความหมายน้ัน ผูเรียนจะสามารถเชื่อมโยงความรูใหมเขากับมโนทัศน
หรือหลักการท่ีผูเรียนมีอยูในโครงสรางปญญา ซึ่งเปนความรูเดิมของผูเรียน การเรียนรูอยางมี
ความหมายจะทําใหผูเรียนสามารถระลึกไดแมชวงเวลาผานไป  นอกจากนี้ผูเรียน  ยังสามารถนํา
ความรูที่ไดไปประยุกตใชในสถานการณหรือปญหาใหม ๆ ได  ในขณะที่การเรียนรูแบบทองจํา (Rote 
Learning)จะใชวิธีการใหนักเรียนจดจําสิ่งที่เรียน โดยปราศจากเหตุผล ไมมีการสรางความสัมพันธ
ระหวางสิ่งที่เรียนกับความรูที่มีในโครงสรางทางปญญา โดย Ausubel (1968: 506) เชื่อวาการเรียนรู
จะเกิดขึ้นได เมื่อผูเรียนไดเชื่อมโยงส่ิงที่เรียนรูใหมผนึกไวในโครงสราง ทางปญญาหรือความรูเดิมท่ีมี
อยูในสมองของผูเรียน ซึ่งแสดงวาการเรียนรูสิ่งใหมนั้นมีความหมายและผูเรียนเกิดความเขาใจจาก
ความหมายของการเรียนรูอยางมีความหมายท่ีกลาวมาขางตน จึงสามารถสรุปไดวา การเรียนรูอยางมี
ความหมายเปนการเรียนรูที่มุงเนนใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางความรูใหม หรือสิ่ง
ที่จะเรียนกับความรูเดิมที่มีอยูในสมองของผูเรียน แลวผนึกความรูใหมไวในโครงสรางทางปญญา 
 
แนวคิดของการเรียนรูอยางมีความหมายของ 

ทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมายตามแนวคิดของ  Ausubel (1969: 50-52) มีจุดเริ่มตน  
2  ประการ  ดังนี้ 

1.  ขอตกลงเบื้องตนซึ่งเปนจุดสําคัญของทฤษฎีนี้  คือปจจัยที่สําคัญที่สุดที่มีอิทธิพลตอการ
เรียนรูคือ ปริมาณ ความชัดเจน และการจัดระบบระเบียบของความรูที่ผูเรียนมีอยูในปจจุบันซ่ึง
ประกอบดวย ขอเท็จจริง ประพจน มโนทัศน ทฤษฎีและขอมูลดิบที่ผูเรียนมีอยูในโครงสรางทาง
ปญญาในชวงเวลานั้น 

2.  ธรรมชาติของส่ิงที่จะเรียนรู วาผูเรียนจะสามารถนําไปเชื่อมโยงความรูที่มีอยูไดหรือไม  
ซึ่งการเชื่อมโยงระหวางมโนทัศนในสิ่งที่จะเรียนจะตองมีลักษณะ 2 ประการ คือ 

2.1  มีลักษณะที่ความสัมพันธนั้นจะไมเปลี่ยนแปลงแมวามโนทัศนนั้นจะถูกใชดวยมโน
ทัศนที่ใชแทนกันได (Substantiveness) ก็ตาม ยกตัวอยางเชน มโนทัศนเกี่ยวกับสามเหลี่ยมดานเทา 
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ระบุวา สามเหลี่ยมดานเทา คือ สามเหล่ียมที่มีความยาวของดานเทากันสามดาน ผูเรียนสามารถ
เปลี่ยนประโยคเปน สามเหลี่ยมดานเทาใด ๆ คือ สามเหลี่ยมท่ีมีความยาวดานเทากันทั้งหมด ซึ่งทําให
มโนทัศนของสามเหลี่ยมดานเทาไมเปลี่ยนแปลง 
 2.2  มีลักษณะของส่ิงที่จะเรียนรูโดยผูเรียนใชความรูเดิมมาอธิบายไดอยางมีหลักเกณฑ 
(Nonarbitrariness) ยกตัวอยางเชน ผูเรียนสามารถหาผลบวกของมุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมซึ่ง
เทากับ 360 องศาได เนื่องจากผูเรียนรูแลววาสี่เหลี่ยมคือ รูปสามเหลี่ยมสองรูปมาประกอบกันและ
ผลบวกของมุมภายในรูปสามเหลี่ยมเทากับ 180 องศา ดังนั้นผูเรียนจึงสามารถใชหลักของความรูเดิม
มาหาผลบวกของมุมภายในรูปสี่เหลี่ยมได 

Ausubel  and  Robinson (1969: 53)กลาววาเนื้อหาหรือความรูใหมทั้ง 2 ลักษณะท่ีกลาว
มานี้มีความหมายเชิงตรรกะ (Logical Meaningfulness)อยางไรก็ตามแมวาสิ่งที่เรียนมีลักษณะท่ี
เรียกวาการมีความหมายเชิงตรรกะแลวก็ตามก็ไมไดความหมายวาผูเรียน จะเกิดการเรียนรูอยางมี
ความหมาย ยังตองขึ้นอยูกับการมีความหมายท่ีเกิดจากตัวผูเรียนเรียกวา  ความหมายเชิงจิตวิทยา 
(Phychological Meaning) ซึ่งจะมีเงื่อนไข 2 ประการ คือ  

1.  ผูเรียนมีความรูที่เกี่ยวของในการเชื่อมโยงระหวางความรูเดิมที่มีอยูในโครงสรางทาง
ปญญากับสิ่งใหมที่จะเรียน ซึ่งอาจจะเชื่อมโยงในลักษณะท่ีความสัมพันธนั้น จะไมเปลี่ยนแปลงไมวา
มโนทัศนนั้นจะถูกนําไปใชในลักษณะท่ีใชแทนกันได (Substantiveness) หรืออธิบายสิ่งที่จะเรียน
ดวยการใชความรูเดิมมาอธิบายอยางมีหลักเกณฑ (Nonarbitrainess) หากผูเรียนสามารถเชื่อมโยงได
เชนนี้กลาวไดวา ความรูหรือสิ่งที่จะเรียนเกิดความหมายอยางมีศักยภาพ (Potentially Meaningful) 
ตอผูเรียนหรือเกิดความหมายเชิงศักยภาพ (Potential  Meaningfulness) ตอผูเรียน 

2.  ผูเรียนมีความต้ังใจท่ีจะเชื่อมโยงส่ิงที่เรียนใหมเขากับความรูที่มีอยูในโครงสรางทาง
ปญญา 

นอกจากน้ี  Ausubel ไดสรุปวาเงื่อนไขท่ีทําใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายมี 3 เงื่อนไข  
ไดแก 

1.  ลักษณะของเน้ือหา  ตองมีความสัมพันธกับสมมติฐานทางโครงสรางทางปญญาใน
ลักษณะที่มีความหมายเชิงตรรกะ 

2.  ผูเรียนตองมีความสามารถที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางเนื้อหาหรือสิ่งที่เรียน 
3.  ผูเรียนตองมีความพยายามหรือความตั้งใจท่ีเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางความรูใหมกับ

ความรูเดิมที่มีอยูในโครงสรางทางปญญา 
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Ausubel ไดอธิบายเงื่อนไขที่จะทําใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย ดังแผนภูมิที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมทิี่ 5  เงื่อนไขท่ีทําใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย   
ที่มา: Ausubel, D.P. and Robinson, F.G. (1969). School Learning :  An Introduction to  
Education Psychology. New York: Holt Rinehart and Winston. 
  
 
 
 
 

โครงสรางทางปญญา สิ่งที่จะเรียน เงื่อนไขสําหรับ 

ความหมายเชิงตรรกะ 
สามารถเชื่อมโยงกับความรูเดิม 

ความสามารถในการเชื่อมโยง ความรูที่เก่ียวของ 

ความรูที่เก่ียวของ ความสามารถ
ในการเชื่อมโยง 

ความตั้งใจในการ
เรียนรูอยางมี
ความหมาย 

การเรียนรู         
อยางมีความหมาย 

ความหมายเชิงศักยภาพ 

มีคุณสมบัติที่ 

  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



72 
 

 จากแผนภูมิที่ 5 จะเห็นวาการเรียนรูอยางมีความหมายมีปจจัยหลักที่สําคัญ 3 ประการ  
ไดแก ความรูเนื้อหาใหมซึ่งจะตองมีลักษณะที่ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงกับความรูเดิ มที่มีอยูใน
โครงสรางทางปญญา ความสามารถในการเชื่อมโยงความรูของผูเรียน และความตั้งใจในการเชื่อมโยง
ความรูใหม และความรูที่มีอยูในโครงสรางทางปญญา 
 
องคประกอบของทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมาย 
 Ausubel (1971 อางถึง ในศิริลักษณ หยางสุวรรณ 2543: 16-17) ไดสรุปวา ทฤษฎีการ
เรียนรูอยางมีความหมายเกี่ยวของกับองคประกอบ 3 ประการ คือ 

1. การจัดระบบของเนื้อหา (เนื้อหาในหลักสูตร)เนื้อหาที่จะใชสอนใหกับผูเรียนจะไมเนนให
นักเรียนทองจํา แตควรใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติและคนหาคําตอบดวยตนเอง และมีความสัมพันธกัน
ในลักษณะลําดับชั้น มีความเหมือนและความตางของเน้ือหาท่ีจะใหผูเรียนสังเกตและเปรียบเทียบ ไม
มีรายละเอียดมากนัก  จะชวยใหผูเรียนจับประเด็นสําคัญและหาความสัมพันธลักษณะเชิงลําดับชั้นได 

2. วิธีการท่ีสมองเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม (วิธีการเรียนรู)ผูเรียนสามารถนํา เทคนิค
ตาง ๆ เชน การใชแผนภาพ แผนภูมิ แผนผัง ตารางหรือสัญลักษณตางๆ เขามาประกอบในการทํา
ความเขาใจสิ่งที่เรียนใหกระจางมากขึ้น เพื่อใหเห็นความแตกตางของเน้ือหา ทราบลักษณะสําคัญของ
เนื้อหาที่เรียนโดยใชสิ่งตางๆ ขางตนชวยในการสรุปเนื้อหา 

3. วิธีการนําความรูใหมในหลักสูตรและวิธีการเรียนรูไปประยุกตใชเมื่อตองนําเสนอความรู
ใหมใหแกผูเรียน (การเรียนการสอน) Ausubel เชื่อวาในสมองของมนุษยมีการจัดความรูตางๆ ที่ได
เรียนรูอยางเปนระบบในลักษณะที่เปนโครงสรางที่เรียกวา  โครงสรางทางปญญา  ซึ่งมีการจัดลํา ดับ
ความสัมพันธเชื่อมโยงจากมโนทัศนที่กวางและครอบคลุมจนถึงมโนทัศนที่เฉพาะเจาะจง ดังนั้นการ
เรียนรูที่จะกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงควรเปนการเรียนรูอยางมีความหมายท่ีผูสอนตองใหผูเรียน
สามารถนําสิ่งที่เรียนรูใหมเขาไปเชื่อมโยงความรูเดิม หรือมโนทัศนที่มีอยูแลว ควรใหผูเรียนฝกหัดการ
เชื่อมโยงเน้ือหาอยางตอเนื่อง ไมใชการทองจํา หรือผูสอนบรรยายแตเพียงผูเดียว 
 นอกจากน้ี  Ausubel  and  Robinson (1969: 57-58)  ไดเสนอวาการเรียนรูอยางมี
ความหมายจะเกิดขึ้นไดหรือไมข้ึนอยูกับปจจัยตอไปน้ีคือ 

1. ลักษณะการจัดเนื้อหาเนื้อหาควรจัดใหผูเรียน ไดเห็นถึงความสัมพันธเชิงลําดับชั้นความ
เหมือนหรือความตาง ความขัดแยง เพ่ือใหผูเรียนจับประเด็นสําคัญของเนื้อหาไดงายขึ้น 

2. ระดับความสามารถในการเช่ือมโยงความรูใหมเขากับความรูเดิมที่มีอยูแลว  ผูเรียนแตละ
คนมีโครงสรางทางปญญาแตกตางกันตามระดับการรับรูทางสมอง ดังนั้น ผูเรียนที่สามารถเชื่อมโยง
ความรูเดิมที่มีอยูแลวเขากับส่ิงที่เรียนใหมไดดีมากเพียงใดยอมใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย
ไดมากข้ึน 

3. ความพยายามในการเชื่อมโยงความรูใหมเขากับความรูเดิมที่มีอยูแลวการเรียนรูที่มี
ความหมายยอมสรางแรงจูงใจใหผูเรียนอยากท่ีจะเรียนรูตอไป และพยายามท่ีเชื่อมโยงความรูใหมเขา
กับความรูเดิมที่มีอยูแลว ดังนั้น ผูสอนตองพยายามกระตุนใหผูเรียนเกิดความพยายามท่ีจะเชื่อมโยง
ความรูใหมเขากับความรูเดิมที่มีอยูแลว เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย หากการ
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เรียนรู ที่ผูเรียนไมพยายามเชื่อมโยงความรูใหมเขากับความรูเดิม จะทําใหผูเรียนใชการจดจํา โดย
ปราศจากการเขาใจอยางมีความหมายเม่ือตองยอนระลึกขอมูลจะพบวาความจําในสวนน้ันลดลง 
 
หลักการเรียนรูอยางมีความหมาย 

Ausubel (1968: 506-510) ไดเสนอหลักการเรียนรูที่มีความสําคัญในการจัดการเรียนการ
สอนไว  2  ประการ  ดังนี้ 

1. การจําแนกความแตกตางแบบกาวหนา (Progress Differentiation)จากหลักการของ ที่
กลาววาการเรียนรูอยางมีความหมายจะเกิดข้ึนเมื่อมีการนําความรูใหมเขาไปเชื่อมโยงกับความรูเดิมท่ี
มีอยูเกิดเปนมโนทัศนที่มีความหมายกวางซึ่งอยูดานบนสุดของโครงสรางทางปญญาและมโนทัศนที่มี
ความเฉพาะเจาะจงจะอยูถัดลงมาในลักษณะเปนลําดับชั้น  กระบวนการแยกแยะความแตกตางเชิง
กาวหนาจะเพ่ิมขึ้นถาผู เรียนมีโอกาสไดรวมอภิปรายรวมกันจะทําใหเห็นความเก่ียวของและ
ความสัมพันธของส่ิงตาง ๆ ที่เรียนไดดีขึ้น 

2. การผสมผสานความรูใหมเขากับความรู เดิมแบบบูรณาการอยางคอยเปนคอยไป 
(Integrative Reconciliation) เพ่ือใหเกิดการเรียนรูที่มีความหมายซึ่งการเรียนรูอยางมีความหมาย
เกิดข้ึนจากการท่ีผูเรียนไดเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิมที่มีอยูในโครงสรางทางปญญา ถาผูเรียน
สามารถเชื่อมโยงมโนทัศน ทําใหเกิดความสัมพันธใหมและเชื่อมโยงระหวางชุดของมโนทัศน จะทําให
เกิดการประสานสัมพันธเชิงบูรณาการของมโนทัศน ซึ่งจะทําใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย
เพ่ิมข้ึน 
 นอกจากนี้  Shuell and Moran (1994, อางถึงใน สุปรียา  ตันสกุล  2540: 10)  ได
รวบรวมหลักการเรียนรูอยางมีความหมายท่ีมีผลตอการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพจาก
งานวิจัยและทฤษฎีตางๆ สรุปวาขึ้นอยูกับสิ่งตอไปนี้ 

1. ความคาดหวัง (Expectation) การเรียนรูอยางมีความหมายจะมีประสิทธิภาพสูงสุด  เมื่อ
ผูเรียนมีแนวคิด ความคาดหวังวาเรียนแลวจะไดอะไร ดังนั้นผูสอนจะตองใหผูเรียนรับทราบถึง
จุดมุงหมายของการเรียนวาตองทําอะไรอยางไรและจะไดผลสัมฤทธิ์อะไรบาง 

2. การจูงใจ (Motivation) การสรางแรงจูงใจใหผูเรียนอยากเรียนรูจะทําใหผู เรียนพยายาม 
และอดทนตอการเรียน ทําใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย 

3. การกระตุนความรูเดิม (Prior–Knowledge Activation) ความรูเดิมมีความสัมพันธกับสิ่ง
ที่จะเรียนรูใหม มีอิทธิพลตอความเขาใจในสิ่งนั้น ดังนั้นผูสอนตองใชกลวิธีในการกระตุนใหระลึกถึง
ความรูเดิมและสิ่งเสริมความสัมพันธระหวางสิ่งที่จะเรียนกับความรูเดิม และผูสอนตองสนับสนุนให
ผูเรียนตระหนักวาเขารูอะไรแลว และเขาจะรูอะไรอีกผูสอนอาจใชคําถามหรือตรวจสอบวาผูเรียนรู
อะไร รูอยางไร 

4. ความใสใจ เปนขั้นตอนแรกของการเลือกรับขอมูล ถาผูเรียนใหความใสใจตอขอมูลนั้นก็จะ
ถูกดึงเขาสูความจําเชิงปฏิบัติการ (Network Memory) เพ่ือพรอมที่จะทํางานตอไป ดังนั้นผูสอนตอง
นาํเสนอสิ่งที่เรียนที่มีความนาสนใจ  รวมทั้งใชกลวิธีเพ่ือชวยใหผูเรียนใสใจกับขอมูลนั้น 

5. การ เข า รหั ส ข า วส า ร เป นกระบวนการสร า งตั ว แทนทางความ คิด  (Mental 
Representation) ที่มีพ้ืนฐานมาจากลักษณะการเรียนรูที่เดนชัด กระบวนการนี้เกิดขึ้นเม่ือขอมูลใน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



74 
 

ความจําเชิงปฏิบัติการเคล่ือนเขาสูความจําระยะยาว โดยเชื่อมโยงความรูใหมเขากับสิ่งที่รูแลวใน
ความจําระยะยาวการเช่ือมโยงนี้ตองทําใหมีลักษณะท่ีเดนชัดใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย โดย
ผูสอนตองชวยใหผูเรียนมองเห็นความสัมพันธระหวางขอมูลใหมกับความรูเดิมซึ่งผูสอนสามารถ
สงเสริมกระบวนการเหลานี้ได 4 วิธี ดังนี้ 

1. จัดกิจกรรม (Activity) กระตุนใหคิด วิเคราะหสิ่งที่เรียน ใหผูเรียนไดคิดแกปญหา มีการ
ทดสอบยอย 

2. การจัดระเบียบ (Organization) เปนกระบวนการจัดกลุมขอมูลเขาสูประเภทหรือรูปแบบ
ใหเกิดความหมายนั้น ผูสอนควรชวยใหผูเรียนเขารหัสขอมูลโดยจัดระเบียบขอมูลใหมและนําสิ่งที่จัด
ระเบียบใหมนี้เขาสูโครงสรางอยางเปนระบบ วิธีสอน ไดแก การใชแผนภูมิและตารางสัมพันธ(Chart 
and Matrix as Organizers) การจัดลําดับขั้น (Hierarchies as Organizers)  การจัดระเบียบอ่ืนๆ 
เชน  กราฟ  ไดอะแกรม ตาราง 

3. การขยายความ (Expanding) เปนกระบวนการเพ่ิมจํานวนความสัมพันธระหวางสิ่งที่เรียน
กับความรูเดิมท่ีมีอยูการใหตัวอยางที่นอกเหนือจากบทเรียนใหผูเรียนไดคิด 

4. การใชสิ่งชวยจํา (Mnemonic Devices) เชน การสรางจินตนาการ 
5. การเปรียบเทียบ (Comparison) เพ่ือใหผูเรียนเกิดความเขาใจในส่ิงที่เรียนมองเห็นความ

เกี่ยวของ ความสัมพันธระดับสูง ผูสอนตองใหผูเรียนไดเปรียบเทียบความคลายคลึง ความแตกตาง
ของมโนทัศนและขอเท็จจริงตาง ๆ 

6. การต้ังสมมติฐาน (Hypothesis Generation) เพ่ือเปนการกระตุนใหผูเรียนเปนผูกระทํา
และเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย 

7. การทบทวน (Repetition) การเรียนรูอยางมีความหมายตองใชเวลา ผูสอนสามารถใชสื่อ 
วิธีการที่จะทําใหผูเรียนไดมีโอกาสทําซ้ําเพ่ือเชื่อมโยงใหเกิดความสัมพันธ 

8.  การปอนกลับ  (Feedback)  เปนกระบวนการที่ชวยกระตุนใหผู เรียนมีแรงจูงใจ                 
ในการเรียน การติชมจากผูสอน จะเปนสิ่งที่ชวยใหการเรียนรูอยางมีความหมายมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

9. การประเมินผล (Evaluation) เปนการทําใหผูเรียนไดทราบวาการเรียนรูที่เกิดขึ้นถูกหรือ
ผิด มีจุดเดนจุดดอยอะไร เมื่อพบขอบกพรองจะไดวางแผนดําเนินการปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึนตอตนเอง 

10. การควบคุม (Monitoring) กระบวนการเรียนรูตองมีการควบคุมโดยผูสอนและผูเรียน 
เพ่ือใหผูเรียนทราบความกาวหนาของตน ดังนั้นการเรียนการสอนจึงตองมีการทดสอบทั้งโดยผูสอน
และผูเรียนทดสอบตนเอง (Self-Testing) 

11. การรวมกันการบูรณาการการสังเคราะห (Combination, Integration, Synthesis) 
เพ่ือใหการเรียนรูพัฒนาขึ้น ตองมีการเชื่อมโยงขอมูลที่กระจัดกระจายหรือเปนสวนยอยเขาสูการ
สังเคราะห และบูรณาการหลายๆ วิธี เชน ผูสอนสามารถใชตาราง แผนภาพ โครงสรางที่จัดระเบียบ 
 จากทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมายท่ีกลาวมาขางตน สามารถนําความรูที่ไดไปใช
ประโยชนในการวิจัยไดดังนี้คือ การสอนใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางความรูใหม
กับความรูเดิมที่มีอยูในสมองของผูเรียนดวยการใชแผนภูมิกราฟกในรูปแบบตางๆเขามาประกอบใน
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การทําความเขาใจในส่ิงที่เรียนใหมีความชัดเจนมากข้ึนโดยการใหผูเรียนฝกหัดการเชื่อมโยงเนื้อหา
อยางตอเนื่อง ไมใชการทองจํา และตองจัดเรียงเนื้อหาอยางเปนระบบเปนลําดับ  เพ่ือใหผูเรียนจับ
ประเด็นสําคัญของเนื้อหาไดงายข้ึน   
 
4.5 รูปแบบของแผนผังกราฟก 
 ผังกราฟกแตละรูปแบบมีวัตถุประสงคของการนําเสนอขอความรูที่แตกตางกันออกไปมีนัก
การศึกษาหลายทานไดเสนอรูปแบบตางๆของผังกราฟกไว ดังตอไปนี้ 
 Doug and Melissa (1999 อางถึงใน ศิริลักษณ แกวสมบูรณ, 2543) ไดเสนอผังกราฟก
แบบตางๆดังนี้ 

1. ผังกราฟกท่ีมีวัตถุประสงคของการนําเสนอที่เปนเหตุเปนผล เชน  
 1.1 ผังกางปลา (Fish Bone) 
 1.2 ผังใยแมงมุม (Spider Map) 
2. กราฟกท่ีมีวัตถุประสงคของการนําเสนอขอมูลที่เปนการเรียนลําดับเหตุการณหรือขั้นตอน 

เชน 
 2.1 ผังเรียงลําดับ (Chain) 
 2.2 ผังวัฎจักร (Cyclical Scale) 
 2.3  มาตราตอเน่ือง (Conyinuum Scale) 
3. ผังกราฟกท่ีมีวัตถุประสงคของการนําเสนอขอมูลที่เปนการเปรียบเทียบ เชน  
 3.1 ผังวงกลมซอน (Venn Diagram) 
 3.2 ทีชารท (T-Chart) 
 3.3 ตารางเปรียบเทียบ (Compare/ Contrast Matrix) 
Doug and Melissa, (1999) ไดเสนอผังกราฟกแบบตางๆ ดังนี้ 
1. ผังกราฟกท่ีมีวัตถุประสงคการนําเสนอขอมูลที่เปนเหตุเปนผล เชน  

1.1 ผังกางปลา (Fish Bone) 
  1.2 ผังใยแมงมุม (Spider Map) 

2. ผังกราฟกท่ีมีวัตถุประสงคของการนําเสนอขอมูลที่เปนการเรียงลําดับเหตุการณหรือ
ขั้นตอน เชน 
  2.1 ผังเรียงลําดับ (Chain) 
  2.2 ผังวัฎจักร (Cyclical Map) 
  2.3 มาตราตอเน่ือง (Continum Scale) 
  2.4 ผังเสนอปญหาและการแกปญหา (Problem/Solution) 
 Kagan (1998: 3-4 อางถึงใน ศิริลักษณ  แกมสมบูรณ, 2543: 11) ไดเสนอเทคนิคผังกราฟก
แบบตางๆ ไวดังนี้ 

1. ผังกราฟกท่ีมีวัตถุประสงคของการนําเสนอขอมูลที่เปนมโนทัศน เชน 
 1.1 ผังความคิด (Mind Map) 
 1.2  ผังมโนทัศน (Concept Map) 
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2. ผังกราฟกที่มีวัตถุประสงคของการนําเสนอขอมูลที่เปนการเปรียบเทียบ เชน  

 2.1 เวนนไดอะแกรม (Venn Diagram) 
 2.2 ทีชารจ (T-chart) 

3. ผังกราฟกท่ีมีวัตถุประสงคการนําเสนอขอมูลที่เปนเหตุเปนผลเชนผังกางปลา (Fish bone) 
4. ผังกราฟกท่ีมีวัตถุประสงคการนําเสนอขอมูลที่เปนการเรียงลําดับเหตุการณหรือขั้นตอน 

เชน    
4.1 ผังเรียงลําดับ (Chain) 

 4.2 ผังวัฎจักร (Cyclical Map) 
 ทิศนา แขมมณี (2547: 389-400) ไดเสนอเทคนิคผังกราฟกแบบตางๆ ไวดังนี้ 

1. ผังกราฟกท่ีมีวัตถุประสงคของการนําเสนอขอมูลเปนมโนทัศน ไดแก 
1.1 ผังความคิด (A Mind Map)  

 1.2 ผังมโนทัศน (A Concept Map) 
2. ผังกราฟกท่ีมีวัตถุประสงคของการนําเสนอขอมูลเปนเหตุเปนผล ไดแก 

2.1 ผังแมงมุม (A spider Map)  
 2.2 ผังกางปลา (A Fish Bone Map) 
3. ผังกราฟกท่ีมีวัตถุประสงคของการนําเสนอขอมูลเปนการเรียงลําดับ ไดแก 

 3.1 ผังลําดับขั้นตอน (A Sequential Map) 
 จากแบบของผังกราฟกท่ีนักการศึกษาไดเสนอไว พบวา แผนผังกราฟกท่ีนิยมใช 
กันโดยท่ัวไปมีจํานวนมาก และมีจํานวนมากเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆเน่ืองจากมีการคนพบแผนผังกราฟกแบบ
ใหมจากการปฏิบัติงานอยูเสมอและการเลือกใชแผนผังกราฟกนั้นจะเลือกใชตามเปาหมายหรือ
วัตถุประสงคของผูที่จะนําเสนอขอมูลเหลานั้น 
 ทิศนา แขมมณี (2547: 389-400) กลาววาแผนผังกราฟกเปนแผนผังทางความคิดซึ่ง
ประกอบไปดวยความคิดหรือขอมูลสําคัญๆ ที่เชื่อมโยงกันอยูในรูปแบบตางๆซึ่งทําใหเห็นโครงสราง
ของความรูหรือเนื้อหาสาระนั้นๆ การใชแผนผังกราฟกเปนเทคนิคที่ผูเรียนสามารถนําไปใชในสาระ
การเรียนรูตางๆ จํานวนมาก เพ่ือชวยใหเกิดความเขาใจในเนื้อหาสาระหรื อขอมูลตางๆที่ผูเรียน
ประมวลข้ึนมาน้ันอยูในรูปแบบท่ีอธิบายใหเขาใจและจดจํางาย แผนผังกราฟกเปนรูปแบบของการ
แสดงออกของความคิดที่สามารถมองเห็น และอธิบายไดอยางเปนระบบชัดเจนประหยัดเวลาดวย 
รูปแบบผังกราฟก ที่มีวัตถุประสงคของการนําไปใชงานในลักษณะตางๆกัน มีดังนี ้

1. แผนผังกราฟกท่ีมีวัตถุประสงคของการนําเสนอขอมูลที่เปนผังมโนทัศน มีดังนี้ 
1.1 ผังความคิด (a mind map) ผังความคิดเปนผังที่มีกรแสดงความสัมพันธของ 

สาระหรือความคิดตางๆ ใหเห็นเปนโครงสรางในภาพรวมโดยใชเสน คํา ระยะหางจากจุดศูนยกลาง สี 
เครื่องหมาย รูปทรงเลขาคณิต และภาพ แสดงความหมาย และความเชื่อมโยงของความคิดหรือสาระ
นั้นๆ โดยมีขั้นตอนหลักๆในการทําดังนี้ 

1.1.1 เขียนความคิดรวบยอดไวตรงกลาง แลวแตกสาขาออกไปเปนความคิด 
รวบยอดยอยๆ 

   ส
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      1.1.2 เขียนคําที่เปนตัวแทนความหมายของความคิดนั้นๆลงไปและรูปเลขาคณิต
แสดงระดับของคํา คําใดอยูในขอบเขตหรือระดับเดียวกันใชรูปเลขาคณิตเหมือนกันลอมกรอบคํานั้น 
      1.1.3 ลากเสนเชื่อมโยงความคิด เพื่อแสดงความสัมพันธของความคิดตางๆ เสนที่ใช
อาจเปนเสนตรง เสนโคง หรืออาจใชลูกศร แสดงความเชื่อมโยงของความคิดตางๆ  
      1.1.4 ใชสัญลักษณตางๆเปนตัวแทนความหมายของความคิด และความรูสึกตางๆ 

     1.1.5 สรางผังความคิดใหสมบูรณ ตามความเขาใจของตน 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมทิี ่6  ผังความคิด  (Mind map) 
ที่มา : Keiser,J. (2007,March 28). The Graphic Organizer. Online. Available: http://www. 

Graphic.org/similie.html. 
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1.2 ผังแมงมุม (a spider map) ผังแมงมุม เปนผังมโนทัศนอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งมีลักษณะ
คลายใยแมงมุม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที ่7 ผังแมงมุม (a spider map) 
ที่มา : School of California Online Resources for Education. (2007, March 28). 
Graphic Oraganizers(Online).Avialable:http://www.sdcoe.k12.caus/SCORE 
/actbank. 
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1.3 ผังมโนทัศน (a concept map) ผังมโนทัศน เปนผังที่แสดงมโนทัศนหรือความคิด

รวบยอดใหญไวตรงกลางและแสดงความสัมพันธระหวางมโนทัศนใหญและมโนทัศนยอยๆ เปนลําดับ
ขั้นดวยเสนเชื่อมโยง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที ่8 ผังมโนทัศน (Concept Map) 
ที่มา : Keiser,J. (2007,March 28). The Graphic Organizer. Online. Available: http://www. 

Graphic.org/similie.html. 
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 1.4 ผังกางปลา (a fishbone map) ผังกางปลาเปนผังที่แสดงสาเหตุของปญหาที่มีความ
ซับซอน ผังกางปลาจะชวยทําใหเห็นเปนสาเหตุหลักและสาเหตุยอยที่ชัดเจน 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที ่9 ผังกางปลา (cause and effect) 
ที่มา : School of California Online Resources for Education. (2007, March 28). 
Graphic Oraganizers(Online).Avialable:http://www.sdcoe.k12.caus/SCORE 
/actbank. 
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1.5 ผังวัฎจักร (a circle or cyclical map) แสดงลําดับขั้นตอนของเหตุการณ หรือ 
ปรากฏการณที่สัมพันธกันและเกิดตอเนื่องซ้ําแลวซ้ําอีก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที ่10 ผังวัฎจักร (a circle or cyclical map)  
ที่มา : Jaggard ใน Barry, K, & King : 22) อางถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2545, ศาสตรการสอน 
(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 394. 
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1.6 ผังวงกลมซอน หรือเวนไดอะแกรม (Venn Diagram) เปนผังวงกลม 2 วง หรือ 
มากกวาที่มีสวนหนึ่งซอนกันอยู เปนผังที่เหมาะสําหรับการนําเสนอสิ่ง 2 สิ่งหรือมากกวา ซึ่งมีทั้ง
ความเหมือนและความตางกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที ่11 เวนนไดอะแกรม (Venn diagram) 
ที่มา : Barry & King, 1992 : 15, อางถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2545, ศาสตรการสอน (กรุงเทพฯ : 
สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 395. 
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1.7 ผังวีไดอะแกรม (Vee Diagram) เปนเครื่องมือที่ใชในการศึกษาธรรมชาติความรู
และผลผลิตของความรูในวิชาวิทยาศาสตร ชวงแสดงความสัมพันธระหวางทฤษฎีกับวิธีการทาง
ความคิดกับการสังเกตและวิธีการเชื่อมโยงความเขาใจระหวางกิจกรรมการทดลองกับเนื้อหาในตํารา
เรียน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที ่12 ผังวีไดอะแกรม (Vee diagram) 
ที่มา : Novak and Gowin, 1984 : 3 อางถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2545, ศาสตรการสอน (กรุงเทพฯ : 
สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 396. 
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1.8 ผังพล็อตไดอะแกรม (Plot Diagram) เปนผังที่ชวยในการอานเรื่องราวที่มี
เหตุการณตอเนื่องกันยืดยาว เหมาะสําหรับการสอนอาน ผูเรียนสามารถใชผังชนิดนี้ชวยในการหา
พล็อตเร่ืองซึ่งก็คือ เหตุการณสําคัญที่นําไปสูจุดยอดของเรื่องและเมื่อเรื่องดําเนินไปสูจุดยอด คือ
จุดสําคัญท่ีสุดของเร่ืองแลวเหตุการณก็จะคล่ีคลายไปสูบทสรุปของเรื่อง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที ่13 ผังพล็อตไดอะแกรม (plot diagram) 
ที่มา : Keiser,J. (2007,March 28). The Graphic Organizer. Online. Available: http://www. 

Graphic.org/similie.html. 
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มณีรัตน  สุกโชติรัตน (2548: 198-212) กลาวถึง กลวิธีการแปลงเนื้อหาของบทอาน เปน
รูปแบบของแผนภูมิโครงเรื่องมี 3 กลวิธี ไดแก 

1. การสรางแผนภูมิโครงเรื่อง (mapping) คือ โครงสรางที่ประกอบจากรูปทรงเรขาคณิต 
แสดงบันทึกยอเนื้อหาสาระของบทอาน ทําใหผูอานเห็นความสัมพันธของใจความสําคัญกับ
รายละเอียดสนับสนุน มี 3 กลวิธี 

1.1 แผนภูมิทางปญญา (Mind mapping or semantic mapping) แผนภูมิทาง 
ปญญา หมายถึง โครงสรางแสดงบันทึกยอของเน้ือหาสาระของบทอานที่จัดเปนหมวดหมูหรือผังสรุป
รวมเนื้อหาสาระท้ังหมดของบทอานทั้งบท 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
แผนภูมิที ่14 แผนภูมิทางปญญา (Mind mapping or semantic mapping) 
ที่มา : มณีรัตน  สุกโชติรัตน, (2548: 199). อานเปนเรียนกอนออนเกง. กรุงเทพฯ: นานมีบุคส 
  

1.2 กรอบใจความสําคัญ (main idea grid) หมายถึง โครงสรางแสดงขั้นตอนการ
บันทึกยอเนื้อหาสาระของบทอานแตละตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที ่15 กรอบใจความสําคัญ (main idea grid) 
ที่มา : มณีรัตน  สุกโชติรัตน, (2548: 199). อานเปนเรียนกอนออนเกง. กรุงเทพฯ: นานมีบุคส 
  

ประโยคสําคัญ :
ใจความสําคัญ :
หัวขอเรื่องใหม :
รายละเอียด :
หัวขอเร่ืองเดิม :

หัวขอเรื่องใหญ    ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



86 
 

      1.3 แผนภูมิความคิด (idea-map or graphic organizer) หมายถึง โครงสรางแสดง
บันทึกยอเน้ือหาสาระของบทอานโดยใชรูปทรงเรขาคณิตมาประกอบในลักษณะโครงสรางที่แตกตาง
กัน ซึ่งอยูกับประเภทของแบบแผนการจัดเนื้อหาสาระของบทอานแตละตอนมีทั้งหมด 8 ประเภท
ดังนี้ คือ 
  1.3.1 ประเภทคําจํากัดความ (definition) 
 
 
 
 
แผนภูมิที ่16 แผนภูมิความคิด (idea-map or graphic organizer) 
ที่มา : มณีรัตน  สุกโชติรัตน, (2548: 199). อานเปนเรียนกอนออนเกง. กรุงเทพฯ: นานมีบุคส 
  

1.3.2 ประเภทบอกแหลงที่ตั้ง (location) 
 
 
 

 
 
 
แผนภูมิที ่17 แผนภูมิความคิดประเภทบอกแหลงที่ตั้ง (location) 
ที่มา : มณีรัตน  สุกโชติรัตน, (2548: 199). อานเปนเรียนกอนออนเกง. กรุงเทพฯ: นานมีบุคส 
  

1.3.3 ประเภทเปรียบเทียบ (comparison-contrast) 
 

 สัตวเลื้อยคลาน 
Reptiles 

สัตวเลี้ยงลูกดวยนม 
Mammals 

ลักษณะพเิศษ 
Characteristics 

สัตวเลือดเย็น 
เกิดเปนตัวออนหรือเกิดเปนไข 

cool blooded 
Young born live or from eggs 

สัตวเลือดอุน 
เกิดเปนตัวออน 

warm blooded 
young born live 

ตัวอยาง 
Examples 

งู   snakes 
จระเข  alligators 

คน  humans 
แมว     cats 

  
แผนภูมิที ่18 แผนภูมิความคิดประเภทเปรียบเทียบ (comparison-contrast) 
ที่มา : มณีรัตน  สุกโชติรัตน, (2548: 199). อานเปนเรียนกอนออนเกง. กรุงเทพฯ: นานมีบุคส 
 
 

คําจํากัดความ 
(definition)

   ส
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1.3.4 แผนภูมิความคิดประเภทบรรยายหรือพรรณนา (description) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที ่19 แผนภูมิความคิดประเภทบรรยายหรือพรรณนา (description) 
ที่มา : มณีรัตน  สุกโชติรัตน, (2548: 199). อานเปนเรียนกอนออนเกง. กรุงเทพฯ: นานมีบุคส 
 

1.3.5 ประเภทเรียงตามลําดับเหตุการณ (sequence of events)  
 
ลําดับขั้น 
 (Steps) 

การทํานาย 
(Prediction) 

การสังเกต 
(Observation) 

เหตุผลที่ทําใหเกิด 
(Reasons for occurrence) 

    
    
    
    
    
 
แผนภูมิที ่20 แผนภูมิความคิดประเภทเรียงตามลําดับเหตุการณ (sequence of events) 
ที่มา : มณีรัตน  สุกโชติรัตน, (2548: 199). อานเปนเรียนกอนออนเกง. กรุงเทพฯ: นานมีบุคส 
  
 

หัวเรื่อง 
Topic 

ใจความสําคญั 
Main Ideas 

รายละเอียดสนับสนุนใหญ 
Major Supporting Detail 

รายละเอียดสนับสนุนใหญ 
Major Supporting Detail 

รายละเอียด
สนับสนุนยอย 

Minor 
Supporting 

Detail 

รายละเอียด
สนับสนุนยอย 

Minor 
Supporting 

Detail 

รายละเอียด
สนับสนุนยอย 

Minor 
Supporting 

Detail 

รายละเอียด
สนับสนุนยอย 

Minor 
Supporting 

Detail 
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1.3.6 ประเภทวิธีการหรือ กรรมวิธี (process): เวลา อาการ วิวัฒนาการ 
 

 
แผนภูมิที ่21 แผนภูมิความคิดประเภทวิธีการหรือ กรรมวิธี (process): เวลา อาการ วิวัฒนาการ 
ที่มา : มณีรัตน  สุกโชติรัตน, (2548: 199). อานเปนเรียนกอนออนเกง. กรุงเทพฯ: นานมีบุคส 
   

 
1.3.7 ประเภทเหตุผล (cause-effect) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที ่22 แผนภูมิความคิดประเภทเหตุผล (cause-effect) 
ที่มา : มณีรัตน  สุกโชติรัตน, (2548: 199). อานเปนเรียนกอนออนเกง. กรุงเทพฯ: นานมีบุคส 
  
 

Glaxier formed on the land 
กราเซียรกอกอเปนรูปบนพ้ืนดิน 
  Show on bottom turner to ice 
หิมะชั้นลางกลายเปนกอนน้ําแข็ง 
More snow fell next winter and packed down snow 
that hadn’t melted 
ฤดูหนาวถัดไป หิมะตกทับถมไปกับหิมะจึงยังไมทันละลาย 

 

