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การวิจัยครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
โดยใช้กิจกรรมเว็บเควสท์ 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจก่อนและหลัง 3) เพื่อ
เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาก่อนและหลังด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านที่ผู้วจิ ัยสร้างขึน้ และ 4) เพื่อ
ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ ีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านที่ผู้วิจยั สร้างขึ้น
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ภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ผลการวิจัยพบว่า
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กาหนดไว้คือ 75/75
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กิจกรรมเว็บเควสท์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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SORAYA SAMARNMITR: THE DEVELOPMENT OF ENGLISH READING EXERCISES USING WEBQUEST
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IN THAWARANUKUL SCHOOL. THESIS ADVISORS: ASSOC. PROF. WISA CHATTIWAT, Ph.D., ASSOC. PROF.
THAPANEE THAMMETAR, Ph.D., AND ASSOC. PROF. WATANA KAOSAL. 232 pp.
The purposes of the research were: 1) to develop and test the efficiency of an English reading exercises
using Webquest activity to enhance comprehension and problem solving abilities for tenth grade students in
Thawaranukul school 2) to compare the students’ ability in English reading comprehension 3) to compare the
students’ ability in solving problem before and after using the constructed exercises; and 4) to survey the
students’ opinions toward English reading exercises.
The sample, selected by a simple random sampling technique, comprises 42 tenth grade students of
Thawaranukul school, Samutsongkhram, during the second semester of the academic 2015. The students studied
through 4 units of English reading exercises using Webquest activity. The duration of the experimental research
covered 16 class sessions over an eight-week period.
The instruments used for gathering data consisted of: 1) English reading exercises using Webquest
activity; 2) an English achievement test on reading comprehension 3) an English achievement test on solving
problem ability, used as a pretest and posttest; and 4) a questionnaire on opinions toward English reading
exercises using Webquest activity.
The paired-sample t-test was used to analyze the gathered data in order to assess the students’ ability
in English reading comprehension and solving problem before and after using English reading exercises.
Furthermore, the mean and the standard deviation of items were used to evaluate the students’ opinions toward
English reading exercises.
The results of the study were as follows:
1. The efficiency score of English reading exercises was 75.35/75.05. The average score of the formative
test from the 4 units was 75.35 percent and the average score of the posttest was 75.05 percent. Consequently,
the efficiency score of English reading exercises was higher than the expected criterion (75/75).
2. The students’ ability in English reading comprehension after studying through English reading
exercises was significantly higher at the 0.05 level.
3. The students’ ability in problem solving after studying through English reading exercises was
significantly higher at the 0.05 level.
4. The students’ opinions toward English reading exercises were highly positive.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
เมื่อก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายในบทบาทการศึกษาของไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเทคโนโลยี (Solomon, 2010) การศึกษาและการเรียนรู้ในโลกยุคปัจจุบัน
ได้พัฒนาภายใต้กระแสแห่งเทคโนโลยี กล่าวคือการนาเอาเทคโนโลยีและองค์ความรู้เชิงวิทยาศาสตร์
เข้ามาปรับใช้ในการจัดการศึกษาเรียนรู้อย่างกว้างขวางและแพร่หลาย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสตร์
หรือองค์ความรู้ที่เกิดจากพัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในยุคแห่ง Web 2.0 ที่มีอิทธิพล
ค่อนข้างสูงต่อการปรับใช้ในโลกแห่งการจัดการศึกษายุคสังคมแห่งโลกยุคเปิดหรือยุค Internet Era
ในปัจจุบัน (สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2555) ซึ่งเป็นยุคที่มีอุปกรณ์ทันสมัยมากมายหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น
คอมพิวเตอร์ กระดานอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนแท็ บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน ครูคงไม่สามารถยึดติดกับ
รูปแบบการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมโดยมองข้ามเทคโนโลยีที่หลั่งไหลเข้ามา การเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 มุ่งเน้นทักษะ 5 ประการด้วยกัน ประกอบด้วย 1) ทักษะในการหาความรู้ด้วยตนเอง 2) ทักษะการ
ทางานร่วมกัน 3) ทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา 4) ทักษะการพัฒนานวัตกรรม 5) ทักษะการใช้
ชีวิตที่มีค่า (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2555) ซึ่งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในข้อที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การ
แก้ ปั ญ หา การใช้ เ ทคโนโลยี แ ละมี ทั ก ษะชี วิ ต ซึ่ ง ทั้ ง ความสามารถในการใช้ เ ทคโนโลยี แ ละการ
แก้ปั ญหาก็ร วมอยู่ ในสมรรถนะส าคั ญของผู้ เรียนอีกด้ว ย อีกทั้ง ยังได้มีการระบุ ทักษะของคนใน
ศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้ 3R x 7C อันประกอบด้วย 3R คือ
Reading (อ่านออก), (W)Riting (เขียนได้), และ (A)Rithemetics (คิดเลขเป็น) ส่วน 7C ได้แก่
Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการ
แก้ปัญหา), Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม), Crosscultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒ นธรรม ต่างกระบวนทัศน์) ,
Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และ
ภาวะผู้นา), Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสาร
สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ), Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ

1

2
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร), Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการ
เรียนรู้) (วรางคณา ทองนพคุณ, 2555) ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเปูาหมายของครูที่จะต้องคิดหาวิธีการในการ
ดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับทักษะที่ผู้เรียนพึงมี ครูเปรียบเสมือนองค์ประกอบ
สาคัญในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการจัดทาและจัดหาสื่อการเรียนรู้ เลือกและใช้สื่อการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพมีความเหมาะสม หลากหลาย สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ ธรรมชาติและความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
การเรี ย นรู้ ภ าษาต่ า งประเทศมี ค วามส าคั ญ และจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ส าหรั บ นั ก เรี ย นไทย
กระทรวงศึกษาธิการจึงตระหนักถึงความจาเป็นด้านการเรียนการสอนภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
และให้ พั ฒ นาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ โดยจัด การเรีย นการสอนแบบต่อ เนื่อง การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษจึงมีความสาคัญต่อการติดต่อ สื่อสารการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร
ได้อย่างถูกต้อง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) ซึ่งสอดคล้องกับพระราชดารัสในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ระหว่างการเปิดประชุมเชิงนโยบายเพื่อร่างยุทธศาสตร์การศึกษาภาษาอังกฤษของไทย
ที่ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัล ความว่า “ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล และเป็นกุญแจสาคัญที่จะ
นาไปสู่ความรู้ในสาขาต่างๆ นอกจากนั้น ภาษาอังกฤษยังมีบทบาทสาคัญในการสร้างความเข้าใจอันดี
ซึ่งกันและกัน เนื่องจากเป็นภาษาที่ใช้ และเข้าใจกันทั่วโลก เราจึงควรมีความสามารถที่จะสื่อสาร
เรียนรู้จากกันได้ดีขึ้น โดยผ่านภาษาอังกฤษ ซึ่งจะทาให้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง และ
สามารถส่งผ่านความรู้ถึงกันได้ทั่วโลก” (กองทัพเรือ, 2549) กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศเพื่อ
เป็นเปูาหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาหลักสูตร รวมถึง การจัดกระบวนการเรียนการสอน และ
การวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยให้มีมาตรฐานความรู้ ความสามารถสูงขึ้นก้าว
ทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 1)
การเรียนภาษาใด ๆ ก็ตามการอ่านเป็นพื้นฐานที่สาคัญของการเรียนรู้ในการทราบข้อมูล
ข่าวสารระหว่างวัตถุป ระสงค์ของผู้ เขียน อีกทั้งเป็นการพัฒนาสติปัญญาองค์ความรู้ ความเข้าใจ
เจตคติ ของมนุ ษย์ในสั งคมโลก และค่านิยมต่างๆ รวมทั้งยังสามารถช่วยในการเปลี่ยนแปลงการ
ดาเนินชีวิตไปสู่สิ่งที่ดีที่สุด การอ่านจึงมีความสาคัญต่อชีวิตมนุษย์อย่างยิ่งในชีวิตประจาวันและต่อการ
เรียนการสอน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2549 : 1) การอ่านเป็นเครื่องมือสาคัญนาสู่การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต Bacon (1967:1,674) นักปรัชญาชาวอังกฤษได้กล่าวถึงความสาคัญของการอ่านว่า การอ่านทา
ให้คนเป็นคนโดยสมบูรณ์รวมทั้งประเวศ วะสี (2550:5) ได้ชี้ชัดว่าการที่คนไทยอ่านน้อย คือ ต้นตอ
วิกฤติของบ้านเมือง จึงเป็นเรื่องจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังนิสั ยการอ่านให้กับเยาวชนไทยเพื่อใช้
เป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้แบบพึ่งพาตนเองและเพื่อใช้ในการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต ปัจจุบัน
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กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส่งเสริมการอ่านทั้งภาษาแม่และภาษาอังกฤษ เนื่องจากภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาสากลที่ใช้ในการสื่อสารอย่างกว้างขวางโดยพบว่าข้อมูลข่าวสารจากสื่อประเภทต่างๆ ใน
ปัจจุบันมากกว่าร้อยละ 90 ใช้ภาษาอังกฤษ (กรรณิการ์ ผิวอ่อนดี , 2545:156) ดังนั้น ผู้ มี
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษย่อมมีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ ได้อย่าง
รวดเร็วแม่นยา การอ่านภาษาอังกฤษจึงมีบทบาทสาคัญต่อนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ต้องอ่านหนังสือ
เรียน ตารา หรือวารสารภาษาอังกฤษเพื่อให้มีความรู้ในสาขาวิชาของตนเองที่กว้างขวางและลึกซึ้ง
(วิสาข์ จัติวัตร์, 2541:1)
การเรียนการสอนในปัจจุบันเน้นวิธีการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์แล้ว
ลงมือปฏิบัติจริง (Learning by Doing) ซึ่งเป็นการเน้นกระบวนการเรียนรู้มากเท่ากับองค์ความรู้
ดังนั้น แนวทางการพัฒนาการศึกษาจึงเน้นการเรียนโดยลงมือปฏิบัติจริงของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง แต่จากสภาพการเรียนการสอนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เกิดปัญหา
พื้นฐานในการจัดการศึกษา (อ้างใน แนวพัฒนาการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
2544) ซึ่งกล่าวว่า หลักสูตรและการเรียนการสอนในปัจจุบันไม่สามารถทาให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และไม่สามารถสร้างทักษะการแก้ปัญหาให้แก่ผู้เรียนเพื่อนาไป
แก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับตนเองและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันไม่ประสบความสาเร็จ
เนื่องจากผู้เรียนไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารและแสวงหาข้อมูล ความรู้ต่างๆ ในยุค
ปัจจุบันที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นการสอนในชั้นเรียนส่วนใหญ่
ยังเป็นการการสอนที่เน้นแต่เนื้อหา ไม่เน้นกระบวนการคิดและกระบวนการตรวจสอบวิธีการว่าได้ผล
นาไปสู่คาตอบได้จริง เป็นผลทาให้ผู้เรียนไม่สามารถนาประสบการณ์ต่างๆ ที่เรียนมาเป็นข้อมูลสร้าง
ความรู้ เพื่อแก้ปัญหานั้นๆ ในชีวิตจริงได้
จากปัญหาพื้นฐานในการจัดการศึกษาดังกล่าว ทาให้เกิดปัญหากับผู้เรียนโดยตรงในการเรียน
วิ ช าต่ า งๆรวมทั้ ง การเรี ย นวิ ช าภาษาอั ง กฤษซึ่ ง ในปั จ จุ บั น มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษต้องหาวิธีการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
เกิดการเรียนรู้ ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ แต่ ใน
สภาพความเป็นจริงพบว่า จากที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาในชั้นเรียนแล้ว ผู้เรียนไม่สามารถนาทักษะทาง
ภาษาเหล่านั้นมาปฏิบัติได้จริง และทักษะหนึ่งที่ผู้เรียนมีปัญหาอย่างมากและเป็นปัญหาพื้นฐานที่
สาคัญในการเรียนภาษาอังกฤษ ได้แก่ ทักษะการอ่าน โดยจะเห็นได้จากการประเมินผลการศึกษา
PISA (Programme for International Student Assessment) ซึ่งเป็นโครงการประเมินผลนักเรียน
ในระดับนานาชาติ ของประเทศสมาชิกองค์กรเพื่อความร่ว มมือและพัฒ นาเศรษฐกิจ ดาเนินการ
โดย OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) ซึ่งมีการ
ดาเนินการมาตั้งแต่ปี 1999 หรือ พ.ศ.2541 โดยมีประเทศสมาชิกเข้าร่วมจากทั่วโลก 65 ประเทศ
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และมีประเทศเขตเศรษฐกิจเอเชียที่เข้าร่วมอันได้แก่ ฮ่องกง ไทเป เซี่ยงไฮ้ ญี่ปุน สิงคโปร์ อินโดนีเซีย
ไทย และในปี 2012 ได้มีการเพิ่มประเทศมาเลเซีย และเวียดนาม มาเป็นประเทศสมาชิก OECD โดย
การทดสอบ PISA มีวัตถุประสงค์เพื่อหาตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาให้แก่ประเทศสมาชิกและประเทศที่
เข้าร่วมโครงการ โดยจะมีการประเมินศักยภาพของนักเรียนที่มีอายุ 15 ปี ในการใช้ความรู้ ทักษะ
จาเป็น เพื่อเผชิญกับโลกในชีวิตจริ งโดยทาการประเมินต่อเนื่องทุกๆ 3 ปี ในทักษะที่สาคัญ 3 ด้าน
ได้แก่ ทักษะทางคณิตศาสตร์ การอ่าน และวิทยาศาสตร์ ซึ่งผู้รับประเมินจะเป็นนักเรียนที่อยู่ในช่วง
อายุ 15 ปี (ม.3 และ ม.4) ประเทศในอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ มีตัวแทนเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ
OECD 5 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย และเวียดนาม โดยมาเลเซียและ
เวียดนามได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกและเข้าร่วมการจัดอันดับ PISA ในปี 2012 ผลปรากฏว่า ประเทศไทย
(Thailand) อยู่ในอันดับที่ 50 จาก 65 ประเทศ โดยมีคะแนนด้านคณิตศาสตร์ 427 คะแนน จาก
ค่าเฉลี่ย 494 คะแนน มีคะแนนด้านการอ่าน 441 คะแนน จากค่าเฉลี่ย 496 คะแนน มีคะแนนด้าน
วิทยาศาสตร์ 444 คะแนน จากค่าเฉลี่ย 501 คะแนน ซึ่งถือได้ว่าเป็นคะแนนและลาดับที่ค่อนข้างต่า
อย่างเห็นได้ชัด
เนื่องจากทักษะการอ่านนับว่ามีบทบาทสาคัญมากในการเป็นเครื่องมือสาหรับการแสวงหา
ความรู้ในด้านต่างๆ ดังนั้น การทาความเข้าใจในการอ่านจึงเป็นสิ่งสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับ
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาและระดับที่สูงขึ้น ซึ่งผจงกาญจน์ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2540) ได้กล่าวว่า
ผู้อา่ นจาเป็นต้องทาความเข้าใจสิ่งที่อ่าน โดยใช้ความรู้เดิม ความสามารถทางภาษาของตนเอง ในการ
ทาความเข้าใจข้อความ ประกอบกับ เลือกใช้กลวิธีในการอ่านอย่างเหมาะสม จึงจะเกิดความเข้าใจใน
การอ่ า นได้ ในการส่ ง เสริ ม การอ่ า นและปลู ก ฝั ง นิ สั ย รั ก การอ่ า นโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การอ่ า น
ภาษาอังกฤษนั้น ถือเป็นเรื่องท้าทายครูผู้สอนอย่างมาก ครูผู้สอนจาเป็นต้องศึกษาค้นหาเทคนิค
วิธีการต่างๆ เพื่อเพิ่ม แรงจูงใจ ความสนใจ และส่งเสริมให้มีเจตคติที่ดีต่อการอ่านภาษาอังกฤษโดย
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการอ่านให้สอดคล้องกับหลักการตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 22 ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ รวมทั้งส่งเสริมการอ่านอย่างต่ อเนื่องนั่นคือไม่เพียงแต่การอ่านในชั้นเรียน การอ่านนอกชั้น
เรียนในลักษณะของการอ่านหนังสือเพิ่มเติม ที่ไม่ใช่ตาราเรียนก็ควรได้รับการส่งเสริมด้วยเช่นกัน
กล่าวคือควรส่งเสริมกิจกรรมการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษที่มีลักษณะสอดคล้องกับแนวการจัดการ
สอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ อีกทั้งในยุคที่ข้อมูลข่าวสารสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ข้อคาถาม ข้อ
สงสัย และปัญหานั้นเป็นสิ่งที่ต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การอ่านเพื่อความเข้าใจอย่างเดียวนั้น จึง
ยั ง ไม่ เ พี ย งพอส าหรั บ การอ่ า น การคิ ด แก้ ปั ญ หาถื อ เป็ น ทั ก ษะที่ จ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ส าหรั บ ผู้ เ รี ย น
สอดคล้องกับอานนท์ เอื้ออุมากุล (2549 : 42) ที่ว่าการคิดแก้ปัญหามีความสาคัญต่อมนุษย์ทุกคน
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เพราะเป็นความสามารถที่จาเป็นต้องใช้ตลอดชีวิตในการแก้ไขและผ่านเข้ามา ทั้งในด้านการเรียน
การแสวงหาความรู้ รวมไปถึงการทางาน และการดาเนินชีวิตด้านอื่นๆด้วย
นวลฉวี อึ้งพรหมบัณฑิต (2555) กล่าวว่า ทักษะการอ่าน และทักษะการแก้ปัญหา ควร
ได้รับการปลูกฝังให้กับผู้เรียนไปพร้อมๆ กัน ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ควรเน้ น ให้ ผู้ เรี ย นสามารถอ่า นบทอ่า นและคิ ด วิเคราะห์ วิ ธีการแก้ปัญหาจากบทอ่านได้ ซึ่งจาก
ผลการวิจัยของ จินตนา (2548) พบว่า ทักษะการอ่าน สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น ข่าว บทความ หรือบท
คัดที่เป็นภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา มีปัญหาอยู่มาก กล่าวคือ นักเรียนอ่านบทอ่านไม่
เข้าใจ อ่านแล้วจับใจความสาคัญไม่ได้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนิดา (2546) ที่พบว่า เด็กไทย
ระดั บ มั ธ ยมศึก ษายั ง มีปั ญหาด้า นการอ่ าน คื อ อ่านบทอ่า นไม่เข้ าใจ จับใจความส าคัญ ไม่ ได้ ไม่
สามารถถ่ายโอนความหมาย วิเคราะห์ วิจารณ์เนื้อหาในบทอ่านไม่ได้
การคิดแก้ปัญหา เป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่บุคคลควรได้รับการพัฒนา เนื่องจากบุคคลทุกคน
จะต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา จะต้องเผชิญกับสถานการณ์ทั้งที่เป็นปัญหา
และไม่เป็ น ปั ญหา สถานการณ์ที่ไม่เป็นปัญหาเป็ นเรื่องที่ทุกคนพอใจและไม่เป็นอุปสรรคในการ
ดารงชีวิต ส่วนสถานการณ์ที่เป็นปัญหาเป็นเรื่องที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้น แต่ก็เป็นสิ่งที่หลีก เลี่ยง
ไม่ได้ ปัจจุบันการที่จะดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขท่ามกลางความเจริญก้าวหน้า จะต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถ เข้าใจปัญหา รู้จักเผชิญกับปัญหาอย่างชาญฉลาด รู้จักปรับตัว รู้จักใฝุหาความรู้
และประสบการณ์ แล้วนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการดารงชี วิตต่อไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน การคิดแก้ปัญหาจึงมีความสาคัญมากขึ้น
เพราะมีปัญหาและมีความต้องการใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา ดังนั้น ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
จึ ง เป็ น สมรรถภาพหนึ่ ง ที่ค วรเร่ งรั ด พัฒ นาในตั ว บุ ค คลโดยใช้วิ ธี การแก้ปั ญ หาที่ เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ อภิกา จัตุกุล (2547: 2)
ดังนั้นครูผู้สอนควรจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการอ่านเพื่อความ
เข้าใจ และการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และควรจัดกิจกรรมให้
ผู้เรี ย นได้เรี ย นรู้ จ ากประสบการณ์จริง ฝึ กการปฏิบัติ เพื่อให้ คิดเป็น ทาเป็น และแก้ปัญหาเป็น
นอกจากนี้ อภิกา จัตุกุล (2547: 2) ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา ต้องให้
นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน มีการร่วมกันคิดแก้ปัญหา อภิปรายร่วมกัน ทาให้ได้แนวคิดที่หลากหลาย
นั ก เรี ย นได้ เรี ย นรู้ วิ ธีคิ ดจากเพื่ อน ได้เ ห็ น แบบแผนวิธี การแก้ปั ญหาที่ แปลกใหม่ ช่ว ยให้ ป ระสบ
ความสาเร็จในการแก้ปัญหาดีกว่าการคิดโดยลาพังคนเดียว ซึ่งจะเห็นได้ว่า การที่นักเรียนจะสามารถ
แก้ปั ญหาได้นั้น ขึ้นอยู่ กับ กระบวนการในการคิดแก้ปัญหา จนได้วิธีการแก้ปัญ หาที่เหมาะสมกับ
ความสามารถของนักเรียนที่พึงจะปฏิบัติได้ แล้วจึงปฏิบัติตามวิธีการที่คิดวิเคราะห์ไว้ จนทาให้การ
แก้ปัญหาของนักเรียนประสบความสาเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับสุวรรณา วงษ์วิเชียร (2553 : 44) กล่าวว่า
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ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเป็นทักษะการคิดระดับสูงเนื่องจากต้องอาศัยทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และการคิดแบบสร้างสรรค์ซึ่งมีความสาคัญต่อการดาเนินชีวิตในสังคม เนื่องจากบุคคล
ย่อมต้องเผชิญกับปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ความสามารถในการแก้ปัญหามีความสาคัญต่อมนุษย์เรา
อย่ า งยิ่ ง เพราะในการด าเนิ น ชี วิ ต อยู่ ใ นสั ง คม มนุ ษ ย์ ต้ อ งเผชิ ญ กั บ ปั ญ หาต่ า งๆมากมาย การมี
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา จึงมีความจาเป็นต่อการตัดสินใจเลือกที่จะดาเนินชีวิตไปในทิศทางที่
ดีงาม ตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีทักษะการคิดและการแก้ปัญหาอีกด้วย
กิจกรรมการเรียนที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง เป็นทักษะที่จาเป็นต่อรูปแบบการเรียนใน
ปัจจุบัน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว และปริมาณของข้อมูลสารสนเทศที่มีอยู่
บนโลกนี้อย่างมาก ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่เป็นจานวนมาก พร้อมจะให้ผู้ เรียน
ได้ศึกษาหาความรู้ได้ทันที แต่ใช่ว่าแหล่งความรู้ต่างๆ เหล่านั้น จะมีคุณภาพให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ
ผู้ เรี ย นมีความรู้ สึ กว่า มีค วามหมายต่อ การเรี ยนรู้ ซึ่ งการพั ฒ นาผู้ เรีย นจ าเป็นต้ องส่ ง เสริ มทั กษะ
กระบวนการคิดขั้นสูงและการพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูล แหล่งข้ อมูลควบคู่กันไป กิจกรรม
การเรียนด้วยเว็บเควสท์ก่อให้เกิดทักษะการคิดขั้นสูง โดย Bloom (1956) และ Anderson และ
Krathwohl (2001) ให้แนวทางไว้ว่า สมรรถภาพทางความคิดสามารถแยกย่อยและเรียงลาดับจาก
ง่ายไปหายาก โดยอาศัยพฤติกรรมทางความคิดพื้นฐานที่ง่ายไปสู่ความคิดที่ย าก และสลับซับซ้อน
สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนด้วยเว็บเควสท์ ซึ่งประกอบด้วยส่วนสาคัญ 6 ส่วน ดังนี้ 1) ส่วนนา 2)
ส่วนของงานหรือภารกิจ 3) ส่วนของแหล่งข้อมูล 4) ส่วนของกระบวนการ 5) ส่วนการประเมินผล 6)
ส่วนสรุป โดยขั้นตอนของการเรียนในแต่ละส่วนส่งเสริมการใช้ข้อมู ลสารสนเทศที่มีมากมายอยู่บน
อินเตอร์เน็ต โดยกิจกรรมการเรียนด้วยเว็บเควสท์เป็นการออกแบบสภาพแวดล้อมใหม่ในการเรียนใน
ยุคสารสนเทศ ที่ผู้เรียนต้องมีทักษะการเลือกสรรข้อมูล การประยุกต์ใช้ การประเมินค่า และการ
สร้างสรรค์ เมื่อดาเนินกิจกรรมครบทุกกิจกรรมในเว็บเควสท์ ผู้ เรียนจะเกิดความรู้ในตนเอง ซึ่งเป็น
ประสบการณ์ตรงของผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากกิจกรรมการเรียนด้วยเว็บเควสท์และหาก
ผู้เรียนได้ผ่านกิจกรรมการเรียนเช่นนี้สม่าเสมอ ผู้เรียนจะสร้างทักษะการคิดขั้นสูงให้กับตนเองได้อย่าง
แท้จริง
การสร้างเว็บเควสท์มีขั้นตอนที่ชัดเจน ข้อมูลที่ครูมอบหมายให้ และงานซึ่งมีคาถามหรือคาสั่ง
ที่ครูกาหนดให้เป็นคาถามที่กระตุ้นให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าก่อนมิใช่การ
ตอบโดยการคัดลอกข้อมูลมาเท่านั้น ครูเป็นผู้ชี้แนะและผู้อานวยความสะดวกในการเรียนการสอน
เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์มีทางเลือกและแนวทางยืดหยุ่นสาหรับผู้เรียน (Dodge, 1998) สุทิพย์ เปูง
ทอง (2554 : 55) กล่าวว่า การออกแบบ WebQuest ที่ดีจะต้องทาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองโดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะและผู้อานวยความสะดวกในการเรียนการสอน เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ มี
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ทางเลือกและแนวทางยืดหยุ่นสาหรับผู้เรียนที่จะหาคาตอบและแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ
ซึ่งสอดคล้องกับ Knowles (1975) กล่าวเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-directed Learning)
ว่า ผู้สอนจะต้องเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ (Facilitator) ของผู้เรียนมีการกระตุ้นให้กาลังใจ ให้ความ
ช่วยเหลือเป็นผู้ร่วมคิด ผู้สอนควรเป็น ผู้อานวยความสะดวก มากกว่าการเป็นผู้ควบคุมการสอน
ผู้สอนเป็นผู้ที่มีความรู้ ทางวิชาการที่เข้มแข็ง สามารถ ถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี ผู้สอนจะต้องมี
ความสามารถให้คาแนะนาหรือชี้แนะในสิ่งที่ถูกต้อง การแนะนาแหล่งข้อมูลและการใช้แหล่งข้อมูล
เพื่อการค้นคว้าก็เป็นสิ่งจาเป็นเช่นกัน เพราะเป็นปัจจัยที่สาคัญ ในการเรียนรู้ ด้วยตนเอง ผู้สอนควร
สอนให้ผู้เรียนตระหนักสนใจ ฝึกฝนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จั ดโอกาส และสภาพแวดล้อมให้
ผู้เรียนได้พัฒนาไปตามแนวทางของตน จากที่กล่าวมาทาให้ผู้วิจัยเห็นข้อดีของเว็บเควสท์ในการนามา
เพื่อกาจัดข้อจากัดในการสอนแบบดั้งเดิม ดังนั้นจึงได้นาเสนอการเรียนการสอนร่วมกับการใช้กิจกรรม
เว็บเควสท์
แนวคิดพื้นฐานของกิจกรรมเว็บเควสท์ คือ ครูออกแบบกิจกรรมเว็บเควสท์ โดยเลือกหัวข้อที่
เหมาะสมแล้วออกแบบกระบวนการศึกษาโดยตนเอง โดยหาเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับหัวข้อนั้น ใน
กิจกรรมเว็บเควสท์ มีหัวข้อต่างๆ ดังนี้ คือ มีส่วนแนะนา งานที่สั่งให้ทา ระบุกระบวนการโดยย่อ มี
เว็บไซต์เป็นแหล่งข้อมูลที่นักเรียนสามารถคลิกเพื่อลิงก์ไปหาข้อมูล และการประเมินผล นักเรียนจะ
เรียนทักษะต่าง ๆ จากแต่ละส่วน เช่น ได้ฝึกอ่านและทาตามคาสั่ง การค้นคว้าหาข้อมูล การจัดข้อมูล
เป็ น ระบบ การแลกเปลี่ ย นข้ อมูล กับผู้ อื่น การใช้เทคโนโลยี การสร้ างสิ่ งใหม่และทักษะอื่น ๆ ที่
หลากหลาย เว็บเควสท์จะนานักเรียนเข้าสู่ระบบที่ชัดเจน รู้ว่าจะต้องทาอะไรและมีอิสระในการเลือก
ทางของตนเอง (Dodge, 1998) มีอิสระในการเลือกเรียนรู้ตามความถนัดของแต่ละบุคคล ครูเป็นผู้
ชี้แนะและผู้ อานวยความสะดวกในการเรียนการสอน เป็นกิ จกรรมที่ส ร้างสรรค์ มีทางเลื อ กและ
แนวทางยืดหยุ่นสาหรับผู้เรียน
สภาพปั จ จุ บั น และปั ญ หาการจัด กิจ กรรมการเรี ยนการสอนวิ ช าภาษาอังกฤษรอบรู้ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนถาวรานุกูล อาเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ในภาคเรียนที่
1 ปีการศึกษา 2556 ปรากฏผล ดังนี้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะทางภาษาอยู่ในเกณฑ์ที่ ไม่น่า
พอใจ กล่าวคือจากการคิดคานวณคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 28.56 ซึ่งจัดอยู่ในระดับต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ร้อยละ 50.00 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษยังไม่บรรลุเปูาหมาย นับเป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขเพื่อให้นักเรียนมี
ความสามารถในด้านภาษาอังกฤษและพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ สูงขึ้น อีกทั้งในส่ วนของ
สมรรถนะของผู้เรียนในด้านการคิดและการแก้ปัญหายังอยู่ในเกณฑ์ดีเป็นส่วนใหญ่ ผลระดับดีมากยัง
ถือว่าน้อยกว่าร้อยละ 50.00 โรงเรียนจึงหาแนวทางการดาเนินการพัฒ นาเพื่อพัฒนาความสามารถ
ทางการอ่านภาษาอังกฤษ เนื่องจากทักษะทางด้านการอ่านนับเป็นทักษะสาคัญที่ถูกกาหนดไว้ในผล
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การเรียนรู้ที่คาดหวังตามรายวิชาภาษาอังกฤษ และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีประสบการณ์การคิด
แก้ปัญหา อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่างเต็มที่ โดยการนาเอากระบวนการเรียนรู้
ที่เหมาะสมแก่ผู้เรียน มีการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ นาไปสู่การเรียนรู้แบบ
ใหม่ที่ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-directed Learning) (สุรพล, 2550 : 3)
ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงนาเว็บ เควสท์มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งเป็นวิธีการ
หนึ่งที่จะส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและการคิดแก้ปัญหา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจใน
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเว็บเควสท์ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและ
การคิดแก้ปัญหา สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนถาวรานุกูล เพื่อที่จะได้รับการฝึกฝน
ให้มีทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและการคิดแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
กรอบแนวคิดในการวิจัย

ทฤษฎีโครงสร้างความรู้
และแนวการสอนอ่านแบบ
ปฏิสัมพันธ์

การอ่านเพื่อความเข้าใจต้อง
อาศัยโครงสร้างความรู้เดิม
เป็นตัวเชื่อมโยงเข้ากับเรื่อง
ที่อ่าน มีการปฏิสมั พันธ์
ทักษะทั้งในระดับพื้นฐาน
และระดับสูง และผู้อ่าน

แบบฝึกทักษะ
สื่อนวัตกรรมที่
สร้างขึ้นเพื่อให้
ผู้เรียนได้ฝึกหัดด้วย
ตนเอง ซึ่งมีความ
หลากหลาย
ครอบคลุม
กระบวนการเรียนรู้
และส่งเสริมทักษะ
ตามที่ต้องการ

เว็บเควสท์
ทักษะการ วิธีการ
คิดขั้นสูง เรียนรู้แบบ
สืบเสาะ

ทฤษฎีการ
ทักษะ
สร้างองค์
การคิด
ความรู้ด้วย
แก้ปัญหา
ตนเอง
กิจกรรมการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยให้ผู้เรียนได้
เสาะแสวงหาข้อมูลทีม่ ีอยู่บนเว็บไซต์ที่ผสู้ อนจัดเตรียม
เพื่อให้แก้ปัญหาและค้นหาคาตอบด้วยตนเอง

จะต้องใช้กระบวนการอ่าน
ทุกกระบวนการในการทา

ความสามารถในการอ่าน

ความสามารถในการคิด

เพื่อความเข้าใจ

แก้ปัญหา

ความคิดเห็น
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเว็บ
เควสท์ สาหรับนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนถาวรานุกูลให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75
2. เพื่อศึกษาความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนถาวรานุกูล ที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดย
ใช้กิจกรรมเว็บเควสท์ก่อนและหลังการทดลอง
3. เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
ถาวรานุกูล ที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเว็บเควสท์ก่อน
และหลังการทดลอง
4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมเว็บเควสท์ สาหรับนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนถาวรานุกูล ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
คาถามการวิจัย
1. แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเว็บเควสท์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้หรือไม่
2. ความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเว็บเควสท์หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนหรือไม่
3. ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดย
ใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเว็บเควสท์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่
4. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนถาวรานุกูลที่ได้รับการสอนโดย
ใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเว็บเควสท์ อยู่ระดับใด
สมมติฐานในการวิจัย
1. แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเว็บเควสท์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75
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2. ความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเว็บเควสท์หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน
3. ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดย
ใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเว็บเควสท์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
4. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนถาวรานุกูล ที่เรียนโดยใช้ แบบ
ฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเว็บเควสท์อยู่ในระดับดี
ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
ถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม ที่กาลังศึกษาวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2557 จานวน 8 ห้องเรียน รวม 362 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
ถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม ที่กาลังศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ อยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2557 จานวน 1 ห้องเรียน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการ
จับสลากห้องเรียน
2. ตัวแปรที่ศึกษา มี 2 ประเภท คือ
2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่
2.1.1 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
โดยใช้กิจกรรมเว็บเควสท์
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
2.2.1 ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
2.2.2 ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
2.2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
โดยใช้กิจกรรมเว็บเควสท์
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3. เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา
ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียนด้านหัวข้อเรื่อง แล้วคัดเลือกและ
รวบรวมเนื้อหามาจากบทอ่านทางอินเทอร์เน็ตและหนังสือแบบเรียน โดยมีความยากง่ายของคาศัพท์
โครงสร้ างทางไวยากรณ์ที่มีความเหมาะสมกับผู้เรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 4 ตามโครงสร้างและ
มาตรฐานการเรีย นรู้ ของหลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตาม
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เวลาในการทดลองสอนจานวน 16 คาบ คาบละ 55 นาที
สัปดาห์ละ 2 คาบ จานวน 8 สัปดาห์ ทาแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจและการคิดแก้ปัญหา ก่อนและหลังการทดลองอีก 2 คาบ รวมเป็น 18 คาบ ในภาคเรียนที่
2 ปีการศึกษา 2558
ข้อตกลงเบื้องต้น
1. การกาหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมเว็บเควสท์ สาหรับการวิจัยครั้งนี้กาหนดไว้ 75/75 ตามเกณฑ์ของชัยยงค์ พรหมวงศ์ และ
คณะ (2520 : 134-142) ตามเกณฑ์ 75/75 ซึ่งถือให้ค่าความคลาดเคลื่อนในการยอมรับหรือไม่
ยอมรับประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษไว้ร้อยละ 2.5-5 กล่าวคือ
1.1 เมื่อประสิ ทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมเว็บเควสท์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 2.5 ขึ้นไป ถือว่าแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรม
เว็บเควสท์มีประสิทธิภาพดีมาก
1.2 เมื่อประสิ ทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมเว็บเควสท์ ที่ตั้งไว้ แต่ไม่เกินร้อยละ 2.5 ถือว่าแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมเว็บเควสท์มีประสิทธิภาพดี
1.3 เมื่อประสิ ทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมเว็บเควสท์ที่ตั้งไว้ แต่ไม่ต่ากว่าร้อยละ 2.5 ถือว่าแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมเว็บเควสท์มีประสิทธิภาพที่ยอมรับได้หรืออยู่ในระดับพอใช้ แต่ถ้าประสิทธิภาพของแบบฝึก
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเว็บเควสท์ต่ากว่าเกณฑ์และมากกว่าร้อยละ 2.5 ถือว่าของ
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเว็บเควสท์มีประสิทธิภาพต่า
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2. คะแนนที่ได้จากการสอบครั้ งแรก (pretest) เป็นเครื่องบ่งชี้ความสามารถ
ทางการอ่านเพื่อความเข้าใจและการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนแต่ละคนก่อนการใช้ แบบฝึกทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและการคิดแก้ปัญหาโดยใช้กิจกรรมเว็บเควสท์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
3. คะแนนที่ได้จากการสอบครั้ง หลัง (posttest) เป็นเครื่องบ่งชี้ความสามารถ
ทางการอ่านเพื่อความเข้าใจและการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนแต่ละคนหลังการใช้ แบบฝึกทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและการคิดแก้ปัญหาโดยใช้กิจกรรมเว็บเควสท์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
นิยามศัพท์เฉพาะ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ผู้วิจัยจึงกาหนดความหมายศัพท์เฉพาะสาหรับการวิจัย ดังนี้
1. แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเว็บเควสท์ หมายถึง แบบฝึกทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อนามาใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้กิจกรรมเว็บ
เควสท์ที่นาเสนอผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในรูปแบบเว็บ โดยออกแบบให้มีกิจกรรมการเรียนการ
สอนอ่ า นภาษาอั ง กฤษในลั ก ษณะที่ เ ปิ ด โอกาสให้ นั ก เรี ย นได้ อ่ า นเพื่ อ ท าความเข้ า ใจโดยมี ก าร
ปฏิสัมพันธ์ทักษะระดับพื้นฐานและระดับสูง และใช้ทักษะการคิด แก้ปัญหาในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
โดยดาเนินการเรียนตามขั้นตอนของเว็บเควสท์ใน 6 ขั้น ได้แก่ ขั้นนา ขั้นภาระงาน ขั้นกระบวนการ
ขั้นชี้แหล่งข้อมูล ขั้นประเมินผลและขั้นสรุป โดยเนื้อหาข่าวสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดบนแบบฝึกมาจาก
ทรัพยากรที่กาหนดให้หรือจากแหล่งข้อมูลข่าวสารบนอินเตอร์เน็ต
2. แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ หมายถึง แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมเว็บเควสท์
3. เว็บเควสท์ หมายถึง กิจกรรมการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยให้ผู้เรียนได้เสาะ
แสวงหาข้อมูลที่มีอยู่บนเว็บไซต์ที่ผู้สอนจัดเตรียมให้เพื่อแก้ปัญหาและค้นหาคาตอบด้วยตนเอง โดยมี
6 ขั้น ได้แก่ ขั้นนา ขั้นภาระงาน ขั้นกระบวนการ ขั้นชี้แหล่งข้อมูล ขั้นประเมินผลและขั้นสรุป
4. การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ หมายถึง กระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างความรู้
เดิมของผู้ อ่าน ข้อมูลบทอ่าน และบริบทการอ่าน โดยผู้อ่านจะต้องใช้ความรู้ความสามารถตั้งแต่
ความรู้ในเรื่องตัวอั กษร ความรู้ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเสียงและตัวอักษร ความรู้ในเรื่องคา
ความรู้ในเรื่องโครงสร้างไวยากรณ์และความรู้ในการเชื่อมโยงส่วนต่างๆเข้าด้ว ยกัน ตลอดถึงการ
ตีความและทาความเข้าใจสิ่งที่อ่านได้
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5. ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ หมายถึง คะแนนของนักเรียนที่ ได้จากการทา
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดย
ใช้กิจกรรมเว็บเควสท์ ซึ่งวัดความเข้าใจในการอ่าน 2 ระดับ ดังนี้
5.1 ระดับความเข้าใจตามตัวอักษร หมายถึงความสามารถในการจดจาคาและแปล
ความหมาย หาใจความสาคัญและรายละเอียดของเรื่องที่อ่านได้
5.2 ระดับความเข้าใจระดับตีความ หมายถึงสามารถในการตีความ ลาดับเหตุการณ์
หาข้อเท็จจริงจากเนื้อเรื่องได้
6. แบบทดสอบวั ด ความสามารถในการอ่า นภาษาอั ง กฤษ หมายถึ ง แบบทดสอบที่
ผู้วิจั ยพัฒนาขึ้น โดยอิงจุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษรอบรู้ (อ31202) เพื่อใช้วัด
ความสามารถในการอ่านก่อนและหลังการใช้ แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเว็บ
เควสท์ จานวน 30 ข้อ 30 คะแนน แบ่งออกเป็นด้านคาศัพท์ การหาใจความสาคั ญและรายละเอียด
ของเรื่อง การตีความ การเรียงลาดับเหตุการณ์ และการหาข้อเท็จจริงจากเรื่องที่อ่าน โดยเป็นข้อสอบ
แบบเลือกตอบ ตอบถูกได้ 1 คะแนนและตอบผิดได้ 0 คะแนน
7. การคิดแก้ปัญหา หมายถึง การใช้สติปัญญาพิจารณา คิดวิเคราะห์ข้อมูล ข้อคาถามหรือ
สถานการณ์ที่เป็น ปั ญหาอย่ างมีเหตุผ ล โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์เดิมเข้ามาช่วยในการ
ตัดสินใจหาทางเลือกหรือวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
8. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา หมายถึง แบบทดสอบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
โดยอิงจุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษรอบรู้ (อ31202) เพื่อใช้วัดความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเว็บเควสท์ จานวน 4
ข้อ 20 คะแนน โดยเป็นแบบเขียนตอบ ซึ่งกาหนดเป็น 4 ข้อคาถามหรือสถานการณ์ ซึ่งประกอบด้วย
3 ข้อย่อย แบ่งออกเป็น 1) การระบุปัญหา 2) การวิเคราะห์ปัญหา และ3) การเสนอแนวทาง
แก้ปั ญหา โดยแต่ล ะข้อคาถามหรือ สถานการณ์คิดเป็น 5 คะแนน ซึ่ง ดัดแปลงจากแบบวัด
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของ สุดารัตน์ ไชยเลิศ (2553) , พัชราภรณ์ บุญทามา (2552) และ
หลักการออกข้อสอบอัตนัยของ อ.ดร. จตุภูมิ เขตจัตุรัส (2556)
9. แบบสอบถามความคิดเห็น ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเว็บ
เควสท์ หมายถึง แบบสอบถามความคิดเห็นที่เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตาม
แนวคิดของ Likert มี 5 ระดับความคิดเห็น ได้แก่ ระดับดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง
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10. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเว็บเควสท์ หมายถึง
ความสามารถของแบบฝึ ก ในการสร้า งผลสั มฤทธิ์ทางการเรีย น ให้ ผู้ เรีย นเกิด การเรียนรู้ตาม
จุดประสงค์ถึงระดับเกณฑ์ 75/75 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ 2520 : 134-142) ดังนี้
75 ตัวแรก หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนเมื่อศึกษาจากแบบฝึก
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเว็บเควสท์ แล้วทาแบบฝึกปฏิบัติและแบบทดสอบย่อยแต่
ละหน่วยการเรียน ได้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
75 ตัวหลัง หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนเมื่อศึกษาจากแบบฝึก
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเว็บเควสท์ แล้วทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ได้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
11. นักเรียน หมายถึง ผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2558 โรงเรียนถาวรานุกูล

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรม
เว็บเควสท์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและการคิดแก้ปัญหาสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
ถาวรานุกูล ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นพื้นฐานในการวิจัยตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้
1. หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1.1 ความสาคัญของการเรียนภาษาต่างประเทศ
1.2 สาระสาคัญของการเรียนภาษาต่างประเทศ
1.3 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
1.4 คุณภาพผู้เรียน
2. หลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ระดั บ สถานศึ ก ษา กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษา
ต่างประเทศช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม
2.1 วิสัยทัศน์
2.2 โครงสร้างรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนถาวรานุกูล
จังหวัดสมุทรสงคราม
2.4 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี วิชาภาษาอังกฤษรอบรู้ (อ 31205)
2.5 คาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษรอบรู้ (อ 31205)
3. ความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
3.1 ทฤษฎีและแนวการสอนอ่าน
3.1.1 ทฤษฎีโครงสร้างความรู้
3.1.2 แนวการสอนอ่านแบบปฎิสัมพันธ์
3.2 ความหมายของการอ่านเพื่อความเข้าใจ
3.3 ความหมายของความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
3.4 องค์ประกอบของการอ่าน
3.5 ระดับความเข้าใจในการอ่าน
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3.6 ความสาคัญของการอ่าน
3.7 การวัดและการประเมินความเข้าใจในการอ่าน
4. การคิดแก้ปัญหา
4.1 ความหมายของการคิดแก้ปัญหา
4.2 กระบวนการคิดแก้ปัญหา
4.3 ความสาคัญของการคิดแก้ปัญหา
4.4 บทบาทของผู้สอนในการส่งเสริมการคิดแก้ปัญหา
4.5 การวัดและประเมินความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
5. แบบฝึกทักษะ
5.1 ความหมายของแบบฝึกทักษะ
5.2 หลักการสร้างแบบฝึกทักษะ
5.3 ขั้นตอนการสร้างแบบฝึกทักษะ
5.4 ประโยชน์ของแบบฝึกทักษะ
5.5 การประเมินแบบฝึกทักษะ
6. กิจกรรมเว็บเควสท์
6.1 ทฤษฎีสร้างสรรค์องค์ความรู้นิยม
6.2 วิธีการเรียนแบบสืบเสาะ
6.3 ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับทักษะการคิดขั้นสูง
6.4 ความหมายของเว็บเควสท์
6.5 องค์ประกอบของเว็บเควสท์
6.6 ระยะเวลาของกิจกรรมเว็บเควสท์
6.7 หลักการการออกแบบกิจกรรมเว็บเควสท์
6.8 แนวการสร้างเว็บที่ใช้ในกิจกรรมเว็บเควสท์
6.9 ประโยชน์ของเว็บที่มีต่อการเรียนการสอน
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
7.1 งานวิจัยภายในประเทศ
7.2 งานวิจัยต่างประเทศ
1. หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
1.1 ความสาคัญของการเรียนภาษาต่างประเทศ
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ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสาคัญอย่างยิ่งในชีวิตประจาวัน
เนื่องจากเป็นเครื่องมือสาคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ
การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลกและตระหนักถึงความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นามาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ช่วย
พัฒนาผู้เรีย นให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดีต่อ
การใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้ รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ ต่างๆได้
ง่ายและกว้างขึ้น และมีวิสัยทัศน์ในการดาเนินชีวิต ภาษาต่างประเทศที่เป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐาน
ซึ่งกาหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรขั้นพื้นฐาน คือ ภาษาอังกฤษ ส่วนภาษาต่างประเทศอื่น เช่น ภาษา
ฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุน อาหรับ บาลี และภาษากลุ่มประเทศเพื่อนบ้ าน หรือภาษาอื่นๆ ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของสถานศึกษา ที่จะจัดทารายวิชาและจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม
1.2 สาระสาคัญของการเรียนภาษาต่างประเทศ
มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลกและสามารถถ่ายทอดความคิด
และวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วยสาระสาคัญดังนี้
ภาษาเพื่ อ การสื่ อ สาร หมายถึ ง การใช้ ภ าษาต่ า งประเทศในกา รฟั ง -พู ด -อ่ า น-เขี ย น
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น ตีความ นาเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอด
และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม
ภาษาและวัฒนธรรม หมายถึง การใช้ภาษาต่างประเทศตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
ความสัมพันธ์ ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษา
และวัฒนธรรมไทยและนาไปใช้อย่างเหมาะสม
ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น หมายถึง การใช้ภาษาต่างประเทศในการ
เชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลก
ทัศน์ของตน
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก หมายถึง การใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์
ต่างๆทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ชุมชน และสังคมโลก เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ
ประกอบอาชีพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก
1.3 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
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มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดอย่างมี
เหตุผล
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและ
ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรฐาน ต 1.3 นาเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆโดยการพูด
และการเขียน
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนาไปใช้ได้
อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็น
พื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆทั้งในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม
มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก
1.4 คุณภาพผู้เรียน
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปฏิบัติตามคาแนะนาในคู่มือการใช้งานต่างๆ คาชี้แจง คาอธิบาย และคาบรรยายที่ฟังและ
อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้นถูกต้องตามหลักการอ่าน
อธิบายและเขียนประโยคและข้อความสัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆที่อ่าน รวมทั้งระบุ
และเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆสัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน จับใจความ
สาคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสาร
คดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์
ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่อ งและเหมาะสม เลือก
และใช้คาขอร้อง คาชี้แจง คาอธิบาย และให้คาแนะนา พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้
ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จาลองหรือสถานการณ์จริง
อย่างเหมาะสม พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความ
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คิดเห็ นเกี่ย วกับเรื่อง/ประเด็นข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยาย
ความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/
เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล
พูดและเขียนนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง/ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็น
ต่างๆตามความสนใจ พูดและเขียนสรุปใจความสาคัญ แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม
ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ พูดละเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม และ
เหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น สังคม และโลก พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
เลือกใช้ภ าษา น้าเสีย ง และกริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับของบุคคล เวลา โอกาสและ
สถานที่ตามมารยามสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความ
เชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา เข้าร่วม แนะนา และจัดกิจกรร ม
ทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม
อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สานวน คาพังเพย
สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย วิเคราะห์/อภิปรายความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย และนาไปใช้
อย่างมีเหตุผล
ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และนาเสนอด้วยการพูดและการเขียน
ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จาลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา
ชุมชน และสังคม
ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ
จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่น/ประเทศชาติเป็นภาษาต่างประเทศ
มีทกั ษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) สื่อสารตามหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและ
นันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ -ขาย ลมฟูาอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทาง
ท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวงคาศัพท์ประมาณ
3,600-3750 คา (คาศัพท์ที่มีระดับการใช้แตกต่างกัน)
ใช้ประโยคผสมและประโยคซับซ้อนสื่อความหมายตามบริบทต่างๆ ในการสนทนาทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ
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2. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา ต่างประเทศช่วง
ชั้นที่ 4 โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม
2.1 วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
โรงเรียนถาวรานุกูลเป็นสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สืบสาน
วัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมเทคโนโลยี มีความเป็นสากล สานึกตนเป็นพลเมืองไทยและ
เป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
วินัย มีคุณธรรม รวมทั้งเจตคติที่จาเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต
โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ บนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็ม
ตามศักยภาพ
2.2 โครงสร้างรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนถาวรานุกูล
จังหวัดสมุทรสงคราม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เวลาเรียน