Summer were shorter and cooler all snow did not melt 
ชวงฤดูรอนสั้นมากๆ (ทําใหคงความเย็นไว) หิมะจึงยังไมทันละลาย 
More snow fell during colder and longer winter 
หิมะตกหนักข้ึนในชวงฤดูหนาวที่เย็นและยาวนาน 
Weather turned particularly cold 
อากาศเปลี่ยนเปนสถานที่หนาวเย็นเปนพิเศษ 

 

What all this led to. 
(อะไรบางที่ทําใหเกิดสิ่งเหลานี้) 

เหตุ (Cause) ผล (Effect) 
#1……………

ผล (Effect) 
#3……………

ผล (Effect) 
#2……………
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1.3.8 ประเภทเสนอปญหาและขอแกไข (problem-solving) 
 

 
ปญหาเกี่ยวกับ (Problem of) ………………………………. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที ่23 แผนภูมิความคิดประเภทเสนอปญหาและขอแกไข (problem-solving) 
ที่มา : มณีรัตน  สุกโชติรัตน, (2548: 199). อานเปนเรียนกอนออนเกง. กรุงเทพฯ: นานมีบุคส 
  
4.6 การนําแผนผังกราฟกมาใชในการเรียนการสอน 

ผูวิจัย ไดศึกษางานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของกับการนําแผนผังกราฟกมาใชในการเรียนการสอน 
พบวา ชวงเวลาในการนําแผนผังกราฟกที่นําไปใชในการสอนกลุมสาระการเรียนรูตางๆ นั้นไมพบวามี
ชวงเวลาในการใชที่แนนอน แตจากการวิเคราะหงานวิจัยที่ใชของนักการศึกษาท่ีใชผังกราฟกของกลุม
สาระการเรียนรูตางๆนั้นไดขอคนพบวาผูสอนและผูเรียนใชผังกราฟกในชวงเวลาตางๆ ของการเรียน
การสอนสรุปได ดังนี้ 

1. ใชผังกราฟกกอนสอนการอานเพ่ือใชทบทวนความรูเดิมของผูเรียนเกี่ยวกับหัวขอ ท่ีจะ
เรียนใหเขากับความสนใจและความตองการของผูเรียนชวยใหผูเรียนวางแผนคิด 

2. ในระหวางการสอนการอานเพ่ือเนนความคิดที่สําคัญและจัดระเบียบความคิดของขอมูลที่
เรียน 

3. ใชหลังการเรียนการอานเพ่ือจัดหมวดหมูมโนทัศนความคิดขอมูลใชแสดงความคิด ความ
เขาใจและความจําเกี่ยวกับมโนทัศนขอมูลใหมใชเปรียบเทียบความเขาใจทั้งกอนและหลังเรียนของ
ผูเรียนและใชสรุปความรูจากสิ่งที่ผูเรียนไดคนพบ 
 
4.7 ประโยชนของแผนผังกราฟก 
 นักการศึกษาหลายคนไดกลาวถึงประโยชนของการใชเทคนิคแผนผังกราฟก ดังนี้ 
 Bromley et al. (1995: 14-16)  กลาวถึงประโยชนที่ครูนําการจัดขอมูลดวยแผนผังกราฟก
มาใชในการเรียนการสอน โดยใหเหตุผลเปนขอ ๆ ดังนี้ 

1. การจัดขอมูลดวยแผนผังกราฟกกระตุนความสนใจ การจัดขอมูลดวยแผนผังกราฟกจะทํา
ใหครูและนักเรียนจดจออยูกับมโนทัศน และแนวคิดหลักที่สําคัญในเนื้อหารวมกัน นอกจากน้ียังชวย

การกระทํา 
(Action) 

ผล 
(Results) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



90 
 

ใหนักเรียนแยกแยะความแตกตางระหวางแนวความคิดหลัก  และแนวความคิดรอง  และสวนที่เปน
รายละเอียดประกอบ 

2. การจัดขอมูลดวยแผนผังกราฟกชวยใหเกิดการบูรณาการระหวางความรูเดิมกับความรูใหม 
การจัดขอมูลดวยแผนผังกราฟกทําใหทราบถึงความรูเดิม และทําใหเห็นโครงสรางของความรูใหม ที่
เพ่ิมเขามา ซึ่งหากเราสามารถเชื่อมตอความรูใหมกับสิ่งที่รูแลวยอมทําใหการเรียนรูสิ่งใหมงายขึ้น 

3. การจัดขอมูลดวยแผนผังกราฟกสงเสริมการพัฒนาเชิงมโนทัศน การจัดขอมูลดวยแผนผัง
กราฟก อธิบายแนวความคิดหลักดวยคําที่งายตอการเขาใจ ชวยใหนักเรียนเห็นคุณสมบัติที่สําคัญของ
มโนทัศน เปนเครื่องชวยใหเกิดการเรียนรูและความเขาใจเน่ืองจากนักเรียนใชภาษาของตนเองในการ
อธิบาย ยกตัวอยางและสรางโครงสรางแสดงรายละเอียดของมโนทัศน 

4. การจัดขอมูลดวยแผนผังกราฟก ชวยปรับปรุงการอาน การเขียน และการคิดใหดีขึ้น 
ในขณะที่นักเรียนทําการจัดขอมูลดวยแผนผังกราฟก นักเรียนจะขยายขอบเขตของการอาน การเขียน 
และการคิดใหกวางข้ึน และเมื่อมีการอภิปรายถึงการจัดขอมูลดวยแผนผังกราฟก จะทําใหนักเรียนได
อานซ้ํา พูดคุย ใหเหตุผล และทําใหมองเห็นความสัมพันธระหวางเนื้อหาไดชัดเจนมากขึ้น 

5. การจัดขอมูลดวยแผนผังกราฟกเปนเครื่องชวยในการเขียน โดยสงเสริมการวางแผนและ
ปรับปรุงแกไข การจัดขอมูลดวยแผนผังกราฟกจะทําใหเกิดการระดมสมอง การวางแผนและการ
จัดระบบการเขียน นักเรียนจะเพ่ิมแนวคิดที่มีอยู โดยจะเรียบเรียงใหเปนระเบียบ และแกไขปรับปรุง
จนกระท่ังคิดวาดีที่สุด 

6. การจัดขอมูลดวยแผนผังกราฟก สงเสริมใหเกิดการอภิปราย ขณะที่นักเรียนจัดขอมูลดวย
แผนผังกราฟก นักเรียนจะเกิดการติดตอ พูดคุยกับคนอ่ืนเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสราง
แผนผังกราฟก ซึ่งนักเรียนจะใชภาษาของตนเองในการแปลความ วิเคราะห แกปญหา ทํานายให
เหตุผล เชื่อมโยง และขยายการเรียนรูเกี่ยวกับมโนทัศนที่มีความเฉพาะเจาะจง 

7. การจัดขอมูลดวยแผนผังกราฟกเปนเครื่องชวยในการวางแผนการสอนของครู การจัด
ขอมูลดวยแผนผังกราฟก จะชวยจัดโครงสรางของการตรวจสอบสาระความรูของหัวขอกอนที่จะสอน 
และทําใหครูสามารถเพ่ิมรายละเอียดและแนวคิดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องท่ีจะสอนได 

8. การจัดขอมูลดวยแผนผังกราฟกใชเปนเครื่องมือในการประเมินผล การจัดขอมูลดวย
แผนผังกราฟกจะแสดงถึงสิ่งที่นักเรียนรูออกมาเปนแผนภาพ ดังนั้นครูสามารถนํามาเปนเครื่องมือใน
การประเมินการเรียนรูของนักเรียนได 

Kagan & Kagan (1998: 1) กลาวถึงประโยชนของการใชเทคนิคกราฟก ดังนี้ 
1. การใชผังกราฟกทําใหมองเห็นกระบวนการคิดของผูเรียนได 
2. การใชผังกราฟกทําใหผูเรียนสามารถขยายทักษะการคิดเพ่ิมขึ้น 
3. การใหผูเรียนทําผังกราฟก ซึ่งมีลักษณะเปนภาพและขอความเปนการสนับสนุนให 

ผูเรียนไดเรียนรูอยางตื่นตัวและชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย 
4. ผูสอนสามารถใชผังกราฟกเพ่ือเปนแนวทางในการวางแผนการ เพ่ือเปนขอมูลในการ 

วางแผนการสอนนําเสนอขอมูลใหกับผูเรียนได 
Anderson and Ausuble (1965, อางถึงใน ศิริลักษณ หยางสุวรรณ 2543: 26) กลาวถึง

ประโยชนของการจัดขอมูลดวยแผนภาพ  ดังนี้ 
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1. ในการเรียนมโนทัศนที่ยากๆ การใชเทคนิคการจัดขอมูลดวยแผนภาพจะมีประโยชนกับ
นักเรียนที่มีความสามารถสูง เพราะจะชวยจัดระบบความคิดกอนเรียน ทําใหงายตอการเรียนรูใน
ขณะเดียวกันก็เปนผลดีกับนักเรียนท่ีมีความสามารถตํ่า และผูเรียนที่เขาใจเนื้อหาผิดๆ ใหเขาใจ
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

2. ถาใชเทคนิคการจัดขอมูลดวยแผนภาพอยางชัดเจน เที่ยงตรงและจัดไวดีแลวจะชวยใน
การเรียนรูของนักเรียน ใหมีความชัดเจนและถูกตองมากขึ้น 

3. ชวยใหเห็นภาพรวมของเน้ือหาท่ีเรียน มองเห็นความสัมพันธในแตละสวนของเนื้อหาทําให
เขาใจเน้ือหาไดถูกตอง 
 อัชรี  เอกโทชุน (2544: 47) ไดกลาวถึงการจัดขอมูลดวยแผนภาพลําดับการคิดหรือแผนผัง
กราฟกในการเรียนการสอนท่ีชวยสงเสริมแนวคิดการจัดการศึกษา ดังนี้ 

1. สงเสริมการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง 
2. เปนแนวทางในการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนสําคัญที่สุด และใหผูเรียนมีสวนรวมใน

กิจกรรมการเรียนการสอน 
3. ครูเห็นภาพการเรียนรูของผูเรียนวาผูเรียนเรียนรูอะไร อยางไร 
4. เปนเครื่องมือในการสรางการจดจําการสื่อสาร การเจรจาที่มีความหมาย 
5. เปนเครื่องมือในการประเมินผล 
6. แสดงใหเห็นวิธีคิดของผูเรียน 
7. ชวยใหผูเรียนสรางรูปแบบความเขาใจของตนเอง 
8. กระตุนใหผูเรียนต่ืนตัวหรือแขงขันเพ่ือหารูปแบบท่ีสมบูรณหรือดีที่สุดในการแสดงการ

เรียนรูในเนื้อหา 
9. สรางรูปแบบการคิด ซึ่งเปนไปตามสติปญญาของผูเรียนแตละคน 
10. มีความยืดหยุนและมีความสุขในการแกปญหา 
11. พัฒนาทักษะการคิด และคนพบความคิดใหม 

 วลัย  พานิช (2544: 112-13) กลาวถึงประโยชนของการจัดขอมูลดวยแผนผังกราฟก                     
โดยแบงเปนประโยชนที่มีตอผูเรียนและผูสอน ดังนี้ 

ผูเรียนกับประโยชนของการใชเทคนิคการจัดขอมูลดวยแผนผังกราฟก มีดังนี ้
1. ใชเปนสวนหนึ่งสําหรับสื่อความหมาย เรียกวา Graphic Language หรือการสรางระบบ

สื่อความหมายของผูเรียน แสดงใหเห็นความเชื่อมโยงสัมพันธของมโนทัศนหรือความคิดรวบยอดตางๆ 
เมื่อที่ผูเรียนอยูในการเรียนรู 

2. แสดงใหเห็นรูปแบบของการคิดของผูเรียน ทั้งในรูปแบบของการวิเคราะห  สังเคราะหการ
เชื่อมโยง และการบูรณาการ 

3. ชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนาการจดัระบบการเรียนรูของตนเอง นําสิ่งที่ตนเองไดเรียนรูกับ
ความรูเดิมมาเชื่อมความสัมพันธและพัฒนาการคิดในระดับสูง และนํามาใชประโยชนตอไป 

4. ชวยใหผูเรียนเกิดความสนใจในเน้ือหาสาระ ความเชื่อมโยงของเน้ือหาหรือ มโนทัศนตางๆ 
เนนใหเห็นวิธีการคิด 
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5. ชวยใหผูเรียนไดเขาใจจุดประสงคของการเรียนรูและเสนทางการเรียนรูที่ครูจะพัฒนา
ผูเรียน 

6. เปนเครื่องมือที่เรียกวา Cognitive Toolsชวยใหผูเรียนวิเคราะหหามโนทัศนที่กําลังศึกษา 
รูความหมาย การแบงประเภท ความเกี่ยวของของขอมูลที่แสดงลักษณะของมโนทัศนนั้นๆ เรียงลําดับ 
(ข้ันตอน) ของส่ิงที่เก่ียวของกับมโนทัศนนั้นๆ สาเหตุของเหตุการณนั้นๆ หรือผลอันเกิดจากเหตุการณ
ตางๆ 

พิมพันธ  เดชะคุปต (2544:126-127) กลาวถึงประโยชนของการใหผูเรียนนําเสนอขอมูลดวย
แผนภาพ  มีดังตอไปนี้ 

1. เปนการพัฒนาการคิดในระดับสูง คือฝกใหผูเรียนใชการวิเคราะห สังเคราะห ประเมิน  
การเปรียบเทียบ การจัดกลุม การสรางมโนทัศน การสรางแบบแผน เปนตน 

2. ชวยใหผูเรียนเขาใจในสิ่งที่เรียน การใชแผนภาพเปนการฝกใหผูเรียนคิด ปฏิบัติดวยตนเอง 
การทําดวยตนเองจะทําใหผูเรียนเขาใจความรู เนื้อหาหรือบทเรียนนั้น ๆ 

3. ชวยใหผูเรียนจดจําได เปนความจําแบบถาวร เพราะผูเรียนใชการคิดในการจัดกระทํา
ขอมูล ซึ่งเปนสิ่งที่ทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจอยางแทจริง และการไดเห็น ไดวาดภาพ เม่ือมีการ
ออกแบบแผนภาพ  เพื่อนําเสนอเปนสิ่งชวยใหผูเรียนจําเนื้อหาความรูไดนาน 

4. ชวยใหผูเรียนพัฒนาปญญาอยางหลากหลาย (Multiple Intelligences) การจัดทํา
แผนภาพ เปนการพัฒนาพหุปญญา โดยเฉพาะ 3  ดาน ดังนี้ 

1. ปญญาดานภาษา (Verbal Intelligences) โดยการใชคํา ภาษา การสรางประโยค  
สรางวลี เพื่อการนําเสนอองคความรู 

2. ปญญาดานการคิดและ คณิตศาสตร (Logical or Mathematical Intelligences)  
โดยการใชทักษะการคิดตางๆ  รวมทั้งใชตัวเลข การคํานวณ เพ่ือนําเสนอขอมูลอยางมีความหมาย 

3. ปญญาดานมิติสัมพันธ(Visual or Spatial Intelligences) เนื่องจากการนําเสนอ
ขอมูลดวยแผนภาพ เนนภาพ เสน และสีสันที่สามารถมองเห็นได 
 ผูสอนกับประโยชนของการใชเทคนิคการจัดขอมูลดวยแผนผังกราฟก มีดังนี้ 
 1. เปนเครื่องมือที่ชวยพัฒนาใหผูเรียนเกิดทักษะการคิด ครูสามารถเขาใจความคิดของ
ผูเรียนหรืออีกนัยหนึ่งคือ สามารถตรวจสอบความคิดของผูเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาหรือมโนทัศน ตาง ๆ 
ได หรือประเมินความคิดความเขาใจของผูเรียนได 
 2. ใชเปนเครื่องมือในการวางแผนการสอนแบบบูรณาการครู ใชแผนผังกราฟกเชื่อมโยง
ความเกี่ยวของเน้ือหาสาระ (Content) ที่เกี่ยวของในสาขาวิชาตางๆ กับกระบวนการเรียนรู ที่ทําให
เกิดทักษะ แผนผังกราฟกที่เปน Web เปนเสมือนพิมพเขียวของครู ทําใหครูวางแผนการสอนได
ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 3. แผนภาพที่เปนแผนผังความคิด (Concept Mapping) สามารถใชเปนเครื่องมือใน
การวิเคราะหหนังสือเรียนกอนท่ีครูจะเลือกใชเพ่ือการศึกษาการพัฒนามโนทัศนใหแกผู เรียนของ
ผูเขียนหนังสือเลมนั้นๆ  เพื่อใหตรงตามจุดประสงคการเรียนรูและความตองการของครูและผูเรียน 
 จีรวรรณ  ไตรโสรัส (2549: 100-101) ไดกลาวถึงประโยชนของแผนผังกราฟก หรือแผนผัง
ความรูไวดังนี้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



93 
 

1. ผังความรูเปนยุทธวิธีในการจัดระบบความรูอยางหนึ่งที่ชวยใหผูเรียนรวมจุดสนใจไปที่
แนวคิดสําคัญ และการทําความเขาใจในรายละเอียดตางๆ จนมองเห็นความสัมพันธที่เกี่ยวของกัน 
ผูเรียนไดฝกการคิดวิเคราะห สังเคราะห ไตรตรอง จัดหมวดหมู บูรณาการเขาดวยกัน  จึงกลาวไดวา
ผังความรูเปนเครื่องมือทางปญญาท่ีชวยใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความหมาย 

2. ชวยการคิด การจํา เพราะเปนเทคนิคการคิดที่ดี ทําใหผูเรียนจําไดงาย รวดเร็ว แมนยํา
และถาวร เพราะผานการคิดอยางเปนระบบ แลวบันทึกไวเปนแผนผังความคิด ทําใหจําภาพไดติดตา
ติดใจ จึงเกิดประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียนมาก 

3. ฝกฝนผูเรียนใหเปนคนชางสังเกต เปรียบเทียบ จําแนก จัดหมวดหมูสามารถสรุปประเด็น
สําคัญ ๆ จากการฟงบรรยาย การอาน การดู ใชจัดขอบเขตของสิ่งที่เรียนที่ศึกษา ทําใหจดจําไดดี แม
เวลาจะผานไปนาน เมื่อมีการทบทวนของเกาจะทําใหใชเวลานอย ประหยัดเวลาไดมาก 

4. ผูเรียนไดพัฒนาการคิดในการประเมินความคิดของตนเอง (Metacognition) คือ รูวา
ตนเองคิดอะไร คิดอยางไร ทําอะไร คิดถูกหรือผิด มีจุดเดนจุดดอยอะไร  เปนการกํากับตรวจสอบ
ความคิดของตนเองเม่ือพบขอบกพรองจะไดวางแผนดําเนินการปรับปรุงการคิดและการกระทําใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

5. เปนเครื่องมือในการประชุม อบรม สัมมนารวมกัน คิดและสรุปเรื่องที่ประชุมทําใหไดแกน
สาระใชเวลาไมยืดเยื้อ ผูเรียนสามารถประยุกตใชกับการประชุมวางแผนทําโครงการกลุมหรือทํางาน
อ่ืนๆ ได 

6. ผูสอนสามารถใชวางแผนสรางหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเปนชวงชั้นรายป ราย
ภาคเรียน รวมท้ังวางแผนการสอนเปนหนวยหรือบทเรียน นอกจากนี้ยังใชเตรียมเนื้อหาสําหรับการ
บรรยาย หรือจัดกิจกรรมใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนได 

7. ผูสอนสามารถประเมินการเรียนรูของผูเรียนวามีความรูความเขาใจความคิดรวบยอดใน
เน้ือหาสาระท่ีเรียนมากนอยเพียงใดถูกตองหรือไม สามารถประเมินไดทั้งกอนเรียน ระหวางเรียน 
และหลังเรียน ทําใหทราบการคิดของผูเรียนวามีลักษณะอยางไร ถาพบขอบกพรองจะไดหาทาง
ชวยเหลือหรือแกไขตอไป 
 ศิริลักษณ  แกวสมบูรณ (2549: 37-38) ไดกลาวถึงประโยชนของแผนผังกราฟก ดังนี้ คือ 

1. เปนเครื่องมือที่ชวยใหผูเรียนประมวลขอความท่ีอยูในลักษณะของการกระจัดกระจายให
เปนระเบียบอยูในรูปแบบ ที่อธิบายใหเขาใจงาย ชวยใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย 

2. เปนเครื่องมือที่ชวยในการคิดเนื่องจากเปนรูปแบบของการแสดงออกของ 
ความคิดท่ีมีลักษณะเปนนามธรรม ที่อยูในสมองใหออกมาเปนรูปธรรมที่สามารถมองเห็นและอธิบาย
ไดอยางเปนระบบชัดเจน 
 จากประโยชนของแผนผังกราฟกที่นักการศึกษาหลายทานไดกลาวไว  สามารถสรุปไดวา การ
ที่ครูนําเทคนิคการจัดขอมูลดวยแผนผังกราฟกมาใชในการเรียนการสอนชวยพัฒนาใหผูเรียนเกิด
ทักษะที่สําคัญหลายประการไดแก ทักษะ การคิดวิเคราะห และสังเคราะห ผูเรียนสามารถจัดระบบ
ความคิดในการเรียนรู ทําใหเห็นโครงสรางโดยรวมของเน้ือหาท่ีเรียน เห็นความสัมพันธระหวางเนื้อหา 
ซึ่งสงผลใหเรียนสามารถจดจําเนื้อหาความรูไดดี เนื่องจากผูเรียนไดใชความคิดจัดระบบเน้ือหาและได
จัดขอมูลดวยแผนผังกราฟกดวยตนเอง ในการสรางความสัมพันธระหวางเนื้อหาใหออกมาเปนภาพ 
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ซ่ึงทําใหงายตอการจดจํา รวมทั้งทําใหเกิดการพัฒนาและสงเสริมทักษะการส่ือสาร การสื่อความหมาย
และการนําเสนอขอมูล และสงเสริมกิจกรรมกลุมการทํางานรวมกันเปนการระดมความคิด การ
อภิปรายและการแสดงความคิดเห็น  และเปนเครื่องมือในการประเมินตนเอง นอกจากน้ียังเปน
เครื่องมือในการเตรียมการสอนของครู  ชวยตรวจสอบสาระความรูของหัวขอกอนที่จะสอน ทําใหครู
สามารถเพ่ิมรายละเอียดและแนวคิดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะสอนได และเปนเครื่องมือในการ
ประเมินความรูของผูเรียน 
 
4.8 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชแผนผังกราฟก 

Jones B.F, & Hunter, B (1989: 20-25 ) ไดแบงรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชผังกราฟก 
เปน 5 ขั้นตอน ดังตอไปน้ี  

1. ผูสอนเสนอตัวอยางการจัดการจัดขอมูลดวยผังกราฟก ที่เหมาะสมกับเนื้อหาและ
วัตถุประสงค 

2. ผูสอนแสดงวิธีการสรางผังกราฟก 
3. ผูสอนชี้แจงเหตุผล ของการใชผังกราฟกนั้นและอธิบายวิธีการใช 
4. ผูเรียนฝกการสรางและนําเสนอผังกราฟกความเขาใจเนื้อหาเปนรายบุคคล 
5. ผูเรียนเขากลุม และนําเสนอผังกราฟกของตนแลกเปล่ียนกัน 
Clark (1991: 529-534) ไดแบงรูปแบบการเรียนโดยใชแผนผังกราฟกเปนขั้นตอน 

ดังตอไปน้ี  
1. ขั้นกอนสอน  

1.1 ผูสอนพิจารณาลักษณะของเน้ือหาท่ีจะสอนสาระนั้น และวัตถุประสงคของการ 
สอนเนื้อหาสาระนั้น 

1.2 ผูสอนพิจารณาและคิดหาแผนผังกราฟก วิธีการ หรือระบบเน้ือหาท่ีเหมาะสม 
1.3 ผูสอนเลือกผังกราฟก หรือวิธีการจัดระเบียบเนื้อหาที่เหมาะสมที่สุด 
1.4 ผูสอนคาดคะเนปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นแกผูเรียนในการใชผังกราฟกนั้น 

2. ขั้นสอน 
1.5 ผูสอนพิจารณาลักษณะของเน้ือหาท่ีเหมาะสมกับลักษณะของเน้ือหาสาระแก 

ผูเรียน 
1.6 ผูเรียนทําความเขาใจเน้ือหาสาระและนําเนื้อหาสาระใสลงในผังกราฟกตามความ 

เขาใจของตน 
1.7 ผูสอนซักถาม แกไขความเขาใจผิดของผูเรียนหรือขยายความเพ่ิมเติม 
1.8 ผูสอนกระตุนใหผูเรียนคิดเพ่ิมเติม โดยนําเสนอผัญหาที่เกี่ยวของกับเนื้อหาแลว 

ใหผูเรียนใชผังกราฟกเปนกรอบในการคิดแกปญหา 
1.9 ผูสอนใหขอมูลยอนกลับ 

Joyce, Weol, & Showers (1992: 159-161) ไดปรับรูปแบบการเรียนการสอนของ Clark 
มาปรับใชเพิ่มเติมขั้นตอนเปน 8 ขั้น ดังนี้ 

1. ผูสอนชี้แจงจุดมุงหมายของบทเรียน 
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2. ผูสอนนําเสนอผังกราฟกที่เหมาะสมกับลักษณะของเน้ือหา 
3. ผูสอนกระตุนใหผูเรียนระลึกถึงความรูเดิม เพ่ือเตรียมสรางความสัมพันธกับความรูใหม 
4. ผูสอนเสนอเนื้อหาสาระท่ีตองการใหผูเรียนไดเรียน 
5. ผูสอนเชื่อมโยงเน้ือหาสาระท่ีตองการใหผูเรียนไดนําเสนอเนื้อหาสาระใสลงไปในผังกราฟก

ตามความเขาใจของตน 
6. ผูสอนใหความรูเชิงกระบวนการโดยชี้แจงเหตุผลในการใชผังกราฟก 
7. ผูสอนและผูเรียนอภิปรายผลการใชผังกราฟกกับเนื้อหา 
8. ผูสอนซักถามปรับความเขาใจ ขยายความจนผูเรียนเกิดความเขาใจกระจางชัด 
 สุปรียา ตันสกุล (2540)  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ผลของการใชรูปแบบการสอนแบบจัดการ 

ขอมูลดวยแผนภาพ (Graphic Organizers) ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนและความสามารถทางการ
แกปญหาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 2 คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล” ผลการวิจัย
พบวา นักศึกษากลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนและความสามารถทางการ
แกปญหาสูงกวานักศึกษากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 รูปแบบการเรียนการ
สอนดังกลาวประกอบดวยข้ันตอนสําคัญ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การทบทวนความรูเดิม 
2. การชี้แจงวัตถุประสงค ลักษณะของบทเรียน ความรูที่คาดหวังใหเกิดแกผูเรียน 
3. การกระตุนใหผูเรียนตระหนักถึงความรูเดิม เพ่ือเตรียมสรางความสัมพันธกับสิ่งที่เรียน

และการจัดเนื้อหาสาระดวยแผนภาพ 
4. การนําเสนอตัวอยางจัดการเนื้อหาสาระดวยแผนภาพท่ีเหมาะสมกับลักษณะของเน้ือหา 

ความรูที่คาดหวัง 
5. ผูเรียนรายบุคคลทําความเขาใจเนื้อหา และฝกใชแผนภาพ 
6. การนําเสนอปญหาใหผูเรียนใชแผนภาพเปนกรอบในการแกปญหา 
7. การทาํความเขาใจใหกระจางชัด 
ดังนั้นจะเห็นไดวาเทคนิคการเลือกใชแผนผังกราฟกในการจัดการเรียนการสอน ผูสอนควร

ตัดสินใจเลือกใชใหถูกเวลาหรือถูกจังหวะ และโอกาสที่เห็นวาเหมาะสม รวมทั้งตองสอดคลองกับ
วัตถุประสงคที่ตองการใชแผนผังกราฟกใหเกิดประโยชนสูงสุด การตัดสินใจดังกลาวนี้จึงเปนกลวิธี ใน
การใชเทคนิคแผนผังกราฟกเขาเสริมใหการจัดการเรียนการสอนของผูสอนบรรลุจุดประสงคการ
เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
 
4.9 การสอนอานดวยการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก 
 ในงานวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจโดยใชการอานกลวิธี
แบบรวมมือและเทคนิคแผนผังผังกราฟก มีข้ันตอนในการสอนดังนี้ 
  ขั้นแนะนํา (Introduction) ผูสอนใชภาพสไลด รูปภาพและคําถามเพ่ือนําเขาสูบทเรียน 
จากนั้นกําหนดใหนักเรียนทํางานรวมกันในกลุมคละความสามารถและอธิบายใหนักเรียนทราบถึง
แนวทางปฏิบัติในการศึกษาดวยวิธีการนี้ 
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 ขั้นทํางานกลุม (Group Work) ผูเรียนดําเนินกิจกรรมศึกษาเน้ือหาที่กําหนดตามแนวทาง
วิธีการอานแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมกอนการอาน กิจกรรม
ระหวางอานและกิจกรรมหลังการอาน ดังน้ี 

ขั้นกอนอาน (Pre- reading)                                                              
หัวหนากลุมใหสมาชิกในกลุมชวยกันระดมความคิด สํารวจบทอานทั้งหมดอยางคราวๆ 

(Preview) จากชื่อเรื่อง รูปภาพ และขอความสําคัญ โดยเชื่อมโยงความรูและประสบการณเดิมกับบท
อาน บันทึกลงใน Learning Log 1(What I already know) จากนั้นใหผูเรียนชวยกันอานยอหนา
แรก พรอมกับคาดคะเนเน้ือหาที่จะไดอาน เขียนลงในแบบบันทึกการอานรายบุคคล แลวนําขอมูลท่ี
บันทึกไวมาอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นใหไดขอสรุปของกลุมออกมาในรูปของแผนผังกราฟก 
โดยมีหัวหนากลุมเปนผูนําอภิปราย และเปนผูประสานงานเปนผูสรุปความเห็นกลุมลงใน Learning 
Log 2 (What I predict I will learn) 

ขั้นระหวางอาน (While –reading) 
ครูแบงบทอานใหอานทีละสวน โดยใหผูเรียนแตละคนอานเนื้อหาท่ีกําหนดทีละยอ 

หนา เพ่ือรวบรวมคําศัพท สํานวนที่ไมเขาใจ (Clunk part) ใหบันทึกลงใน Learning Log 3 (Click 
and Clunk) ในสวนนี้ผูสอนแนะนําใหผูเรียนใชวิธี Fix-up Strategies คือ การอานประโยคอีกครั้งหา
คําหรือความคิดสําคัญที่จะชวยในการทําความเขาใจ หรือใหหาตัวชวยเดาจากประโยคท่ีอยูขางหนา
หรือขางหลังขอความน้ัน หรืออาจใชการวิเคราะห prefix, suffix ของคําเปนตน จากน้ันใหผูเรียน
ภายในกลุมชวยกันทําความเขาใจในสวนที่ยังเปน clunk part ที่ปรากฏใน Learning Log 3 ของแต
ละคน หลังจากนั้นผูเรียนแตละคนหาความคิดสําคัญที่ปรากฏในยอหนาที่อาน บันทึกลงเปน
ภาษาอังกฤษโดยใชแผนผังกราฟกลงใน Learning Log 5 (Get the Gist) แลวนําไปแลกเปล่ียน
เปรียบเทียบกับสมาชิกในกลุม อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือหาขอสรุปและเขียนออกมาใน
รูปแบบของแผนผังกราฟกใหเปนของกลุม ใหผูเรียนดําเนินกระบวนการน้ีไปทีละยอหนาจนจบเน้ือ
เรื่อง 

ขั้นหลังอาน (Post –reading)  
เมื่ออานบทอานครบทุกสวนแลว หัวหนากลุมใหผูเรียนสรุปทบทวนบทอานท้ังหมด (Wrap 

Up) โดยใหตั้งคําถามเก่ียวกับเนื้อหาของบทอาน ครอบคลุมคําถามระดับตามตัวอักษร ระดับตีความ 
และระดับประยุกตและนําไปใช แลวบันทึกลงใน Learning Log 5 (Question about the 
important ideas in the passage) ผูเรียนแตละคนอภิปราย แลกเปล่ียนคําถามและคําตอบภายใน
กลุมคําถาม โดยมีหัวหนากลุมเปนผูนําอภิปรายและชวยกันคัดเลือกคําถามของกลุมจํานวน 5 คําถาม 
จากนั้นใหแตละกลุมสงตัวแทนเพื่อนําคําถามถามกลุมอ่ืนเพ่ือสรางบรรยากาศความกระตือรือรน และ
ทบทวนความรูหลังจากนั้น ผูเรียนแตละคนสรุปเรื่องทั้งหมดลงใน Learning Log 6 (What I have 
Learned) และนํามาสรุปแลกเปลี่ยนในกลุมและในชั้นเรียน เมื่อจบการอภิปราย ครูใหนักเรียนแตละ
คนเขียนสรุปสิ่งที่ไดเรียนรูจากบทอานออกมาในรูปของแผนผังกราฟกในรูปแบบตางๆที่เหมาะสมกับ
เนื้อหา ผูสอนทําการทดสอบความเขาใจในเรื่องที่อานรายบุคคล แลวบันทึกคะแนนและประกาศ
คะแนนความสําเร็จของกลุม 
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5. การพัฒนาแบบฝก 
5.1 ความหมายของแบบฝก 
 แบบฝกเปนส่ือการสอนท่ีจัดทําขึ้นเพ่ือเสริมประสบการณการเรียนการสอนใหกับผูเรียนเปน
สวนหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาทักษะของผูเรียน จากการศึกษาเอกสาร
เกี่ยวกับแบบฝกพบวามีผูใหความหมายของแบบฝก ดังนี้ 
 ชัยยงค  พรหมวงศ และคณะ (2520: 146-147) กลาววาแบบฝก หมายถึง สิ่งที่นักเรียนตอง
ใชควบคูกับการเรียน มีลักษณะเปนแบบฝกหัดที่ครอบคลุมกิจกรรมท่ีนักเรียนพึงกระทําอาจกําหนด
แยกเปนแตละหนวยหรืออาจอาจรวมเลมได สอดคลองกับ วิสาข  จัติวัตร (2543:207) ที่กลาววา
แบบฝกหัดเปนเอกสารประกอบการสอน ซึ่งหมายถึงเอกสารท่ีชวยใหครูสอนภาษาอังกฤษใหกับ
ผูเรียน นอกจากนี้ Gunter, et al (1990: 80) ยังกลาววา แบบฝกมักใชในการใหนักเรียนฝกเรียน
ดวยตนเอง และแบบฝกควรจะมีการใหคําแนะนําในการทําแกนักเรียนโดยการใหครูแสดงตัวอยาง
ใหกับนักเรียนเพ่ือสรางความเขาใจกอน เชน ครูใหนักเรียนทั้งชั้นชวยกันตอบคําถามขอแรกและครู
เปนผูชวยใหคําแนะนํา จากนั้น จึงใหนักเรียนทําดวยตนเอง และหลังจากเสร็จแลวครูและนักเรียน
ควรอภิปรายตรวจสอบและซักถามขอสงสัยในขอคําถาม และคําตอบของแบบฝกรวมกัน 
Hutchinson and Waters (1989:107, อางถึงใน มานพ พุมจิตร 2544: 21-22) ไดมีแนวคิดวา 
เอกสารการสอนหรือแบบฝกทักษะ คือเครื่องมือในการกระตุนการเรียนรู ชวยสงเสริมใหเกิด
กระบวนการเรียนรู ชวยสงเสริมกระบวนการเรียนการสอน โดยจัดสรรชองทางการสื่อสารภาษาท่ี
ซับซอนจนทําใหเกิดการเรียนรูสอดคลองกับ วงเดือน แสงผึ้ง (2548: 55) ไดใหสรุปความหมายของ
แบบฝกไววา หมายถึง งานกิจกรรม เครื่องมือหรือสื่อการเรียนการสอนอยางหน่ึงที่สรางขึ้น 
ประกอบดวยกิจกรรมที่หลากหลายนาสนใจท่ีมุงใหนักเรียนไดนํามาใชฝกฝน ปฏิบัติเพ่ือทบทวน
เน้ือหาความรูตาง ๆ ที่ไดเรียนไปแลวดวยตนเอง ทําใหเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูให
คลองแคลว เกิดความชํานาญและความแมนยํา ซึ่งเปนไปโดยอัตโนมัติ รวมทั้งเกิดทักษะในเรื่อ งใด
เรื่องหนึ่งจนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดสอดคลองกับ สุนันทา สุนทรประเสริฐ (2547: 32) ได
สรุปวา แบบฝกหรือแบบฝกหัด คือ สื่อการเรียนการสอนชนิดหนึ่ง ที่ใชฝกทักษะใหกับผูเรียนหลังจาก
เรียนจบเน้ือหาในชวงหน่ึง ๆ เพ่ือฝกฝนใหเกิดความรูความเขาใจ รวมทั้งเกิดความชํานาญในเรื่อง  
นั้น ๆ อยางกวางขวางมากขึ้น 

ดังนั้นจากความเห็นของนักวิชาการดังกลาว จึงพอสรุปไดวา แบบฝกหรือแบบฝกหัด คือ สื่อ
การเรียนหรือเครื่องมือที่ชวยสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูมีกิจกรรมท่ีหลากหลายสําหรับให
นักเรียนฝกปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจและความชํานาญ ทําใหมีทักษะในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
และนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
 
5.2 หลักการและข้ันตอนในการพัฒนาแบบฝก 
 นักการศึกษาหลายทานกลาวถึงหลักการและข้ันตอนในการสรางและพัฒนาแบบฝกไวดังนี้ 
 Seels and Glasgow (1990:3) ไดเสนอแนะวาในการจัดสถานการณในการสอน สามารถ
กําหนดเนื้อหาหลักสูตรจากหนวยการเรียนรูระดับเล็กสูระดับใหญ  การสรางแบบฝกควรคํานึงถึงสิ่ง
ตอไปน้ี 
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1. เนื้อหาที่เลือกมาตองอิงจุดประสงครายวิชา 
2. กลวิธีที่ใชในการสอนตองอิงทฤษฎีและผลงานทางการวิจัยที่มีผูทําไว 
3. การวัดผลตองวัดพฤติกรรมการเรียนรู 
4. รูจักนําเทคโนโลยีมาใชเพ่ือใหแบบฝกมีประสิทธิภาพ 

  ขั้นตอนการสรางแบบฝกของ Seels and Glasgow มีดังนี ้
1. วิเคราะหปญหา กําหนดปญหาโดยรวบรวมปญหาจากการประเมิน ความตองการ 

ของผูเรียน 
2. วิเคราะหภาระงานและวิธีสอน 
3. เขียนจุดประสงคและกําหนดเกณฑการทดสอบใหสัมพันธกับจุดประสงค 
4. เลือกกลวิธีในการสอน 
5. พิจารณาเลือกรูปแบบการสอนและส่ือท่ีจะนํามาสรางเปนแบบฝก 
6. วางแผนพัฒนาสื่อ 
7. ประเมินผลการปฏิบัติ รวบรวมขอมูลในขั้นการวัดผลการเรียนรูรายจุดประสงค            

เพ่ือนําไปปรับปรุงใหม 
 
8. วางแผนในการใชเครื่องมือ 
9. ดําเนินการประเมินผลข้ันสรุป 
10. นําแบบฝกท่ีผลิตออกเผยแพร 

 
 

 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที ่24  ขั้นตอนการสรางแบบฝกการสอนท่ัวไปตามแนวคิดของ Seels and Glasgow 
ที่มา : Seels and Glasgow, Ewercisein Instruction Design (U.S.A.: Merrill Publishing 
Company, 1990)  
 

 Bock (1993: 3) ไดกลาวถึงหลักการสรางแบบฝกดังนี้ 
          1. กําหนดจุดประสงคใหชัดเจน เพ่ือใหผูเรียนทราบจุดมุงหมายของแบบฝก 
          2. ใหรายละเอียดตาง ๆ เปนตนวา คําแนะนํา ขั้นตอนการทํา 

 3. สรางใหรูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือสรางความเขาใจใหนักเรียนมากท่ีสุด 
          4. แบบฝกควรสรางความเขาใจใหนักเรียน เชน การใหเรียงลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้นลงใน 
ตารางแผนภูมิ 

วิเคราะห
ขอมูล 

(Analysis) 

สรางหรือ
ออกแบบ 
(Design) 

พัฒนา
เคร่ืองมือ 
(Develop

ทดลองใช
เคร่ืองมือ 

(Implementatio

ประเมินผล 
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          เสงี่ยม โตรัตน (2536: 49) ไดเสนอขั้นตอนการพัฒนาเอกสารการสอนโดยสรุปไว ดังนี้ 
          1. วิเคราะหความตองการของผูเรียน 
          2. วิเคราะหเปาหมายของรายวิชา 
          3. สํารวจเอกสารใหทองตลาด ในขั้นตอนนี้หากมีความพอใจในแบบเรียนในทองตลาดก็ 
สามารถนํามาใช หรือปรับปรุงเพ่ิมเติมได 
          4. หากไมพอใจในแบบเรียนในทองตลาดใหพัฒนาขึ้นใหม  
     5. พิจารณาการสรางแบบเรียนใหมโดยพิจารณาองคประกอบตาง ๆ คือ เวลา แหลงขอมูล   
อุปกรณอํานวยความสะดวก  และความสามารถของตัวครู 