80

ชัว่ โมง / ปี (2 ชั่วโมง / สัปดาห์)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เวลาเรียน

80

ชัว่ โมง / ปี (2 ชั่วโมง / สัปดาห์)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เวลาเรียน

80

ชัว่ โมง / ปี (2 ชั่วโมง / สัปดาห์)

2.3 ผลการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษรอบรู้ (อ 31202, อ 31205)
2.3.1 ปฏิบัติตามคาแนะนาในคู่มือ การใช้งานต่างๆ คาชี้แจง คาอธิบาย และคาบรรยายที่
ฟังและอ่าน
2.3.2 อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้น
ถูกต้องตามหลักการอ่าน
2.3.3 อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบ
ต่างๆที่อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความ
ที่ฟังและอ่าน
2.3.4 จับใจความสาคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจาก
การฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ

21
2.3.5 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็นข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม
2.3.6 เข้าร่วม แนะนา และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม
2.3.7 อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สานวน คา
พังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
2.3.8 ใช้ภ าษาสื่ อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จาลองที่เกิดขึ้นในห้ องเรียน
สถานศึกษา ชุมชนและสังคม
2.3.9 ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้ น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้
ข้อมูลต่างๆจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ
2.3.10 เผยแพร่ / ประชาสั มพั นธ์ ข้อ มูล ข่ าวสารของโรงเรี ยน ชุ มชนและท้อ งถิ่ น /
ประเทศชาติเป็นภาษาต่างประเทศ
ซึ่งผู้วิจัยได้กาหนดผลการเรียนรู้สาหรับการวิจัยไว้ ดังต่อไปนี้
1. ปฏิบัติตามคาแนะนาในคู่มือ การใช้งานต่างๆ คาชี้แจง คาอธิบาย และคาบรรยายที่
อ่าน
2. จับใจความสาคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการ
อ่านเรื่อง พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
3. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สานวนของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
4. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้ ข้อมูล
ต่างๆจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ
2.5 คาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษรอบรู้ (อ 31202,อ 31205)
ศึกษา เข้าใจ อธิบาย โต้ตอบ ระบุ แสดงความคิดเห็น ค้นคว้า นาเสนอ จับใจความสาคัญ
ตีความ วิเคราะห์ ยกตัวอย่าง สรุปความ แลกเปลี่ยนข้อมูล อธิบาย อภิปราย เรื่องราว สารคดีและ
บั น เทิ ง คดี ข่ า วสารจากสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ป ระเภทต่ า งๆ เหตุ ก ารณ์ แ ละประเด็ น ที่ อ ยู่ ใ นความสนใจ
สถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
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โฆษณาข่าวสารในท้องถิ่นและประชาคมโลก ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนชุมชนและท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษได้ โดยใช้กระบวนการ
สื่อสารทางภาษา กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทาง
สังคม กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการเผชิญสถานการณ์และการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ สามารถนาไปปฏิบัติในการดาเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในด้า นรั ก ชาติ ศาสน์ กษั ตริ ย์ ซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต มี วินั ย ใฝุ เ รี ยนรู้ รั กความเป็ น ไทย มี จิต สาธารณะ
สามารถดาเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก
3. ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
3.1 ทฤษฎีและแนวการสอนอ่าน
3.1.1 ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Schema Theory)
ทฤษฎีโครงสร้างความรู้มีบทบาทสาคัญยิ่งในการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจ มีนักการศึกษา
หลายท่านกล่าวเกี่ยวกับคาว่า โครงสร้างความรู้ไว้ ดังนี้
Meyer (1975: 11 อ้างถึงใน วิสาข์ จัติวัตร์. 2543: 20) ได้ให้คาจากัดความ“โครงสร้าง
ความรู้” ว่าเป็นโครงสร้างของประสบการณ์เดิมในแต่ละด้านที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ในปัจจุบันของคน
ๆ นั้น ข้อมูลใหม่ ๆ ที่ได้มาจะผสมกลมกลืนกับความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว ทั้งนี้ข้อมูล บางอย่างอาจสูญเสีย
ลักษณะเฉพาะไป
Rumelhart (1981: 5 อ้างถึงใน วิสาข์ จัติวัตร์. 2543: 20) ได้ให้คาจากัดความ“โครงสร้าง
ความรู้”ว่าเป็นโครงสร้างของข้อมูลที่แสดงถึงความคิดรวบยอดทั่วไป ซึ่งเก็บไว้ในความทรงจา มี
โครงสร้างความรู้ที่แสดงถึงความรู้เกี่ยวกับความคิดรวบยอดต่าง ๆ เกี่ยวกับสถานการณ์ เหตุการณ์
และลาดับของเหตุการณ์การกระทาและลาดับของการกระทาต่าง ๆ
Hacker (1981: 211 อ้างถึงใน วิสาข์ จัติวัตร์. 2543: 21) กล่าวถึง โครงสร้างความรู้ คือ
ลักษะความคิดรวบยอดในแต่ละระดับชั้น โครงสร้างความรู้นี้จะมีลักษณะเป็นเครือข่ายที่เรียงลาดับ
จากสูงมาต่ากล่าวคือ โครงสร้างความรู้ในระดับสูงจะประกอบด้วย โครงสร้างความรู้อื่นๆที่มีอยู่ใน
ระดับต่า โครงสร้างความรู้ในระดับสูงต้องประกอบด้วยสมาชิกโครงสร้างความรู้ในระดับต่าอย่างครบ
ครัน
Weaver (1988: 18 อ้างถึงใน วิสาข์ จัติวัตร์. 2543: 21) โครงสร้างความรู้เป็นโครงสร้าง
ของความรู้และประสบการณ์ และมักรวมไปถึงความรู้สึกที่มีต่อโครงสร้างความรู้นั้นๆ
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กล่าวโดยสรุป โครงสร้างความรู้ คือ ข้อมูลความรู้ที่คนเรามีอยู่เดิมซึ่งได้มาจากประสบการณ์
ของแต่ละบุคคล ซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการอ่านเพื่อความเข้าใจ เนื่องจากบุคคลที่มีความรู้เดิมเกี่ยวกับ
เรื่องที่อ่านมากยิ่งส่งผลต่อการรับรู้และเข้าใจข้อมูลความรู้ใหม่ได้ง่าย
3.1.2 แนวการสอนอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive Approach)
ทฤษฎีโครงสร้างความรู้เดิมได้ทาให้แนวคิดการสอนอ่านเปลี่ยนไป กล่าวคือโครงสร้างความรู้
เดิมมีการกระตุ้นความรู้ทั้งในระดับพื้นฐานและระดับสูง เป็นการปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในขณะที่
อ่านเพื่อให้เข้าใจความหมายของเรื่อง แนวคิดพื้นฐานของการสอนอ่านแบบปฏิสัมพันธ์นั้นจะไม่เน้น
การสอนเฉพาะทักษะพื้นฐาน (การจา, การสะกดคา) หรือทักษะในระดับสูง (การตีความ) แต่จะเน้น
การปฏิสัมพันธ์ของทักษะในระดับพื้นฐานและระดับสูง (วิสาข์ จัติวัตร์. 2543 : 59)
Irwin (1991 อ้างถึงใน วิสาข์ จัติวัตร์. 2543: 60-61) ได้สรุปงานวิจัยของนักจิตวิทยากลุ่ม
ความรู้ความเข้าใจซึ่งเกี่ยวกับกระบวนการอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ว่า ในขณะที่เราอ่านนั้นมีกระบวนการ
ต่างๆเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันอย่างน้อย 5 กระบวนการ ดังต่อไปนี้
1. กระบวนการอ่านในระดับจุลภาค (Microprocess) คือกระบวนการซึ่งผู้อ่านกวาดสายตา
อ่านคาในบทอ่านแล้วจัดกลุ่มคาให้เป็นวลีที่มีความหมาย (Chunking) และคัดเลือกว่าจะจดจาหน่ว ย
ความคิดใด
2. กระบวนการอ่านบูรณาการ (Integrative Process) คือกระบวนการซึ่งผู้อ่านทาความ
เข้าใจและอนุมานความสัมพันธ์ระหว่างอนุประโยคหรือประโยคต่างๆ ในบทอ่าน
3. กระบวนการอ่านในระดับมหภาค (Macroprocesses) คือกระบวนการที่ผู้อ่านสามารถ
สรุปใจความสาคัญจากบทอ่านโดยการสังเคราะห์และจัดเรียบเรียงหน่ว ยความคิดจากบทอ่านว่า
หน่วยความคิดใดเป็นใจความสาคัญ และหน่วยความคิดใดเป็นรายละเอียด
4. กระบวนการอ่านขยายความ (Elaborative Process) ผู้อ่านใช้ความคิดในการอนุมาน
ความ ขยายความ หรือตีความนอกเหนือไปจากความตั้งใจของผู้เขียน
5. กระบวนการอภิปัญญา (Metacognitive Process) คือ กระบวนการที่ผู้อ่านมีความรู้
เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของตนเอง รู้ว่าตนเองควรใช้กลวิธีหรือปรับกลวิธีในการอ่านเพื่อควบคุม
ความเข้าใจในการอ่าน
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จากแนวคิดทฤษฎีและแนวการสอนอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ข้างต้น สรุปได้ว่าในการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจต้องอาศัยโครงสร้างความรู้เดิมเป็นตัวเชื่อมโยงเข้ากับเรื่องที่อ่าน มีการปฏิสัมพันธ์ทักษะ
ทั้งในระดับพื้นฐานและระดับสูง และผู้อ่านจะต้องใช้กระบวนการอ่านทุกกระบวนการในการทาความ
เข้าใจเรื่องที่อ่าน
3.2 ความหมายของการอ่านเพื่อความเข้าใจ
การอ่านเป็นกระบวนการทางภาษาด้านรับสาร ซึ่งไม่ใช่เพียงการอ่านออกเสียงได้หรือการ
เข้าใจความหมายของคาทุกคา แต่เป็นกระบวนการที่ผู้อ่านตีความให้เข้าใจความหมายและความรู้สึก
นึกคิดของผู้เขียน จะเห็นได้ว่ าองค์ประกอบที่สาคัญประการหนึ่งของการอ่านคือความเข้าใจในการ
อ่าน มีนักการศึกษา ได้ให้ความหมายของการอ่านเพื่อความเข้าใจไว้ดังนี้
สมุทร เซ็นเชาวนิช (2540: 73) กล่าวถึงความเข้าใจในการอ่านว่า คือ ความสามารถที่จะ
อนุมานข้อสนเทศ หรือความหมายอันพึงประสงค์จากสิ่งที่อ่านมาแล้วได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
เท่าที่จะทาได้
Shepherd (1973: 79) ได้ให้ความหมายของการอ่านเพื่อความเข้าใจว่า หมายถึง
ความสามารถของผู้อ่านที่สามารถใช้ความคิดติดตามสิ่งที่ผู้เขียนนาเสนอไว้ ผู้อ่านจะสามารถเข้าถึง
จุดประสงค์ของผู้เขียนได้ก็ต่อเมื่อสามารถเข้าใจภาษาของผู้เขียนและสามารถตีความได้ตรงกับความ
ตั้งใจของผู้เขียนที่ต้องการสื่อถึงผู้อ่าน
Anderson (1985: 372-375) ได้นิยามความหมายของความเข้าใจในการอ่านว่า เป็น
กระบวนการที่ผู้อ่านค้นหาความหมายที่ผู้อ่านเขียนไว้ในรูป ของตัวอักษร ซึ่งการที่ผู้อ่านสามารถ
ตีความหมายได้นั้นต้องอาศัยความสามารถด้านภาษา โครงสร้างของภาษา และความหมายนอกจากนี้
การอ่านเพื่อความเข้าใจถือเป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้อ่านกับบทอ่าน โดยผู้อ่านอาศัย
ความรู้เดิมมาช่วยในการคาดเดาเกี่ยวกับเรื่องราวที่อ่าน
Wallace (1992: 4) ได้ให้ความหมายของการอ่านเพื่อความเข้าใจไว้ว่าเป็นกระบวนการ
ตีความ กล่าวคือ การที่ผู้อ่านโต้ตอบกับสิ่งที่ผู้เขียนเขียนซึ่งเป็นรูปแบบการสื่อสารอย่างหนึ่ง ผู้อ่านมี
จุดประสงค์บางประการในการที่จะทาความเข้าใจจุดมุ่งหมายของผู้เขียน
Nuttall (1996: 3) ได้ให้ความหมายของการอ่านเพื่อความเข้าใจไว้ว่าเป็นการอ่านเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ต้องการให้ได้จากงานเขียน เป็นการอ่านเพื่อให้ได้สาร ซึ่งสารนั้นอาจเป็นข้อเท็จจริงที่ทาให้เรา
สนุกสนานได้แนวคิด เกิดความรู้สึก
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Day และ Bamford (1998: 12) กล่าวไว้ว่า การอ่านเพื่อความเข้าใจ คือความสามารถใน
การสร้างความหมายจากข้อความที่เขียนหรือพิมพ์ การสร้างความหมายจะเกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยง
ข้อมูลจากข้อความที่ได้อ่านกับความรู้เดิม เพื่อให้ได้มาซึ่งความหมาย ซึ่งจะทาให้เกิดความเข้าใจใน
การอ่าน
จากความหมายของการอ่านเพื่อความเข้าใจดังกล่าว สรุปได้ว่า เป็นกระบวนที่ผู้อ่านสามารถ
สร้างความหมายโดยขึ้นอยู่กับประสบการณ์ความรู้เดิม จุดประสงค์ของการอ่าน ความสามารถด้าน
ภาษา เพื่อที่จะเข้าใจข้อมูลในบทอ่านและตีความได้อย่างเหมาะสม
3.3 ความหมายของความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
การอ่านเป็นกระบวนการทางภาษา ที่ผู้อ่านต้องตีความเพื่อให้เข้าใจความหมาย และ
ความรู้สึกนึกคิดของผู้เขียน มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของความสามารถในการอ่าน
เพื่อความเข้าใจไว้ดังนี้
Grellet (1981: 3) กล่าวถึงความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจไว้ว่า เป็นความสามารถ
ที่จะอนุมานความหมายจากข้อความที่อ่านมาแล้วให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะทาได้ ความ
เข้าใจเป็นองค์ประกอบสาคัญอย่างยิ่งของการอ่าน ถ้าอ่านแล้วไม่เกิดความเข้าใจใดๆเลย แสดงว่ายัง
ไม่ใช่การอ่านที่แท้จริง
Finocchiaro และ Sydney (1983: 131-132) กล่าวถึงความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เข้าใจไว้ว่า เป็ นการรับรู้ ต่อสัญลักษณ์ที่เป็นภาษาเขียน การควบคุมความสั มพันธ์ของภาษา และ
โครงสร้าง ความรู้เกี่ยวกับคาศัพท์ และการประกอบกันเป็นคาศัพท์ ความตระหนักถึงความซ้าซ้อน
ของภาษา ความสามารถในการให้คาชี้แนะ (clues) ที่อยู่ในบริบทมาช่วยในการอ่าน และการรู้
เกี่ยวกับเนื้อหาทางวัฒนธรรม
Anderson (1985: 372-375) ให้ความหมายของความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจไว้
ว่า เป็นกระบวนการค้นหาความหมายในหลายระดับ คือ ผู้อ่านต้องใช้ความสามารถทางภาษาหลาย
ระดั บ พร้ อ มกั น ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ตั ว อั ก ษร หรื อ ระดั บ ค า (morphology) ไปจนถึ ง ระดั บ โครงสร้ า ง
(syntactic) และระดับความหมาย (semantic)
Smith (1988: 168-174) ได้แสดงความเห็นว่า ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
เป็ น ความสามารถในการหาคาตอบจากข้อมูล ที่ปรากฏชัดเจนในภาษาเขียน ซึ่งภาษาเขียนจะมี
ความหมายก็ต่อเมื่อผู้อ่านสามารถนามาเชื่อมโยงกับสิ่งที่ตนรู้อยู่แล้ว การอ่านจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจและ
สาคัญก็ต่อเมื่อเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผู้อ่านต้องการรู้
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Swan (1990: 1) กล่าวถึงความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจไว้ว่า ถ้าบุคคลหนึ่งอ่าน
แล้วเกิดความเข้าใจ บุคคลนั้นย่อมได้ข้อมูลจากเรื่องที่อ่านมากที่สุด และเกิดความเข้าใจผิดพลาดน้อย
ที่สุด
Ryder และ Graves (1994: 16-19) ได้ให้ความหมายของความสามารถในการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจไว้ว่า การอ่านเป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ ซึ่งผู้อ่านต้องสามารถสร้างความหมาย โดยการ
ใช้ข้อมูลที่ได้รับมาจากโครงสร้างความรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ ความรู้ในเรื่องตัวอักษร ความรู้ในเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างเสียงและตัวอักษร ความรู้ในเรื่องคา ความรู้ในเรื่องโครงสร้างไวยากรณ์และ
ความรู้ในการเชื่อมโยงส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน
Underwood และ Battle (1996: อ้างถึงในผัสสพรรณ ถนอมพงษ์ช าติ 2550: 22) ได้แสดง
ทัศนะเกี่ย วกับ ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจไว้ว่า การอ่านหรือการคิ ดที่ถูกชี้นาจาก
ภายนอก การที่จะเข้าใจประโยคได้นั้น ผู้อ่านไม่เพียงแต่ต้องจดจาคาแต่ละคา และดูว่าคาๆนั้น อ้างอิง
สัมพันธ์กับคาอื่นๆเท่านั้น หากแต่ผู้อ่านต้องสามารถทาความเข้าใจกับความคิดที่ผู้เขียนนาเสนอใน
เนื้อหานั้นๆด้วย
Roe, Stoodt และ Burns (2001: อ้างถึงในผัสสพรรณ ถนอมพงษ์ชาติ 2550: 23) ได้ให้
ความหมายของความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจไว้ว่า เป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ในการ
สร้างความหมาย คือมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างความรู้เ ดิมของผู้อ่าน ข้อมูลในบทอ่าน และบริบทการอ่าน
เพื่อที่จะสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้น
กล่ า วโดยสรุ ป ได้ ว่ า ความสามารถในการอ่ า นเพื่ อ ให้ เกิ ด ความเข้ าใจ คื อ กระบวนการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างความรู้เดิมของผู้อ่าน ข้อมูลบทอ่าน และบริบทการอ่าน โดยผู้อ่านจะต้องใช้ความรู้
ความสามารถตั้งแต่ความรู้ในเรื่องตัวอักษร ความรู้ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเสียงและตัวอักษร
ความรู้ในเรื่องคา ความรู้ในเรื่องโครงสร้างไวยากรณ์และความรู้ในการเชื่อมโยงส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน
ตลอดถึงการตีความและทาความเข้าใจสิ่งที่อ่านได้
3.4 องค์ประกอบของการอ่าน
นักการศึกษาได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการอ่านไว้ ดังนี้
Williams (1986: 3-11) กล่าวถึงองค์ประกอบที่เกี่ยวกับการอ่านไว้ดังนี้
1. ความรู้เกี่ยวกับระบบการเขียน (knowledge of the writing system) ทั้งในลักษณะที่
เป็นลายมือและตัวพิมพ์ รวมถึงความรู้ด้านสะกดคา การผสมคา และการอ่านคาได้ถูกต้อง
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2. ความรู้เกี่ยวกับตัวภาษา (knowledge of the Language) ผู้อ่านที่ประสบความสาเร็จใน
การอ่านต้องมีความรู้เรื่องรูปแบบของคา การเรียงคา โครงสร้างและไวยากรณ์ของภาษาเป็นอย่างดี
3. ความสามารถในการตีความ (Ability of Interpret) ในการอ่านผู้อ่านต้องสามารถบอกถึง
จุดหมายของบทอ่านได้ นอกจากนี้ยังต้องเข้าใจวิธีการเรียบเรียงเนื้อหา เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
ประโยคต่างๆ และสามารถติดตามความคิดของผู้เขียนได้อีกด้วย
4. ความรู้รอบตัวของผู้อ่าน (Knowledge of the World) ความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นความรู้
เกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง กีฬา ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆที่ผู้อ่านสามารถ
นามาสัมพันธ์กับบทอ่านได้เพื่อสร้างความเข้าใจในการอ่าน
5. เหตุผลในการอ่านและวิธีการอ่าน (Reason for Reading and Reading Style) เหตุผล
ในการอ่านของผู้อ่านแต่ละคนย่อมแตกต่างกันไป เหตุผลหรือความต้องการในการอ่านนี้เองที่มีต่อการ
เลือกอ่าน ดังนั้น ผู้อ่านต้องทราบว่า ตนเองอ่านอะไร อ่านทาไม และจะอ่านอย่างไร
Bachman และคณะ (1995: 89-93) กล่าวถึงองค์ประกอบสาคัญเกี่ยวกับการอ่านไว้ ดังนี้
1. สติปัญญา (Intelligence) ความหลากหลายในความสามารถของนักเรียนที่เรียนรู้จากบท
อ่านสามารถบ่งชี้ได้จากแบบสอบมาตรฐาน จะเห็นได้ว่านักเรียนในแต่ละระดับจะมีประสิทธิภาพการ
อ่านต่างกัน แสดงให้ เห็น ว่านั กเรี ยนที่มีอายุส มองแตกต่างกันจะมีความสามารถเข้าใจบทอ่านได้
ต่างกัน
2. คาศัพท์ (Vocabulary) คาศัพท์จะแสดงถึงความหมายที่แต่ล ะคนเก็บไว้ในสมอง
ความสามารถทางคาศัพท์เป็นดัชนีชี้ให้เห็นถึงความสามารถที่จะเข้าใจบทอ่านได้ และคาศัพท์เป็นตัว
แสดงโครงสร้างความรู้ที่แต่ละคนใช้ในการตอบสนองบทอ่าน
3. ความสามารถด้านหน่วยคา (Morphemic Ability) ถ้าแต่ละคนไม่รู้ความหมายคาศัพท์
อาจใช้ความสามารถในการวิเคราะห์รากคา (Roots) และวิภัตปัจจัย (Affixes)
4. การจาคาศัพท์ (Word Recognition) ถือเป็นหลักของการเริ่มต้นอ่านซึ่งมีแนวโน้มว่าแต่
ละคนจะพัฒนาความสามารถในการจาคาศัพท์ ไปตามระดับขั้น เช่น ผู้เรียนในชั้นสูงกว่าจะมีจานวน
คาศัพท์ที่จาได้มากกว่า
5. ทัศนะคติต่อการอ่าน และการเรียนรู้จากบทอ่าน (Attitudes Toward Reading and
Learning from Text) ทัศนะคติที่มีความเกี่ยวข้องกับความสาเร็จในการอ่าน เป็นความปรารถนาที่
จะรู้ และเข้าใจของผู้อ่านเอง และเป็นตัวพยากรณ์ความสามารถในการอ่าน
6. ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน (Individual Differences in
Reading Achievement) มีผลอย่างมากโดยเฉพาะในระดับเริ่มเรียนการอ่าน นักเรียนที่เรียนรู้ในการ
อ่านจากสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการอ่านจะมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าคนอื่น
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Miller (1990: 83) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการอ่านเพื่อความเข้าใจไว้ดังนี้
1. การรู้ความหมายและรายละเอียดย่อยๆ ของเรื่องนั้นมาก่อนแล้ว
2. การรู้ความหมายที่เกี่ยวข้องความสัมพันธ์ระหว่างขั้นของความรู้ย่อยๆเหล่านั้น
3. ความสามารถในการอธิบายเรื่องที่อ่านได้ด้ว ยภาษาของตนเมื่อพบเรื่องที่อ่านที่มีลักษณะ
ทานองเดียวกับที่เคยเรียนรู้มาแล้วจะต้องสามารถอธิบายได้
กล่าวโดยสรุปได้ว่า องค์ประกอบของการอ่านเกี่ยวข้องกับตัวผู้อ่าน ซึ่งเกี่ยวกับระบบการ
เขียน ความรู้ทางภาษา ความสามารถในการตีความ และสติปัญญา และสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้อ่าน ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับลักษณะของบทอ่าน และสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้อ่าน
3.5 ระดับความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ระดับความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจเป็นสิ่งสาคัญ และจาเป็นที่ผู้อ่านควรคานึงใน
การอ่านทั้งนี้ เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งนักการศึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านการ
อ่านได้ให้ทัศนะไว้ดังนี้
Barrette (1965) ได้จัดระดับความสามารถในการอ่าน ออกเป็น 5 ระดับ คือ
1. ระดับการอ่านตามตัวอักษร (Literal Comprehension) ได้แก่ การอ่านเพื่อจับใจความ
รายละเอียดต่างๆ จับใจความสาคัญและลาดับเหตุการณ์ สามารถเปรียบเทียบเรื่องราวที่อ่านทั้งในแง่
ความแตกต่างและความเหมือน ทราบความสั มพันธ์ระหว่างเหตุและผล ทราบถึงลักษณะเฉพาะของ
ตัวละครในเรื่องที่อ่าน และสามารถจาและทบทวนเรื่องที่อ่านได้
2. ระดับการจัดเรียบเรียงใหม่ (Reorganization) ได้แก่ ความสามารถที่จะแยกประเภทของ
ข้อความที่อ่านได้ สามารถย่อเรื่องที่อ่านทั้งหมด หรือข้อความบางตอนได้ สามารถสรุปและสังเคราะห์
เรื่องที่อ่านได้
3. ระดับการสรุปข้อคิดเห็น (Inferential Comprehension) ได้แก่ ความสามารถที่จะนา
ความคิดเห็น และรายละเอียดที่ได้จากการอ่าน ความคิดเห็นและประสบการณ์ส่วนตัวมาใช้ สรุปให้
ข้อวินิจฉัยในแง่สนับสนุนรายละเอียด สรุปใจความสาคัญ ลาดั บเหตุการณ์และการตีความของภาษา
ซึ่งมิได้ปรากฏให้เห็นโดยตรงจากข้อความที่อ่าน
4. ระดับประเมิน ผล (Evaluation) เป็นระดับความสามารถในการที่จะตัดสิ น และ
ประเมินผลด้วยตนเองว่าเรื่องที่อ่านนั้นอะไรเป็นข้อเท็จจริง อะไรเป็นจินตนาการ อะไรเป็นความ
คิดเห็น ตลอดจนความสามารถประเมินผลความเชื่อถือได้ของเรื่องที่อ่าน และประเมินผล ในแง่ความ
คิดเห็นส่วนตัวว่ามีคุณค่าเหมาะสมที่จะยอมรับได้หรือไม่
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5. ระดับความซาบซึ้ง (Appreciation) ความสามารถในระดับนี้ เป็นการอ่านในระดับสูงสุด
คือ การมีอารมณ์ตอบสนองตามเนื้อเรื่อง ตามภาษาของผู้เขียน ตลอดจนการสร้างภาพพจน์ และการ
แสดงออกทางอารมณ์จากการได้อ่านเรื่องราว
Vallette and Disick (1972: 41) ได้แบ่งระดับการอ่านเพื่อความเข้าใจออกเป็น 5 ระดับ
โดยคานึงถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายในตัวผู้เรียน เรียงลาดับจากง่ายไปหายาก ดังนี้
1. ระดับทักษะกลไก (Mechanical skills) คือระดับความเข้าใจที่ผู้เรียนสามารถเห็นความ
แตกต่างระหว่างตัวสะกดในภาษาต่างประเทศ สามารถบอกความเหมือนและความแตกต่างของ
ตัวสะกดได้
2. ระดับความรู้ (Knowledge) คือผู้เรียนสามารถอ่านประโยค หรือข้อความที่คุ้นเคยอย่าง
เข้าใจความหมาย สามารถบอกได้ว่า คาหรือข้อความได้สอดคล้องกับรูปภาพที่เห็น
3. ระดับการถ่ายโอน (Transfer) ผู้เรียนสามารถเข้าใจข้อความใหม่ที่มีคาศัพท์และโครงสร้าง
ไวยากรณ์ที่เรียนมาแล้ว
4. ระดับการสื่อสาร (Communication) ผู้เรียนสามารถอ่านข้อความที่มีคาศัพท์และ
โครงสร้างใหม่ๆหรือคาที่มีรากศัพท์เดียวกับคาที่นักเรียนเคยอ่าน แล้วได้เข้าใจถึงแม้จะไม่เข้าใจทุกคา
แต่ก็สามารถจับใจความสาคัญของเรื่องได้
5. ระดับการวิเคราะห์ วิจารณ์ (Criticism) ผู้เรียนสามารถเข้าใจความหมายแฝงเข้าใจ
จุดมุ่งหมาย ความคิดเห็น ทัศนคติ และระดับภาษาที่ผู้เขียนใช้
Ferguson (1972: 30-33) ได้แบ่งความสามารถในการอ่านไว้ 4 ระดับ ดังนี้
1. ระดับการอ่านตามตัวอักษร (literal Comprehension) หมายถึง ความสามารถในการ
เข้าใจความหมายซึ่งแสดงไว้โดยตรงของคา ความคิด หรือประโยคในเนื้อความที่อ่าน
2. ระดับการตีความ (Interpretation) หมายถึงการเข้าใจความหมายที่ไม่ได้แสดงไว้โดยตรง
จะต้องอาศัยการอ่านอย่างรอบคอบ การสรุป และการพิจารณาสาเหตุและผล การคาดคะเนสิ่งที่จะ
เกิดขึ้น การเปรียบเทียบ ตลอดจนการมองเห็นความสัมพันธ์ต่างๆ
3. ระดับการประเมิน ตัดสินอย่างพินิจพิเคราะห์ (Critical Evaluation) หมายถึง
ความสามารถในการพิจารณาตัดสินคุณภาพ ความถูกต้องและความเป็นจริงของเรื่องราวต่างๆ ผู้อ่าน
จะต้องประเมินได้ว่าผู้เขียนมีวัตถุประสงค์ในการเขียนอย่างไร และมีเหตุผลอย่างไร เช่น เพื่อความ
บันเทิง หรือให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ เพื่อชักจูงให้ผู้อ่านเห็นคล้อยตาม
4. ระดับการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) หมายถึง การค้นหา และแสดงออกซึ่ง
ความคิดใหม่ๆ อันเป็นผลที่ได้รับจากการอ่าน
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Burmeister (1974: 147-148) ได้แบ่งความสามารถในการอ่านตามแนวคิดของ Bloom ไว้
7 ระดับ คือ
1. ระดับความจา (Memory) คือสามารถจดจาสิ่งที่ผู้เขียนระบุไว้ เช่น ชื่อบุคคล คาจากัด
ความ ข้อเท็จจริง ลาดับเหตุการณ์และคาสั่งที่บ่งไว้ ตลอดจนรายละเอียดในเรื่องที่อ่าน
2. ระดับแปลความหมาย (Translation) คือ สามารถแปลข้อความ หรือเรื่องราวที่อ่านเป็น
รูปแบบอื่น เช่น การแปลจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่ง การแปลข้อความที่เป็นแผนที่ หรือแผนภูมิ
เป็นต้น
3. ระดับตีความ (Interpretation) คือสามารถเข้าใจสิ่งที่ผู้เขียนไม่ได้ระบุไว้ เช่น สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้ จับใจความสาคัญของเรื่องได้ มองเห็นภาพพจน์จากเรื่องที่อ่านได้
4. ระดับประยุกต์ (Application) คือสามารถเข้าใจหลักการ และประสบความสาเร็จในการ
ประยุกต์ใช้
5. ระดับวิเคราะห์ (Analysis) คือ สามารถแยกแยะส่วนประกอบย่อยๆ ที่มาประกอบกันเข้า
เป็นส่วนใหญ่ เช่น การวิเคราะห์บทประพันธ์ ตรวจสอบการให้เหตุผลผิดๆ และการลงความเห็นในสิ่ง
ที่อ่านได้
6. ระดับสังเคราะห์ (Synthesis) คือ สามารถนาความคิดจากที่ต่างๆ มาเรียบเรียงใหม่
7. ระดับประเมินผล (Evaluation) คือ สามารถวางเกณฑ์และการตัดสินความคิด หรืออื่นๆ
โดยใช้มาตรฐานที่ตั้งไว้
Dallmann และคณะ (1978) ได้จาแนกความสามารถในการอ่านออกเป็น 3 ระดับ คือ
1. ระดับข้อเท็จจริง (Reading on the lines) หมายถึง เข้าใจสารสนเทศที่กล่าวไว้ตรงๆ ใน
เรื่องที่อ่าน ทักษะย่อยได้แก่ การรับรู้ความหมายของคา การหาใจความสาคัญ การหารายละเอียด
การอ่านเพื่อทาตามคาแนะนา
2. ระดับตีความ (Reading between the lines) หมายถึง เข้าใจสิ่งที่ไม่ได้กล่าวไว้ตรงๆใน
เนื้อเรื่อง แต่จะใช้ความสามารถในการสรุปอ้างอิง และลงความเห็น ทักษะย่อยในขั้นนี้ได้แก่ การย่อ
ความและการเรียบเรียง การได้มาซึ่งข้อสรุป การทานายผลที่จะเกิดตามมา
3. ระดับประเมินค่า (Reading beyond the lines) หมายถึง ประเมินค่าสิ่งที่อ่านโดยมิได้
มุ่งจับผิด แต่ขึ้นอยู่กับการใช้ข้อมูล หรือองค์ประกอบจานวนมากจากการอ่านมาพิจารณาอย่างใช้
เหตุผล โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ในเรื่องนั้นในการตั้งเกณฑ์มาตรฐานเพื่อตัดสิน
Harris and Sipay (1979:119) กล่าวว่า ระดับการอ่านเพื่อความเข้าใจ มี 4 ระดับ คือ
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1. ระดับความเข้าใจตามอักษร (Literal Comprehension) เป็นความเข้าใจระดับต้นที่
ผู้อ่านเข้าใจตามตัวอักษรว่า ผู้เขียนเป็นอย่างไร เป็นเรื่องของการระลึกถึงรายละเอียด (Details)
ใจความสาคัญ (Main Ideas) ลาดับเรื่อง (Sequences) การเปรียบเทียบ (Comparison) เหตุและ
ผล (Cause-Effect) และเข้าใจลักษณะของตัวละคร หรือของเรื่อง (Character Traits)
2. ระดับความเข้าใจของขอบข่ายที่เกี่ยวโยงกับเนื้อเรื่อง (Transference) สามารถโยง
เหตุการณ์อื่นๆได้
3. ระดับความเข้าใจที่ประเมินผลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้ (Evaluation) เข้าใจเนื้อเรื่องแล้ว
ประเมินผลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้ว่าผู้เขียนมีเปูาหมายอย่างไร อารมณ์ของเรื่องเป็นอย่างไร เจตคติ
ของผู้เขียนเป็นอย่างไร เป็นต้น
4. ระดับความเข้าใจที่จะทาให้เกิดทัศนคติ เกิดความซาบซึ้ง เปลี่ยนแปลงความเชื่อ
ความรู้สึกนึกคิดได้
Raygor and Raygor (1985: 230) กล่าวว่า การอ่านเพื่อความเข้าใจ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ
1. ความเข้าใจระดับตัวอักษร (Literal Comprehension) เป็นระดับความเข้าใจที่เกี่ยวข้อง
กับคุณสมบัติของผู้อ่านน้อยที่สุด ส่วนใหญ่เป็นความเข้าใจคา และความคิดของผู้เขียนเป็นเพียงการ
รับรู้ข่าวสารจากผู้เขียนเท่านั้น
2. ความเข้าใจระดับตีความ (Interpretive Comprehension) เป็นระดับความเข้าใจที่ผู้อ่าน
ต้องพยายามหาความสัมพันธ์เปรียบเทียบข้อมูล จากเรื่องกับประสบการณ์ของตน เข้าใจลาดับ
เหตุการณ์ ทราบความสัมพันธ์ของเหตุและผล และตีความข้อมูลทั่วไป
3. ความเข้าใจระดับนาไปใช้ (Applied Comprehension) ในระดับนี้นอกจากผู้อ่านจะรับรู้
และตีความข่าวสาร จากผู้เขียนแล้ว ผู้อ่านจะต้องประเมินผลความคิดของผู้เขียนตัดสินใจยอมรับหรือ
ปฏิเสธ หรือนาข้อมูลเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ เช่น การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเป็นต้น
Herbar และคณะ (1993) แบ่งระดับความสามารถในการอ่านออกเป็น 3 ระดับ คือ
1. ระดับตามตัวอักษร (Literal Comprehension) หมายถึง การอ่านในบรรทัด (Reading
on the lines) เพื่อระบุข้อมูลที่ผู้เขียนนาเสนอในบทอ่านอย่างชัดเจน
2. ระดับตีความ (Interpretive Comprehension) หมายถึง การอ่านระหว่างบรรทัด
(Reading between the lines) เพื่อลงความเห็นอย่างมีเหตุผลจากข้อมูลที่นาเสนอในบทอ่านใน
ระดับความเข้าใจระดับตีความ ผู้อ่านต้องสร้างความคิดโดยรวมตามสิ่งที่ผู้เขียนระบุโดยนัย
3. ระดับประยุกต์ (Applied Comprehension) หมายถึง การอ่านระดับนอกเหนือบรรทัด
(Reading beyond the lines) เพื่อเชื่อมโยงความรู้เดิมและประสบการณ์เข้ากับใจความที่ได้จากบท
อ่าน โดยผู้อ่านหาข้อสรุปออกมาจากการเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดของตนกับผู้เขียน
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Conley (1995) ได้แบ่งระดับความเข้าใจในการอ่านเป็น 3 ระดับ ได้แก่
1. ระดับตามตัวอักษร (Literal Level) คือ ความเข้าใจข้อมูลที่ระบุชัดเจนอยู่ในบทอ่าน
2. ระดับตีความ (Interpretative Level) คือ ความเข้าใจข้อมูลที่แสดงโดยนัยบทอ่าน
3. ระดับประยุกต์ (Applied Level) คือ การเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้จากบทอ่าน กับความรู้จาก
วิชาต่างๆและหรือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโลก
Nuttal (1996: 188-189) แบ่งระดับความเข้าใจในการอ่านไว้ 5 ระดับ คือ
1. ความเข้าใจระดับตามตัวอักษร (Literal Comprehension) คือความเข้าใจที่ระบุชัดเจน
ในบทอ่าน
2. ความเข้าใจระดับตีความ (Interpretation) คือ ความเข้าใจในการตีความข้อเท็จจริงหรือ
การพยายามให้ได้ข้อเท็จจริงจากบทที่อ่าน
3. ความเข้าใจในระดับที่อ้างอิง (Inference) คือ ความเข้าใจในสิ่งที่ระบุโดยนัย ไม่ได้กล่าวไว้
โดยตรง
4. ความเข้าใจระดับประเมินค่า (Evaluation) คือ การตัดสินบทอ่านว่าผู้เขียนพยายามจะ
สื่อสารอะไร และทาได้เพียงใด โดยใช้ความรู้ และประสบการณ์ของผู้อ่านเอง
5. ความเข้าใจระดับการตอบสนองส่วนบุคคล (Personal Response) คือ การที่ผู้อ่าน
ตอบสนองต่อบทอ่านโดยไม่คานึงถึงอิทธิพลของผู้เขียน
William Gray (อ้างถึงใน เสงี่ยม โตรัตน์ 2524: 10) ได้แบ่งระดับการอ่านเพื่อความเข้าใจ ไว้
4 ระดับ คือ
1. ระดับความสามารถในการเข้าใจความหมายของคา (Perception of words)
2. ระดับความสามารถเข้าใจเรื่องที่ผู้เขียน (Comprehension of ideas)
3. ระดับความสามารถในการที่จะมีปฏิกิริยาโต้ตอบต่อเรื่องที่อ่าน อาจจะเห็นด้วยหรือ ไม่
เห็นด้วยกับความคิดของผู้เขียน (Reaction of ideas)
4.ระดับความสามารถในการที่จะแยกแยะความคิดจากเรื่องที่อ่านได้ (Integration of
ideas)
สมุทร เซ็นเชาวนิช (2540: 9) ได้แบ่งระดับการอ่านเพื่อความเข้าใจออกเป็น 2 ระดับ คือ
1. ความเข้าใจแบบทันที (Receptive Comprehension) เป็นความเข้าใจที่ต้องอาศัยการรู้
ความหมายของคาศัพท์ต่างๆ ที่ผู้เขียนใช้เป็นส่วนใหญ่ ต้องใช้คาศัพท์ต่างๆมากพอจะต้องเข้าใจ
ความหมายที่สาคัญของจานวน และประโยคต่างๆที่ผู้เขียนใช้ ขณะที่อ่านจะต้องมีสมาธิแน่วแน่ จึงจะ
เข้าใจสิ่งที่อ่านได้โดยตลอด
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2. ความเข้าใจแบบไตร่ตรอง (Reflective Comprehension) คือความเข้าใจที่ต้องอาศัย
ความรอบรู้ทักษะ และความสามารถในหลายๆด้านเป็นหลักใหญ่ เพื่อที่จะได้นามาใช้เป็น เครื่องมือ
ช่วยทาความเข้าใจต่างๆได้อย่างถูกต้องตามจุดมุ่งหมาย (Purposes) ของผู้เขียนว่าต้องการจะให้
ความเพลิดเพลิน อธิบาย ชี้แจง สั่งสอน หรือชักจูง นอกจากนี้จะต้องสามารถพินิจพิจารณา และ
ไตร่ตรองหาข้อสรุป (Conclusion) ให้เป็นไปตามความนึกคิดที่ผู้เขียนต้องการ ความเข้าใจแบบนี้
จะต้องพึ่งเหตุผล อาศัยการเปรียบเทียบระหว่างประสบการณ์ต่างๆ หรือสิ่งที่ได้เคยพบเห็นมาแล้วใน
ชีวิตเป็นสาคัญ
ทิพพดี อ่องแสงคุณ (2535: 40) ได้กล่าวว่า ทักษะการอ่านย่อมมีระดับความยากง่าย ซึ่ง
จาแนกได้ 4 ระดับ คือ
ระดับที่ 1 การอ่านขั้นพื้นฐาน (Literal Reading) เป็นการอ่านเนื้อเรื่องง่ายๆและเป็นการ
อ่านเพื่อจับใจความที่ปรากฏอย่างชัดเจนในเนื้อเรื่อง
ระดับที่ 2 การอ่านตีความ (Interpretation) เป็นการอ่านที่ผู้อ่านสามารถคาดเดาเหตุการณ์
ที่เป็นใจความของเรื่องได้ แม้ว่าในเรื่องนี้จะไม่ได้เล่าไว้อย่างชั ดเจน โดยอาศัยการตีความจากเหตุผล
ในเนื้อเรื่องที่อ่าน
ระดับที่ 3 การอ่านขั้นวิจารณ์ (Critical Reading) เป็นการอ่านที่ผู้อ่านสามารถประเมินได้
จากการอ่านว่า ตัวละครมีลักษณะอย่างไร ใครเป็นคนดี ใครเป็นไม่ดี และเนื้อหาของเรื่องมีข้อเตือนใจ
อย่างไร
ระดับที่ 4 การอ่านขั้นสร้างสรรค์ (Creative Reading) เป็นการอ่านที่ผู้อ่านเกิดความคิดใหม่
สามารถจินตนาการได้กว้างไกล สามารถแสดงความคิดเห็น และแนวทางแก้ปัญหาจากเรื่องที่อ่าน
นอกเหนือไปจากที่มีเล่าอยู่แล้วในเรื่อง
กล่าวโดยสรุป การอ่านเพื่อความเข้าใจมีอยู่ 3 ระดับ ตามลาดับความยากง่ายของการอ่าน
คือ 1)ระดับความเข้าใจพื้นฐาน กล่าวคือเป็นระดับการอ่านตามตัวอักษร การจดจาคาและแปล
ความหมาย หาใจความสาคัญและรายละเอียดของเรื่องที่อ่านได้ 2) ระดับความเข้าใจระดับตีความ
สามารถตีความ ลาดับเหตุการณ์ หาข้อเท็จจริงจากเนื้อเรื่องได้ และ 3) ระดับวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่
อ่าน ผู้อ่านสามารถแยกแยะ ประเมินค่าเรื่องที่อ่าน ตลอดจนนาไปประยุกต์ใช้ได้ ซึ่งแต่ละระดับ ก็จะ
ประกอบไปด้วยทักษะย่อยๆ อีกหลายทักษะ ซึ่งผู้อ่านจะต้องใช้คุณสมบัติต่างๆที่ตนมีอยู่ ในการอ่าน
ทาความเข้าใจ และตีความเรื่องที่อ่าน ซึ่งผู้อ่านแต่ละคนจะมีความเข้าใจเรื่องที่อ่านแตกต่างกันไปตาม
ระดับของคุณสมบัติที่ผู้อ่านมีอยู่ว่าจะสอดคล้องกับเรื่องนั้นๆมากน้อยเพียงใด
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3.6 ความสาคัญของการอ่าน
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ เป็นทักษะที่จาเป็นสาหรับสังคม ข้อมูลข่าวสารใน
การแสวงหาความรู้โดยไม่มีที่สิ้นสุด นักการศึกษาหลายท่านได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสาคัญ
ของการอ่านไว้ ดังนี้
G.benedio (1986: 46-51) ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสาคัญของการอ่านไว้ว่า การ
อ่ า นเป็ น ความจ าเป็ น ขั้ น พื้ น ฐานของมนุ ษ ย์ ทั้ ง เพื่ อ การศึ ก ษาหาความรู้ พั ฒ นาและเพิ่ ม พู น
ประสบการณ์ ต่ า งๆ และเพื่ อ ความบั น เทิ ง ในประเทศที่ ใ ช้ ภ าษาอั ง กฤษเป็ น ภาษาที่ ส อง หรื อ
ภาษาต่างประเทศนั้น การสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษมีความสาคัญยิ่ง เพื่อให้นักเรียนสามารถ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายต่างๆได้
Carrell (1988: 1) ได้กล่าวถึงความสาคัญของการอ่านในการเรียนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศว่า การอ่านมีความสาคัญในการเรียนภาษาของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
เรียนระดับสูง ผู้เรียนจะต้องอ่านหนังสือประกอบการเรียน แบบเรียน และเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษ
ดังนั้นการอ่านนับว่ามีความสาคัญมาก