 เมื่อทราบข้ันตอนเบ้ืองตนแลว ครูผูสอนก็ควรลงมือสรางโดยแบงขอบเขตของ 
เอกสารการสอนออกเปนหนวยการเรียน (Unit)  ซึ่งเสงี่ยม โตรัตน (2538: 53) ไดกลาวถึงขอบเขต
ของแตละหนวยวาควรประกอบดวยองคประกอบตอไปน้ี 

1. จุดประสงคของหนวยหรือบทเรียน 
2. ระยะเวลาท่ีใชในการสอนแตละหนวยหรือบทเรียน 
3. ลักษณะของกิจกรรม เชน การบรรยาย การแบงกลุมยอย การทํางานคู เปนตน 
4. ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอเนื้อหาของแตละบทเรียน 
5. การบรรยายเกี่ยวกับขั้นตอนของกิจกรรมตางๆ ในแตละบทเรียน 
6. การถายโอนกิจกรรมของบทเรียนไปสูการเรียนรูในสถานการณที่เก่ียวของ 
7. บทสรุป (จะมีหรือไมมีก็ได) 
8. การประเมินผลของการเรียนแตละหนวยการเรียน 

 สุนันทา  เมฆสุทัศน (2548:29) ไดสรุปไววา หลักในการสรางแบบฝกทักษะควรเหมาะสม
ตามหลักสูตรและภาระงานก็ควรชัดเจน และเริ่มจากงายไปยาก มีการเราความสนใจผูเรียน แบบฝก
ควรเนนการตรวจสอบสิ่งที่ผูเรียนไดเรียนรูจากแบบฝกมากกวาการสอน 
          จากการศึกษาหลักการสรางและพัฒนาแบบฝกจากนักวิชาการหลายทาน พบวา ในการสราง
แบบฝกควรคํานึงถึงองคประกอบหลายๆ อยางโดยมีข้ันตอนตางๆ เชน การศึกษาวิเคราะหปญหาและ
ความตองการของผูเรียน วิเคราะหภาระงานและวิธีสอน มีรูปแบบของกิจกรรมท่ีหลากหลาย รูจักนํา
เทคโนโลยีมาใชเพื่อใหแบบฝกมีประสิทธิภาพและเราความสนใจของผูเรียน เปนตน 
 
5.3 ลักษณะของภาระงานหรือกิจกรรมที่ใชเปนแบบฝกทางภาษา 
 นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงลักษณะของภาระงานหรือกิจกรรมที่ใชเปนแบบฝกทาง
ภาษา ดังตอไปน้ี 
 Davies et al. 1990: คํานํา) ไดใหแนวคิดวา ภาระงานจะชวยเตรียมผูเรียนในการอาน
ภาษาอังกฤษทั้งในและนอกช้ันเรียน หลังจากทําภาระงานไปแลวนักเรียนจะมีความรูสึกวาอานไดดีขึ้น
และมั่นใจขึ้นกวาเดิม โดยนักเรียนจะเปนผูทําภาระงานทั้งหมด สวนครูจะเปนผูคอยใหคําแนะนํา
ชวยเหลือ ลักษณะภาระงานควรเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูหรือฝกปฏิบัติดวยตัวเอง 
สําหรับรูปแบบภาระงานการอานของDaviesประกอบไปดวยขั้นตอน 4 ขั้นตอนดังตอไปนี้ 
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1. กิจกรรมกอนการอาน (Pre-text work) เปนการสรางความสนใจโดยใหผูเรียน
คาดคะเน ระดมความคิด สอบถามประสบการณเ ดิมของผูเรียนที่สัมพันธกับเนื้อหา จัดหาสื่อที่
เกี่ยวของมากระตุนความสนใจของผูเรียน 

2. นําเสนอเนื้อหา (Presentation) ตรวจสอบชนิด ลีลาและหนาที่ของภาษาแลวให
ผูเรียนไดใชกลวิธีการอาน เชน scanning เพ่ือทํานายสถานการณหรือเนื้อเรื่อง และ skimming เพ่ือ
หาใจความหลักของเน้ือเร่ือง จากนั้นใหผูเรียนทํางานเดี่ยว เปนคู หรือกลุมยอย 

3. วิเคราะห ตัดทอน และถายโอนขอมูล (Analysis, Extraction and Transference) 
โดยในข้ันนี้ผูเรียนอาจทํางานเดี่ยว งานคู หรืองานกลุม ขึ้นอยูกับความสามารถของแตละคนในการ
ถายโอนขอมูลในภาระงานหรือกิจกรรมท่ีกําหนดให 

4. ตรวจสอบกิจกรรมที่ไดเรียนในแตละหนวย (Checking of Learning) ในขั้นนี้ผูเรียน
ควรไดทํากิจกรรมตางๆ ไดแก ตรวจสอบชนิดของเน้ือหา ศึกษาหนาที่ของภาษา และฝกทักษะที่ใช
รวมทั้งศัพทสํานวนที่ใชในบทนั้นๆ 

 Hutchinson and Waters (1989: 108-109) ไดกลาวถึงองคประกอบของบทเรียน 3 
ดานดังนี้ 
 1. ขอมูลทางภาษา (Input) 
 ขอมูลทางภาษาอาจอยูในลักษณะขอความ (Text) บทสนทนา รูปภาพ แผนท่ี วีดีทัศน 
แผนภูมิ หรือขอความใดๆ ที่ใชในการสื่อสาร ขอมูลทางภาษาแตละชนิดขึ้นอยูกับความตองการที่ได
จากการวิเคราะหความตองการ ขอมูลทางภาษาควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 1.1 เปนตัวกระตุนใหเกิดการดําเนินกิจกรรม 
          1.2 นําเสนอรูปแบบทางภาษาใหมๆ 
          1.3 สงเสริมใหเกิดการใชรูปแบบของภาษาท่ีถูกตอง 
          1.4 ขอมูลทางภาษาที่เลือกใชตองคํานึงถึงหัวเรื่องหรือเนื้อหาท่ีสงเสริมการสื่อสาร 
          1.5 ประกอบดวยเนื้อหาทางภาษาที่สงเสริมใหผูเรียนใชทักษะกระบวนการทาง

ภาษา 
          1.6 ประกอบดวยเนื้อหาทางภาษาที่สงเสริมใหผูเรียนใชความรูทั้งทางดานภาษาและ

เนื้อหาวิชา 
 
2. การเนนเนื้อหา (Content Focus) 
 การเนนเนื้อหา หมายถึง เนื้อหาเปนสื่อบอกความหมายท่ีมีตอสิ่งใดส่ิงหนึ่ง อาจอยูในรูป

ของลายลักษณอักษรหรือมีบริบทของภาษา (Linguistic context) หรืออาจอยูในรูปของบริบทท่ี
ปราศจากลายลักษณอักษร (Non-linguistic context) ก็ได 

3. การเนนตัวภาษา (Language focus) 
 การเนนตัวภาษาน้ันมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเรียนใชภาษา (Use) ซึ่งบทเรียนที่ดีควร
ประกอบดวยเนื้อหาทางภาษาที่สงเสริมใหผูเรียนวิเคราะหภาษา (Analysis) และสังเคราะหภาษา 
(Synthesis) ในกิจกรรมการเนนตัวภาษานั้น ผูเรียนควรฝกใชภาษาเปนสวนๆ โดยแยกใหเห็นภาษา
เปนสวนๆ แลวนําแตละสวนมาประกอบเขาดวยกัน 
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 ทั้งนี้ ภาระงานหรือกิจกรรมท่ีใชเปนแบบฝกทางภาษาที่เนนเนื้อหาควรเปนกิจกรรมท่ีกระตุน
ใหเรียนคิดและเกิดการเรียนรูโดยผานการฝกทักษะทางภาษา กิจกรรมจะเปนแบบทักษะสัมพันธที่
สมจริง ตัวอยางเชน เมื่อผูเรียนไดฟงหรือไดอานบทความที่ไดจากสื่อจริงแลว ผูเรียนไมเพียงแตทํา
ความเขาใจขอมูลเทานั้น แตจะตองตีความและประเมินขอมูลนั้นๆ ดวย ดังนั้นผูเรียนจะตองรูจักการ
วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเพ่ือที่จะสามารถพูดหรือเขียนเชิ งวิชาการท่ีเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ได จะ
เห็นไดวาผูเรียนจะไดฝกทั้งทักษะทางภาษา (Language skills) และทักษะการเรียน (Study skills) 
ซึ่งจะเตรียมผูเรียนใหพรอมที่จะใชภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในสถานการณจริงในอนาคต อีกประการ
หนึ่ง การสอนแบบเนนเนื้อหามุงเตรียมผูเรียนใหสามารถใชภาษาอังกฤษเพ่ือหาความรูทางวิชาการ
เพ่ิมเติม ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมแตกตางไปจากการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร โดยมี
แนวการเรียนการสอนท่ีสําคัญ ดังนี้ คือ การสอนแบบยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง (Learner-Centered 
Approach)การสอนท่ีคํานึงถึงทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวของกับภาษา(Whole Language Approach)
การสอนท่ีเนนการเรียนรูจากประสบการณ (Experimental Learning) และ การสอนที่เนนการ
เรียนรูจากการทําโครงงาน (Project-Based Learning) และใชกิจกรรมท่ีฝกทักษะเพ่ือการสื่อสาร 
เชน กิจกรรมแกปญหา (Problem Solving) กิจกรรมเติมขอมูลสวนที่หายไป (Information Gap) 
การเรียงลําดับความสําคัญ (Ranking) การจําแนกประเภท (Classification) กิจกรรมตอขอมูล 
(Jigsaw) ตลอดจนการสัมภาษณ (Interview) จึงเห็นไดวาผูเรียนเรียนโดยใชกิจกรรมที่หลากหลาย 
ทั้งกิจกรรมเด่ียวหรือกิจกรรมกลุม เชน การอภิปราย วิเคราะหและประเมินแนวความคิด สรุป 
ตีความขอมูล เสนอรายงาน  และโตวาที ผูเรียนไดมีโอกาสศึกษาขอมูลใหมๆ ไปพรอมกับการฝกการ
ใชภาษาใหถูกตองในสถานการณที่สมจริงมากท่ีสุด (Brinton, Snow and Wesche, 1989 อางถึงใน
วิชาการ 2545: 4, 9) 
 
5.4 ประโยชนของแบบฝก 
 แบบฝกที่ตอบสนองความตองการของผู เรียน และพัฒนาขั้นใหเหมาะสมกับระดับ
ความสามารถของผูเรียนนั้นมีประโยชนในการเรียนการสอนหลายประการ Greene and Petty 
(1971: 49) กลาวถึงประโยชนของแบบฝกไวดังนี้ 
          1. ใชเสริมหนังสือแบบเรียนในการเรียนทักษะ 
          2. เปนสื่อการสอนท่ีชวยแบงเบาภาระของครู เพราะเปนแบบฝกที่ไดจัดทําขึ้นอยางเปนระบบ 

3. เปนเครื่องมือชวยฝกฝนและสงเสริมทักษะการใชภาษาใหดีขึ้น ซึ่งครูตองเอาใจใสดูแลดวย 
4. แบบฝกที่สรางขึ้นโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล จะชวยใหเด็กประสบ

ความสําเร็จตามระดับความสามารถ 
5. จะชวยเสริมทักษะใหคงทนอยูนาน 
6. เปนเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากจบบทเรียนแตละบท 
7. แบบฝกที่เปนรูปเลมนักเรียนสามารถเก็บรักษาไวเพ่ือทบทวนดวยตนเองได 
8. ชวยใหครูมองเห็นปญหาและขอบกพรองทั้งเรื่องการสอน และเกี่ยวกับตัวนักเรียนชวยให

ครูสามารถแกปญหาไดทันทวงที 
9. ชวยใหเด็กมีโอกาสฝกทักษะอยางเต็มที่ 
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10. แบบฝกทักษะที่จัดพิมพไวเรียบรอยแลว ชวยใหครูและนักเรียนประหยัดเวลาในการ
เรียนการสอน 
          นอกจากน้ี Morrision et al.(1984:13) ไดสรุปประโยชนของแบบฝกไวดังนี้ 

1. แบบฝกทําใหผูสอนทราบวา สิ่งที่ผูสอนสรางขึ้นตอบสนองตอความตองการความจําเปน
ของผูเรียนอยางแทจริงหรือไม 

2. แบบฝกคือการสนองตอบตอความตองการของผูเรียน 
3 .แบบฝกสามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียนไดอยางดี 
4. ผลของการเรียนโดยใชแบบฝกจะเปนที่พอใจของผูเรียนและผูสอน 
5. ผลจากการเรียนโดยใชแบบฝกสามารถประเมินและปรับปรุงไดอยางตอเนื่อง 

 วงเดือน  แสงผึ้ง (2548:62) ไดกลาวสรุปประโยชนของแบบฝกไววา นํามาใชเพ่ือฝกฝน
ทบทวนส่ิงที่นักเรียนไดเรียนไปแลว ทําใหเขาใจบทเรียนไดดีขึ้น เกิดการเรียนรูที่คงทน นักเรียน
สามารถนําแบบฝกมาทบทวนเนื้อหาดวยตนเองไดทําใหนักเรียนเกิดทักษะเกิดความชํานาญ และ
สามารถมองเห็นความกาวหนาของตนเอง อีกทั้งชวยใหครูทราบขอบกพรองของนักเรียน เห็นปญหา
ตาง ๆ ในการเรียน และสามารถปรับปรุงแกไขได 
          ฉะน้ันแบบฝกจึงมีความสําคัญที่ชวยแบงเบาภาระของครู เปนเครื่องมือสงเสริมทักษะการใช
ภาษาใหกับนักเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งแบบฝกที่ตอบสนองตอความแตกตางระหวางบุคคล นักเรียน
สามารถทบทวนเนื้อหาไดดวยตนเอง ครูไดมองเห็นปญหาตาง ๆ ทั้งเรื่องการสอนและขอบกพรองของ
นักเรียน และแกปญหาไดทันทวงที  
 
5.5 การประเมินแบบฝก 

Tomlinson 1998: 228-238) ไดแบงการประเมินแบบฝกไว 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. ตรวจสอบรายละเอียดของแบบฝก (Description of the task) ทั้งทางดาน 

เนื้อหา เชน ขั้นตอนการทําภาระงาน ภาษาท่ีนักเรียนตองใชเกี่ยวกับจุดประสงคการเรียนรู 
2. วางแผนการประเมินแบบฝก (Planning the evaluation)โดยวางกรอบการประเมินท้ัง

ดานแนวการสอน จุดประสงค เปาหมาย ขอบขาย ผูประเมิน เวลา ประเภทของขอมูลที่ใชประเมิน 
3. เก็บรวบรวมขอมูล (Collecting information) โดยใชเครื่องมือ เชน แบบสอบถาม แบบ

สัมภาษณ แบบสังเกต และแบบทดสอบ 
4. วิเคราะหขอมูล (Analysis of the information collected) เพ่ือตรวจสอบวาแบบฝกที่

สรางข้ึนเปนไปตามจุดประสงคท่ีวางไวหรือไม และเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาแบบฝก 
5. สรุปและเสนอแนะ (Conclusion and recommendation) สรุปผลจากขอมูลที่ได

วิเคราะหวาแบบฝกที่สรางขึ้นน้ันนักเรียนนักเรียนเรียนรูไดดีมากนอยเพียงใด  และจัดทําขอเนอแนะ
เพ่ือการสอนครั้งตอไป 
 สรุปไดวา แบบฝกชวยใหนักเรียนไดฝกฝนทักษะการใชภาษา และลดปญหาดานความ
แตกตางระหวางบุคคล และมีทักษะทางภาษาท่ีคงทน ชวยใหครูประหยัดเวลาในการที่ตองเตรียม
แบบฝกหัดตลอดเวลา และทราบถึงปญหาตางๆ ของนักเรียนไดชัดเจนข้ึน นอกจากนี้แบบฝกยังชวย
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ใหนักเรียนสามารถทบทวนส่ิงที่เรียนไปแลวไดดวยตนเอง และทราบถึงความกาวหนาในการเรียนของ
ตน และพัฒนาทักษะทางการเรียนของตนเองอีกดวย  

 
6. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

6.1 งานวิจัยภายในประเทศ 
 1. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการอานกลวิธีแบบรวมมือ 
 ศรินยา  ขัติยะ (2544) ไดทําการวิจัยผลของการใชกลวิธีการอานแบบรวมมือเพ่ือสงเสริม
ความเขาใจในการอานและทักษะทางสังคม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบความเขาใจในการอาน และทักษะทางสังคมของนักเรียนกอนและหลัง
การสอนดวยกลวิธีการอานแบบรวมมือ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนวิชา
ภาษาอังกฤษอาน-เขียน (อ 025) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม จํานวน 55 คน เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แผนการสอนท่ีใชกลวิธีการอานแบบรวมมือ จํานวน 6 แผน แบบทดสอบ
วัดความเขาใจในการอาน และแบบประเมินทักษะทางสังคม ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการ
สอนดวยกลวิธีการอานแบบรวมมือมีคะแนนความเขาใจในการอาน และมีทักษะทางสังคมหลังการ
ทดลองสูงกวากอนทดลอง นอกจากน้ี อารียรักษ มีแจง (2547) ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ
การสอนการอานภาษาอังกฤษ โดยใชหลักการเรียนรูแบบรวมมือเพ่ือสงเสริมการเรียนรูการอาน
สําหรับนิสิตนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ พัฒนารูปแบบการสอนกลวิธีการอานภาษาอังกฤษโดย
ใชหลักการเรียนรูแบบรวมงานเพ่ือสงเสริมผลการเรียนรูการอานสําหรับนิสิตนักศึกษา ศึกษาผลการ
เรียนรูการอานของกลุมตัวอยางที่เรียนโดยใชรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นใน 3 ดาน คือ ความสามารถในการ
อานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจพฤติกรรมการใชกลวิธีการอานและพฤติกรรมการทํางานรวมกัน
พบวานิสิตกลุมตัวอยางจากคณะมนุษยศาสตรและคณะเภสัชศาสตรมีพฤติกรรมการเรียนแบบรวมมือ
คลายกันหลังการเรียนดวยวิธีการสอนอานแบบรวมมือ และนิสิตคณะเภสัชศาสตรมีคะแนนความ
เขาใจการอานสูงกวานิสิตคณะมนุษยศาสตรเมื่อทดสอบหลังการเรียน สอดคลองกับ สุชาติ  กองกูล 
(2548) ไดทําการวิจัยการใชกลวิธีการอานแบบรวมมือเพ่ือพัฒนาความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ 
การเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ และความสามารถในการเขียนสรุปใจความภาษาอังกฤษของพระนิสิต 
โดยมีวัตถุประสงคเ พ่ือเปรียบเทียบความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ การเรียนรูคําศัพท
ภาษาอังกฤษ และความสามารถในการเขียนสรุปใจความภาษาอังกฤษของของผูเรียนกอนและหลัง
การเรียนโดยการใชกลวิธีการอานแบบรวมมือ กลุมตัวอยางเปนพระนิสิตชั้นปที่ 3 ที่กําลังเรียน
วิชาการอานพุทธศาสนา 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม จํานวน 28 รูป เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แผนการสอนท่ีใช
กลวิธีการอานแบบรวมมือ จํานวน 7 แผน แบบทดสอบวัดความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ 
แบบทดสอบการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ และแบบทดสอบในการเขียนสรุปใจความภาษาอังกฤษ  
ผลการวิจัยพบวาการใชกลวิธีการอานแบบรวมมือ สอนพระนิสิตชั้นปที่ 3  มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม สามารถพัฒนาความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษการ
เรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ และความสามารถในการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษของพระนิสิตให
สูงขึ้น นอกจากนี้พรรณภา  เพ่ิมพูน( 2549) ไดทําการวิจัยผลของการสอนดวยกลวิธีการอานแบบ
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รวมมือที่มีตอความสามารถในการอานภาษาไทยเพ่ือความเขาใจของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โดย
มีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาไทยเพ่ือความเขาใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน ระหวางกอนและหลังการสอนอานโดยใชกลวิธีการอานแบบรวมมือ ศึกษา
ความสามารถในการอานเพ่ือความเขาใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนหลังการทดลองสอนอาน
โดยใชกลวิธีการอานแบบรวมมือ เปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาไทยเพ่ือความเขาใจ 
ระหวางนักเรียนที่ไดรับการสอนอานดวยกลวิธีการอานแบบรวมมือกับนักเรียนที่ไดรับการสอนอาน
แบบปกติ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร ป
การศึกษา 2548 จํานวน 50 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแกแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การอานภาษาไทยเพ่ือความเขาใจ ผลการวิจัยพบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่ไดรับการสอน
โดยใชกลวิธีการอานแบบรวมมือมีความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจสูงกวากอนการทดลองและ
สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนอานดวยวิธีปกติ 
    
 2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ 

พิศาล อินทรทอง (2541) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนกอนและหลังการการใชบทเรียนเสริมโดยใชหนังสือพิมพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
6 โรงเรียนปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ สุมหองเรียนมา 1 หองเรียน จาก 3 หองเรียนไดนักเรียนกลุม
ตัวอยางจํานวน 52 คน ใหนักเรียนอานบทเรียนอานเสริมที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 10 บท ใชเวลาใน
การทดลอง 10 คาบ รวม 5 สัปดาห ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของ
นักเรียนหลังการใชบทเรียนอานเสริมสูงกวากอนการใชบทเรียนอานเสริมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และมีประสิทธิภาพของบทเรียนอานเสริมจากหนังสือพิมพภาษาอังกฤษมีคา 
78.64/78.73 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด ถือวาบทเรียนอานเสริมจากหนังสือพิมพภาษาอังกฤษท่ีสราง
ขึ้นมีประสิทธิภาพดีมาก สอดคลองกับ สิริวัฒน  ทองเลิศ (2543) ไดทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดานทักษะการอานภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมกับการสอนตามปกติ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชา พาณิชยกรรม วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จํานวน 2 หองเรียน 
หองเรียนละ 40 คน รวม 80 คน ผลปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนเสริมโดย
ใชคอมพิวเตอรชวยสอนและดวยการสอนตามปกติมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 นอกจากน้ี สุกัญญา เกาวิวัฒนกุล (2543, อางถึงใน สุวรรณี สินทรัพย, 2545: 59) ไดทํา
วิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนที่ใชกลยุทธทางการอานเพ่ือสงเสริมทักษะการอานวรรณคดีและ
จริยธรรมของนักศึกษาชั้นปที่ 3 สถาบันราชภัฏเชียงใหม เพ่ือพัฒนาบทเรียนที่ใชกลยุทธทางการอาน
เพ่ือความเขาใจในการอานวรรณคดี และเพ่ือศึกษาความสามารถทางการอานวรรณคดีของนักศึกษา 
และเพ่ือศึกษาระดับความมีเหตุผลในดานจริยธรรม ประชากรคือนักศึกษาชั้นปที่ 3 สถาบันราชภัฏ
เชียงใหม ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวรรณคดีสําหรับเด็กในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2543 จํานวน 
18 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามท่ีใชถามความสนใจในการอานวรรณคดี และความ
คลองแคลวในทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา แผนการสอนตามบทเรียนที่พัฒนาขึ้นจํานวน 5 บท 
ที่ใชกลยุทธทางการอานสําหรับรายวิชาวรรณคดีสําหรับเด็ก แบบประเมินประสิทธิภาพของบทเรียน 
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และแบบประเมินความสามารถในการอานวรรณคดีของนักศึกษา แบบสอบถามความคิดเห็นท่ี
นักศึกษามีตอกลยุทธทางการอาน และแบบประเมินการใชเหตุผลทางจริยธรรมของนักศึกษา 
ผลการวิจัยพบวา บทเรียนที่ใชกลยุทธทางการอานมีประสิทธิภาพ หลังจากไดเรียนบทเรียนที่สรางขึ้น
แลวทักษะการอานวรรณคดีของนักศึกษามีผลเปนที่นาพอใจ ระดับการใชเหตุผลทางจริยธรรมของ
นักศึกษาอยูในระดับที่ 3 

วีระวรรณ  พูนดี (2544) ศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการอาน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี ชั้นปที่ 1 ที่เรียน
โดยวิธีสอนแบบใชแผนภูมิความหมาย และวิธีสอนตามคูมือครู และศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ี
เรียนการอานโดยวิธีสอนแบบใชแผนภูมิความหมาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ 1) แผนการ
สอนอานโดยวิธีใชแผนภูมิความหมาย 2) แผนการสอนตามคูมือครู 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ใน
การอาน และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการเรียนการอานแบบใชแผนภูมิความหมาย กลุม
ตัวอยางที่ใชในครั้งนี้คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาการบัญชี ชั้นปที่ 1 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2543 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม จังหวัดนครปฐม ที่ลงทะเบียนเรียน
วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (30001221) จํานวน 72 คน ไดมาดวยวิธีสุมอยางงายโดยการจับฉลาก เพ่ือ
เปนกลุมทดลอง 1 หองเรียน จํานวนนักศึกษา 40 คน หองที่เหลือเปนกลุมควบคุม 1 หองเรียน 
จํานวนนักศึกษา 32 คน กลุมทดลองทําการสอนอานโดยวิธีสอนแบบใชแผนภูมิความหมาย และกลุม
ควบคุมไดรับการสอนอานตามคูมือครู โดยผูวิจัยเปนผูสอนท้ังสองกลุม ใชเวลาสอนท้ังหมด 24 คาบ
เรียน ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1) นักศึกษาท่ีเรียนการอานโดยวิธีสอนแบบใชแผนภูมิความหมายมี
คะแนนความเขาใจในการอานสูงกวานักศึกษาท่ีเรียนการอานโดยวิธีสอนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญ
ที่ระดับ 0.05 2) นักศึกษาที่เรียนการอานโดยวิธีสอนแบบใชแผนภูมิความหมายมีคะแนนความคงทน
ในการจําสูงกวานักศึกษาที่เรียนโดยวิธีสอนตามคูมือครูอยางมีนัยความสําคัญที่ระดับ 0.05 3) 
นักศึกษาที่เรียนโดยวิธีสอนแบบใชแผนภูมิความหมายมีความคิดเห็นตอกิจกรรมการอานที่สอนดวย
แผนภูมิความหมายอยูในระดับสูง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 นอกจากนี้ ศศิวิมล กังลี่ (2544) ไดทํา
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝกทักษะอานเพื่อการสื่อสารจากหนังสือพิมพและนิตยสารภาษาอังกฤษ 
สําหรับนักเรียนชั้นปที่ 5 โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม จํานวน 30 คน ซึ่งไดมาโดยการ
เจาะจง เพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานที่สรา งขึ้นใหไดตามเกณฑ 75/75 
เปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารกอนและหลังการใชแบบฝกทักษะ
การอาน และเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอแบบฝก ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของ
แบบฝกทักษะการอานเพื่อการสื่อสารที่ผูวิจัยสรางอยูในระดับสูงกวาเกณฑที่กําหนด ความสามารถใน
การอานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการทําแบบฝกทักษะการอานเพ่ือการส่ือสารสูงกวากอนฝก
อานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอแบบฝกท่ีผูวิจัยสรางขึ้น 

สมจิตร พงศอุดม (2544) ไดทําการวิจัยเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ของการสอนอานแบบเรียนซึ่ง
ใหขอมูลดวยเทคนิค ITRA กับการสอนอานตามคูมือครู ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
จังหวัดเพชรบุรี และเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอการสอนอาน
แบบเรียนซึ่งใหขอมูลดวยเทคนิค ITRA กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียน
พิเศษ ปการศึกษา 2544 โรงเรียนอรุณประดิษฐ จังหวัดเพชรบุรี ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษหลัก (อ.
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0111) จํานวน 2 หองเรียน โดยสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และจับฉลากเปน
กลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมทดลองไดรับการสอนอานโดยใหขอมูลดวยเทคนิค ITRA สวนกลุม
ควบคุมไดรับการสอนอานตามคูมือครู ในแตละกลุมไดรับการสอนโดยใชเนื้อหาเดียวกันเปนเวลา 20 
คาบ คาบละ 50 นาที เครื่องมือที่ใชในการทดลองคือ 1) แผนการสอนอานแบบเรียนซึ่งใหขอมูลดวย
เทคนิค ITRA และแผนการสอนอานตามคูมือครู 10 แผน 2) บทเรียนที่ใชสอน 10 บท 3) 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอานภาษาอังกฤษ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นตอการสอนอาน
ภาษาอังกฤษดวยเทคนิค ITRA ผลการทดลองพบวา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการอานภาษาอังกฤษของ
นักเรียนที่ไดรับการสอนอานโดย ITRA สูงกวาผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษของนักเรียน ที่ไดรับ
การสอนอานโดยคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) นักเรียนที่ไดรับการสอนอานดวย
เทคนิค ITRA มีความคิดเห็นที่ดีตอกิจกรรมการอานภาษาอังกฤษในระดับมากสอดคลองกับ ภาณี 
สงฆประชา (2545) ทําการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอานจับใจความสําคัญของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการสอนอานภาษาอังกฤษ โดยใชเทคนิคแผนผังมโนมติและการ
สอนอานภาษาอังกฤษตามปกติ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการสอนอานภาษาอังกฤษโดยใช
เทคนิคแผนผังมโนมติจํานวน 6 แผน และแผนการสอนอานภาษาอังกฤษตามปกติจํานวน 6 แผน 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานจับใจความสําคัญจํานวน 30 ขอ กลุมตัวอยางคือ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนหันคาพิทยาคม โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดกรมสามัญศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2545 จํานวน 2 หองเรียน หองเรียนละ 30 คน โดย
ใชเนื้อหาเดียวกัน ผลการวิจัยครั้งนี้พบวา 1) ความสามารถในการอานจับใจความสําคัญของนักเรียนที่
ไดรับการสอนอานภาษาอังกฤษโดยใชเทคนิคแผนผังมโนมติหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05  2) ความสามารถในการอานจับใจความสําคัญของนักเรียนที่ไดรับการสอน
อานภาษาอังกฤษโดยใชเทคนิคแผนผังมโนมติหลังเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนอาน
ภาษาอังกฤษตามปกติอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
 

3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับทฤษฎีโครงสรางความรูเดิมท่ีมีตอความเขาใจในการอาน 
 แวววิภา  ภักดีอาษา ( 2533: บทคัดยอ ) ไดทําการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบความเขาใจใน
การอานภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษของสหวิทยาลัยรัตนโกสินทรที่มี
ระดับความสามรถทางภาษาอังกฤษและพ้ืนความรูในเร่ืองที่อานตางกัน กลุมตัวอยางมี 4 กลุม ๆ ละ 
31 คน โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษและแบบทดสอบวัดความรูในเรื่อง             
ที่อานเปนเครื่องมือ  ผลการวิจัยสรุปวา1)นักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษสูงและปาน
กลาง มีความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษไมแตกตางกัน 2)นักศึกษาท่ีมีพ้ืนความรูในเร่ืองที่อานมาก
และนอย มีความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษแตกตางกัน และ 3) มีปฏิกิริยารวมระหวางพ้ืนความรู
ที่อานกับความสามารถทางภาษาอังกฤษตอความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ นอกจากนี้               
ณัฐกาญจน  อางทอง (Angthong 1992: 2870-A) ยังไดศึกษาความสัมพันธระหวางความรูเดิมและ
ความเขาใจในการอานของนักศึกษาวิทยาลัยครูในประเทศไทย กลุมตัวอยางคือ นักศึกษาที่เรียนเอก
วิชาภาษาอังกฤษจํานวน 60 คน กําหนดใหเรื่องที่มีหัวเรื่องคุนเคย และไมคุนเคย ทดสอบ
ความสามารถในการอานโดยใชแบบทดสอบ cloze และใชแบบสอบถามเพ่ือเลือกเร่ืองนํามาสราง
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เปนแบบทดสอบความเขาใจในการอาน ผลการวิจัยพบวา ความคุนเคยในหัวเรื่องมีผลตอความเขาใจ
เปนอยางมาก ผูอานมีความเขาใจในเรื่องที่คุนเคยมากกวาเรื่องที่ไมคุนเคย  แสดงวาความรูเดิมและ
ความเขาใจในการอานเรื่องท่ีหัวเรื่องคุนเคยและไมคุนเคยมีความสัมพันธกัน 
  
4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการสอนโดยใชเทคนิคแผนผังกราฟก 
 สุปรียา  ตันสกุล  (2540: 105-106)  ศึกษาผลของการใชรูปแบบการสอนแบบการจัดขอมูล
ดวยแผนภาพที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหาในวิชา พฤติกรรม
ศาสตรสาธารณสุขกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 2 คณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 149  คน แบงเปน 2 กลุม กลุมทดลองจํานวน 74  คน ไดรับการสอน
แบบการจัดขอมูลดวยแผนภาพ  กลุมควบคุมจํานวน 75  คน ไดรับการสอนแบบปกติ มีวัตถุประสงค
การวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาพฤติกรรมศาสตรสาธารณสุขของนักศึกษา
ระหวางกลุมที่เรียนโดยใชรูปแบบการสอนแบบการจัดขอมูลดวยแผนภาพและกลุมที่เรียนโดยการ
สอนแบบปกติ และเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหา วิชาพฤติกรรมศาสตรสาธารณสุขของ
นักศึกษา ระหวางกลุมที่เรียนโดยใชรูปแบบการสอนแบบการจัดขอมูลดวยแผนภาพและกลุมที่เรียน
โดยการสอนแบบปกติ ผลการทดลองพบวากลุมทดลองมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมี
คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแกไขปญหาสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และพบวา
การสอนแบบการจัดขอมูลดวยแผนภาพทําใหนักศึกษาเขาในเน้ือหาไดดี ขึ้นนอกจากนี้ ศิริลักษณ  
แกวสมบูรณ (2543:65) ไดศึกษาผลของการใชเทคนิคผังกราฟกในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร
ที่มีตอการนําเสนอขอมูลดวยแผนผังกราฟกและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนนวมินราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
แบงเปน 2 กลุม คือกลุมทดลอง จํานวน 39 คน เรียนโดยใชเทคนิคการจัดขอมูลดวยแผนผังกราฟก  
และกลุมควบคุม จํานวน 41 คน เรียนโดยใชการสอนตามปกติ  มีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือศึกษาผล
ของการใชเทคนิคผังกราฟกแบบตาง ๆ ในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรที่มีตอการนําเสนอ
ขอความรูดวยผังกราฟกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  ศึกษาผลของการใชเทคนิคผังกราฟก
แบบตาง ๆ ในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน และเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรระหวางกลุมที่เรียน
โดยใชเทคนิคผังกราฟก  และกลุมที่เรียนโดยใชการสอนตามปกติ  ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียน
โดยใชเทคนิคการจัดขอมูลดวยแผนผังกราฟก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยใช
การสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนที่เรียนโดยใชเทคนิคการจัด
ขอมูลดวยแผนผังกราฟกไดคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรสูงกวาเกณฑที่กําหนดคือ 
รอยละ 70 และคะแนนความสามารถในการนําเสนอขอความรูดวยแผนผังกราฟกต่ํากวาเกณฑ ที่
กําหนดคือ ต่ํากวารอยละ 70 สอดคลองกับ วรพร ปณตพงษ (2544: 69) ที่ไดศึกษาผลของการใช
เทคนิคการจัดขอมูลดวยแผนภาพที่มีตอมโนทัศนทางภูมิศาสตรและความสามารถในการนําเสนอ
ขอมูลดวยแผนภาพของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย กลุม
ตัวอยางเปนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํานวน 72 คน 
แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมทดลองจํานวน 36 คน เรียนโดยเทคนิคการจัดขอมูลดวยแผนภาพ และกลุม

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



108 
 

ควบคุมจํานวน 36  คน เรียนโดยไมใชเทคนิคการจัดขอมูลดวยแผนภาพ มีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือ
ศึกษามโนทัศนทางภูมิศาสตร ของนักเรียนชั้ นมั ธยมศึกษาปที่  3 โรง เรี ยนสาธิต  สั งกัด
ทบวงมหาวิทยาลัย หลังการเรียนโดยใชเทคนิคผังกราฟก ศึกษาความสามารถในการนําเสนอขอมูล
ดวยผังกราฟกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3โรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย หลังการเรียนโดย
ใชเทคนิคผังกราฟก  และเพ่ือเปรียบเทียบมโนทัศนทางภูมิศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนสาธิต  สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ระหวางกลุมที่เรียนโดยใชเทคนิคผังกราฟกและกลุมที่เรียน
โดยไมใชเทคนิค ผังกราฟก ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนโดยใชเทคนิคการจัดขอมูลดวยแผนภาพ
มีมโนทัศน ทางภูมิศาสตรสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด คือ สูงกวารอยละ 70 และสูงกวานักเรียนที่เรียนโดย
ไมใชเทคนิคการจัดขอมูลดวยแผนภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพบวานักเรียนที่
เรียนโดยใชเทคนิคการจัดขอมูลดวยแผนภาพไดคะแนนความสามารถในการนําเสนอขอมูลดวย
แผนภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดคือ สูงกวารอยละ 70 สอดคลองกับชุลีพร ฤทธิเดช (2547: 86) ได
ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องชนิดของคําภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูโดยใชและไมใชแผนท่ีความคิด (Mind Mapping)  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น
มัธยมศกึษาปที่ 1 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 2 หองเรียน รวมทั้งสิ้น 60 
คน แบงเปนกลุมทดลอง 1หองเรียน จํานวน 30 คน และกลุมควบคุม 1 หองเรียน จํานวน 30 คน มี
วัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ชนิดของคําภาษาไทย ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1ที่จัดการเรียนรูโดยใชและไมใชแผนที่ความคิด เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกอนเรียนกับหลังเรียน ที่จัดการเรียนรูโดยใชและไมใชแผนท่ีความคิด และหาระดับของ
คาเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนที่จัดการเรียนรูโดใชและไมใชแผนท่ีความคิด ผลการวิจัย
พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนกับหลังเรียน เรื่อง ชนิดของคําภาษาไทยระหวางกลุมทดลอง
ที่จัดการเรียนรูโดยใชแผนท่ีความคิดและ กลุมควบคุมที่จัดการเรียนรูโดยไมใชแผนท่ีความคิดมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอน
เรียน  และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน ของนักเรียนกลุมทดลองและนักเรียนกลุมควบคุมความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกวานักเรียนกลุมควบคุมนอกจากน้ี กัณหา คําหอมกุล (2548:111-116) ไดศึกษาการพัฒนา
ความสามารถในการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนวัดหนองพันเทา 
จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 30 คนมีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียน
สรุปความกอนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบแผนผัง
ความคิด  ศึกษาความสามารถในการสรางแผนผังความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ดวย
วิธีการจัดการเรียนรูแบบแผนผังความคิด และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
ที่มีตอวิธีการจัดการเรียนรูแบบแผนผังความคิด ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความสามารถในการ
เขียนสรุปความหลังเรียนสูงกวา กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05และนักเรียนมี
ความสามารถในการสรางแผนผังความคิดอยูในระดับดีมาก รวมทั้งนักเรียนเห็นดวยกับวิธีการจัดการ
เรียนรูแบบผังความคิดสอดคลองกับ สกุลการ  สังขทอง (2548: 79-80) ที่ไดศึกษาการเปรียบเทียบ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหตามสาระการเรียนรูภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
โดยเทคนิคการใชและไมใชผังกราฟก กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 
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2 วัดเสนหา (สมัครผลผดุง)จังหวัดนครปฐม จํานวน 68คน แบงเปนกลุมทดลอง 34 คน เรียนโดยใช
เทคนิคผังกราฟก และกลุมควบคุม 34 คน เรียนโดยไมใชเทคนิคผังกราฟก มีวัตถุประสงคการวิจัย
เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหตามสาระการเรียนรูภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โดยเทคนิคการใชและ ไมใชผังกราฟก และเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนกลุม
ทดลองท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคผังกราฟก ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนกลุมทดลอง
ที่เรียนรูโดยใชเทคนิคผังกราฟก มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะหตามสาระการเรียนรู
ภาษาไทยสูงกวากลุมควบคุมที่จัดการเรียนรูโดยไมใชเทคนิคผังกราฟก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และกลุมทดลอง ที่จัดการเรียนรูโดยใชผังกราฟกมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูโดย
ผังกราฟกอยูในระดับ มาก 
  

6.2 งานวิจัยตางประเทศ 
  

 1. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการอานกลวิธีแบบรวมมือ 
Klingner, Vaugh, and Schumm (1998: 3) ไดทดลองใชการอานกลวิธีแบบรวมมือกับ

นักเรียน เกรด A ที่มีความสามารถทางการอานตางกัน ในการเรียนวิชาสังคมศึกษา จํานวน 2 
หองเรียน โดยแบงเปนกลุมควบคุมและกลุมทดลอง เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการอานเพ่ือความเขาใจ แบบทดสอบเน้ือหาวิชาสังคมศึกษาหลังจบหนวยการ
เรียน และเทปบันทึกเสียงการสนทนา ผลการทดลองพบวา นักเรียนในกลุมทดลองมีความเขาใจใน
การอานสูงกวากลุมควบคุม นักเรียนทั้งสองกลุมมีความรูในเน้ือหาวิชาสังคมศึกษาเทากันและพบวา 
นักเรียนในกลุมทดลองมีการสนทนากันในเชิงวิชาการสูงถึง 65% รองลงไปเปนการสนทนาเกี่ยวกับ
กระบวนการทํางาน 25% การใหขอมูลยอนกลับ 8% และการสนทนาอ่ืนๆที่ไมเก่ียวของกับการเรียน 
สอดคลองกับ Bryant and others (2000: 24) ทีไ่ดศึกษาผลการทดลองใชการอานกลวิธีแบบรวมมือ
ของครูผูสอนวิชาที่มีลักษณะเปนเนื้อหา กับนักเรียนเกรด 6 สามหองเรียน เปนเวลา 4 เดือน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบวัดความเขาใจในการอาน แบบวัดความคลองแคลวในการอาน 
และแบบวัดการทําความเขาใจศัพท ผลการทดลองปรากฏวา นักเรียนทั้ง 3 หองเรียน มีความเขาใจ
ศัพท ความคลองแคลวในการอานและมีความเขาใจในการอานเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญ  นอกจากน้ี
Klingner and  Vaughn (2000: 69) ยังไดศึกษาพฤติกรรมการใหความชวยเหลือกันของนักเรียนใน
การใชการอานกลวิธีแบบรวมมือ ในการสอนวิชาวิทยาศาสตรใหกับนักเรียนเกรด 5 ผลการวิจัยพบวา 
ในภาพรวม นักเรียนใชเวลาสวนมากในการสนทนาเชิงวิชาการ ชวยเหลือ และใหความรวมมือกัน 
ในขณะเชื่อมโยงความรูเดิมกับบทอาน ทําความเขาใจความหมายของคํา จับใจความสําคัญ และตอบ
คําถาม นอกจากน้ียังพบวา นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับคําศัพทมากขึ้นอยางมีนัยสําคัญ  สอดคลองกับ
Kim and others (2006: 235) ที่ไดทําการศึกษาความเขาใจในบทอานของนักเรียนเกรด 6 เกรด 7 
และเกรด 8 ที่ดอยความสามารถ โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนกลวิธีการอานแบบรวมมือ 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาผลของความเขาใจในการอาน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนซึ่งใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ผูวิจัยสรางขึ้น ชื่อ โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนการอานกลวิธีแบบรวมมือ 
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(CACSR) สําหรับนักเรียนดอยความสามารถ โดยครูวิชาการอานภาษาอังกฤษ จํานวน 2 คน และ
นักเรียนดอยความสามารถที่เรียนกับครูดังกลาว จํานวน 34 คน เขารวมการวิจัยครั้งนี้ นักเรียนกลุม 
ทดลองไดเรียนโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนการอานกลวิธีแบบรวมมือ (CACSR) โดยใชเวลา
เรียน 50 นาทีตอครั้ง สองคร้ังตอสัปดาห เปนระยะเวลา 10 ถึง 12 สัปดาห ผลการทดลองพบวา 
ความเขาใจบทอานระหวางนักเรียนกลุมทดลอง กับนักเรียนกลุมควบคุมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยวัดจากแบบทดสอบความเขาใจ ในเนื้อหาท่ีผูวิจัยสรางขึ้นมาเอง (การหา
ใจความสําคัญ และตั้ งคําถามเก่ียวกับเรื่องที่อาน) และแบบทดสอบมาตรฐานแบบ Distal 
(แบบทดสอบ Woodcock Reading Master Test และ Passage Comprehension) นอกจากนี้
นักเรียนสวนใหญไดแสดงทัศนคติที่ดีตอการสอนโดยใช CACSR และตางก็เชื่อวาการอานของตนได
พัฒนาขึ้น 

จากงานวิจัยทั้งในและตางประเทศท่ีเกี่ยวกับการอานกลวิธีแบบรวมมือ สามารถสรุปไดวา 
กลวิธีแบบรวมมือสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนไดกับนักเรียนทั้งในระดับประถมและ
มัธยมศึกษาและทุกระดับความสามารถ โดยใชในการสอนอานเนื้อหาวิชาท่ีเปนเนื้อหาสาระ การสอน
อานดวยการอานกลวิธีแบบรวมมือสามารถชวยเพ่ิมระดับความสามารถในการอานเพ่ือความเขาใจ 
และผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการสอนโดยกลวิธีนี้ 
 
 2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ 

Vigil (1987) ไดทําการวิจัยในการสอนวิชาสเปน เปรียบเทียบการสอนอานโดยใชหนังสือ
แบบเรียน กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาท่ีเรียนภาษาสเปนที่มีความยากงายอยูในระดับที่ 1 ในวิทยาลัย
ชุมชนออสติน (Austin Community College) ซึ่งผูเรียนไมมีความรูภาษาสเปนมากอนผลการวิจัย
พบวา ทั้งกลุมควบคุมและกลุมตัวอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แตการวิเคราะหความเขาใจในการอาน
และจากการทดสอบยอยการเขียนเรียงความ พบวาคาที (T-value) เทากับ 4.93 และ 2.78 มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และกลุมทดลองท่ีเรียนโดยใชเอกสารจริงการสอนมีคะแนนทางดาน
การพูดสูงกวากลุมควบคุม 

จากการศึกษางานวิจัยตางประเทศเก่ียวกับการพัฒนาแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ
พบวา แบบฝกมีความสําคัญตอการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเฉพาะในดานการอานภาษาอังกฤษ
เพ่ือความเขาใจ และยังสามารถชวยเพิ่มพูนทักษะการอานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนอีกดวย 
 

3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับทฤษฎีโครงสรางความรูเดิมท่ีมีตอความเขาใจในการอาน 
 Nunan (1985: 43-53) ไดศึกษาเกี่ยวกับความคุนเคยในดานเนื้อหาและการรับรู
ความสัมพันธของเน้ือความในการอานภาษาที่ 2 โดยใหนักเรียน 2 กลุม คือ กลุมที่มาถึงออสเตรเลีย
กอนโรงเรียนเปดเทอมและอีกกลุมหนึ่งมาหลังโรงเรียนเปดเทอม และใหอานเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิต
ครอบครัวที่มาอยูออสเตรเลียแรก ๆ และเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน ปรากฏวานักเรียนท่ีมี
ความคุนเคยจะเขาใจความสัมพันธในเร่ืองที่อานดีกวา นอกจากนี้ Khalil (1990: 3539-A) ไดศึกษา
ผลของความรูเดิมเก่ียวกับวัฒนธรรมที่มีตอความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ 2  โดย
การทดลองกับนักเรียนจํานวน 48 คน โดยแบงเปน 3 กลุม คือ นักเรียนที่มีความสามารถในการอาน
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ต่ํา ปานกลางและสูง กําหนดใหอานเรื่องที่มีเนื้อหาคุนเคย 1 เรื่อง และเนื้อหาไมคุนเคย 1 เรื่อง ซึ่งมี
ทั้งขอความยาก และขอความงาย ผลการวิจัยพบวา ระดับความยากงายในการอานมีผลตอความ
เขาใจในการอานภาษาอังกฤษเม่ืออานเรื่องที่มีความรูเดิมแตกตางกัน และความรูเดิมในเร่ืองที่อาน 
กับระดับความยากงายของขอความไมมีผลตอความเขาใจในการอาน 
          จากงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ สรุปวา โครงสรางความรูเดิมทางดานเนื้อหาชวยเพ่ิม
ความเขาใจและความสามารถในการอานของผูเรียน ความรูเดิมที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมในบริบทที่เปน
ภาษาท่ี 2 ชวยใหผูอานสรุปและเรียบเรียงขอมูลในบทอานได 
 
 4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการสอนโดยใชเทคนิคแผนผังกราฟก 
 Herbs,t (1995: 56-69) ไดศึกษาผลของการใชผังกราฟกที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
สังคมศึกษาของนักเรียนเกรด 9 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 9 จํานวน 427 คน มีการแบงกลุม
นักเรียนโดยใชแบบทดสอบยอยวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอาน (Standard Achievement Subtest 
Reading Comprehension) นักเรียนที่อยูในระดับเปอรเซ็นไทลที่ 35ถึง 85 มี 316คน จัดใหอยูใน
กลุมเรียนปกติ นักเรียนที่อยูในระดับเปอรเซ็นไทลที่ 86 ถึง 90 จัดใหอยูในกลุมเรียนเกง นักเรียน            
นักเรียน ที่อยูในระดับเปอรเซ็นตไทลที่ 91 ถึง 99 จัดใหอยูในกลุมความสามารถพิเศษ รวมทั้งสิ้น 
111 คน ในการทดลองใหเด็กที่เรียนระดับปกติเปนกลุมตัวอยางในการทดลองคร้ังที่ 1 ใชผังกราฟกใน
การเรียน 6 แบบ และใชสถิติ ANOVA หาความสัมพันธระหวางผังกราฟกที่ใชทั้ง 6 แบบ และผลของ
การใชผังกราฟก 6 แบบ ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา สวนเด็กกลุมเกงและกลุม
ความสามารถพิเศษเปนกลุมตัวอยางในการทดลองครั้งที่ 2 ใชผังกราฟกในการเรียน 2 แบบ และใช
สถิติ ANOVA หาความสัมพันธระหวางผังกราฟกที่ใชทั้ง 2 แบบ และผลของการใชผังกราฟก 2 แบบ
ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาเมื่อสิ้นสุดการทดลองมีการทดสอบหลังเรียน 2 ครั้ง 
โดยคร้ังที่ 1เปนการใชแบบทดสอบวัดการระลึกไดในทันที ครั้งที่ 2 เปนแบบทดสอบวัดการระลึกได
ซึ่งทิ้งระยะเวลาภายหลังการทดสอบครั้งที่ 1 เปนเวลา 3 สัปดาหผลการทดลองสรุปไดวาการใชผัง
กราฟก มีผลดานบวกตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาท้ัง 2 กลุม 
 Dunston, (1992, cited in Bromley et al. 1995: 8) ไดศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับ              
การใชเทคนิคการจัดขอมูลดวยแผนผังกราฟกมาเปนเครื่องมือในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียน
เนื้อหา ในรอบ 10 ป พบวา การเสนอแผนผังกราฟกกอนการเรียนการสอนจะทําใหประสิทธิภาพ ใน
การเรียนรูและการจดจําของนักเรียนระดับประถมศึกษาดีขึ้น และยังพบวาการใหนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาจัดขอมูลดวยแผนผังกราฟกหลังจากที่ไดเรียนเนื้อหาในแตละครั้งเสร็จแลว ทําให
นักเรียนมีความสามารถระลึกได (Recall)  ดีขึ้น ในระดับมัธยมศึกษาก็เชนเดียวกันพบวา นักเรียน
สามารถจดจําคําศัพทไดมากขึ้นและเรียนดีขึ้นดวย นอกจากนี้ยังพบวาการจัดขอมูลดวยแผนผัง
กราฟกกอใหเกิดประโยชนสูงสุดเมื่อนักเรียนไดนําไปใชในการเรียนและฝกฝนการสรางแผนผังกราฟก
ดวยตนเอง สอดคลองกับ Brookbank, Grover, Kullberg, and Strawser (1999: abstract)ซึ่งได
ทําการวิจัยและศึกษาการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ในการอานจับใจความของนักเรียนโดยการใชเทคนิคแผนผัง
กราฟก ผลการวิจัยพบวาปจจัยตางๆทีทําใหนักเรียนมีความสามารถในการอานต่ําสามารถไดรับการ
แกไขโดยนําเอาเทคนิคแผนผังกราฟกเขามาชวยไดโดยเฉพาะในเร่ืองของการอานจับใจความสําคัญ
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และคําศัพท นอกจากน้ี Mazure (2001) ยังไดศึกษาผลการใชผังกราฟกเพ่ือการระลึกไดและทัศนคติ
ที่มีตอการเรียนของนักเรียน โดยกลุมทดลองสอนดวยผังกราฟก และกลุมควบคุมสอนดวยวิธีสอน
ปกติ ผลการวิจัยพบวา การสอนอานดวยผังกราฟกชวยใหผูเรียนมีความคงทนในการจําและมีทัศนคติ
ที่ดีตอการเรียนสูงกวาการสอนอานดวยวิธีปกติ สอดคลองกับ Millet (2001) ไดศึกษาผลการใช
แผนผังกราฟกในการสอนอานเพ่ือความเขาใจสําหรับเด็กชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยกลุมทดลองเรียน
โดยใชผังกราฟก กลุมควบคุมเรียนโดยวิธีสอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบวาการสอนอานโดยใชผัง
กราฟกชวยใหผูเรียนมีความเขาใจในการอานสูงกวาการสอนอานโดยวิธีสอนแบบปกติ 
 จากงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศท่ีกลาวมา สามารถสรุปไดวาการใชเทคนิคแผนผัง
กราฟกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสามารถชวยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ใหสูงขึ้นทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนนอกจากนี้ยังชวยฝกความสามารถใน
การสรางแผนผังกราฟกหรือความสามารถในการนําเสนอขอมูลดวยแผนภาพของนักเรียน เพ่ิมความ
เขาใจในเนื้อหาที่เรียน ทําใหนักเรียนเกิดความคิดสรางสรรค และยังพบวา นักเรียนเห็นดวยกับการ
จัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคแผนผังกราฟกในระดับมาก ดังนั้น แผนผังกราฟกจึงเปนเทคนิค
ของการจัดการเรียนรูที่สามารถนํามาใชเปนในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยเร่ือง “การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจ โดยใชการอานกลวิธี
แบบรวมมือ และเทคนิคแผนผังกราฟก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3” เปนการวิจัยเชิงทดลอง 
(Experimental Research) มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจ
โดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75  2) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอานเพ่ือความเขาใจของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความ
เขาใจโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก ที่ผูวิจัยสรางขึ้น และ 3) เพ่ือศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจโดย
ใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก ที่ผูวิจัยสรางโดยมีวิธีการดําเนินการวิจัยตาม
ขั้นตอนตอไปนี้ 
 
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

ประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสระยายโสม 
วิทยาอําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ 23102) ในภาคเรียนท่ี 
2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 4 หองเรียน มีนักเรียนจํานวน 150 คน 
 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา
อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 1 หองเรียน จํานวน 30 คน 
โดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม  
  
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
 1. ตัวแปรตน (Independent  Variable) 

    การเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อความเขาใจโดยใชการอานกลวิธีแบบ 
รวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก  
 2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

   2.1 ความสามารถในการอานเพ่ือความเขาใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังการ 
ใชแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผัง
กราฟก ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
              2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือ
ความเขาใจโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
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แบบแผนการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผูวิจัยไดทําการ
ทดลองตามแบบแผนการวิจัยกอนทดลอง (Pre-experimental Designs) แบบกลุมเดียวสอบกอน
เรียนและหลังเรียน ( The One-Group Pretest -Posttest Design) (มาเรียม  นิลพันธ,2549: 144) 
ดังแผนภูมิที่ 25  
 
 

T1 X T2 

 
 
แผนภูมิที่ 25 แบบแผนการวิจัยแบบหนึ่งกลุมทดสอบกอนทดสอบหลัง (One Group Pretest 

Posttest Design) 
 
สัญลักษณท่ีใชในแบบแผนการวิจัยมีความหมายดังนี้ 

T1     หมายถึง    การสอบกอนการใชแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาโดยใช
การอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก 

X    หมายถึง    การเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อความเขาโดยใชการ    
                      อานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก 

    T2    หมายถึง    การสอบหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อความเขาโดยใช  
   การอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก 

 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีดังตอไปนี้ 
 1. แบบสอบถามความตองการหัวขอเนื้อหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือสรางแบบฝก
เสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือ และเทคนิคแผนผังกราฟก โดย
สอบถามนักเรียนที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ 23102) ซึ่งเปนกลุมเปาหมายท่ีผูวิจัยเลือก
สอบถามความตองการมีลักษณะเปนมาตรประมาณคา 5 ระดับ คือ 5 หมายถึง ตองการมากที่สุด 4 
หมายถึง ตองการมาก 3 หมายถึง ตองการปานกลาง 2 หมายถึง ตองการนอยและ 1 หมายถึง 
ตองการนอยที่สุด 
 2. แบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อความเขาใจโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือ และเทคนิค
แผนผังกราฟกซ่ึงประกอบดวยบทเรียนจํานวน 8 หนวยการเรียนรู ซึ่งไดจากการวิเคราะหเนื้อหาสาระ
และหนาที่ทางภาษา โดยวิเคราะหจุดประสงคและหลักสูตร และจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญ 
 3. แผนการจัดการเรียนรูที่จัดการเรียนรูโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผัง
กราฟกซึ่งประกอบดวยบทเรียน จํานวน 8 หนวย รวม 8 แผน 
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 4. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานเพ่ือความเขาใจ จํานวน 1 ฉบับ เพ่ือใชวัด
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอนและหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะการอาน เปน
แบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ กําหนดการใหคะแนน คือ ตอบถูกได 1 คะแนน 
ตอบผิดหรือไมตอบได 0 คะแนน 
 5. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจ
มีลักษณะเปนแบบมาตรประเมิน คา 5 ระดับ 5 หมายถึงเห็นดวยมากที่สุด 4 หมายถึงเห็นดวยมาก  
3 หมายถึงเห็นดวยปานกลาง 2 หมายถึงเห็นดวยนอย  และ 1 หมายถึงเห็นดวยนอยที่สุด  
 
การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 

1. แบบสอบถามความตองการหัวขอเนื้อหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีขั้นตอนการ
สรางและตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้ 
 ผูวิจัยดําเนินการตามข้ันตอนตอไปน้ี 

   1.1 ศึกษาแนวการสรางแบบสอบถามความตองการเนื้อหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ของ วิสาข  จัติวัตร (2543: 239-258)  
    1.2 นําขอมูลที่ไดจากการศึกษา มาสรางแบบสอบถามความตองการหัวขอเนื้อหาการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งใชสอบถามความตองการของนักเรียน ในดานหัวขอเนื้อหา ดานกิจกรรมใน
การเรียนการสอน และรูปแบบการจัดกิจกรรม มีลักษณะเปนแบบมาตรประเมินคา มี 5 ระดับดังนี้ 

         5 หมายถึง      มีความตองการในหัวขอเนื้อหาในระดับ  มากท่ีสุด 
          4 หมายถึง      มีความตองการในหัวขอเนื้อหาในระดับ  มาก 
          3 หมายถึง     มีความตองการในหัวขอเนื้อหาในระดับ  ปานกลาง 
          2 หมายถึง      มีความตองการในหัวขอเนื้อหาในระดับ  นอย 
          1 หมายถึง      มีความตองการในหัวขอเนื้อหาในระดับ  นอยที่สุด 
    1.3 นําแบบสอบถามความตองการหัวขอเนื้อหาเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เสนอตอ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมแลวปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 
 1.4 นําแบบสอบถามความตองการหัวขอเนื้อหาเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เสนอตอ
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 1 คน ดานการจัดการเรียนรู 1 คน และดาน
การวัดและประเมินผล 1 เพ่ือคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง(Index of Item Objective 
Congruence: IOC) เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหาที่จะนํามาพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ
การอานเพ่ือความเขาใจ โดยการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก ซึ่งคาที่คํานวณได
ตั้งแต 0.50 ขึ้นไปถือวามีความสอดคลองอยูในเกณฑที่ยอมรับได มีเกณฑในการพิจารณาดังนี้      
(มาเรียม นิลพันธุ, 2549: 177)  
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  +1  หมายถึง  แนใจวาหัวขอเนื้อหามีความเหมาะสม 
  0 หมายถึง  ไมแนใจวาหัวขอเนื้อหามีความเหมาะสม 
  -1 หมายถึง  แนใจวาหัวขอเนื้อหาไมมีความเหมาะสม 
   
 จากสูตร  

IOC =  
∑

 

 
  IOC  แทน ดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความตองการหัวขอเนื้อหา  

เรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
  ∑R แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

N  แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 
จากการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความตองการหัวขอเนื้อหาการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษ จากผูเชี่ยวชาญ พบวา แบบสอบถามความตองการหัวขอเนื้อหาเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษทุกหัวขอมีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.67-1-00  (ดังแสดงในตารางท่ี 11 
ภาคผนวก ข หนา 168)  

1.5 นําแบบสอบถามความตองการหัวขอเนื้อหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที ่
ปรับปรุงแลวไปสอบถามความตองการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา ที่
ตองเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ 23102) จํานวน 30 คน 

       1.6 นําขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามความตองการหัวขอเนื้อหาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ มาวิเคราะหและจัดลําดับความสําคัญของหัวขอเนื้อหาตามความถี่ผลการวิเคราะห
ความตองการหัวขอเนื้อหา แสดงไดดงัตอไปน้ี 
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ตารางที่ 3 สรุปหัวขอเน้ือหาจากแบบสอบถามความตองการหัวขอเนื้อหาการเรียนการสอน 
             ภาษาอังกฤษ 
 

ที ่ หัวเร่ือง จํานวนนักเรียนตามความตองการของแตละหัวเรื่อง (คน) 
 

ระดับ
ความ
ตองการ
ตามหัว
เรื่อง 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอย
ที่สุด 

1 Description 

 Octopus 2 
6.67% 

10 
33.33% 

7 
23.33 

6 
20.00 

5 
16.67 

มาก 

Komodo Dragon 3 
10.00% 

9 
30.00% 

7 
23.33 

5 
16.67 

6 
20.00 

มาก 

The Moon 2 
6.67% 

3 
10.00% 

12 
40.00 

9 
30.00 

4 
13.33 

ปานกลาง 

The African 
Elephants 

6 
20.00% 

5 
16.67% 

6 
20.00 

7 
23.33 

6 
20.00 

นอย 

2 Comparison  
 Crocodiles and 

alligators 
1 

3.33% 
2 

6.67% 
7 

23.33% 
8 

26.67% 
12 

40.00% 
นอยที่สุด 

Apples and 
Oranges 

1 
3.33% 

5 
16.67% 

6 
20.00% 

9 
30.00% 

9 
30.00% 

นอย 

Butterflies and 
Moths 

2 
6.67% 

14 
46.67% 

2 
6.67% 

6 
20.00% 

6 
20.00% 

มาก 

Frog and Toads 2 
6.67% 

13 
43.33% 

2 
6.67% 

5 
16.67% 

8 
26.67% 

มาก 

3 Cause and Effect       
 Watching TV 1 

3.33% 
4 

13.33% 
6 

20.00% 
10 

33.33% 
9 

30.00% 
นอย 

 Drugs 1 
3.33% 

1 
3.33% 

8 
26.67% 

10 
33.33% 

10 
33.33% 

นอย 

 Dropping Out 10 
33.33% 

8 
26.67% 

3 
10.00% 

7 
23.33% 

2 
6.67% 

มากท่ีสุด 

 Why Do We 
Have Schools? 

2 
6.67% 

2 
6.67% 

5 
16.67% 

10 
33.33% 

11 
36.67% 

นอย 
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ตารางที่ 3 สรุปหัวขอเน้ือหาจากแบบสอบถามความตองการหัวขอเนื้อหาการเรียนการสอน 
              ภาษาอังกฤษ (ตอ) 
 
ที ่ หัวเร่ือง จํานวนนักเรียนตามความตองการของแตละหัวเรื่อง (คน) 

 
ระดับ
ความ
ตองการ
ตามหัว
เรื่อง 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

4 Problem and 
Solution 

 

 Acid Rain 9 
30.00% 

3 
10.00% 

5 
16.67% 

8 
26.67% 

5 
16.67% 

มากท่ีสุด 

Global Warming 15 
50.00% 

4 
13.33% 

7 
23.33% 

2 
6.67% 

2 
6.67% 

มากท่ีสุด 

The Flood City 1 
3.33% 

3 
10.00% 

7 
23.33% 

8 
26.67% 

11 
36.67% 

นอยที่สุด 

smoking 13 
43.33% 

4 
13.33% 

8 
26.67% 

2 
6.67% 

3 
10.00% 

มากท่ีสุด 

 
                                                                               

 จากผลการวิเคราะหแบบสอบถามความตองการหัวขอเนื้อหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
(ตารางท่ี 3) พบวานักเรียนมีความตองการหัวขอเนื้อหา แบงออกเปน 2 ระดับ 
  

1. ระดับความตองการมากท่ีสุด 
     1.1 Global      ระดับความตองการรอยละ 50.00 
              1.2 Drugs  ระดับความตองการรอยละ 43.33 
              1.3 Dropping Out                                   ระดับความตองการรอยละ 33.33 
      1.4 Acid Rain        ระดับความตองการรอยละ 30.00 

2. ระดับความตองการมาก 
              2.1 Butterflies and Moths   ระดับความตองการรอยละ 46.67 
              2.2 Frogs and Toads   ระดับความตองการรอยละ 43.33 
              2.3 Octopus     ระดับความตองการรอยละ 33.33 
              2.4 Komodo Dragon   ระดับความตองการรอยละ 30.00 
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สรุปขั้นตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความตองการหัวขอเนื้อหาบทอาน  
รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 26 
 
 

ศึกษาแนวทางการสรางแบบสอบถามความตองการหัวขอเนื้อหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
 

 
 

สรางแบบสอบถามความตองการหัวขอเนื้อหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
 

 
 

นําแบบสอบถามเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมและปรับปรุง
แกไขตามคาํแนะนํา  

 
 

นําแบบสอบถามความตองการหัวขอเนื้อหาการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษเสนอตอผูเชี่ยวชาญเพื่อคํานวณหา
คา IOC เพื่อตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของหัวขอเนื้อหาท่ีจะนํามาพัฒนาแบบฝกเสรมิทักษะการอาน

เพื่อความเขาใจโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือ 
 
 

นําแบบสอบถามความตองการหัวขอเนื้อหาการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษท่ีปรับปรุงแลวไปสอบถามความ
ตองการของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ 23102) จํานวน 30 คน 

 
 

 
นําขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะหคา และจัดลาํดบัความสําคญัของหัวขอเนื้อหา 

ตามความถีผ่ลการวิเคราะหความตองการหัวขอเนื้อหา 
 
แผนภูมิที่ 26 การสรางและตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความตองการหัวขอเนื้อหา 
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 2.  แบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิค
แผนผังกราฟกมีข้ันตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพดังนี้ 
 2.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบฝกเสริมทักษะการ
อาน  

    2.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนสระยายโสมวิทยา: กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3 
และเอกสารที่เกี่ยวของ 

 2.3 นําหัวขอเน้ือหาที่ไดจากการวิเคราะหแบบสอบถามความตองการ การวิเคราะห
จุดประสงค และหนาที่ทางภาษา จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสระยายโสมวิทยา เพ่ือนํามากําหนดเปนโครงสรางเนื้อหาสาระและ
หัวขอเนื้อหาของแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจ (Table of Content Specification) 
(ภาคผนวก ค ตารางที่ 17 หนา 176) 

     2.4 สรางแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือ
และเทคนิคแผนผังกราฟก  

    2.5 นําแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและ
เทคนิคแผนผังกราฟก เสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมและ
นํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 

    2.6 นําแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและ
เทคนิคแผนผังกราฟก เสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 1 คน ดาน
การจัดการเรียนรู 1 คน และดานการวัดผลประเมินผล 1 คน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
ของแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผัง
กราฟก และนําผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item 
Objective Congruence : IOC) แบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจโดยใชการอานกลวิธี
แบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก ที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.50 ขึ้นไปถือวามีความ
สอดคลองอยูในเกณฑท่ียอมรับได (มาเรียม นิลพันธุ, 2549: 177) ใชเกณฑในการพิจารณาดังนี้ 
 
              +1  หมายถึง   แนใจวาแบบฝกเสริมทักษะการอานวัดไดตรงตัวชี้วัด 
      0 หมายถึง           ไมแนใจวาแบบฝกเสริมทกัษะการอานวัดไดตรงตวัชี้วัดหรือไม 
     -1 หมายถึง           แนใจวาแบบฝกเสริมทักษะการอานวัดไมตรงตัวชี้วัด 
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โดยใชสูตร 
IOC =  

∑
 

 
  IOC  แทน ดัชนีความสอดคลองของแบบฝกกับตัวชี้วัด 
  ∑R แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
  N  แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 

จากการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองของแบบฝกกับตัวชี้วัดจากผูเชี่ยวชาญ พบวาแบบ
ฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจ ไดคาเฉลี่ย 1.00 (ดังแสดงในตารางท่ี 12 ภาคผนวก ข หนา 
169) ผูวิจัยไดนําขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุง กอนนําไปใชทดลอง โดยปรับรูปแบบ
กระบวนของแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิค
แผนผังกราฟกในข้ันตอนระหวางอานใหนักเรียนสามารถสรุปใจความสําคัญของเนื้อหาไดอยางถูกตอง 
 2.7 นําแบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อความเขาใจ โดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและ
เทคนิคแผนผังกราฟก ไปทดลองใชกับกลุมเล็ก (Small group testing) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 3 เปนนักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับเกง 3 คน ระดับปานกลาง 4 คน และระดับออน 3 คน ทํา
ตามลําดับดังตอไปนี้ 
 1. ขั้นทดสอบกอนเรียน ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอาน
ภาษาอังกฤษ (Pre-test) จํานวน 40 ขอ ใชเวลา 1 ชั่วโมง 
 2. นักเรียนทําแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจ โดยใชการอานกลวิธีแบบ
รวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก วันละ 1 บท จนครบ 8 บท โดยกอนที่นักเรียนจะทําแบบฝกผูวิจัย
ไดอธิบายพรอมยกตัวอยางรายละเอียดของการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก 
 3. นักเรียนทําแบบทดสอบรายบท (Comprehension test) ในแตละบท ซึ่งจะมี
คะแนนเต็ม 10 คะแนน รวม 80 คะแนน  
 4. นักเรียนทําแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความ
เขาใจ โดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก หลังจากที่นักเรียนเรียนในแตละ
บทรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง ทั้งนี้เพ่ือทําการประเมินผลความเหมาะสมดานเนื้อหา กับเวลาที่ใชเรียนและ
ความยากงายของเน้ือหาเพ่ือนํามาปรับปรุงแบบฝกใหมีความเหมาะสมกอนที่จะนําไปทดลองใชกับ
กลุมตัวอยาง ดังนั้นขณะทําการทดลองผูวิจัยคอยใหคําแนะนํา หรืออธิบายขั้นตอนท่ีนักเรียนยังไม
เขาใจ 
 5. ขั้นทดสอบหลังเรียน ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอาน
ภาษาอังกฤษ (Posttest) ซึ่งเปนแบบทดสอบฉบับเดียวกับที่ใชในขั้นทดสอบกอนเรียน 
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 นําผลการทดลองมาคํานวณหาประสิทธิภาพของแบบฝกตามเกณฑที่กําหนดไวคือ 
75/75 กลาวคือ 75 ตัวแรก หมายถึง ผลรวมเฉล่ียของคะแนนจากการทําแบบทดสอบประจําบท
ระหวางการใชแบบฝกโดยคิดเปนรอยละ 75 และ 75 ตัวหลัง หมายถึง ผลรวมเฉล่ียของคะแนนจาก
การทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษหลังการใชแบบฝกโดยคิดเปนรอยละ 75 
ดังขอมูลในตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 ผลการทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจโดยใชการอานกลวิธีแบบ  

รวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟกในข้ันทดลองกลุมเล็ก 
 
 จํานวน 

(คน) 
คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ประสิทธิภาพ 

กระบวนการ 10 80 62.10 1.73 77.63 
ผลลัพธ 10 40 33.50 2.59 83.75 

 
จากการนําแบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อความเขาใจ โดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและ

เทคนิคแผนผังกราฟก ไปทดลองกับกลุมเล็ก (Small group testing) ผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขกอน
นําไปทดลองใชจริง โดยปรับรูปแบบการเขียนสรุปใจความสําคัญโดยใหขอมูลบางสวนในแผนผัง
กราฟก 
 2.8 นักเรียนทําแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจโดยใชการอานกลวิธีแบบ
รวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก ที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชจริงกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนสระยายโสมวิทยา อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 30 คน ที่เรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ 23102) ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 ซึ่งเปนกลุมทดลองในการวิจัย
ครั้งนี้ 
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 สรุปขั้นตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพของแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจ 
โดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 27 
 

ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวจิัยที่เกีย่วของกับการสรางแบบฝกเสริมทักษะการอาน 
 
 
 

ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรสถานศึกษาและเอกสารที่เกี่ยวของ 
 
 
 

นําหัวขอเนื้อหาท่ีไดจากการวิเคราะหแบบสอบถามความตองการ การวิเคราะหจุดประสงคและหนาที่ทางภาษาเพ่ือนาํมา
กําหนดเปนโครงสรางเนื้อหาสาระและหวัขอเนื้อหาของแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ 

 
 

สรางแบบฝกเสริมทักษะการอานเพือ่ความเขาใจ โดยใชการอานกลวิธแีบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก 
 
 

นําแบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อความเขาใจ โดยใชการอานกลวธิีแบบรวมมอืและเทคนิคแผนผังกราฟกเสนอตออาจารยที่
ปรึกษาวิทยานพินธ เพื่อตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม และนํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 

 
 

นําแบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อความเขาใจ โดยใชการอานกลวธิีแบบรวมมอืและเทคนิคแผนผังกราฟกเสนอตอ
ผูเช่ียวชาญ เพือ่ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา และนําผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคา IOC 

 
 

นําแบบฝกเสริมทักษะท่ีปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา ระดับความรู 
เกง 3 คน ปานกลาง 4 คน และออน 3 คนที่จํานวน  3 คน จนครบ 8 หนวย  

 
 

นําผลการทดลองวิเคราะหเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อความเขาใจโดยใชการอานกลวิธแีบบ
รวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟกคํานวณประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนดไว คือ 75/75 และปรับปรุงใหเหมาะสม 

 
 

นําแบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อความเขาใจโดยใชการอานกลวิธแีบบรวมมอืและเทคนิคแผนผังกราฟก 
ที่ปรับปรุงแกไขแลวทดลองใชจริงกับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3/1  โรงเรียนสระยายโสมวิทยา ซ่ึงเปนกลุมทดลองในการ

วิจัยครั้งนี้ 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 27 การสรางและตรวจสอบคุณภาพของแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความ
เขาใจโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก 
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3. แผนการจัดการเรียนรูที่จัดการเรียนรูโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผัง
กราฟก มีข้ันตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือดังนี้ 
 3.1 ศึกษาเอกสารตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรูและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก 

 3.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนสระยายโสมวิทยา: กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3 
และเอกสารที่เกี่ยวของ 

    3.3 สรางแผนการจัดการเรียนรูจํานวน 8 หนวย จํานวน 8 แผน ๆ ละ 2 คาบ ๆ ละ 50 
นาที โดยแผนการจัดการเรียนรูแตละแผนประกอบดวยกิจกรรมขั้นตางๆ โดยผูวิจัยใชขั้นตอนการ
สอนโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟกซึ่งแบงขั้นตอนการสอนเปน 2 ชวง 
ดังนี้ (Klingner & Vaughn, 1999a: 738-747)   

ชวงท่ี 1 ขั้นเตรียมการอานการสอน 
1. ครูแนะนําและฝกใชกลวิธีการอานโดยใชวิธีสอนแบบอธิบายโดยตรง ซึ่งเปนการสอนให

นักเรียนรูจักกลวิธีที่ชวยใหเกิดความเขาใจในการอานและรูถึงวิธีใชกลวิธีเหลานั้น โดยมีลําดับขั้นการ
สอนดังนี้ 
          ขั้นที่ 1 ครูสํารวจนักเรียนวามีประสบการณเดิมในสวนท่ีเกี่ยวของกับกลวิธีที่จะสอนหรือไม 
เพ่ือใหรูถึงพ้ืนฐานของนักเรียน 
          ขั้นที่ 2 ครูอธิบายกลวิธีโดยใชภาษาท่ีงายตอความเขาใจโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
           2.1 ชื่อและคํานิยามหรือความหมายของกลวิธีการอาน 
  2.2 ความสําคัญหรือประโยชนของกลวิธีการอาน 
  2.3 วิธีใชกลวิธีนั้นๆ 

2.4 โอกาสและเหตุผลที่ใชกลวิธีนั้นๆ 
 กลวิธีการอานภาษาอังกฤษที่จะทําการฝกในงานวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 
  1. การเชื่อมโยงความรูเดิมกับบทอาน 
  2. การคาดเดาบทอานลวงหนา 
  3. การเดาความหมายของคําศัพทจากบริบท 
  4. การสรุปใจความสําคัญโดยใชภาษาของตนเอง 
  5. การตั้งคําถามเก่ียวกับบทอาน 

6. การทบทวนและสรุปเนื้อหาที่ไดเรียนรู 
ขั้นที่ 3 ครูสาธิตการใชกลวิธีตางๆ 
ขั้นที ่4 นักเรียนฝกปฏิบัติกลวิธีที่เรียนมา โดยมีครูเปนที่ปรึกษา ชวยเหลือ 
ขั้นที่ 5 ครูและนักเรียนรวมกันทบทวนสิ่งที่เรียน 
2. ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุมยอยคละความสามารถ ซึ่งในหนึ่งกลุมจะมีสมาชิกประมาณ    

5 - 6 คน ซึ่งประกอบดวยนักเรียนที่มีความสามารถทางการอานสูง ปานกลาง และต่ําคละกัน จากนั้น
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สมาชิกในกลุมจะตกลงแบงหนาท่ีกันตามความเหมาะสม หลังจากแบงหนาที่ภายในกลุมแลวนักเรียน
แตละคนจะไดรับเอกสารอธิบายหนาท่ีและบทบาทของตนเอง เพ่ือสรางความเขาใจและความ
ตระหนักในหนาที่นั้นๆ 

ชวงที่ 2 ขั้นการอานโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก 
 1. ขั้นกอนอาน (Pre - Reading) 
  Preview (การสํารวจ)  นักเรียนระดมความคิด (Brainstorm) ผูสอนกระตุนใหผูเรียนในแต
ละกลุมชวยกันระดมความรูเกี่ยวกับหัวขอท่ีจะเรียนซึ่งเปนการดึงเอาความรูเดิมของผูเรียนออกมา 
และชวยกันบันทึกลงใน Learning Log 1 ( What I already know) จากนั้นใหผูเรียนชวยกันอานยอ
หนาแรก และระดมความคิดเห็นภายในกลุมโดยอาศัยประสบการณเดิม ชื่อเรื่อง หรือขอความ
บางสวนของเร่ืองเพ่ือคาดเดาลวงหนา (Predict) วาเรื่องที่อานจะเปนอยางไร และชวยกันบันทึกลงใน 
Learning Log 2 (What I predict I will learn)  

2. ขั้นระหวางอาน (While - Reading) 
ผูเรียนแตละคนอานเนื้อหาที่กําหนดยอหนาถัดไปทีละยอหนา ในขณะอานหากพบสวนใดที่ไม 
เขาใจ ใหบันทึกลงใน Learning Log 3 (Click and Clunk) click หมายถึง คําศัพทสํานวนที่นักเรียน
เขาใจสวน clunk หมายถึง คําศัพทสํานวนที่นักเรียนไมเขาใจ ในสวนนี้ ผูสอนแนะนําใหผูเรียนใชวิธี 
Fix-up Strategies คือ การอานประโยคอีกครั้ง หาคําหรือความคิดสําคัญที่จะชวยในการทําความ
เขาใจ หรือใหหาตัวชวยเดาจากประโยคที่อยูขางหนาหรือหลังขอความนั้น หรืออาจใชการวิเคราะห 
prefix, suffix ของคํา เปนตน จากนั้นใหผูเรียนภายในกลุมชวยกันทําความเขาใจในสวนท่ียังเปน 
clunk part ที่ปรากฏในยอหนาที่อาน บันทึกลงเปนภาษาอังกฤษรูปแบบของตนเองใน Learning 
Log 4 (Get the Gist) ในขั้นตอนนี้จะเปนการจับใจความสําคัญของเนื้อหาที่อาน นักเรียน
แลกเปล่ียนเปรียบเทียบกับสมาชิกในกลุม อธิบายแลกเปล่ียนความคิดเพ่ือหาขอสรุปใหเปนของกลุม
ใหผูเรียนดําเนินกระบวนการนี้ไปทีละยอหนาจนจบเนื้อเรื่อง ในขั้นตอนน้ีใหนักเรียนใชเทคนิคแผนผัง
กราฟกในการเขียนสรุปใจความสําคัญของเร่ืองที่อาน  
 3. ขั้นหลังอาน (Post - Reading) 
 ขั้นสรุป (Wrap up) เปนขั้นกิจกรรมหลังอาน ที่ใหผูเรียนแตละคนตั้งคําถามเก่ียวกับความ
คิดเห็นสําคัญของเร่ืองที่อาน และบันทึกลงใน Learning Log 5 (Question about the important 
ideas in the passage) ผูเรียนแตละคนอภิปราย แลกเปล่ียนคําถามและคําตอบภายในกลุมและ
ชวยกันเลือกคําถามใหเปนคําถามของกลุมจํานวน 5 คําถาม จากนั้นใหแตละกลุมสงตัวแทนเพ่ือนํา
คําถามไปถามกับกลุมอ่ืนเพ่ือสรางบรรยากาศความกระตือรือรน และทบทวนความรูหลังจากนั้น 
ผูเรียนแตละคนสรุปเรื่องทั้งหมดลงใน Learning Log 6 (What I have learned) โดยใชแผนผัง
กราฟกและนํามาพูดสรุปแลกเปลี่ยนในกลุมและในชั้นเรียน ผูสอนทําการทดสอบความเขาใจในเร่ืองที่
อานรายบุคคลแลวบันทึกและประกาศคะแนนความสําเร็จของกลุม 
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 3.4 นําแผนการจัดการเรียนรูที่จัดการเรียนรูโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิค
แผนผังกราฟกเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม และ
ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 

 3.5 นําแผนการจัดการเรียนรูที่จัดการเรียนรูโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิค
แผนผังกราฟก เสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 1 คน ดานการจัดการ
เรียนรู 1 คน และดานการวัดและประเมินผล 1 คน เพ่ือตรวจสอบความถูกตองทางภาษาและความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แลวนําผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคาดัชนี
ความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ซึ่งคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 
0.50 ขึ้นไปถือวามีความสอดคลองอยูในเกณฑที่ยอมรับได มีเกณฑในการพิจารณาดังนี้ (มาเรียม นิล
พันธุ, 2549: 177)  
 
  +1  หมายถึง  แนใจวาแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองกับตัวชี้วัด 
   0 หมายถึง          ไมแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองกับตัวชี้วัด 
  -1 หมายถึง   แนใจวาแผนการจัดการเรียนรูไมสอดคลองกับตัวชี้วัด 
 
จากสูตร  

IOC =  
∑

 

  IOC  แทน  ดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูกับตัวชี้วัด 
  ∑R แทน  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
  N  แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
  
 จากการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชการอานกลวิธี
แบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก จากผูเชี่ยวชาญพบวาแผนการจัดการเรียนรูมีคาดัชนีความ
สอดคลองไดคาเฉล่ียเทากับ 1.00 (ดังแสดงในตารางที่ 13 ภาคผนวก ข หนา 170) ผูวิจัยไดนํา
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไขกอนนําไปทดลองใช ดังนี้  (1) เพ่ิมการสาธิตการเรียน
การสอนโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟกใหนักเรียนเห็นขั้นตอนในการทํา
กิจกรรม (2) ระบุข้ันตอนการสอนกลวิธีแบบรวมมือใหมีความชัดเจน 

3.6 นําแผนการจัดการเรียนรูโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟกที่
ปรับปรุงแลวไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัยโดยทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1 โรงเรียน
สระยายโสมวิทยา จํานวน 30 คน ซึ่งเปนกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ 
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 สรุปขั้นตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูที่จัดการเรียนรูโดยใช
การอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 28 
 

ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการเขียนแผนการจดัการเรียนรู 
และกระบวนการเรียนการสอนโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก 

 

 
ศึกษาหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสระยายโสม

วิทยา: กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 และเอกสารที่เกี่ยวของ 
 
 

สรางแผนการจัดการเรียนรูจํานวน 8 หนวย จํานวน 8 แผนๆ ละ 2 คาบ คาบละ 50 นาที 
 
 
 

นําแผนการจดัการเรียนรูที่จัดการเรียนรูโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟกเสนอตอ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม และปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 

 

 
นําแผนการจดัการเรียนรูที่จัดการเรียนรูโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟกเสนอตอ
ผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความถกูตองทางภาษาและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา แลวนํามาหาคาดัชนีความ

สอดคลอง (IOC) และปรบัปรุงแกไขตามคาํแนะนํา 
 
 

นําแผนการจัดการเรยีนรูที่จัดการเรียนรูโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟกท่ีปรับปรุง
แลวไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/1 ซึ่งเปนกลุมทดลองในการวิจัยครั้งนี้ 

 
 
แผนภูมิที่ 28 การสรางและตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูที่จัดการเรียนรูโดยใชการ

อานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



128 
 

 

4. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานเพ่ือความเขาใจ มีขั้นตอนการสรางและ
ตรวจสอบคุณภาพดังนี้ 

4.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551: กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสระยายโสมวิทยา เกี่ยวกับเนื้อหาสาระและ
ตัวชี้วัด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู และเอกสารที่เกี่ยวของกับ
วิธีการสรางแบบทดสอบแบบปรนัย 

4.2 วิเคราะหเนื้อหาสาระ ตัวชี้วัด จุดประสงคการเรียนรู เพ่ือพิจารณาระดับพฤติกรรม
และทักษะที่สัมพันธกับเนื้อหาและกิจกรรม แลวสรางตารางกําหนดเนื้อหาขอสอบ (Table of Test 
Specification) ครอบคลุมทั้ง 7 จุดประสงคหลัก ไดแก การหาใจความสําคัญ การหารายละเอียด
ของขอมูล การวิเคราะหความหมายของคําศัพท การหาคําที่เกี่ยวของในบริบท การเรียงลําดับ
เหตุการณ การระบุประเภทของบทอาน และการระบุความเปนเหตุเปนผลของเหตุการณในบทอาน 
ดังตารางที ่5 
 
ตารางที่ 5 กําหนดขอบขายเนื้อหาแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอานเพื่อความเขาใจ 
             (Table of Reading Comprehension Achievement Test Specification) 
 

Reading Objectives Mode Type of Text Cognitive 
Level 

Item Type No. of 
Items 

Scoring 

To find main idea of the 
passage. 