Wallace (1992: 5-7) กล่าวถึงความสาคัญของการอ่านไว้ว่า การอ่านเป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิตประจาวันของชุมชนของผู้ที่อ่านออกเขียนได้ การอ่านสนองต่อความต้องการในยามจาเป็น เช่น
การอ่านปูายเตือนต่างๆ การอ่านเพื่อให้เข้าใจสารว่าถ้าทา หรือไม่ทาสิ่งใดจะเกิดผลกระทบอย่างไร
เป็นต้น นอกจากนี้การอ่านยังเป็นแหล่งความรู้ และให้ความเพลิดเพลินอีกด้วย
Nuttall (1996: 3) กล่าวถึงความสาคัญของการอ่าน หากข้อดีของการรู้ภาษาต่างประเทศ
คือการได้งานที่ดี การอ่านเป็นส่วนจาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนั้นๆ
กล่าวโดยสรุปได้ว่า การอ่านเป็นความจาเป็นขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทั้งเพื่อการศึกษา และ
เพิ่ ม พู น ประสบการณ์ แ ละความบั น เทิ ง เป็ น ทั ก ษะที่ มี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การเรี ย นภาษา
โดยเฉพาะการอ่านภาษาอังกฤษนั้นมีส่วนสาคัญในการศึกษาระดับที่สูงขึ้น
3.7 การวัดและประเมินความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ในการประเมินความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ มีนักการศึกษาเสนอแนะไว้ดังนี้
Hafner and Jolly (1972: 147) การวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ จะต้อง
พิจารณาจากความสามารถด้านต่างๆ ซึ่งสรุปได้ดังนี้
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1. ตอบคาถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและรายละเอียดต่างๆจากเรื่องที่อ่านได้
2. เข้าใจคาชี้แจง สามารถปฏิบัติตามคาชี้แจงหรือคาแนะนาที่เขียนอธิบายได้
3. จดจาและสามารถบรรยายสิ่งที่ได้อ่านเป็นคาพูดของตนเองได้
4. ลาดับเหตุการณ์ของเรื่องราวที่อ่านได้
5. แยกได้ว่ารายละเอียดตอนไหนสาคัญ ตอนไหนไม่สาคัญ
6. บอกได้ว่าประโยคใดเป็นประโยคแสดงเนื้อความสาคัญ หรือใจความสาคัญของเรื่องราวที่
อ่าน
7. บอกได้ว่าประโยคใดเป็นประโยคแสดงเนื้อความสาคัญ หรือใจความสาคัญของเรื่องราวที่
อ่าน
8. บอกได้ว่าเนื้อหาของสิ่งที่อ่านมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาอื่นๆอย่างไร
9. แสดงข้อสรุปของเรื่องที่อ่านได้อย่างถูกต้อง
10. บอกแนวการเรียบเรียงหรือลาดับเนื้อหาของผู้เขียนได้ เช่น ลาดับตามเวลา สถานที่ หรือ
สาเหตุและผล เป็นต้น
11. บอกความหมายซ่อนเร้นที่ผู้เขียนไม่ได้แสดงไว้ในเนื้อเรื่อง
12. บอกแนวการดาเนินเรื่อง หรืออารมณ์ของเรื่องได้
13. บอกวัตถุประสงค์ในการเขียนซึ่งผู้เขียนไม่ได้ระบุไว้
14. อธิบายกลวิธีการใช้ถ้อยคาเปรียบเทียบและบอกความหมายได้
Madsen (1983: 89-92, อ้างถึงในวรพรรณ สิทธิเลิศ 2537) กล่าวถึงการวัดความสามารถใน
การอ่านเพื่อความเข้าใจ ได้ดังนี้
1. การวัดการอ่านเพื่อความเข้าใจในขั้นพื้นฐาน ควรคานึงถึงสิ่งเหล่านี้
1.1 การใช้รูปภาพ ได้แก่ การนาเสนอรูปภาพแล้วให้ผู้อ่านตอบคาถามจากภาพที่
กาหนด ซึ่งอาจตอบในลักษณะถูกผิด หรือการเลือกตอบจากตัวเลือก
1.2 การใช้วลี หรือประโยค ส่วนใหญ่ใช้กับผู้เริ่มเรียนภาษา โดยการกาหนดวลี หรือ
ประโยคที่เป็นความจริงและไม่จริงให้ผู้อ่านตัดสินจากสิ่งที่อ่านว่าถูกต้องหรือไม่ หรือการจับคู่ระหว่าง
วลีกับประโยค ซึ่งมีข้อควรคานึงถึงต่อไปนี้
1.2.1 ไม่ควรกาหนดคาตอบที่ผู้ตอบสามารถตอบได้ หรือไม่สามารถตอบได้
โดยไม่ได้ใช้ทักษะทางภาษาในการอ่าน เช่น การถามถึงรายละเอียดในเนื้อเรื่องที่ผู้อ่านไม่มีความรู้ ซึ่ง
จะทาให้ผู้อ่านไม่สามารถตอบคาถามได้ ทั้งๆที่เข้าใจประโยคคาถาม
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1.2.2 ไม่ควรใช้คาถามที่มีเนื้อหาที่ทาให้เกิดความลาเอียง เช่น การถามใน
เรื่องที่ผู้อ่านบางคนที่มีความรู้ดีสามารถตอบได้
1.2.3 การกาหนดตัวเลือกต้องชัดเจนไม่กากวม
1.3 การวัดความเข้าใจบทอ่าน ได้แก่ การให้ตอบถูกผิด การจับคู่ วลีหรือประโยค
ซึ่งมีข้อสังเกต คือ ผู้อ่านมีมีโอกาสตอบได้ถูกถึงร้อยละ 50 ดังนั้นผู้อ่านสามารถทาแบบวัดได้ถูกต้อง
ครึ่งหนึ่งของแบบวัด และเดาได้ถูกต้องจากอีกครึ่งหนึ่งของแบบวัด ร้อยละ 50 ซึ่งหมายความว่าผู้อ่าน
จะทาแบบวัดได้ถูกต้องร้อยละ 75 ของแบบวัดทั้งหมด
2. การวัดการอ่านเพื่อความเข้าใจระดับกลางถึงระดับสูง
2.1 การวัดแบบใช้ข้อคาถามที่มีตัวเลือก เหมาะสาหรับการวัดเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านที่มี
ความยาวประมาณ 100-300 คาขึ้นไป ซึ่งควรตั้งคาถามประมาณ 3-4 ข้อ ในเนื้อเรื่องทุกๆ 100 คา
หรืออาจจะมากกว่านั้นตามความต้องการในการวัดรายละเอียด ผู้อ่านระดับกลางจะใช้เวลาในการ
อ่านและการตอบคาถามโดยเฉลี่ยประมาณข้อละ 1 นาที โดยทั่วไปผู้อ่านจะใช้เวลาทั้งหมดที่กาหนด
ในการทาแบบวัด ดังนั้นในการพัฒนาแบบวัด จะต้องมีการทดลองใช้ และประมาณเวลาในการทา
แบบวัด หากเวลาที่กาหนดไว้มีผู้ทาแบบวัดเสร็จประมาณร้อยละ 80 ก็นับเป็นเวลาที่เหมาะสมในการ
ทาแบบวัดชุดนั้น คาถามที่ใช้ในแบบวัด อาจเป็นลักษณะที่ผู้อ่านสามารถหาคาตอบจากเนื้อหาที่เป็น
บทอ่าน หรือใช้การสังเคราะห์จากข้อความหลายตอนมาประกอบกัน หรือเป็นคาถามที่ผู้อ่านต้องใช้
การสรุปอ้างอิง
2.2 การวัดแบบโคลสที่มีตัวเลือก (multiple-choice cloze) หมายถึง แบบวัดที่มี
การตัดคาบางคาออกไป แบบวัดชนิดนี้มีข้อจากัดอยู่ที่ผู้อ่านบางคนสามารถทาแบบวัดได้ โดยที่ไม่
จาเป็นต้องอ่านเนื้อเรื่องทั้งหมด ข้อดีของแบบวัดชนิดนี้ คือ สามารถวัดได้ทุกข้อความที่นามาเป็น
คาถาม และมีข้อมูลที่ระบุถึงสิ่งที่จะวัดอย่างเฉพาะเจาะจง
Nuttall (1996: 188-189) ได้วัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้ระดับข้อ
คาถาม แบ่งเป็น 5 ระดับดังนี้
1. คาถามเพื่อวัดความเข้าใจระดับตัวอักษร (question of literal comprehension) คือ
คาถามที่มีคาตอบระบุชัดเจนในบทอ่าน
2. คาถามเพื่อวัดความเข้าใจในระดับตีความซ้า (question involving reorganization or
interpretation) คือ คาถามที่ต้องการให้นักเรียนตีความข้อมูลในบทอ่านอีกครั้ง คาตอบที่ได้สาหรับ
คาถามประเภทนี้จะได้จากส่วนต่างๆของบทอ่านรวมกัน ทาให้นักเรียนต้องพิจารณาบทอ่านทั้งหมด
ไม่ใช่เพียงการหาคาตอบจากประโยคใดประโยคหนึ่ง
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3. คาถามเพื่อวัดความเข้าใจระดับอ้างอิง (question of inference) คือ คาถามที่คาตอบ
ไม่ได้กล่าวไว้โดยตรง นักเรียนต้องรวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจายภายในบทอ่านเพื่อเป็นคาตอบ และ
ต้องเข้าใจบทอ่านมากพอที่จะตอบคาถามได้ คาถามประเภทนี้คล้ายกับคาถามประเภทที่สอง แต่มี
ความซับซ้อนมากกว่าโดยมุ่งวัดการคิดมากกว่าความสามารถทางภาษา
4. คาถามเพื่อวัดความเข้าใจระดับประเมินค่า (question of evaluation) คือ คาถามที่ให้
นักเรียนตัดสินบทอ่านว่าผู้เขียนพยายามจะสื่อสารอะไร และทาได้เพียงใด
5. คาถามเพื่อวัดความเข้าใจระดับการตอบสนองส่วนบุคคล (question of personal
response) คือ คาถามที่ให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกต่อสิ่งที่ได้อ่าน ไม่ ใช่ต่อผู้เขียน การที่
จะตอบคาถามประเภทนี้จะต้องมีความเข้าใจในสิ่งที่อ่านเป็นอย่างดี และต้องสามารถอธิบายได้ว่า
ทาไมจึงรู้สึกดังที่ได้ตอบคาถามไปเช่นนั้น
อัจฉรา วงศ์โสธร (2538: 154-155) กล่าวว่าถึงเกณฑ์การประเมินทักษะการอ่านสามารถ
พิจารณาได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ เกณฑ์ที่กาหนดตามส่วนประกอบของภาษาแบบแยกย่อย และ
เกณฑ์ที่กาหนดตามความสามารถรวมในการรับสาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ความสามารถทางภาษาที่เป็นเกณฑ์แบบย่อย ได้แก่ความรู้ในด้านศัพท์ หมายถึง
ความสามารถในการเข้าใจคาศัพท์และสานวนต่างๆความรู้ในด้านไวยากรณ์ หมายถึง ความสามารถ
ในการใช้ความรู้ทางไวยากรณ์ในการทาความเข้าใจเกี่ยวกับคาสรรพนาม ความเชื่อมโยงของเนื้อความ
เช่น การใช้คาสันธาน คาบุพบท ที่กาหนดหน้าที่ของภาษาว่าเป็นการขอร้อง เชื้อเชิญ หรืออนุญาต
เป็นต้น
2. ความสามารถทางการอ่านที่เป็นเกณฑ์รวม ได้แก่ ความสามารถในการเรียบเรียงความ
หมายถึงความสามารถในการทาความเข้าใจบทอ่าน และสามารถตอบคาถามที่ให้เรียบเรียงถ้อยคา
ใหม่โดยให้ได้ใจความเดิม หรือสามารถตอบคาถามแบบเลือกตอบ และแบบเรียงลาดับข้อความได้
ความสามารถในการอ่านข้อมูลที่เป็นรายละเอียด หมายถึง ความสามารถในการโยงรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องกับใจความสาคัญของเรื่องได้ว่าเป็นรายละเอียดสนับสนุน หรือเป็นรายละเอียดที่ขัดแย้งกัน
เพื่อให้ข้อมูลตรงกันข้าม ตลอดทั้งเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างรายระบุแก่นเรื่อง หัวเรื่อง และใจความ
สาคัญของเรื่องที่อ่านได้ความสามารถในการอ่านจับใจความสาคัญ หมายถึง ความสามารถในการระบุ
แก่นเรื่อง หัวเรื่อง และใจความสาคัญของเรื่องที่อ่านได้ความสามารถในการวิเคราะห์และประเมิน
ความสัมพันธ์ของเนื้อความสุนทรียศาสตร์ของการใช้ภาษา หมายถึง ความสามารถในการใช้ความรู้
ด้านศัพท์ไวยากรณ์ ความเข้าใจสิ่งที่อ่าน และความเกี่ยวกับลีลาการใช้ภาษาที่ใช้ในบทอ่านที่เป็น
ตัวกระตุ้น วิเคราะห์ประเมิน และสรุปบทอ่านได้ว่า เป็นสารประเภทใด ใช้ลีลาแบบเป็นทางการ
หรือไม่เข้าใจเจตนาทัศนคติของผู้เขียนที่แฝงอยู่ สามารถวิพากษ์วิจารณ์ถึงเหตุและผลที่เกิดขึ้นได้
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ตลอดจนสามารถประเมินบทอ่านได้ว่ามีความชั ดเจนเข้าสู่ประเด็นอย่างไม่อ้อมค้อม และใช้ภาษาได้
กระชับไม่เยิ่นเย้อ ความสามารถในระดับนี้เป็นระดับสูงซึ่งต้องอาศัยความรู้ในระดับต้นๆ เป็นพื้นฐาน
รูปแบบของแบบทดสอบที่ใช้ประเมินผลความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษที่นิยมใช้มี 2 แบบ
(Finocchiaro and Sako, 1983: 16) คือ
1. แบบทดสอบอัตนัย (Subjective Test) ได้แก่ แบบทดสอบความเรียงที่ให้ผู้เรียนตอบ
คาถามจากเรื่องที่อ่านโดยการเขียนคาตอบเป็นประโยคหรือข้อความยาวๆ
2. แบบทดสอบปรนัย (Objective Test) ได้แก่ แบบทดสอบแบบเลือกตอบ แบบถูกผิดแบบ
จับคู่ เป็นต้น
ในการวัดและประเมินผลความเข้าใจในการอ่าน นิยมใช้แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
(Multiple Choice) เพราะเป็นแบบทดสอบที่มีความเที่ยงตรงสูง โดยกาหนดข้อที่ถูกต้องไว้ชัดเจน
เกณฑ์การให้คะแนนเหมือนกัน ไม่ว่าใครจะเป็นผู้ตรวจ นอกจากนี้การตรวจให้คะแนนสะดวก รวดเร็ว
เพราะคาตอบที่ถูกต้องมีเพียงคาตอบเดียว และใช้เวลาในการทาแบบทดสอบน้อยรวมทั้งยังสามารถ
ถามได้ครอบคลุมเนื้อหาหลายๆ ด้าน และสามารถใช้วัดกับผู้สอบทุกระดับ (Madsen, 1983 อ้างใน
สุวรรณา โปทา, 2545; อัจฉรา วงศ์โสธร, 2544)
นอกจากนี้ Finocchiaro and Sako (1983) ยังได้เสนอแนวทางในการวัดและประเมินผล
ความเข้าใจในการอ่านว่าควรครอบคลุมถึงสิ่งต่อไปนี้
1. คาศัพท์ การเดาศัพท์จากข้อความบริบทที่อยู่รอบๆ เพื่อให้ได้ความหมายที่ถูกต้องและ
เหมาะสม
2. ใจความสาคัญ หรือใจความหลักของเรื่องที่อ่าน
3. รายละเอียดของเนื้อเรื่องที่อ่าน
4. การสรุปเรื่องและการตีความที่ปรากฏโดยนัย หรือที่ไม่ปรากฏอยู่ในข้อความ
5. อารมณ์ ความรู้สึก และเจตนารมณ์ของผู้เขียน
6. ความสัมพันธ์ของข้อความหรือประโยคที่ปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่อง
7. โครงสร้างของประโยคโดยการแปลความประโยค หรือการการเลือกประโยคที่มี
ความหมายใกล้เคียงกับประโยคที่กาหนดมาให้
ดังนั้นผู้วิจัยจึงวัดความเข้าใจในการอ่านโดยใช้แบบทดสอบปรนัยเพื่อวัดความเข้าใจตรงตาม
ตัวอักษร และระดับความเข้าใจในการตีความ โดยการทาแบบทดสอบก่อนและหลังการการใช้แบบฝึก
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเว็บเควสท์ จานวน 30 ข้อ 30 คะแนน แบ่งออกเป็นด้าน
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คาศัพท์ การหาใจความสาคัญและรายละเอียดของเรื่อง การตีความ การเรียงลาดับเหตุการณ์ และ
การหาข้อเท็จจริงจากเรื่องที่อ่าน
4. การคิดแก้ปัญหา
4.1 ความหมายของการคิดแก้ปัญหา
Mayer (1992 อ้างถึงใน ปิยะธิดา ขจรชัยสกุล, 2547) กล่าวว่า ความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา เป็นความสามารถในการใช้สติปัญญาของผู้แก้ปัญหาในการมุ่งไปสู่จุดหมายหรือปัญหาที่ไม่
เคยสาเร็จมาก่อน
สายฝน จารีต (2547: 29) ได้ให้ความหมายของการคิดแก้ปัญหาว่า คือ การใช้อานาจของ
การคิดเชิงวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีเหตุผล ในการแสวงหาคาตอบหรือทางออกโดยใช้ประสบการณ์และ
ข้อมูลในการพิจารณาเพื่อขจัดและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
สุวิทย์ มูลคา และอรทัย มูลคา (2547: 10) ได้ให้คาจากัดความของการคิดแก้ปัญหา ไว้ว่า
การคิดแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถทางสมองในการขจัดสภาวะความไม่สมดุลที่เกิดขึ้น โดย
พยายามปรับตัวเองและสิ่งแวดล้อมให้ผสมกลมกลืนกลับเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือสภาวะที่เราคาดหวัง
เบญจวรรณ อ่วมมณี (2549: 63) ได้อธิบายความหมายของความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ว่าหมายถึง กระบวนการคิดหาแนวทางปฏิบัติเพื่อขจัดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้หมดไป โดยอาศัย
ความรู้และประสบการณ์มาช่วยในการแก้ปัญหาสถานการณ์นั้นๆ
ศิรินาถ บัวคลี่ (2549: 29) ได้ให้ความหมายของความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ว่าเป็น
กระบวนการทางานของสมองที่อาศัยความรู้และประสบการณ์ เดิมมาช่วย เพื่อหาแนวทางปฏิบัติให้
สามารถขจัดปัญหานั้นหมดไป และบรรลุจุดหมายที่ต้องการ
Boum, Ekstrand และ Domnoski (1971 อ้างถึงใน อานนท์ เอื้ออุมากุล, 2549) กล่าวว่า
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาประกอบด้วยองค์ประกอบการคิด 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การคิด
ไตร่ตรอง การคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดตัดสินใจ มาใช้ในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหาเพื่อพยายาม
หาทางเลือก หรือวิธีการที่เหมาะสมที่สุดมาใช้ในการแก้ปัญหา
Gagne (1970 อ้างถึงในมยุรี หรุ่นขา,2544) กล่าวว่าความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
หมายถึง ความสามารถในการใช้ความรู้ ความคิด ประสบการณ์ มาทาความเข้าใจปัญหาให้ถ่องแท้
เพื่อหาทางออกของปัญหาโดยมีขั้นตอนหรือกระบวนการในการหาทางออกของปัญหาที่ชัดเจนและ
การคิดแก้ปัญหาจากการหาความสัมพันธ์ของหลักการหรือความคิดรวบยอดตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปมา
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ผสมผสานและนามาสร้างเป็นหลักการหรือความคิดรวบยอดใหม่ๆที่ สามารถนามาใช้ในการทาความ
เข้าใจปัญหา
ดวงพร ข้องเกี่ยวพันธ์ (2553: 37) ได้สรุปความหมายของการคิดแก้ปัญหา ว่าคือการที่บุคคล
พบปัญหาหรืออุปสรรคแล้วสามารถใช้ความรู้ ความคิด หรือประสบการณ์เดิมที่มีมาประยุกต์ใช้ในการ
พิจารณา คิดไตร่ตรองปัญหา เพื่อตัดสินใจในการหาทางเลือกหรือทางออกของปัญหาที่เหมาะสมที่สุด
สุดารัตน์ ไชยเลิศ (2553: 10) ได้สรุปความหมายของความสามารถในการคิดแก้ปัญหาว่า
เป็นแบบแผน วิธีการดาเนินหรือพฤติกรรมที่ต้องอาศัยความรู้ ความคิด วิธีการขั้นตอนที่ต้องอาศัย
กระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ตลอดจนประสบการณ์เดิมจากการเรียนรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อมมา
ใช้เพื่อให้บรรลุถึงจุดหมาย
สรุปได้ว่าการคิดแก้ปัญหา คือ การใช้สติปัญญาพิจารณา คิดวิเคราะห์ข้อมูล ข้อคาถามหรือ
สถานการณ์ที่เป็น ปั ญหาอย่ างมีเหตุผ ล โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์เดิมเข้ามาช่วยในการ
ตัดสินใจหาทางเลือกหรือวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
4.2 กระบวนการคิดแก้ปัญหา (Problem Solving Thinking Process)
การคิดแก้ปัญหามีลักษณะเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนตามลาดับการคิด ซึ่งมีนักการศึกษาได้
เสนอไว้หลายท่าน ดังนี้
Weir (1974: 18) ได้เสนอขั้นตอนในการคิดแก้ปัญหาไว้ 4 ขั้น คือ
1. ขั้นระบุปัญหา หมายถึง ความสามารถในการบอกปัญหาที่สาคัญที่สุดภายใน
ขอบเขตของข้อเท็จจริงจากสถานการณ์ที่กาหนดให้
2. ขั้นการวิเคราะห์ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการบอกสาเหตุที่เป็นไปได้ของ
ปัญหาจากข้อเท็จจริงตามสถานการณ์
3. ขั้นการเสนอวิธีการคิดแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการหาวิธีการคิด
แก้ปัญหาให้ตรงกับสาเหตุของปัญหา
4. ขั้นการตรวจสอบผลลัพธ์ หมายถึง ความสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้น หลังจาก
การใช้วิธีคิดแก้ปัญหาว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
นอกจากนี้ Weir (1974: 16-18) ได้ให้หลักการแก้ปัญหา (Perception for
Solution) 6 ประการซึ่งจะสามารถช่วยในการแก้ไขปัญหาได้ ดังนี้
หลักการข้อที่ 1 เริ่มต้นการวิเคราะห์ว่าปัญหาคืออะไร ทบทวนสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาหลายๆครั้ง จนกระทั่งได้รูปแบบที่ครอบคลุมเรื่องทั้งหมด ต่อไปคือการแยกแยะปัญหาที่แท้จริง
จากสิ่งที่เห็นได้ง่าย จากนั้นให้โยงปัญหาที่ใกล้ตัวเข้ากับปัญหาทั้งหมดซึ่งบางครั้งอาจเป็นเพียงส่วน
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หนึ่งเท่านั้นที่แฝงอยู่ในปัญหา กล่าวโดยสรุปหลักการข้อนี้ก็คือการหาความสัมพันธ์ของเหตุการณ์
ย่อยๆ ต่างๆ และความเหมาะสมในกลุ่มของเหตุการณ์นั้นๆ
หลักการข้อที่ 2 การตัดสินในการนิยามปัญหา ซึ่งหลักการข้อนี้จะคลี่คลายข้อสงสัย
ที่ติดอยู่ในใจ ซึ่งลักษณะของปัญหาส่วนใหญ่คือ เรื่องการให้ความหมายของคา คือการให้ความหมาย
ที่คานึงถึงความเหมาะสมของข้อความมากกว่าความเป็นจริง หลีกเลี่ยงได้โดยระมัดระวังการนิยาม
ความหมายของคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
หลักการข้อที่ 3 การเรียบเรียงเหตุการณ์ต่างๆของปัญหา
หลักการข้อที่ 4 ถ้าพบว่าไม่มีทางหาคาตอบจากวิธีการเดิมให้หาวิธีหารใหม่
หลักการข้อที่ 5 หยุดเมื่อติดขัดหรือพบอุปสรรค
หลักการข้อที่ 6 ปรึกษาปัญหากับผู้อื่น ซึ่งจะทาให้เกิดแง่คิดต่างๆ
จากการศึกษาขั้นตอนการแก่ปัญหาของ Weir จะเห็นว่าได้พัฒนาขั้นตอนการแก้ปัญหามา
จากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการแก้ปัญหา
Brans Ford and Stein (2007: 1-2) ได้เสนอแนวทางการคิดแก้ปัญหาไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ระบุปัญหา (Identify the Problem)
2. นิยามปัญหา (Define the Problem)
3. หาแนวทางในการแก้ปัญหา (Explore Possible Strategies)
4. ปฏิบัติการแก้ปัญหา (Acts on the Strategies)
5. ศึกษา ตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Look at the Effects of the
Efforts)
Dewey (2007: 1-2) ได้เสนอขั้นตอนของกระบวนการคิดแก้ปัญหาไว้ดังต่อไปนี้
1. ขั้นเตรียมการ (Preparation) หมายถึง การรับรู้และเข้าใจปัญหาเมื่อมีปัญหา
เกิ ด ขึ้ น คนส่ ว นใหญ่ จ ะพบความตึ ง เครี ย ด ความสงสั ย และความยากล าบากที่ จ ะต้ อ งพยายาม
แก้ปั ญหานั้ นให้ ห มดไป ในขั้น ต้นผู้ ประสบปัญหาจะต้องรับรู้ และเข้าใจตัวปัญหาก่อนว่าปัญหาที่
แท้จริงของเหตุการณ์นั้นๆคืออะไร
2. ขั้นวิเคราะห์ปัญหา (Analysis) หมายถึง การระบุและแจกแจงลักษณะของปัญหา
ที่เกิดขึ้น จะมีลักษณะแตกต่างกัน มีระดับความยากง่ายที่จะแก้ไขต่างกัน จึงจาเป็นต้องพิจารณาตัว
แปรต้นว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้าง มีอะไรบ้างที่ทาให้เกิดปัญหา ต้องขจัดการมองปัญหาในวงกว้าง
ออกไป ต้องรู้จักถามคาถามที่จะเป็นกุญแจนาไปสู่การแก้ปัญหา พยายามดูเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาจริงๆ บางครั้งอาจมีสิ่งที่เรามองเห็นไม่ชัดเป็นตัวปัญหา ถ้าขจัดสิ่งนั้นได้ก็จะแก้ปัญหาได้
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3. ขั้นในการเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา (Production) หมายถึง การหาวิธีการ
ให้ตรงกับสาเหตุของปัญหาแล้วออกมาในรูปแบบของวิธีการ เป็นการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ปัญหาเพื่อการตั้งสมมติฐาน จะมีวิธีการหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาอย่างไร ใครเป็นผู้ให้ข้อมูลนั้น
สร้างสมมติฐานหรือคาถามที่เป็นไปได้เพื่อช่วยในการแก้ปัญหา
4. ขั้นตรวจสอบผล (Verification) หมายถึง ขั้นในการเสนอเกณฑ์เพื่อการ
ตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้จากการเสนอวิธีการแก้ปัญหา ถ้าผลลัพธ์ไม่ได้ผลที่ถูกต้อง ต้องมีการเสนอวิธี
แก้ปัญหาใหม่จนกว่าจะได้วิธีการที่ดีที่สุด
5. ขั้นนาไปประยุกต์ใหม่ (Reapplication) หมายถึง การนาเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่
ถูกต้องไปใช้ในโอกาสข้างหน้าเมื่อพบกับเหตุการณ์ที่คล้ายกับปัญหาที่พบมาแล้ว
Wallas (2008: 1-3) ได้กล่าวถึงกระบวนการคิดแก้ปัญหาไว้ว่าประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นเตรียม (Preparation) เป็นขั้นที่ผู้แก้ปัญหาเลือกปัญหาและรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับปัญหา
2. ขั้นพักตัว (Incubation) เป็นขั้นที่ผู้แก้ปัญหาหันความสนใจออกไปจากปัญหาไป
ยังกิจกรรมอื่นๆ
3. ขั้นเกิดความคิดหรือขั้นเข้าใจปัญหา (Illumination) ผู้แก้ปัญหาจะเกิดความคิด
เข้าใจปัญหาขึ้น
4. ขั้นตรวจสอบ (Verification) เป็นขั้นที่ผู้แก้ปัญหา ตรวจสอบคาตอบของตนว่า
สามารถใช้ได้หรือไม่
จากกระบวนการแก้ปัญหาที่กล่าวมานี้จะเห็นว่ามีขั้นตอนในการแก้ปัญหาหลาย
อย่างซึ่งสามารถนาไปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาได้ ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้สรุปขั้นตอนการคิด
แก้ปัญหาได้ดังนี้
1. ขั้นระบุปัญหา เป็นขั้นที่รับรู้และเข้าใจว่าอะไรเป็นปัญหาของสถานการณ์ ข้อคาถาม หรือ
เหตุการณ์ที่กาหนดให้
2. ขั้นวิเคราะห์ปัญหา เป็นขั้นที่สามารถบอกสาเหตุที่เป็นไปได้ของปัญหา
3. ขั้นเสนอแนวทางการแก้ปัญหา เป็นขั้นของการศึกษารวบรวมข้อเท็จจริงและข้อมูลต่างๆ
เพื่อหาแนวทางและวิธีแก้ปัญหา
4.3 ความสาคัญของการคิดแก้ปัญหา
สุวิทย์ มูลคา (2547: 16) กล่าว่าการคิดแก้ปัญหา ถือว่าเป็นพื้นฐานสาคัญที่สุดของการคิด
ทั้งมวล การคิดแก้ปัญหาเป็นสิ่งสาคัญต่อวิถีการดาเนินชีวิตในสังคมของมนุษย์ ซึ่งจะต้องใช้การคิด
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เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ทักษะการคิดแก้ปัญหา เป็นทักษะที่เกี่ยวข้องและมีประโยชน์ต่อ
การดารงชีวิตที่วุ่นวายสับสนได้เป็นอย่างมาก ผู้ที่มีทักษะการคิดแก้ปัญหาจะสามารถเผชิ ญกับภาวะ
สังคมที่เคร่งเครียดได้อย่างเข้มแข็ง ทักษะการแก้ปัญหาจึงมิใช่เป็นเพียงการรู้จักคิดและรู้จักการใช้
สมอง ยังเป็นทักษะที่มุ่งพัฒนาทัศนคติ วิธีคิด ค่านิยม ความรู้ ความเข้าใจในสภาพการณ์ของสังคมได้
ดีอีกด้วย
ศิรินาถ บัวคลี่ (2549: 30) กล่าวว่าการคิดแก้ปั ญหาเป็นส่วนสาคัญในการจัดการศึกษา
เพราะจากสภาพปัจจุบันล้วนแล้วต้องเผชิญกับปัญหาและต้องพยายามคลี่คลายปัญหานั้นให้ได้ การ
แก้ปัญหาจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งกับผู้เรียน ดังนั้นผู้สอนจึงจาเป็นต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกคิด
อยู่เสมอเพื่อให้เด็กมีความสามารถในการดารงชีวิตประจาวันและนาสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา
อย่างมีประสิทธิภาพ
สรุปได้ว่าการคิดแก้ปัญหามีความสาคัญต่อการเรียนการสอนในปัจจุบัน เป็นทักษะที่ส่งเสริม
การคิดและมีความจาเป็นต่อการดาเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.4 บทบาทของผู้สอนในการส่งเสริมการฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา
มีนักการศึกษาได้กล่าวถึงบทบาทของผู้สอนในการส่งเสริมการฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาไว้
ดังนี้
สุวิทย์ มูลคา (2547: 19) กล่าวถึงบทบาทของผู้สอนในการส่งเสริมการฝึกทักษะการคิด
แก้ปัญหา ประกอบด้วย
1. การคัดเลือกปัญหา ปัญหาที่จะนามาให้ผู้เรียนศึกษานั้น ควรจะเป็นปัญหาใกล้ตัว
น่าสนใจ ท้าทาย เหมาะสมกับวัยและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน
2. การสร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าในปัญหา ผู้สอนจะต้องกระตุ้นหรือชี้นาให้
ผู้เรียนคิด ตระหนักในปัญหาและมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่จะเรียนรู้ โดยอาจใช้เทคนิค การถามคาถาม
การเล่าเรื่อง การยกตัวอย่าง เป็นต้น
3. การเตรียมเนื้อหาและแหล่งเรียนรู้ ผู้สอนควรจะเตรียมเนื้อหา แหล่งค้นคว้าหา
ความรู้หรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็น และสิ่งอานวยความสะดวกไว้ให้พร้อม
รวมทั้งการกาหนดสถานการณ์อย่างหลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสนาเอาประสบการณ์เก่ามาใช้
แก้ปัญหา
4. การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ ผู้สอนควรเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี ให้
เวลา ให้อิสระแก่ผู้เรียนในการศึกษาค้นคว้า ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงความคิดเห็นของตนอย่าง
เต็มที่
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5. การดูแลช่วยเหลือ ผู้สอนควรช่วยทบทวนความรู้เดิมที่จาเป็นให้แก่ผู้เรียน คอย
ดูแลช่วยเหลือ ควบคุมให้การคิดแก้ปัญหาของผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มให้ดาเนินไปด้วยดี
รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีกาลังใจในการคิดแก้ปัญหา
อุษณีย์ โพธิ์สุข และคนอื่นๆ (2544 อ้างถึงใน ศิริทรัพย์ สุขกระจ่าง, 2548: 17) ได้กล่าวถึง
ลักษณะของครูที่ดีในการส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา คือ
1. ควรกระตุ้นให้เด็กมองเห็นปัญหา ขบคิด วิธีแก้ปัญหาในรูปแบบที่สร้างสรรค์ไม่ใช่
คาตอบเดียวตายตัวแล้วพอ
2. ทัศนคติของครูเป็นสิ่งที่จาเป็นต้องมีลักษณะที่ชอบคิดสร้างสรรค์และชอบคิด
แก้ปัญหา
3. ครูต้องเตรียมปัญหาให้นักเรียนได้ฝึกฝนอยู่เป็นประจา
4. รู้จักปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
5. รู้ขีดความสามารถของนักเรียน มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความศรัทธาต่องาน
ของตน
สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2550: 67 ) ได้กล่าวถึงแนวทางการส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาไว้ดังนี้
1. ฝึกให้นักเรียนได้ทางานหรือทากิจกรรมอยู่เสมอ การทางานหรือทากิจกรรมจะ
ช่วยสร้างประสบการณ์เพิ่มขึ้น และจะมีหนทางในการคิดแก้ปัญหามากขึ้น
2. ฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ จริง เมื่อครูได้ให้ความรู้แก่นักเรียนแล้ว
ควรได้ทดลองปฏิบัติจริง หรือถ้าเรื่องนั้นไม่สามารถปฏิบัติได้ก็อาจให้แก้ปัญหาโดยการทดสอบความรู้
นั้นด้วยการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เป็นการฝึกให้นักเรียนคิดแก้ปัญหา
3. ฝึกให้นักเรียนเป็นผู้มีเหตุผล ให้ความเชื่อมั่น
4. ฝึกให้นักเรียนรู้จักวิจารณ์ กาหนดวิธีการคิดแก้ปัญหาด้วยการวิเคราะห์วิจารณ์
ปัญหาโดยกาหนดวิธีวิเคราะห์วิจารณ์ออกเป็นขั้นๆ ได้แก่ การกาหนดปัญหา การรวบรวมข้อเท็จจริง
การตั้งสมมติฐาน การทดสอบสมมติฐาน การประเมินผล
5. ฝึกให้นักเรียนรู้จักการวิเคราะห์และสังเคราะห์ และฝึกให้มีการแสดงความ
คิดเห็น การฝึกให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นอยู่เสมอ จะช่วยให้นักเรียนได้รับการฝึกการใช้ความคิด
ของตนเองแต่ครูจะต้องช่วยเหลืออยู่เสมอ เพราะนักเรียนอาจแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ได้
6. จัดสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นที่ดี จัดสถานการณ์ใหม่ หรือเสนอปัญหาหรือประเด็นที่
ท้าทายน่าสนใจ และมีวิธีการแก้ปัญหาได้หลายวิธีมาให้นักเรียนได้ฝึกฝนแก้ปัญหา และปัญหาที่หยิบ
ยกมาให้นักเรียนนั้น นักเรียนต้องไม่เคยประสบมาก่อน และอยู่ในวิสัยที่นักเรียนจะสามารถแก้ไข
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ปัญหานี้ได้ การฝึกแก้ปัญหานั้นครูควรได้ชี้แนะให้นักเรียนตีปัญหาให้แตกก่อน ถ้าเป็นปัญหาใหญ่ก็ให้
แตกเป็นปัญหาย่อยๆแล้วคิดแก้ปัญหาย่อยแต่ละปัญหา
7. จัดบรรยากาศการเรียนรู้ หรือจัดสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสภาพภายนอกของนักเรียน
เป็นไปในทางเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้สึกว่าเขาสามารถคิดเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้าง มี
อิสระในการคิด กล้าคิด กล้าแสดงออก
จะเห็นได้ว่า การส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ผู้สอนหรือครูมีบทบาท
สาคัญเป็นอย่างยิ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดแก้ปัญหา ผู้สอนต้อง
คานึงถึงการจัดสถานการณ์ การตั้งปัญหา แหล่งข้อมูลที่เพียงพอ และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอิสระในการ
คิด ระดมพลังสมอง ฝึกทักษะการแก้ปัญหาร่วมกับผู้อื่นและแก้ปัญหาด้วยตนเองได้
4.5 การวัดและประเมินความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ภูวดล เกตุมงคล (2544) ได้สร้างแบบประเมินความสามารถทางการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนภาษาอังกฤษที่เน้นเนื้อหาวิชา
ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมทางการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการแก้ปัญหา
7 ขั้น คือ การวิเคราะห์และกาหนดประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม การรวบรวมและจาแนกข้อมูล
เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา การศึกษาและเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่หลากหลายการเลือกทางเลือกที่ดี
ที่สุดในการแก้ปัญหา การลงมือปฏิบัติตามแนวทางที่กาหนด การประเมินผลการแก้ปัญหา และการ
นาเสนอผลงานในกระบวนการทั้ง 7 ขั้น นอกจากนี้ในกระบวนการทั้ง 7 ขั้นยังได้กาหนดประเด็น
ย่อยๆ ในการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในการแก้ปัญหา โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับโครงงานแต่
ละโครงงาน แล้วนาแบบประเมินมาประเมินผู้เรียนโดยทาการประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรม
โครงงานจานวน 3 โครงงาน โดยผู้วิจัยจะทาการสังเกตและประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาใน
ระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมและบันทึกลงในแบบประเมิน ส่วนการตีความระดับพฤติกรรม จะประเมิน
จากระดับพฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออก โดยถ้าผู้เรียนแสดงพฤติกรรมการแก้ปัญหาด้านใดด้านหนึ่งใน
ระดับน้อยจะได้คะแนน 1 คะแนน หากแสดงออกในระดับปานกลางจะได้คะแนน 2 คะแนนและหาก
แสดงออกในระดับมากจะได้ 3 คะแนน แล้วก็นาคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยโดยเทียบกับเกณฑ์ที่
กาหนด
สายรุ้ง ฤทธิ์สน (2546) ได้สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน
หลังได้รับการเรียนโดยวิธีสตอรี่ไลน์ ซึ่งแบบทดสอบจะเป็นแบบอัตนัย โดยกาหนดเป็นสถานการณ์
ปัญหาต่างๆและขั้นตอนในการแก้ปัญหาผู้วิจัยได้ยึดการแก้ปัญหาตามขั้นตอนของสถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นทาความเข้าใจปัญหา 2) ขั้น
วางแผนแก้ปัญหาและ 3) ขั้นดาเนินการแก้ปัญหาและประเมินผล ในการทาแบบทดสอบผู้เรียน
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สามารถแก้ปัญหาได้ตามแนวคิดของตนเองโดยใช้ประสบการณ์ของผู้เรียนพิจารณาร่วมกับการใช้
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับเรื่อง ระบบนิเวศ ส่วนเกณฑ์ในการตรวจให้คะแนนจะมีตัวบ่งชี้
แนวทางของคาตอบไว้ชัดเจนและถ้าผู้เรียนมีคาตอบที่นอกเหนือจากเกณฑ์ ที่กาหนดไว้ให้พิจารณาให้
คะแนนตามความเหมาะสมโดยต้องสอดคล้องกับหลักการทางวิทยาศาสตร์
มยุรี หรุ่นขา (2544) ได้เสนอการวัดและประเมินความสามารถในการคิดแก้ปัญหาไว้ว่าการ
วัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ปัญหาควรเป็นปัญหาใกล้ตัวนักเรียน เพื่อให้เด็กเข้าใจปัญหานี้ได้
ในการสร้างสถานการณ์ ปัญหาควรเป็นปัญหาที่มีทางออก ซึ่งนักเรียนจะสามารถอธิบาย ให้เหตุผล
ตามกระบวนการคิด แก้ไขปัญหาดังนี้
1. ปัญหาที่นามาใช้เป็นคาถามสาคัญๆเกิดขึ้นบ่อยๆ
2. กาหนดปัญหาที่มีทางออกหลายๆทาง
3. กาหนดรูปแบบคาถามให้นักเรียนสามารถอธิบายเหตุผลได้
4. กาหนดคาถามให้มีการเชื่อมโยงความคิดและสรุปได้ทั่วๆไป
5. วัดทักษะความสามารถในการคิดแก้ปัญหาแบบรวมๆ
6. การตัดสินใจมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมาย และลักษณะของปัญหา อาจ
แบ่งเป็นการตัดสินใจตามลาดับขั้น และการตัดสินใจที่ไม่เป็นไปตามลาดับขั้น
สุดารัตน์ ไชยเลิศ (2553: 33) กล่าวว่าในการจัดการเรียนการสอน อาจจะยังไม่ได้เน้นให้
ผู้เรียนใช้กระบวนคิดเพื่อแก้ปัญหามากนักมีวิธีการอย่างหนึ่งกระตุ้นให้นักเรียนได้ตื่นตัวคือการใช้
แบบทดสอบไปกระตุ้นโดยใช้แบบทดสอบที่ให้นักเรียนคิดหาคาตอบเองเป็นข้อสอบที่ท้าทายความคิด
แต่ค่อนข้างยาก โดยข้อสอบจะประกอบด้วยข้อคาถามที่ให้ผู้สอบพิจารณา คาตอบเอง โดยจะต้อง
ประยุกต์ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มาวางแผนเพื่อแก้ปัญหา ลักษณะของปัญหาจะเป็นปัญหาที่
เลียนแบบปัญหาที่พบในชีวิตประจาวัน กล่าวคือจะต้องมีความสมจริงและเป็นไปได้ เพื่อให้การฝึกฝน
นั้ น มี ส ภาพคล้ ายชี วิต จริ งอั น เป็ น แนวทางการวัดที่ เรี ยกว่า การวัด จากสภาพจริ ง (Authentic
Performance Measurement) การสร้างข้อคาถามอาจทาได้โดยเสนอสถานการณ์ที่ประกอบด้วย
ข้อมูล และข้อจากัดต่าง ๆ ให้นักเรียนพิจารณาแก้ปัญหาโดยพิจารณาตามความสมบูรณ์ของคาตอบ
ในประเด็นนั้น ๆ ในแบบทดสอบวัดการคิดแก้ปัญหานั้น จะเน้นความสามารถของนักเรียนในหัวข้อ
ต่อไปนี้
1. ความเข้าใจในปัญหา
2. กระบวนการ และกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา
3. การสื่อสารอย่างมีเหตุผลในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการแก้ปัญหา
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จากการศึกษาขั้นตอนการแก้ปัญหาของนักการศึกษาหลายท่านและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ผู้วิจัยได้นามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบวัด
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา โดยมีลักษณะเป็นแบบทดสอบอัตนัย โดยมีการกาหนดสถานการณ์
ปัญหาให้นักเรียนดาเนินการคิดแก้ปัญหาตามขั้นตอนการคิดแก้ปัญหาที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ไว้ 3 ขั้นตอน
คือ ขั้นระบุปัญหา ขั้นวิเคราะห์ปัญหา และขั้นเสนอแนวทางการแก้ปัญหา
5. แบบฝึกทักษะ
5.1 ความหมายของแบบฝึกทักษะ
แบบฝึกเป็นสื่อการสอนที่จัดทาเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเพื่อพัฒนาทักษะ
ของผู้เรียน จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแบบฝึกพบว่ามีผู้ให้ความหมายของแบบฝึกไว้ดังนี้
ถวัลย์ มาศจรัส (2550: 38) กล่าวว่า แบบฝึกทักษะเป็นสื่อที่ใช้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีความหลากหลายและมีปริมาณเพียงพอที่สามารถตรวจสอบ
และพัฒนาทักษะกระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ สามารถนาผู้เรียนไปสู่การสรุปความคิดรวบ
ยอดและหลักการสาคัญของสาระการเรียนรู้ รวมทั้งผู้เรียนสามารถตรวจสอบความเข้าใจในบทเรียน
ด้วยตนเองได้
วิไลวรรณ ธานี (2550: 38) กล่าวว่า แบบฝึกทักษะเป็นสื่อการเรียนการสอนประเภทหนึ่ง
สร้างขึ้นเพื่อเป็นสิ่งเร้าสาหรับให้นักเรียนปฏิบัติด้วยความสนใจและเพื่อเป็นการฝึกฝนทบทวนความรู้
ที่เรียนไปแล้ว
สุคนธ์ สินธพานนท์ (2551: 87) กล่าวว่า แบบฝึกทักษะเป็นสื่ ออย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียน
มีความเข้าใจในบทเรีย นหรือเรื่องที่กาลังเรียน ซึ่งผู้ สอนได้ออกแบบชุดการฝึ ก เพื่อฝึกทักษะการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพของตน ทาให้ผู้เรียนมีความแม่นยาใน
เรื่องที่ต้องการฝึก นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะของผู้เรียนให้คิดเป็น มีความรับผิดชอบ
และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
อุบลวรรณ ปรุงวนิชพงษ์ (2551: 82) กล่าวว่า แบบฝึก คือเอกสารประกอบการสอนหรือ
เครื่องมือทางการเรียนอย่างหนึ่งของนักเรียนที่มุ่งให้นักเรียนฝึกหัดด้วยตนเอง เพื่อจะได้มีทักษะหรือ
ความชานาญเพิ่มขึ้นหลังจากที่ได้เรียนรู้ในทฤษฎีหรือเนื้อหาแล้ว และในแบบฝึกควรประกอบด้วย
คาแนะนาในการทาข้อคาถามหรือกิจกรรมและช่องว่างให้นักเรียนตอบคาถาม ซึ่งอาจแยกเป็นหน่วย
หรือรวมเล่มก็ได้
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ปิลันทนา นาควิสุทธิ์ (2553: 42) กล่าวว่าแบบฝึกทักษะ คือสิ่งที่สร้ างขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้