R Passage K 
C 

M/C 7 0-1 

To find the detail in the 
passage. 

R Passage K 
C 

M/C 10 0-1 

To tell the meaning of 
words in the passage. 

R Passage C M/C 5 0-1 

To identify the words 
reference in the context. 

R Passage K M/C 5 0-1 

To order or sequence the 
event in the passage. 

R Passage Tr M/C 5 0-1 

To identify the type of 
text of the passage. 

R Passage K M/C 3 0-1 

To identify the cause and 
effect of the events in the 
passage. 

R Passage C M/C 5 0-1 

Note: R = Reading        C = Comprehension          Tr = Transfer          K = Knowledge 
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4.3 สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานเพ่ือความเขาใจเปนขอสอบปรนัยแบบ
เลือกตอบ จํานวน 80 ขอ ใหครอบคลุมตัวชี้วัดซ่ึง โดยคําถามในแตละขอมี 4 ตัวเลือก และมีตัวเลือก
ที่ถูกตองที่สุดเพียง 1 ตัวเลือก กําหนดเกณฑการใหคะแนน คือ ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดหรือไม
ตอบได 0 คะแนน 

4.4 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานเพ่ือความเขาใจ เสนอตออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมแลวนํามาปรับปรุงแกไขแบบทดสอบตามคําแนะนํา 

4.5 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานเพ่ือความเขาใจ เสนอตอผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 3 คน ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 1 คน ดานการจัดการเรียนรู 1 คน และดานการวัดและ
ประเมินผล 1 คน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ แลวนําผลการประเมิน
ของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง ( Index of Item Objective Congruence: 
IOC) เปนรายขอ ขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.50 ขึ้นไปถือวามีความสอดคลองอยูใน
เกณฑท่ียอมรับได (มาเรียม นิลพันธุ, 2549: 177) ใชเกณฑในการพิจารณาดังนี้  

  
 

+1  หมายถึง  แนใจวาขอสอบวัดไดตรงตัวชี้วัด 
    0 หมายถึง  ไมแนใจวาขอสอบวัดไดตรงตัวชี้วัดหรือไม 
  - 1 หมายถึง  แนใจวาขอสอบวัดไมตรงกับตัวชี้วัด 

 
จากสูตร  

IOC =  
∑

 

   IOC  แทน  ดัชนีความสอดคลองของขอสอบตรงตามตัวชี้วัด 
   ∑R แทน  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
   N  แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 

จากการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานเพ่ือ
ความเขาใจจากผูเชี่ยวชาญ พบวาแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานเพ่ือความเขาใจมีคาดัชนี
ความสอดคลองไดคาเฉล่ียเทากับ 1.00 ซ่ึง (ดังแสดงในตารางที่ 14 ภาคผนวก ข หนา 171) ผูวิจัยได
นําขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไขกอนนําไปทดลองใช ดังนี้ (1) ปรับรูปแบบการพิมพ
ตัวเลือกขอสอบใหถูกตองตามหลักการพิมพขอสอบ (2) ปรับปรุงภาษาในขอคําถามใหสื่อความชัดเจน 

4.6 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจ ที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช 
(Tryout) เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสระยายโสม
วิทยา อําเภออูทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี ที่เคยเรียนในรายวิชานี้มากอน จํานวน 30 คน  
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4.7 นําผลการทดลองมาวิเคราะหรายขอเพ่ือหาคุณภาพของแบบทดสอบ โดยตรวจสอบหา
คาความยากงาย (p) ตามเกณฑระหวาง 0.20–0.80 คาอํานาจจําแนก (r) ตามเกณฑตั้งแต 0.20 ขึ้น
ไป (พวงรัตน ทวีรัตน, 2543: 137-145) แลวคัดเลือกขอสอบไว 40 ขอ โดยใชเกณฑดังนี้ (1) เลือก
ขอสอบกระจายใหครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรู (2) เลือกขอสอบที่มีคุณภาพผานเกณฑ ขอสอบที่
คัดเลือกไดมีคาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.25 – 0.70 คาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.25 – 
0.80 (ดังแสดงในตารางท่ี 16 ภาคผนวก ข หนา 174)  

4.8 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานเพ่ือความเขาใจ จํานวน 40 ขอ ไปหาคา
ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการตรวจสอบผลการวัดท่ีสม่ําเสมอและคงท่ีใชวิธีการของ คูเดอร -ริ
ชารดสัน จากสูตร KR – 20 (มาเรียม นิลพันธุ, 2549: 182) ซึ่งแบบทดสอบมี่คาความเชื่อมั่นเทากับ 
0.94 

4.9 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานเพ่ือความเขาใจท่ีปรับปรุงแกไขแลวไป
ทดลองใชจริงกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา อําเภออูทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี ซึ่งเปนกลุมทดลองในการวิจัยครั้งนี้ 
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 สรุปข้ันตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอาน
เพ่ือความเขาใจ รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 29 

 
ศึกษาหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551: กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนสระยายโสมวิทยา เกี่ยวกับเนื้อหาสาระและตัวช้ีวัดและเอกสารที่เกี่ยวของ 

 
 
วิเคราะหเนื้อหาสาระ ตัวช้ีวัด จุดประสงคการเรียนรู เพื่อพิจารณาระดับพฤติกรรมและทักษะท่ีสมัพันธกับ

เนื้อหาและกจิกรรมแลวสรางตารางกําหนดเนื้อหาขอสอบ 
 

 
สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานเพ่ือความเขาใจ เปนขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ จํานวน 80 

ขอ โดยคําถามในแตละขอมี 4 ตัวเลือก 

 
 

นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานเพ่ือความเขาใจเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
เพื่อตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมแลวนํามาปรบัปรุงแกไขแบบทดสอบตามคําแนะนํา 

 

 
นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานเพ่ือความเขาใจเสนอตอผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรง
เชิงเนื้อหา แลวนําผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคา (IOC) และปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 

 
 
นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานเพ่ือความเขาใจท่ีไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ที่เคยเรยีนในรายวิชานี้มากอน จํานวน 30 คน 

 
 
นําผลการทดลองมาวิเคราะหรายขอเพ่ือหาคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) แลวคัดเลือกขอสอบไว 

40 ขอ 
 
 
นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานเพ่ือความเขาใจ จํานวน 40 ขอ ไปหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) 

ใชวิธีการของคูเดอร-ริชารดสัน จากสูตร KR – 20 
 

 
นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานเพ่ือความเขาใจท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชจริงกับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/1 ซึ่งเปนกลุมทดลองในการวิจัยครั้งนี ้
 
 แผนภูมิที่ 29 ขั้นตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถ  

ทางการอานเพ่ือความเขาใจ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



132 
 

 

5. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจ
โดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก ใชสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนหลัง
จบการทดลอง มีขั้นตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดังนี้ 

 5.1 ศึกษาแนวคิด หลักการทฤษฎี รูปแบบการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น จาก
หนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 5.2 นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอ
การจัดการเรียนรูโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก ในดานรูปแบบ ดาน
เนื้อหา ดานกิจกรรม และดานคุณประโยชน มีลักษณะเปนแบบมาตรประเมินคา มี 5 ระดับดังนี้ 

  คาระดับที่ 5 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นตอแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือ
ความเขาใจโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก โดยเฉลี่ยอยูในระดับเห็นดวย
มากท่ีสุด 

  คาระดับที่ 4 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นตอแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือ
ความเขาใจโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก โดยเฉลี่ยอยูในระดับเห็นดวย
มาก 

  คาระดับที่ 3 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นตอแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือ
ความเขาใจโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก โดยเฉลี่ยอยูในระดับเห็นดวย
ปานกลาง 

  คาระดับที่ 2 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นตอแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือ
ความเขาใจโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก โดยเฉลี่ยอยูในระดับเห็นดวย
นอย 

  คาระดับที่ 1 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นตอแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือ
ความเขาใจโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก โดยเฉลี่ยอยูในระดับเห็นดวย
นอยที่สุด 

     5.3 นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือ
ความเขาใจโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก  เสนอตออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธเพ่ือตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมและปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 

   5.4 นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือ
ความเขาใจเสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ไดแกผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 1 คน ดานการจัดการ
เรียนรู   1 คน และดานการวัดและประเมินผล 1 คน เพ่ือตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content 
Validity) ภาษา และเกณฑการใหคะแนนของรายการประเมิน แลวนําผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญ
มาคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ซึ่งคาท่ี
คํานวณไดตั้งแต 0.50 ขึ้นไปถือวามีความสอดคลองอยูในเกณฑที่ยอมรับได (มาเรียม นิลพันธุ, 2549: 
177) ใชเกณฑในการพิจารณาดังนี้  
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                 +1   หมายถึง    แนใจวา สอดคลองระหวางขอคําถามกับลักษณะพฤติกรรม 
                   0   หมายถึง    ไมแนใจสอดคลองระหวางขอคําถามกับลักษณะพฤติกรรม 
                 - 1   หมายถึง    แนใจวาไมสอดคลองระหวางขอคําถามกับลักษณะพฤติกรรม 
 
 จากสูตร  

IOC =  
∑

 

  IOC  แทน ดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับลักษณะพฤติกรรม 
  ∑R แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
  N  แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

จากการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
ตอการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก จากผูเชี่ยวชาญ พบวาแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก มีคาดัชนีความ
สอดคลองไดคาเฉล่ียเทากับ 1.00 (ดังแสดงในตารางท่ี 15 ภาคผนวก ข หนา 173)  

     5.5 นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อ 
ความเขาใจไปจัดทําเปนฉบับสมบูรณ และนําไปทดลองใชจริงกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/ 1        
โรงเรียนสระยายโสมวิทยา อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเปนกลุมทดลองในการวิจัย 
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สรุปขั้นตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอแบบฝก
เสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจโดยใชการสอนอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก 
รายละเอียดดังแผนภูมิที่สามารถสรุปไดดังภาพที่ 30 
 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบวิธีการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นจากหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวของ 

 
 

สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก 
 

 
 

นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก 

เสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมและปรับปรุงแกไขตามคาํแนะนํา 
 

 
นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟกเสนอตอ
ผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงของเนื้อหา ภาษา และเกณฑการใหคะแนนแลวนําผลการประเมินของ

ผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคา  IOC 

 
 
นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟกไปจัดทํา

เปนฉบับสมบูรณ และไปทดลองใชจริงกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่3/1  
ซึ่งเปนกลุมทดลองในการวิจัยครั้งนี้ 

 
แผนภูมิที่ 30 ขั้นตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอแบบฝก

เสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจโดยใชการสอนอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิค
แผนผังกราฟก  

 
การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการทดลองกับนักเรียนกลุมทดลองดวยตนเองตามข้ันตอน ดังน้ี 

1. ขั้นกอนการทดลอง เปนขั้นที่ผูวิจัยเตรียมความพรอมในดานตางๆ ดังนี้ 
1.1 สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก  

1.1.1 แบบสอบถามความตองการหัวขอเนื้อหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
1.1.2 แบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อความเขาใจโดยใชการอานกลวิธีแบบ 

รวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก  
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1.1.3 แผนการจัดการเรียนรูที่จัดการเรียนรูโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและ 
เทคนิคแผนผังกราฟก  
  1.1.4 แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ 

1.1.5 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือ 
ความเขาใจโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก  
      1.2 ผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัยและอธิบายวิธีการเรียนโดยใชการอานกลวิธี
แบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก บทบาทหนาที่ของนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมแกนักเรียน
กลุมทดลอง 
      1.3 ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอาน
ภาษาอังกฤษ 
 2. ขั้นทดลอง การวิจัยครั้งนี้ใชเวลาทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 รวม 18 คาบ 
โดยผูวิจัยสอนนักเรียนกลุมทดลองดวยตนเองตามแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นจํานวน 8 แผน 
และประเมินความสามารถของนักเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจโดยใช การ
อานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก หลังจากเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูแตละแผน 
 3. ขั้นหลังการทดลอง หลังจากการเรียนรูครบตามแผนการจัดการเรียนรูแตทั้ง 8 แผน ผูวิจัย
ไดดําเนินการดังนี้  
     3.1 ทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอาน
ภาษาอังกฤษ 
     3.2 นักเรียนทําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะการอาน
เพ่ือความเขาใจโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก 
 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและการวิเคราะหขอมูล 

1. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือสําหรับการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 
      1.1 ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความตองการหัวขอเนื้อหาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ไดแก คาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดย
ผูเชี่ยวชาญ 
 1.2 ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและ
เทคนิคแผนผังกราฟก ไดแก ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Validity) คาดัชนีความสอดคลอง (Index of 
Item Objective Congruence: IOC) โดยผูเชี่ยวชาญ 
 1.3 ตรวจสอบคุณภาพของแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจโดยใชการอาน
กลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก ไดแก คาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item 
Objective Congruence: IOC) โดยผูเชี่ยวชาญ 
 1.4 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอานเพ่ือความเขาใจ 
ไดแก ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Validity) คาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective 
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Congruence: IOC) โดยผูเชี่ยวชาญ คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) คาความเชื่อมั่น 
(Reliability) โดยใชวิธีการของคูเดอร-ริชารดสัน จากสูตร KR – 20 
 1.5 ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกเสริม
ทักษะการอานเพ่ือความเขาใจโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก  ไดแก 
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Validity) คาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective 
Congruence: IOC) โดยผูเชี่ยวชาญ 
 2. การวิเคราะหขอมูล ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป มีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1 การหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจโดยใชการอาน
กลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก ผูวิจัยใชคาสถิติพ้ืนฐานหรือสถิติเชิงบรรยาย ไดแก 
คะแนนเฉลี่ย และคารอยละ ซึ่งทําการหาประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑที่กําหนดไว คือ 75/75 
โดยใชสูตร 1E / 2E  ของ ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ (2520) 
     2.2 การเปรียบเทียบความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษกอนและหลังเรียนโดยการ
วิเคราะหคาเฉลี่ย (X) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบคาที (t-test) แบบไมเปน
อิสระตอกัน (Dependent)     

    2.3 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกเสริม
ทักษะการอานเพ่ือความเขาใจโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก โดยการ
วิเคราะหคาเฉลี่ย (X) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยเรียงลําดับความคิดเห็นที่มีตอแบบฝก
เสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟกจาก
นอยไปหามากดังนี้ 
              1.00 – 1.49 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความ
เขาใจโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟกความหมายโดยเฉลี่ยในระดับเห็น
ดวยนอยที่สุด 
              1.50 – 2.49 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความ
เขาใจโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟกความหมายโดยเฉลี่ยในระดับเห็น
ดวยนอย 
        2.50 – 3.49 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความ
เขาใจโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟกความหมายโดยเฉลี่ยในระดับเห็น
ดวยปานกลาง 
     3.50 – 4.59 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความ
เขาใจโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟกความหมายโดยเฉลี่ยในระดับเห็น
ดวยมาก 
              4.50 – 5.00 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความ
เขาใจโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟกความหมายโดยเฉลี่ยในระดับเห็น
ดวยมากท่ีสุด 
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ตารางที่ 6 สรุปวิธีดําเนินการวิจัย 
 

วัตถุประสงค วิธีการ เคร่ืองมือ การวิเคราะหขอมูล 
1. เพื่อพัฒนาแบบฝกเสริม
ทักษะการอานเพื่อความ
เขาใจโดยใชการอานกลวิธี
แบบรวมมือรวมและเทคนิค
แผนผังกราฟก สาํหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
3 ใหมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 75/75 

-สอบถามความตองการ
หัวขอเนื้อหาการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ 
-สรางแบบฝกเสริม
ทักษะการอานเพื่อความ
เขาใจโดยใชการอาน
กลวิธีแบบรวมมือรวม
และเทคนิคแผนผัง
กราฟก 
-สรางแผนการจัดการ
เรียนรูตามหัวขอเนื้อหา
ที่นักเรียนตองการเรียน
จํานวน 8 แผน 

-แบบสอบถามความ
ตองการหัวขอเนื้อหาการ
เรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 
-แบบฝกเสริมทักษะการ
อานเพื่อความเขาใจโดยใช
การอานกลวิธีแบบรวมมือ
และเทคนิคแผนผังกราฟก 
-แผนการจัดการเรียนรูที่
จัดการเรียนรูโดยใชการ
อานกลวิธีแบบรวมมือและ
เทคนิคแผนผังกราฟก 

คะแนนเฉลีย่และคารอย
ละ โดยทําการหา
ประสิทธิภาพของบทเรียน
ตามเกณฑที่กําหนดไวคือ 
75/75 โดยใชสตูร  

1E / 2E  

2. เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอาน
เพื่อความเขาใจ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
3 กอนและหลังการเรียน
โดยใชแบบฝกเสรมิทักษะ
การอานเพื่อความเขาใจโดย
ใชการอานกลวิธีแบบ
รวมมือและเทคนิคแผนผัง
กราฟก 

ทดสอบวัดความสามารถ
ทางการอานทาง
ภาษาอังกฤษ กอนและ
หลังการจัดการเรียนรู
โดยใชการอานกลวิธีแบบ
รวมมือและเทคนิค
แผนผังกราฟก 

แบบทดสอบวัด
ความสามารถทางการอาน
ภาษาอังกฤษ 

คาเฉลี่ย (X)  คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
การทดสอบคาท ี(t-test) 
แบบไมเปนอสิระตอกัน  
(Dependent) 

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็น
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 3 ที่มีตอแบบฝกเสริม
ทักษะการอานเพื่อความ
เขาใจโดยใชการอานกลวิธี
แบบรวมมือและเทคนิค
แผนผังกราฟก ที่ผูวิจยัสราง
ขึ้น 

สอบถามความคดิเห็น
ของนักเรียนหลังการ
จัดการเรียนรูโดยใชการ
อานกลวิธีแบบรวมมือ
รวมและเทคนิคแผนผัง
กราฟก 

แบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝก
เสรมิทักษะการอานเพ่ือ
ความเขาใจโดยใชการอาน
กลวิธีแบบรวมมือรวมและ
เทคนิคแผนผังกราฟก 

คาเฉลี่ย (X) คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
โดยนําขอมูลที่ไดไป
เปรียบเทยีบกับเกณฑ
ระดับความคิดเห็น 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจโดยใชการอานกลวิธี
แบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ผูวิจัยไดนําเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูลเปน 3 ตอนดังตอไปน้ี 
 ตอนท่ี 1 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการอาน
เพ่ือความเขาใจโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก ตามเกณฑ 75/75            
(ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ 2520: 135-139)  
 ตอนท่ี 2 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอานเพ่ือความ
เขาใจ ของนักเรียนกลุมตัวอยางกอนและหลังการทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความ
เขาใจโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก ที่ผูวิจัยสรางขึ้น  
 ตอนท่ี 3 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลคะแนนความคิดเห็นจากแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและ
เทคนิคแผนผังกราฟก ทั้ง 8 บท 
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อ
ความเขาใจโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก 

 ผูวิจัยดําเนินการ 2 ขั้นตอนดังนี้ 
1. หลังการเรียนการสอนแบบฝกแตละบท ผูวิจัยใหนักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ทํา 

ทําแบบทดสอบทายบทของแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษหลังจบแตละบทท้ัง 8 บท ซึ่งมี
คะแนนเต็มบทละ 10 คะแนนจากนั้นผูวิจัยจึงวิเคราะหคะแนนเฉล่ีย (X) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และคารอยละของคะแนนและจัดลําดับคะแนนเฉล่ียของสื่อ ผลการวิเคราะหแสดงในตาราง    
ที่ 6 
 
ตารางที่ 7 คะแนนเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คารอยละ (%) และลําดับที่ของ 
              คะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบรายบทเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยาง 

    จํานวน  30 คน 
 
บทที่ ชื่อเรื่อง คะแนนเต็ม X S.D. รอยละ ลําดับที่ 

1 Global Warming 10 8.07 0.64 80.67 6 
2 Drugs 10 8.63 0.89 86.33 1 
3 Dropping Out 10 8.23 0.73 82.33 3 
4 Acid Rain 10 8.47 0.78 84.67 2 
5 Butterflies and Moths 10 8.17 0.75 81.67 5 
6 Frogs and Toads 10 8.20 0.71 82.00 4 
7 Octopus 10 7.77 0.68 77.67 8 
8 Komodo Dragon 10 7.77 0.77 77.67 7 

รวม 80 8.16 0.74  
  

 จากตารางที่ 7 แสดงใหเห็นวานักเรียนสามารถทําคะแนนแบบฝกทักษะการอานทาย
บทเรียนในแบบฝกท้ัง 8 บท สูงกวารอยละ 75 แบบทดสอบรายบทที่นักเรียนทําคะแนนเฉลี่ยรอยละ
ไดสูงสุดไดแกบทท่ี 2 Drugs (86.33) สวนบทเรียนที่ไดคะแนนตํ่าสุดคือบทที่ 7 Octopus และบทที่ 
8 Komodo Dragon (77.67) 
 2. ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ โดยหาคา  
รอยละคะแนน จากการทําแบบทดสอบรายบทในแบบฝกเสริมทักษะการอานทั้ง 8 บท และคารอยละ
ของคะแนน จากการทําแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนท้ัง 30 คน (ดังแสดงในตารางที่ 20 
ภาคผนวก ง หนา 206)  
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ตารางที่ 8 สรุปผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจโดยใช
การอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก  

 
 นักเรียน 

(N) 
คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย 

(X) 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ประสิทธิภาพ 

กระบวนการ 30 80 65.30 4.12 81.63 
ผลลัพธ 30 40 34.03 2.13 85.08 

 
 
  จากตารางที่ 8 แสดงใหเห็นวาผลคะแนนการทําแบบทดสอบรายบทท้ัง 8 บท และคะแนน
จากการทดสอบหลังเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยางขั้นทดลองภาคสนาม จํานวน 30 คน แสดงใหเห็น
วากลุมตัวอยางทําคะแนนจากแบบทดสอบรายบทไดคะแนนรวมเทากับ 1,959 จากคะแนนเต็ม 
2,400 คะแนน คิดเปนรอยละ 81.63 และทําคะแนนจากการทดสอบหลังเรียนไดคะแนนรวม 1,021 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 1,200 คะแนน คิดเปนรอยละ 85.08 ดังนั้นสรุปไดวาประสิทธิภาพของแบบ
ฝกเสริมทักษะการอานเพื่อความเขาใจโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก  ใน
ขั้นทดลองภาคสนามมีคาเทากับ 81.63/85.08 แสดงวาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษมี
ประสิทธิภาพดีมากซ่ึงสูงกวาเกณฑตามสมมติฐานขอท่ี 1  
 

ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจ ของนักเรียนกลุมตัวอยาง
กอนและหลังการทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อความเขาใจโดยใชการอาน
กลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก 

          ผูวิจัยใหนักเรียนกลุมตัวอยางทั้งหมด 30 คน ทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลอง ซึ่งเปนแบบทดสอบฉบับเดียวกัน จํานวน 40 ขอ คะแนนเต็ม 
40 คะแนน  จากนั้นจึงหาผลตางของคะแนน (D) จากการทดสอบกอนและหลังการใชสื่อ และนํา
คะแนนที่ไดจากการทดสอบท้ังสองครั้งมาเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ ผลการ
วิเคราะห (ดังแสดงในตารางท่ี 21 ภาคผนวก ง หนา 207)  
 ผลคะแนนความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมตัวอยางทุกคนสูงขึ้น
หลังจากไดรับการสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจโดยใชการอานกลวิธีแบบ
รวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก ทั้ง 8 บท ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น คาผลตางของคะแนนจากการทดสอบ
กอนและหลังการใชสื่อสูงสุดมีคาเทากับ 29 คะแนน และต่ําสุด มีคาเทากับ 11 คะแนน 
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ตารางที่ 9  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย (X)  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาทดสอบ (t)             
ของกลุมตัวอยาง 

 
 

การทดสอบ คะแนนเต็ม X S.D. t 
 

df p  

กอนเรียน 40 16.20 4.05 -19.28* 29 .000 
หลังเรียน 40 34.03 2.13 

          * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05    

    จากตารางที่ 9 แสดงใหเห็นวา คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของ
นักเรียนหลังการทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษเทากับ 34.03 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 2.13 ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยของคะแนนกอนการทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษที่มีคาเทากับ 16.20 คะแนน และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.05 และคาสถิติ t 
เทากับ 19.28 แสดงวาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางสูงขึ้น หลังเรียนดวย
แบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผัง
กราฟก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 

ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลคะแนนความคิดเห็นจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
ตอแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและ
เทคนิคแผนผังกราฟก 

 หลังจากทําการสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจโดยใชการอานกลวิธี
แบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก แตละบทผูวิจัยใหนักเรียนกลุมตัวอยางทั้ง 30 คน ทํา
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะการอานจนครบ 8 บทเรียน โดยประเมิน
คุณสมบัติดานรูปแบบ เนื้อหา กิจกรรม และคุณประโยชน จํานวน 15 ขอ จากนั้นนําคาระดับที่ไดมา
หาคาเฉล่ีย (X) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําไปแปลความหมายคาระดับตามเกณฑที่
กําหนดไว  
 จากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะการอานในดานรูปแบบ 
เนื้อหา กิจกรรม และคุณประโยชน สรุปไดดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่ 10 สรุปคาระดับเฉลี่ย (X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นของนักเรียนกลุม
ตัวอยางจํานวน 30 คน ที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะการอานรายขอ 

 
ขอความ X S.D. แปลความ ลําดับที ่

ดานรูปแบบ 
1.ขนาดตัวอักษรอานงายและชัดเจน 4.81 0.49 มากที่สุด 1 
2.รูปภาพประกอบเหมาะสมกับเน้ือหา 4.46 0.87 มาก 3 
3. การนําเสนอกิจกรรมแตละขั้นตอนมีความชัดเจน 4.78 0.46 มากที่สุด 2 
คาเฉลี่ยรวมดานรูปแบบ 4.68 0.67 มากที่สุด 
ดานเน้ือหา 
4.เนื้อหาสอดคลองกับมาตรฐานและสาระการเรียนรู 4.64 0.60 มากที่สุด 1 
5. การนําเสนอเนื้อหาเปนไปตามลําดับขั้นตอน 4.55 0.60 มากที่สุด 2 
6. ความยากงายของเน้ือหาเหมาะสมกับระดับช้ัน 4.52 0.55 มากที่สุด 4 
7. ปริมาณเนื้อหาเหมาะสมกับเวลาเรียน 4.54 0.60 มากที่สุด 3 

คาเฉลี่ยรวมดานเนื้อหา 4.56 0.58 มากที่สุด 
ดานกิจกรรม  
8. กิจกรรมขั้นกอนอาน (Pre-reading) นาสนใจและชวยใหเขาใจ
เรื่องไดงายขึ้น 

4.08 0.61 มาก 5 

9. กิจกรรมขั้นการอาน (While-reading) ชวยพัฒนาทักษะการ
อานไดด ี

4.50 0.55 มากที่สุด 3 

10. กิจกรรมหลังการอาน (Post-reading) ชวยพัฒนาทักษะการ
อานและเชื่อมโยงกับทักษะอ่ืนไดด ี

4.61 0.51 มากที่สุด 2 

11. กิจกรรมทุกข้ันตอนมีความสอดคลองกันด ี 4.65 0.51 มากที่สุด 1 
12. กิจกรรมเปดโอกาสใหขาพเจาไดทํางานเปนทีมรวมกัน 4.42 0.59 มาก 4 

คาเฉลี่ยรวมดานกิจกรรม 4.54 0.56 มากที่สุด 
ดานคุณประโยชน 
13. แบบฝกชวยเพิ่มความสามารถในการอานของนักเรียน 

4.68 0.55 มากที่สุด 1 

14. แบบฝกแตละบทมีประโยชนในการศึกษาคนควาและชวย
สรางแรงจูงใจในการอานของนักเรียน 

4.63 0.54 มากที่สุด 2 

15. ขาพเจารูสึกผอนคลายและสนุกสนานกับการเรียน
ภาษาอังกฤษมากข้ึน 

4.57 0.54 มากที่สุด 3 

คาเฉลี่ยรวมดานคุณประโยชน 4.60 0.56 มากที่สุด 
คาเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.60 0.59 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 10 แสดงใหเห็นวานักเรียนมีระดับความคิดเห็นตอแบบฝกเสริมทักษะการอาน

เพ่ือความเขาใจ โดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟกในดานตางๆดังนี้ 
1. ดานรูปแบบ พบวานักเรียนมีความคิดเห็นตอรูปแบบของแบบฝกเสริมทักษะการอานโดย

คาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมากที่สุด (X= 4.68, S.D. = 0.67) โดยไดคาระดับเฉลี่ยเรียงตามลําดับดังนี้ 
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ขอที่ 1 ขนาดตัวอักษรอานงายและชัดเจน (X= 4.81, S.D. = 0.50) ขอท่ี 3 การนําเสนอกิจกรรมแต
ละขั้นตอนมีความชัดเจน (X= 4.78, S.D. = 0.46) และขอท่ี 2 รูปภาพประกอบเหมาะสมกับเนื้อหา    
(X= = 4.46, S.D. = 0.87) 

2. ดานเนื้อหาพบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอเนื้อหาของแบบฝกเสริมทักษะการอานโดย
คาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมากที่สุด (X= 4.56, S.D. = 0.58) โดยไดคาระดับเฉลี่ยเรียงตามลําดับดังนี้ 
ขอที่ 4 เนื้อหาสอดคลองกับมาตรฐานและสาระการเรียนรู (X= 4.64, S.D. = 0.60) ขอท่ี 5 การ
นําเสนอเน้ือหาเปนไปตามลําดับขั้นตอน (X= 4.55, S.D. = 0.60) ขอที่ 7 ปริมาณเน้ือหาเหมาะสม
กับเวลาเรียน (X= 4.54, S.D. = 0.60) ขอท่ี 6 ความยากงายของเนื้อหาเหมาะสมกับระดับชั้น (X= 
4.52, S.D. = 0.55) 

3. ดานกิจกรรม พบวานักเรียนมีความคิดเห็นตอกิจกรรมของแบบฝกเสริมทักษะการอานโดย
คาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมากที่สุด (X= 4.54, S.D. = 0.56) โดยไดคาเฉลี่ยเรียงตามลําดับดังนี้ ขอที่ 
11 กิจกรรมทุกข้ันตอนมีความสอดคลองกันดี  (X=  4.65, S.D. = 0.51) ขอที่ 10 กิจกรรมหลังการ
อาน (Post-reading) ชวยพัฒนาทักษะการอานและเชื่อมโยงกับทักษะอ่ืนไดดี (X= 4.61, S.D. = 
0.51) ขอที่ 9 กิจกรรมขั้นการอาน (While-reading) ชวยพัฒนาทักษะการอานไดดี (X= 4.50, S.D. 
= 0.55) ขอที่ 12 กิจกรรมเปดโอกาสใหขาพเจาไดทํางานเปนทีมรวมกัน (X= 4.42, S.D. = 0.59) ขอ
ที่ 8  กิจกรรมข้ันกอนอาน (Pre-reading) นาสนใจและชวยใหเขาใจเร่ืองไดงายขึ้น (X= 4.08, S.D. = 
0.61) 

4. ดานคุณประโยชน พบวานักเรียนมีความคิดเห็นตอกิจกรรมของแบบฝกเสริมทักษะการ
อานโดยคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมากที่สุด (X=  4.60, S.D. = 0.56) โดยไดคาเฉลี่ยเรียงตามลําดับ
ดังนี้ ขอที่ 13 แบบฝกชวยเพ่ิมความสามารถในการอานของนักเรียน (X= 4.68, S.D. = 0.55) ขอที่ 
14. แบบฝกแตละบทมีประโยชนในการศึกษาคนควาและชวยสรางแรงจูงใจในการอานของนักเรียน             
(X= 4.68, S.D. = 0.55) ขอที่ 14 แบบฝกแตละบทมีประโยชนในการศึกษาคนควาและชวยสราง
แรงจูงใจในการอานของนักเรียน (X= 4.68, S.D. = 0.55) ขอที่ 15 ขาพเจารูสึกผอนคลายและ
สนุกสนานกับการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น (X= 4.57, S.D. = 0.54)  
 จากขอมูล (ดังแสดงในตารางที่ 17 ภาคผนวก ค หนา 199) แสดงใหเห็นวานักเรียนมีระดับ
ความคิดเห็นตอแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจ โดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือ และ
เทคนิคแผนผังกราฟกโดยเฉลี่ยรวมเทากับ 4.59 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.59 สําหรับบทเรียน
ที่มีคาระดับความคิดเห็นเฉลี่ยสูงที่สุด เทากัน ไดแก บทที่ 1 Global Warming (X= 4.64, S.D. = 
0.55) และบทที่ 3 Dropping Out  (X= 4.64, S.D. = 0.58) บทท่ี 5 Butterflies and Moths (X=  
4.61, S.D. = 0.58) บทที่ 2 (X= 4.59, S.D. = 0.56) บทที่ 7 Octopus (X= 4.57, S.D. = 0.59) บท
ที่ 6 Frogs and Toads และบทที่ 8 Komodo Dragon มีคาระดับความคิดเห็นเฉลี่ยเทากัน (X= 
4.56, S.D. = 0.62) (X= 4.56, S.D. = 0.59) ตามลําดับ สวนบทเรียนที่มีคาระดับความคิดเห็นเฉลี่ย 
ต่ําที่สุด คือ บทท่ี 4 Acid Rain (X= 4.55, S.D. = 0.62) สรุปไดวาความคิดเห็นของนักเรียนมีคา
ระดับเฉลี่ยอยูระหวาง 4.55-4.64 แสดงวานักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 
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บทที่ 5 

 
สรุป อภิปรายและขอเสนอแนะ 

                                                                                     
การวิจัยเร่ือง การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจ โดยใชการอาน

กลวิธีแบบรวมมือ และเทคนิคแผนผังกราฟก สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เปนการวิจัยเชิง
ทดลอง ใชแบบแผนการวิจัยแบบหน่ึงกลุมทดสอบกอนทดสอบหลัง (One Group Pretest Posttest 
Design) มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจโดยใชการอานกลวิธี
แบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ใหมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 75/75 (ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ 2520: 135-139)  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการ
อานเพ่ือความเขาใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการเรียนโดยใชแบบฝกเสริม
ทักษะการอานเพ่ือความเขาใจโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟกและ   เพ่ือ
ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความ
เขาใจโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟกท่ีผูวิจัยสรางขึ้น กลุมตัวอยางคือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 30 คน โดยการสุมอยางงาย (Simple 
Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม  
 
สรุปผลการวิจัย  

 จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลการวิจัย สามารถสรุปผลไดดังตอไปน้ี 
1. แบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือ และ

เทคนิคแผนผังกราฟกท่ีพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเทากับ81.63/85.08  ซึ่งสูงกวาเกณฑ 75/75แสดง
วาแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจ โดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือ และเทคนิคแผนผัง
กราฟก ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยูในเกณฑทีด่ีมาก ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 

2. ความสามารถในการอานเพ่ือความเขาใจของนักเรียนหลังจากไดรับการสอนโดยใช
แบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจสูงกวาความสามารถในการอานกอนไดรับการสอนโดยใช
แบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจ โดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือ และเทคนิคแผนผัง
กราฟก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 

3. ผลจากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือ
ความเขาใจโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือ และเทคนิคแผนผังกราฟก โดยเฉลี่ยอยูระหวาง 4.55-
4.64  และมีคาระดับความคิดเห็นเฉลี่ยรวมเทากับ (X  = 4.59, S.D. = 0.59) แสดงวานักเรียนมีความ
คิดเห็นตอแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุดทุกบทเรียน 
สําหรับบทเรียนที่มีคาระดับความคิดเห็นมากท่ีสุดไดแก บทที่ 1 Global Warming (X  = 4.64, S.D. 
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= 0.55) และบทที่ 3 Dropping Out  (X  = 4.64, S.D. = 0.58) สําหรับบทเรียนที่มีคาระดับความ
คิดเห็นเฉลี่ยต่ําสุดไดแก บทที่ 4 Acid Rain (X  = 4.55, S.D. = 0.62)  