ทากิจกรรมที่เป็นการเสริมเพิ่มเติมความรู้ หรือให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการเรียนรู้หลายๆ รูปแบบเพื่อ
เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามที่ต้องการ
วิไล มณีเรืองฤทธิ์ (2553: 43) กล่าวว่า แบบฝึกทักษะเป็นสื่อนวัตกรรมที่สร้างขึ้นอย่าง
หลากหลายที่ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการเสริมทักษะ เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติจนเกิดความชานาญและ
นักเรียนสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
จารุวรรณ ปัญญะติ (2555: 50) กล่าวว่า แบบฝึกทักษะสื่อหรือนวัตกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อให้
ผู้ เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ ไ ด้ อ ย่ า งเหมาะสม มี ค วามหลากหลาย เพื่ อ พั ฒ นากระบวนการคิ ด และ
กระบวนการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือที่ช่วยเสริมทักษะให้แก่นักเรียน สามารถทาให้ผู้เรียนไปสู่การสรุป
ความคิดรวบยอดและหลักการสาคัญของสาระการเรียนรู้และช่วยให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบความ
เข้าใจในบทเรียนของตนเองและผู้เรียนสามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
แบบฝึ ก ทักษะ คือ สื่ อนวัต กรรมที่ส ร้า งขึ้นเพื่อให้ ผู้ เรียนได้ฝึ ก หั ดด้ว ยตนเอง ซึ่ง มีความ
หลากหลายครอบคลุมกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมทักษะตามที่ต้องการ
5.2 หลักการสร้างแบบฝึก
แบบฝึกเป็นเครื่องมือหรือสื่อที่สาคัญอย่างหนึ่งให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ นักวิชาการได้กล่าวถึง
กระบวนการในการสร้างแบบฝึก ดังนี้
กชกร ธิปัตดี (2547: 3-4) ได้สรุปเกี่ยวกับลักษณะของชุดฝึกทักษะที่ดีไว้ว่าลักษณะของ
ชุดฝึกทักษะที่ดีนั้นควรมีลักษณะเข้าใจง่าย มีคาอธิบายที่ชัดเจน เป็นชุดฝึกทักษะที่หลายแบบ มีความ
เหมาะสมกับวัยและความสามารถของผู้เรียน ท้าทายให้นักเรียนใช้ความสามารถและฝึกด้วยตนเอง
ตรงตามลักษณะประเด็นปัญหาที่ต่างก็มีความสาคัญยิ่ง
วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์. 2549: 131 กล่าวถึงความสาคัญของแบบฝึกทักษะว่า แบบฝึกทักษะ
เป็นเทคนิคการสอนที่สนุกอีกวิธีหนึ่ง คือการให้นักเรียนทาแบบฝึกทักษะมากๆ สิ่งที่จะช่วยให้นักเรียน
มีพัฒนาการทางการเรียนเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาได้ดีขึ้น เพราะนักเรียนได้มีโอกาสนาความรู้ที่ได้เรียน
มาแล้ว มาฝึกให้เกิดความเข้าใจกว้างขวางยิ่งขึ้น
สถาบันพัฒนาความก้าวหน้า (2549: 237) ได้ระบุไว้ว่า ในการสร้างแบบฝึกทักษะที่ดีจะต้อง
พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน สิ่งที่ครูควรพิจารณาในการสร้างแบบฝึกทักษะมีดังนี้
1. ควรศึกษาธรรมชาติวิชาก่อนว่าแบบฝึกมีความเหมาะสมกับวิชานั้นหรือไม่
2. หากเป็นวิชาที่เหมาะสมในการพัฒนาทักษะผู้เรียนโดยใช้แบบฝึกควรพิจารณาต่อไปว่ามี
เนื้อหาย่อยข้อใดบ้างที่ควรนามาสร้างเป็นแบบฝึก ควรเขียนแยกแยะระบุไว้ให้ชัดเจน
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3. แบบฝึกแต่ละชุดควรพัฒนาผู้เรียนในเรื่องใดบ้าง
4. ควรสร้างแบบฝึกแต่ละชุดอย่างไรจึงจะท้าทาย สนุกสนาน น่าเรียนรู้ ไม่ซ้าซากจาเจ
5. ควรสร้างแบบฝึกกี่ชุดจึงจะครอบคลุมเรื่องสาคัญ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความ
ชานาญ หรือความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นได้
อุบลวรรณ ปรุงวนิชพงษ์ (2551: 84) กล่าวถึงหลักการสร้างแบบฝึก ประกอบด้วยการ
กาหนดจุดมุ่งหมายว่าต้องการฝึกในเรื่องใด ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกั บเรื่องที่จะสร้างแบบฝึก เขียน
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและเนื้อหาให้สอดคล้องกัน กาหนดวิธีการสอนและสื่อที่จะนามาสร้างแบบ
ฝึก และลงมือผลิตและพัฒนาคุณภาพของแบบฝึกก่อนที่จะนาแบบฝึกไปใช้จริงหรือเผยแพร่ และควร
มีการประเมินผลก่อนและหลังเรียนเพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อที่เราสร้างขึ้น
5.3 ขั้นตอนการสร้างแบบฝึก
การสร้างแบบฝึกนั้นมีหลายขั้นตอนที่ผู้สร้างจะต้องดาเนินการเพื่อให้สามารถนาไปใช้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
สุคนธ์ สินธพานนท์ (2551: 92) กล่าวว่า ในการสร้างแบบฝึกทักษะนั้น ผู้สร้างจะต้อง
ดาเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาหลักสูตร หลักการ จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
2. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์
เนื้อหา จุดประสงค์ในแต่ละแบบฝึก
3. จัดทาโครงสร้างและแบบฝึกแต่ละชุด
4. ออกแบบให้แบบฝึกทักษะแต่ละชุดมีรูปแบบที่หลากหลายและน่าสนใจ
5. ลงมือสร้างแบบฝึกในแต่ละชุด รวมทั้งออกข้อสอบก่อนหลังเรียนให้สอดคล้องกับเนื้อหา
และจุดประสงค์การเรียนรู้
6. นาไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
7. นาแบบฝึกทักษะไปทดลองใช้ และบันทึกผล
8. ปรับปรุงแก้ไขแบบฝึกทักษะให้มีประสิทธิภาพ
9. นาไปใช้จริง และเผยแพร่ต่อไป
ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2552: 449) กล่าวถึงขั้นตอนการสร้างแบบฝึกทักษะไว้ดังนี้
1. ศึกษาปัญหาและความต้องการโดยศึกษาจากการผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หากเป็นไปได้ควรศึกษาความต่อเนื่องของปัญหาในทุกระดับชั้น
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2. วิเคราะห์เนื้อหาหรือทักษะที่เป็นปัญหาออกเป็นเนื้อหาหรือทักษะย่อยๆ เพื่อใช้ในการ
สร้างแบบทดสอบและแบบฝึกหัด
3. พิจารณาวัตถุประสงค์ รูปแบบและขั้นตอนการใช้แบบฝึก เช่น จานาแบบฝึกไปใช้อย่างไร
ในแต่ละชุดประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
4. สร้างแบบทดสอบ ซึ่งอาจมีแบบทดสอบเชิงสารวจ แบบทดสอบเพื่อวินิจฉัยข้อบกพร่อง
แบบทดสอบความก้าวหน้าเฉพาะเรื่อง เฉพาะตอนแบบทดสอบที่สร้างจะต้องสอดคล้องกับเนื้อหา
หรือทักษะที่วิเคราะห์ไว้ในข้อ 2
5. สร้างแบบฝึกหัด เพื่อใช้พัฒนาทักษะย่อยในแต่ละบัตร จะมีคาถามให้นักเรียนสอบ การ
กาหนดรูปแบบ ขนาดของบัตรพิจารณาตามความเหมาะสม
6. สร้างบัตรอ้างอิง เพื่อใช้อธิบายคาตอบหรือแนวทางการตอบแต่ละเรื่อง การสร้างบัตร
อ้างอิงนี้อาจทาเพิ่มเติมเมื่อได้นาแบบฝึกหัดไปทดลองใช้แล้ว
7. สร้างแบบบันทึกความก้าวหน้า เพื่อใช้บันทึกผลการทดสอบหรือผลการเรียน โดยจัดทา
เป็นตอน เป็นเรื่อง เพื่อให้เห็นความก้าวหน้าเป็นระยะๆ สอดคล้องกับแบบทดสอบความก้าวหน้า
8. นาแบบทดสอบไปทดลองใช้เพื่อหาข้อบกพร่อง คุณภาพของแบบฝึกและคุณภาพของ
แบบทดสอบ
9. ปรับปรุงแก้ไขแบบฝึกเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
จากการศึกษาขั้นตอนการสร้างแบบฝึกข้างต้น ผู้วิจัยยึดหลักการสร้างแบบฝึกตามแนวคิด
ของ สุคนธ์ สินธพานนท์ (2551: 92) มาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบฝึกในการวิจัยครั้งนี้
5.4 ประโยชน์ของแบบฝึก
สุคนธ์ สินธพานนท์ (2551: 88-89) กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกทักษะไว้ดังนี้
1. ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามอัตภาพ เด็กแต่ละคนมีความสามารถแตกต่างกัน
การให้ผู้เรียนได้ทาแบบฝึกที่เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละคน ใช้เวลาที่แตกต่างกันออกไปตาม
ลักษณะการเรียนรู้ของแต่ละคน จะทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้
ผู้เรียนเกิดกาลังใจในการเรียนรู้ นอกจากนั้นยั งเป็นการซ่อมเสริมผู้เรียนที่เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน
2. แบบฝึกทักษะช่วยเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่คงทน สามารถให้ผู้เรียนได้ฝึกทันทีหลังจาก
จบบทเรียนนั้นๆ หรือให้มีการฝึกซ้าหลายๆครั้งเพื่อความแม่นยาในเรื่องที่ต้องการฝึก หรือเน้นย้าให้
ผู้เรียนทาการฝึกเพิ่มเติมเฉพาะในเรื่องที่ผิด
3. แบบฝึกทักษะสามารถเป็นเครื่องมือในการวัดผลหลังจากที่ผู้เรียนเรียนจบบทเรียนในแต่
ละครั้ง ผู้เรียนสามารถตรวจสอบความรู้ความสามารถของตนได้และเมื่อไม่เข้าใจและทาผิดในเรื่องใด
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ผู้เรียนสามารถซ่อมเสริมตนเองได้ จัดได้ว่าเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าต่อทั้งครูผู้สอนและผู้เรียน ผู้เรียนไม่
มีปมด้อยที่ตนทาผิดและสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดของตน
4. เป็นสื่อที่ช่วยเสริมบทเรียนหรือหนังสือเรียนหรือคาสอนของครูผู้สอน แบบฝึกที่ครูผู้สอน
จัดทาขึ้นเพื่อฝึกทักษะการเรียนนอกเหนือจากความรู้ในหนังสือเรียนหรือบทเรียน เช่น แบบฝึกทักษะ
การคิดในรูปแบบต่างๆ เป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะของผู้เรียนให้เป็นผู้ที่รู้จักคิดเป็น นาไปสู่การ
แก้ปัญหาต่างๆในการดาเนินชีวิตต่อไป
5. แบบฝึกทักษะรายบุคคล ผู้เรียนสามารถนาไปฝึกเมื่อไรก็ได้ ไม่จากัดเวลาและสถานที่
นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้เรียนทาแบบฝึกได้ตามความต้องการของตน โดยมีครูผู้สอนคอยกระตุ้นหรือเร้า
ใจให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง
6. ลดการสอนของครูผู้สอน ไม่ต้องฝึกทบทวนความรู้ให้ผู้เรียนตลอดเวลา ไม่ต้องตรวจงาน
ด้วยตนเองทุกครั้ง นอกจากแบบฝึกนั้นเป็นการฝึกทักษะการคิดที่ไม่มีเฉลยตายตัวหรือมีแนวเฉลยที่
หลากหลาย
7. เป็นการฝึกความรับผิดชอบของผู้เรียน การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการทาแบบฝึกตาม
ลาพังโดยมีภาระให้ทาตามที่มอบหมาย จัดได้ว่าเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ทางานให้ผู้เรียน เพื่อ
นาไปประยุกต์ปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
8. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ การที่ผู้เรียนได้ทาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ที่มีรูปแบบ
หลากหลายจะทาให้ผู้เรียนสนุกและเพลิดเพลิน เป็นการท้าทายให้ลงมือทากิจกรรมต่างๆ ตามแบบ
ฝึกทักษะ
5.5 การประเมินแบบฝึกทักษะ
Tomlinson (1998: 228-238) ได้แบ่งการประเมินแบบฝึกไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ตรวจสอบรายละเอียดของแบบฝึก (Description of the task) ทั้งทางด้าน
เนื้อหา เช่น ขั้นตอนการทาภาระงาน ภาษาที่นักเรียนต้องใช้เกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนรู้
2. วางแผนการประเมินแบบฝึก (Planning the evaluation) โดยวางกรอบการ
ประเมินทั้งด้านแนวการสอน จุดประสงค์ เปูาหมาย ขอบข่าย ผู้ประเมิน เวลา ประเภทของข้อมูลที่ใช้
ประเมิน
3. เก็บรวบรวมข้อมูล (Collecting information) โดยใช้เครื่องมือ เช่น
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และแบบทดสอบ
4. วิเคราะห์ข้อมูล (Analysis of the information collected) เพื่อตรวจสอบว่า
แบบฝึกที่สร้างขึ้นเป็นไปตามจุดประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
แบบฝึก
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5. สรุปและเสนอแนะ (Conclusions and recommendation) สรุปผลจากข้อมูล
ที่ได้วิเคราะห์ว่าแบบฝึกที่สร้างขึ้นนั้น นักเรียนเรียนรู้ได้ดีมากน้อยเพียงใด และจัดทาข้อเสนอแนะเพื่อ
การสอนครั้งต่อไป
จากแนวคิดข้างต้นเป็นแนวทางการประเมินแบบฝึกที่ผู้วิจัยนามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้
6. กิจกรรมเว็บเควสท์
ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) เข้ามามีบทบาทอย่างสูงในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ในยุคสังคมสารสนเทศ แนวคิดนี้อยู่บนพื้นฐานที่ว่าผู้เรียนเองเป็นผู้สร้างองค์
ความรู้ โดยการลงมือปฏิบัติ แสวงหาเหตุผล ค่อยๆ ทาความเข้าใจจนได้ข้อสรุป ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักการของเว็บเควสท์ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
6.1 ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism)
แนวคิดของทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเป็นแนวคิดที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย โดยมี
ผู้นามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและการพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละสาขาอย่างกว้างขวาง Jean Piaget
(1929) กล่าวว่า ความรู้ไม่ใช่ตัวสารสนเทศที่คงที่ (A static body Information) ที่ส่งผ่านจากผู้สอน
ไปยังตัวผู้เรียน แต่เป็นกระบวนการของการสร้างและจัดระบบโครงสร้างใหม่ของความรู้อย่างต่อเนื่อง
ผู้เรียนจะต้องมีการสร้างและปรับโครงสร้างของความรู้ใหม่นี้ด้วยตนเอง อีกทั้ง Jean Piaget ได้เสนอ
อีกว่าการรู้บางสิ่งมีความหมายมากกว่าการจาข้อมูล การรู้ (Knowing) เกี่ยวกับการจัดลาดับข้อมูล
และการขยายความคิดรวบยอดที่บุคคลมีอยู่เพื่อรับประสบการณ์หรือข้อมูลใหม่ นอกจากนี้ Jean
Piaget ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา ทฤษฎีนี้ถือเป็นพื้นฐานของแนวคิด
ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ซึง่ Jean Piaget ได้แบ่งขั้นของการพัฒนาการทางสติปัญญา
เป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ระยะประสาทสัมผัส กล้ามเนื้อ และการเคลื่อนไหว (Sensorimotor
Stage) คือ อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 2 ปี เด็กจะรู้เฉพาะสิ่งที่เป็นรูปธรรม โดยผ่านประสาทสัมผัสทางหู
ปาก ตา ต่อสภาพแวดล้อม มีพฤติกรรมที่แสดงออกต่อสิ่งเร้า มีความเจริญอย่างรวดเร็วในด้าน
ความคิดเข้าใจ การประสานงานระหว่างกล้ามเนื้อและสายตา การใช้ประสาทสัมผัสต่างๆ ต่อสภาพ
จริงรอบตัว เด็กวัยนี้ชอบทาอะไรๆซ้าๆ เป็นการเรียนแบบ พยายามแก้ปัญหาแบบลองผิดลองถูก
ความสามารถในการคิดวางแผนของเด็กอยู่ในขีดจากัด
ขั้นที่ 2 ขั้นเตรียมสาหรับความคิดที่มีเหตุผล (Preoperational Stage) อยู่ในช่วงอายุ 2-7 ปี
เป็นขั้นที่เด็กเริ่มเรียนรู้ภาษาพูดและเข้าใจเครื่องหมายต่างๆหรือสภาพแวดล้อมตัว สัญลักษณ์ต่างๆ
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เด็กสามารถสร้างโครงสร้างความรู้ทางปัญญาแบบง่ายๆ โดยไม่เห็นวัตถุหรือเหตุการณ์ที่สัมพันธ์กัน
ซึ่งการคิดพื้นฐานที่อาศัยการรับรู้เป็นส่วนใหญ่ เด็กในวัยนี้ยังไม่สามารถคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลได้
Jean Piaget ได้แบ่งขั้นนี้ออกเป็นขั้นย่อยๆ 2 ขั้น คือ
2.1 ขั้นก่อนเกิดความคิดรวบยอด (Pre-conceptual Thought) เด็กวัยนี้อยู่ในช่วง 2-4 ปี
เด็กมีลักษณะชอบสารวจ ตรวจสอบ เด็กจะสนใจว่าทาไมเหตุการณ์ต่างๆ จึงเกิดขึ้นได้อย่างไร เด็กเริ่ม
จะใช้ภาษาและความเข้าความหมายของสัญลักษณ์ โดยที่เด็กในขั้นนี้จะมีลักษณะต่างๆดังนี้
2.1.1 ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางชัดเจน
2.1.2 มองไม่เห็นวัตถุที่เหมือนกัน อาจมีบางส่วนต่างกัน
2.1.3 เริ่มคิดอย่างมีเหตุผลเป็นแบบตามใจตนเอง
2.1.4 ตัดสินใจต่างๆ ตามที่มองเห็น
2.2 ขั้นคิดแบบรู้ขึ้นได้เอง (Intuitive Though) อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 4-7ปี เป็นการคิด
เกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างอย่างรวดเร็วโดยไม่คานึงถึงความละเอียด การคิดและการตัดสินใจขึ้นอยู่กับ
การรับรู้เป็นส่วนใหญ่ ทาให้การตัดสินใจเปลี่ ยนไปเปลี่ยนมา ความเข้าใจเด็กเริ่มมีปฏิกิริยาต่อ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น มีความสนใจอยากรู้อยากเห็นและมีการซักถามมากขึ้น มีการเรียนแบบพฤติกรรม
ของผู้ใหญ่ที่อยู่รอบข้าง ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการคิด อย่างไรก็ตามความเข้าใจของเด็กวัยนี้ก็ยัง
ขึ้นอยู่กับสิ่งที่รับรู้จากภายนอกนั่นเอง โดยเด็กในขั้นนี้มีลักษณะดังนี้
2.2.1 เข้าใจเรื่องจานวน
2.2.2 เข้าใจเรื่องการคงที่ (Conversation) เริ่มคิดได้ว่าของบางสิ่งบางอย่างยังคง
เดิมไม่คานึงถึงรูปร่างและจานวนที่เปลี่ยนไป
2.2.3 เล่นเพื่อเข้าสังคมมากขึ้น เลียนแบบบทบาทต่างๆและยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง
น้อยลง
ขั้นที่ 3 ขั้นการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงรูปธรรม (Concrete Operational Stage) อยู่ในช่วง
อายุระหว่าง 7-11 ปี เด็กวัยนี้สามารถใช้สมองในการคิดอย่างมีเหตุผล แต่กระบวนการคิดและการใช้
เหตุผลในการแก้ปัญหายังต้องอาศัยสิ่งที่เป็นรูปธรรม จุดเด่นของเด็กวัยนี้คือเริ่มมีเหตุผล สามารถคิด
กลับไปกลับมาได้ เด็กเริ่มมองเห็นเหตุการณ์และสิ่งต่างๆได้หลายแง่หลายมุมมากขึ้น สามารถตั้ง
เกณฑ์นามาใช้ในการแบ่งแยกสิ่งต่างๆ เป็นหมวดหมู่ได้
ขั้นที่ 4 ขั้นการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงนามธรรม (Formal Operational Stage) อยู่ในช่วงอายุ
ระหว่าง 11-15 ปี ในขั้นนี้โครงสร้างทางความคิดของเด็กได้พัฒนามาถึงขั้นสูงสุด เด็กจะเริ่มเข้าใจ
กฎเกณฑ์ทางสังคมได้ดีขึ้น สามารถเรียนรู้โดยใช้เหตุผลมาอธิบายและแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้เด็ก
รู้จักคิดตัดสินปัญหา มองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆได้มากขึ้น สนใจในสิ่งที่เป็นนามธรรมและ
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สามารถเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมได้ดีขึ้นพัฒนาการของเด็กจะเป็นไปตามลาดับขั้นและเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องจากระดับต่าไปสู่ระดับสูงโดยไม่มีการกระโดดข้ามขั้ น แต่บางช่วงอาจช้าหรือเร็วก็ได้ โดย
พัฒนาการการทางสติปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใน 2 ลักษณะ คือ
4.1 การผสมผสานหรือการซึมซับ (Assimilation) หมายถึง การซึมซับประสบการณ์ที่ได้ให้
เข้ามาอยู่ในโครงสร้างของสติปัญญา (Cognitive Structure) ของเด็ก
4.2 การปรับโครงสร้างของสติปัญญาให้กับสิ่งแวดล้อม (Accommodation) เป็นการ
เปลี่ยนแปลงความคิดของเด็กที่มีอยู่ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมหรือประสบการณ์ใหม่หลักการสาคัญอีก
ประการหนึ่งคือ การสร้างภาวะสมดุล (Equilibration) หมายถึง การที่บุคคลแต่ละคน จะต้อง
ปรับปรุงความสมดุลทางสติปัญญาจากขั้นต่าไปหาขั้นที่สูงกว่า โดยใช้การซึมซับประสบการณ์ และ
การปรับโครงสร้างทางสติปัญญาทั้ง 2 ข้อ และการปรับสมดุลเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับทุกคนเพื่อการ
พัฒนาไปสู่ขั้นที่สูงขึ้นไปกระบวนการปรับโครงสร้างของความรู้
4.2.1. กระบวนการดูดซึม (Assimilation) เป็นการดูดซึมประสบการณ์ใหม่เข้ากับ
ความรู้และประสบการณ์เดิมที่คล้ายกัน
4.2.2. กระบวนการปรับโครงสร้าง (Accommodation) เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง
จากกระบวนการดูดซึม โดยถ้าปรากฏว่าประสบการณ์ใหม่สามารถเข้าได้กับประสบการณ์เดิมได้สมอง
จะมีการโครงสร้างใหม่ขึ้นมาแทนเพื่อปรับให้กับประสบการณ์ใหม่นั้น
Vygotsky (1978) นักจิตวิทยาชาวรัสเซีย ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการสร้างทฤษฎีการ
เรียนรู้ตามแนว Constructivism ได้เสนอแนวคิดที่เรียกว่า “Zone of Proximal Development”
ซึ่งหมายถึง อาณาเขตระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ซึ่งจะร่วมกันสร้างความหมายสร้างความรู้และ
สติปัญญาขึ้นมา และเชื่อว่าบริบททางสังคมและวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และสนับสนุนให้ใช้
วิธีการด้านค้นคว้าหาความรู้ในการเรียน โดยหลักการเรียนรู้ของ Vygotsky
1. การสร้างความหมาย (Making Meaning)
1.1 ชุมชนมีบทบาทสาคัญในการเรียนรู้
1.2 บุคคลที่อยู่แวดล้อมเด็กมีทธิพลต่อการมองโลกของเด็กเป็นผู้มีบทบาท
2. เครื่องมือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
2.1 รูปแบบและคุณภาพของเครื่องมือเป็นสิ่งกาหนดรูปแบบและอัตราของการ
พัฒนา
2.2 เครื่องมืออาจจะรวมถึงตัวบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่ วัฒนธรรมและภาษา
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3. เขตการพัฒนาใกล้ชิด (Zone of Proximal Development) เชื่อว่าเด็กๆ เลียนแบบ
ผู้ใหญ่ในขั้นต้น ต่อมาค่อยๆ พัฒนาทีละน้อยจนกระทั่งสามารถปฏิบัติงานบางอย่างได้โดยไม่มีใครช่วย
โดยเรียกระยะที่เด็กทีละคนต้องมาช่วยกับระยะที่เด็กสามารถทาได้เองโดยไม่ต้องมีคาแนะนาว่า “เขต
การพัฒนาใกล้ชิด” เป็นอาณาเขตระหว่างผู้สอนและผู้เรียนซึ่งจะร่วมกันสร้างความหมายความรู้และ
สติปัญญาขึ้นมา การเรียนรู้ไม่ควรถูกแยกแยะออกจากบริบท หรือเป็นอิสระจากประวัติศาสตร์และ
สังคม แต่การเรียนรู้ คือ ประสบการณ์ที่ได้มาจากการสั่งสมมาจากส่วนบุคคลประสบการณ์
ประวัติศาสตร์และสังคมของกลุ่มคน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองนี้ จะทาให้ผู้เรียนสร้างแนวความคิดหลักอยู่ตลอดเวลา โดยไม่จาเป็นจะต้องมีการสอน
ภายในห้องเรียนเท่านั้น แต่จะได้จากสิ่งแวดล้อมเป็นสาคัญ การเรียนรู้ตามแนวคิดนี้ จะเกิดขึ้นได้ตาม
เงื่อนไขดังนี้
3.1 การเรียนรู้เป็นกระบวนการแอคทีฟ (Active process) เป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น
เฉพาะตัวส่วนการสอนโดยวิธีบอกเล่าซึ่งเป็นกระบวนการพาสซีฟ (Passive process) จะไม่ช่วยให้
เกิดการพัฒนาแนวความคิดหลัก แต่อาจเป็นวิธีการให้ข้อมูลทางหนึ่ง
3.2 ความรู้ต่างๆจะถูกสร้างด้วยตัวนักเรียนเองโดยใช้ข้อมูลที่รับมาใหม่ร่วมกับ
ข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วจากแหล่งความรู้ต่างๆ รวมทั้งประสบการณ์เดิมมาช่วยตัดสินใจ
3.3 ความรู้และความเชื่อของแต่ละคนจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และสังคมที่นักเรียนได้พบเห็นมาเป็นตัวตัดสิน และใช้เป็นข้อมูลในการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่
3.4 ความเข้าใจจะแตกต่างจากความเชื่อ และความเชื่อจะมีผลโดยตรงต่อการสร้าง
แนวคิดและการเรียนรู้ ดังนั้น ครูจึงเป็นเพียงผู้ค้นหาความรู้เดิมของนักเรียนแล้วจัดสถานการณ์ใหม่
เพื่ อ กระตุ้ น ให้ ผู้ เ รี ย นสร้ า งความรู้ ใ หม่ ขึ้ น ซึ่ ง ตามทฤษฎี การสร้ า งองค์ ค วามรู้ ด้ ว ยตนเอง
(Constructivism) ที่ว่าการเรีย นรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในบุคคล บุคคลเป็นผู้ส ร้าง
(Construct) ความรู้จากการสัมพันธ์สิ่งที่พบเห็นกับความรู้ความเข้าใจเดิมเกิดเป็นโครงสร้างทาง
ปัญญา (Cognitive structure) การจัดกิจกรรมต้องให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมาก
ที่สุด และกิจกรรมให้หลากหลาย เพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งเป็นหลักการของการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นสาคัญ
จากข้อความข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า แนวคิดทฤษฎีการสร้างองค์ ความรู้ด้วยตนเอง
หมายถึงการสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองของผู้เรียน โดยผู้เรียนจะอาศัยประสบการณ์เดิมและ
แรงจูงใจภายในตนเองเป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้ การสร้างความรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายใน
บุคคลโดยไม่รู้ตัว ความรู้อาจได้มากประสบการณ์ตรงของตนเองและบางเรื่องได้มาจากการเรียนรู้ผ่าน
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การสารวจ ลงมือปฏิบัติจริง และได้มาจากการแลกเปลี่ยนกับผู้อื่น ซึ่งเป็นทฤษฏีการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
6.2 วิธีการเรียนแบบสืบเสาะ (Inquiry-based learning)
ได้มีนักการศึกษาหลายท่านที่เรียกชื่อวิธีการเรียนแบบ Inquiry แตกต่างกันไป เช่น “การ
เรียนแบบสืบเสาะหาความรู้” “การเรียนแบบสืบสวนสอบสวน” “การเรียนแบบสืบเสาะ” ในงานวิจัย
นี้ ผู้วิจัยเรียกชื่อการเรียนแบบ Inquiry ว่าเป็นการเรียนแบบสืบเสาะ และอาจกล่าวได้ว่าวิธีการเรียน
แบบสืบเสาะ (Inquiry-based learning) เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นหลักหรือแนวคิดอีก
แบบที่เน้นการเรียนรู้ โดยเกี่ยวข้องกับการตั้งคาถามหรือกาหนดสมมติฐาน การคิดเชิงวิพากษ์ด้วย
เหตุผล (Critical thinking) และการแก้ปัญหาเป็นพื้นฐานที่สาคัญ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ
สืบเสาะมีลักษณะที่คล้ายกับการสอนแบบวิธีแก้ปัญหา โดยผู้สอนเป็นผู้จัดสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม
เพื่อให้เกิดปัญหาทาให้ผู้เรียนคิดแสวงหาคาตอบ สิ่งที่สาคัญที่จะนาไปสู่การค้นพบ แนวคิดแบบ
สืบเสาะ เน้นการใช้และการเรียนรู้เนื้อหา เป็นเพียงแต่วิธีการเชื่อมโยงนาไปสู่การพัฒนา การประมวล
ใช้ข้อมูลเพื่อสร้างทักษะการแก้ปัญหาเท่านั้น ระบบจะเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ขณะที่ผู้สอนเป็น
เพียงผู้อานวยความสะดวกในการเรียนรู้
สุคนธ์ สินธพานนท์ (2545) ได้ให้ความหมายของวิธีการสอนแบบสืบเสาะว่า เป็นวิธีสอนที่
เน้นการพัฒนาความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา หรือการแสวงหาความรู้ โดยใช้กระบวนการทาง
ความคิดเพื่อแสวงหาความรู้และค้นพบคาตอบด้วยตนเอง โดยมีผู้สอนเป็นผู้เร้าความสนใจ กระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดความสงสัย คิดหาคาตอบ ช่วยจัดสถานการณ์ สิ่งอานวยความสะดวกและจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เอื้อต่อการสืบเสาะหาความรู้และอาจร่วมอภิปรายกับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นพบ
ความคิด รวบยอดหรื อหลั กการที่ ถูก ต้องการเรี ยนแบบสื บเสาะสามารถแบ่ งตามลั กษณะการจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็น 3 ประเภท คือ
1. ผู้สอนมีบทบาทสาคัญในการสืบเสาะ (Passive Inquiry) วิธีนี้ผู้สอนมีบทบาทสาคัญในการ
ใช้คาถามกระตุ้นเป็นแนวทางให้ผู้เรียนคิดหาคาตอบ เหมาะสาหรับการเริ่มสอนแบบสืบเสาะเนื่องจาก
ผู้สอนจะเป็นผู้ใช้คาถามโดยถามนาไปสู่คาตอบและพยายามกระตุ้นให้ผู้เรียนตั้งคาถามอยู่เสมอ ผู้สอน
เป็นผู้ตั้งคาถามโดยส่วนใหญ่ คือ ประมาณร้อยละ 90 ส่วนผู้เรียนจะเป็นผู้ตั้งคาถามเองประมาณร้อย
ละ 10 เท่านั้น
2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันในการสืบเสาะ (Combined Inquiry) วิธีนี้ผู้สอนและผู้เรียนเป็น
ผู้ดาเนินการในการสืบเสาะร่วมกัน โดยผู้สอนเป็นผู้ตั้งคาถามเท่าๆกับผู้เรียน คือ ประมาณร้อยละ 50
ซึ่งเหมาะสาหรับการสอนที่ผู้เรียนได้ผ่านขั้นของ Passive Inquiry มาแล้ว ผู้เรียนจะคุ้นเคยกับการ
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ตอบคาถาม การซักถามปัญหา ในขั้นนี้เมื่อผู้เรียนถาม ผู้สอนไม่ควรให้คาตอบทันทีแต่ควรจะส่งเสริม
หรือถามต่อเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดด้วยตนเอง โดยใช้คาถามนาไปเรื่อยๆ จนกระทั่งผู้เรียนค้นพบ
คาตอบด้วยตนเอง
3. ผู้เรียนเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการสืบเสาะ (Active Inquiry) การสอนแบบนี้ผู้เรียนจะ
เป็นผู้ตั้งคาถามและตอบคาถามเป็นส่วนใหญ่ หลังจากที่ได้ฝึกตั้งคาถามและตอบคาถามจนคุ้นเคย
มาแล้ว ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความคิด การตั้งคาถามในกระบวนการสืบสวนเพื่อหาคาตอบด้วย
ตนเองมาตามลาดับชั้น ซึ่งผู้เรียนมีส่วนในการตั้งคาถามและตอบคาถามประมาณร้อยละ 90 จึงนับว่า
เป็นจุดประสงค์สาคัญสูงสุดมีการเรียนรู้โดยวิธีสืบเสาะสุคนธ์ สินธพานนท์ (2545) ได้จัดรูปแบบ
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบเสาะออกเป็น 5 ขั้นตอนดังนี้
1. ผู้สอนสร้างสถานการณ์หรือปัญหาจากเนื้อหาในหลักสูตร
2. ขั้นใช้คาถามในการอภิปรายเพื่อนาไปสู่แนวทางในการหาคาตอบ
3. ขั้นใช้คาถามเพื่อนาไปสู่การออกแบบกาหนดวิธีการศึกษา การทดลองเพื่อหาคาตอบ
4. ดาเนินการศึกษาค้นคว้าสืบสวนสอบสวน
5. ขั้นอภิปรายเพื่อสรุปผล
ปิยรัตน์ คัญทัพ (2543) ได้พัฒนารูปแบบกระบวนการออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ
1. ระบุปัญหาหรือคาถาม (Identifying a question or problem)
2. สร้างสมมติฐาน (Making hypothesizes)
3. รวบรวมข้อมูล (Gathering data)
4. ตรวจสอบและประเมินสมมติฐาน (Assessing hypothesizes)
5. นาผลที่ได้ไปใช้ต่อ (Generalizing)
การเรียนแบบสืบเสาะนี้ สิ่งสาคัญเป็นอย่างยิ่งคือการใช้คาถาม หรือการระบุปัญหา ผู้สอน
ต้องฝึกทักษะการตั้งคาถามจนเกิดความชานาญ จึงจะนาผู้เรียนคิดหาคาตอบรวมถึงสามารถที่จะสร้าง
ความคิดรวบยอดได้ด้วยตนเอง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาแนกประเภท
ของคาถามออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
1. คาถามเพื่อนาไปสู่การสังเกต เป็นคาถามที่ผู้เรียนตอบโดยใช้ประสาทสัมผัสในการเรียนรู้
และตอบปัญหาหรือเป็นการรวบรวมข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหา
2. คาถามนาไปสู่การอธิบาย เป็นคาถามที่ต้องการให้ผู้ตอบใช้เหตุผลประกอบกับข้อมูลต่างๆ
ที่รวบรวมได้จากการสังเกตข้อมูลและจากความรู้เดิม ซึ่งเป็นคาถามที่ส่งเสริมให้เกิดทักษะในการแปล
ความหมายข้อมูลและการสรุป รวมทั้งทักษะในการสื่อความหมาย คาถามนาไปสู่การตั้งสมมติฐาน
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เป็นคาถามที่ช่วยให้ผู้เรียนคาดคะเนคาตอบหรือทานายคาตอบ โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้า
และความรู้เดิมที่มีอยู่
3. คาถามที่นาไปสู่การออกแบบวิธีการศึกษาค้นคว้าหรือออกแบบการทดลองเป็นคาถามที่ให้
ผู้เรียนอธิบายเพื่อนาไปสู่การกาหนดวิธีการศึกษาหาความรู้ ส่วนใหญ่มักใช้คาว่าเหตุใด ทาไม อย่างไร
4. คาถามที่นาไปสู่การนาไปใช้ เป็นคาถามที่ต้องการให้ผู้ตอบนากฎเกณฑ์หรือความสัมพันธ์
ต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ในสถานการณ์ใหม่ เป็นคาถามที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าลักษณะสาคัญของการเรียนแบบสืบเสาะคือ การเรียนที่เน้นการพัฒนา
ความคิดของผู้เรียน โดยการตั้งคาถาม กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะในการแก้ปัญหา คิดหาคาตอบจน
ค้นพบคาตอบและความคิดรวบยอดด้วยตนเอง
6.3 ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับทักษะการคิดขั้นสูง
มีนักการศึกษาหลายท่านให้แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับทักษะการคิดขั้นสูงไว้ ดังนี้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545: 29-62) แบ่งทักษะการคิดออกเป็น 2
ประเภทใหญ่ๆ คือ ทักษะการคิดที่เป็นแกนและทักษะการคิดขั้นสูง
ทักษะการคิดที่เป็นแกน (Core/General Thinking Skills) หมายถึง ทักษะการคิดที่
จ าเป็ น ต้ อ งใช้ อ ยู่ เ สมอในการด ารงชี วิ ต ประจ าวั น และเป็ น พื้ น ฐานของการคิ ด ขั้ น สู ง ที่ มี ค วาม
สลับซับซ้อน
ทักษะการคิดขั้นสูง (Higher – Ordered Thinking Skills) หมายถึงทักษะการคิดที่มีขั้นตอน
หลายขั้นและต้องอาศัยทักษะการสื่อความหมายและทักษะการคิดที่เป็นแกนหลายๆ ทักษะในแต่ละ
ขั้น ทักษะการคิดขั้น สูงจึงจะพัฒนาได้เมื่อเด็กได้พัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานจนมีความชานาญ
พอสมควรแล้ว ทักษะการคิดขั้นสูงประกอบด้วยการคิดที่สาคัญดังนี้
1. การคิดวิจารณญาณ (Critical Thinking) หมายถึง การคิดอย่างมีเหตุผลไตร่ตรองเพื่อการ
ตัดสินใจว่าสิ่งใดควรเชื่อและสิ่งใดควรทา การใช้เหตุผลเชิงอุปมาน การใช้เหตุผลเชิงอนุมาน การ
สังเกต การตีความ การตั้งสมมติฐาน การพิจารณา ความน่าเชื่อถือ การตัดสินคุณค่าและกลวิธีการ
แก้ปัญหา
2. การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) หมายถึง ความสามารถในการคิดในสิ่งที่แปลก
ใหม่ในแง่มุมต่างๆ เป็นความคิดที่มีประโยชน์และมีคุณค่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัว
บุคคลทุกคนมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไป ความคิดสร้างสรรค์เป็นลักษณะความคิดแบบอเนกนัย
คือ ความคิดหลายทิศทางที่นาไปสู่กระบวนการคิดประดิษฐ์สิ่งแปลกใหม่รวมทั้งการคิดและค้นพบ
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วิธีการแก้ปัญหาใหม่ ความคิดแบบอเนกนัยประกอบด้วย ความคิดริเริ่มความคิดยืดหยุ่น ความคิด
คล่องตัวและความละเอียดลออ
3. การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง การกระทาของบุคคลในการที่เลื อกทางเลือก
ที่มีอยู่หลายๆ ทางเลือก โดยการรวบรวมและประเมินข้อมูลและสิ่งประกอบอื่นๆ ที่สาคัญโดยการ
เลือกทางเลือกที่ดีที่สุดเพียงทางเลือกเดียวที่สามารถตอบสนองเปูาหมายหรือความต้องการของผู้
เลือก เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติจนกระทั่งนาผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ ความสาคัญของการ
ตัดสินใจ มีลักษณะของกระบวนการและวิธีการรวมกัน หมายถึงขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์
4. การแก้ปัญหา (Problem Solving) ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาเป็นกระบวนการทางาน
ที่สลับซับซ้อนของสมองที่ต้องอาศัยสติปัญญา ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ความคิด การรับรู้ความ
ชานาญ รูปแบบพฤติกรรมต่างๆ ประสบการณ์เดิมทั้งจากทางตรง (มีผู้อบรมสั่งสอน) และทางอ้อม
(เรียนรู้ด้วยตนเอง) มโนมติ กฎเกณฑ์ ข้อสรุป การพิจารณา การสังเกตและการใช้กลยุทธ์ทางปัญญา
ที่จะวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความรู้ความเข้าใจต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ มีเหตุผลและจินตนาการ เพื่อ
หาแนวปฏิบัติให้ปัญหานั้นหมดสิ้นไป บรรลุจุดมุ่งหมายที่ต้องการและการได้มาซึ่งความรู้ใหม่ ใน
กระบวนการการแก้ปั ญหานั้ น เพื่อให้ การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างเป็นระบบระเบียบจาเป็นจะต้อง
ดาเนินการตามลาดับขั้นตอน
อุษณีย์ โพธิสุข (2544) ให้ความหมายของทักษะการคิดขั้นสูงไว้ว่า หมายถึง คุณลักษณะ
ทางความคิดของมนุษย์ที่ใช้กลยุทธ์ทางความคิดที่ซับซ้อน ลึกซึ้ง สร้างสรรค์ มีหลักเกณฑ์ที่ต้องอาศัย
คุณภาพความคิดขั้นสูงในการประมวลองค์ความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ โดยอาจใช้วิธีคิดเชิงสร้างสรรค์
คิดแบบมีวิจารณญาณ คิดแก้ปัญหา คิดแบบอภิปัญญา ฯลฯ เพื่อนนาไปสู่คาตอบเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
โดยอาจใช้ทักษะความคิดหลายๆ ด้าน ประกอบกันหรืออาจเน้นทักษะความคิดด้านใดด้านหนึ่ง
มากกว่าทักษะทางความคิดด้านอื่น ซึ่งแล้วแต่เงื่อนไขหรือสถานการณ์ที่จะต้องใช้กลยุทธ์ทางความคิ ด
ด้านใดด้านหนึ่งไปใช้ โดยมิใช่เป็นคุณภาพทางความคิดที่ได้มาจากการจาเท่านั้น อาจกล่าวได้ว่า
ความคิดระดับสูงหมายถึง คุณลักษณะของสมองในการที่รับข้อมูล (Encode) เก็บรักษา (Storage)
และจัดกระทา (Operate) ข้อมูลแล้วนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งปริมาณและ
คุณภาพ
ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Benjamin Bloom (Bloom’s Taxonomy) เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ทักษะการคิดขั้นสูง
ชวลิต ศรีคา (2552: 1-4) กล่าวว่า Benjamin Bloom และคณะจัดพฤติกรรมการเรียนรู้ซึ่ง
ได้พัฒนาในช่วงศตวรรษที่ 6 ของศตวรรษที่ 20 โดยใช้หลักจาแนกอันดับ (Taxonomy) ซึ่งแยก
พฤติกรรมการเรียนรู้ออกเป็น 3 ด้าน คือ
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1. พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย (Cognitive domain) ได้แก่ ความรู้ความจา (Knowledge)
ความเข้าใจ (Comprehension) การนาไปใช้ (Application) การวิเคราะห์ (Analysis) การ
สังเคราะห์ (Synthesis) และการประเมินค่า (Evaluation)
2. พฤติกรรมด้านจิตพิสัย (Affective domain) ได้แก่ การรับรู้ (Receiving) การตอบสนอง
(Responding) การเห็นคุณค่า (Valuing) การจัดระบบและการสร้างกรอบความคิด (Organization
and Conceptualizing) และการสร้างลักษณะนิสัย (Characterization by value or Value
Concept)
3. พฤติกรรมด้านทักษะพิสัย (Psychomotor domain) ได้แก่ การเลียนแบบ (Imitation)
การทาตามแบบ (Manipulation) การทาอย่างถูกต้อง (Precision) ความชัดเจนในการปฏิบัติ
(Articulation) การทาอย่างเป็นธรรมชาติหรืออัตโนมัติ (Naturalization)
พฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถในการคิดหรือกระบวนการทางปัญญา คือ พฤติกรรมการ
เรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive domain) เป็นสมรรถภาพทางสติปัญญาหรือทางสมองของผู้เรียนใน
การเรียนรู้สิ่งต่างๆที่ผู้เรียนจะต้องอาศัยความสามารถทางสมองเป็นที่ตั้งของการคิดในระดับต่างๆ ใน
ปี ค.ศ. 1956 Benjamin Bloomและคณะ ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ห รือพุทธิพิสั ย
(Cognitive domain) ว่ามีลักษณะเป็นกระบวนการทางปัญญาที่เป็นลาดับขั้น (Benjamin Bloom’s
Taxonomy of Education Objectives) ดังแผนภาพต่อไปนี้

(Bloom & Krathwohl, 1956)
Source: http://www.odu.edu/educ/roverbau/Bloom/blooms_taxonomy.htm
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ต่อมาLorin Anderson and David Krathwohl (2001) ได้นาเสนอ Bloom’s Revised
Taxonomy โดยแบ่ ง ส่ ว นที่ เ ป็ น ความคิ ด ออกเป็ น 2 ระดั บ คื อ การคิ ด ขั้ น ต่ า (Lower-order
Thinking) และการคิดขั้นสูง (Higher-order Thinking) ดังนี้

(Anderson & Krathwohl, 2001)
Source: http://www.odu.edu/educ/roverbau/Bloom/blooms_taxonomy.htm

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ทักษะการคิดเป็นความสามารถที่ต้องใช้สมองในการคิดหาคาตอบใน
ภาระงานที่ได้รับให้สาเร็จ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ เดิมกับความรู้ใหม่ ซึ่งตรงกับ
จุดมุ่งหมายของกิจกรรมเว็บเควสท์
6.4 ความหมายของเว็บเควสท์
เว็บเควสท์ เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองรวมถึงการใช้
กระบวนกลุ่มในการแก้ปั ญหา การตัดสิ นใจ โดยผู้เรียนจะใช้แหล่งความรู้ที่มีอยู่มากมายใน
อินเตอร์เน็ต ในการสืบค้นข้อมูลที่ต้องการ บทเรียนการแสวงรู้บนเว็บมีจุดเริ่มต้นจาก Bernie Dodge
แห่งภาควิชาเทคโนโลยีภาคการศึกษา แห่ง San Diego State University ได้พัฒนาขึ้นในปี 1995
โดยมีเปูาหมายที่จะนาแหล่งความรู้ที่หลากหลายบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมาใช้เป็นฐานในการจัดประ
การณ์การเรียนรู้ โดยผู้เรียนจะแสวงหาข้อมูลจากแหล่งความรู้ที่จัดไว้อย่างเป็นระบบเพื่อใช้ในการ
เรียนการสอน (อ้างมาจาก WebQuest.org.uk webpage, no date) มีผู้ให้คานิยามเกี่ยวกับ
ความหมายของกิจกรรมเว็บเควสท์ (WebQuests Activities) ไว้อาทิเช่น
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Dodge (1995) กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการสืบเสาะเป็นหลัก (Inquiry –
oriented Activities) โดยแหล่งข้อมูลส่วนใหญ่อยู่บนอินเตอร์เน็ต และผู้สอนได้ทาการคัดเลือก
มาแล้วว่าเป็นเว็บไซต์ที่เหมาะสมเน้นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
วสันต์ อติศัพท์ (2546: 52-61) ได้ให้นิยามของเว็บเควสท์ (WebQuest)ไว้ว่า เว็บเควสท์ คือ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการแสวงหาความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนบนแหล่งต่าง ๆ ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เว็บเควสท์เน้นการใช้สารสนเทศ
มากกว่าการแสวงหาสารสนเทศ สนับสนุนผู้เรียนในขั้นการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห และการประเมิน
ค่า ทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้จินตนาการ และทักษะการแก้ปัญหาโดยผู้เรียนจะต้องค้น พบคาตอบ
และสร้างสรรค์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ที่ครูผู้สอนเสนอแนะอย่างมีความหมาย
Lasley, Matczynski, & Rowley (2002) กล่าวว่า เว็บเควสท์ คือวิถีทางในการแสวงหา
ความรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน กิจกรรมกลุ่มนี้จะให้ผู้เรียนร่วมกันเข้าใจถึงเนื้อหา
ต่างๆพัฒนากระบวนการในการปฏิสัมพันธ์ของกลุ่ม อีกทั้งยังนาข้อมูลพื้นฐานที่ครูผู้สอนแนะนาจาก
แหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ได้
Yates (2003: unpaged) ให้ความหมายของเว็บเควสท์ว่า เป็นการให้ประสบการณ์โดยตรง
แก่ผู้เรียน ครูเป็นผู้ชี้แนะแนวทางแล้วให้ผู้ เรียนเข้าหาข้อมูลเนื้อหาที่สอดคล้องกับประสบการณ์การ
เรียนรู้นั้น ๆ
Peterson, et. al. (2003) กล่าวว่า เว็บเควสท์ เป็นกลุ่มของข้อปัญหา และงานต่างๆ ให้
ผู้เรียนได้พยายามเข้าศึกษาข้อมูล เนื้อหาต่างๆ และยังเป็นการชี้แนะให้ผู้เรียนเข้าถึงข้อมูลตามที่
ครูผู้สอนได้เจาะจงแหล่งข้อมูล เว็บต่างๆ ซึ่งสนับสนุนการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ หรือการเรียน
ร่วมกัน (Teams in a Class)
March (2004) กล่าวถึง เว็บเควสท์ ว่า เว็บเควสท์เป็นการจัดโครงสร้างในการเรียนรู้ที่ มี
ลักษณะเป็นโครงร่าง (Scaffolded Learning Structure) โดยใช้ตัวเชื่อมโยง (Link) ไปยังแหล่งต่างๆ
บนเครือข่ายเว็บทั่วโลก (World Wide Web) และมีงานต่างๆ ชักชวนให้ผู้เรียนค้นหาคาตอบ จากข้อ
คาถามนั้นๆ พัฒนาทักษะเฉพาะ และโต้ตอบกับกระบวนการของกลุ่ม ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถนา
ข้อมูลใหม่ๆ ไปใช้แก้ปัญหาได้ด้วยความเข้าใจ
ชาคริต อนันตวัฒนวงศ์ (2549: 13 ; อ้างอิงมาจาก Lasley. 2002: unpaged) ให้นิยามของ
เว็บเควสท์ว่า เป็นวิถีทางในการแสวงหาความรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน กิจกรรมกลุ่ม
นี้จะให้ผู้เรียนร่วมกันเข้าใจถึงเนื้อหาต่าง ๆ พัฒนากระบวนการในการปฏิสัมพันธ์ของกลุ่ม อีกทั้งยัง
นาข้อมูลพื้นฐานที่ครูผู้สอนแนะนาจากแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ได้
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สรุปได้ว่าเว็บเควสท์ เป็นกิจกรรมการเรียนแบบกลุ่มที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยให้ผู้เรียนได้
เสาะแสวงหาข้อมูลที่มีอยู่บนเว็บไซต์ที่ผู้สอนจัดเตรียมให้เพื่อแก้ปัญหาและค้นหาคาตอบด้วยตนเอง
6.5 องค์ประกอบของเว็บเควสท์
Dodge (1995; 1997: 2) ได้อธิบาย 6 องค์ประกอบพื้นฐานของกิจกรรมเว็บเควสท์ ซึง่
ประกอบด้วยส่วนต่างๆ คือ
1. Introduction (ขั้นนา) เป็นส่วนที่ให้ข้อมูลภูมิหลังเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนในการเข้า
สู่โปรแกรมเว็บเควสท์
2. Task (ภาระงาน) เป็นส่วนที่แสดงกิจกรรมที่น่าสนใจให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และส่งเสริมความรู้
โดยการรวบรวมข้อมูลผ่านเว็บเควสท์ นักเรียนได้ทากิจกรรมแบบสืบเสาะ
3. Information sources (แหล่งข้อมูล) เป็นส่วนของแหล่งข้อมูลที่จาเป็นต่อการปฏิบัติ
ภาระงาน ซึ่งจะถูกรวบรวมไว้เพื่อไม่ให้ผู้เรียนต้องเสาะหาทั่วเว็บแบบไร้จุดหมาย
4. Process (ขั้นกระบวนการ) เป็นส่วนที่ผู้เรียนควรปฏิบัติตามรายละเอียดของขั้นตอนตาม
กระบวนการ ซึ่งจะนาพวกเขาไปสู่ความสาเร็จในการปฏิบัติภาระงาน
5. Guidance (ข้อแนะนา) เป็นส่วนที่นาเสนอวิธีการเรียบเรียงและจัดการกับข้อมูลที่ได้มา
อาจอยู่ในรูปแบบของคาถามชี้นาหรือการชี้ทางต่างๆ เช่น ผังความคิดหรือไดอะแกรม เป็นต้น
6. Conclusion (ขั้นสรุป) เป็นส่วนท้ายของเว็บเควสท์ที่ให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้
และส่งเสริมให้ผู้เรียนแผ่ขยายประสบการณ์ไปสู่ความรู้ด้านอื่นๆ
Dodge (2001:7-9); Schwartz & Willing (2001: 104); Chatel & Nodell
(2002: 4-10); Macgregor &Lou (2005: 162); Sandars (2006: 97-98); Hassenien
(2006: 42) ทั้งหมดเห็นตรงกันว่าเว็บเควสท์ควรประกอบด้วยขั้นต่อไปนี้
1. Introduction (ขั้นนา)
2. Tasks (ขั้นภาระงาน)
3. Process or procedure (ขั้นกระบวนการ)
4. Resources (ขั้นชี้แหล่งข้อมูล)
5. Conclusion (ขั้นสรุป)
6. Teacher page (ส่วนผู้สอน)
Schwartz & Willing (2001: 104) ได้เพิ่มส่วนประกอบของเว็บเควสท์ของDodge ไว้อีก 2
องค์ประกอบ คือ ส่วนคาแนะนา (advice) และส่วนประเมินผล (evaluation)
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Sandars (2006: 97-98) เพิ่มอีก 1 องค์ประกอบ คือ ชื่อเรื่อง (title)
ปิยะรัตน์ คัญทัพ (2545) ได้แบ่งภาระงานออกเป็น 12 รูปแบบด้วยกัน ดังนี้
2.1 งานการเล่าเรื่องที่ได้ค้นคว้ามาให้ผู้อื่นฟัง (Retelling Task) เป็นกิจกรรมขั้น
ต่าสุด พบบ่อยที่สุด และท้าทายความคิดเห็นของผู้เรียนน้อยที่สุด โดยผู้สอนจะมอบหมายให้ผู้เรียนไป
ยังเว็บไซต์ต่างๆ ตามที่กาหนด และพยายามค้นหาข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นั้นๆ และนามาตอบคาถามที่
ผู้สอนได้กาหนดไว้ หรือแสดงให้เห็นว่ามีความเข้าใจในข้อมูลนั้นๆ จริง โดยที่ข้อมูลที่นาเสนอต้อง
แตกต่างจากต้นฉบับข้อมูลจริง กล่าวคือผู้เรียนต้องเรียบเรียงตามความเข้าใจของตน และนาเสนอใน
รูปแบบของโปรแกรม Power Point หรือผู้สอนอาจมอบหมายให้ผู้เรียนสร้างโปสเตอร์หรือทา
รายงานส่งก็ได้ ทั้งนี้รูปแบบงานประเภทนี้ เหมาะสาหรับการสร้างความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องต่างๆ
2.2 งานการค้นคว้า รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลจากหลายๆ แหล่งที่เกี่ยวข้องใน
การแก้ปัญหา (Compilation Tasks) เป็นกิจกรรมเว็บเควสท์ที่มุ่งให้ผู้เรียนหาข้อมูลจากแหล่งที่
กาหนดให้เพื่อนาเสนอคล้ายกับ Retelling Tasks แต่จะแตกต่างกันในประเด็นต่อไปนี้
2.2.1 ผู้สอนจะกาหนดเพียงแนวทางกว้างๆ ในการค้นคว้า อธิบาย
จัดรูปแบบและการเรียงหรือการใช้ถ้อยคา เพื่อชี้แนะผู้เรียนเท่านั้น แต่ผู้เรียนมีอิสระในการเลือกใช้
รูปแบบต่างๆ
2.2.2 ในการประเมิน ผู้สอนจะไม่ประเมินว่าผู้เรียนทางานได้ตามที่กาหนด
หรือไม่แต่จะประเมินที่ความสม่าเสมอของรูปแบบและความมีเหตุมีผลข้อมูลที่นาเสนอและประเมินว่า
ผู้เรียนได้จัดกระทาหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลต้นฉบับก่อนนาเสนอหรือไม่
2.2.3 ผู้เรียนสามารถเลือกข้อมูลที่จะนาเสนอได้เอง แต่ต้องมีหลักฐานและ
เหตุผลสนับสนุนที่เหมาะสมและหนักแน่นพอ
2.3 งานการสืบหาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงลึกลับ (Mystery Tasks) เป็นกิจกรรมเว็บ
เควสท์ที่ต้องการทักษะในการสังเคราะห์ (Synthesis) ข้อมูลจากหลากหลายแหล่งในการเรียนรู้
ผู้สอนจะสร้างสถานการณ์ปัญหาที่ลึกลับซับซ้อน และกาหนดแหล่งข้อมูลให้ผู้เรียนเข้าไปศึกษา
ผู้เรียนต้องแยกแยะข้อมูลที่ “ไม่ใช่” ออกจากข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการอ้างอิ ง (inference) หรือ
ในการแก้ปมปัญหาในประเด็นที่ผู้สอนตั้งขึ้น
2.4 งานการเขียนรายงานข่าวและเหตุการณ์ที่ค้นพบ (Journalistic Tasks) เป็น
กิจกรรมเว็บ เควสท์ที่มุ่งให้ผู้ เรี ยนได้ศึกษาเหตุการณ์ใดเหตุการณ์ห นึ่งโดยเฉพาะ และรายงาน
สถานการณ์นั้นๆ โดยเปรียบเสมือนผู้สื่อข่าว (Reporter) ซึ่งหน้าที่หลักของผู้เรียนได้แก่ การค้นหา
และรวบรวมความจริง จัดรูปแบบการนาเสนอเหมือนการเสนอข่าวหรือสารคดีทั่วไป ในการ
ประเมินผล ผู้สอนจะเน้นที่ความถูกต้องของข้อมูลที่นาเสนอเป็นสาคัญ ไม่ได้ประเมินที่ความคิด
สร้างสรรค์ในการนาเสนอ ดังนั้น การก่อให้เกิดความถูกต้องสูงสุดของข้อมูลที่นาเสนอ ผู้สอนต้อง
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กาหนดแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและเชื่อถือได้ และต้องตรวจสอบหาความลาเอียง (bias) ของผู้เรียน
ในเรื่องที่ทา และหาทางกาจัดความลาเอียงดังกล่าวด้วย
2.5 งานการออกแบบและวางแผนงาน ในการดาเนินงานต่างๆ (Design Tasks)
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเว็บเควสท์ ที่กาหนดให้ผู้เรียนสร้างผลงานหรือแผนปฏิบัติงานใดๆ
ที่ผู้เรียนต้องมีการกาหนดวัตถุประสงค์ล่วงหน้า และปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมายดังกล่าว หัวใจสาคัญ
ของงานประเภทนี้ ได้แก่ ผู้สอนต้องพยายามสร้างสถานการณ์แก้ปั ญหาที่เต็มไปด้วยอุปสรรค ปัญหา
และข้อจากัดต่างๆ ให้มากที่สุด
2.6 งานการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ที่แปลกแหวกแนว (Creative Product Tasks) มี
ลักษณะงานคล้ายๆ กับ Design Tasks แต่แตกต่างกันที่ผู้สอนต้องไม่กาหนดลักษณะของผลงานที่
ต้องการได้รับจากผู้เรียน ผู้สอนจะกาหนดลักษณะคร่าวๆ ของผลงานที่ต้องการให้ผู้เรียนสร้าง เช่น
กาหนดความยาว ขนาด หรือขอบเจตของงานเท่านั้น ส่วนผลงานที่ผู้เรียนจะสร้างนั้นเป็นสิ่งที่ผู้สอน
ไม่สามารถจะทานายล่วงหน้าได้ ในการประเมินจะเน้นที่ความคิดเน้นที่ความคิดสร้างสรรค์และการ
แสดงออกซึ่งความเป็นตัวของตัวเองในงานชิ้นนั้นๆ
2.7 งานการหาข้อสรุปที่มีมติเป็นเอกฉันท์ (Consensus Building Tasks) เป็นการ
กาหนดสถานการณ์ปัญหาที่มีความขัดแย้งในตัว เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความคิดเห็นในเรื่อง
ดังกล่าว หลังจากนั้นให้ผู้เรียนพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของความเหมาะสมในแต่ละแนวความคิด
และหาข้อตกลงที่เป็นข้อสรุปที่ยอมรับของกลุ่มร่วมกันหัวใจสาคัญของงานประเภทนี้ได้แก่ ผู้สอนต้อง
นาเสนอข้อขัดแย้งที่มักเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจาวันให้ทั้งส่วนที่เป็นความจริง และส่วนที่เป็นความ
คิดเห็น ทั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกให้ผู้เรียน มีทักษะในการจัดการและเผชิญกับข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นจริงใน
ชีวิตของผู้เรียน
2.8 งานการชักจูงให้ผู้อื่นคล้อยตามความคิดของตน (Persuasion Tasks) เป็นงาน
ที่ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะในการโน้มน้าว ชักจูงให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับความคิดของตน เกิดความคิดที่คล้อย
ตาม และเปลี่ยนใจมาเชื่อในความคิดเห็นของผู้เรียน ดังนั้นทักษะในการเรียนรู้จากเว็บจึงไม่ใช่เพียง
เพื่อการ “Retelling” ข้อมูลที่ค้นพบเท่านั้น แต่ยังต้องใช้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้น มาประกอบ
ในการชักจูงด้วย ซึ่งลักษณะงาน Persuasion Tasks นี้ จะทาให้กลุ่มเปูาหมายซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
กลุ่มของผู้เรียนคล้อยตามความคิดเห็นของผู้เรียน ซึ่งจะแตกต่างจากงานประเภท Consensus
Building Tasks ที่ทาให้บุคคลในกลุ่มเดียวกันแต่มีความคิดต่างกันเกิดข้อสรุปที่ตรงกัน
2.9 งานที่ก่อให้เกิดการรู้จักและเข้าใจในตัวเองมากขึ้น (Self-Knowledge Tasks)
เป็นกิจกรรมเว็บเควสท์ที่มุ่งสร้างความเข้าใจในตัวเอง ค้นพบสิ่งที่ตนเองต้องการโดยทั่วไปมักจะเป็น
งานที่ให้ผู้เรียนต้องตอบคาถามเกี่ยวกับตนเองในลักษณะการบรรยาย ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังพัฒนาผู้เรียนใน
แง่ศีลธรรมและจริยธรรมในระยะยาวต่อไป
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2.10 งานการวิเคราะห์ (Analytical Tasks) เป็นงานที่ให้ผู้เรียนได้ศึกษาถึงสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดโดยละเอียด ศึกษาถึงความเหมือนและความต่างจากสิ่งอื่นๆ ศึกษาถึงผลกระทบที่สิ่งนั้นมีต่อสิ่ ง
อื่นๆ ศึกษาถึงความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและอธิบายความหมายของ
ความสัมพันธ์นั้นๆ
2.11 งานการตัดสินใจ และลงความเห็นอย่างสมเหตุสมผล (Judgement Tasks)
เป็นงานที่กาหนดให้ผู้เรียนประเมินค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยใช้ความเข้าใจที่มีต่อสิ่งนั้น และความเข้าใจ
ในสิ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และต้องนามาพิจารณาประกอบการประเมินผู้สอนมักจะกาหนดแนวความคิด
หรือข้อความให้ผู้เรียนจัดลาดับความสาคัญให้คะแนน หรือให้ตัดสินใจในการกระทาใดกระทาหนึ่ง
จากข้อมูลที่ให้มาในการมอบหมายงานประเภทนี้ให้ผู้เรียนผู้สอนต้องกาหนดเกณฑ์ในการประเมิน
(Rubrics) ที่เป็นแนวทางในการประเมินค่าของสิ่งนั้นไว้ด้วย และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้กฎเกณฑ์ของ
ตนเองในการประเมินได้ด้วย สาหรับในกรณีหลังผู้เรียนต้องสามารถอธิบายได้ว่าเพราะเหตุใดจึงใช้
กฎเกณฑ์นั้นในการประเมิน
2.12 การฝึ กทักษะด้านวิทยาศาสตร์ที่ต้องมีการสร้างและทดสอบสมมุติฐ าน
(Scientific Tasks) เป็ นการมอบหมายงานให้ผู้ เรียนแก้ไขปัญหา โดยอาศัยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ โดยเริ่มตั้งแต่การตั้งสมมุติฐานตามความเข้าใจและพื้นฐานของผู้เรียน หลังจากนั้นให้
ทดสอบสมมุติฐาน โดยการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งข้อมูลที่ผู้สอนกาหนดให้ และให้ข้อสรุปว่า
สมมุติฐานนั้นเป็นจริงหรือไม่อย่างไร โดยการเขียนรายงานส่ง หัวใจสาคัญของงานประเภทนี้ได้แก่
การกาหนดสถานการณ์ปัญหาที่มีความเกี่ยวโยงเนื้อหาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ และสามารถหาข้อมูล
ได้จากระบบอินเตอร์เน็ต
นวลนดา สงวนวงษ์ทอง (2547: 41-43) กล่าวถึงลักษณะของเว็บเควสท์ไว้ดังนี้
1. บทนา (Introduction) เป็นส่วนที่กาหนดขั้นตอน และให้ความรู้พื้นฐาน
2. งาน (Task) เป็นส่วนที่กาหนดว่าให้ผู้เรียนทาอะไร ซึ่งควรชัดเจน และเป็นเรื่องที่น่าสนใจ
3. แหล่งข้อมูล (Information sources) เป็นส่วนที่ช่วยให้ผู้เรียนทางานที่กาหนดสาเร็จ
สมบูรณ์ ซึ่งแหล่งข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ในเอกสารเดียวกัน ซึ่งทั้งนี้แหล่งข้อมูลดังกล่าวอาจหมายถึง
เอกสารบนเว็บต่างๆ หรือ URL ที่เกี่ยวข้อง e-mail ของผู้ชานาญการในเรื่องนั้นๆฐานข้อมูลที่
สามารถเข้าสืบค้นได้บนเว็บ ตลอดจนหนังสือวิชาการที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
4. กระบวนการ (Process) เป็นส่วนที่กาหนดให้ผู้เรียนกระทาตามขั้นตอนที่กาหนด
เพื่อเข้าสู่วัตถุประสงค์ของงานหนึ่งๆ โดยปกติอยู่ในรูปแบบของกระบวนการที่มีคาอธิบายเป็นขั้นๆ
และเป็นลาดับ
5. การประเมินผล (Evaluation) เป็นส่วนที่กาหนดขึ้นเพื่อประเมินคุณภาพ
6. บทสรุป (Conclusion) เป็นส่วนที่ทาให้ภาพของคาถามกระจ่างชัด ทาให้ผู้เรียน
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รู้ว่าตนได้รับรู้อะไร และสามารถช่วยทาให้ผู้เรียนขยายผลการเรียนรู้ของตนเองออกไป
จากองค์ประกอบของเว็บเควสท์ข้างต้นที่กล่าวมา สามารถนามาสรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี้
1. ขั้นนา (Introduction) เป็นส่วนที่ผู้สอนแจ้งให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงปัญหาที่จะต้องเผชิญ
บทนานี้จะดึงดูดความสนใจของผู้เรียนและกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากที่จะเรียน
2. ขั้นภาระงาน (Task) เป็นส่วนที่ผู้สอนแจ้งให้ผู้เรียนทราบถึงภาระงานที่ให้ผู้เรียนปฎิบัติใน
กิจกรรมเว็บเควสท์นั้น ซึ่งภาระงานนั้นจะถูกกาหนดเป็นสถานการณ์ปัญหาที่ให้ผู้เรียนช่วยกันแก้ไข
และเสนอแนวทางแก้ปัญหาตามบทบาทต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ซึ่งผู้วิจัยเลือกภาระงานมากาหนดในกิจกรรมเว็บเควสท์ ไว้ 3 ภาระงานด้วยกัน (ปิยะรัตน์
คัญทัพ: 2545) ดังนี้
ตารางที่ 1 ตารางสรุปการสังเคราะห์ภาระงานในกิจกรรมเว็บเควสท์
ภาระงานในกิจกรรมเว็บเควสท์
1. งานการเล่าเรื่ องที่ได้ค้น คว้ามาให้ผู้ อื่นฟัง
(Retelling Task)
2. งานการค้นคว้า รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล
จากหลายๆ แหล่งที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา
(Compilation Tasks)
3. งานการสืบหาข้อมูล หรือข้อเท็จจริงลึกลั บ
(Mystery Tasks)
4. งานการเขียนรายงานข่าวและเหตุการณ์ที่
ค้นพบ (Journalistic Tasks)
5. งานการออกแบบและวางแผนงาน ในการ
ดาเนินงานต่างๆ (Design Tasks)
6. งานการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ที่แปลกแหวกแนว
(Creative Product Tasks)
7. งานการหาข้ อ สรุ ป ที่ มี ม ติ เ ป็ น เอกฉั น ท์
(Consensus Building Tasks)
8. งานการชักจูงให้ผู้อื่นคล้อยตามความคิดของ
ตน (Persuasion Tasks)

สรุปสังเคราะห์ภาระงานที่ใช้ในงานวิจัย
1. งานการเล่าเรื่องที่ได้ค้นคว้ามาให้ผู้ อื่นฟัง
(Retelling Task) เป็นกิจกรรมขั้นต่าสุด พบบ่อย
ที่สุด และท้าทายความคิดเห็นของผู้เรียนน้อย
ที่สุด โดยผู้ สอนจะมอบหมายให้ ผู้เรียนไปยัง
เว็บไซต์ต่างๆ ตามที่กาหนด และพยายามค้นหา
ข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นั้นๆ และนามาตอบคาถามที่
ผู้สอนได้กาหนดไว้ หรือแสดงให้เห็นว่ามีความ
เข้าใจในข้อมูลนั้นๆ จริง โดยที่ข้อมูลที่นาเสนอ
ต้องแตกต่างจากต้นฉบับข้อมูลจริง กล่าวคือ
ผู้เรียนต้องเรียบเรียงตามความเข้าใจของตน และ
นาเสนอในรูปแบบของโปรแกรม Power Point
หรือผู้สอนอาจมอบหมายให้ผู้เรียนสร้างโปสเตอร์
หรือทารายงานส่งก็ได้ ทั้งนี้รูปแบบงานประเภทนี้
เหมาะส าหรั บ การสร้ า งความเข้ า ใจพื้ น ฐานใน
เรื่องต่างๆ
2. งานการค้นคว้า รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล
จากหลายๆ แหล่งที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา
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ตารางที่ 1 ต่อ
ภาระงานในกิจกรรมเว็บเควสท์
9. งานที่ก่อให้เกิดการรู้จักและเข้าใจในตัวเอง
มากขึ้น (Self-Knowledge Tasks)
10. งานการวิเคราะห์ (Analytical Tasks)
11. งานการตัดสินใจ และลงความเห็นอย่าง
สมเหตุสมผล (Judgement Tasks)
12. การฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์ที่ต้องมีการ
สร้างและทดสอบสมมุติฐาน (Scientific Tasks)

สรุปสังเคราะห์ภาระงานที่ใช้ในงานวิจัย
(Compilation Tasks) เป็นกิจกรรมเว็บเควสท์ที่
มุ่งให้ผู้เรียนหาข้อมูลจากแหล่งที่กาหนดให้เพื่อ
นาเสนอ
3. งานการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ที่แปลกแหวกแนว
(Creative Product Tasks) มีลักษณะงาน
คล้ายๆ กับ Design Tasks แต่แตกต่างกันที่
ผู้ ส อนต้ อ งไม่ ก าหนดลั ก ษณะของผลงานที่
ต้อ งการได้รั บจากผู้ เรี ย น ผู้ ส อนจะก าหนด
ลักษณะคร่าวๆ ของผลงานที่ต้องการให้ผู้เรียน
สร้าง เช่น กาหนดความยาว ขนาด หรือขอบเจต
ของงานเท่านั้น ส่วนผลงานที่ผู้เรียนจะสร้างนั้น
เป็นสิ่ งที่ผู้ สอนไม่ส ามารถจะทานายล่ วงหน้าได้
ในการประเมินจะเน้นที่ความคิดเน้นที่ความคิด
สร้างสรรค์และการแสดงออกซึ่งความเป็นตัวของ
ตัวเองในงานชิ้นนั้นๆ

3. ขั้นกระบวนการ (Process) ในส่วนนี้ผู้สอนจะให้คาแนะนาในการทากิจกรรมในแต่ละขั้นที่
ผู้เรียนผ่านไปถึงจุดหมายได้ซึ่งในการทากิจกรรมนี้จะเป็นการทางานกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน ผู้สอนแจ้ง
ผู้เรียนเกี่ยวกับบทบาทของผู้เรียนแต่ละคนในการทางานกลุ่ม นอกจากนี้ผู้สอนแจ้งข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในการค้นคว้า ทางานร่วมกับผู้อื่น หรือแบ่งงานที่ได้รับมอบหมาย ผู้เรียนไม่จาเป็นต้องทา
ตามวิธีที่ผู้สอนกาหนดในทุกขั้นซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้โดยวิธีที่ตนเองถนัดหรือวิธีที่จะนาพาให้งาน
สาเร็จได้ด้วยตนเอง ในขั้นนี้ผู้เรียนต้องฝุาฟันอุปสรรคในการปฏิบัติภารกิจตามแต่ละขั้นตอนที่ผู้สอน
ได้ออกแบบไว้ ซึ่งผู้สอนต้องประสานงานผู้เรียนแต่ละคนรวมถึงคอยดูแลในกระบวนการทางานของ
ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มด้วย
4. ขั้นชี้แหล่งข้อมูล (Resources) ในส่วนนี้ผู้สอนต้องเตรียมแหล่งข้อมูลให้ผู้เรียนได้ค้นคว้า
เกี่ยวกับปัญหาหรือหัวข้อที่ผู้สอนกาหนดไว้ซึ่งแหล่งข้อมูลนี้ต้องเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนซึ่งแหล่งข้อมูล
เป็นแหล่งข้อมูลทั้งที่อยู่บนระบบอินเตอร์เน็ต และแหล่งข้อมูลในรูปแบบอื่นๆ เช่นหนังสือ หรือ CDROM ที่ผู้เรียนต้องเข้าไปสืบค้นหาความรู้ในเรื่องนั้นๆ และนามาใช้ในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์
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ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งข้อมูลที่ผู้เรียนจะได้อ่านนั้นเป็นบทความที่เหมาะสมกับบทบาทของผู้เรียน
ในแต่ละกลุ่มที่ผู้สอนกาหนดไว้
5. ขั้นประเมินผล (Evaluation) เป็นส่วนที่ผู้สอนแจ้งให้ผู้เรียนทราบถึงเกณฑ์ที่ใช้ในการวัด
และประเมินผล โดยทั่วไปมีการกาหนดเกณฑ์การประเมินจากบทอ่าน ชิ้นงานและจากการนาเสนอ
งาน
6. ขั้นสรุป (Conclusion) ในส่วนนี้ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายสรุปกระบวนการทา
กิจกรรมเว็บเควสท์ และให้ผู้เรียนให้ข้อมูลย้อนกลับจากการทากิจกรรมเว็บเควสท์
ดังนั้น ในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรมเว็บเควสท์ที่ผู้สอนได้ออกแบบ ผู้เรียนต้องบรรลุในแต่ละ
ขั้นของกิจกรรม 6 ขั้น เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ในที่สุด
6.6 ระยะเวลาของบทเรียนเว็บเควสท์
Dodge (1995) ได้แบ่งระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรมเว็บเควสท์ไว้ 2 ระยะด้วยกัน คือ
1. กิจกรรมเว็บเควสท์ระยะสั้น (Short Term Web Quest) ได้แก่ กิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ผู้เรียนสามารถทากิจกรรมต่างๆที่ระบุเสร็จภายใน 1-3 คาบเรียน โดยมีเปูาหมายเพื่อให้ผู้เรียน
แสวงและบูรณาการความรู้ในระดับเบื้องต้นที่ผู้เรียนจะเผชิญและสร้างประสบการณ์กับแหล่งความรู้
ใหม่ๆ ที่สาคัญจานวนหนึ่งและสร้างความหมายให้กับประสบการณ์การเรียนรู้ของตนเองและทาความ
เข้าใจในเรื่องนั้นๆ
2. กิจกรรมเว็บเควสท์ระยะยาว (Long Term Web Quest) ได้แก่ กิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ต้องใช้เวลาในการทากิจกรรมตั้งแต่ 1 สัปดาห์ไปจนถึง 1 เดือน มีเปูาหมายเพื่อพัฒนาระดับ
การคิดขั้นสูงของผู้เรียนซึ่งเมื่อจบบทเรียนแล้ว ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์องค์ความรู้ที่ลึกซึ้งและถ่าย
โอนไปใช้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ได้รวมถึงความสามารถแสดงออกถึงความเข้าใจในเนื้อหานั้นด้วย
การสร้างสรรค์ชั้นงานออกมาและนาไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมบทเรียน
การเรียนรู้บนเว็บระยะยาวเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดขั้นสูงที่ผู้เรียนจาเป็นต้อง
ใช้ในการขยายและกลั่นกรองความรู้ นาความรู้นั้นไปใช้อย่างมีความหมายและสร้างลักษณะนิสัยที่ดี
ในการคิด
ดังจะเห็นว่าระยะเวลาการจัดกิจกรรมเว็บเควสท์นั้น ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่ผู้สอนออกแบบให้
เหมาะกับความสามารถของผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมระยะสั้นหรือระยะยาวก็ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา จากการอ่านบทอ่านต่างๆที่
ผู้สอนได้จัดสรรไว้
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6.7 หลักการการออกแบบกิจกรรมเว็บเควสท์
วสันต์ อติศัพท์ (2546) ได้กล่าวถึง หลักการสาคัญในการออกแบบกิจกรรมเว็บเควสท์เพื่อ
ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้แก่ผู้เรียนระดับต่างๆ ได้ดังนี้
1. จัดหาหัวเรื่องที่เหมาะสมกับการสร้างบทเรียนการแสวงรู้บนเว็บ การพัฒนาบทเรียนการ
แสวงรู้บนเว็บเป็นงานสร้างสรรค์ที่ให้ผู้เรียนเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมใหม่ด้วยการประกอบกิจกรรมเอง
เป็นหลักนักพัฒนาบทเรียนจึงต้องเลือกหัวข้อให้เหมาะสม จูงใจผู้เรียน
2. จัดหาแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้เว็บไซด์ต่างๆ เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สาคัญที่จะต้องได้รับ
การจัดหา คัดสรรและจัดหมวดหมู่เป็นอย่างดี ฝุายการกลั่นกรองว่ามีเนื้อหาที่สอดคล้องต่อหลักสูตร
และวัตถุประสงค์ของบทเรียน
3. ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน การสร้างสรรค์กิจกรรมในบทเรียนการแสวงรู้บนเว็บ
นั้นมีสิ่งที่ควรคานึงถึงต่อไปนี้
3.1 เน้นการใช้กิจกรรมกลุ่ม ที่ให้ผู้เรียนร่วมกันประกอบกิจกรรมร่วมกันคิดร่วม
ประสบการณ์และร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานออกมา ทั้งในชั้นเรียน ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์หรือ
แม้แต่บ้าน
3.2 การจูงใจผู้เรียน ด้วยการให้นักศึกษาเข้าไปมีบทบาทในบทเรียนในรูปของ
บทบาทสมมุติให้มากที่สุด ไม่ว่าในฐานะนักวิทยาศาสตร์ นักสืบ ผู้สื่อข่าว หมอ ฯลฯ และสร้าง
สถานการณ์ให้น่าสนใจ เร้าใจให้พวกเขาติดตาม ร่วมกิจกรรมอย่างกระฉับกระเฉง
3.3 การพัฒนาในรูปแบบรายวิชาเดี่ยวหรือแบบสหวิทยาการ ในรูปแบบแรกอาจจะ
ดูง่ายในการพัฒนาแต่อาจจะจากัดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ชีวิตในบริบทจริงในขณะที่รูปแบบ
หลังส่งเสริมประเด็นนี้ดีกว่าและสร้างประสบการณ์ในเชิงลึกแก่ผู้เรียน
4. พัฒนาโปรแกรม สามารถทาได้ทั้งด้วยการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างเว็บเพจด้วยตนเองด้วย
การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปประเภท FrontPage, Dream Weaver, Composer, etc หรือ การจัดหา
ต้นแบบ (Template) ที่มีอยู่แล้ว ซึ่งทาได้ง่ายเพราะเพียงแต่ออกแบบกิจกรรมและเอาเนื้อหาใส่เข้า
ไป ซึ่งจะลดปัญหาดานความจากัดเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ลงไปผู้ที่ต้องการต้นแบบ
นี้สามารถหาได้จากเว็บไซต์ต่างๆ ได้ไม่ยากนัก
5. ทดลองใช้และปรับปรุง ด้วยการหากลุ่มเปูาหมายมาทดลองใช้บทเรียน ดูจุดดีจุดด้อยของ
บทเรียนและปรับปรุงให้ประสิทธิภาพสูงขึ้น
ดังนั้น การออกแบบเว็บเควสท์ผู้สอนจาเป็นต้องคานึงถึงความเหมาะสมของระดับผู้เรียนทั้ง
ในด้านของเนื้อหา แหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์ และกระบวนการกลุ่ม
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6.8 แนวการสร้างกิจกรรมเว็บเควสท์
Dodge (1995) ได้เสนอแนวทางในการสร้างบทเรียนที่สามารถใช้ได้ในการจัดกิจกรรมเว็บ
เควสท์ ดังต่อไปนี้
1. ใน 1 บรรทัด ควรมีตัวหนังสือไม่เกิน 8-15 ตัว หรืออาจทาเป็นตาราง
2. แต่ละย่อหน้าไม่ควรยาวมากเกินไป หรือไม่ควรแบ่งข้อมูลออกเป็นหัวข้อย่อย
3. ใช้ตัวหนังสือที่อ่านง่าย เช่น Sans-serif, Comics Sans-Serif
4. ใช้แบบตัวอักษรเดียวกันอย่างสม่าเสมอตลอดทั้งเว็บ
5. ใช้ภาษาที่เหมาะกับระดับผู้เรียน ทั้งภาษาในบทเรียนการแสวงรู้บนเว็บและเว็บที่ทาการ
เชื่อมโยง
6. ไม่ควรใช้เส้นใต้ ยกเว้นเป็นการเชื่อมโยงไปยังเว็บอื่น
7. ควรตั้งชื่อเรื่องของบทเรียน การแสวงรู้บนเว็บให้มีความหมายที่น่าสนใจ
8. รูปภาพที่นามาใส่ หากไม่ใช่รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ควรหากรอบใส่ให้ภาพ
9. ไม่ควรมีตัวหนังสือล้อมรอบรูปภาพในระยะใกล้เกินไป
10. พื้นหลังควรเป็นสีอ่อนมากที่สุด เพื่อง่ายต่อการอ่าน
11. แต่ละบรรทัดควรเว้นระยะห่างจากขอบซ้าย-ขวา พอสมควร ไม่ทาให้ชิดขอบทั้งสองด้าน
มากเกินไป
12. รูปภาพที่ใช้ ควรเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องเท่านั้น โดยเลือกเฉพาะภาพที่ช่วยให้
ผู้เรียนเข้าใจยิ่งขึ้น ไม่ใช่เลือกใส่รูปภาพเพื่อความสวยงาม
13. ไม่ควรวางรูปภาพไว้ในตาแหน่งที่ไม่มีตัวหนังสือ แต่ควรจะวางไว้ในระดับเดียวกัน (แต่ไม่
ชิดกันมากจนเกินไป)
14. หากมีการเชื่อมจากรูปภาพไปยังเว็บอื่น ไม่ควรใส่กรอบ และพื้นหลังให้ภาพนั้นไม่ควรใส่
รูปภาพฟุุมเฟือยเกินความจาเป็น เพราะจะทาให้เกิดความช้าในการเรียกใช้ และไม่เกิดประโยชน์ใน
การเรียนรู้
ดังนั้น ผู้สอนควรยึดแนวทางในการสร้างบทเรียนที่ใช้ในกิจกรรมเว็บเควสท์เป็นหลักใน
การสร้าง เพื่อให้เว็บไซต์นั้นสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.9 ประโยชน์ของเว็บที่มีต่อการเรียนการสอน
Khan (1998) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของเว็บที่มีต่อการเรียนการสอนไว้ว่า เว็บหากได้รับการ
ออกแบบและการวางแผนการเรียนการสอนให้ดีนั้น จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการนาไปใช้สูง
กล่าวคือ
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1. ช่วยในการพัฒนาและปรับปรุงการสื่อสารระหว่าง ครู-นักเรียน ครู-ครู นักเรียน-นักเรียน
หรือระหว่างครู-นักเรียน-บุคคลภายนอก
2. สนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือ
3. ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้แบบกระฉับกระเฉง (Active Learning) และการเรียนที่มีผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง (Student-Centered)
4. เป็นสื่อและเครื่องมือการเรียนการสอนที่ง่ายต่อการสร้าง การเผยแพร่และการปรับปรุง
บทเรียน
5. เป็นสื่อช่วยนานักเรียนสู่โลกภายนอก สู่ช่องทาง (Channels) ทางการศึกษาอื่นๆ
6. เป็นสื่อที่นักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็น “ปัจจุบัน” ได้โดยง่ายและรวดเร็ว
7. สามารถกระตุ้นให้นักเรียนเข้าสู่เนื้อหาที่ต้องการได้ง่าย และมีการนาเสนอเนื้อหาใน
ลักษณะที่เป็นสื่อผสม (Multimedia) ซึ่งสามารถกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนการสอน
มากยิ่งขึ้น
8. ลดค่าใช่จ่ายเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสารประกอบการเรียนการสอนต่างๆ
9. สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาในส่วนที่สอนไปสู่วิชาที่เกี่ยวข้องได้ง่ายและรวดเร็ว (crossreferenced) ด้วยลักษณะที่เรียกว่า “ไฮเปอร์ลิ้งค์” (hyperlinks)
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการนาแหล่งข้อมูลออนไลน์จากเว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์ต่างๆสามารถ
ส่งเสริมให้การเรียนการสอนทันสมัยและมีประโยชน์เหมาะสมกับนักศึกษาในปัจจุบัน
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน
งานวิจัยในประเทศ
กัลยา เวทยาวงศ์ (2550) ได้ศึกษาถึงการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึก
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนั กเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ที่ลงเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตประจาวัน อ32101 ซึ่ง
มีกลุ่มตัวอย่างจานวน 3 กลุ่มซึ่งได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการ
พัฒนาด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
พัชราภรณ์ บุญทามา (2552) ศึกษาการใช้กลวิธีการแก้ปัญหาแบบไอดีล เพื่อส่งเสริมความ
เข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อน
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และหลังการเรียนโดยใช้กลวิธีการแก้ปัญหาแบบไอดีล และเพื่อศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหา
ของนักเรียนหลังการเรียนโดยใช้กลวิธีการแก้ปัญหาแบบไอดีล กลุ่มเปูาหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จานวน
35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองได้แก่ แผนการสอนที่ใช้กลวิธีการแก้ปัญหาแบบไอดีล จานวน 6
แผน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ
และแบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา ทาการทดสอบก่อนและหลั งการเรียนโดยใช้
แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ และทาการประเมินความสามารถในการ
แก้ปัญหาหลังการเรียนในแต่ละแผนโดยใช้แบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา ผู้วิจัยนาข้อมูล
ที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า นักเรียน
ที่ได้รับการสอนโดยใช้กลวิธีแก้ปัญหาแบบไอดีลมีคะแนนความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษหลังการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง และนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้กลวิธีแก้ปัญหาแบบไอดีล มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาเพิ่มขึ้นตามลาดับ
สิตา ทายะติ (2552) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การใช้กิจกรรมเว็บเควสท์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจใน
การอ่านภาษาอังกฤษและความสามารถทางการพูดนาเสนอของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยการ
วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษหลังการสอนโดยใช้
กิจกรรมเว็บเควสท์ และเพื่อศึกษาความสารถในการพูดนาเสนอของนักศึกษาหลั งการสอนโดยใช้
กิจกรรมเว็บเควสท์ ซึ่งกลุ่มเปูาหมายเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่ลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษสาหรับ
สาขาวิชาเฉพาะด้านของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่าความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาเพิ่มขึ้นหลังการเรียนโดยใช้กิจกรรมเว็บเควสท์ และความสามารถทางการพูดนาเสนอ
ของนักศึกษาหลังการเรียนโดยใช้กิจกรรมเว็บเควสท์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50
พนอ สงวนแก้ว (2554) การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการอ่านเน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมความ
เข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษความพึงพอใจต่อการอ่านภาษาอังกฤษแบบเพิ่มขยายและความคงทน
ในการเรียน พบว่า รูปแบบมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับดี คะแนนความเข้าใจในการอ่านของกลุ่ ม
ตัวอย่างก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัย สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีความพึงพอใจต่อ
การอ่านแบบเพิ่มขยายอยู่ในระดับมาก คะแนนหลังเรียนและสอบซ้าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ 0.5
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการคิดแก้ปัญหา
งานวิจัยในประเทศ
ดลฤดี มีสวน (2550) ได้ศึกษาผลการสอนโดยใช้กลุ่มสืบสวนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชา สุขศึกษาและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขาณุ
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วิทยา อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร ที่ได้รับการสอนโดยใช้กลุ่มสืบสวนกับการสอนปกติ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการสอนโดยใช้กลุ่มสืบสวน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาสุขศึกษา และแบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการ
สอนโดยใช้กลุ่มสืบสวนมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาหลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการ
สอนตามปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้กลุ่มสืบสวนมี
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนตามปกติ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
พรทิพา พิกุลกลิ่น (2551) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา
และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 ที่ได้รับ
การสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึมกับการสอนปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ นักศึกษาระดั บ
ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
ซึ่งกาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 จานวน 60 คน ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาที่
ได้รับการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักศึกษาที่ได้รับการสอนปกติ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และนักศึกษาที่ได้รับการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม มี
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสูงกว่านักศึกษาที่ได้รับการสอนปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .05
ศิรินาถ บัวคลี่ (2549) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของเด็ก
ปฐมวัยโดยใช้การจัดประสบการณ์แบบโครงงาน มีวัตถุประสงค์เพิ่อ 1) ศึกษาความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดประสบการณ์แบบโครงงาน 2) ศึกษาความสามารถใน
การทาโครงงาน 3) ศึกษาความคิดเห็นเด็กปฐมวัยที่มีต่อการจัดประสบการณ์แบบโครงงาน ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3 โรงเรียนวัดบ้านโปุง “สามัคคีคุณูปถัมภ์” จานวน 20
คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินความสามารถในการทาโครงงาน และ
แบบสอบถามความคิดเห็นของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการจัดประสบการณ์แบบโครงงาน ผลการวิจัยพบว่า
1) ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดประสบการณ์แบบโครงงาน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการทาโครงงานโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับดี และ 3) เด็กปฐมวัยมีความคิดเห็นว่าการจัดประสบการณ์แบบโครงงานทาให้
เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
วนิดา แสวงนิล (2550) ได้ศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกกิจกรรมทักษะ
กระบวนการคิดแก้ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 จุดมุ่งหมายเพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของแบบฝึกกิจกรรมทักษะกระบวนการคิด
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แก้ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบคะแนนทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาก่อนเรียนและหลังเรียน 3)
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 จานวน 23 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือ คือ แบบฝึกกิจกรรมทักษะกระบวนการคิด
แก้ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกกิจกรรมทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมมีทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สุดารัตน์ ไชยเลิศ (2553) ได้ศึกษาการสร้างแบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างและหาคุณภาพของแบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
จานวน 1,202 คน โดยวิธีการสุ่มแบบสองขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบวัดความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย มลพิษทางน้า มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง และมลพิษจาก
ขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นแบบวัดชนิดสถานการณ์ทาการวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย ค่าอานาจจาแนก ค่า
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง และค่าความเชื่อมั่นของแบบวัด
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเว็บเควสท์
งานวิจัยในประเทศ
ปิยะรัตน์ คัญทัพ (2545) ได้ทาการวิจัยเรื่องรูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบเว็บเควสท์ สาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา : กรณีศึกษา
โรงเรียนนานาชาติเกศิณี กรุงเทพฯ พบว่า นักเรียนมีคะแนนทักษะการคิดขั้นสูง คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในเนื้อหาวิชาและคะแนนความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ หลังเรียนสูงกว่าคะแนน
ทักษะการคิดขั้นสูง คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเนื้อหาวิชาและคะแนนความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์ก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระดับ 0.01
อนุสรา เสนไสย (2550) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ผลของการเรียนการสอนแบบสืบสอบร่วมกับการ
ใช้บทเรียนเว็บเควสท์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) นักเรียนกลุ่มที่เรียนฟิสิกส์ โดยการ
จัดการเรียนการสอนแบบสืบสอบร่วมกับการใช้บทเรียนเว็บเควสท์ มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนฟิสิกส์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) นักเรียนกลุ่มที่เรียน
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ฟิสิกส์โดยการจัดการเรียนการสอนแบบสืบสอบร่วมกับการใช้บทเรียนแบบเว็บเควสท์มีคะแนนเฉลี่ย
ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสกับเวลาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 3) นักเรียนกลุ่มที่เรียนฟิสิกส์ โดยการจัดการเรียนการสอนแบบสืบสอบร่วมกับ
การใช้บทเรียนเว็บเควสท์มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์สูงกว่ากลุ่มที่เรียนด้วยวิธีการ
สอนแบบปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ปิยนาถ ศรบุญลา (2552) ได้ศึกษาผลการเรียนโดยใช้บทเรียนแบบเว็บเควสท์และการสอน
แบบโครงงาน เรื่อง การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้นที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์และ
ทักษะการสืบเสาะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนา
บทเรียนแบบเว็บเควสท์ เรื่อง การจัดการฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาค่า
ดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาบทเรียนแบบเว็บเควสท์ เรื่อง การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้น 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนแบบเว็บ
เควสท์กับการเรียนแบบโครงงาน 4) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการวิเคราะห์ทางการเรียน
ระหว่างนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนเว็บเควสท์กับการเรียนแบบโครงงาน 5) เพื่อเปรียบเทียบทักษะ
การสืบเสาะระหว่างนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรี ยนแบบเว็บเควสท์กับการเรียนแบบโครงงาน 6) เพื่อ
ศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนเว็บเควสท์กับการเรียนแบบโครงงาน 7) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนแบบเว็บเควสท์ ผลการวิจัยพบว่าบทเรียนแบบเว็บ
เควสท์มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.55/80.63 และมีดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.5931 แสดงว่านักเรียน
มีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 59.31 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนแบบ
เว็บเควสท์สูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบโครงงาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนที่เรียน
ด้วยบทเรียนแบบเว็บเควสท์มีความสามารถด้านการวิเคราะห์สูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบโครงงาน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนแบบเว็บเควสท์มีทักษะการ
สืบเสาะสูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบโครงงาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ลดารั ตน์ สงวรรณา (2553) ได้ทาการศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนด้ว ยบทเรียน
ออนไลน์แบบเว็บเควสท์ เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้นที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น ของนักเรียนหลังได้รับการเรียนด้วยบทเรียน
ออนไลน์แบบเว็บเควสท์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้นของนักเรียนหลังได้รับการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์
แบบเว็บเควสท์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 65 อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 3) ความสามารถในการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณเรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น ของนักเรียนหลังได้รับการเรียนด้วยบทเรียน
ออนไลน์แบบเว็บเควสท์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ความสามารถใน
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การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้นของนักเรียนหลังได้รับการเรียนด้วยบทเรียน
ออนไลน์แบบเว็บเควสท์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 65 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
นิลราไพ ภัทรนนท์ (2553) ได้พัฒนาบทเรียนแสวงรู้เพื่อส่งเสริ มการคิดวิจารณญาณสาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างและพัฒนาบทเรียนแสวงรู้เพื่อส่งเสริม
การคิดวิจารณญาณ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2)
ศึกษาความสามารถในการคิดวิจารณญาณของผู้เรียนหลังจากเรียนด้วยบทเรียนแสวงรู้เพื่อส่งเสริม
การคิดวิจารณญาณสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนแสวงรู้เพื่อส่งเสริมการคิดวิจารณญาณสาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (4) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนแสวงรู้เพื่อส่งเสริม
การคิดวิจารณญาณสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า (1) บทเรียนแสวงรู้เพื่อ
ส่งเสริมการคิดวิจารณญาณ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ 83.25/85.38 (2)
ความสามารถในการคิดวิจารณญาณของผู้เรียนหลังจากเรียนด้วยบทเรียนแสวงรู้เพื่อส่งเสริมการคิด
วิจารณญาณสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับมาก (3) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นก่ อนเรี ย นและหลั งเรีย นของผู้ เ รีย นที่ เรี ยนด้ว ยบทเรี ยนแสวงรู้เ พื่อ ส่ ง เสริม การคิ ด
วิจารณญาณสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (4) ความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนแสวงรู้เพื่อส่งเสริมการคิดวิจารณญาณสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่
ในระดับมาก
งานวิจัยต่างประเทศ
Chuo (2004) ได้ศึกษาผลของเว็บเควสท์ที่มีต่ อการแสดงออกและความเข้าใจทางการเขียน
ภาษาอังกฤษ สาหรับชาวต่างประเทศ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา ปี 3 ของวิทยาลัยในไต้หวัน จานวน
2 กลุ่ม โดยเปรียบเทียบกลุ่มควบคุมซึ่งใช้วิธีการสอนแบบปกติ คือเรียนการเขียนแบบดั้งเดิม จานวน
52 คน และกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสอนเขียนผ่านเว็บเควสท์ จานวน 51 คน ซึ่งทั้งสองกลุ่มจะได้
รับภาระงานการเขียนกลุ่มละ 4 ภาระงาน พบว่า การแสดงออกทางการเขียนของผู้เรียน มีความ
แตกต่างกัน โดยผู้เรียนที่เรียนจากบทเรียนแบบเว็บเควสท์ มีการแสดงออกสูงกว่าผู้เรียนที่เรียนแบบ
ปกติ สาหรับด้านความเข้าใจทางภาษาให้ผลไม่แตกต่างกัน
Tsai, Shwu Hui Ellen (2006) ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของการสอนอ่านภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาที่สองโดยการใช้เว็บเควสท์ในการส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนอ่านของนักเรียนระดับ
วิทยาลัยในประเทศไต้หวัน ผลการศึกษาพบว่า ผู้เรียนในกลุ่มทดลองมีความสามารถทางการอ่านสูง
กว่าผู้เรียนที่อยู่ในกลุ่มควบคุม คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและคาศัพท์โดยการใช้เว็บเควสท์ในการ
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ช่วยสอนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและคาศัพท์โดยการใช้เว็บเควสท์ในการช่วย
สอนก่อนเรียน
Mostafa (2009) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การบูรณาการแหล่งเรียนรู้อินเทอร์เน็ตสู่หลักสูตรการ
เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ โดยใช้รูปแบบเว็บเควสท์เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและ
เขียนของนักศึกษาปริญญาโทสาหรับวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัย โดยการวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการสอน
แบบสร้างสรรค์องค์ความรู้นิยมและการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านการทางานโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน, แบบประเมินชิ้นงาน, การบันทึก
ของครูเพื่อประเมินความแตกต่างกิจกรรมของโปรแกรม และการสังเกตการสอนของครู ผลการวิจัย
พบว่าการบูรณาการแหล่งเรียนรู้อินเทอร์เน็ตสู่หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
โดยใช้รูปแบบเว็บเควสท์มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมทักษะการอ่านและเขียนของนักศึกษาปริญญา
โทสาหรับวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัยและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดี
Puthikanon Nunthika (2009) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การตรวจสอบการคิดวิจารณญาณและ
การใช้ภ าษาผ่ านการใช้เว็บ เควสท์ในชั้นเรียนการอ่านภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบบทบาทของครูในการสนับสนุนการใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการ
ใช้ภาษาอังกฤษระหว่างการดาเนินกิจกรรมเว็บเควสท์ ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาใช้การคิดอย่างมี
วิจารณญาณระหว่างกิจกรรมเว็บเควสท์ นักศึกษาที่มีความสามารถภาษาอังกฤษในระดับสูงและต่า
วิเคราะห์, สังเคราะห์,ประเมิน, และตอบสนองต่อข้อมูลที่ได้รับจากเว็บเควสท์ อย่างไรก็ตามนักศึกษา
ที่มีความสามารถระดับสูงสามารถถ่ายโอนความคิดเห็นและเหตุผลในขั้นภาระงานของกิจกรรมเว็บ
เควสท์ แต่นักศึกษาที่มีความสามารถในระดับต่าประสบความยุ่งยากในขั้นภาระงาน อีกทั้งการวิจัยยัง
พบว่าบทบาทของครูในการสนับสนุนการใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนขึ้นอยู่กับระดับของ
การมีส่วนร่วมในกระบวนการของกิจกรรมเว็บเควสท์
Siko (2009) ทาการศึกษาในเรื่อง นักเรียนคิดอะไรเกี่ยวกับการใช้เว็บเควสท์ในชั้นเรียน
ภาษาอังกฤษ โดยจุดมุ่งหมายของการวิจัยเชิงทดลองครั้งนี้เพื่อศึกษาผลการใช้เว็บเควสท์ที่มีต่อ
นักเรียนและการเรียนรู้ของนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยชี้ให้เห็น
ว่าเว็บเควสท์ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและเพิ่มพูนความเข้าใจเนื้อหา อีกทั้งจากการสัมภาษณ์
และการสังเกตการณ์สอนยังแสดงให้เห็นว่าเว็บเควสท์ช่วยส่งเสริมแรงจูงใจของนักเรียน
Kocoglu (2010) ได้ศึก ษาการวิจัยเรื่อง เว็บเควสท์ ในชั้น เรียนการอ่ านและเขีย น
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าเว็บเควสท์มีผลต่อความสามารถ
ด้านการอ่านและเขียนของผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศหรือไม่ ผู้วิจัยได้ทาการวิจัยกับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัยตุรกี โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มทดลองที่ได้รับการเรียนผ่านเว็บ
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เควสท์ และกลุ่ ม ควบคุมได้รั บ การเรีย นแบบชั้น เรีย นปกติ ซึ่ งกลุ่ มทดลองทั้งสองกลุ่ มจะต้อ งท า
แบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านและเขียนทั้งก่อนและหลังการทดลอง ผลการวิจัยพบว่ากลุ่ม
ทดลองที่ ไ ด้ รั บ การเรี ย นผ่ า นกิ จ กรรมเว็ บ เควสท์ มี ผ ลคะแนนสู ง กว่ า กลุ่ ม ควบคุ ม ส่ ว นคะแนน
ความสามารถการเขียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมนั้น พบว่ามีคะแนนไม่แตกต่างกัน
Oliver (2010) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ผลและคุณค่าของกิจกรรมเว็บเควสท์เรื่องสภาพอากาศ
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาผลการใช้กิจกรรมเว็บเควสท์ต่อ
ความรู้ด้านเนื้อหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 2)
เพื่อสืบเสาะการรับรู้ของครูต่อทักษะการคิดขั้นสูงของผู้เรียนในขณะทากิจกรรมเว็บเควสท์และคุณค่า
ของเว็บเควสท์ที่รั บรู้ โ ดยครู การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง เปรี ยบเทียบกลุ่มทดลองและกลุ่ ม
ควบคุม ผลการวิจัยพบว่ากิจกรรมเว็บเควสท์ส่งเสริมความรู้ด้านเนื้อหาต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 และครูตอบสนองในเชิงบวกต่อคุณค่าของเว็บเควสท์ในการสอนในชีวิตประจาวัน อีกทั้งครูยัง
พบว่านักเรียนได้ใช้ทักษะการคิดขั้นสูงในขณะทากิจกรรมเว็บเควสท์ และนักเรียนยังมีการตอบสนอง
ที่ดีต่อคุณค่าของเว็บเควสท์ในการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
Tuan (2011) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การสอนอ่านผ่านเว็บเควสท์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศีกษา
ว่าเว็บเควสท์จะช่วยส่งเสริมทักษะการอ่านหรือไม่ และเพื่อสารวจทัศนคตินั กศึกษาต่อการใช้เว็บ
เควสท์ในการสอนอ่าน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จานวน 44 คน ของมหาวิทยาลัย
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่านักศึก ษาที่ได้รับการเรียนรู้ผ่าน
โปรแกรมเว็บเควสท์มีการพัฒนาความสามารถทางการอ่าน อีกทั้งนักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้
ผ่านเว็บเควสท์
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและนอกประเทศสามารถสรุปได้ว่า การใช้
กิจกรรมเว็บเควสท์ในการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นที่
จะเรียน ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและสามารถนามาประยุกต์ใช้กับการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเว็บเควสท์ยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมทักษะการคิดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นการนากิจกรรมเว็บเควสท์มาประยุกต์ใช้กับแบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและการคิดแก้ปัญหาจะสามารถช่วยพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน
และพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียนได้