 
การอภิปรายผล 

การวิจัยเร่ือง การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจโดยใชการอานกลวิธี
แบบรวมมือ และเทคนิคแผนผังกราฟก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สามารถอภิปรายผลจาก
ขอคนพบในการวิจัยไดดังน้ี 

1. ผลจากการหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจ โดยใชการ
อานกลวิธีแบบรวมมือ และเทคนิคแผนผังกราฟกที่ตั้งไวคือ 75/75 พบวา แบบฝกเสริมทักษะการอาน
ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 81.63/85.08 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคืออยูในเกณฑดีมาก ทั้งนี้
อาจเปนผลมาจากบทเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้นไดผานการทดลองหาประสิทธิภาพมาแลวกับ ขั้นทดลอง
กลุมเล็ก และไดมีการนํามาแกไขปรับปรุงเพ่ิมเติมเพ่ือใหมีคุณภาพ อีกท้ังยังพบวาคาประสิทธิภาพตัว
หลังสูงกวาคาประสิทธิภาพแรก หมายความวานักเรียนสามารถทําคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบทาย
บทเรียนทั้ง 8 บท โดยภาพรวม 85.08 คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถหลังเรียน 
คาประสิทธิภาพของแบบฝกสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว เพราะนักเรียนไดรับการสอนตามแนวการสอน
อานกลวิธีแบบรวมมือ มีการฝกใชกลวิธีการอาน ทําใหนักเรียนสามารถใชกลวิธีในการอานได ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ Klingner (1997) Klingner และ Vaughn (1998) และ Klingner 
Vaughn และ Schumm (1998) ที่พบวา หลังจากไดรับการสอนตามแนวการสอนการอานกลวิธีแบบ
รวมมือแลวผูเรียนมีคะแนนความเขาใจในการอานสูงขึ้น ทั้งนี้อาจมีเหตุผลดังนี้ 
 1.1 แบบฝกที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นดําเนินตามหลักการสรางแบบฝกทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษของนักวิชาการการศึกษาหลายทาน อาทิ เชน Seels and Glasgow (1990) อารี บัว
คุมภัย (2540) และ กาญจนา คุณารักษ (2539) ซึ่งมุงเนนถึงการสรางแบบฝกใหสอดคลองกับ
หลักสูตรและจุดประสงคของรายวิชา โดยผูวิจัยไดใช คําอธิบายและจุดประสงคของรายวิชา 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ 23102) มาเปนแนวหลักในการสรางแบบฝก  
 1.2 แบบฝกที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นเปนแบบฝกที่สรางตามขั้นตอนการอานกลวิธีแบบรวมมือ
และเทคนิคแผนผังกราฟก กลาวคือ นักเรียนไดฝกทักษะการอานอยางตอเนื่องตามลําดับกิจกรรมท่ี
งายไปหายาก ตามข้ันตอนของการอานกลวิธีแบบรวมมือ นอกจากน้ีกลวิธีแบบรวมมือยังมุงเนนให
นักเรียนใชกลวิธีการอาน 6 วิธี คือ การเชื่อมโยงความรูเดิมกับบทอาน การคาดเดาบทอานลวงหนา 
การเดาความหมายของคําศัพทจากบริบท การสรุปใจความสําคัญโดยใชภาษาของตนเอง การต้ัง
คําถามเก่ียวกับบทอาน การทบทวนและสรุปเนื้อหาที่ไดเรียนรูการฝกกลวิธีที่กลาวถึงนี้เปนการฝก
แบบโดยตรง  
 1.3 ครูจะนําเสนอกลวิธีแกนักเรียน โดยระบุใหนักเรียนเล็งเห็นประโยชนของการใช
กลวิธี รวมทั้งใหตัวอยางในการนําไปใชในการอาน นอกจากนี้ตลอดขั้นตอนการอานของการอาน
กลวิธีแบบรวมมือ ยังสงเสริมใหนักเรียนไดทบทวนและฝกใชกลวิธีการอานทั้ง 6 ชนิดตลอดเวลา จึง
สงผลใหนักเรียนเกิดการเรียนรูแบบไมรูตัว และตระหนักถึงความสําคัญของการใชกลวิธีการอานที่
สงผลใหนักเรียนมีความเขาใจในการอานสูงขึ้นซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Brown และคณะ (1986) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



146 
 

 

Palinscar และ Brown (1986) Wenden (1987) และ Weinstein และ Mayor (1988) ที่พบวา
การสอนกลวิธีโดยแยกออกจากการอานสงผลตอการอานไดดีกวาการสอนอานแลวสอดแทรกกลวิธีใน
เนื้อหาการสอน ดังนั้นการฝกกลวิธีการอานโดยตรงจึงเปนองคประกอบหนึ่งในการพัฒนาทักษะการ
อานของนักเรียน ซึ่ง Klingner and others ( 2001:4) กลาวสรุปวา การอานกลวิธีแบบรวมมือ 
(Collaborative Strategic Reading) เปนกลวิธีการอานเพ่ือความเขาใจท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดย
เนนความรวมมือในการแลกเปลี่ยนความคิดในการอาน 
 1.4 ผูวิจัยไดนํากรอบแนวคิดของ 2 เทคนิคมาปรับใชในกิจกรรมการเรียนการสอน
เพราะการอานกลวิธีแบบรวมมือเปนกลวิธีการอานเพ่ือความเขาใจ สวนเทคนิคแผนผังกราฟกน้ันเปน
เทคนิคที่ชวยใหนักเรียนสามารถเชื่อมโยงการเรียนรูและสามารถนําเสนอขอมูลท่ีไดภายหลังจากการ
อาน   
 1.5 ขั้นตอนในการจัดรูปแบบกิจกรรมเปนสวนหนึ่งทําใหการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
โดย William (1986:85) เสนอลําดับขั้นการสอนอานไว 3 ขั้นตอน คือ ขั้นกอนการอาน (Pre-
reading) ขั้นระหวางการอาน (While-reading) และขั้นหลังการอาน (Post-reading) สําหรับวิธีการ
อานของการอานกลวิธีแบบรวมมือมีขั้นตอนดังนี้ ขั้นกอนการอาน (Pre-reading) นักเรียนทําการ
ระลึกถึงความรูและประสบการเดิมที่เกี่ยวของกับบทอาน รวมทั้งใชความรูเดิมในการคาดเดาบทอาน
ลวงหนา การดึงโครงสรางความรูเดิมมาใชในการอานนี้ ทําใหนักเรียนเกิดความคุนเคยกับบทอาน  
และสามารถนําโครงสรางความรูเดิมมาใชในการตีความบทอานเพ่ือใหเกิดความเขาใจย่ิงขึ้น ขั้นตอมา
คือขั้นระหวางอาน (While-reading) นักเรียนจะศึกษาเน้ือหาและคําศัพทยากของแตละยอหนาอยาง
ละเอียด รวมท้ังระบุใจความสําคัญของยอหนานั้นๆ โดยใชภาษาของตนเอง ขั้นตอนนี้ทําใหเกิด
กระบวนการอานที่ตอเนื่อง และสงผลใหนักเรียนเกิดความเขาใจตอเรื่องที่อานอยางลึกซึ้ง วิธีการอาน
ขั้นสุดทายคือ ขั้นหลังการอาน (Post-reading) ซึ่งนักเรียนจะตั้งคําถามจากบทอานโดยใชรูปแบบ
คําถามท่ีหลากหลาย การเปดโอกาสใหนักเรียนสรางคําถามน้ีมีสวนชวยในการตรวจสอบความเขาใจท่ี
มีตอบทอาน และทําใหนักเรียนไดกลับไปอานบทอานอีกครั้ง เพ่ือหาขอมูลและรายละเอียดที่ตองการ 
ซ่ึงจะชวยใหนักเรียนเกิดความเขาใจในการอานมากข้ึน นอกจากนี้หลังจากเรียนจบแตละบทเรียน 
นักเรียนจะสรุปเน้ือหาท้ังหมดที่ไดเรียนรูจากบทอานโดยใชแผนผังกราฟก ทําใหนักเรียนสามารถ
รวบรวมความคิดรวบยอดของเรื่องและถายทอดความเขาใจออกมาในรูปของงานเขียน จะเห็นไดว า
การอานกลวิธีแบบรวมมือมีขั้นตอนที่ชัดเจน ที่สามารถชวยนักเรียนในการพัฒนาความเขาใจในการ
อานไดอยางตอเนื่อง โดยผูวิจัยไดนําขั้นตอนเหลานี้ไปปรับใชกับกิจกรรมการสอนอานโดยใชการอาน
กลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศรินยา ขัติยะ (2544),   
อารียรักษ  มีแจง (2547), สุชาติ  กองกูล (2548) ที่พบวา หลังเรียนดวยแบบฝกทักษะการอานที่
สรางจากการเรียนการสอนโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟกสงผลใหผูเรียน
มีผลคะแนนสูงขึ้นกวากอนเรียน  

 1.6. แบบฝกเสริมทักษะการอานที่สรางขึ้นมีเนื้อหาบทอานที่เปนเรื่องจริงทําใหผูเรียน
เกิดความสนใจ โดยใชแนวทางในการหาคัดเลือกบทเรียนของบรินตันและคณะ (Brinton. et al., 
1989) ซึ่งเนื้อหาของบทเรียนมีความยากงายเหมาะสมกับระดับของผูเรียน มีความยาวพอเหมาะ และ
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ตรงกับความสนใจของผูเรียนเพ่ือใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียน มีแรงจูงใจและเกิดความ
กระตือรือรนที่จะรวมในการทํากิจกรรมตามข้ันตอนตางๆ 

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางหลังจากเรียน
โดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจสูงกวา ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอน
การใชแบบฝกท่ีสรางข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจมีเหตุผลดังนี้ 

2.1 แบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษท่ีพัฒนาขึ้น มีบทอานที่คัดเลือกตามความ
สนใจของนักเรียน และไดผานการตรวจสอบความเหมาะสมดานเนื้อหา หนาที่ และระดับของภาษา
จากผูเชี่ยวชาญ แบบฝกเสริมทักษะการอานโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผัง
กราฟก ที่ผูวิจัยสรางข้ึนเปนการสอนกลวิธีการอาน (Reading Strategy) ที่มีพ้ืนฐานจากทฤษฎี
โครงสรางความรูเดิม (Schema Theory) กลาวคือ สอนใหนักเรียนนําความรูและประสบการณเดิม
ของผูอานมาปฏิสัมพันธกับบทอาน เพ่ือใหเกิดความเขาใจ (Mandler, 1983:97-113) และใชทฤษฎี
อภิปญญา (Metacognition Theory) มาใชพัฒนาความคิดเห็นของนักเรียนขณะทํากิจกรรมการอาน 
โดยสอนใหนักเรียนมีความตระหนักรู และมีความเขาใจเกี่ยวกับกลวิธีในการอาน รวมทั้งสามารถ
ควบคุมการใชกลวิธีเหลาน้ันจนบรรลุวัตถุประสงคของการอาน และตรวจสอบความเขาใจของตนเอง 
(Baker and others, 1986 อางถึงใน Carrell and others, 1986: 650) นอกจากน้ี กลวิธีการอานที่
ใช ในการอานกลวิธีแบบรวมมือ ยังสอดคลองกับแนวคิดกระบวนการอานแบบปฏิสัมพันธ  
(Interactive process) ซึ่งเนนใหนักเรียนใชความรูทางภาษาและขอมูลในบทอานเปนตัวชี้แนะใหเกิด
ความเขาใจในเร่ืองที่อาน ในขณะเดียวกันก็เนนใหนักเรียนใชพ้ืนความรู และประสบการณที่สะสมไว 
เปนตัวชี้แนะในการทําความเขาใจเ น้ือเรื่องที่อานดวย (Rumelhart,1977: อางถึงใน 
Alderson,2000: 18) นอกจากน้ันการอานกลวิธีแบบรวมมือยังฝกใหนักเรียนอานอยางมีระบบ โดย
ใชหลักการเรียนรูแบบรวมมือในการจัดกิจกรรมการอานซึ่งสงผลดีตอนักเรียน 3 ประการ คือ ดาน
ความรูความเขาใจในเนื้อหาท่ีอาน ทักษะทางสังคม รวมถึงการรูจักและตระหนักในคุณคาของตนเอง 
(มณีรัตน ภัทรจินดา, 2548: 7) การสอนอานดวยการอานกลวิธีแบบรวมมือดังกลาวไดรับการ
พัฒนาขึ้นอยางเปนระบบ โดยมีทฤษฎีและแนวคิดในการจัดการเรียนรู และการสอนอานเพ่ือความ
เขาใจ ซึ่งเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวางเปนพ้ืนฐานสอดคลองกับแนวคิดของนักการศึกษาท่ีวา การ
สอนที่จะชวยใหนักเรียนบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนไดนั้นตองเปนการสอนที่มี การจัดระบบที่ดี 
โดยมีทฤษฎีและแนวคิดเปนพ้ืนฐานรองรับ (Gagne and Briggs,1979: Davies, 1981 อางถึงใน 
ศิริพร ฉันทานนท, 2539: 117) และสอดคลองกับผลการศึกษาการใชการอานกลวิธีแบบรวมมือ ของ
นักการศึกษาหลายทาน (Clapper and others, 2002: 2 Bremer and others, 2002: 6; Bryant 
and others,2002: 2; Vaughn, online 2005) ซ่ึงตางพบวา กลวธิน้ีีชวยพัฒนาความสามารถในการ
อานเพ่ือความเขาใจของนักเรียนทุกระดับความสามารถ เนื่องจากมีการจัดระบบใหนักเรียนทํางาน
รวมกันและเปดโอกาสใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการเรียนอยางกระตือรือรน สงผลให
ความสามารถในการอานของตนไดอยางเต็มที่ ดังนั้น การอานกลวิธีแบบรวมมือ จึงชวยใหนักเรียนมี
ความสามารถในการอานเพ่ือความเขาใจเพ่ิมขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ 
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2.2 ในการสรางขั้นตอนการจัดกิจกรรมของแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษแต
ละบทน้ันผูวิจัยสรางข้ึนโดยสังเคราะหแนวการจัดขั้นตอนกิจกรรมการสอนอานดวยการอานกลวิธี
แบบรวมมือ (Collaborative Strategic Reading หรือ CSR) และเทคนิคแผนผังกราฟก (graphic 
organizer) โดย CSR เปนกลวิธีการอานแบบรวมมือ เนนใหนักเรียนฝกฝนทักษะการอานอยางเปน
ระบบเปนระยะเวลาตอเนื่องกัน จึงสงผลใหนักเรียนพัฒนาความสามารถในการอานได ซึ่งสอดคลอง
กับความคิดของ Klingner and others ( 2001:4) ที่กลาวไววานักเรียนท่ีไดรับการฝกฝนทักษะการ
อานอยางเปนระบบตอเน่ืองกัน ยอมสามารถพัฒนาความสามารถในการอานของตนใหดีขึ้น 
นอกจากน้ี ผังกราฟก (graphic organizer) ยังชวยทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายอีก
ทั้งยังสามารถประยุกตผังกราฟกใหอยูในแบบตางๆ เพ่ือนําเสนอขอมูลที่ไดภายหลังจากการคิด 
(Bayer, 1997:183) โดยผูวิจัยสังเคราะหรูปแบบและขั้นตอนสําหรับกิจกรรมการสอนอานดวยการ
อานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟกจาก ตําราเอกสารและวารสารทางวิชาการ ดังตอไปนี้ 
Think Aloud modeling the Cognitive Processes of Reading Comprehension (1983) 
Metacognition in Reading Comprehension(1984) Models of Teaching (1992) Improving 
Student Thinking : A Comprehensive Approach (1997) และ Using Visual Organizers to 
Focus on Thinking (1991) ซึ่งจะเห็นไดวา แบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาเพ่ือความเขาใจโดยใช
การอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟกทั้ง 8 บท มีขั้นตอนการเรียนการสอนอยางเปน
ลําดับ กลาวคือ ขั้นกอนการอาน (Pre-reading) ผูวิจัยสอนตามวิธีการสอนแบบการอานกลวิธีแบบ
รวมมือ ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ตามท่ี (Klingner and others 2001:4) พัฒนาไว  ดังนี้ 1. ขั้นกอน
การอาน (Pre- reading) Preview  เปนการระดมความคิด (Brainstorm) วารูอะไรเก่ียวกับหัวขอนี้
บาง และการคาดเดาลวงหนา (Predict) คิดวาเนื้อเรื่องจะเปนอยางไร 2. ขั้น ระหวางการอาน 
(While- reading) นักเรียนทําความเขาใจกับเนื้อหาและคําศัพทยาก (Click and Clunk) การอาน
เพ่ือจับใจความสําคัญ (Get the Gist) โดยดูตัวละครหลัก สถานท่ี และเหตุการณสําคัญและสรุปโดย
ใชภาษาของตนเอง 3. ขั้นหลังการอาน (Post – reading) Wrap up การต้ังคําถาม (Ask 
Questions) นักเรียนตั้งคําถามอะไรสามารถตรวจสอบความเขาใจได และ การสรุป (Review) สิ่งที่
ไดเรียนรู วันนี้ได เรียนรูอะไรบาง นักเรียนสรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูไปใสผังกราฟกในข้ันหลังการอานได 
(Post-reading) โดยผลการเรียนการสอนอานดวยการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผัง
กราฟกฝกใหนักเรียนสรุปสาระสําคัญของบทอานไดดวยตนเอง โดยนําขอมูลมาเรียบเรียงใหม พรอม
สรุปขอคิดท่ีไดจากเรื่องซ่ึงนอกจากจะชวยใหนักเรียนเขาใจส่ิงท่ีอานแลว ยังชวยทบทวนความจําและ
การนําไปใช ดังที่ Harrison, 2004: 92) กลาววา การสรุปสาระสําคัญเปนทักษะที่ใหประโยชนเปน
อยางมากในการอานเพ่ือความเขาใจ เนื่องจากสามารถชวยในการจดจําบทอาน ทั้งในระดับคําและ
ระดับบทอาน นอกจากน้ียังสอดคลองกับแนวคิดของประทีป แสงเปยมสุข (2540: 7) ที่กลาววา “วิธี
อานแลวสรุปยอสาระสําคัญชวยใหนักเรียนมีความสามารถในการแปลความ ตีความ และขยายความ
โดยใชภาษาของตนเอง เพราะการที่จะเขียนสรุปยอสาระสําคัญไดนักเรียนจะตองมีความสามารถใน
การทําความเขาใจ จับใจความสําคัญ และเห็นความสัมพันธของสวนตางๆในเรื่องนั้น ๆ อยางดีแลว” 
ดังนั้น การใหนักเรียนฝกสรุปสาระสําคัญ จึงชวยใหนักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการอาน
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เพ่ือความเขาใจท้ัง 3 ระดับ ไดแก ความเขาใจระดับตามตัวอักษร ความเขาใจระดับตีความ และความ
เขาใจระดับประยุกตและนําไปใช ซึ่งสงผลใหนักเรียนมีความเขาใจในการอานเพิ่มขึ้น 
            3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจ
โดยใชโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก โดยเฉลี่ยอยูระหวาง 4.55-4.64 
โดยมีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยรวมเทากับ (X  = 4.59, S.D. = 0.59)  

3.1 เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือ
ความเขาใจเปนรายบทพบวาโดยภาพรวมทุกบทมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับดีมาก ซึ่งแตละบท
สามารถจัดลําดับความคิดเห็นไดดังนี้ บทที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ บทที่ 1 และบทที่ 3 มีคาระดับเฉลี่ย
สูงสุดอาจเนื่องมาจากเปนเรื่องเก่ียวกับภาวะโลกรอนและเร่ืองเก่ียวกับปญหาของนักเรียนในปจจุบัน 
ซึ่งในขณะที่สอนบทเรียนน้ี พบวานักเรียนรู เรื่องราวน้ีเปนอยางดีจากในชีวิตประจําวัน จาก
หนังสือพิมพ สิ่งพิมพ และจากโลกออนไลน ดังนั้นเม่ือไดอานเรื่องที่เขาคุนเคย ทําใหสามารถเขาใจ
เรื่องที่อานและสรุปความเขาใจโดยใชภาษาของตนเองได ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของวิสาข  จัติวัตร 
(2543: 27) ที่กลาววาทั้งโครงสรางความรูเดิมดานเนื้อหาและรูปแบบลวนมีความสําคัญตอ
ประสิทธิภาพในการอาน ทําใหอานไดงายกวาเรื่องที่ไมคุนเคยทั้งเนื้อหาและรูปแบบ สวนบทเรียนที่มี
คาความคิดเห็นเฉลี่ยต่ําสุดไดแก บทที่ 4 อาจเนื่องมาจากเปนบทอานที่มีคําศัพทคอนขางยากและบท
อานที่เปนเนื้อหาสาระ ซึ่งการสอนอานเนื้อหาสาระเปนการสอนท่ีไมไดเนนเพียงภาษาเทานั้น แตเปน
การเรียนรูเนื้อหาไปพรอมๆ กันอาจทําใหนักเรียนเกิดความรูสึกวาบทเรียนนั้นยากจนเกินไป 
 3.2 เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษในดานรูปแบบ ดานเนื้อหา ดานกิจกรรมและดานคุณประโยชน สามารถอภิปรายผลได
ดังนี้  
     3.2.1 ดานรูปแบบ พบวานักเรียนมีความคิดเห็นตอรูปแบบโดยภาพรวมอยูในระดับดี
มาก สอดคลองกับ Skierso (1991) ที่กลาววาการเลือกและประเมินแบบเรียนในเรื่องการจัดพิมพ
และออกแบบแบบเรียนที่ดีควรมีการพิมพตัวอักษรและภาพประกอบอยางชัดเจน  ตลอดจนรูปภาพ
ประกอบควรมีความสัมพันธกับเนื้อหาโดยตรงและพิมพอยูในตําแหนงที่ใกลเคียงกับเนื้อหาพอที่จะ
ชวยใหผูเรียนเขาใจเน้ือหาได 
   3.2.2 ดานเนื้อหา พบวานักเรียนมีความคิดเห็นตอเนื้อหาของแบบฝกเสริมทักษะ
การอานภาษาอังกฤษโดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก สอดคลองกับนักการศึกษาหลายทาน อาทิ 
Griffiths (1995: 50-51) เสนอวาเอกสารการสอนท่ีดีควรมีเนื้อหาท่ีเหมาะสมกับวัตถุประสงคในการ
เรียน เนื้อหาทันสมัย เหมาะสมกับระดับชั้นและอายุของผูเรียน นอกจากน้ี เนื้อหายังตองพัฒนาให
สอดคลองกับความตองการของผูเรียนสําหรับประเด็นท่ีวาความยากงายของเนื้อหาเหมาะสมกับ
ระดับชั้น นักเรียนมีความคิดเห็นโดยรวมเฉลี่ยอยูในระดับสูงแตก็ไดรับความคิดเห็นต่ําสุดนั้น  อาจ
เนื่องมาจากผูเรียนยังขาดทักษะการอานเนื้อหาที่มีความยาวมากๆแตอยางไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบ
เกณฑคาระดับเฉล่ียที่กําหนดไวยังแสดงวานักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝกเสริมทักษะในดานเนื้อหา
อยูในระดับสูงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
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 3.2.3 ดานกิจกรรม พบวานักเรียนมีความคิดเห็นตอกิจกรรมของส่ือโดยภาพรวมอยู
ในระดับสูง ในขั้นตอนการเรียนน้ัน นักเรียนจําเปนตองอานเนื้อหาท่ีผูวิจัยไดจัดหามาอยางเปน
ขั้นตอนตามกลวิธีการอาน ที่มีการจัดวางรูปแบบของกิจกรรมอยางมีลําดับขั้นตอนใหนักเรียนไดฝก
ประสบการณการอานอยางตอเนื่องกันจนถึง 8 บท และเนื่องจากแบบฝกเสริมทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษ โดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟกน้ีมีการจัดนักเรียนเปนกลุม
ยอยคละความสามารถในการเรียนโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือจะแบงนักเรียนออกเปนกลุมยอย 
กลุมละ 5-6 คน สมาชิกในกลุมประกอบดวยนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ปานกลาง และต่ํา
คละกัน ซึ่งการเรียนการสอนในลักษณะเชนนี้ชวยลดปญหาเกี่ยวกับการรวมกลุมของนักเรียนตาม
วิธีการเรียนตามปกติ ที่นักเรียนจะรวมกลุมกันเฉพาะคนที่มีความสามารถใกลเคียงกัน หรือสนิทสนม
คุนเคยกัน ซึ่งอาจสงผลใหการเรียนของนักเรียนแตกตางกันมาก  และทําใหนักเรียนมีความสามารถ
ดอยกวาเกิดความทอแทเบื่อหนายการเรียน แตการเรียนการสอนดวยการอานกลวิธีแบบรวมมือนั้นมี
บรรยากาศในการเรียนที่เต็มไปดวยมิตรภาพและความรวมมือในการทํางานของสมาชิกภายในกลุม 
ซึ่งทุกคนมีบทบาทหนาที่รับผิดชอบอันเปนองคประกอบสําคัญที่จะทําใหบทอานประสบผลสําเร็จ 
และเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกฝนทักษะการอาน ทักษะการบริหาร การเปนผูนําผูตาม และที่สําคัญ
ไดฝกการเรียนรูที่มีความสัมพันธสอดคลองกับชีวิตจริง จึงทําใหผูเรียนมีความกระตือรือรน  มีทัศนคติ
ที่ดีตอการเรียน มีแรงจูงใจ และมีความเพียรพยายามที่จะทํางานใหบรรลุเปาหมาย สงผลใหนักเรียน
สามารถพัฒนาความสามารถในการอานเพ่ือความเขาใจดีขึ้น  ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ  
Austin (1983) ที่เชื่อวา การสอนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนเปนการสอนท่ีมีพลังงาน คือทําใหผูเรียนเกิด
ความกระตือรือรนที่จะมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู การมีสวนรวมนี้สงผลดีตอผูเรียนอยางนอย 2 
ทาง คือผูเรียนที่เกงจะไดรับการกระตุนใหถายทอดสิ่งท่ีเขารูแกเพ่ือน  ทําใหเพ่ือนเหลานั้นเกิดความ
เขาใจในการเรียนมากข้ึน ทางที่สองคือ ตัวผูเรียนที่เกงเองจะเกิดความเขาใจตอบทเรียนลึกซึ้งยิ่งข้ึน
จากการสอนเพื่อนนักเรียนอ่ืนๆ นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของ กิ่งดาว กลิ่นจันทร (2536) 
จิตติมา จรรยาธรรม (2539) พิสมัย สังขทอง (2539) และขวัญหทัย สมัครคุณ (2541) ซึ่งพบวา
บรรยากาศในการเรียนรูแบบมิตรภาพที่มีการชวยเหลือซึ่งกันและกันในกลุม สามารถผลักดันใหเกิด
การเรียนรู และสงผลทําใหความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจเพ่ิมข้ึน 
 3.2.4 ดานคุณประโยชน พบวานักเรียนมีความคิดเห็นตอกิจกรรมของแบบฝกเสริม
ทักษะการอานโดยคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับดีมาก  
 
ขอเสนอแนะในการเรียนการสอน 

1. ผูสอนควรมีการปฐมนิเทศนักเรียนใหเขาใจข้ันตอนการอาน บทบาทผูเรียนรวมทั้งฝกฝนการ 
ใชกลวิธีการใชกลวิธีการอานที่เก่ียวของกับการสอนตามแนวการอานกลวิธีแบบรวมมือกอนเริ่มทําการ
สอน 

2. ผูสอนควรเลือกบทอานที่มีเนื้อหาท่ีนักเรียนมีความรูเดิมอยูบางและชื่อเรื่องควรสอดคลองกับ 
เนื้อหาท่ีอาน เพ่ือใหนักเรียนสามารถคาดเดาบทอานลวงหนาได และนอกจากนี้ในแตละยอหนาของ
บทอานควรมีใจความสําคัญของยอหนานั้นๆปรากฏอยู 

3. ในขั้นกอนการอาน ผูสอนควรใชกิจกรรมที่หลากหลาย เชน การถามคําถาม การเลนเกม  
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หรือการใชสื่อการสอนตางๆเพ่ือกระตุนใหนักเรียนใชความรูเดิมออกมาใชใหเกิดประโยชนในการอาน
ตอไป 

4. ในการทบทวนและสรุปเนื้อหาท่ีไดจากการเรียนรู ผูสอนควรนําเสนอหรือใหตัวอยางการ 
เขียนที่หลากหลาย เพ่ือเปนทางเลือกแกนักเรียนในการสรางงานเขียนของตนเอง 

5. หลังจากจบการเรียนการสอนแตละบทแลวควรมีการทดสอบทายบทเรียนโดยเลือกคําถามท่ี 
นักเรียนแตงขึ้น สวนคะแนนควรนําคะแนนของสมาชิกในกลุมมาหาคาเฉล่ียเพ่ือเปนคะแนนกลุม ทั้งนี้
เพ่ือสงเสริมใหเกิดความรวมมือและชวยเหลือกันในการเรียน 

6. หองเรียนที่ใชในการเรียนการสอน ควรเปนหองท่ีกวางขวาง เหมาะกับการจัดกิจกรรมกลุมท่ี 
นักเรียนตองปฏิสัมพันธกันทั้งในกลุมของตนเอง และระหวางกลุม 
 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นที่คาดวาจะไดรับประโยชนจากการสอนโดยใชการอานกลวิธีแบบ 
รวมมือ นอกเหนือจากความเขาใจในการอาน เชน ทักษะทางสังคม การเรียนรูคําศัพท ความสามารถ
ในการเขียน 

2. ควรมีการศึกษาการนําการอานกลวิธีแบบรวมมือไปประยุกตในการสอนอานในรายวิชาที่มี 
ลักษณะเปนเนื้อหา เชนภาษาไทย  สังคมศึกษา ในระดับชั้นตางๆ 

3. ในการแบงกลุมนักเรียนเปนกลุมยอยคละความสามารถ ควรใชคะแนนที่ไดจากการทดสอบ 
ความเขาใจในการอานกอนการทดลองเปนเกณฑ มากกกวาการใชคะแนนจากภาคการศึกษาอ่ืน 
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การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

1. คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความตองการหัวขอเนื้อหาการเรียนการสอน  
     ภาษาอังกฤษ โดยผูเชี่ยวชาญ 
2. คาดัชนีความสอดคลองของแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจโดยใชการ 
    อานกลวิธีแบบรวมมือ และเทคนิคแผนผังกราฟก โดยผูเชี่ยวชาญ 
3. คาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูที่จัดการเรียนรูโดยใชการ 
    อานกลวิธีแบบรวมมือ และเทคนิคแผนผังกราฟก โดยผูเชี่ยวชาญ 
4. คาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบวัดความสมารถในการอานเพ่ือความเขาใจ      
    โดยผูเชี่ยวชาญ 
5. คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝก 
    เสริมทักษะการอานเพื่อความเขาใจโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือ และเทคนิค 
    แผนผังกราฟก โดยผูเชี่ยวชาญ 
6. คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบ  
   วัดความสามารถในการอานเพ่ือความเขาใจ 
7. สรุปหัวขอเน้ือหาจากแบบสอบถามความตองการหัวขอเนื้อหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
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ตารางที่ 9 คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความตองการหัวขอเนื้อหาการเรียนการสอน  
               ภาษาอังกฤษ 
 
ลําดับ
ที ่

เนื้อหา ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ∑R IOC 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 Octopus +1 +1 +1 3 1.00 
2 Komodo Dragon +1 +1 +1 3 1.00 
3 The Moon +1 +1 0 2 0.67 
4 The African Elephants +1 +1 0 2 0.67 
5 Crocodiles and alligators +1 +1 +1 3 1.00 
6 Apples and Oranges +1 +1 0 2 0.67 
7 Butterflies and Moths +1 +1 +1 3 1.00 
8 Frog and Toads +1 +1 +1 3 1.00 
9 Watching TV +1 +1 +1 3 1.00 
10 Drug +1 +1 +1 3 1.00 
11 Dropping Out +1 +1 +1 3 1.00 
12 Why Do We Have Schools? +1 +1 0 2 0.67 
13 Acid Rain +1 +1 +1 3 1.00 
14 Global Warming +1 +1 +1 3 1.00 
15 The Flood City +1 +1 0 2 0.67 
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ตารางที่ 10 คาดัชนีความสอดคลองของโครงสรางแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจ                
               โดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือ และเทคนิคแผนผังกราฟก จากแบบสอบถามผูเชี่ยวชาญ 
 

บทที่ เนื้อหา 

ความเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ ∑R IOC 

คนท่ี
1 

คนท่ี
2 

คนท่ี
3 

1. Global Warming +1 +1 +1 3 1.00 
2. Drugs +1 +1 +1 3 1.00 

3. Dropping Out +1 +1 +1 3 1.00 

4. Acid Rain +1 +1 +1 3 1.00 

5. Butterflies and Moths +1 +1 +1 3 1.00 

6. Frog and Toads +1 +1 +1 3 1.00 

7. Octopus +1 +1 +1 3 1.00 

8. Komodo Dragon +1 +1 +1 3 1.00 
 

 หมายเหตุ   คํานวณคาดัชนีความสอดคลองโดยใชสูตร ดังนี้  

IOC =    

 
เมื่อ     IOC     แทน   ดัชนีความสอดคลอง 

              R     แทน   คะแนนความเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
              N    แทน    จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
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ตารางที่ 11 คาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู โดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและ  
               เทคนิคแผนผังกราฟก  

บทที่ เนื้อหา 

ความเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ ∑R IOC 

คนท่ี
1 

คนท่ี
2 

คนท่ี
3 

1. Global Warming +1 +1 +1 3 1.00 
2. Drugs +1 +1 +1 3 1.00 

3. Dropping Out +1 +1 +1 3 1.00 

4. Acid Rain +1 +1 +1 3 1.00 

5. Butterflies and Moths +1 +1 +1 3 1.00 

6. Frog and Toads +1 +1 +1 3 1.00 

7. Octopus +1 +1 +1 3 1.00 

8. Komodo Dragon +1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางที ่12 คาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบวัดความสมารถในการอานเพ่ือความเขาใจ      
             โดยผูเชี่ยวชาญ 
ขอ จุดประสงค ความคิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญ 

∑R IOC 

คนท่ี
1 

คนท่ี
2 

คนท่ี
3 

1. To find main idea of the passage. +1 +1 +1 3 1.00 
2. To find the detail in the passage. +1 +1 +1 3 1.00 

3. To find the detail in the passage. +1 +1 +1 3 1.00 

4. To identify the type of the passage. +1 +1 +1 3 1.00 

5. To find main idea of the passage. +1 +1 +1 3 1.00 
6. To find the detail in the passage. +1 +1 +1 3 1.00 

7. To find the detail in the passage. +1 +1 +1 3 1.00 

8. To find the detail in the passage. +1 +1 +1 3 1.00 

9. To find the detail in the passage. +1 +1 +1 3 1.00 
10. To identify the type of the passage. +1 +1 +1 3 1.00 

11. To tell the meaning of words in the passage. +1 +1 +1 3 1.00 

12. To tell the meaning of words in the passage. +1 +1 +1 3 1.00 

13. To identify the words reference in the context. +1 +1 +1 3 1.00 
14. To find main idea of the passage. +1 +1 +1 3 1.00 

15. To find the detail in the passage. +1 +1 +1 3 1.00 

16. To find the detail in the passage. +1 +1 +1 3 1.00 

17. To find the detail in the passage. +1 +1 +1 3 1.00 
18. To tell the meaning of words in the passage. +1 +1 +1 3 1.00 

19. To tell the meaning of words in the passage. +1 +1 +1 3 1.00 

20. To find main idea of the passage. +1 +1 +1 3 1.00 

21. To identify the cause and effect of the event 
in the passage. 

+1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางที ่12 คาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบวัดความสมารถในการอานเพ่ือความเขาใจ      
             โดยผูเชี่ยวชาญ (ตอ) 
 
ขอ จุดประสงค ความคิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญ 

∑R IOC 

คนท่ี
1 

คนท่ี
2 

คนท่ี
3 

22. To identify the cause and effect of the event in 
the passage. 

+1 +1 +1 3 1.00 

23. To identify the cause and effect of the event in 
the passage. 

+1 +1 +1 3 1.00 

24. To identify the cause and effect of the event in 
the passage. 

+1 +1 +1 3 1.00 

25. To identify the cause and effect of the event in 
the passage. 

+1 +1 +1 3 1.00 

26. To find main idea of the passage. +1 +1 +1 3 1.00 
27. To find the detail in the passage. +1 +1 +1 3 1.00 

28. To tell the meaning of words in the passage. +1 +1 +1 3 1.00 

29. To identify the words reference in the context. +1 +1 +1 3 1.00 

30. To identify the type of the passage. +1 +1 +1 3 1.00 
31. To find main idea of the passage. +1 +1 +1 3 1.00 

32. To order or sequence the event in the passage. +1 +1 +1 3 1.00 

33. To order or sequence the event in the passage. +1 +1 +1 3 1.00 

34. To order or sequence the event in the passage. +1 +1 +1 3 1.00 
35. To order or sequence the event in the passage. +1 +1 +1 3 1.00 

36. To identify the words reference in the context. +1 +1 +1 3 1.00 

37. To identify the words reference in the context. +1 +1 +1 3 1.00 

38. To order or sequence the event in the passage. +1 +1 +1 3 1.00 
39. To find main idea of the passage. +1 +1 +1 3 1.00 

40. To identify the words reference in the context. +1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางที่ 13 คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝก 
             เสริมทักษะการอานเพื่อความเขาใจโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือ และเทคนิคแผนผัง  
             กราฟก  
 

รายการประเมิน ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ∑R IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

ดานรูปแบบ 
1.ขนาดตัวอักษรอานงายและชัดเจน +1 +1 +1 3 1.00 
2.รูปภาพประกอบเหมาะสมกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1.00 
3. การนําเสนอกิจกรรมแตละข้ันตอนมีความชัดเจน +1 +1 +1 3 1.00 
ดานเน้ือหา 
4.เนื้อหาสอดคลองกับมาตรฐานและสาระการเรียนรู +1 +1 +1 3 1.00 
5. การนําเสนอเนื้อหาเปนไปตามลําดับขั้นตอน +1 +1 +1 3 1.00 
6. ความยากงายของเน้ือหาเหมาะสมกับระดับชั้น +1 +1 +1 3 1.00 
7. ปริมาณเนื้อหาเหมาะสมกับเวลาเรียน +1 +1 +1 3 1.00 
ดานกิจกรรม 
8. กิจกรรมข้ันกอนอาน (Pre-reading) นาสนใจและชวยให
เขาใจเรื่องไดงายขึ้น 

+1 +1 +1 3 1.00 

9. กิจกรรมขั้นการอาน (While-reading) ชวยพัฒนาทักษะ
การอานไดดี 

+1 +1 +1 3 1.00 

10. กิจกรรมหลังการอาน (Post-reading) มีปริมาณท่ี
เหมาะสมชวยพัฒนาทักษะการอานและเช่ือมโยงกับ
ทักษะอ่ืนไดดี 

+1 +1 +1 3 1.00 

11. กิจกรรมทุกข้ันตอนมีความสอดคลองกันดี +1 +1 +1 3 1.00 
12. กิจกรรมเปดโอกาสใหขาพเจาไดทํางานเปนทีม
รวมกัน 

+1 +1 +1 3 1.00 

ดานคุณประโยชน      
13.แบบฝกชวยเพ่ิมความสามารถในการอานของ
นักเรียน 

+1 +1 +1 3 1.00 

14. ขาพเจารูสึกผอนคลายและสนุกสนานกับการ
เรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น 

+1 +1 +1 3 1.00 

15. แบบทดสอบหลังการเรียนชวยใหสามารถ
ประเมินผูเรียนไดดี 

+1 +1 +1 3 1.00 
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ตารางที่ 14 คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของ  
              แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจ 
 

ขอที่ P R  ขอที่ P R 
1 0.42 0.62 21 0.50 0.33 
2 0.50 0.50 22 0.50 0.63 
3 0.42 0.62 23 0.42 0.62 
4 0.51 0.25 24 0.50 0.72 
5 0.25 0.78 25 0.50 0.67 
6 0.51 0.25 26 0.70 0.67 
7 0.44 0.39 27 0.30 0.43 
8 0.25 0.78 28 0.50 0.50 
9 0.30 0.80 29 0.36 0.53 
10 0.44 0.39 30 0.50 0.77 
11 0.63 0.27 31 0.50 0.68 
12 0.50 0.72 32 0.25 0.78 
13 0.36 0.53 33 0.44 0.39 
14 0.44 0.39 34 0.51 0.25 
15 0.37 0.80 35 0.50 0.67 
16 0.51 0.73 36 0.50 0.56 
17 0.37 0.27 37 0.37 0.27 
18 0.25 0.78 38 0.42 0.62 
19 0.51 0.25 39 0.50 0.73 
20 0.50 0.72 40 0.50 0.72 

คาความเช่ือมั่นเทากับ 0.94 
 
หมายเหตุ 

1. ขอสอบทั้งหมด 40 ขอจะมีคาความยากงาย (p) ตามเกณฑระหวาง 0.20-0.80                              
คาอํานาจจําแนก (r) ตามเกณฑตั้งแต 0.20 ขึ้นไป 

2. ขอสอบมีความยากงาย (p) ระหวาง 0.25-0.70                                                                      
และมีคาอํานาจจําแนก (r) ระหวาง 0.25-0.80 

3. แบบทดสอบมีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.94         
 
 
 

   ส
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ตารางที่ 15 สรุปหัวขอเน้ือหาจากแบบสอบถามความตองการหัวขอเนื้อหาการเรียนการสอน 
               ภาษาอังกฤษ 
 

ที ่ หัวเร่ือง จํานวนนักเรียนตามความตองการของแตละหัวเรื่อง (คน) 
 

ระดับ
ความ
ตองการ
ตามหัว
เรื่อง 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอย
ที่สุด 

1 Description 

 Octopus 2 
6.67% 

10 
33.33% 

7 
23.33 

6 
20.00 

5 
16.67 

มาก 

Komodo Dragon 3 
10.00% 

9 
30.00% 

7 
23.33 

5 
16.67 

6 
20.00 

มาก 

The Moon 2 
6.67% 

3 
10.00% 

12 
40.00 

9 
30.00 

4 
13.33 

ปานกลาง 

The African 
Elephants 

6 
20.00% 

5 
16.67% 

6 
20.00 

7 
23.33 

6 
20.00 

นอย 

2 Comparison  
 Crocodiles and 

alligators 
1 

3.33% 
2 

6.67% 
7 

23.33% 
8 

26.67% 
12 

40.00% 
นอยที่สุด 

Apples and 
Oranges 

1 
3.33% 

5 
16.67% 

6 
20.00% 

9 
30.00% 

9 
30.00% 

นอย 

Butterflies and 
Moths 

2 
6.67% 

14 
46.67% 

2 
6.67% 

6 
20.00% 

6 
20.00% 

มาก 

Frog and Toads 2 
6.67% 

13 
43.33% 

2 
6.67% 

5 
16.67% 

8 
26.67% 

มาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
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ตารางที่ 15 สรุปหัวขอเน้ือหาจากแบบสอบถามความตองการหัวขอเนื้อหาการเรียนการสอน 
               ภาษาอังกฤษ (ตอ) 
 
ที ่ หัวเรื่อง จํานวนนักเรียนตามความตองการของแตละหัวเรื่อง (คน) 

 
ระดับ
ความ
ตองการ
ตามหัว
เรื่อง 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

3 Cause and Effect  
 Watching TV 1 

3.33% 
4 

13.33% 
6 

20.00% 
10 

33.33% 
9 

30.00% 
นอย 

 Drugs 1 
3.33% 

1 
3.33% 

8 
26.67% 

10 
33.33% 

10 
33.33% 

นอย 

 Dropping Out 10 
33.33% 

8 
26.67% 

3 
10.00% 

7 
23.33% 

2 
6.67% 

มากท่ีสุด 

 Why Do We Have 
Schools? 