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนิน การวิจัยเรื่องแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเว็บ
เควสท์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและการคิดแก้ปัญหา สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
ถาวรานุกูล การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีรายละเอียดในการดาเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
3. ระเบียบวิธีการวิจัย
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
5. การสร้างและตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
6. การดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
7. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนถาวรานุกูล
จังหวัดสมุทรสงคราม ที่กาลังศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ อยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จานวน
8 ห้องเรียน รวม 362 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนถาวรานุกูล
จังหวัดสมุทรสงคราม ที่กาลังศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ อยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จานวน
1 ห้องเรียน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก
ห้องเรียน จานวน 42 คน ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ภาษาอังกฤษรอบรู้
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดย
ใช้กิจกรรมเว็บเควสท์
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2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
2.2.1 ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนถาวรานุกูล
2.2.2 ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนถาวรานุกูล
2.2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนถาวรานุกูล
ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเว็บเควสท์
3. ระเบียบวิธีการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) ผู้วิจัยได้
ดาเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลองแบบหนึ่งกลุ่ม สอบก่อนและหลัง (The One – Group
Pretest – Posttest Design) ซึ่งมีรูปแบบดังแผนภาพที่ 1
แผนภาพที่ 1 รูปแบบการทดลองแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและหลัง (The One – Group Pretest –
Posttest Design)
ทดสอบก่อนเรียน
T1
เมื่อ

ทดลอง
X

ทดสอบหลังเรียน
T2

T1

แทน

การทดสอบก่อนการจัดการเรียนการสอนด้วยแบบฝึก
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเว็บเควสท์

X

แทน

การจัดการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเว็บเควสท์

T2

แทน

การทดสอบหลังการจัดการเรียนการสอนด้วยแบบฝึก
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเว็บเควสท์

4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยกาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้
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1. แบบสอบถามความต้องการของผู้เรียน เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดย
สอบถามนักเรียนที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษรอบรู้ ซึ่งเป็นกลุ่มเปูาหมายที่ผู้วิจัยเลือกสอบถามความ
ต้องการ
2. แผนการจัดการเรียนรู้การเรียนการสอนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ จานวน
4 แผน ประกอบด้วย 4 หน่วย หน่วยละ 4 คาบ คาบละ 55 นาที รวมทั้งหมด 16 คาบ เป็นเวลา 8
สัปดาห์ ซึ่งหัวข้อหน่วยการเรียนรู้ที่เลือกมาได้มาจากการวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียนด้านหัว
เรื่องซึ่งอิงแนวเรื่องจากสภายุโรป 14 หัวเรื่อง คัดมา 4 ลาดับแรกที่ผู้เรียนต้องการเรียนมากที่สุด ซึ่งมี
ดังต่อไปนี้
หน่วยที่ 1
Leisure and Entertainment
หน่วยที่ 2
Travel
หน่วยที่ 3
Science and Technology
หน่วยที่ 4
Health and Body care
โดยคัดเลือกและรวบรวมเนื้อหามาจากบทอ่านทางอินเตอร์เน็ตและหนังสือแบบเรียน โดย
มีความยากง่ายของคาศัพท์ โครงสร้างทางไวยากรณ์ที่มีความเหมาะสมกับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ตามโครงสร้างและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 และตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
3. แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ จานวน 4 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยที่ 1
Leisure and Entertainment หน่วยที่ Travel หน่วยที่ 3 Science and Technology และหน่วยที่
4 Health and Body care ซึ่งแต่ละตอนจะแบ่งขั้นตอนในการเข้าเรียนเป็น 6 ขั้น คือ 1. ขั้นนา
(Introduction) 2. ขั้นภาระงาน (Task) 3. ขั้นกระบวนการ (Process) 4. ขั้นชี้แหล่งข้อมูล
(Resources) 5. ขั้นประเมินผล (Evaluation) 6. ขั้นสรุป (Conclusion)
4. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ จานวน 30 ข้อ เพื่อใช้ทดสอบก่อน
และหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเว็บเควสท์ ชุดแรกเป็นแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ จานวน 30 ข้อ 30 คะแนน แบ่งออกเป็นด้านคาศัพท์ การ
หาใจความส าคั ญและรายละเอี ย ดของเรื่ อ ง การตี ค วาม การเรี ย งล าดับ เหตุ การณ์ และการหา
ข้อเท็จจริงจากเรื่องที่อ่าน โดยเป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ ตอบถูกได้ 1 คะแนนและตอบผิดได้ 0
คะแนน
5. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา จานวน 4 ข้อ 20 คะแนน โดยเป็นแบบ
เขียนตอบ ซึ่งกาหนดเป็น 4 ข้อคาถามหรือสถานการณ์ ซึ่งประกอบด้วย 3 ข้อย่อย แบ่งออกเป็น
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1) การระบุปัญหา (1 คะแนน) 2) การวิเคราะห์ปัญหา (2 คะแนน) และ 3) การเสนอแนวทาง
แก้ปัญหา (2 คะแนน) โดยแต่ละข้อคาถามหรือสถานการณ์คิดเป็น 5 คะแนน
5. การสร้างเครื่องมือในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือ โดยมีรายละเอียดตามลาดับดังนี้
1. แบบสอบถามความต้องการของผู้เรียน เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
ผู้วิจัยดาเนินตามขั้นตอนต่อไปนี้
1.1 ศึกษาแนวทางการสร้างแบบสอบถามความต้องการของผู้เรียนจาก Teaching
Reading (Richard 2001) และ วิสาข์ จัติวัตร์ (2543: 133, 145-149, 231)
1.2 จัดทาแบบสอบถามความต้องการของผู้เรียนเพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษ เป็นแบบสอบถามถามนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนถาวรานุกูล ที่ต้องเรียนใน
รายวิชาภาษาอังกฤษรอบรู้ อ31202 จานวน 40 คน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
1.3 นาแบบสอบถามไปให้อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความเหมาะสมของหัวเรื่องที่จะนามาพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
1.4 นาแบบสอบถามความต้องการของผู้เรียนหลังจากที่ทาการตรวจแก้ไขภาษาแล้ว
ไปสอบถามความต้องการกลุ่มตัวอย่าง ที่ต้องเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษรอบรู้ อ31202 จานวน 40
คน แล้วนาข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์ค่า และจัดลาดับความสาคัญของหัวเรื่อง
ตามความถี่ผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน
จากผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียนโดยสารวจความต้องการด้านหัวเรื่องที่นักเรียน
ต้องการเรียน ซึ่งผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 โดยการแจกแบบสอบถามความ
ต้องการผู้เรียนที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นให้กับนักเรียนกาลังจะลงเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษรอบรู้ อ31202
จานวน 40 คน โดยได้รับแบบสอบถามคืนกลับมาครบตามจานวนทั้งหมด โดยคิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่ง
พบว่าในระดับความต้องการหัวเรื่องของนักเรียน ผู้วิจัยวิเคราะห์หัวเรื่องที่ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจ
ในระดับ มากที่สุดและในระดับมาก โดยคัดหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจสองอันดับแรก คือ หัวข้อ เวลาว่าง
และความบันเทิง ตามด้วยหัวข้อการเดินทาง โดยหัวข้อที่สาม คือหัวข้อสถานที่ และหัวข้อสุดท้าย คือ
การดูแลสุขภาพร่างกาย จึงสรุปหัวเรื่องที่จะสอนได้ดังนี้ คือ Leisure and Entertainment, Travel,
Science and Technology และ Health and Body care
2. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้การเรียนการสอนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยดาเนินการดังนี้
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ขั้นที่ 1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อวิเคราะห์ในส่วนของหลักการ จุดมุ่งหมาย
การจั ดการเรี ย นรู้ การวัดและการประเมินผล โดยดูบริบทของโรงเรียนทางด้านนโยบายการจัด
การศึกษาที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะและมีศักยภาพในด้านวิชาการ อีกทั้งยังส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษา
ขั้นที่ 2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษ
ขั้นที่ 3 วิเคราะห์เนื้อหาด้านการอ่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และกาหนดจุดประสงค์การ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และสร้างตารางกาหนดเนื้อหาที่ได้จากการวิเคราะห์
เนื้อหา

ตารางที่ 2 ตารางการกาหนดเนื้อหา (Table of Content Specifications)
Unit/
Theme
1.Leisure and
Entertainment

Objective
- To be able to
read and
understand the
problem situation
- To be able to
interpret meaning
based on the
reading text
- To be able to
match the words
with the
definitions
- To be able to
complete the
information

Linguistic Content
Vocabulary:
Passenger, tilt, voyage,
fascinate, disappear,
iceberg, vertically, sink,
reproduce, etc.
Language focus:
Tense:
Past simple, past
continuous, present
perfect.
Passive voice
Function:
- Understand main idea
and identify details
-Arranging details in
sequence

Reading Skills

Stages

-Skimming and
scanning main
idea and details
-Sequencing the
events

Introduction

Task

Process

Activities
The teacher introduces
students about Leisure
and Entertainment
WebQuest activities.
The teacher explains
them about the task.
- completing the
information (Problem
solving activity)
The students read the
process of the activity
and follow the process.

Evaluation
- Exercises
- Task
presentation
(Retelling
task)
-Test
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Unit/
Theme

Objective

Linguistic Content

Reading Skills

Stages
Resource

Activities

Evaluation

The students do reading
activity.
1. Pre-reading
1.1 Review students’
knowledge about
vocabulary.
1.2 Do the exercises
before reading.
2. While-reading
2.1 Read the passage.
Reading: Titanic, the film
2.2 Do the exercises after
reading
3. Post-reading
3.1 Each group finds out
the information through
the given resources.
3.2 Each group plans for
task presentation.
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Unit/
Theme

Objective

Linguistic Content

Reading Skills

Stages

Activities

Evaluation

The teacher evaluates them
using rubric and the students
do the checklist to evaluate
the activities.
The teacher and students
conclude the activities
together.

Conclusion

Evaluation
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Unit/
Theme
2.Travel

Objective

Linguistic Content

- To be able to read
and understand the
questions
- To be able to
interpret meaning
based on the reading
text
- To be able to match
the words with the
definitions
- To be able to match
the adverts with what
people want

Vocabulary:
Ideal, sightseeing,
luxurious,
professionally,
landmark, facilities,
trekking, spectacular,
excitement,
accommodation,
etc.
Language focus:
Collocations
Function:
-Giving and getting
travel information

Reading Skills
-Reading for
specific
information:
scanning

Stages

Activities

Introductio The teacher introduces students
n
about Travel WebQuest
activities.
Task
The teacher explains them
about the task.
-Creating the advert to promote
the travelling places in your
hometown.
(Problem solving activity)
Process The students read the process
of the activity and follow the
process.

Evaluation
- Exercises
- Task
presentatio
n
(Creative
product
task)
-Test
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Unit/
Theme

Objective

Linguistic Content

Reading Skills

Stages
Resource

Activities

Evaluation

The students do reading
activity.
1. Pre-reading
1.1 Review students’ knowledge
about vocabulary.
1.2 Access to Travel WebQuest
activities.
2. While-reading
2.1 Do the exercises before
reading.
2.2 Read the passage.
Reading1: Adverts.
2.3 Do the exercises after
reading.
2.4 Read the second passage.
Reading2: Holidays in space
2.5 Do the exercises after
reading.
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Unit/
Theme

Objective

Linguistic Content

Reading Skills

Stages

Resource

Evaluation

Conclusion

Activities

Evaluation

3. Post-reading
3.1 Each group finds out
the information through
the given resources.
3.2 Each group plans for
task presentation.

The teacher evaluates
them using rubric and
the students do the
checklist to evaluate
the activities.
The teacher and
students conclude the
activities together.
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Unit/
Theme
3. Science
and
Technology

Objective

Linguistic Content

- To be able to read
and understand the
problem situation
- To be able to
interpret meaning
based on the
reading text
- To be able to
match the words
with the definitions
- To be able to find
the way to persuade
the students to
reduce playing
games.

Vocabulary:
virtual, obsession,
unconscious, affect,
community, beat,
exhaustion, character,
etc.
Language focus:
Tense: present simple,
past simple
Relative clause
Passive voice
Function:
- Understand main idea
and identify details
-Identify ideas.

Reading
Skills
-Skimming
and
scanning
main idea
and details

Stages

Activities

Introductio The teacher introduces
n
students about Science and
Technology WebQuest
activities.
Task
The teacher explains them
about the task.
- creating the poster (Problem
solving activity)
Process The students read the process
of the activity and follow the
process.

Evaluation
- Exercises
- Task
presentation
(Creative
product task)
-Test
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Unit/
Theme

Objective

Linguistic Content

Reading
Skills

Stages
Resource

Activities

Evaluation

The students do reading
activity.
1. Pre-reading
1.1 Review students’
knowledge about vocabulary.
1.2 Access to WebQuest
activities.
2. While-reading
2.1 Do the exercises before
reading.
2.2 Read the passage.
Reading: Network games
2.3 Do the exercises after
reading
3. Post-reading
3.1 Each group finds out the
information through the given
resources.
3.2 Each group plans for task
presentation.
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Unit/
Theme

Objective

Linguistic Content

Reading Skills

Stages

Activities

Evaluation

The teacher evaluates
them using rubric and the
students do the checklist
to evaluate the activities.
The teacher and students
conclude the activities
together.

Conclusion

Evaluation
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Unit/
Theme
4. Health
and Body
Care

Objective

Linguistic Content

Reading Skills

Stages

Activities

Evaluation

- To be able to read
and understand the
problem situation
- To be able to
interpret meaning
based on the
reading text
- To be able to
match the words
with the definitions
- To be able to
suggest the
guidelines for
solving the stress
problem of your
friends in school.

Vocabulary:
mental, physical,
strain, stress,
influence, perception,
tremendous, reaction,
etc.
Language focus:
Passive voice,
Infinitive, Modal verb
Function:
- Understand main
idea and identify
details
-Arranging details in
sequence

-Skimming and
scanning main
idea and
details
-Sequencing
the events

Introduction

The teacher introduces students
about Science and Technology
WebQuest activities.
The teacher explains them
about the task.
- survey the things that make
your friends in school feel
stress. (Problem solving activity)
The students read the process
of the activity and follow the
process.

- Exercises
- Task
presentatio
n
(Compilatio
n task)
-Test

Task

Process
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Unit/
Theme

Objective

Linguistic Content

Reading Skills

Stages
Resource

Activities

Evaluation

The students do reading activity.
1. Pre-reading
1.1 Review students’ knowledge
about vocabulary.
1.2 Access to WebQuest
activities.
2. While-reading
2.1 Do the exercises before
reading.
2.2 Read the passage.
Reading: Teenage Stress
2.3 Do the exercises after
reading
3. Post-reading
3.1 Each group finds out the
information through the given
resources.
3.2 Each group plans for task
presentation.
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Unit/
Theme

Objective

Linguistic Content

Reading Skills

Stages

Activities

Evaluation

The teacher evaluates them
using rubric and the students
do the checklist to evaluate
the activities.
The teacher and students
conclude the activities
together.

Conclusion

Evaluation
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ขั้นที่ 4 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้การเรียนการสอนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยทา
การวิ เ คราะห์ หั ว ข้ อ ตามความต้ อ งการของผู้ เ รี ย น คั ด เลื อ กและรวบรวมเนื้ อ หาจากหนั ง สื อ
ประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ และแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทางอินเทอร์เ น็ต ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อซึ่ง
กาหนดไว้ในรายวิชา ได้แก่ Leisure and Entertainment, Travel, Science and Technology
และ Health and Body care จากนั้นนาเนื้อหาที่คัดเลือกไว้มาจัดทาแผนการสอน 4 แผน
ในแต่ละแผนการสอนมีขั้นตอนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 6 ขั้น
ดังนี้
กิจกรรมก่อนอ่าน
1. ขั้นนา (Introduction) เป็นส่วนที่บอกความสามารถที่ผู้วิจัยคาดหวังว่านักเรียนสามารถ
ทาได้ทั้งในขณะกาลังเรียน เปูาหมายของบทนานี้เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงปัญหาที่จะต้องเผชิญ
บทนานี้ดึงดูดความสนใจของนักเรียนและกระตุ้นให้นักเรียนอยากที่จะเรียน โดยที่ผู้วิจัยกาหนด
สถานการณ์ปัญหาขึ้นมา
2. ขั้นภาระงาน (Task) เป็นส่วนที่ผู้วิจัยแจ้งให้นักเรียนทราบถึงภาระงานที่ให้นักเรียนปฏิบัติ
ในแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษนั้น ซึ่งภาระงานนั้นถูกกาหนดเป็นสถานการณ์ปัญหาที่ให้
นักเรียนช่วยกันแก้ไข และเสนอแนวทางแก้ปัญหาต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ภาระงานสามารถแบ่งออก
ได้ 12 รูปแบบด้วยกัน แต่ผู้วิจัยเลือกภาระงานไว้ 3 รูปแบบดังนี้
2.1 งานการเล่าเรื่องที่ได้ค้นคว้ามาให้ผู้อื่นฟัง (Retelling Task) เป็นกิจกรรมที่
ผู้สอนจะมอบหมายให้ผู้เรียนไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ตามที่กาหนด และพยายามค้นหาข้อมูลที่มีในเว็บไซต์
นั้นๆ และนามาตอบคาถามที่ผู้สอนได้กาหนดไว้ หรือแสดงให้เห็นว่ามีความเข้าใจในข้อมูลนั้นๆ จริง
โดยที่ข้อมูลที่นาเสนอต้องแตกต่างจากต้นฉบับข้อมูลจริง กล่าวคือผู้เรียนต้องเรียบเรียงตามความ
เข้าใจของตน และนาเสนอในรูปแบบของโปรแกรม Power Point หรือ Hyper Studio หรือผู้สอน
อาจมอบหมายให้ผู้เรียนสร้างโปสเตอร์หรือทารายงานส่งก็ได้ ทั้งนี้รูปแบบงานประเภทนี้ เหมาะ
สาหรับการสร้างความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องต่างๆ
2.2 งานการค้นคว้า รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลจากหลายๆ แหล่งที่เกี่ยวข้องใน
การแก้ปัญหา (Compilation Tasks) เป็นกิจกรรมเว็บเควสท์ที่มุ่งให้ผู้เรียนหาข้อมูลจากแหล่งที่
กาหนดให้เพื่อนาเสนอคล้ายกับ Retelling Tasks แต่จะแตกต่างกันในประเด็นต่อไปนี้
2.2.1 ผู้สอนจะกาหนดเพียงแนวทางกว้างๆ ในการค้นคว้า อธิบาย จัดรูปแบบและ
การเรียงหรือการใช้ถ้อยคา เพื่อชี้แนะผู้เรียนเท่านั้น แต่ผู้เรียนมีอิสระในการเลือกใช้รูปแบบต่างๆ
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2.2.2 ในการประเมิน ผู้สอนจะไม่ประเมินว่าผู้เรียนทางานได้ตามที่กาหนด
หรือไม่แต่จะประเมินที่ความสม่าเสมอของรูปแบบและความมีเหตุมีผลข้อมูลที่นาเสนอและประเมินว่า
ผู้เรียนได้จัดกระทาหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลต้นฉบับก่อนนาเสนอหรือไม่
2.2.3 ผู้เรียนสามารถเลือกข้อมูลที่จะนาเสนอได้เอง แต่ต้องมีหลักฐานและ
เหตุผลสนับสนุนที่เหมาะสมและหนักแน่นพอ
2.3 งานการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ที่แปลกแหวกแนว (Creative Product Tasks) มี
ลักษณะงานคล้ายๆ กับ Design Tasks แต่แตกต่างกันที่ผู้สอนต้องไม่กาหนดลักษณะของผลงานที่
ต้องการได้รับจากผู้เรียน ผู้สอนจะกาหนดลักษณะคร่าวๆ ของผลงานที่ต้องการให้ผู้เรียนสร้าง เช่น
กาหนดความยาว ขนาด หรือขอบเจตของงานเท่านั้น ส่วนผลงานที่ผู้เรียนจะสร้างนั้นเป็นสิ่งที่ผู้สอน
ไม่สามารถจะทานายล่วงหน้าได้ ในการประเมินจะเน้นที่ความคิดเน้นที่ความคิดสร้างสรรค์และการ
แสดงออกซึ่งความเป็นตัวของตัวเองในงานชิ้นนั้นๆ
3. ขั้นกระบวนการ (Process) ในส่วนนี้ผู้วิจัยให้คาแนะนาในการทากิจกรรมในแต่ละขั้นที่
นักเรียนผ่านไปถึงจุดหมายได้ซึ่งในการทากิจกรรมนี้เป็นการทางานกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ผู้วิจัยแจ้ง
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการค้นคว้า ทางานร่วมกับผู้อื่น หรือแบ่งงานที่ได้รับมอบหมาย นักเรียนไม่
จาเป็นต้องทาตามวิธีที่ผู้วิจัยกาหนดในทุกขั้นซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้โดยวิธีที่ตนเองถนัดหรือวิธีที่
นาพาให้งานสาเร็จได้ด้วยตนเอง ในขั้นนี้นักเรียนต้องฝุาฟันอุปสรรคในการปฏิบัติภารกิจตามแต่ละ
ขั้นตอนที่ผู้วิจัยได้ออกแบบไว้ ซึ่งผู้วิจัยจาเป็นที่ต้องประสานงานนักเรีย นแต่ละคนรวมถึงคอยดูแลใน
กระบวนการทางานของนักเรียนในแต่ละกลุ่มด้วย
กิจกรรมระหว่างอ่าน
4. ขั้นชี้แหล่งข้อมูล (Resources) ในส่วนนี้ผู้วิจัยกาหนดให้นักเรียนอ่านบทอ่านและทา
แบบฝึกหัด หลังจากนั้นผู้สอนเตรียมแหล่งข้อมูลให้นักเรียนได้ค้นคว้าเกี่ยวกับปัญหาหรือหัวข้ อที่
ผู้วิจัยกาหนดไว้ซึ่งแหล่งข้อมูลนี้ต้องเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนซึ่งแหล่งข้อมูลเป็นแหล่งข้อมูลที่อยู่บน
ระบบอินเทอร์เน็ต ที่นักเรียนต้องเข้าไปสืบค้นหาความรู้ในเรื่องนั้นๆ และนามาใช้ในการแก้ปัญหา
ตามสถานการณ์ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งข้อมูลที่นักเรียนได้อ่านนั้นเป็นบทความที่เหมาะสมกับ
บทบาทของนักเรียนในแต่ละกลุ่มที่ผู้วิจัยกาหนดไว้ เพื่อนาข้อมูลของตนเองมาถ่ายทอดให้แก่สมาชิก
ในกลุ่มเพื่อนาข้อสรุปรวมทั้งข้อคิดเห็นของกลุ่มมานาเสนอหรือลงมือทาภาระงานต่อไป โดยสรุปเป็น
ขั้นตอนการสอนอ่านดังนี้
4.1 ขั้นก่อนการอ่าน (Pre-reading) เป็นขั้นกระตุ้นความรู้เดิมในเรื่องที่อ่าน การ
สอนศัพท์ใหม่เพื่อนาไปใช้ในการอ่าน
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4.2 ขั้นการอ่าน (While-reading) เป็นขั้นการฝึกการอ่านด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น
การอ่านจับใจความ การอ่านอ่านเพื่อหารายละเอียด และการลาดับเนื้อเรื่อง เป็นต้น
4.3 ขั้นหลังการอ่าน (Post-reading) เป็นขั้นตรวจสอบความเข้าใจเรื่องที่อ่านผ่าน
การฝึกทากิจกรรมต่างๆ และการค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนาไปสู่การทาภาระงานต่อไป
กิจกรรมหลังการอ่าน
5. ขั้นประเมินผล (Evaluation) เป็นส่วนที่ผู้วิจัยแจ้งให้นักเรียนทราบถึงเกณฑ์ที่ใช้ในการวัด
และประเมินผล โดยทั่วไปแล้วกาหนดเกณฑ์การประเมินทั้งสาหรับให้นักเรียนประเมินตนเองและ
ประเมินการทางานกลุ่มด้วย นักเรียนสามารถประเมินทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่มด้วยตนเอง เพื่อให้
นักเรียนได้เตรียมตัวและรู้ ขอบเขตของการประเมินก่อน โดยนักเรียนจะสามารถศึกษาเกณฑ์การ
ประเมินด้วยตนเองได้จากหัวข้อขั้นประเมินผลในแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
6. ขั้นสรุป (Conclusion) ในส่วนนี้ผู้วิจัยและนักเรียนร่วมกันสรุปจากการทากิจกรรมตลอด
กระบวนการ และให้ นั กเรี ย นให้ ข้อมูล ย้อนกลั บจากการทากิจกรรมในแบบฝึ กทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษ และให้หัวข้อเพื่อให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าต่อไป
ขั้นที่ 4 นาแผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความ
ถูกต้องของเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้
ขั้นที่ 5 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
ให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องเนื้อหาด้านภาษา ด้านเนื้อหาและด้านวัดผล
และใช้ดุลยพินิจเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของแผนการจัดการเรียนรู้ นาตารางวิเคราะห์ดัชนีความ
สอดคล้องของเครื่องมือ (Index of Item Objective Congruence : IOC) ของผู้เชี่ยวชาญมา
คานวณค่าดัชนีความสอดคล้อง ของแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
โดยใช้กิจกรรมเว็บเควสท์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้องหรือไม่ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณา ดังนี้
เห็นว่าสอดคล้อง
ให้คะแนน
+1
ไม่แน่ใจ
ให้คะแนน
0
เห็นว่าไม่สอดคล้อง
ให้คะแนน
-1
แล้วนาข้อมูลที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องโดยต้องมีค่าความสอดคล้อง
ตั้งแต่ 0.05 ขึ้นไป และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญในส่วนที่ยังมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องต่ากว่า 0.05 เพื่อจะนาไปใช้ในการวิจัยต่อไป (รายละเอียดในภาคผนวก ข)
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ผู้วิจัยได้สรุปขั้นตอนการจัดทาแผนการเรียนรู้ ดังนี้
ศึกษารายละเอียดของหลักสูตร จุดประสงค์การเรียนรู้ คาอธิบายรายวิชา และเนื้อหาภาษาอังกฤษ
ศึกษาการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เสนอแผนการจัดการเรียนรู้ต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ด้านภาษา ด้านเนื้อหา และด้านการวัดผล
นาแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้อง ด้านภาษา
ด้านเนื้อหา และด้านการวัดผล เพื่อหาค่าสอดคล้อง (IOC)
นาแผนการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไข แล้วนามาใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย
แผนภูมิที่ 1 ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
3. การสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ มีขั้นตอนดังนี้
3.1 ศึกษาแนวทางการสร้างและพัฒนาสื่อการสอน ภาระงานตามทฤษฎี Nunan (1995)
ศึกษาลักษณะแบบฝึกหัดการอ่านจากแบบเรียน ตารา งานวิจัยต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
รวมทั้งเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 โดย
คานึงถึงความสอดคล้องกับระดับภาษา คาศัพท์ โครงสร้างทางไวยากรณ์ ตลอดจนสานวนที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ควบคู่ไปด้วย
3.2 กาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อกาหนดขอบเขตเนื้อหาแต่ละตอน วิเคราะห์เนื้อหา
และการวัดผลประเมินผล
3.3 กาหนดขอบข่ายของการนาเสนอเนื้อหาในบทเรียน โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นหน่วย แต่ละ
หน่วยจัดตามลาดับ โดยกาหนดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้
หน่วยที่ 1 Leisure and Entertainment
จานวน 2 สัปดาห์
หน่วยที่ 2 Travel
จานวน 2 สัปดาห์
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หน่วยที่ 3 Science and Technology
จานวน 2 สัปดาห์
หน่วยที่ 4 Health and Body Care
จานวน 2 สัปดาห์
3.4 ดาเนินการสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ จานวน 4 เรื่อง โดยผู้วิจัยใช้
กิจกรรมเว็บเควสท์ และนาแบบฝึกทักษะที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของเนื้อหา
3.5 เขียนผังงาน (Flowchart) กิจกรรมเว็บเควสท์ แล้วนาเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และสื่อการสอนตรวจความถูกต้องเหมาะสม
3.6 ออกแบบแผนโครงเรื่อง (Storyboard) บทเรียนโปรแกรมแบบเว็บเควสท์ เพื่อดูความ
เหมาะสมของเว็บเพจ แล้วนาเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์และผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ
การสอนตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม
3.7 พัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยเลือกโปรแกรมในการพัฒนาบทเรียน
แบบเว็บเควสท์ เช่น โปรแกรมในการเขียนเว็บเพจ โปรแกรมตกแต่งภาพ โปรแกรมสร้าง
ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น
3.8 นาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่พัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา
และกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์พิจารณาความถูกต้อง และความเหมาะสมในการพัฒนาบทเรียน
แล้วนาไปปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา
3.9 ทดสอบและตรวจสอบแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรมเว็บบราวเซอร์
(Web Browser) เพื่อตรวจสอบข้อบกพร่อง และข้อผิดพลาดที่พบ เช่น ตัวหนังสือเล็กเกินไป
ภาพประกอบไม่ชัดเจน ควรปรับตัวหนังสือและภาพประกอบให้ชัดเจนมากขึ้น และทาให้สื่อ
ความหมายได้ดียิ่งขึ้น แล้วนาไปปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา
3.10 แก้ไขปรับปรุงแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจากข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดที่
พบ
3.11 นาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) เพื่อ
ประเมินหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ คือ 75/75 ของชัยยงค์
พรหมวงศ์ และคณะ (2520: 134-142) กับนักเรียนที่ไม่เคยเรียนเนื้อหานี้มาก่อน โดยมีขั้นตอนดังนี้
3.11.1 ขั้นทดลองรายบุคคล (One-to-one try out) โดยทาการทดลองกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 3 คน โดยนาเสนอตามลาดับดังนี้
3.11.1.1 ก่อนการทดลอง
ผู้วิจัยให้นักเรียนทั้ง 3 คน ทาแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ซึ่งเป็น
แบบทดสอบวัดการอ่านเพื่อความเข้าใจ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ และแบบทดสอบ
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วัดการคิดแก้ปัญหา แบบเขียนตอบ จานวน 4 สถานการณ์ ให้เวลาทดสอบ 60 นาที จากนั้นผู้วิจัย
ชี้ แ จงถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ วิ ธี ก ารเรี ย นและข้ อ ตกลงต่ า งๆในการเรี ย นผ่ า นแบบฝึ ก ทั ก ษะการอ่ า น
ภาษาอังกฤษ
3.11.1.2 ระหว่างการทดลอง
ผู้วิจัยให้นักเรียนศึกษาจากแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 บทในช่วงหลัง
เลิกเรียนจนครบ โดยใช้เวลา 1 สัปดาห์ ในระหว่างการทดลองผู้วิจัยสังเกตปฏิกิริยาของนักเรียนทั้ง 3
คน และสอบถามปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างเรียนเพื่อนามาปรับปรุงข้อบกพร่องและพัฒนาแบบฝึก เมื่อ
นักเรียนศึกษาจากแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและทาแบบทดสอบประจาบทในแต่ละบทแล้ว
ผู้วิจัยให้นักเรียนทั้ง 3 คน ทาแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่า นภาษาอังกฤษที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นและนาข้อความหรือคาถามที่ไม่ชัดเจนมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อนาไปใช้ในการทดลองขั้น
ต่อไป
3.11.1.3 การประเมินผล
เมื่อนักเรียนศึกษาจากแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษทั้ง 4 บทแล้ว
ผู้วิจัยให้นักเรียนทาแบบทดสอบฉบับเดิมหลังเรียน (Posttest) ซึ่งเป็นแบบทดสอบวัดการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ และแบบทดสอบวัดการคิดแก้ปัญหา แบบ
เขียนตอบ จานวน 4 สถานการณ์ ให้เวลาทดสอบ 60 นาที จากนั้นนาผลที่ได้จากการทาแบบทดสอบ
ท้ายบทเรียนทั้งหมดและคะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบหลังเรียนมาคานวณหาประสิทธิภาพของ
แบบฝึ ก ทั ก ษะตามเกณฑ์ 75/75 ซึ่ ง ปรากฏว่ า ค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพของแบบฝึ ก ทั ก ษะการอ่ า น
ภาษาอังกฤษในขั้นการทดลองรายบุคคลเท่ากับ 78.3/75.3 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 คะแนนจากการทาแบบทดสอบท้ายบทจานวน 4 บท และแบบทดสอบหลังเรียนในขั้น
การทดลองรายบุคคลโดยทาการทดลองกับนักเรียนจานวน 3 คน
นั ก เรี ย น คะแนนท้ายบท
ค น ที่ / 1
2
คะแนน

1
2
3
รวม
ร้อยละ

5
4
5
4
13
86.7

5
3
4
4
11
73.3

3

4

5
4
3
4
11
73.3

5
3
5
4
12
80.0

รวม

ร้อยละ

คะ แ น น ร้อยละ
สอบหลัง
เรียน

20
14
17
16
47

100
70
85
80

50
35
42
36
113

78.3

100
70
84
72
75.3
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จากตารางที่ 3 ในขั้นทดลองใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษกับนักเรียนจานวน 3
คน พบว่านักเรียนทาคะแนนจากแบบทดสอบท้ายบททั้ง 4 บท ได้คะแนนรวม 47 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.3 และนักเรียนทาคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนได้
คะแนนรวม 113 คะแนน จากคะแนนเต็ม 150 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75.3 ดังนั้น ประสิทธิภาพ
ของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ มีค่าเท่ากับ 78.3/75.3 บทเรียนที่นักเรียนทาคะแนนได้
สูงสุดคือ บทที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 86.7 ส่วนบทเรียนที่นักเรียนทาคะแนนได้น้อยที่สุดคือ บทที่ 2 และ
บทที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 73.3
3.11.2 ขั้นทดลองกลุ่มเล็ก (Small group try out) ทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 10 คน โดยนาเสนอตามลาดับดังนี้
3.11.2.1 ก่อนการทดลอง
ผู้วิจัยให้นักเรียนทั้ง 10 คน ทาแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ซึ่งเป็น
แบบทดสอบวัดการอ่านเพื่อความเข้าใจ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ และแบบทดสอบ
วัดการคิดแก้ปัญหา แบบเขียนตอบ จานวน 4 สถานการณ์ ให้เวลาทดสอบ 60 นาที จากนั้นผู้วิจัย
ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ วิธีการเรียนและข้อตกลงต่างๆในการเรียนผ่านแบบฝึกทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษ
3.11.1.2 ระหว่างการทดลอง
ผู้วิจัยให้นักเรียนศึกษาจากแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 บทในช่วงหลัง
เลิกเรียนจนครบ โดยใช้เวลา 1 สัปดาห์ ในระหว่างการทดลองผู้วิจัยสังเกตปฏิกิริยาของนักเรียนทั้ง
10 คน และสอบถามปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างเรียนเพื่อนามาปรับปรุงข้อบกพร่องและพัฒนาแบบฝึก
เมื่อนักเรียนศึกษาจากแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและทาแบบทดสอบประจาบทในแต่ละบท
แล้ว ผู้วิจัยให้นักเรียนทั้ง 10 คน ทาแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
3.11.1.3 การประเมินผล
เมื่อนักเรียนศึกษาจากแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษทั้ง 4 บทแล้ว
ผู้วิจัยให้นักเรียนทาแบบทดสอบฉบับเดิมหลังเรียน (Posttest) ซึ่งเป็นแบบทดสอบวัดการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ และแบบทดสอบวัดการคิดแก้ปัญหา แบบ
เขียนตอบ จานวน 4 สถานการณ์ ให้เวลาทดสอบ 60 นาที จากนั้นนาผลที่ได้จากการทาแบบทดสอบ
ท้ายบทเรียนทั้งหมดและคะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบหลังเรียนมาคานวณหาประสิทธิภาพของ
แบบฝึกทักษะตามเกณฑ์ 75/75 ซึ่งปรากฏว่าค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษในขั้นการทดลองรายบุคคลเท่ากับ 75/76 ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 คะแนนจากการทาแบบทดสอบท้ายบทจานวน 4 บท และแบบทดสอบหลังเรียนในขั้น
การทดลองรายบุคคลโดยทาการทดลองกับนักเรียนจานวน 10 คน
นักเรียน คะแนนท้ายบท
รวม
ร้อยละ คะแนน ร้อยละ
คนที่/ 1
สอบ
2
3
4
คะแนน
หลัง
เรียน
5
5
5
5
20
100
50
100
1
4
3
4
4
15
75
37
74
2
3
3
3
3
12
60
32
64
3
3
4
3
4
14
70
33
66
4
4
2
4
3
13
65
35
70
5
4
3
3
3
13
65
35
70
6
5
5
4
5
19
95
44
88
7
5
4
4
5
18
90
45
90
8
5
4
4
4
17
85
42
84
9
5
3
3
3
14
70
38
76
10
4
4
4
3
15
75
39
78
รวม
42
35
36
37
150
380
ร้อยละ 84.00 70.00 72.00 74.00
75.00
76.00
จากตารางที่ 4 ในขั้นทดลองใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษกับนักเรียนจานวน
10 คน พบว่านักเรียนทาคะแนนจากแบบทดสอบท้ายบททั้ง 4 บท ได้คะแนนรวม 150 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 200 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75.00 และนักเรียนทาคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนได้
คะแนนรวม 380 คะแนน จากคะแนนเต็ม 500 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.00 ดังนั้น ประสิทธิภาพ
ของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ มีค่าเท่ากับ 75/76 บทเรียนที่นักเรียนทาคะแนนได้สูงสุดคือ
บทที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 84.00 ส่วนบทเรียนที่นักเรียนทาคะแนนได้น้อยที่สุดคือ บทที่ 2 คิดเป็นร้อย
ละ 70.00
3.11.3 นาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่ผ่านการทดลองรายบุคคลและการ
ทดลองกลุ่มเล็ก ที่ได้รับการปรับปรุงแล้วไปทดลองกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ที่ต้องการเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษรอบรู้ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
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ผู้วิจัยได้สรุปขั้นตอนการสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ดังนี้
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตาราวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบฝึกทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษ
ศึกษาหลักสูตร วิเคราะห์เนื้อหาและการวัดผลประเมินผล

สร้างแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
นาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม แล้วนาไป
ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
ทดสอบและตรวจสอบแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อตรวจสอบข้อบกพร่องและ
ข้อผิดพลาด จากนั้นแก้ไขปรับปรุงแก้ไข
นาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญด้านบทเรียนเว็บเควสท์ประเมิน
คุณภาพ
นาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out)
นาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่ปรับปรุงแล้วมาใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย
แผนภูมิที่ 2 ขั้นตอนการสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
4. การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
4.1 การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
การสร้างข้อสอบผู้วิจัยคานึงถึงข้อคาถามที่ครอบคลุมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจของ
Finocchiaro and Sako (1983: 131-135) ทั้งหมดจานวน 30 ข้อ 30 คะแนน ซึ่งมีขั้นตอนการสร้าง
ดังนี้
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ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผล และแนวการสร้างข้อสอบ
ภาษาอังกฤษของอัจฉรา วงศ์โสธร (2538: 154-155)
ขั้นที่ 2 ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ขั้นที่ 3 วิเคราะห์หลั กสูตรตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด วิเคราะห์ส าระการเรียนรู้
แกนกลาง สร้างตารางกาหนดเนื้อหาข้อสอบ โดยประมวลเนื้อหาจากตารางโครงสร้างเนื้อหาของแบบ
ฝึกทักษะการอ่าน โดยกาหนดหัวข้ อต่อไปนี้ลงในตาราง ได้แก่ จุดประสงค์ในการสอบ รูปแบบและ
เนื้อหาภาษา ระยะเวลาและความยาวของข้อสอบ เกณฑ์ในการประเมินผล
ขั้นที่ 4 สร้างแบบทดสอบวัด ความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจจาก
ตารางกาหนดเนื้อหาข้อสอบจานวน 50 ข้อ ซึ่งเป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก (Multiple Choice
Tests) แล้วนาข้อสอบทั้ง 50 ข้อมาทาการคัดเลือกข้อที่เป็นไปตามเกณฑ์จานวน 30 ข้อ
ขั้น ที่ 5 น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้ เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาและความสอดคล้ องกับตารางกาหนดเนื้อหาข้อสอบแล้ ว นามา
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
ขั้นที่ 6 ปรับปรุงแบบทดสอบตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ขั้นที่ 7 นาแบบทดสอบที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้อง
และความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) จากนั้นนาข้อมูลความคิดเห็นมาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ระหว่างแบบวัดผลการเรียนรู้กับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ นาตารางวิเคราะห์ IOC ของผู้เชี่ยวชาญมาคานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
แล้วเลือกข้อสอบที่มีค่าความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป โดยผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะในการ
ตรวจสอบความถูกต้องของคาถาม คาตอบ ไวยากรณ์ การพิมพ์อักษรตัวเล็กตัวใหญ่ ตลอดจนการเน้น
คาในบทอ่าน จากนั้นนาข้อสอบกลับมาปรับปรุงแก้ไข (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข)
ขั้นที่ 8 นาแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
จานวน 30 คน ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัด
สมุทรสงคราม ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างและผ่านการเรียนวิชาภาษาอังกฤษรอบรู้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 แล้ว เพื่อหาค่าความยากง่าย คัดเลือกข้อสอบที่มีระดับความยากง่าย 0.20- 0.80 และค่าอานาจ
จาแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป
ขั้นที่ 9 ได้ข้อสอบที่คัดเลือกไว้ 30 ข้อ มาทาการตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
ของแบบทดสอบใช้วิธีของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder – Richardson -20) จากสูตร KR – 20 (มา
เรียม นิลพันธ์ 2547 : 182) โดยข้อสอบทั้งฉบับมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86 (ดูรายละเอียดในภาค
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ผนวก ข)
ขั้นที่ 10 นาแบบวัดผลการเรียนรู้ ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย
สรุปขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เพื่อใช้ในการวิจัยมีขั้นตอนการพัฒนา ดัง
แสดงในแผนภูมิ
ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผล และแนวการสร้างข้อสอบ
วิเคราะห์หลักสูตรตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด วิเคราะห์สาระการเรียนรู้แกนกลาง สร้าง
ตารางกาหนดเนื้อหาข้อสอบ
สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจจากตาราง
กาหนดเนื้อหาข้อสอบจานวน 50 ข้อ ตามตารางการวิเคราะห์
เสนอแบบทดสอบให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะ
ปรับปรุงแบบทดสอบตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
นาแบบทดสอบที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องและความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) หาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อวิเคราะห์ระดับความยากง่าย ค่าอานาจจาแนก
หาค่าความเชื่อมั่น ปรับปรุงและคัดเลือกข้อสอบจานวน 30 ข้อ
นาแบบวัดการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย
แผนภูมิที่ 3 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
4.2. การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
แบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เป็นแบบวัดชนิดสถานการณ์ จานวน 4
สถานการณ์ ๆ ละ 3 ข้อ ซึ่งประกอบด้วย 1) ขั้นระบุปัญหา 2) ขั้นวิเคราะห์ปัญหา 3) ขั้นเสนอ
แนวทางแก้ปัญหา ตามทฤษฎีการแก้ปัญหาของ Weir โดยดัดแปลงจากแบบวัดความสามารถในการ
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คิดแก้ปัญหาของ สุดารัตน์ ไชยเลิศ (2553) , พัชราภรณ์ บุญทามา (2552) หลักการออกข้อสอบ
อัตนัยของ อ.ดร. จตุภูมิ เขตจัตุรัส รวมทั้งหมด จานวน 4 ข้อ การให้คะแนน สถานการณ์ละ 5
คะแนน รวมเป็น 20 คะแนน
ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผล
ขั้นที่ 2 ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ขั้นที่ 3 วิเคราะห์หลั กสูตรตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด วิเคราะห์ส าระการเรียนรู้
แกนกลาง สร้างตารางกาหนดเนื้อหาข้อสอบ โดยประมวลเนื้อหาจากตารางโครงสร้างเนื้อหาของแบบ
ฝึกทักษะการอ่าน โดยกาหนดหัวข้อต่อไปนี้ลงในตาราง ได้แก่ จุดประสงค์ในการสอบ รูปแบบและ
เนื้อหาภาษา ระยะเวลาและความยาวของข้อสอบ เกณฑ์ในการประเมินผล
ขั้นที่ 4 สร้างแบบทดสอบวัดการคิดแก้ปัญหา ตามที่นิยามไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ลักษณะ
ของแบบวัดเป็นแบบสถานการณ์ โดยผู้วิจัยสร้างข้อคาถามให้ครอบคลุมปัญหาตามเนื้อหาที่เรียน ใน
1 สถานการณ์ประกอบด้วยขั้นตอนการแก้ปัญหาทั้ง 3 ด้าน ตามทฤษฎีการแก้ปัญหาของ Weir และ
ดัดแปลงจากแบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของ สุดารัตน์ ไชยเลิศ (2553) , พัชราภรณ์
บุญทามา (2552) หลักการออกข้อสอบอัตนัยของ อ.ดร. จตุภูมิ เขตจัตุรัส นาแบบวัดความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหา ซึ่งเป็นข้อสอบแบบเขียนตอบ มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อคาถามแล้วนา
ข้อสอบทั้ง 4 ข้อมาทาการคัดเลือกข้อที่เป็นไปตามเกณฑ์จานวน 4 ข้อ
ขั้น ที่ 5 น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้ เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาและความสอดคล้ องกับตารางกาหนดเนื้อหาข้อสอบแล้ ว นามา
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
ขั้นที่ 6 ปรับปรุงแบบทดสอบตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ขั้นที่ 7 นาแบบทดสอบที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้อง
และความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) จากนั้นนาข้อมูลความคิดเห็นมาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ระหว่างแบบวัดผลการเรียนรู้กับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ นาตารางวิเคราะห์ IOC ของผู้เชี่ยวชาญมาคานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
แล้วเลือกข้อสอบที่มีค่าความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข)
ขั้นที่ 8 นาแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
จานวน 30 คน ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัด
สมุทรสงคราม ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างและผ่านการเรียนวิชาภาษาอังกฤษรอบรู้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 แล้ว เพื่อหาค่าความยากง่าย คัดเลือกข้อสอบที่มีระดับความยากง่าย 0.20 – 0.80 และค่า
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อานาจจาแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ซึ่งข้อสอบทั้ง 4 ข้อ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.65-0.73 และ
ค่าอานาจจาแนก ตั้งแต่ 0.20-0.30 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข)
ขั้นที่ 9 นาข้อสอบที่คัดเลือกไว้ 4 ข้อ มาทาการตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบทดสอบใช้วิธีของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder – Richardson -20) จากสูตร KR – 20 โดยข้อสอบ
ทั้งฉบับมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข)
ขั้นที่ 10 นาแบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย
สรุปขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เพื่อใช้ในการวิจัยมีขั้นตอนการพัฒนา ดัง
แสดงในแผนภูมิ
ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้
วิเคราะห์หลักสูตรตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด วิเคราะห์สาระการเรียนรู้แกนกลาง สร้างตาราง
วิเคราะห์ข้อสอบ

สร้างแบบทดสอบวัดการคิดแก้ปัญหา จานวน 4 ข้อ ตามตารางการวิเคราะห์
เสนอแบบทดสอบให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะ
ปรับปรุงแบบทดสอบตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปรับปรุงและแก้ไขข้อสอบจานวน 4 ข้อ
นาแบบทดสอบที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องและ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) หาค่าดัชนีความสอดคล้อง
นาแบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย
แผนภูมิที่ 4 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
5. การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นต่อแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
แบบสอบถามความคิด เห็ น เป็ นแบบสอบถามที่ผู้ วิ จั ยสร้ างขึ้ นโดยมีวั ต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ใช้
สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนถาวรานุกูลหลังจากที่ได้เรียน
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ด้วยการจัดการเรีย นการสอนโดยใช้ แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ซึ่งแบบสอบถามที่จะให้
ผู้เรียนประเมินนี้มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เป็นแบบสอบถามแบบปลาย
ปิด แล้วแปลความหมายของแบบสอบถามความคิดเห็นโดยใช้คะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการวิเ คราะห์
ข้อมูลมาเทียบกับเกณฑ์ของ Best ตามแนวคิดของ Likert (Best 1986: 181) ดังนี้
มีความเหมาะสมในระดับดีมาก
มีความเหมาะสมในระดับดี
มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง
มีความเหมาะสมในระดับพอใช้
มีความเหมาะสมในระดับปรับปรุง

ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน

5
4
3
2
1

ขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น
5.1 ศึกษาทฤษฎี วิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นจากเอกสารและงานวิจัยต่างๆ เพื่อ
เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น
5.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วยเกณฑ์ใน
การประเมินความคิดเห็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง
5.2 นาแบบสอบถามความคิดเห็นที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อทาการตรวจสอบค่า IOC (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ฎ)
+1

หมายถึง

แน่ใจว่ารายการพิจารณาในแบบสอบถามความคิดเห็น
สอดคล้องกับเนื้อหา
0
หมายถึง
ไม่แน่ใจว่ารายการพิจารณาในแบบสอบถามความคิดเห็น
สอดคล้องกับเนื้อหา
-1
หมายถึง
แน่ใจว่ารายการพิจารณาในแบบสอบถามความคิดเห็นไม่
สอดคล้องกับเนื้อหา
5.3 นาแบบสอบถามความคิดเห็นมาทาการปรับปรุงให้เหมาะสมตามคาแนะนาและ
ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ
5.4 นาแบบสอบถามความคิดเห็นที่พร้อมใช้ไปตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาเพื่อทา
การแก้ไขปรับปรุงก่อนนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างหลังจากที่ได้เรียนผ่านแบบฝึกทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว

111
ศึกษาทฤษฎี วิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นจากเอกสารและงานวิจัยต่างๆ เพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น
สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วยเกณฑ์ในการ
ประเมินความคิดเห็น 5 ระดับ
นาแบบสอบถามความคิดเห็นที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อทาการตรวจสอบค่า IOC
นาแบบสอบถามความคิดเห็นมาทาการปรับปรุงให้เหมาะสมตามคาแนะนาและข้อเสนอแนะ
จากผู้เชี่ยวชาญ
นาแบบสอบถามความคิดเห็นไปใช้จริง
แผนภูมิที่ 5 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นต่อแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล
6.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรถึงผู้บริหารโรงเรียนถาวรานุกูล
จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการทดลองใช้เครื่องมือในการวิจัย
6.2 ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
6.2.1 ทาการทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนการ
ทดลองเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบได้แก่ แบบทดสอบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและการคิด
แก้ปัญหา
6.2.2 ดาเนินการสอนกลุ่มเปูาหมายโดยใช้แผนการสอนโดยใช้ แบบฝึกทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษ จานวน 4 แผน แผนละ 4 คาบ คาบละ 55 นาที รวม 16 คาบ ตั้งแต่วันที่ วันที่ 18
พฤษภาคม 2558– วันที่ 12 มิถุนายน 2558
6.2.3 ทาการทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบชุด
เดียวกันกับก่อนทาการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ในแต่ละแผน
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6.2.4 ผู้ วิจั ย น าคะแนนที่ ไ ด้ จ ากการท าแบบทดสอบวั ด ความเข้ า ใจในการอ่ า น
ภาษาอังกฤษและการคิดแก้ปัญหาทั้งก่อนและหลังการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
มาเปรียบเทียบกัน
6.2.5 สอบถามความคิดเห็นหลังการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
6.2.6 ผู้วิจัยนาคะแนนที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น หลังการสอนโดยใช้แบบฝึก
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษมาวิเคราะห์ผล
7. การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการดาเนินการวิจัย ผู้วิจัยใช้สถิติการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้
7.1 การวิเคราะห์ผลทดสอบจากแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
7.2 การเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและคะแนนทดสอบหลังเรียน ด้วยการจัดการ
เรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยการทดสอบค่าที (t-test) แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน
(Independent)
7.3 การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และ
คณะ (2520: 135-139) ตามเกณฑ์ 75/75 ใช้สูตร ดังนี้

เมื่อ E1 แทน
∑x
N
A

ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ
แทน คะแนนรวมจากแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบย่อยทุกชุด
แทน จานวนผู้เรียน
แทน คะแนนเต็มของแบบฝึกหัดทุกชุดรวมกัน

เมื่อ E2 แทน
∑
N
A

ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์
แทน คะแนนรวมจากการทาแบบทดสอบหลังเรียน
แทน จานวนผู้เรียนทั้งหมด
แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน
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7.4 เกณฑ์การตรวจให้คะแนนแบบวัดการคิดแก้ปัญหา โดยผู้วิจัยขอความร่วมมือเพื่อน
ครูอีก 2 ท่าน ในการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ รวมผู้วิจัยอีก เป็นผู้ตรวจทั้งหมด 3 ท่าน โดยใช้
เกณฑ์ดังนี้
ตารางที่ 5 เกณฑ์การให้คะแนนการคิดแก้ปัญหา
การคิด
เกณฑ์การประเมินความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
คะแนนเต็ม
แก้ปัญหา
10 (5)
มากที่สุด 4
มาก 3
ปานกลาง 2
น้อย 1
1. ระบุปัญหา

สามารถระบุ
ปัญหาได้
ถูกต้องชัดเจน

สามารถระบุ
ปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง
บางส่วนแต่ไม่
ชัดเจน
2. วิเคราะห์
สามารถบอก สามารถบอก บอกสาเหตุของ ไม่สามารถบอก
และบอกสาเหตุ สาเหตุของ สาเหตุของ ปัญหาได้ยงั ไม่ สาเหตุของ
ของปัญหา
ปัญหาได้
ปัญหาได้
ค่อยถูกต้อง
ปัญหาได้
ถูกต้องและ ถูกต้องและ และไม่ละเอียด
ละเอียด
ละเอียด
ชัดเจน
ชัดเจน
ชัดเจน
บางส่วน
3. เสนอ
สามารถบอก สามารถบอก บอกแนวทาง ไม่สามารถบอก
แนวทาง
แนวทางใน แนวทางใน ในการ
แนวทางการ
แก้ปัญหา
การ
การแก้ปัญหา แก้ปัญหาได้ไม่ แก้ปัญหาได้
แก้ปัญหาได้ ได้
ค่อยเหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
และตรงกับ
ตรงกับสภาพ ตรงกับสภาพ สภาพปัญหา
ปัญหา และ ปัญหา
และไม่ค่อยมี
มีความ
บางส่วน และ ความ
หลากหลาย ค่อนข้างมี
หลากหลาย
ความ
หลากหลาย

ทีม่ า: จตุภูมิ เขตจัสตุรัส, การวัดและประเมินผลการศึกษา. (ขอนแก่น; คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556).

2

4

4
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: พัชราภรณ์ บุญทามา, “การใช้กลวิธีการแก้ปัญหาแบบไอดีล เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการ
อ่านภาษาอังกฤษและความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5”.
(วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552).
7.5 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า โดยใช้คะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมาเทียบกับเกณฑ์ของ Best ตามแนวคิด
ของ Likert (Best 1986: 181) ดังนี้
มีความเหมาะสมในระดับดีมาก
ค่าคะแนน
5
มีความเหมาะสมในระดับดี
ค่าคะแนน
4
มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง
ค่าคะแนน
3
มีความเหมาะสมในระดับพอใช้
ค่าคะแนน
2
มีความเหมาะสมในระดับปรับปรุง
ค่าคะแนน
1
โดยวิเคราะห์ความคิดเห็นตามเกณฑ์ของ Best ดังนี้
ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง นักเรียนมีความเห็นต่อแบบฝึกทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและการคิดแก้ปัญหาโดยใช้กิจกรรมเว็บเควสท์อยู่ในระดับดีมาก
ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง นักเรียนมีความเห็นต่อแบบฝึกทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและการคิดแก้ปัญหาโดยใช้กิจกรรมเว็บเควสท์อยู่ในระดับดี
ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง นักเรียนมีความเห็นต่อแบบฝึกทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและการคิดแก้ปัญหาโดยใช้กิจกรรมเว็บเควสท์อยู่ในระดับปานกลาง
ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง นักเรียนมีความเห็นต่อแบบฝึกทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและการคิดแก้ปัญหาโดยใช้กิจกรรมเว็บเควสท์อยู่ในระดับพอใช้
ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง นักเรียนมีความเห็นต่อแบบฝึกทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและการคิดแก้ปัญหาโดยใช้กิจกรรมเว็บเควสท์อยู่ในระดับปรับปรุง

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ พัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมเว็บเควสท์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและการคิดแก้ปัญหา สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนถาวรานุกูล โดยการเปรียบเทียบผลการทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และสารวจ
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเว็บเควสท์
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เสนอตามลาดับขั้นตอนต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเว็บเควสท์
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนถาวรานุกูลให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนถาวรานุกูล ที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดย
ใช้กิจกรรมเว็บเควสท์ก่อนและหลังการทดลอง
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
ถาวรานุกูล ที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเว็บเควสท์ก่อน
และหลังการทดลอง
ตอนที่ 4 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมเว็บเควสท์
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเว็บเควสท์
สาหรับนักเรียนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 ผู้วิจัยดาเนินการวิจัยดังนี้
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1. ให้นักเรียนทั้ง 42 คน ทาแบบทดสอบรายบทในแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษทั้ง 4 บท
ซึ่งมีคะแนนเต็ม บทละ 5 คะแนน หลังจากเรียนด้วยแบบฝึกการอ่านแต่ละบท จากนั้นจึงวิเคราะห์
คะแนน
เพื่อตอบจุดประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 คือ เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเว็บเควสท์ สาหรับนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนถาวรานุ
กูลให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 ผู้วิจัยดาเนินการดังนี้
1. ให้นักเรียนทั้ง 42 คน ทาแบบทดสอบรายบทในแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดย
ใช้กิจกรรมเว็บเควสท์ทั้ง 4 บท ซึ่งมีคะแนนเต็มบทละ 5 คะแนน หลังจากเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเว็บเควสท์ จากนั้นจึงวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ย
( ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ค่าร้อยละ (%) และจัดลาดับคะแนนเฉลี่ยของแบบฝึกแต่ละบท ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แสดงไว้ในตารางที่ 6 ดังนี้
ตารางที่ 6 คะแนนเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าร้อยละ (%) และอันดับคะแนน
จากการทาแบบทดสอบรายบทในแบบฝึกแต่ละบทของนักเรียนจานวน 42 คน
บทที่

เรื่อง

คะแนน

S.D

ร้อยละ อันดับ

เต็ม
1

Leisure and Entertainment

5

4

0.73 80

1

2

Travel

5

3.62 0.54 72.4

4

3

Science and Technology

5

3.74 0.55 74.8

2

4

Health and Body care

5

3.67 0.55 73.4

3

จากตารางที่ 6 พบว่านักเรียนสามารถทาคะแนนแบบทดสอบท้ายบทในแบบฝึกทักษะการ
อ่านทั้ง 4 บท โดยภาพรวมสูงกว่าร้อยละ 75 ซึ่งบทเรียนแต่ละบทมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดย
บทเรียนที่นักเรียนทาคะแนนท้ายบทได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ บทที่ 1 โดยได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
80 ลาดับรองลงมาคือ บทที่ 3 โดยได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.8 และบทที่ 4 โดยได้คะแนนเฉลี่ยร้อย
ละ 73.4 ส่วนแบบทดสอบรายบทที่นักเรียนทาได้น้อยที่สุดคือ บทที่ 2 โดยได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
72.4
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2. ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรม
เว็บเควสท์ โดยหาค่าร้อยละของคะแนนจากการทาแบบทดสอบรายบทในแบบฝึกทั้ง 4 บท และค่า
ร้อยละของคะแนนจากการทาแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนจานวน 42 คน ซึ่งมีรายละเอียด
แสดงไว้ดังในตารางที่ 7 ดังนี้
ตารางที่ 7 คะแนนจากการทาแบบทดสอบรายบท จานวน 4 บท และคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน
ของนักเรียน
คะแนนทดสอบรายบท
บทที่

รวม

คะแนนหลัง
เรียน

1

2

3

4

คะแนนเต็ม

5

5

5

5

20

50

นักเรียน 1

5

4

5

5

19

49

นักเรียน 2

4

5

5

4

18

37

นักเรียน 3

4

3

4

4

15

36

นักเรียน 4

4

3

4

3

14

36

นักเรียน 5

4

4

4

5

17

43

นักเรียน 6

4

3

4

3

14

36

นักเรียน 7

4

3

3

4

14

36

นักเรียน 8

5

4

4

4

17

43

นักเรียน 9

4

3

3

3

13

38

นักเรียน 10

4

3

3

4

14

36
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ตารางที่ 7 ต่อ
คะแนนทดสอบรายบท

รวม

คะแนนหลัง
เรียน

บทที่

1

2

3

4

คะแนนเต็ม

5

5

5

5

20

50

นักเรียน 11

4

3

3

4

14

37

นักเรียน 12

3

4

4

4

15

38

นักเรียน 13

4

3

3

4

14

35

นักเรียน 14

3

3

3

3

12

40

นักเรียน 15

5

3

3

4

15

37

นักเรียน 16

4

4

3

3

14

35

นักเรียน 17

4

3

4

4

15

38

นักเรียน 18

5

4

3

4

16

38

นักเรียน 19

3

3

4

3

13

35

นักเรียน 20

4

4

4

3

15

39

นักเรียน 21

4

4

3

3

14

39

นักเรียน 22

5

4

5

5

19

37

นักเรียน 23

3

4

3

4

14

35

นักเรียน 24

3

3

3

4

13

34

นักเรียน 25

4

3

4

4

15

39
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ตารางที่ 7 ต่อ
คะแนนทดสอบรายบท

รวม

คะแนนหลัง
เรียน

บทที่

1

2

3

4

คะแนนเต็ม

5

5

5

5

20

50

นักเรียน 26

3

3

4

3

13

36

นักเรียน 27

4

4

4

3

15

41

นักเรียน 28

5

4

4

3

16

39

นักเรียน 29

4

3

4

4

15

31

นักเรียน 30

4

4

4

3

15

35

นักเรียน 31

4

5

4

4

17

38

นักเรียน 32

4

4

3

3

14

29

นักเรียน 33

4

3

4

4

15

38

นักเรียน 34

3

3

3

3

12

35

นักเรียน 35

3

4

5

4

16

38

นักเรียน 36

4

4

4

3

15

40

นักเรียน 37

4

4

4

4

16

40

นักเรียน 38

5

4

4

5

18

41

นักเรียน 39

4

4

4

4

16

38

นักเรียน 40

4

4

4

3

15

39
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ตารางที่ 7 ต่อ
คะแนนทดสอบรายบท

รวม

บทที่

1

2

3

4

คะแนนเต็ม

5

5

5

5

4

4

4

3

5

4

4

4

เฉลี่ย

4.00

3.62

3.74

ร้อยละ

80.00

72.40

74.80

นักเรียน
41
นักเรียน
42

คะแนนหลัง
เรียน

20

50

15

31

17

41

3.67

15.07

37.53

73.40

75.35

75.05

จากตารางที่ 7 พบว่า นักเรียนจานวน 42 คน ทาคะแนนจากแบบทดสอบรายบทได้คะแนน
เฉลี่ย 15.07 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75.35 และทาคะแนนแบบทดสอบ
หลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 37.53 คะแนน จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75.05 ดังนั้น
ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ E1/E2 เท่ากับ 75.35/75.05
ตารางที่ 8 แสดงประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเว็บเควสท์สาหรับ
นักเรียน
นักเรียน (42 คน)

คะแนนทดสอบ

คะแนนทดสอบรายบท
บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4

คะแนนเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เฉลี่ยร้อยละ
ค่าประสิทธิภาพ E1/E2

4.00
0.73
80

3.62
0.54
72.4

3.74
0.55
74.8
75.35

3.67
0.55
73.4

หลังเรียน 50
คะแนน
37.53
3.32
75.05
75.05
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จากตารางที่ 8 พบว่านักเรียนสามารถทาคะแนนแบบทดสอบท้ายบทในแบบฝึกทักษะการ
อ่านทั้ง 4 บท โดยภาพรวมสูงกว่าร้อยละ 75 ซึ่งบทเรียนแต่ละบทมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดย
บทเรียนที่นักเรียนทาคะแนนท้ายบทได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ บทที่ 1 โดยได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
80 ลาดับรองลงมาคือ บทที่ 3 โดยได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.8 และบทที่ 4 โดยได้คะแนนเฉลี่ยร้อย
ละ 73.4 ส่วนแบบทดสอบรายบทที่นักเรียนทาได้น้อยที่สุดคือ บทที่ 2 โดยได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
72.4
ตารางที่ 9 สรุปประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึ้นแล้ว
จานวนนักเรียน

คะแนนแบบทดสอบรายบท

คะแนนแบบทดสอบ
หลังเรียน

3 คน

10 คน

42 คน

คะแนนเต็ม

5x4x3=60

50x3=150

คะแนนรวม

47 (78.3%)

113 (75.3%)

คะแนนเต็ม

5x4x10= 200

50x10=500

คะแนนรวม

150 (75%)

380 (76%)

คะแนนเต็ม

5x4x42= 840

50x42=2,100

คะแนนรวม

633 (75.35%)

1,576 (75.05%)

จากตารางที่ 9 สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่ทดลองใช้
กับนักเรียนในขั้นทดลองรายบุคคล ซึ่งทดลองกับนักเรียนจานวน 3 คน ผลปรากฏว่า นักเรียนทา
แบบทดสอบการอ่านได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.3 และทาแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อย
ละ 75.3 ในการทดลองกลุ่มย่อยจานวน 10 คน ผลปรากฏว่า นักเรียนทาแบบทดสอบการอ่านทุกบท
ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75 และทาแบบทดสอบหลังอ่านได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76 สาหรับค่า
ประสิ ทธิภ าพที่ได้จ ากนั กเรี ย นคือ 75/76 ดัง นั้นแบบฝึ ก ทักษะการอ่ านภาษาอั งกฤษ จึง มี
ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของแบบฝึกเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ
75/75 แต่ไม่เกินร้อยละ 2.5 จึงถือว่าแบบฝึกมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานข้อที่ 1
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ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนที่ได้รับ
การสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเว็บเควสท์ก่อนและหลังการทดลอง
เพื่อตอบจุดประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 คือเพื่อศึกษาความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรม
เว็บเควสท์ก่อนและหลังการทดลอง ผู้วิจัยดาเนินการดังนี้
1. ผู้วิจัยได้ให้ นักเรี ยน จานวน 42 คน ทาแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ จานวน 30 ข้อ ก่อนและหลังการทดลอง ซึ่งเป็น แบบทดสอบชุด
เดียวกัน และมีคะแนนเต็มจานวน 30 คะแนน จากนั้นจึงหาค่าผลต่างของคะแนน ( ̅ ) จากการทา
แบบทดสอบก่อนและหลังการใช้แบบฝึก และนาคะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบทั้งสองครั้งมา
เปรี ย บเที ย บความสามารถในการอ่ า นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ความเข้ า ใจ ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล มี
รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงไว้ในตารางที่ 10 ดังนี้
ตารางที่ 10 คะแนนความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนที่ได้รับการ
สอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเว็บเควสท์ก่อนและหลัง
การทดลอง และผลต่าง ( ̅ ) ของคะแนนทดสอบทั้งสองครั้ง
คนที่

คะแนน (30)
ก่อนเรียน หลังเรียน

ผลต่าง
(̅)

คนที่

คะแนน (30)
ก่อนเรียน หลังเรียน

ผลต่าง
(̅)

1

21

29

8

22

9

24

15

2

10

25

15

23

15

24

9

3

10

24

14

24

8

23

15

4

14

24

10

25

8

26

18

5

17

27

10

26

10

25

15

6

13

24

11

27

11

26

15

7

13

24

11

28

17

25

8
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ตารางที่ 10 ต่อ
คนที่

คะแนน (30)
ก่อนเรียน หลังเรียน

ผลต่าง
(̅)

คนที่

คะแนน (30)
ก่อนเรียน หลังเรียน

ผลต่าง
(̅)

8

6

27

21

29

10

20

10

9

8

25

17

30

15

24

9

10

15

24

9

31

11

26

15

11

14

25

11

32

13

19

6

12

11

26

15

33

6

25

19

13

11

24

13

34

13

25

12

14

10

25

15

35

6

27

21

15

12

23

11

36

8

27

19

16

16

24

8

37

8

28

20

17

15

26

11

38

10

27

17

18

14

25

11

39

10

26

16

19

8

24

16

40

10

27

17

20

8

25

17

41

10

21

11

21

12

27

15

42

11

27

16
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จากตารางที่ 10 พบว่า คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของ
นักเรียนทุกคนสูงขึ้นหลังจากการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษทั้ง 4 บท ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้น โดยค่าต่าสุดของผลต่างคือ 2 ส่วนค่าสูงสุดของผลต่าง คือ 16
2. ผู้วิจัยนาคะแนนที่ได้จากการทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจก่อนและ
หลังเรียนของนักเรียน มาเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้
สถิติ t-test แบบจับคู่ (Paired-samples T-test) ซึ่งผลการวิเคราะห์แสดงไว้ในตารางที่ 11 ดังนี้
ตารางที่ 11 เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนก่อน
และหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเว็บเควสท์
การ

คะแนน

ทดสอบ

เต็ม

ก่อนเรียน

30

S.D.

11.36

̅

df

Sig

3.87

41

.000*

3.32
13.62

หลังเรียน 30
24.98
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

S.D ( ̅ ) t

22.81

1.97

จากตารางที่ 11 พบว่า ก่อนเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษนักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 11.36 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.32 หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 24.98 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.97
ผลต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 3.87
ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจก่อนและหลังเรียน
ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน พบว่า ค่า t เท่ากับ 22.81 องศาอิสระเท่ากับ
41 ค่า P เท่ากับ 0.000 แสดงให้เห็นว่าความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของ
นักเรีย นหลังเรี ยนสู งกว่าความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig = 0.000

0.05) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึก
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเว็บเควสท์ก่อนและหลังการทดลอง
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เพื่อตอบจุดประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 คือเพื่อศึกษาความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมเว็บเควสท์ก่อนและหลังการทดลอง ผู้วิจัยดาเนินการดังนี้
1. ผู้วิจัยได้ให้นักเรียน จานวน 42 คน ทาแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ก่อนและหลังการทดลอง จานวน 4 ข้อ ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกัน และมีคะแนนเต็มจานวน 20
คะแนน จากนั้นจึงหาค่าผลต่างของคะแนน ( ̅ ) จากการทาแบบทดสอบก่อนและหลังการใช้แบบฝึก
และน าคะแนนที่ ไ ด้ จ ากการท าแบบทดสอบทั้ ง สองครั้ ง มาเปรี ย บเที ย บความสามารถในการคิ ด
แก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดเพิ่มเติมแสดงไว้ในตารางที่ 12 ดังนี้
ตารางที่ 12

คนที่

คะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึก
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเว็บเควสท์ก่อนและหลังการทดลอง และ
ผลต่าง ( ̅ ) ของคะแนนทดสอบทั้งสองครั้ง
คะแนน (20)
ก่อนเรียน หลังเรียน

ผลต่าง
(̅)

คนที่

คะแนน (20)
ก่อนเรียน หลังเรียน

ผลต่าง
(̅)

1

12

20

8

22

6

13

7

2

6

12

6

23

3

11

8

3

5

12

7

24

2

11

9

4

4

12

8

25

4

13

9

5

8

16

8

26

3

11

8

6

6

12

6

27

6

15

9
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ตารางที่ 12 ต่อ
คนที่

คะแนน (20)
ก่อนเรียน หลังเรียน

ผลต่าง
(̅)

คนที่

คะแนน (20)
ก่อนเรียน หลังเรียน

ผลต่าง
(̅)

7

6

12

6

28

8

14

6

8

10

16

6

29

3

11

8

9

7

13

6

30

4

11

7

10

5

12

7

31

7

12

5

11

6

12

6

32

2

10

8

12

5

12

7

33

5

13

8

13

3

11

8

34

1

10

9

14

5

15

10

35

3

11

8

15

8

14

6

36

3

13

10

16

6

11

5

37

4

12

8

17

4

12

8

38

8

14

6

18

6

13

7

39

5

12

7

19

4

11

7

40

3

12

9

20

8

14

6

41

4

10

6

21

4

12

8

42

6

14

8
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จากตารางที่ 12 พบว่า คะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนทุกคนสูงขึ้น
หลังจากการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษทั้ง 4 บท ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยค่าต่าสุด
ของผลต่างคือ 2 ส่วนค่าสูงสุดของผลต่าง คือ 10
2. ผู้วิจัยนาคะแนนที่ได้จากการทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาก่อนและหลัง
เรียนของนักเรียน มาเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้สถิติ
t-test แบบจับคู่ (Paired-samples T-test) ซึ่งผลการวิเคราะห์แสดงไว้ในตารางที่ 13 ดังนี้
ตารางที่ 13 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแบบ
ฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเว็บเควสท์
การทดสอบ คะแนนเต็ม

ก่อนเรียน

20

S.D.

5.19

̅

df

Sig

2.23
7.36

หลังเรียน
20
12.55
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

S.D ( ̅ ) t

1.27

37.68 41

.000*

1.90

จากตารางที่ 13 พบว่า ก่อนเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษนักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 5.19 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.23 หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.55 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.90
ผลต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.27
ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษ พบว่า ค่า t เท่ากับ 37.68 องศาอิสระเท่ากับ 41 ค่า P เท่ากับ 0.000 แสดงให้
เห็ น ว่ า ความสามารถในการคิ ด แก้ ปั ญ หาของนั ก เรี ย นหลั ง เรี ย นสู ง กว่ า ความสามารถในการคิ ด
แก้ปัญหาก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig = 0.000

0.05) ซึ่งเป็นไปตาม

สมมติฐานข้อที่ 3
ตอนที่ 4 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมเว็บเควสท์
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เพื่อตอบจุดประสงค์การวิจัยข้อที่ 4 ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนทั้ง 42 คน ทาแบบสอบถามความ
คิดเห็นที่มีต่อแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษที่สร้างขึ้น ในด้านรูปแบบ ด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรม จานวน
16 ข้อ หลังจากเรียน จากนั้นนาค่าระดับคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และนาไปแปลความหมายค่าระดับตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 14
ตารางที่ 14 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเว็บเควสท์
รายการประเมิน

̅

S.D

แปลผล

อันดับ

ด้านรูปแบบของกิจกรรมเว็บเควสท์ (ภาพรวม)

4.05

0.90

ดี

1

1. การจัดสีสันในบทเรียนเหมาะสม ดูสบายตา
2. ภาพประกอบสอดคล้องกับเนื้อหาและภาษาที่
ใช้ชัดเจนเข้าใจง่าย
3. รูปแบบของบทเรียนกระตุ้นความสนใจ ให้
ศึกษาหาความรู้
4. ขนาดตัวอักษรอ่านง่าย
5. การนาสู่บทเรียนสร้างให้เกิดทักษะการคิดเพื่อ
นาไปสู่กระบวนการเรียนรู้
ด้านเนื้อหาแบบฝึก (ภาพรวม)

4.00
4.09

0.86
0.95

ดี
ดี

5
2

4.02

0.88

ดี

3

4.00
4.16

0.84
0.99

ดี
ดี

4
1

3.89

0.58

ดี

3

6. การอธิบายเนื้อหามีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
7. ความยากง่ายของเนื้อหาเหมาะสมกับผู้เรียน
8. การจัดลาดับเนื้อหาในแต่ละบทเหมาะสม
9. แบบฝึกหัดในแต่ละบทเรียนมีจานวนข้อและมี
ความยากง่ายเหมาะสม

3.93
3.82
3.93
3.89

0.82
0.75
0.85
0.79

ดี
ดี
ดี
ดี

1
4
2
3
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ตารางที่ 14 ต่อ
รายการประเมิน

̅

S.D

แปลผล

อันดับ

ด้านกิจกรรมการอ่าน (ภาพรวม)

3.99

0.86

ดี

2

10. กิจกรรมก่อนการอ่านช่วยให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจคาศัพท์ และภูมิหลังของเรื่องเพื่อเป็น
แนวทางในการทากิจกรรมต่อไป
11. กิจกรรมระหว่างการอ่านช่วยให้นักเรียนมี
ความสามารถในการอ่านได้อย่างมีจุดมุ่งหมายมาก
ขึ้น
12. กิจกรรมหลังการอ่านช่วยให้นักเรียนทบทวน
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการอ่าน สามารถ
นาทักษะการอ่านไปใช้ได้มากขึ้น
13. นักเรียนพอใจที่ได้ทากิจกรรมแลกเปลี่ยน
ความคิดร่วมกับเพื่อน
14. นักเรียนพอใจที่สามารถอ่านภาษาอังกฤษ
ได้มากขึ้น
15. นักเรียนพอใจที่ได้ฝึกการคิดแก้ปัญหา
16. นักเรียนต้องการเรียนผ่านแบบฝึกโดยใช้
กิจกรรมเช่นนี้อีก
รวม

4.00

0.84

ดี

3

4.00

0.88

ดี

4

4.00

0.88

ดี

4

3.98

0.84

ดี

6

4.04

0.88

ดี

1

3.93
4.02

0.83
0.90

ดี
ดี

5
2

3.98

0.63

ดี

จากตารางที่ 14 พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมเว็บเควสท์ โดยรวมอยู่ในระดับ ดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.63 จึงสรุปได้ว่านักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีต่อแบบฝึก ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น สามารถสรุปได้ดังนี้
1. ด้านรูปแบบของกิจกรรมเว็บเควสท์ โดยรวมแล้วนักเรียนมีความคิดเห็นต่อด้านรูปแบบ
กิจกรรมเว็บเควสท์อยู่ในระดับดี ( =4.05, S.D. = 0.90) ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือข้อ 5 การนาสู่
บทเรียนสร้างให้เกิดทักษะการคิดเพื่อนาไปสู่กระบวนการเรียนรู้ ( =4.16, S.D. = 0.99) รองลงมา
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คือข้อที่ 2 ภาพประกอบสอดคล้องกับเนื้อหาและภาษาที่ใช้ชัดเจนเข้าใจง่าย ( =4.09, S.D. = 0.95)
ส่วนข้อที่มีค่าระดับความคิดเห็นโดยเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อที่ 7 ความยากง่ายของเนื้อหาเหมาะสมกับ
ผู้เรียน ( =3.82, S.D. = 0.75)
2. ด้านเนื้อหาแบบฝึก โดยรวมแล้วนักเรียนมีความคิดเห็นต่อด้านเนื้อหาแบบฝึกอยู่ในระดับ
ดี ( =3.89, S.D. = 0.58) ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือข้อ 6 ( =3.93, S.D. = 0.82) การอธิบาย
เนื้อหามีความชัดเจนและเข้าใจง่าย รองลงมาคือข้อ 8 การจัดลาดับเนื้อหาในแต่ละบทเหมาะสม (
=3.93, S.D. = 0.85) และข้อที่ 9 แบบฝึกหัดในแต่ละบทเรียนมีจานวนข้อและมีความยากง่าย
เหมาะสม ( =3.89, S.D. = 0.79) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าระดับความคิดเห็นโดยเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ
ข้อที่ 7 ความยากง่ายของเนื้อหาเหมาะสมกับผู้เรียน ( =3.82, S.D. = 0.75)
3. ด้านกิจกรรมการอ่าน โดยรวมแล้ว นักเรียนมีความคิดเห็นต่อด้านเนื้อหาแบบฝึกอยู่ใน
ระดับดี ( =3.99, S.D. = 0.86) ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือข้อ14 นักเรียนพอใจที่สามารถอ่าน
ภาษาอังกฤษได้มากขึ้น ( =4.04, S.D. = 0.88) รองลงมาคือข้อ 16 นักเรียนต้องการเรียนผ่านแบบ
ฝึกโดยใช้กิจกรรมเช่นนี้อีก ( =4.02, S.D. = 0.90) และข้อที่ 10 กิจกรรมก่อนการอ่านช่วยให้
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจคาศัพท์ และภูมิหลังของเรื่องเพื่อเป็นแนวทางในการทากิจกรรมต่อไป
( =4.00, S.D. = 0.84) ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าระดับความคิดเห็นโดยเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อที่ 13
นักเรียนพอใจที่ได้ทากิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดร่วมกับเพื่อน ( =3.98, S.D. = 0.84)
จากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ พบว่า
ด้านที่นักเรียนมีความคิดเห็นโดยเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านรูปแบบของกิจกรรมเว็บเควสท์ ( =4.05, S.D.
= 0.90) รองลงมาคือด้านกิจกรรมการอ่าน ( =3.99, S.D. = 0.86) ส่วนด้านที่มีค่าระดับความ
คิดเห็นน้อยที่สุด คือ ด้านเนื้อหาแบบฝึก ( =3.89, S.D. = 0.58) สรุปได้ว่าความคิดเห็นโดยรวมต่อ
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 ซึ่งหมายความว่านักเรียนมี
ความคิดเห็นที่ดีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานข้อที่ 4