2 
6.67% 

2 
6.67% 

5 
16.67% 

10 
33.33% 

11 
36.67% 

นอย 

4 Problem and 
Solution 

 

 Acid Rain 9 
30.00% 

3 
10.00% 

5 
16.67% 

8 
26.67% 

5 
16.67% 

มากท่ีสุด 

Global Warming 15 
50.00% 

4 
13.33% 

7 
23.33% 

2 
6.67% 

2 
6.67% 

มากท่ีสุด 

The Flood City 1 
3.33% 

3 
10.00% 

7 
23.33% 

8 
26.67% 

11 
36.67% 

นอยที่สุด 

smoking 13 
43.33% 

4 
13.33% 

8 
26.67% 

2 
6.67% 

3 
10.00% 

มากท่ีสุด 
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ตารางกําหนดโครงสรางแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจ โดยใชการอานกลวิธี
แบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก 
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ตารางที่ 16 ตารางกําหนดโครงสรางแบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อความเขาใจ โดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก 
  (Table of Content Specification of the supplementary Reading Comprehension Exercises by Using Collaborative Strategic    

   Reading (CSR) and Graphic Organizer Techniques) 
 

Topic Objective 
(Reading Skills) 

Text Type Language function / Language Focus / 
Reading strategies 

Activities 
 

Unit 1 
Global Warming 
Introduction to 
Collaborative 
Strategic Reading 
(CSR) and 
Graphic 
Organizer 
Techniques 
 
 

Terminal objective : 
Students should be able to summarize the 
lesson they learned by using their own 
words. 
Enabling objective :  
1. Write out their previous knowledge from 
the passage given. 
2. Write out their prediction about the 
passage given. 
3. Tell the meaning of the new words by 
using the fix-up strategies. 
4. Tell the main idea of the passage by 
using their  own words. 
5. Formulate and answer the questions 
after reading.   
6. Write a summary of the passage in 
graphic organizer.  

 

Cause and Effect 
Problem and Solution 

 

Language Focus: 
Signal word(Cause and Effect 
 Problem and Solution) 
Reading Strategies: 
Reading for main idea (skimming) 
Reading for specific detail (Scanning) 
Pre- reading 
  Preview 
  Brainstorm 
  Predict 
While – Reading 
  Click and Cluck 
  Get the Gist 
Post- Reading 
Wrap up 
  Ask questions 
  Review 

1. Preview 
a. Brainstorm what do we 
already know about the topic? 
(modeling) 
b. Predict what do we think we 
will learn about the topic when 
we read the passage? (modeling) 
While - Reading activities: 
2. Click and Clunk 
a. Were there any parts that 
were hard to understand (cluck)? 
(modeling) 
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ตารางที่ 16 ตารางกําหนดโครงสรางแบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อความเขาใจ โดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก 
               (Table of Content Specification of the supplementary Reading Comprehension Exercises by Using Collaborative Strategic     
               Reading (CSR) and Graphic Organizer Techniques) (ตอ) 

 

Topic Objective 
(Reading Skills) 

Text Type Language function / Language Focus / 
Reading strategies 

Activities 
 

 
 

   b. How can we fix the clunks?   

Use fix-up strategies. (modeling) 
1. Reread the sentence and look for 
key ideas to help you understand 
the word. 
2. Reread the sentence with the 
clunk and the sentences before or 
after the clunk looking for clues. 
3. Look for a prefix or suffix in the 
word. 
4. Break the word apart and look 
for smaller words. 

3. Get the Gist (modeling) 
a. What is the most important 
person, place, or thing? 
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ตารางที่ 16 ตารางกําหนดโครงสรางแบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อความเขาใจ โดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก 
                   (Table of Content Specification of the supplementary Reading Comprehension Exercises by Using Collaborative Strategic   
                   Reading (CSR) and Graphic Organizer Techniques) (ตอ) 

 
Topic Objective 

(Reading Skills) 
Text Type Language function / Language Focus / 

Reading strategies 
Activities 

 

 
 

   b. What is the most important idea 
about the person, place, or thing? 
c. Determining main idea by using 
graphic organizer. 
R E A D (Do step 2 and 3 again, with 

all the paragraphs or sections in the 
passage. 
Post- Reading 

4. Wrap up (modeling) 
a. Ask questions:  
 What questions would show we 
understand the most important 
information?  
 What are the answers to those 
questions? 
b. Review: What did we learn? 

(Fill information into graphic 

organizer.) 
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 ตารางที่ 16 ตารางกําหนดโครงสรางแบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อความเขาใจ โดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก 
    (Table of Content Specification of the supplementary Reading Comprehension Exercises by Using Collaborative Strategic      
    Reading (CSR) and Graphic Organizer Techniques) (ตอ) 

 

Topic Objective 
(Reading Skills) 

Text Type Language function / Language Focus / 
Reading strategies 

Activities 
 

Unit 2 
Acid Rain 

 

Terminal objective : 
Students should be able to summarize the 
lesson they learned by using their own words. 
Enabling objective :  

1. Write out their previous knowledge from 
the passage given. 
2. Write out their prediction about the 
passage given. 
3. Tell the meaning of the new words by 
using the fix-up strategies. 
4. Tell the main idea of the passage by 
using their own words. 
5. Formulate and answer the questions 
after reading.   
6. Write a summary of the passage in 
graphic organizer.  
 

Problem and Solution Language Focus: 
 Signal word  Problem and Solution 
Reading Strategies: 

Reading for main idea (skimming) 
Reading for specific detail (Scanning) 
Pre- reading 
  Preview 
  Brainstorm 
  Predict 
While – Reading 
  Click and Cluck 
  Get the Gist 
Post- Reading 
Wrap up 
   Ask questions 
   Review 

Pre- reading activities:  
1. Preview 
a. Brainstorm what do we already 
know about the topic?  
b. Predict what do we think we will 
learn about the topic when we read 
the passage?  
While - Reading activities: 
2. Click and Clunk 
a. Were there any parts that were 

hard to understand (cluck)? 
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    ตารางที่ 16 ตารางกําหนดโครงสรางแบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อความเขาใจ โดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก 
    (Table of Content Specification of the supplementary Reading Comprehension Exercises by Using Collaborative Strategic    
    Reading (CSR) and Graphic Organizer Techniques) (ตอ) 

 

Topic Objective 
(Reading Skills) 

Text Type Language function / Language Focus / 
Reading strategies 

Activities 
 

 
 

   b. How can we fix the clunks?   
Use fix-up strategies.  
1. Reread the sentence and look 
for key ideas to help you 
understand the word. 
2. Reread the sentence with the 
clunk and the sentences before 
or after the clunk looking for 
clues. 
3. Look for a prefix or suffix in 
the word. 
4. Break the word apart and look 
for smaller words. 
3. Get the Gist 
a. What is the most important 
person, place, or thing? 
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    ตารางที่ 16 ตารางกําหนดโครงสรางแบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อความเขาใจ โดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก 
     (Table of Content Specification of the supplementary Reading Comprehension Exercises by Using Collaborative Strategic     
     Reading (CSR) and Graphic Organizer Techniques) (ตอ) 

 
Topic Objective 

(Reading Skills) 
Text Type Language function / Language Focus / 

Reading strategies 
Activities 

 

 
 

   b. What is the most important 
idea about the person, place, or 
thing? 
c. Determining main idea by 
using graphic organizer. 

R E A D (Do step 2 and 3 again, with 

all the paragraphs or sections in the 
passage. 
Post- Reading 
4. Wrap up 
a. Ask questions:  
 What questions would show we 
understand the most important 
information?  
 What are the answers to those 
questions? 
b. Review: What did we learn? 

(Fill information into graphic 

organizer.) 
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   ตารางที่ 16 ตารางกําหนดโครงสรางแบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อความเขาใจ โดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก 
   (Table of Content Specification of the supplementary Reading Comprehension Exercises by Using Collaborative Strategic   
   Reading (CSR) and Graphic Organizer Techniques) (ตอ) 

 
Topic Objective 

(Reading Skills) 
Text Type Language function / Language Focus / 

Reading strategies 
Activities 

 

3 

Butterflies and 
Moths 

 
 

Terminal objective : 
Students should be able to summarize the 
lesson they learned by using their own words. 
Enabling objective :  

1. Write out their previous knowledge from 
the passage given. 
2. Write out their prediction about the 
passage given. 
3. Tell the meaning of the new words by 
using the fix-up strategies. 
4. Tell the main idea of the passage by 
using their own words. 
5. Formulate and answer the questions 
after reading.   
6. Write a summary of the passage in 
graphic organizer.  
 

Compare and Contrast Language Focus: 
 Signal word Compare and Contrast 
Reading Strategies: 

 Reading for main idea (skimming) 
 Reading for specific detail (Scanning) 
Pre- reading 
Preview 
  Brainstorm 
  Predict 
While – Reading 
  Click and Cluck 
  Get the Gist 
Post- Reading 
Wrap up 
  Ask questions 
  Review 

Pre- reading activities:  
1. Preview 
a. Brainstorm what do we already 
know about the topic?  
b. Predict what do we think we will 
learn about the topic when we read 
the passage?  
While - Reading activities: 
2. Click and Clunk 
a. Were there any parts that were 

hard to understand?(cluck) 
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  ตารางที่ 16 ตารางกําหนดโครงสรางแบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อความเขาใจ โดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก 
  (Table of Content Specification of the supplementary Reading Comprehension Exercises by Using Collaborative Strategic   
  Reading (CSR) and Graphic Organizer Techniques) (ตอ) 

 

Topic Objective 
(Reading Skills) 

Text Type Language function / Language Focus / 
Reading strategies 

Activities 
 

 
 

   b. How can we fix the clunks?  
 Use fix-up strategies. 
1. Reread the sentence and look for 
key ideas to 
help you understand the word. 
2. Reread the sentence with the 
clunk and the sentences before or 
after the clunk looking for clues. 
3. Look for a prefix or suffix in the 
word. 
4. Break the word apart and look 
for smaller words. 
3. Get the Gist 
a. What is the most important 
person, place, or thing? 
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  ตารางที่ 16 ตารางกําหนดโครงสรางแบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อความเขาใจ โดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก 
(Table of Content Specification of the supplementary Reading Comprehension Exercises by Using Collaborative Strategic 
Reading (CSR) and Graphic Organizer Techniques) (ตอ) 

 
Topic Objective 

(Reading Skills) 
Text Type Language function / Language Focus / 

Reading strategies 
Activities 

 

 
 

   b. What is the most important idea 
about the person, place, or thing? 
c. Determining main idea by using 
graphic organizer. 
R E A D (Do step 2 and 3 again, with 

all the paragraphs or sections in the 
passage. 
Post- Reading 
4. Wrap up 
a. Ask questions:  
 What questions would show we 
understand the most important 
information?  
 What are the answers to those 
questions? 
b. Review: What did we learn? 

(Fill information into graphic 

organizer.) 
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  ตารางที่ 16 ตารางกําหนดโครงสรางแบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อความเขาใจ โดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก 
      (Table of Content Specification of the supplementary Reading Comprehension Exercises by Using Collaborative Strategic   
      Reading (CSR) and Graphic Organizer Techniques) (ตอ) 

 
Topic Objective 

(Reading Skills) 
Text Type Language function / Language Focus / 

Reading strategies 
Activities 

 
4 

What’s the 
difference 

between Frog and 
Toads 

 
 
 

Terminal objective : 
Students should be able to summarize the 
lesson they learned by using their own 
words. 
Enabling objective :  
1. Write out their previous knowledge from 
the passage given. 
2. Write out their prediction about the 
passage given. 
3. Tell the meaning of the new words by 
using the fix-up strategies. 
4. Tell the main idea of the passage by 
using their own words. 
5. Formulate and answer the questions 
after reading.   
6. Write a summary of the passage in 
graphic organizer.  

Compare and Contrast Language Focus: 
Signal word Compare and Contrast 
Reading Strategies: 
Reading for main idea (skimming) 
Reading for specific detail (Scanning) 
Pre- reading 
  Preview 
  Brainstorming 
  Predicting 
While – Reading 
  Click and Cluck 
  Get the Gist 
Post- Reading 
Wrap up 
  Ask questions 
  Review 

Pre- reading activities:  
1. Preview 
a. Brainstorm what do we 
already know about the topic?  
b. Predict what do we think we 
will learn about the topic when 
we read the passage?  
While - Reading activities: 
2. Click and Clunk 
a. Were there any parts that 
were hard to understand (cluck)? 
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  ตารางที่ 16 ตารางกําหนดโครงสรางแบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อความเขาใจ โดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก 
                 (Table of Content Specification of the supplementary Reading Comprehension Exercises by Using Collaborative Strategic   
                 Reading (CSR) and Graphic Organizer Techniques) (ตอ) 
 

Topic Objective 
(Reading Skills) 

Text Type Language function / Language Focus / 
Reading strategies 

Activities 
 

 
 

   b. How can we fix the clunks?  
 Use fix-up strategies. 
1. Reread the sentence and look 
for key ideas to 
help you understand the word. 
2. Reread the sentence with the 
clunk and the sentences before 
or after the clunk looking for 
clues. 
3. Look for a prefix or suffix in 
the word. 
4. Break the word apart and look 
for smaller words. 
3. Get the Gist 
a. What is the most important 
person, place, or thing? 
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  ตารางที่ 16 ตารางกําหนดโครงสรางแบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อความเขาใจ โดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก 
                 (Table of Content Specification of the supplementary Reading Comprehension Exercises by Using Collaborative Strategic  
                 Reading (CSR) and Graphic Organizer Techniques) (ตอ) 
 

Topic Objective 
(Reading Skills) 

Text Type Language function / Language Focus / 
Reading strategies 

Activities 
 

 
 

   b. What is the most important 
idea about the person, place, or 
thing? 
c. Determining main idea by 
using graphic organizer. 
R E A D (Do step 2 and 3 again, 
with all the paragraphs or 
sections in the passage. 
Post- Reading 
4. Wrap up 
a. Ask questions:  
 What questions would show we 
understand the most important 
information?  
   What are the answers to those 
questions? 
b. Review: What did we learn? 
(Fill information into graphic 
organizer.) 
 

 

186 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

  ตารางที่ 16 ตารางกําหนดโครงสรางแบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อความเขาใจ โดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก 
                 (Table of Content Specification of the supplementary Reading Comprehension Exercises by Using Collaborative Strategic  
                 Reading (CSR) and Graphic Organizer Techniques) (ตอ) 

 
Topic Objective 

(Reading Skills) 
Text Type Language function / Language Focus / 

Reading strategies 
Activities 

 
5 

Drugs 
 

 
 
 

Terminal objective : 
Students should be able to summarize the 
lesson they learned by using their own 
words. 
Enabling objective :  
1. Write out their previous knowledge from 
the passage given. 
2. Write out their prediction about the 
passage given. 
3. Tell the meaning of the new words by 
using the fix-up strategies. 
4. Tell the main idea of the passage by 
using their own words. 
5. Formulate and answer the questions 
after reading.   
6. Write a summary of the passage in 
graphic organizer.  

Cause and Effect Language Focus: 
 Signal word Cause and Effect 
Reading Strategies: 
 Reading for main idea (skimming) 
 Reading for specific detail (Scanning) 
Pre- reading 
Preview 
  Brainstorming 
  Predicting 
While – Reading 
  Click and Cluck 
  Get the Gist 
Post- Reading 
Wrap up 
  Ask questions 
  Review 

Pre- reading activities:  
1. Preview 
a. Brainstorm what do we 
already know about the topic?  
b. Predict what do we think we 
will learn about the topic when 
we read the passage?  
While - Reading activities: 
2. Click and Clunk 
a. Were there any parts that 
were hard to understand (cluck)? 
 

 
 

187 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

  ตารางที่ 16 ตารางกําหนดโครงสรางแบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อความเขาใจ โดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก 
                 (Table of Content Specification of the supplementary Reading Comprehension Exercises by Using Collaborative Strategic  
                 Reading (CSR) and Graphic Organizer Techniques) (ตอ) 
 

Topic Objective 
(Reading Skills) 

Text Type Language function / Language Focus / 
Reading strategies 

Activities 
 

 
 

   b. How can we fix the clunks?  
 Use fix-up strategies. 
1. Reread the sentence and look 
for key ideas to 
help you understand the word. 
2. Reread the sentence with the 
clunk and the sentences before 
or after the clunk looking for 
clues. 
3. Look for a prefix or suffix in 
the word. 
4. Break the word apart and look 
for smaller words. 
3. Get the Gist 
a. What is the most important 
person, place, or thing? 

 
 

 

188 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

  ตารางที่ 16 ตารางกําหนดโครงสรางแบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อความเขาใจ โดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก 
                 (Table of Content Specification of the supplementary Reading Comprehension Exercises by Using Collaborative Strategic  
                 Reading (CSR) and Graphic Organizer Techniques) (ตอ) 

 
Topic Objective 

(Reading Skills) 
Text Type Language function / Language Focus / 

Reading strategies 
Activities 

 

 
 

   b. What is the most important 
idea about the person, place, or 
thing? 
c. Determining main idea by 
using graphic organizer. 
R E A D (Do step 2 and 3 again, 
with all the paragraphs or 
sections in the passage. 
Post- Reading 
4. Wrap up 
a. Ask questions:  
 What questions would show we 
understand the most important 
information?  
 What are the answers to those 
questions? 
b. Review: What did we learn? 
(Fill information into graphic 
organizer.) 
 

 

189 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

  ตารางที่ 16 ตารางกําหนดโครงสรางแบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อความเขาใจ โดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก 
                 (Table of Content Specification of the supplementary Reading Comprehension Exercises by Using Collaborative Strategic  
                 Reading (CSR) and Graphic Organizer Techniques) (ตอ) 

 

Topic Objective 
(Reading Skills) 

Text Type Language function / Language Focus / 
Reading strategies 

Activities 
 

6 
Dropping Out 

 
 
 

Terminal objective : 
Students should be able to summarize the 
lesson they learned by using their own 
words. 
Enabling objective :  
1. Write out their previous knowledge from 
the passage given. 
2. Write out their prediction about the 
passage given. 
3. Tell the meaning of the new words by 
using the fix-up strategies. 
4. Tell the main idea of the passage by 
using their own words. 
5. Formulate and answer the questions 
after reading.   
6. Write a summary of the passage in 
graphic organizer.  

Cause and Effect Language Focus: 
 Signal word Cause and Effect 
Reading Strategies: 
Reading for main idea (skimming) 
Reading for specific detail (Scanning) 
Pre- reading 
Preview 
  Brainstorming 
  Predicting 
While – Reading 
  Click and Cluck 
  Get the Gist 
Post- Reading 
Wrap up 
  Ask questions 
  Review 

Pre- reading activities:  
1. Preview 
a. Brainstorm what do we 
already know about the topic?  
b. Predict what do we think we 
will learn about the topic when 
we read the passage?  
While - Reading activities: 
2. Click and Clunk 
a. Were there any parts that 
were hard to understand (cluck)? 
 

 

 

190 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

  ตารางที่ 16 ตารางกําหนดโครงสรางแบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อความเขาใจ โดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก 
                 (Table of Content Specification of the supplementary Reading Comprehension Exercises by Using Collaborative Strategic  
                 Reading (CSR) and Graphic Organizer Techniques) (ตอ) 

 
Topic Objective 

(Reading Skills) 
Text Type Language function / Language Focus / 

Reading strategies 
Activities 

 

 
 

   b. How can we fix the clunks?  
 Use fix-up strategies. 
1. Reread the sentence and look for 
key ideas to 
help you understand the word. 
2. Reread the sentence with the 
clunk and the sentences before or 
after the clunk looking for clues. 
3. Look for a prefix or suffix in the 
word. 
4. Break the word apart and look 
for smaller words. 
3. Get the Gist 
a. What is the most important 
person, place, or thing? 

 
 
 

 

191 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

  ตารางที่ 16 ตารางกําหนดโครงสรางแบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อความเขาใจ โดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก 
                 (Table of Content Specification of the supplementary Reading Comprehension Exercises by Using Collaborative Strategic  
                 Reading (CSR) and Graphic Organizer Techniques) (ตอ) 
 

Topic Objective 
(Reading Skills) 

Text Type Language function / Language Focus / 
Reading strategies 

Activities 
 

 
 

   b. What is the most important idea 
about the person, place, or thing? 
c. Determining main idea by using 
graphic organizer. 

R E A D (Do step 2 and 3 again, with 

all the paragraphs or sections in the 
passage. 
Post- Reading 
4. Wrap up 
a. Ask questions:  
What questions would show we 
understand the most important 
information?  
What are the answers to those 
questions? 
b. Review: What did we learn? 

(Fill information into graphic 

organizer.) 
 

 

192 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

  ตารางที่ 16 ตารางกําหนดโครงสรางแบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อความเขาใจ โดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก 
               (Table of Content Specification of the supplementary Reading Comprehension Exercises by Using Collaborative Strategic  
               Reading (CSR) and Graphic Organizer Techniques) (ตอ) 

 

Topic Objective 
(Reading Skills) 

Text Type Language function / Language Focus / 
Reading strategies 

Activities 
 

7 
Octopus 

 
 
 
 

Terminal objective : 
Students should be able to summarize the 
lesson they learned by using their own words. 
Enabling objective :  

1. Write out their previous knowledge from 
the passage given. 
2. Write out their prediction about the 
passage given. 
3. Tell the meaning of the new words by 
using the fix-up strategies. 
4. Tell the main idea of the passage by 
using their own words. 
5. Formulate and answer the questions 
after reading.   
6. Write a summary of the passage in 
graphic organizer.  

Description Language Focus: 
Signal word Description 
Reading Strategies: 

 Reading for main idea (skimming) 
 Reading for specific detail (Scanning) 
Pre- reading 
Preview 
  Brainstorming 
  Predicting 
While – Reading 
  Click and Cluck 
  Get the Gist 
Post- Reading 
Wrap up 
  Ask questions 
  Review 

Pre- reading activities:  
1. Preview 
a. Brainstorm what do we already 
know about the topic?  
b. Predict what do we think we will 
learn about the topic when we read 

the passage? (modeling) 
While - Reading activities: 
2. Click and Clunk 
a. Were there any parts that were 

hard to understand (cluck)? 
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   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

  ตารางที่ 16 ตารางกําหนดโครงสรางแบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อความเขาใจ โดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก 
                 (Table of Content Specification of the supplementary Reading Comprehension Exercises by Using Collaborative Strategic  
                 Reading (CSR) and Graphic Organizer Techniques) (ตอ) 

 
Topic Objective 

(Reading Skills) 
Text Type Language function / Language Focus / 

Reading strategies 
Activities 

 
 
 

   b. How can we fix the clunks?  
 Use fix-up strategies. 
1. Reread the sentence and look for 
key ideas to 
help you understand the word. 
2. Reread the sentence with the 
clunk and the sentences before or 
after the clunk looking for clues. 
3. Look for a prefix or suffix in the 
word. 
4. Break the word apart and look 
for smaller words. 
3. Get the Gist 
a. What is the most important 
person, place, or thing? 
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   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

  ตารางที่ 16 ตารางกําหนดโครงสรางแบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อความเขาใจ โดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก 
                 (Table of Content Specification of the supplementary Reading Comprehension Exercises by Using Collaborative Strategic  
                 Reading (CSR) and Graphic Organizer Techniques) (ตอ) 

 
Topic Objective 

(Reading Skills) 
Text Type Language function / Language Focus / 

Reading strategies 
Activities 

 
 
 

   b. What is the most important idea 
about the person, place, or thing? 
c. Determining main idea by using 
graphic organizer. 

R E A D (Do step 2 and 3 again, with 
all the paragraphs or sections in the 
passage. 
Post- Reading 
4. Wrap up 
a. Ask questions:  
- What questions would show we 
understand the most important 
information?  
- What are the answers to those 
questions? 
b. Review: What did we learn? 

(Fill information into graphic 

organizer.) 
 

 

 

195 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

  ตารางที่ 16 ตารางกําหนดโครงสรางแบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อความเขาใจ โดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก 
                 (Table of Content Specification of the supplementary Reading Comprehension Exercises by Using Collaborative Strategic  
                 Reading (CSR) and Graphic Organizer Techniques) (ตอ) 

 
Topic Objective 

(Reading Skills) 
Text Type Language function / Language Focus / 

Reading strategies 
Activities 

 

Unit 8 

Komodo Dragon 
 

Terminal objective : 
Students should be able to summarize the 
lesson they learned by using their own words. 
Enabling objective :  

1. Write out their previous knowledge from 
the passage given. 
2. Write out their prediction about the 
passage given. 
3. Tell the meaning of the new words by 
using the fix-up strategies. 
4. Tell the main idea of the passage by 
using their own words. 
5. Formulate and answer the questions 
after reading.   
6. Write a summary of the passage in 
graphic organizer.  
 

Description Language Focus: 
Signal word  Description 
Reading Strategies: 

Reading for main idea (skimming) 
Reading for specific detail (Scanning) 
Pre- reading 
Preview 
  Brainstorming 
  Predicting 
While – Reading 
  Click and Cluck 
  Get the Gist 
Post- Reading 
Wrap up 
  Ask questions 
  Review 

Pre- reading activities:  
- Match vocabulary 
1. Preview 
a. Brainstorm what do we already 
know about the topic?  
b. Predict what do we think we will 
learn about the topic when we read 

the passage? (modeling) 
While - Reading activities: 
2. Click and Clunk 
a. Were there any parts that were 

hard to understand (cluck)? 
 

 

 

196 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

  ตารางที่ 16 ตารางกําหนดโครงสรางแบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อความเขาใจ โดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก 
                 (Table of Content Specification of the supplementary Reading Comprehension Exercises by Using Collaborative Strategic  
                 Reading (CSR) and Graphic Organizer Techniques) (ตอ) 

 
Topic Objective 

(Reading Skills) 
Text Type Language function / Language Focus / 

Reading strategies 
Activities 

 
 
 

   b. How can we fix the clunks?  
 Use fix-up strategies. 
1. Reread the sentence and look for 
key ideas to 
help you understand the word. 
2. Reread the sentence with the 
clunk and the sentences before or 
after the clunk looking for clues. 
3. Look for a prefix or suffix in the 
word. 
4. Break the word apart and look 
for smaller words. 
3. Get the Gist 
a. What is the most important 
person, place, or thing? 
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   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

  ตารางที่ 16 ตารางกําหนดโครงสรางแบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อความเขาใจ โดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก 
                 (Table of Content Specification of the supplementary Reading Comprehension Exercises by Using Collaborative Strategic  
                 Reading (CSR) and Graphic Organizer Techniques) (ตอ) 

 
Topic Objective 

(Reading Skills) 
Text Type Language function / Language Focus / 

Reading strategies 
Activities 

 
 
 

   b. What is the most important idea 
about the person, place, or thing? 
c. Determining main idea by using 
graphic organizer. 

R E A D (Do step 2 and 3 again, with 
all the paragraphs or sections in the 
passage. 
Post- Reading 
4. Wrap up 
a. Ask questions:  
 What questions would show we 
understand the most important 
information?  
 What are the answers to those 
questions? 
b. Review: What did we learn? 

(Fill information into graphic 

organizer.) 
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   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

ตารางที่ 17 คาระดับคะแนนเฉลี่ย (X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อความเขาใจ                 
จํานวน 8 บท  

 
ขอความ คาสถิติ บทที่ คาระดับ   

เฉลี่ยรวม 
ลําดับ 
ที ่1 2 3 4 5 6 7 8 

ดานรูปแบบ 
1. ตัวอักษรอานงายและชัดเจน 

 4.87 4.77 4.90 4.87 4.90 4.77 4.67 4.70 4.81  
1 S.D. 0.35 0.63 0.40 0.35 0.31 0.57 0.67 0.65 0.49 

2. รูปภาพประกอบเหมาะสมกับเนื้อหา  4.23 4.50 4.37 4.20 4.63 4.47 4.87 4.37 4.46 3 
 S.D. 1.07 0.86 1.03 1.03 0.72 0.90 0.43 0.89 0.87 

3. การนําเสนอกิจกรรมแตละขั้นตอนมี ความ
ชัดเจน 

 4.73 4.70 4.73 4.77 4.87 4.77 4.90 4.80 4.78 2 
 S.D. 0.45 0.53 0.64 0.43 0.35 0.50 0.31 0.48 0.46 

คาเฉลี่ยรวมดานรูปแบบ  4.61 4.66 4.67 4.61 4.80 4.67 4.81 4.62 4.68  
 S.D. 0.74 0.69 0.76 0.73 0.50 0.69 0.54 0.68 0.67 

 

 

 

 

 

199 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

ตารางที่ 17 คาระดับคะแนนเฉลี่ย (X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อความเขาใจ                 
               จํานวน 8 บท (ตอ) 
 

ขอความ คาสถิติ บทที่ คาระดับ   
เฉลี่ยรวม 

ลําดับ 
ที ่1 2 3 4 5 6 7 8 

ดานเนื้อหา 
4. เนื้อหาสอดคลองกับมาตรฐานและสาระการ
เรียนรู 

 4.63 4.63 4.73 4.70 4.67 4.57 4.57 4.60 4.64 1 
S.D. 0.49 0.49 0.45 0.47 0.66 0.68 0.63 0.56 0.55 

5. การนําเสนอเนื้อหาเปนไปตามลําดับขั้นตอน  4.53 4.50 4.57 4.57 4.60 4.60 4.53 4.47 4.55 2 
S.D. 0.57 0.73 0.57 0.57 0.56 0.56 0.63 0.63 0.60 

6. ความยากงายของเนื้อหาเหมาะสมกับระดับชั้น  4.50 4.53 4.47 4.57 4.43 4.47 4.57 4.63 4.52 4 
S.D. 0.51 0.51 0.51 0.50 0.68 0.63 0.57 0.49 0.55 

7. ปริมาณเนื้อหาเหมาะสมกับเวลาเรียน 
 

 4.43 4.53 4.53 4.60 4.63 4.63 4.53 4.40 4.54 3 
S.D. 0.57 0.57 0.57 0.56 0.61 0.61 0.63 0.67 0.60 

                        คาเฉลี่ยรวมดานเนื้อหา  4.53 4.55 4.58 4.61 4.58 4.57 4.55 4.53 4.56  
S.D. 0.53 0.57 0.52 0.53 0.63 0.62 0.61 0.59 0.58 
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   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

ตารางที่ 17 คาระดับคะแนนเฉลี่ย (X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อความเขาใจ                 
               จํานวน 8 บท (ตอ) 
 

ขอความ คาสถิติ บทที่ คาระดับ   
เฉลี่ยรวม 

ลําดับ 
ที ่1 2 3 4 5 6 7 8 

ดานกิจกรรม 
8. กิจกรรมขั้นกอนการอาน(Pre-reading) 
นาสนใจและชวยใหเขาใจเรื่องไดงายขึ้น 

 4.57 4.63 4.50 4.57 4.57 4.40 4.47 4.53 4.08 5 
S.D. 0.50 0.49 0.68 0.57 0.68 0.72 0.63 0.57 0.61 

9. กิจกรรมขั้นการอาน (While-reading) ชวย
พัฒนาทักษะการอานไดดี 

 4.87 4.50 4.63 4.27 4.43 4.40 4.47 4.40 4.50 3 
S.D. 0.35 0.51 0.49 0.78 0.57 0.62 0.57 0.50 0.55 

10. กิจกรรมหลังการอาน (Post-reading) มี
ปริมาณที่เหมาะสม ชวยพัฒนาทักษะการอานและ
ยังเชื่อมโยงกับทักษะอื่นไดดี 

 4.77 4.60 4.70 4.47 4.53 4.67 4.50 4.60 4.61 2 
S.D. 0.43 0.50 0.47 0.68 0.51 0.48 0.51 0.50 0.51 

11. กิจกรรมทุกขั้นตอนมีความสอดคลองกันดี 
 

 4.80 4.63 4.73 4.57 4.60 4.60 4.60 4.67 4.65 1 
S.D. 0.41 0.49 0.45 0.57 0.56 0.56 0.56 0.48 0.51 

12. กิจกรรมเปดโอกาสใหขาพเจาไดทํางานเปน
ทีมรวมกัน 

 4.53 4.40 4.50 4.43 4.40 4.33 4.37 4.43 4.42 4 
S.D. 0.57 0.56 0.51 0.57 0.62 0.61 0.61 0.68 0.59 

คาเฉลี่ยรวมดานกิจกรรม  4.71 4.55 4.61 4.46 4.51 4.48 4.48 4.53 4.54  
S.D. 0.45 0.51 0.52 0.63 0.59 0.60 0.58 0.55 0.55 
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   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

ตารางที่ 17 คาระดับคะแนนเฉลี่ย (X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อความเขาใจ                 
               จํานวน 8 บท (ตอ) 
 

ขอความ คาสถติิ บทที่ คาระดับ   
เฉลี่ยรวม 

ลําดับ 
ที ่1 2 3 4 5 6 7 8 

ดานคุณประโยชน 
13. แบบฝกชวยเพิ่มความสามารถในการอานของ
นักเรียน 

 4.70 4.77 4.57 4.73 4.73 4.67 4.57 4.70 4.68 1 
 S.D. 0.47 0.43 0.68 0.45 0.45 0.48 0.63 0.35 0.55 

14. แบบฝกแตละบทมีประโยชนในการศึกษา
คนควาและชวยสรางแรงจูงใจในการอานของ
นักเรียน 

 4.70 4.60 4.70 4.47 4.70 4.70 4.57 4.60 4.63 2 
 S.D. 0.47 0.50 0.47 0.73 0.47 0.47 0.63 0.56 0.54 

15. ขาพเจารูสึกผอนคลายและสนุกสนานกับการ
เรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น 

 4.67 4.57 4.90 4.53 4.43 4.43 4.53 4.50 4.57 3 
 S.D. 0.48 0.50 0.31 0.51 0.68 0.73 0.51 0.57 0.54 

คาเฉลี่ยรวมดานคุณประโยชน  4.64 4.59 4.72 4.58 4.62 4.60 4.47 4.60 4.60  
 
 
 

S.D. 0.55 0.56 0.48 0.56 0.53 0.56 0.57 0.56 0.56 

คาเฉลี่ยรวมแตละบท  4.64 4.59 4.64 4.55 4.61 4.56 4.57 4.56 4.59 

S.D. 0.55 0.56 0.58 0.62 0.58 0.62 0.59 0.59 0.59 
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ภาคผนวก ง 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

1. คะแนนเฉลี่ย (X) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และลําดับที่ของคะแนนเฉลี่ยจากการทํา
แบบทดสอบรายบทของนักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน 

2. ผลคะแนนจากการทําแบบทดสอบรายบท จํานวน 8 บท และแบบทดสอบหลังเรียนในการ
ทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน 

3. คะแนนความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจของนักเรียนกลุมตัวอยางและหลังการ
ทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะการอาน 

4. คาระดับเฉลี่ย (X) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคดิเห็นของนักเรียนกลุมตัวอยาง
จํานวน 30 คน ที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะการอานจํานวน 8 บท 
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ตารางที่ 18 คะแนนเฉลี่ย (X) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คารอยละ (%) และลําดับที่ของคะแนน  
               เฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบรายบทเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน 
 
บทที่ ชื่อเร่ือง คะแนนเต็ม X S.D. รอยละ ลําดับที่ 

1. Global Warming 10 8.07 0.64 80.67 6 
2. Drugs 10 8.63 0.89 86.33 1 
3. Dropping Out 10 8.23 0.73 82.33 3 
4. Acid Rain 10 8.47 0.78 84.67 2 
5. Butterflies and Moths 10 8.17 0.75 81.67 5 
6. Frogs and Toads 10 8.20 0.71 82.00 4 
7. Octopus 10 7.77 0.68 77.67 8 
8. Komodo Dragon 10 7.77 0.77 77.67 7 

รวม 80 8.16 0.74  
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ตารางที่ 19 ผลคะแนนจากการทําแบบทดสอบรายบทของแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาเพ่ือ   
               ความเขาใจโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟกจํานวน 8 บท   
               และทดสอบความสามารถในการอานหลังการใชแบบฝกในข้ันทดลอง 10 คน  
 

 
 
บทที่ 

คะแนนแบบทดสอบรายบท  
 

รอยละ 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 รวม  
รอย
ละ 
 

คะแนน
หลัง
เรียน 

80*10 40*10 
คะแนน/
คนที่ 

10 10 10 10 10 10 10 10 800 100 400 100 

1 8 7 8 8 8 8 7 8 62 77.50 34 85.00 
2 7 8 7 8 8 8 7 8 61 76.25 37 92.50 
3 8 8 8 8 9 8 8 8 65 81.25 31 77.50 
4 7 8 9 8 8 8 7 8 63 78.75 30 75.00 
5 7 8 8 7 7 8 8 7 60 75.00 35 87.50 
6 7 9 8 9 8 8 8 8 65 81.25 34 85.00 
7 7 8 8 9 8 7 7 7 61 76.25 32 80.00 
8 8 8 7 7 8 8 8 7 61 76.25 36 90.00 
9 8 8 7 7 8 8 8 7 61 76.25 36 90.00 
10 7 8 8 7 8 8 8 8 62 77.50 30 75.00 
รวม 74 80 78 78 80 79 76 76 621 77.63 335 83.75 

รอยละ 74.00 80.00 78.00 78.00 80.00 79.00 76.00 76.00  
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ตารางที่ 20 ผลคะแนนจากการทําแบบทดสอบรายบทจํานวน 8 บท และแบบทดสอบหลังเรียนใน  
               ขั้นทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน 
 

นักเรียน คะแนนแบบทดสอบรายบท  
 

รอย
ละ 

1 2 3 4 5 6 7 8 รวม รอย
ละ 

คะแนน
สอบ
หลัง
เรียน 

10 10 10 10 10 10 10 10 80 100 40 100 
1 8 8 8 8 7 8 7 8 62 77.50 34 85.00 
2 7 8 8 8 7 8 7 7 60 75.00 37 92.50 
3 8 8 7 8 8 8 7 7 61 76.25 31 77.50 
4 9 10 10 10 9 9 9 9 75 93.75 33 82.50 
5 8 9 8 8 8 8 7 8 64 80.00 35 87.50 
6 8 9 8 8 8 9 8 7 65 81.25 34 85.00 
7 8 9 8 8 9 8 7 7 64 80.00 32 80.00 
8 7 8 8 8 8 7 7 7 60 75.00 36 90.00 
9 8 8 8 9 9 8 8 9 67 83.75 36 90.00 
10 8 8 9 8 8 9 9 8 67 83.75 30 75.00 
11 8 9 8 9 9 8 8 8 67 83.75 33 82.50 
12 9 10 9 9 10 10 9 8 74 92.50 35 87.50 
13 7 7 7 8 8 9 8 7 61 76.25 37 92.50 
14 8 8 8 9 9 9 8 8 67 83.75 30 75.00 
15 9 8 9 9 9 8 9 9 70 87.50 30 75.00 
16 9 8 8 9 7 8 8 9 66 82.50 35 87.50 
17 7 8 8 9 8 7 7 7 61 76.25 34 85.00 
18 8 10 9 9 8 8 7 9 68 85.00 32 80.00 
19 8 9 9 10 9 8 8 8 69 86.25 35 87.50 
20 8 9 9 10 9 8 8 8 69 86.25 33 82.50 
21 8 7 7 8 7 8 8 7 60 75.00 33 82.50 
22 8 8 9 8 8 7 7 7 62 77.50 33 82.50 
23 8 9 9 8 8 8 8 8 66 82.50 38 95.00 
24 9 10 9 9 8 9 8 8 70 87.50 34 85.50 
25 7 8 8 7 8 9 8 7 62 77.50 37 92.50 
26 8 8 8 7 8 7 7 7 60 75.00 35 87.50 
27 9 9 8 9 8 9 8 8 68 85.00 35 87.50 
28 8 10 8 8 7 8 8 7 64 80.00 34 85.00 
29 8 9 7 8 8 8 7 7 62 77.50 34 85.00 
30 9 10 8 8 8 8 8 9 68 85.00 36 90.00 
รวม 242 259 247 254 245 246 233 233 1959 

(2,400) 
81.63 1021 

(1,200) 
85.08 

รอยละ 80.67 86.33 82.33 84.46 81.67 82.00 77.67 77.67  
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ตารางที่ 21 คะแนนความสามารถในการอานเพ่ือความเขาใจของนักเรียนกลุมตัวอยางกอนและหลัง 
การทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจ จํานวน 8 บท 

 

นักเรียน
คนที่ 

คะแนน เต็ม (40) ผลตาง 
(D) 

 

นักเรียน  
คนที่ 

คะแนนเต็ม (40) ผลตาง 
(D) 

กอน
เรียน 

หลัง
เรียน 

กอน
เรียน 

หลัง
เรียน 

1 16 34 18 16 9 35 26 
2 18 37 19 17 10 34 24 
3 17 31 14 18 15 32 17 
4 22 33 11 19 16 35 19 
5 10 35 25 20 19 33 14 
6 23 34 11 21 20 33 13 
7 20 32 12 22 17 33 16 
8 14 36 22 23 16 38 22 
9 12 36 24 24 19 34 15 
10 15 30 15 25 20 37 17 
11 20 33 13 26 14 35 21 
12 13 35 22 27 18 35 17 
13 17 37 20 28 21 34 13 
14 18 30 12 29 11 34 23 
15 19 30 11 30 7 36 29 

คะแนนต่ําสุด 7 30 11 
คะแนนสูงสุด 23 38 29 
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ภาคผนวก จ 

 

แบบสอบถามความตองการหัวขอเนื้อหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในการเรียน               
วิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
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แบบสอบถามความตองการหัวขอเนื้อหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในการเรียน              
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 23102) 

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา อําเภออูทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

--------------------------------------------------- 

คําชี้แจง 
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจความตองการของผูเรียนในการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ 23102) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนสระยาย
โสมวิทยา อําเภออูทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

2. แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 2 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไป และความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ 23102) ของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความตองการในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน                      
(อ 23102) ของผูตอบแบบสอบถาม 

3. คําตอบและขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามนี้จะนําไปใชในการพัฒนาบทเรียนตลอดจน                         
สื่อการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ 23102) ดังนั้นขอใหนักเรียน
พิจารณาตอบแบบสอบถามตามสภาพความเปนจริง และขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ดวย  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปและความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
(อ 23102) ของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจงโปรดทําเครื่องหมาย   ลงใน  (    )  ที่ตรงกับขอมูลที่เปนจริงและกรอกขอความลงใน
ชองวาง 

1. กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

(    )  หอง 1       (    )  หอง 2 
(    )  หอง 3       (    )  หอง 4 

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 

(    )  ต่ํากวา 2.00      (    )  2.00 – 2.49   
(    )  2.50 – 2.99       (    )  3.00 ขึ้นไป 

3. ระดับผลการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ 23101) ในภาคเรียนที่ผานมา 
(    )  1   (    )  1.5  (    )  2  (    )  2.5 
(    )  3   (    )  3.5  (    )  4 
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4. นักเรียนชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

(    )  มากท่ีสุด  (    )  มาก  (    )  ปานกลาง   
 (    )  นอย         (    )  นอยที่สุด     

5. นักเรียนมีความสามารถในทักษะการใชภาษาอังกฤษดานใดมากท่ีสุด 

(    )  การฟง-Listening  (    )  การพูด-Speaking                                         
(    )  การอาน-Reading  (    )  การเขียน-Writing 

6. นักเรียนชอบเรียนภาษาอังกฤษในเร่ือง 
(    )  ไวยากรณ  (    )  การออกเสียง (    )  ทําแบบฝกหัด                            
(    )  คําศัพทใหมๆ (    )  ทํากิจกรรมตางๆ (    )  อ่ืนๆ ระบุ 
.................................... 

7. นักเรียนชอบเรียนภาษาอังกฤษดวยการ  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
(    )  ใชเทป  (    )  ใชเกม  (    )  ใชภาพประกอบ                                
(    )  ดูทีวี หรือวีดีโอ (    )  ฟงคําบรรยาย (    )  การฝกในหองเรียน                               
(    )  ใชตัวอยางที่เปนของจริง 
(    )  การฝกในสถานการณจริง   (    )  อ่ืนๆ ระบุ..................................... 

8. นักเรียนชอบปฏิบัติกิจกรรมและภาระงานในการเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบของ  
(    )  งานเดี่ยว  (    )  งานคู  (    )  งานกลุม 

9. นักเรียนชอบใหครูใชรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน             
(อ 23102) แบบใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
(    ) มีผูบรรยาย  (    ) เนนในเรื่องไวยากรณ  (    ) เนนการฝกทํากิจกรรม 
(    ) ใหผูเรียนเปนผูปฏิบัติเอง (    )ใหเพ่ือนชวยเพื่อน (    ) แบบบูรณาการ 
(    ) ฝกทักษะการฟง พูด อาน เขียน (    ) อื่นๆ.................................................. 

10. นักเรียนคิดวาภาษาอังกฤษมีความสําคัญมากนอยเพียงใด 

(    ) มากท่ีสุด  (    ) มาก   (    ) ปานกลาง  
(    ) นอย  (    ) นอยที่สุด 
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ตอนที่ 2  ความตองการในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ 23102) ของผูตอบแบบสอบถาม 
 5 หมายถึง  มีความตองการในระดับ  มากท่ีสุด 
 4 หมายถึง  มีความตองการในระดับ  มาก 
 3 หมายถึง  มีความตองการในระดับ  ปานกลาง 
 2 หมายถึง  มีความตองการในระดับ  นอย 
 1 หมายถึง  มีความตองการในระดับ  นอยที่สุด 

 
ขอคําถาม ระดับความตองการ 

5 4 3 2 1 
1. ทานตองการหัวขอเนื้อหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในหัวขอตอไปน้ีในระดับใด 
Text structure: Description 
Octopus      

Komodo Dragon      

The Moon      

The African Elephants      

Text structure: Comparison 

Crocodiles and alligators      

Apples and Oranges      

Butterflies and Moths      

Frog and Toads      

Text structure: Cause and Effect 

Watching TV      

Drugs      

Dropping Out      

Why Do We Have Schools?      

Text structure: Problem and Solution 

Acid Rain      

Global Warming      

The Flood City      

smoking      

ขอเสนอแนะอืน่ๆ
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ฉ 

 

ตัวอยางแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและ
เทคนิคแผนผังกราฟก 
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Unit 1 

 

 

Pre- Reading 

Brainstorming  

Directions: Work in group of 5. Look at the picture, what do we call 

these. Write your background knowledge about the natural happenings 

in the learning log 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Learning log 1 

What have I already known about the natural happenings? 

 

 

 

 

 

 

Introducing to CSR and Graphic Organizer: Global Warming 

Global Warming 

flood 
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Predicting 

Base on the title and picture, what information do you expect to read from 
the passage?  Check the one sentence that you think the author will 
discuss in the reading passage. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Learning log 2      What I predict I will be reading? 
…………….1. Problem of global warming. 

…………….2. Result of global warming. 

…………….3. Cause and effect of global warming. 

…………….4. How to solve the global warming. 

…………….5.  ………………………………………………………………… 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………  
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While Reading 

Directions: Read the passage given. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One of the biggest problems facing the world today is 

global warming. Many experts believe that our production of carbon dioxide and other 

greenhouse gases is heating the atmosphere, and this could be very dangerous for human 

life. This essay will examine the problem of global warming and suggest some solutions for 

it. Many problems could result from global warming. One of the biggest is rising sea level. 

This could result in the flooding of low lying coastal areas and cities, such as Egypt, the 

Netherlands, and Bangladesh. Another problem is changes in weather patterns. Many areas 

of the world are experiencing increased hurricanes, floods, and other natural disasters.          

A final issue associated with this phenomenon is the negative effect on animals.                   

Fish populations could be effected, while some insects which spread disease might 

become more common. There are several things we can do to deal with global warming. 

One answer is to stop making CO2. We can do this by switching from oil, coal and gas to 

renewable energy. A second solution is to plant more trees. Trees absorb CO2 and 

produce oxygen, which is not a greenhouse gas. A third idea is to use less energy and 

recycle more products. If we use less energy and are more environmentally friendly, the 

earth’s temperature may not rise too much. In conclusion, making small changes now in 

the way we live means avoiding huge changes in the future. Scientist, governments and 

individuals must work together to overcome this serious threat. 

 

 

Global Warming 
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Click and Clunk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Reread the sentence with the clunk and look for key ideas to help you 
understand. 
- Reread the sentences before and after the clunk to look for clues. 
- Look for a prefix or suffix in the word. 
- Break the word apart and look for smaller words. 
 

Clicks: When you understand what you read everything 
“click” along smoothly. 

Clunks: When you don’t understand what you read, 

you get to a clunk, use the fix-up strategies to try and 

figure out what the clunk means. 
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Clunks and clues graphic organizer. 
Words or ideas I don’t understand or need to know more about: 

 
Clunk 1:  
Fix-up strategy used: 
Clunk 2:  
Fix-up strategy used: 
Clunk 3:  
Fix-up strategy used: 
Clunk 4:  
Fix-up strategy used: 

 
Fix-up strategies: 
 
1.-- Reread the sentence with the 
clunk and look for clues to help you 
figure out the unknown word. Think 
about what makes sense. 

2.—Reread the sentences before and 
after the clunk looking for clues about 
the unknown word. 

3.—Look for a prefix or suffix in the 
unknown word that might help you 
figure it out. 

4.—Break the word apart and look for 
smaller words that you already know. 
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Directions: Write down the words or ideas you don’t understand in the learning 
log 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Learning log 3 

 Is everything clicking 

 What do you understand in this passage?  

 

1. …………………………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………………………………… 
4. …………………………………………………………………………………………………………… 
5. …………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
   

 Who has clunks about the passage we just read? 

 What don’t you understand in the passage?  

 List what you don’t understand. 
                

1. …………………………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………………………………… 
4. …………………………………………………………………………………………………………… 
5. …………………………………………………………………………………………………………… 
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Directions: Checklist for Fix-up Strategies. 

 

Options Options Used Example(s) 
1. Reread.   
2. Read ahead.   
3. Break apart the work and look for 
smaller words they know. 

  

4. Look for prefix and suffix they 
know. 

  

5. Ask a new question.   
6. Make a prediction.   
7. Study the illustrations or other 
text feature. 

  

8. Ask for help.   
9. Figure out the unknown words.   
10. Look at the sentence structure.   
11. Make and inference.   
12. Connect to background 
knowledge 
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While Reading 

Get the Gist 

Directions: Write down the most important information, or main idea, in the 

reading. Rephrase the main idea in your own words, write main idea in the learning 

log 4 by using graphic organizer.  

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
        

learning log 4 Get the Gist 

 Cause      Effect 

1. Rising sea level   1. Flooding 

2. Change in weather patterns  2. Hurricanes,   

…………………………. 

…………………………. 

 

 Problem    Solution 

1. Global warming   1. Stop making CO2 

2. ………………………………………… 

3…………………………………………… 

 

Main idea/important information 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………
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Post –Reading 

Wrap Up: Generating Questions 

Direction: Students formulate at least 5 questions and answers according to the 

passage you read by using what, when, where, why, and how. Then write down in 

the learning log 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

learning log 5 

 1. What……………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 2. Who……………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 3. When…………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 4. Where………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 5. Why……………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 6. How……………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
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Review 

Directions: Students determines main idea by using graphic organizer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

learning log 6 

Global Warming 

        Problem    Solution 

 

 

 

 

 

 

Summarizing 

What do you think is the BIG IDEA of the passage? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

…………………………………….. 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………….. 

………………………………………. 

………………………………………. 

……………………………………… 
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Comprehension Test 1 

Directions: Read the passages and choose the best answer to complete the 

graphic organize. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a. People must take care of the crocodile’s environment.  
 b. There are not as many crocodiles as in the world.  
 c. The endanger of crocodiles. 
 d. People stop to the needless shooting of crocodiles.  
  
Topic: (1) ............................................................................................................... ........... 
Main idea: (2) …………………………………………………………………………………………………….. 

         Problem       Solution 

 

 

 

 

 

In most parts of the world there are not as many crocodiles as 

there to be. This is a problem because crocodiles are becoming 

endangered and also crocodile are necessary to the balance of nature. 

Many crocodiles have died because people dried up the swamps and 

marshes where the crocodiles live. Poachers have also contributed to the 

dilemma as crocodiles have been desired for their strong, smooth, leathery 

skins. In order to preserve these mighty creatures, people must take care 

of the crocodiles’ environment and help put a stop to the needless 

shooting of these animals. 

 

In most parts of the world 

there are not as many 

crocodiles as there to be. 

(3)………………………………………… 

(4)…………………………………………

……………………………………………. 

…………………………………………….. 
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e. Creating eelways.  
 f. The number of eels is becoming fewer because dams are getting in the  
               eels way.  
 g. Making Way for Eels  
  
Main idea: (5) ............................................................................................................... ........... 

         Problem       Solution 

 

 

 

 

 

 

 

 

American eels face a problem: their number is becoming fewer. 

One reason for this is because dams are getting in the way. Eels are born in 

the salty ocean. Baby eels must make their way from the ocean to their 

homes in fresh water. To do this, they must swim upstream. However, 

dams often block their way and as a result, more and more eels do not 

make it. Scientists are working on a solution to help eels pass through the 

dams called “eelways.” Eelways use less water than the passages already 

created for fish because eels swim in slow moving water. Scientists hope 

the eelways will help bring back the eels. 

 

(6)………………………………………… 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

(7)………………………………………… 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 
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         h. To help pass gill netting regulations for fishermen  
       i. The Loggerhead sea turtle is threatened.   
       j. To educate the public about the nesting habits of the sea turtles  
 

       Solution 

            Problem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Loggerhead sea turtle is threatened. Conservationists are 

attempting to help the survival rate of the Loggerhead turtles. Their 

solution is to educate the public about the nesting habits of the sea 

turtles and help pass gill netting regulations for fishermen. 

(8)…………………………………

……………………………………. 

(9)…………………………………

……………………………………. 

(10)…………………………………

……………………………………. 
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Answer Key 

1. c 

2. b 

3. a 

4. d 

5. g 

6. f 

7. e 

8. i 

9. h 

10. j 
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ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูท่ีจัดการเรียนรูโดยใชการอานกลวิธีแบบรมมือและ 

เทคนิคแผนผังกราฟก 
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Lesson Plan 
Unit 1 

Level : Matayomsuksa 3 
Time : 2 periods 
Content : Unit 1 Introduction to CSR and Graphic Organizer (Global Warming?)
  
Terminal Objective : Students should be able to summarize the lesson they learned 
by using their own words. 
Enabling aims : Students should be able to 

1. Write out their previous knowledge from the passage given. 
2. Write out their prediction about the passage given. 
3. Tell the meaning of the new words by using the fix-up strategies. 
4. Tell the main idea of the passage by using their own words. 
5. Formulate and answer the questions after reading. 
6. Write a summary of the passage in graphic organizer. 
 

Language Focus 
 Vocabulary:  atmosphere, global warming, flood, coastal, hurricane, natural, 
disaster, associate, phenomenon, effect, insect, spread, disease, common, coal, 
renewable, energy, greenhouse, recycle, environmentally, temperature, conclusion, 
avoid, overcome, threat 
 Language Focus:  signal word (cause and effect and problem solution) 
 Function: Reading skill 

 Teaching Aids: Reading passage, Pictures, Clunk card, Cue cards, CSR learning, 
Test 
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Teacher’s Notes Teacher’s Activities Student’s Activities 
Procedures: 
Pre- Reading 
- Have students learn 
about signal words 
(Cause and 
Effect/Problem and 
Solutions) 
 
 
 
Explain how to use 
the signal words.  
 
 
 
 

Language Focus 
Teacher explains that there are signal 
words that can help you to identify 
cause and effect, problem and 
solutions relationships. 
 
Please look at the signal words in a 
chart.  
Signal words of cause and effect: 

 
Cause is why something happened.  
Effect is what happened.  
 

 
Problem-Solution:  Tells about or 
says why there is a problem then 
gives one or more possible 
solutions to fix the problem.  

 
Students listen to 
the teacher. 
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Teacher’s Notes Teacher’s Activities Student’s Activities 
-Have students identify 
the signal words. 
 
Learning Strategies 
- Have students learn four 
strategies as part of CSR’S 
Plan for Strategic Reading:  
 
 
 
 
 
 
 
- Teacher distributes the 
CSR’s Plan for Strategic 
Reading to students and 
describes the four step of 
CSR.  
 
 

O.K. we will work together 
to identify the signal 
words. 
 
 
- To become successful 
readers, there are many 
reading strategies to help 
you understand what you 
read. What are some of 
the strategies you know?      
  - O.K. we have come up 
with some excellent 
strategies. Today we are 
going to focus on using 
collaborative reading 
strategic (CSR).  
Please read the CSR’s Plan 
for Strategic Reading. 

Students identify the 
signal words. 
 
 
Students listen to teacher 
and try to think about the 
strategy 
 
 
 
 
 
 
 
 
Read the CSR’s Plan for 
Strategic Reading. 
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Teacher’s Notes Teacher’s Activities Student’s Activities 
Pre- Reading 
Preview 
Introducing previewing to 
students. 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Preview is a strategy to 
activate your background 
knowledge, to facilitate your 
predictions about what you 
will read, and to generate 
interest.  
-Preview consists of two 
activities: brainstorming and 
making predictions. “I am 
going to show you the kind 
of skills you need to use 
when you preview. 
Look at the picture of our 
planet and the environment 
and then I will write 
everything that I already 
know about our planet. 
 
polar ice cap               flood 
 
 
 
 
Earth quake            drought 
 
 
 

Listen to the teacher. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Look at the picture. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Our planet 
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Teacher’s Notes Teacher’s Activities Student’s Activities 

a. Brainstorm (Modeling) 
- Ask students to work in 
group of 5 and think about 
the question asked by the 
teacher. 
- Distribute worksheet 1 
CSR Learning Log 1, and 2 
to each group. 
 
 
-Ask students in each 
group to share their 
information to the class 
orally. 
 
 
 
 
Predict (Modeling) 
Distribute text A to 
students. 
 
 

Now, let’s brainstorm and 
write everything you 
already know about the 
global warming in your 
CSR Learning log 1.  
“What do you know about 
the natural happening?” 
Draw a mind map about 
the global warming. I give 
you 1.5 minutes. 
Present the information to 
your friends. The 
information you’ve 
presented is what you 
have already known about 
the topic. 
 
 
 
Before I read this passage, 
I look at the picture and 
the title first. Both remind 
me of my old knowledge. 
From the pictures I predict 
that the passage will be 
about the result of global 
warming such as flood. 
Now, please look at the 
title, pictures, and 
headings and predict 
about the information  

Brainstorm and write down 
everything in the CSR 
Learning Log 1. 
 
 
 
 
 
 
 
Students then share their 
responses with one 
another for about 1 
minute. 
A representative of each 
group presents the group 
work to the class. 
 
 
Listen to the teacher 
 
 
 
 
 
 
 
The students predict about 
the information of the 
passage they are going to 
read and write it in the 
learning log 2. 
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Teacher’s Notes Teacher’s Activities Student’s Activities 
 
 
 
 
- 
 
 
Ask students in each group 
to share their predicted 
information of the passage 
with the class. 
 
While-Reading 
Click and Clunk 
(Modeling) 
The teacher assigns 
students to read the given 
passage and describes 
Click and clunk to the 
students by using Clunk 
card.   
 

of the passage you are 
going 
to read and write it in the 
learning log 2.   
I will give you 1.5  minutes 
to write down your 
predictions of what you 
might learn. 
 
Please share your best 
idea to the class. 
 
 
 
 
Click is when I understand 
the passage. I can identify 
the part that you 
understand.  
For example, I understand 
that the first sentence is 
about global warming 
which is the world 
problem. This is click. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Students share their 
predicted information of 
passage to the group 
 
 
 
Students listen to the 
teacher. 
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Teacher’s Notes Teacher’s Activities Student’s Activities 
-  The teacher models 
about how to guess the 
meaning of the word by 
using the steps of fix-up 
strategies. (use the clunk 
cards) 
- Reread the sentence and 
look for key ideas to help 
you understand the word. 
- Reread the sentences  
before and after looking 
for clues. 
- Look for a prefix and 
suffix in the word. 
- Break the word apart and 
look for smaller words. 
If you don’t understand or 
have clunks, use the 
following fix-up strategies. 
Clunks and clues graphic 
organizer 
Words or ideas I don’t 
understand or need to 
know more about:  
 

Clunk 1: 
Fix-up strategy used: 
Clunk 2: 
Fix-up strategy used: 
Clunk 3: 
Fix-up strategy used: 
Clunk 4: 
Fix-up strategy used: 

 

Clunk is when I don’t 
understand some part of 
the passage. For example, 
I don’t understand the 
word disaster so it is the 
clunk. And then I have to 
use fix up strategies such 
as guessing from the 
context that hurricane, 
floods are example of 
“disaster” so now I 
understand. 
Teacher models fix-up 
strategies. 
 
The strategy that I use is  
“Reread the sentence and 
look for key ideas to help 
you understand the 
word.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Students listen to the 
teacher. 
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Teacher’s Notes Teacher’s Activities Student’s Activities 
- Distribute worksheet 2       
(CSR Learning Log 3, and 4 
to each student. 
Ask each student to read 
the next paragraph of the 
passage individually, and 
while reading each 
paragraph, write the clunk 
parts in the learning log 3 
(Click and Clunk) 
 
 
 
 
 
 
 
Get the Gist (Modeling) 
Explain how to find the 
main idea to the students. 

Now, let’s read the 
passage silently and list in 
the clunk parts in your 
learning log 3.” and check 
what strategy will you use. 
(Click and Clunk) 
 
 
 
 
 
Please share and discuss 
about the clunk parts with 
the members in your 
group. You can use fix – 
up strategies to figure out 
the clunks. 
 
Get the gist is the most 
important idea. O.K. I want 
to get the gist. The gist is 
the most important 
sentence. For example the 
first sentence is the 
general statement or main 
idea.” One of the biggest 
problems facing the world 
today is global warming.” 
 

Students read silently and 
write down the clunk parts 
in the learning log  3. 
 
 
 
 
 
 
 
Students share and 
discuss about the clunk 
parts with the members in 
their groups. The class use 
fix – up strategies to figure 
out the clunks. 
 
 
 

 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



236 
 

 

Teacher’s Notes Teacher’s Activities Student’s Activities 

Ask each student to 
identify the most 
important idea in each 
paragraph, and restate 
them in their own words, 
and then write down in 
the learning log 4 (Get the 
Gist) 
 
Ask students in each group 
to share and discuss with 
the members about the 
important ideas just the 
first paragraph 
 
 
The teacher and students 
discuss the main idea 
 
 
Post-Reading 
Wrap up (Modeling) 
 
 

Please write the main idea 
of that paragraph in your 
own words before moving 
to the next ones. 
 
 
 
 
Please discuss to find the 
best idea for your own 
group. Find out connectors 
and underline one of, 
another, one, second, third 
 
Please summarize the 
main idea by using graphic 
organizer. 
 
 
Wrap up is when you want 
to summarize the story. 
For example, this passage I 
see the word in conclusion 
so this is the conclusion. 
The wrap up I summarize  
“we have to avoid huge 
change in the future to 
overcome global warming. 
We have to think of how 
to solve the problem and 
avoid global warming.” 
 

Each student specifies the 
main idea of the story and 
rewrites it in their own 
words. 
 
 
 
 
In group, students discuss 
to find the best main idea 
of their own group. 
 
 
 
Students write the main 
idea by using graphic 
organizer. 
 
 
 
Students listen to the 
teacher. 
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Teacher’s Notes Teacher’s Activities Student’s Activities 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Test students individually 
with the comprehension 
test. 

Now let’s think of some 
questions to check if you 
really understand what 
you read. Everyone write 
your questions in your 
learning log 5. Remember 
to start your questions 
with who, when, what, 
where, why, or how 
 
Please do the test. 
 
 
 
 

The students formulate at 
least 5 questions and 
answers according to the 
passage they read. 
 
 
 
 
 
Students have a test. 
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Mathayom Suksa 3  Academic year 2012 

40 Marks  50 minutes 
 
 

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

Passage 1 
 

What is air pollution? It is dirt in the air. This is a big problem in some parts of 
the world. What causes air pollution? People cause it by burning fuel in buses, cars, 
factories, homes, schools, and trains. The smoke from burning fuel has poison gases 
and dust. These enter the air and make it dirty. 
 Why is air pollution bad? The dirty air hurts people. It helps to cause more 
colds, coughs and diseases of the heart and lungs. It also hurts plants and animals 
and makes clothing and buildings dirty. 
 

A. Choose the best answer. 
 

1. What is the main idea of this paragraph? 
               a. air pollution     

b. a big problem 
  c. smoke from burning fuel   

d. diseases of the heart and lungs 
2. Which is not TRUE about the cause and effect of air pollution?  

  a. burning fuel from vehicle    
b. hurts only people 

  c. cause more colds, coughs and diseases of the heart and lungs  
d. comes from poison gases and dust 

 
 
 

READING COMPREHENSION TEST 
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3. Paragraph two is about ........................... .  

  a. air pollution is interesting   
b. people cause air pollution 

  c. animals cause a big problem   
d. air pollution comes from dirty building 

4. Which organizational pattern did the author use for this passage? 
a. cause and effect     
b. compare and contrast  
c. sequential order     
d. description  

 
Passage 2 

 A twig suddenly flies by. Just as suddenly, it moves then stops on nearby 
tree. A vine moves slowly up a plant, and brown leaf hops across the forest floor. 
Your eyes aren’t playing tricks on you. The twig isn’t really a twig, it’s an insect.               
The green vine is a snake, and the jumping leaf is a leaf is a leaf litter toad. In the 
rain forest in Panama, things sometimes require a close look. 

Many animals imitate other animals or plants. Doing so makes them harder to 
see, and can sometimes mean the difference between life and death. To trick 
predators, no detail can be overlooked. For example, the leaf- litter toad just like a 
leaf, right down to the line down he toad’s back, which looks like a leaf  vein. 

Sometimes, animals work together to blend in. Consider the thorn bug. One 
thorn bug looks like a single thorn not particularly scary. However, when many of the 
bugs sit together on a branch, the branch looks thorny. As a result, other animals 
stay away from the branch, and the bugs. Once you know how animals imitate 
others, you may begin to notice things that you did not see before, In nature, things 
are not always what they seem.  

 
A. Choose the best answer. 
5. What is the main idea of this passage? 

a. Some animals imitate nature to protect themselves. 
b. Some animals imitate nature to catch prey. 
c. Insects use camouflage better than other animals. 
d. Insects use camouflage to catch prey. 
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6. In the first paragraph, the twig is actually ________ .  

a. a snake 
b. a bird 
c. an insect 
d. a toad 

7. Which of these animals works in groups to use camouflage to avoid 
predators?  
a. the snake 
b. the thorn bug  
c. the toad 
d. the bird 

8. Why do many animals imitate other animals or plants?  
a. To trick predators 
b. To fight the enemy. 
c. To work together. 
d. To make them to harder to see 

9.  Many bugs sit on a branch together, the branch looks thorny.     
    As a result………………….. .  

a. animals think it’s a leaf 
b. it looks like a vine 
c. other animals stay away from the branch, and the bugs 
d. it looks like a twig 

10. Which organizational pattern did the author use for this passage? 
a. cause and effect     
b. compare and contrast  
c. problem and solution     
d. description  

11. In line 2, hops means___________ . 
a. flies 
b. runs 
c.   walks 
d. jumps 
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12. In line 7, predators means___________ . 

a. an animal copy nearby plants 
b. a sharp point on a plant 
c. a small branch of a tree 
d. an animal that eats other animals 

13. Doing so makes them harder to see. Here “them” refer to.  
a. animals 
b. vegetables 
c. plants 
d. insects 
 

Passage 3 
Elephants on the coast of Thailand are acting strange. They stamp their feet 

and motion toward the hills. The sea draws back from the beaches. Fish flop in the 

mud. Suddenly, a huge wave appears. This is no ordinary wave. It is a tsunami!  

Tsunami wave are large and faster than normal surface waves. A tsunami 

wave can travel as fast as a jet plane and can be as tall as a ten-story building. 

Imagine dropping a stone into a pond. The water on the surface ripples. A tsunami is 

like a very powerful ripple. Tsunamis begin when the ocean rise or falls very 

suddenly. Large amounts of seawater are displaced. This movement causes huge 

wave. 

For a tsunami to occur, there must be some kind of force that causes the 

ocean water to become displace. Most tsunamis are caused by underwater 

earthquakes. However, volcanoes, landslides, large icebergs, and even meteorite are 

capable of causing one of these mighty waves. 

Tsunamis are extremely powerful. Ordinary waves lose power when they 

break. Tsunami wave can remain powerful for several days. Because tsunami waves 

are so strong, they can kill people, damage property, and completely ruin and 

ecosystem in just one hour. 
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Scientists have no way of predicting when a tsunami will hit. However, if a 

powerful enough earthquake occurs, scientists can issue a warning or a watch. A 

warning means that a tsunami will very likely hit soon. A watch means that 

conditions are favorable for a tsunami. When people are notified about a watch or a 

warning, they have more time to prepare. It is best not get caught unaware when a 

tsunami is on the way!          

A. Choose the best answer. 
 
14. What is the main idea of the passage?   

a. cause and effects of tsunamis 

b. How to prepare for tsunamis 

c. Scientists who predict tsunami waves 

d. Similarities and differences between wave types 

15. Why do the elephants on the coast of Thailand act strange? Because……………… . 
(detail)        

a. they are not used to seeing fish 
b. they dislike the water 
c. they can sense something out of the ordinary        
d. They see the ocean drawing back from the beaches    

16. Which sentence that we can conclude after reading the passage?  
 a. Warning is more serious than a watch. 
 b. Watching is more serious than a warning. 

c.  Warning and watch are equally serious. 
d. Warning and watch both mean a tsunami has formed. 

17. Tsunamis cause so much destruction because they ……………………. .  
 a. break on the coast, unlike normal waves 
 b. can be as tall as a ten-story building 
 c. cannot be predicted by scientists 
 d. are caused by volcanoes, landslides and meteorites 
18.  In paragraph 2, displaced most nearly means…………………….. . 

a. pulled to great heights 
b. sloshed around quickly  
c. move out of normal place 
d. pushed by human force 
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   19. The word “ripples” in line 6 means…………………………………… . 
 a. ocean 
 b. wave 
 c. mud 
 d. earthquake 
 

Passage 4 
 Many people are worried that television has caused a lot of effects on 
American children. For one thing, some teachers feel the television has taken away 
the child’s abilities to learn mental pictures. As a result, children cannot understand 
a simple story without seeing pictures. Secondary, too much TV tends to cause 
children to withdraw from real-life experience. Thirdly, they cannot understand the 
frustration of learning. Finally, the most serious result is the impact of television 
violence on children who have thought of it as every day thing. 
  

A. Choose the best answer to complete the graphic organizer. 
 a. Children cannot understand a simple story without seeing picture. 
 b. The impact of television violence on children.  
 c. Children withdraw from real-life.  
 d. The effect of television.  
 e. Children cannot understand the frustration of learning.  
 f. Television cause a lot of effects on American children.  
Topic: (20) ………………………………………………………………………. 

                  Cause                        Effect 

  

      

 

 

 

 

21. …………………………….. 

22. …………………………….. 

23. …………………………….. 

24. …………………………….. 

25. …………………………….. 
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Passage 5 
In some part of the world, such as Australia, southern Europe and the west 

coast of North America, bushfires can destroy homes and kill people. The fires 
usually take place during the hot, dry summer months.  
 A fire may start in a dry area when lightning strikes a tree or the ground. 
Occasionally, however, people cause fires, too. For example, when a person throws a 
burning cigarette to the ground, dry grass catches fire easily and the flames quickly 
spread. But not all fires are accidents. Some people start fires intentionally. 
 On 16 February 1983, bushfires killed 72 people and destroyed over 2,000 
homes in South Australia. The fires broke out in a number of different places. It was 
difficult for firefighters to keep them under control. The fires caused more than $300 
million worth of damage.  
 Some people died because they did not want to leave their homes. They 
tried to fight the fire themselves. Other people burnt to death in their cars as they 
tried to escape from the fires. 
 
A. Choose the best answer.  
 
26. What is the main idea of the passage?    
 a. Bushfires can destroy homes and kill people. 

b. Some people died in the bushfires. 
c. The fires broke out in different places. 
d. The people died because they did not want to leave their homes. 

27. Why were the fires in South Australia in 1983 difficult to keep under control?  
 a. There were too few firefighters. 
 b. There was not enough water to fight them. 
 c. They destroyed more than 2,000 homes. 

 d. The fires broke out in different places. 

28. The word “damage” (line 11) means ……………. . 
 a. harm 
 b. dangerous 
 c. worse 
 d. good 
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29. It was difficult for firefighters to keep them under control. Here “them” refer to. 
 a. people 
 b. bushfires 
 c. firefighters 
 d. trees 
30. Which organization pattern did the author use for this passage? 
 a. cause and effect 
 b. compare and contrast 
 c. sequential order 
 d. problem and solution 
 
 

Passage 6 
 During the months from May to September, the Loggerhead turtle comes 
ashore to nest at night. First the turtle crawls out of the sea to the beach in search 
of the right place to build a nest for its eggs. Once the location is identified, the 
turtle digs a hole with its flippers that measures 8” wide and 18” deep. Next, the 
turtle lays around 120 eggs the size of ping-pong balls. The turtle then covers the 
nest by throwing sand over the nest with its flippers. The turtle does this to protect 
the eggs from predators. Finally, the turtle makes its way back to the sea, and does 
not return to attend to the nest. 
 
 
A. Choose the following choice (a, b, c, e) to complete the diagram. (31-35) 
 

a. The turtle return back to the sea and does not return to attend to the 
nest.  
 b. The turtle lays eggs.  
 c. The turtle throws sand to cover the nest to protect the eggs from 
predators.  
 d. The turtle crawls out to search place to build a nest for its eggs.  
 e. The Loggerhead turtle comes ashore to nest at night.  
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Main idea: (31) …………………………………………………………………………………….. 

Procedure 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
36. The turtle does this to protect the eggs from predators.  Here “this” refer to.  

a. return back to the sea 
b. covers the nest with sand 
c. lay eggs 
d. crawls out of the sea 

37. “the size of ping-pong balls” refer to …………………. . 
a. a hole 
b. a nest 
c. a ball 
d. a turtle’s egg. 

 
 
 
 

(32)…………………………………………………………………………………………………………………… 

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

(33)…………………………………………………………………………………………………………………… 

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

(34)…………………………………………………………………………………………………………………… 

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

(35)…………………………………………………………………………………………………………………… 

       ……………………………………………………………………………………………………………………. 
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Passage 7 
 
 My family and I went to the Kennedy Space Center in Florida. The first thing 
we did when we got there was to take a tour of a space shuttle that once flew into 
space. During our tour, and astronaut showed us her spacesuit. I even got to try on 
the space boots. Next, we tasted the food astronauts eat while they are in space. It 
was really different from other foods that I had eaten but it tasted pretty good. 
Finally, we got in a special booth that showed us what it is like to be weightless! It 
was an amazing day. 
 
38. Which sentence is true? 
 

1. got in a special booth 
2. take a tour of a space shuttle 
3. showed a spacesuit 
4. tasted the food 

 a. 1 3 4 2 
 b. 2 3 4 1 
 c. 4 3 2 1 
 d. 2 1 3 4 

Passage 8 
 

Plants add a lot to our world. Plants outdoors can make a beautiful garden.                   
They make a place for large and small animals to make a home. Plants indoors are 
pretty, too. In the house live plants give off oxygen which people need to breath. 
Maybe the most important thing about plants is that you can eat them! Animals eat 
them, too! Think of all the foods you eat in one day that comes from a plant. The 
wheat that is in your cereal or bread is a plant! The lettuce, tomato, and onion on 
your hamburger are plants! The apples, bananas, and grapes in the fruit bowl come 
from plants. Plants are wonderful! Do you have a favorite plant food? 

Source: http://www.sahavicha.com/?name=test&file=readtest&id=1662 
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39. The main idea of this paragraph is……………………… 
      a. Flowers make a pretty garden. 
      b. People and animals eat plants. 
      c. Birds make their home in trees. 
      d. Plants are wonderful. 
40. Animals eat them, too! Here “them” refer to ……………… . 
       a. plants 
       b. animals 
       c. people 
       d. foods 
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ภาคผนวก ฌ 

 

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใช โดยใช 

การอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจ                             
โดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผังกราฟก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา  อําเภออูทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
…………………………………………….. 

คําชี้แจง 
 

1. แบบสอบถามความคิดเห็นนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝก
เสริมทักษะการอานเพ่ือความเขาใจโดยใชการอานกลวิธีแบบรวมมือและเทคนิคแผนผัง
กราฟก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เพ่ือนําขอมูลนี้ไปใชเพ่ือประโยชนในการวิจัย 
กรุณาตอบตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนมากท่ีสุด 

2. แบบสอบถามความคิดเห็นมีจํานวนขอคําถาม 15 ขอ 
3. ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย   ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนมากที่สุด

เพียงขอเดียว โดยมีคาระดับความคิดเห็น ดังนี้ 
5   หมายถึง  เห็นดวยมากที่สุด   

  4  หมายถึง  เห็นดวยมาก    
  3  หมายถึง  เห็นดวยปานกลาง  
  2  หมายถึง  เห็นดวยนอย   
  1  หมายถึง  เห็นดวยนอยที่สุด   
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รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

ดานรูปแบบ 
1.ขนาดตัวอักษรอานงายและชัดเจน      
2.รูปภาพประกอบเหมาะสมกับเน้ือหา      
3. การนําเสนอกิจกรรมแตละข้ันตอนมีความชัดเจน      
ดานเนื้อหา 
4.เนื้อหาสอดคลองกับมาตรฐานและสาระการ
เรียนรู 

     

5. การนําเสนอเนื้อหาเปนไปตามลําดับขั้นตอน      
6. ความยากงายของเนื้อหาเหมาะสมกับระดับชั้น      
7. ปริมาณเนื้อหาเหมาะสมกับเวลาเรียน      
ดานกิจกรรม 
8. กิจกรรมขั้นกอนอาน (Pre-reading) นาสนใจ
และชวยใหเขาใจเร่ืองไดงายข้ึน 

     

9. กิจกรรมขั้นระหวางอาน (While-reading) ชวย
พัฒนาทักษะการอานไดดี 

     

10. กิจกรรมหลังการอาน (Post-reading) มี
ปริมาณที่เหมาะสมชวยพัฒนาทักษะการอานและ
เชื่อมโยงกับทักษะอ่ืนไดดี 

     

11. กิจกรรมทุกขั้นตอนมีความสอดคลองกันดี      
12. กิจกรรมเปดโอกาสใหขาพเจาไดทํางานเปนทีม      
ดานคุณประโยชน 
13. แบบฝกชวยเพิ่มความสามารถในการอานของ
นักเรียน 

     

14. ขาพเจารูสึกผอนคลายและสนุกสนานกับการ
เรียนภาษาอังกฤษมากข้ึน 

     

15. แบบทดสอบหลังการเรียนชวยใหสามารถ
ประเมินผูเรียนไดดี 

     

 
ขอเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………………
…………….……………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ญ 

เฉลยคําตอบของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานเพ่ือความเขาใจ 
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Answer key for reading Test 

1. a   21. f  
2. b   22. a 
3. b   23. c 
4. a   24. e 
5. a   25. b 
6. c   26. a 
7. c   27. d 
8. a   28. a 
9. c   29. b 
10. c   30. a 
11. d   31. e 
12. d   32. d 
13. a   33. b 
14. a   34. c 
15. c   35. a 
16. a   36. b 
17. b   37. d 
18. c   38. b 
19. b   39. b 
20. d   40. a 
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