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเว็บเควสท์เพื่อ
ส่งเสริมความเข้าใจและการคิดแก้ปัญหา สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนถาวรานุกูล
เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจ กรรมเว็บ เควสท์เพื่อ ส่ งเสริม ความเข้าใจและการคิดแก้ปัญหา เพื่อศึกษา
ความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึก ษาปีที่ 4 ที่ได้รับการ
สอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเว็บเควสท์ก่อนและหลังการทดลอง
เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการ
ทดลอง และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมเว็บเควสท์ กลุ่มตัวอย่างคือ นักนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัด
สมุทรสงคราม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2558 จานวน 42 คน 1 ห้องเรียน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเว็บเควสท์ จานวน 4 บทเรียนที่
พัฒนาขึ้น ซึ่งได้ผ่ านการทดลองและปรับปรุงตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ โดยสื่ อที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพ 78.3/75.3 ในขั้นทดลองรายบุคคล มีประสิทธิภาพ 75/76 ในขั้นทดลองกลุ่มย่อย
และมีประสิทธิภ าพ 75.35/75.05 ในขั้นทดลองกับนักเรียน แสดงว่าแบบฝึกที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ดี
2. แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ก่อนและหลังเรียน
โดยเป็นข้อสอบชุดเดียวกัน มี 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ 30 คะแนน มีค่าความยากง่าย (p) อยู่
ระหว่าง 0.25-0.77 ค่าอานาจจาแนก (r) ตั้งแต่ 0.20-0.70 และมีค่าความเชื่อมั่นแบบทดสอบทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.86
3. แบบทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ก่อนและหลังเรียน โดยเป็นข้อสอบชุด
เดียวกัน เป็นข้อสอบแบบเขียนตอบ จานวน 4 ข้อ 20 คะแนน มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง
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0.65-0.73 ค่าอานาจจาแนก (r) ตั้งแต่ 0.20-0.30 และมีค่าความเชื่อมั่นแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ
0.86
4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมเว็บเควสท์ ในด้านรูปแบบ ด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรม ด้านความพึงพอใจ จานวน 16 ข้อ มี
ลั กษณะเป็ น มาตราส่ ว นประเมิ น ค่าให้ เลื อก 5 ระดั บความคิด เห็ น และมีค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.96
การดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยเป็นผู้ดาเนินการวิจัยด้วยตนเองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ใช้เวลาบทเรียนละ
4 ชั่วโมง 4 บทเรียน รวมเป็นเวลา 16 ชั่วโมง ผู้วิจัยเริ่มการทดลองด้วยการทดลองด้วยการทดสอบ
ความสามารถในการอ่ า นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ความเข้ า ใจและการคิ ด แก้ ปั ญ หาก่ อ นเรี ย น ด้ ว ย
แบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แล้วให้ทาแบบทดสอบท้ายบทเรียน เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนทั้ง 4
บท ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนทาการทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและการ
คิดแก้ปัญหาโดยเป็นแบบทดสอบฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน จากนั้นนาคะแนนที่ได้จาก
การทดสอบท้ายบทและคะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบความสามารถก่อนเรียนและหลังเรียน
ตลอดจนข้อมูลแบบสอบถามความคิดเห็นมาวิเคราะห์โดยวิ ธีการทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน
กล่าวคือหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้เกณฑ์ 75/75 จากสูตร
E1/E2 (ชัยวงค์ พรหมวงศ์ และคณะ 2520 : 136-42) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะโดย
ใช้สถิติ t-test และวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และนาไปแปลความหมายค่าตามระดับเกณฑ์ที่กาหนดไว้
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยสามารถสรุปผลได้ดังนี้
1. แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ ากับ75.35/75.05 ซึ่ง
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือ 75/75 แสดงว่าแบบฝึก ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพที่ยอมรับได้เป็นไปตามเกณฑ์
2. ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนหลังจากเรียนโดยใช้
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสูงกว่าความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของ
นักเรียนก่อนการใช้แบบฝึกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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3. ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนหลังจากเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษสูงกว่าความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนก่อนการใช้แบบฝึกอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี
( = 3.98, S.D. = 0.63)
การอภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบสมมติฐานในการวิจัยครั้งนี้พบว่า
1. ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเว็บเควสท์
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 75.35/75.05 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ อาจมีเหตุผล
ดังต่อไปนี้
1.1 แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นแบบฝึกที่พัฒนามาจาก
แนวคิดของนักการศึกษาหลายท่าน โดยเริ่มจากศึกษาแนวทางการสร้างแบบสอบถามความต้องการ
ของผู้เรียนจาก Teaching Reading (Richard 2001) เพื่อให้ได้หัวข้อและเนื้อหาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ เรียน รวมไปถึงแนวทางการสร้างสื่อ กิจกรรม และศึกษาจากตัวอย่างแบบเรียน
ตารา งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ จากการวิเคราะห์การจัดสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
และได้ผ่านการทดลองและปรับปรุงตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ทาให้ได้แบบฝึกที่เหมาะสม ส่งเสริมให้นักเรียนกระตือรือร้นและมีแรงจูงใจที่ดีในการเรียน
1.2 แบบฝึกแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเว็บเควสท์ ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นมีความถูกต้อง เนื่องจากเป็นแบบฝึกที่พัฒนามาจากแนวคิดของ Dodge (1995; 1997: 2)
ส่งผลให้การจัดทาแบบฝึกในรูปแบบเว็บเควสท์มีความน่าสนใจต่อผู้เรียน มีขั้นตอนการเรียนรู้ที่ชัดเจน
โดยจัดการเรียนการสอน 6 ขั้นตามหลักการของเว็บเควสท์ ได้แก่ ส่วนนา (introduction), ภาระงาน
(task), แหล่งความรู้ (resources), กระบวนการ (process), ประเมินผล (evaluation), และ สรุป
(conclusion) อีกทั้งยังได้ผนวกเข้ากับขั้นการสอนอ่าน 3 ขั้น คือ กิจกรรมก่อนการอ่าน (prereading activities) กิจกรรมระหว่างอ่าน (while-reading activities) และกิจกรรมหลังการอ่าน
(post-reading activities) ทาให้ผู้เรียนมีแนวทางการเรียนรู้แบบเป็นขั้นเป็นตอน และผู้เรียนยังได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นในการทางานร่วมกัน รวมไปถึ งการได้สืบค้นข้อมูลจากแหล่งอินเทอร์เน็ต
ควบคู่ไปกับการเรียนได้ในเวลาเดียวกัน
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1.3 แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีขั้นตอนการพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพก่อนการทดลองจริงอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ตาม
หลักการของวสันต์ อติศัพท์ (2546) ที่กล่าวไว้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) จัดหาหัวเรื่องที่เหมาะสม 2)
จัดหาแหล่ งสนับสนุนการเรียนรู้ 3) ออกแบบกิจกรรม โดยคานึงถึงการใช้กิจกรรมกลุ่ม การจูงใจ
ผู้เรียน และการสร้างประสบการณ์เชิงลึกให้กับผู้เรียน 4) การพัฒนาบทเรียนโดยใช้โปรแกรมต่างๆ
และ 5) การทดลองใช้และปรับปรุง ซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินการตามหลักการ จึงทาให้รู้จุดดีจุดด้อยของ
บทเรียนและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียน
หลังเรียนสูงกว่าความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจก่อนการใช้แบบฝึกอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิตา ทายะติ (2552) และ Tuan (2011)
ทั้งนี้อาจมีสาเหตุดังนี้
2.1 แบบทดสอบการอ่านภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึ้น มีบทอ่านที่สอดคล้องกับเนื้อหา
ในบทเรี ย น และได้ ผ่ า นการตรวจสอบความเหมาะสมด้ า นเนื้ อ หา หน้ า ที่ และระดั บ ภาษาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งยังได้ผ่านการหาค่าความยากง่ายให้ตรงตามระดับความสามารถของนักเรียน
2.2 แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมกรรมเว็บเควสท์ส่งผลต่อการ
พัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Yates (2003) ที่กล่าวว่า
กิ จ กรรมเว็ บ เควสท์ ส ร้ า งประสบการณ์ ต รงให้ แ ก่ นั ก เรี ย น ท าให้ นั ก เรี ย นได้ สั่ ง สมความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ นักเรียนได้ผ่านการฝึกฝน การอ่าน การทากิจกรรมต่างๆผ่านแบบฝึกทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษ ทาให้เกิดการเรียนรู้ เพิ่มพูนคาศัพท์ กลยุทธ์การอ่านแบบต่างๆ อีกทั้งกิจกรรมเว็บ
เควสท์ยังช่วยกระตุ้นความสนใจผู้เรียน ได้ค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ จนส่งผลให้สามารถทาการ
ทดสอบได้สูงขึ้น
3. ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาก่อนการใช้แบบฝึกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ปิยะรัตน์ คัญทัพ (2545) ทั้งนี้อาจมีสาเหตุดังนี้
3.1 แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเว็บเควสท์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
พัฒนามาตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) ของ Jean Piaget
(1929) และการเรียนแบบสืบเสาะที่เน้นการพัฒนาความคิดของผู้เรียน โดยการตั้งคาถาม กระตุ้นให้
ผู้เรียนใช้ทักษะในการแก้ปัญหา คิดหาคาตอบจนค้น พบคาตอบและความคิดรวบยอดด้วยตนเอง
ควบคู่ไปกับทฤษฎีการเรียนรู้ของ Benjamin Bloom (Bloom’s Taxonomy) ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรง
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กับทักษะการคิดขั้นสูง ซึ่งทักษะการคิดเป็นความสามารถที่ต้องใช้สมองในการคิดหาคาตอบในภาระ
งานที่ได้รั บ ให้ ส าเร็ จ ช่ว ยให้ ผู้ เรี ย นสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับความรู้ใหม่ ซึ่งตรงกับ
จุดมุ่งหมายของกิจกรรมเว็บเควสท์ ทาให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ทักษะต่างๆในการคิดแก้ปัญหา
ก่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้และส่งผลให้สามารถทาแบบทดสอบได้สูงกว่าก่อนเรียนด้วยแบบฝึก
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
3.2 กิจกรรมเว็บเควสท์ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับ
วสันต์ อติศัพท์ (2546:52-61) ที่กล่ าวถึงกิจกรรมเว็บเควสท์เน้นการใช้ส ารสนเทศมากกว่าการ
แสวงหาสารสนเทศ สนับสนุนผู้เรียนในขั้นการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินค่า ทั้งยัง
ส่งเสริ มให้ ผู้ เรี ย นใช้จิ น ตนาการและทักษะการคิดแก้ปัญหาโดยผู้ เรียนจะต้องค้นพบคาตอบและ
สร้างสรรค์ด้วยตนเอง สอดคล้องกับ พรทิพา พิกุลกลิ่น (2551) กล่าวไว้ว่าการเรียนโดยใช้ไอซี มี
อุปกรณ์ซึ่งสามารถใช้ในการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ซึ่งในการเรียนแบบ Online นี้ จะสอนให้นักเรียนได้
รู้จักการแสวงหาความรู้จากแหล่ง ข้อมูลต่าง ๆ ด้วยตนเองหรือทากิจกรรมร่วมกันกับเพื่อน ร่วมงาน
และสิ่งแวดล้อมของการเรียนแบบ Online ก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
จาก แหล่งต่างๆ เช่น Internet, Search Engines, Chat, e–Mail และจากสื่ออื่นๆ นอกจากนี้ยัง
สามารถศึกษาค้นคว้าได้อย่างไม่จากัดเวลาและประหยัดค่าใช้จ่าย
3.3 ในกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้กาหนดภาระที่ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหา โดย
กาหนดเป็นสถานการณ์หรือข้อคาถามที่เป็นปัญหาเพื่อให้นักเรียนได้คิดและหาทางแก้ปัญหาได้โดย
กระทาออกมาในรูปแบบต่างๆ นักเรียนจะทราบถึงปัญหาก่อนที่จะผ่านการฝึกฝน อ่านและศึกษา
ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลและแนวทางที่จะจัดทาชิ้นงานในการแก้ปัญหา และการ
ทางานร่วมกันส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิกา จัตุกุล (2547) ที่
กล่าวไว้ว่า การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา ต้องให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน มีการร่วมกัน
คิดแก้ปัญหา อภิปรายร่วมกัน ทาให้ได้แนวคิดที่หลากหลายนักเรียนได้เรียนรู้วิธีคิดจากเพื่อน ได้เห็น
แบบแผนวิธีการแก้ปัญหาที่แปลกใหม่ ช่วยให้ประสบความสาเร็จในการแก้ปัญหา ดังนั้นจะเห็นได้ว่า
การที่ผู้เรียนได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเป็นกลุ่มจะช่วยพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาได้ดีกว่าการ
คิดแก้ปัญหาโดยตามลาพัง และช่วยฝึกให้ผู้เรียนกล้าแสดงความคิดเห็น รู้จักความสามัคคีช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน รู้จักกระบวนการกลุ่มและทักษะ
4. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ พบว่า
นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยมีค่าระดับเฉลี่ย
เท่ากับ 3.99 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยสามารถอธิบายผลได้ดังนี้
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4.1 จากผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็น ของนักเรียนต่อรูปแบบของกิจกรรมเว็บ
เควสท์โดยรวมแล้วนักเรียนมีความคิดเห็นต่อด้านรูปแบบกิจกรรมเว็บเควสท์อยู่ในระดับดี ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะทั้งนี้อาจเนื่องจากกิจกรรมเว็บเควสท์จะใช้รูปแบบภาระงานที่เป็นประเด็นปัญหาส่งผลให้
นักเรียนเกิดความท้าทายและได้ฝึกทักษะการคิด อีกทั้งอาจเป็นผลมาจากการที่นักเรียนได้อภิปรายถึง
การแก้ปัญหาผ่านภาระงานที่กาหนด ซึ่งกระตุ้นให้นักเรียนกระตือรือร้นที่จะศึกษาและค้นหาคาตอบ
ในขั้นต่อไป
4.2 ความคิดเห็นของนักเรียนต่อด้านเนื้อหาแบบฝึก โดยรวมแล้วนักเรียนมีความ
คิดเห็นต่อด้านเนื้อหาแบบฝึกอยู่ในระดับดี ทั้งนี้เนื่องมาจากการอธิบายเนื้อหามีความชัดเจนและ
เข้าใจง่าย เป็นผลมาจากการชี้แจงขั้นตอนการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษในช่วง
ก่อนเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจขั้นการเรียนรู้อย่างกระจ่าง อีกทั้งในบทเรียนก็มีการเรียบเรียงขั้น
การเรียนไว้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย
4.3 ความคิดเห็นของนักเรียนต่อด้านกิจกรรมการอ่าน โดยรวมแล้วนักเรียนมีความ
คิดเห็นต่อด้านเนื้อหาแบบฝึกอยู่ในระดับดี โดยนักเรียนพอใจที่สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้มากขึ้น
ทั้งนี้เป็นผลมาจากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเว็บเควสท์ที่ผู้วิจัยทาขึ้นนั้น นอกจากจะมีแบบฝึกเกี่ยวกับ
การอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้ทักษะการอ่านที่หลากหลาย นักเรียนยังต้องค้นคว้าผ่านแหล่งเรียนรู้ที่
จัดหาไว้ให้เพื่อนามาเป็นข้อมูลช่วยในการทาภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ส่งผลให้ผู้เรียนได้ฝึกอ่าน
ภาษาอังกฤษมากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการ
ศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะด้านการเรียนการสอน
1.1 ผู้สอนควรขยายเวลาในการทากิจกรรมเว็บเควสท์ให้มากขึ้น เนื่องจากกิจกรรม
ในแต่ละขั้นตอนจะต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน เพื่อทีผ่ ู้เรียนจะได้มีเวลาคิดไตร่ตรองในการทาแบบฝึกหัด
ต่างๆ การอภิปรายในกลุ่ม การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ และการคิดแก้ปัญหาเพื่อ
สร้างสรรค์ชิ้นงาน
1.2 ผู้สอนอาจสร้างเว็บให้มีภาพ เกมส์ หรือเสียงประกอบ เพื่อที่จะช่วยดึงดูดความ
สนใจของผู้เรียนและช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
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2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาถึงการนาการสอนโดยใช้กิจกรรมเว็บเควสท์ไปใช้เพื่อพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษด้านอื่นๆ เช่น ทักษะการเขียนและทักษะการฟัง
2.2 ควรมีการวิจัยโดยนาการสอนภาษาอังกฤษกับสื่อออนไลน์อื่นๆ เช่น Line,
Facebook
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ภาคผนวก ข
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้และตารางกาหนดเนื้อหาของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมเว็บเควสท์
- ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของตารางกาหนดเนื้อหา
2. ตารางกาหนดเนื้อหาข้อสอบ
3. แบบทดสอบ
- ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบ
- ค่าความยากง่าย (P) ค่าอานาจจาแนก (r) ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
4. แบบสอบถามความคิดเห็น

Lesson Plan
Lesson: 1

Period: 1-4

Date:

Lesson Title: Leisure and entertainment

Class level: Grade 10

Time: 4 hours

___________________________________________________________________________________________________________
Terminal Objective

: Students are able to complete the information

Enabling Objectives

: To read and understand the problem situation
: To interpret meaning based on the reading text
: To match the words with the definitions

Expected Behavior

: To understand the text and solve the problems.

Language Focus

: Language function: -Skimming and scanning main idea and details
-Arranging details in sequence
-Problem solving
156

Vocabulary: Passenger, tilt, voyage, fascinate, disappear, iceberg, vertically, sink, reproduce, etc.
Grammar: Tense: Past simple, past continuous, present perfect, Passive voice
Materials
Steps
Orientation
(50 minutes)

: Computer with internet access
Content
Teacher’s activities
Students’ activities
Teacher introduces WebQuest
Explain and show the example Listen and pay attention to
learning activities and review
of WebQuest and some reading learn.
students’ background knowledge
activities.
about reading skills such as skimming
and scanning main idea and
supporting detail, finding reference
words, making inferences and
ordering events.

Lesson 1 (Introduction)
Period 1-2
The teacher introduces students
about Leisure and Entertainment
WebQuest activities and explains
them about the task that is to write

Introduce and explain the
Enter the Leisure and
Leisure and Entertainment
Entertainment WebQuest
WebQuest activities in lesson 1. activities and discuss about
the task.
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Steps

Content
Teacher’s activities
the guidelines in coping with disaster. The teacher firstly teaches
students how to identify

Pre-reading

Review students’ knowledge about
the sequence of the story and do
exercise before reading.

While-reading

-Read the passage : Titanic, the film
-Do the exercise after reading.

Period 3-4

-Discuss and answer the questions
after reading.
-Do the problem solving activity.
-Do the given task. Each group finds
out more information through the
given resources.

Post-reading
Task

Students’ activities
Read the process of the
activity and follow the
process.

The sequence of the story and
lets students do some exercise Do the exercise and discuss
about vocabulary that will be
in each group.
used in the lesson.
Observe and facilitate students Read the passage and do
to learn.
the exercise after reading.
Observe and facilitate students
to learn.
The teacher evaluates students’
task by using the problem
solving rubric.
The teacher and students
conclude the activities together.

Brainstorming and do the
task.
The students can use the
rubric to evaluate their
task.
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Lesson Plan
Lesson: 2
Lesson Title: Travel

Period: 5-8
Class level: Grade 10

Date:
Time: 4hours

_____________________________________________________________________________________________________________
Terminal Objective

: Students are able to promote the travelling places in your hometown.

Enabling Objectives

: To read and understand the questions
: To interpret meaning based on the reading text
: To match the words with the definitions
: To match the adverts with what people want

Expected Behavior

: To understand the text and solve the problems.

Language Focus

: Language function : - Reading for specific information: scanning
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-Understand the writer’s purpose
- Giving and getting travel information
-Problem solving
Vocabulary : Ideal, sightseeing, luxurious, professionally, landmark, facilities, trekking,
spectacular,

excitement, accommodation, etc.
Grammar : Collocations

Materials
Steps
Lesson 2 (Introduction)
Period 5-6

: Computer with internet access
Content
Teacher’s activities
The teacher introduces students Introduce and explain the
about Travel WebQuest
activities in lesson 2.
activities and explains them
about the task that is to write a
brochure or advertisement to
promote the travelling places in

Students’ activities
Enter the Travel WebQuest
activities and discuss about
the task.
Read the process of the
activity and follow the
process.
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Steps
Pre-reading

Content
their hometown.

Teacher’s activities
The teacher teaches students
to identify the purpose of the
author and lets students do
some exercise about
vocabulary that will be used in
the lesson.

Students’ activities
Do the exercise and discuss
in each group.

While-reading

Review students’ knowledge
Observe and facilitate students
about the author’s purpose and to learn.
let them do exercise before
reading.
-Read the passage: Looking for
the ideal get a way?
-Do the exercise after reading.

Read the passage and do
the exercise after reading.

-Discuss and answer the
questions after reading.

Brainstorming and do the
task.

Period 7-8
Post-reading

Observe and facilitate students
to learn.
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Steps
Task

Content
Teacher’s activities
Students’ activities
-Do the problem solving activity. The teacher evaluates
The students can use the
-Do the given task. Each group students’ task by using the
rubric to evaluate their
finds out more information
rubric.
task.
through the given resources.
The teacher and the students
conclude the activities together.
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Lesson Plan
Lesson: 3

Period: 9-12

Date:

Lesson Title: Science and Technology

Class level: Grade 10

Time: 4 hours

___________________________________________________________________________________________________________
Terminal Objective

: Students are able to find the way to persuade the students to reduce playing games.

Enabling Objectives

: To read and understand the problem situation
: To interpret meaning based on the reading text
: To match the words with the definitions

Expected Behavior

: To understand the text and solve the problems.

Language Focus

: Language function: -Identifying fact, idea and detail
-Problem solving
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Vocabulary : virtual, obsession, unconscious, affect, community, beat, exhaustion,
character, etc.
Grammar: Tense: Tense: present simple, past simple, Relative clause, Passive voice
Materials
Steps
Lesson 3 (Introduction)
Period 9-10

Pre-reading

: Computer with internet access
Content
The teacher introduces
students about Science and
Technology WebQuest activities
and explains them about the
task that is to think about how
to persuade the students to
reduce playing games.
Review students’ knowledge
about fact and details and let
them do exercise before
reading.

Teacher’s activities
Introduce and explain the
activities in lesson 3.

Teacher teaches students how
to identify fact and details and
lets students do some exercise
about vocabulary that will be

Students’ activities
Enter the Science and
Technology WebQuest
activities and discuss about
the task.
Read the process of the
activity and follow the
process.

Do the exercise and discuss
in each group.
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Steps
While-reading

Period 11-12
Post-reading

Task

Content
-Read the passage: Network
games.
-Do the exercise after reading.
-Discuss and answer the
questions after reading.
-Do the problem solving
activity.
-Do the given task. Each group
finds out more information
through the given resources.

Teacher’s activities
used in the lesson.
Observe and facilitate students
to learn.

Students’ activities
Read the passage and do
the exercise after reading.
Brainstorming and do the
task.

Observe and facilitate students
to learn.
The students can use the
The teacher evaluates students’ rubric to evaluate their
task by using rubric.
task.
The teacher and students
conclude the activities together.
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Lesson Plan
Lesson: 4

Period: 13-16

Lesson Title: Health and Body Care

Class level: Grade 10

Date:
Time: 4 hours

____________________________________________________________________________________________________________
Terminal Objective
in

: Students are able to suggest the guidelines for solving the stress problem of your friends
Thawaranukul school.

Enabling Objectives

: To read and understand the problem situation
: To interpret meaning based on the reading text
: To match the words with the definitions

Expected Behavior

: To understand the text and solve the problems.

Language Focus

: Language function: -Understand main idea and identify details
- Problem solving
166

Vocabulary: mental, physical, strain, stress, influence, perception, tremendous, reaction,
etc.
Materials

Grammar: Passive voice, Infinitive, Modal verb
: Computer with internet access

Steps
Lesson 4 (Introduction)
Period 13-14

Content
Teacher’s activities
The teacher introduces
Introduce and explain the
students about Health and activities in lesson 4.
Body Care WebQuest
activities and explains them
about the task.

Students’ activities
Enter the Health and Body
Care WebQuest activities and
discuss about the task.
Read the process of the
activity and follow the process.

Pre-reading

Review students’
knowledge about finding
main idea and let them do
exercise before reading.

Do the exercise and discuss in
each group.

While-reading

The teacher teaches students
how to find the main idea in the
passage and lets students do
some exercise about vocabulary
that will be used in the lesson.
-Read the passage: Teenage Observe and facilitate students
stress.
to learn.

Read the passage and do the
exercise after reading
167

Steps
Period 15-16
Post-reading
Task

Content

-Do the exercise after
reading.
-Discuss and answer the
questions after reading.
-Do the problem solving
activity.
-Do the given task.
Each group finds out more
information through the
given resources.

Teacher’s activities

Students’ activities
Brainstorming and do the task.

The teacher evaluates students’ The students can use the
task by using rubric.
rubric to evaluate their task.
The teacher and students
conclude the activities together.
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ตารางการกาหนดเนื้อหา (Table of Content Specifications)
Unit/
Theme
1.Leisure
and
Entertain
ment

Objective
- To be able to read
and understand the
problem situation
- To be able to
interpret meaning
based on the
reading text
- To be able to
match the words
with the definitions
- To be able to
complete the
information

Linguistic Content
Vocabulary:
Passenger, tilt, voyage,
fascinate, disappear,
iceberg, vertically, sink,
reproduce, etc.
Language focus:
Tense:
Past simple, past
continuous, present
perfect.
Passive voice
Function:
- Understand main idea
and identify details
-Arranging details in
sequence

Reading Skills

Stages

Activities

-Skimming and
Introduction The teacher introduces students
scanning main idea
about Leisure and
and details
Entertainment WebQuest
-Sequencing the
activities.
events
Task
The teacher explains them
-Problem solving
about the task.
- completing the information
(Problem solving activity)
Process
The students read the process
of the activity and follow the
process.

Evaluation
- Exercises
- Task
presentation
-Test
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Unit/
Theme

Objective

Linguistic Content

Reading Skills

Stages
Resource

Activities

Evaluation

The students do reading activity.
1. Pre-reading
1.1 Review students’ knowledge
about vocabulary.
1.2 Do the exercises before
reading.
2. While-reading
2.1 Read the passage.
Reading: Titanic, the film
2.2 Do the exercises after
reading
3. Post-reading
3.1 Each group finds out the
information through the given
resources.
3.2 Each group does the
problem solving activity.
3.3 Each group plans for task
presentation.
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Unit/
Theme

Objective

Linguistic Content

Reading Skills

Stages

Activities

Evaluation

The teacher evaluates them
using rubric and the students do
the checklist to evaluate the
activities.
The teacher and students
conclude the activities together.

Conclusion

Evaluation
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ตารางการกาหนดเนื้อหา (Table of Content Specifications)
Unit/
Theme
2.Travel

Objective
- To be able to read
and understand the
questions
- To be able to
interpret meaning
based on the reading
text
- To be able to match
the words with the
definitions
- To be able to match
the adverts with what
people want

Linguistic Content
Vocabulary:
Ideal, sightseeing,
luxurious,
professionally,
landmark, facilities,
trekking, spectacular,
excitement,
accommodation, etc.
Language focus:
Collocations
Function:
-Giving and getting
travel information

Reading Skills

Stages

Activities

-Reading for specific
information:
scanning
-Identifying writer’s
purpose
-Problem solving

Introduction

The teacher introduces
students about Travel
WebQuest activities.
The teacher explains them
about the task.
-Creating the advert to
promote the travelling
places in your hometown.
(Problem solving activity)
The students read the
process of the activity and
follow the process.

Task

Process

Evaluation
- Exercises
- Task
presentation
-Test
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Unit/
Theme

Objective

Linguistic Content

Reading Skills

Stages
Resource

Activities

Evaluation

The students do reading
activity.
1. Pre-reading
1.1 Review students’
knowledge about
vocabulary.
1.2 Access to Travel
WebQuest activities.
2. While-reading
2.1 Do the exercises before
reading.
2.2 Read the passage.
Adverts.
2.3 Do the exercises after
reading.
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Unit/
Theme

Objective

Linguistic Content

Reading Skills

Stages

Resource

Evaluation

Conclusion

Activities

Evaluation

3. Post-reading
3.1 Each group finds out the
information through the given
resources.
3.2 Each group does the
problem solving activity.
3.3 Each group plans for task
presentation.
The teacher evaluates them
using rubric and the students
do the checklist to evaluate
the activities.
The teacher and students
conclude the activities
together.
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ตารางการกาหนดเนื้อหา (Table of Content Specifications)
Unit/
Theme

Objective

3. Science - To be able to read
and
and understand the
Technology problem situation
- To be able to
interpret meaning
based on the
reading text
- To be able to
match the words
with the definitions
- To be able to find
the way to persuade
the students to
reduce playing
games.

Linguistic Content
Vocabulary:
virtual, obsession,
unconscious, affect,
community, beat,
exhaustion, character,
etc.
Language focus:
Tense: present simple,
past simple
Relative clause
Passive voice
Function:
- Understand main idea
and identify details
-Identify ideas.

Reading
Skills
Identifying
fact, idea
and detail
-Problem
solving

Stages

Activities

Introduction

The teacher introduces students
about Science and Technology
WebQuest activities.
The teacher explains them about
the task.
- creating the poster (Problem
solving activity)
The students read the process of
the activity and follow the
process.

Task

Process

Evaluation
- Exercises
- Task
presentation
-Test
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Unit/
Theme

Objective

Linguistic Content

Reading
Skills

Stages
Resource

Activities

Evaluation

The students do reading activity.
1. Pre-reading
1.1 Review students’ knowledge
about vocabulary.
1.2 Access to WebQuest activities.
2. While-reading
2.1 Do the exercises before
reading.
2.2 Read the passage.
Reading: Network games
2.3 Do the exercises after reading
3. Post-reading
3.1 Each group finds out the
information through the given
resources.
3.2 Each group does the problem
solving activity.
3.3 Each group plans for task
presentation.
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Unit/
Theme

Objective

Linguistic Content

Reading Skills

Stages

Activities

Evaluation

The teacher evaluates them
using rubric and the students do
the checklist to evaluate the
activities.
The teacher and students
conclude the activities together.

Conclusion

Evaluation
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ตารางการกาหนดเนื้อหา (Table of Content Specifications)
Unit/
Theme
4. Health
and Body
Care

Objective

Linguistic Content

- To be able to read
and understand the
problem situation
- To be able to
interpret meaning
based on the
reading text
- To be able to
match the words
with the definitions
- To be able to
suggest the
guidelines for
solving the stress
problem of your
friends in school.

Vocabulary:
mental, physical,
strain, stress,
influence, perception,
tremendous, reaction,
etc.
Language focus:
Passive voice,
Infinitive, Modal verb
Function:
- Understand main
idea and identify
details
-Arranging details in
sequence

Reading
Skills
-Identifying
main idea and
details
-Problem
solving

Stages

Activities

Introduction

The teacher introduces students
about Science and Technology
WebQuest activities.
The teacher explains them about
the task.
- survey the things that make your
friends in school feel stress.
(Problem solving activity)
The students read the process of
the activity and follow the process.

Task

Process

Evaluation
- Exercises
- Task
presentation
-Test
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Unit/
Theme

Objective

Linguistic Content

Reading
Skills

Stages
Resource

Activities

Evaluation

The students do reading activity.
1. Pre-reading
1.1 Review students’ knowledge
about vocabulary.
1.2 Access to WebQuest activities.
2. While-reading
2.1 Do the exercises before reading.
2.2 Read the passage.
Reading: Teenage Stress
2.3 Do the exercises after reading
3. Post-reading
3.1 Each group finds out the
information through the given
resources.
3.2 Each group does the problem
solving activity.
3.3 Each group plans for task
presentation.
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Unit/
Theme

Objective

Linguistic Content

Reading Skills

Stages

Activities

Evaluation

The teacher evaluates them
using rubric and the students do
the checklist to evaluate the
activities.
The teacher and students
conclude the activities together.

Conclusion

Evaluation
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แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญ
แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญกับความเหมาะสมของโครงสร้างเนื้อหา เพื่อนามาสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเว็บเควสท์เพื่อ
ส่งเสริมความเข้าใจและการคิดแก้ปัญหา สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนถาวรานุกูล
คาชี้แจง

กรุณาทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างให้ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดและเขียนคาแนะนาลงในช่องเสนอแนะ โดยในการประเมินกาหนด

เกณฑ์ไว้ดังนี้
ให้ 1

ถ้าแน่ใจว่าเนื้อหามีความสอดคล้องเหมาะสมในการสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเว็บเควสท์เพื่อส่งเสริมความ

เข้าใจและการคิดแก้ปัญหา
ให้ 0

ถ้าไม่แน่ใจว่าเนื้อหามีความสอดคล้องเหมาะสมในการสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเว็บเควสท์เพื่อส่งเสริมความ

เข้าใจและการคิดแก้ปัญหา
ให้ -1 ถ้าแน่ใจว่าเนื้อหาไม่มีความสอดคล้องเหมาะสมในการสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเว็บเควสท์เพื่อส่งเสริมความ
เข้าใจและการคิดแก้ปัญหา
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ตารางที่ 15 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของตารางกาหนดเนื้อหา
Unit/
Objective

Linguistic

Reading

Content

Skills

Theme
1.Leisure and

- To be able to read

Entertainment

and understand the
problem situation

Vocabulary:
Passenger, tilt,
voyage, fascinate,

- To be able to
interpret meaning

disappear,
iceberg, vertically,

based on the reading

sink, reproduce,

text

etc.

- To be able to
match the words

Language focus:

with the definitions

-Skimming

ผู้เชี่ยวชาญ
Stages

Introduction

Past simple, past

complete the

continuous,

information

present perfect.

The teacher introduces

and scanning

students about Leisure

main idea
and details

and Entertainment
WebQuest activities.

-Sequencing

Task

The teacher explains

the events

them about the task.

-Problem

- completing the

solving

information (Problem
solving activity)

Tense:

- To be able to

Activities

Process

The students read the
process of the activity

รวม

O

Evaluation

- Exercises

I
C

1

2

3

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

- Task
presentation
-Test

and follow the process.
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ผู้เชี่ยวชาญ

Unit/
Objective
Theme

Linguistic

Reading

Content

Skills

Stages

Activities

รวม

I
O
C

Evaluation
1

2

3

The students do
reading activity.

Passive voice

1. Pre-reading

Function:

1.1 Review students’

- Understand

knowledge about

main idea and
identify details
-Arranging
details in
sequence

Resource

vocabulary.
1.2 Do the exercises
before reading.
2. While-reading
2.1 Read the passage.
.
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Unit/
Objective
Theme

Linguistic

Reading

Content

Skills

ผู้เชี่ยวชาญ

Stages

Activities

รวม

Evaluation
1

2

3

1

1

1

I
O
C

Reading: Titanic, the film
2.2 Do the exercises after
reading
3. Post-reading
3.1 Each group finds out the
information through the given
resources.
3.2 Each group does the
problem solving activity.
3.3 Each group plans for task
presentation

Evaluation

The teacher evaluates them
using rubric and the students
do the checklist to evaluate
the activities.

3

1
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ผู้เชี่ยวชาญ

Unit/
Objective
Theme

Linguistic

Reading

Content

Skills

Stages

Conclusion

Activities

The teacher and students

รวม

I
O

Evaluation

C
1

2

3

1

1

1

3

1

conclude the activities
together.
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รวม

ผู้เชี่ยวชาญ
Unit/
Objective

Linguistic Content

Theme

2. Travel

- To be able to
read and
understand the
questions

Vocabulary:
Ideal, sightseeing,
luxurious,
professionally,

Reading
Skills

-Reading for

- To be able to
interpret

landmark, facilities,
trekking, spectacular,

-Identifying
writer’s

meaning based

excitement,

purpose

on the reading
text

accommodation, etc.

- To be able to
match the
words with the
definitions

Language focus:
Collocations
Function:

O
Stages

Introduction

specific
information:
scanning

I

Activities

The teacher introduces students
about Travel WebQuest
activities.

Task

The teacher explains them
about the task.

Evaluation

- Exercises

C
1

2

3

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

- Task
presentation
-Test

-Creating the advert to promote

-Problem

the travelling places in your
hometown.(Problem solving

solving

activity)
Process

The students read the process
of the activity and follow the
process.
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Unit/
Objective
Theme
- To be able
to match
the adverts
with what
people
want

Linguistic

Reading

Content

Skills

ผู้เชี่ยวชาญ
Stages

Activities

รวม

I
O
C

3

1

Evaluation
1

2

3

1

1 1

-Giving and
getting
travel
information

Resource

The students do reading activity.
1. Pre-reading
1.1 Review students’ knowledge about
vocabulary.
1.2 Access to Travel WebQuest
activities.
2. While-reading
2.1 Do the exercises before reading.
2.2 Read the passage.
Adverts.
2.3 Do the exercises after reading.
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ผู้เชี่ยวชาญ

Unit/
Them

Objective

Linguistic

Reading

Content

Skills

Stages

Activities

3. Post-reading

Resource

IOC

Evaluation
1

e

รวม

2

3

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

3.1 Each group finds out the
information through the given
resources.
3.2 Each group does the
problem solving activity.
3.3 Each group plans for task
presentation.

Evaluation

The teacher evaluates them
using rubric and the students do
the checklist to evaluate the
activities.

Conclusion

The teacher and students
conclude the activities together.
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Unit/
Objective

Linguistic Content

Theme
3.
Science
and
Technolo
gy

- To be able to read
and understand the
problem situation
- To be able to
interpret meaning
based on the reading
text

Reading
Skills

Vocabulary:

-Identifying

virtual, obsession,
unconscious, affect,
community, beat,
exhaustion, character,
etc.

fact, idea
and detail

ผู้เชี่ยวชาญ
Stages

Introduction

-Problem
solving

Task

Language focus:

- To be able to
match the words
with the definitions

Tense: present simple,
past simple

- To be able to find
the way to persuade
the students to
reduce playing
games.

Passive voice

- Understand main idea
and identify details

The teacher
introduces students
about Science and
Technology
WebQuest activities.
The teacher explains
them about the task.

O
C

Evaluation

- Exercises

I

1

2

3

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

- Task
presentation
-Test

- creating the poster
(Problem solving
activity)

Relative clause

Function:

Activities

รวม

Process

The students read
the process of the
activity and follow
the process.

-Identify ideas.
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Unit/
Objective
Theme

Linguistic

Reading

Content

Skills

ผู้เชี่ยวชาญ

Stages

Resource

Activities
The students do reading activity.
1. Pre-reading
1.1 Review students’ knowledge
about vocabulary.
1.2 Access to WebQuest activities.
2. While-reading
2.1 Do the exercises before reading.
2.2 Read the passage.
Reading: Network games
2.3 Do the exercises after reading
3. Post-reading
3.1 Each group finds out the
information through the given
resources.
3.2 Each group does the problem

รวม

Evaluation
1

2

3

1

1

1

I
O
C

3

1

solving activity.
3.3 Each group plans for task
presentation.
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Unit/
Objective
Theme

Linguistic

Reading

Content

Skills

ผู้เชี่ยวชาญ

Stages
Evaluation

Activities
The teacher

รวม

Evaluation

I
O
C

1

2

3

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

evaluates them
using rubric and the
students do the
checklist to
evaluate the
activities.
Conclusion

The teacher and
students conclude
the activities
together.
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Unit/
Objective

Linguistic Content

Theme
4. Health
and Body
Care

- To be able to read
and understand the
problem situation
- To be able to
interpret meaning
based on the reading
text
- To be able to
match the words
with the definitions
- To be able to
suggest the
guidelines for solving
the stress problem
of your friends in
school.

Reading
Skills

ผู้เชี่ยวชาญ

Stages
Introduction

Activities

Vocabulary:

-Identifying

mental, physical,
strain, stress, influence,
perception,
tremendous, reaction,
etc.

main idea

students about Science

and details

and Technology
WebQuest activities.

-Problem
solving

Task

Language focus:

Function:

-Arranging details in
sequence

The teacher explains
them about the task.

- Exercises

I
O
C

1

2

3

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

- Task
presentation
-Test

- survey the things that
make your friends in
school feel stress.
(Problem solving activity)

Passive voice, Infinitive,
Modal verb

- Understand main
idea and identify
details

The teacher introduces

Evaluation

รวม

Process

The students read the
process of the activity
and follow the process.
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Unit/
Objective
Theme

Linguistic

Reading

Content

Skills

ผู้เชี่ยวชาญ

Stages

Resource

Activities
The students do reading
activity.

รวม

Evaluation
1

2

3

1

1

1

I
O
C

3

1

1. Pre-reading
1.1 Review students’
knowledge about
vocabulary.
1.2 Access to WebQuest
activities.
2. While-reading
2.1 Do the exercises before
reading.
2.2 Read the passage.
Reading: Teenage Stress
2.3 Do the exercises after
reading
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Unit/
Objective
Theme

Linguistic

Reading

Content

Skills

ผู้เชี่ยวชาญ

Stages

Activities

รวม

Evaluation

I
O
C

1

2

3

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

3. Post-reading
3.1 Each group finds out
the information through
the given resources.
3.2 Each group does the
problem solving activity.
3.3 Each group plans for
task presentation.
Evaluation

Conclusion

The teacher evaluates
them using rubric and the
students do the checklist
to evaluate the activities.
The teacher and students
conclude the activities
together.
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ตารางที่ 16 ตารางกาหนดเนื้อหาและน้าหนักข้อสอบ (Table of test specification) การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและการคิดแก้ปัญหา
Scope of Reading
Comprehension and Problem
solving Achievement
Understanding words
Finding information, fact or
opinion
Find main idea and supporting
details

Objective

Text type

Test type

To be able to understand the meaning
of words
To be able to locate the information
or details are asked from the given
text
To be able to read, find main idea and
supporting details

Passage

Time
(mins)

No. of
items

Weight

Score

Multiple Choice

5

16.66

0-1

Passage

Multiple Choice

8

26.66

0-1

Passage

Multiple Choice

5

16.66

0-1

60
Make inference from the
passage

To be able to read and make
inference from the passage

Passage

Multiple Choice

7

23.33

0-1

Sequence of events

To be able to order the sequence of
events

Passage

Multiple Choice

1

3.33

0-1

The author’s purpose

To be able to find the purpose of the
author

Passage

Multiple Choice

3

10

0-1
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Scope of Reading
Objective
Comprehension and Problem
solving Achievement
Problem solving
To be able to read and solve the
problem
- identify problem
- tell the cause of the problem
- define the method to solve
the problem

Text type

Passage

Test type

Writing

No. of
items

Weight

Score

4

100

0-5

196

197
TEST
Part I: Reading comprehension

30 questions 30 points

Part II: Writing (solving problem) 4 questions

20 points

Time: 1 hour

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instructions: Choose the best answer.
Passage 1
The Titanic
The Titanic was more like a floating luxury hotel than a ship. It cost $7.5
million and it was unlike any other ship ever built in its time. The ship could carry
2,600 passengers and a crew of 900. Palm trees and other expensive plants
decorated the hallways and corridors.
On April 10, 1912 over 2,200 passengers boarded the Titanic on its maiden
voyage to New York. Many of them were immigrants who saved all their money for
the journey. First class passengers had to pay between $2,500 and $4,500 for a
private room and a bath, third class passengers had to share rooms and paid $35
each.
Although the ship’s owner said the Titanic was unsinkable, many problems
before the first voyage were overlooked. Safety regulations at that time were not
very strict. The ship only had 16 life boats, enough for about 1,500 passengers. It was
only tested for a few hours and never went at full speed. The telegraph system on
board was new and not many people know how to operate it.
On April 14, 1912 at noon the radio operators got messages from other ships
about icebergs that were nearby. The Titanic’s captain, Edward Smith, did not care
about these warnings. At night that day, the Titanic sped on. When a big iceberg was
sighted, the first officer shut down all the engines. But it would have taken the ship
about half a mile to come to a full stop. Even though, on the surface, the ship
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stayed clear of the iceberg, it ripped a big hole in the hull. At once the
compartments began to flood with cold, icy water.
The collision with the iceberg was so slight that the passengers hardly heard
it. Most of them didn’t take any notice and continued dancing and having fun. Some
passengers were asleep in their cabin.
The bow of the ship dipped under the water’s surface and the back part of
the ship began to rise. After a short time, the Titanic broke into two pieces. When
Captain Smith realized that the Titanic was sinking, ha had a distress signal sent out
the nearest ship was a hundred kilometers away.
As time went on chaos emerged and passengers rushed to the boat deck.
Women and children were allowed on the lifeboats first. Lights flickered and
electricity was finally gone. At 2:20 a.m. the Titanic disappeared into the Atlantic
Ocean, killing 1513 people.
1. The Titanic was heading for ____________________.
1. Africa

2. Australia

3. North America

4. South America

2. The phrase maiden voyage means __________________.
1. first journey

2. first meeting

3. last experiment

4. final destination

3. The third class passengers were likely to ________________.
1. afford a private room

2. work hard on the ship

3. share cabins with the crew

4. settle down in New York

4. What happen after the Titanic dipped under the water’s surface?
1. The Titanic broke into two pieces.
2. The Titanic crashed a big iceberg.
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3. The water covered the compartment.
4. The Titanic disappeared into the Atlantic.
5. The lifeboats could carry approximately _____________ passengers.
1. 1,500

2. 2,200

3. 2,500

4. 2,600

6. The phrase At once means _______________.
1. Slowly

2. Steadily

3. Occasionally

4. Immediately

7. The distress signal was sent in order to ___________________.
1. alarm the passengers

2. get help from other ships

3. clam down the crew

4. test the speed of the ship

8. What is the main idea of the passage?
1. The first voyage of Titanic.

2. The luxury ship “Titanic” sunk.

3. Some passengers survived from Titanic.

4. The careless of Titanic’s
captain.

9. Which of the following statement is true?
1. The poor were not allowed on this ship.
2. The ship was tested at full speed before its maiden voyage.
3. The first class passengers had to share cabins with other passengers.
4. Edward Smith ignored the warnings on icebergs that were nearby,
10. The passage would most likely be found in a textbook on ________________.
1. history

2. religion

3. literature

4. Architecture
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Passage 2
Depressing isn’t just feeling down. It’s a real illness with real causes.
Depression can be triggered by stressful life events, like divorce or a death in the
family. Or it can appear suddenly, for no apparent reason.
Some people think you can just will yourself out of a depression. That’s not
true. Many doctors believe that one thing that may cause depression is an imbalance
of serotonin—a chemical in your body. If this happens, you may have trouble
sleeping, feel unusually sad or irritable, find it hard to concentrate, lose your
appetite, lack energy or have trouble feeling pleasure. These are some of the
symptoms that can point to depression—especially if they last for more than a
couple of weeks and if normal, everybody life feels like too much to handle.
To help fight depression, doctors now prescribe anti-depressant drugs. They
are not “happy pills”. They won’t turn you into a different person. Some people do
experience mild side effects, like upset stomach, headaches, difficulty sleeping,
drowsiness, anxiety and nervousness. These tend to go away within a few weeks of
starting treatment and usually aren’t serious enough to make most people stop
taking them.
11. The best title for the passage is ___________________.
1. Levels of Depression

2. Stressful Life Events

3. The Symptoms of Stress

4. The Truth about Depression

12. The word “triggered” in line 2 can be replaced by ___________________.
1. noticed

2. caused

3. treated

4. Decreased

13. According to the passage, depression results from ____________________.
1. poor diet

2. lack of exercise

3. talking specific drugs

4. known and unknown factors
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14. Which of the following is NOT a symptom of depression?
1. serotonin

2. sadness

3. loss of appetite

4. inability to sleep

15. The purpose of the passage is to ________________.
1. advertise a drug for depression
2. share negative feeling of depression
3. present information about depression
4. compare depression symptoms before and after medication
16. From the passage, we can infer that mobile phones ____________.
1. will be banned very soon
2. will be used increasingly in the future
3. have caused permanent brain damage
4. are a possible danger to children’s health
Passage 3
Just a few minutes’ chatting on a mobile phone reduces the brain functions
of children for almost an hour, according to new Spanish test results quoted in
Norwegian media.
The tests, conducted by the German investigator Michael Klieeisen at the
Spanish Neuro Diagnostic Research Institute in Marbella, are the first to show how
children’s brains react to the use of mobile phones. With the help of a scanner,
Klieeisen was able to create pictures of how the brain of 11-years-old boy and a 13years-old girl reacted while they used a mobile phone. The results were compared
with similar tests using adult subjects.
The tests showed that the brain activity of the child subjects was reduced
significantly, especially on the side where the mobile phone was held, a few minutes
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after the call was begun, the report said. Also, brain activity was lower than normal
in large sections of the brain for 50 minutes after the end of the call, the test result
showed.
“My advice to all parents is not to allow children to use mobile phones”
Klieesen was quoted by Aftenposten as saying. “Not only are electrical activities
affected, but also biochemical processes. We do not know if it is dangerous, but we
do know that children’s brain, which are not fully developed, are more vulnerable
than adult brains are,” the researcher added.
17. The word “conducted” is the closet meaning to ________________.
1. proposed

2. approved

3. confirmed

4. Performed

18. The tests were carried out in ________________.
1. Spain

2. Norway

3. Sweden

4. Germany

19. The tests indicated that the use of mobile phones by children _____________.
1. would make them attentive
2. could slow down their reactions
3. might help their parents control them
4. would certainly add to the cost of living
20. From the information given, we can infer that Aftenposten is a ____________.
1. scanning device

2. mobile phone company

3. Norwegian newspaper

4. Spanish research institute

21. The phrase “child subjects” in line 10 refer to ________________________.
1. child psychology

2. courses studied in school
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3. children who took part in the test
children

4. studies of brain activity in

22. The researcher’s advice is that ____________________.
1. mobile phones should be banned
2. children should not use mobile phones
3. parents should encourage use of mobile phones
4. licenses should be obtained by all mobile phones users
Passage 4
More and more cars are being manufactured and sold all over the world. However,
when these vehicles are not being driven, they must be parked. People park at the
curb in one or two rows, on sidewalks, in driveways, in public parking garages and
whenever they think they can get away with it. Yet there are never enough
parking spaces available. Studies have shown that most cars remain parked 22.5
hours a day. The parking situation is getting critical. Therefore, it’s time to take up
unconventional parking ideas. For 30 years our firm has been manufacturing
mechanical auto-park systems that allow several cars to be parked, taking up only
one conventional parking space.
23. This paragraph is most likely to be the _____________ of a longer text.
1. introduction

2. conclusion

3. body

4. summary

24. The writer’s purpose is to ______________.
1. complain about traffic jam

2. criticize drivers who park illegally

3. promote a new parking system

4. inform the public about parking areas
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25. The phrase “whenever they think they can get away with it” can best be
replaced by _________________.
1. in a shady spot

2. only in legal parking areas

3. anywhere they please

4. somewhere safe from thieves

26. The word it refers to __________________.
1. illegal parking

2. taking up more than one space

3. careless driving

4. staying in the same place for 22.5 hours

27. The word “unconventional” means ________________.
1. different

2. informal

3. traditional

4. confusing

28. If there were another paragraph after this one, it would most likely ___________.
1. argue for more parking lots
2. describe the new car-park system
3. discuss punishment for illegal parking
4. present other means of transportation
29. What is the main idea of the passage?
1. The over manufacture of cars
3. People park their car in different areas

2. The study of car parking
4. The parking situation is getting
critical

30. Which of the following statement is NOT TRUE?
1. The amount of car has been increasing.
2. The company built the new auto-park system.
3. It is difficult to find the parking lots.
4. The car manufactory will reduce producing cars.
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Part II: Writing (Problem solving) Name…………………………………..Class………….No……
Instruction: Read the passage again and answer the following questions.
1. Problem solving Test about the text
1.1 What happened? (problem)
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
1.2 What is the cause of the problem?
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
1.3 How would you solve this problem?
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. Problem solving Test about the text
2.1 What is the problem?
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2.2 What is the cause of the problem?
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2.3 How would you solve this problem?
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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3. Problem solving Test about the text
3.1 What is the problem?
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3.2 What is the cause of the problem?
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3.3 How would you solve this problem?
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. Problem solving Test about the text
4.1 What is the problem?
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4.2 What is the cause of the problem?
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4.3 How would you solve this problem?
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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ตารางที่ 17 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของความเที่ยงตรงเนื้อหาของแบบทดสอบ
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

คะแนนความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
2
3
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1

รวม

ค่า IOC

2
3
3
3
3
2
2
3
3
1
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2

0.67
1
1
1
1
0.67
0.67
1
1
0.33
1
1
1
0.67
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.67

208
ตารางที่ 17 ต่อ
ข้อ
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

คะแนนความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
1
2
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1

3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม

ค่า IOC

2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
2
3
3
3

0.67
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.67
1
1
1
1
0.67
1
1
1
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สิ่งพิมพ์ออก (Print out) การหาค่าอานาจจาแนกและค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ
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211

212

213
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรม
เว็บเควสท์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและการคิดแก้ปัญหา สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม
คาชี้แจง: แบบสอบถามฉบับนี้ต้องการสารวจความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเว็บเควสท์ โดยมีเกณฑ์ในการประเมินดังนี้
ความคิดเห็นระดับ 5 หมายถึง
มีความเหมาะสมในระดับดีมาก
ความคิดเห็นระดับ 4 หมายถึง
มีความเหมาะสมในระดับดี
ความคิดเห็นระดับ 3 หมายถึง
มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง
ความคิดเห็นระดับ 2 หมายถึง
มีความเหมาะสมในระดับพอใช้
ความคิดเห็นระดับ 1 หมายถึง
มีความเหมาะสมในระดับปรับปรุง
กรุณาทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องความคิดเห็นของรายการประเมินและเขียนข้อเสนอแนะลงในช่อง
ข้อเสนอแนะที่กาหนดให้
รายการประเมิน

ระดับความคิดเห็นของนักเรียน

5
ด้านรูปแบบของกิจกรรมเว็บเควสท์
1. การจัดสีสันในบทเรียนเหมาะสม ดูสบายตา
2. ภาพประกอบสอดคล้องกับเนื้อหาและภาษาที่ใช้ชัดเจนเข้าใจง่าย
3. รูปแบบของบทเรียนกระตุ้นความสนใจ ให้ศึกษาหาความรู้
4. ขนาดตัวอักษรอ่านง่าย
5. การนาสู่บทเรียนสร้างให้เกิดทักษะการคิดเพื่อนาไปสู่กระบวนการ
เรียนรู้
ด้านเนื้อหาแบบฝึก
6. การอธิบายเนื้อหามีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
7. ความยากง่ายของเนื้อหาเหมาะสมกับผู้เรียน
8. การจัดลาดับเนื้อหาในแต่ละบทเหมาะสม
9. แบบฝึกหัดในแต่ละบทเรียนมีจานวนข้อและมีความยากง่าย
เหมาะสม

4

3

2

1
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ด้านกิจกรรมการอ่าน
10. กิจกรรมก่อนการอ่านช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจคาศัพท์
และภูมิหลังของเรื่องเพื่อเป็นแนวทางในการทากิจกรรมต่อไป
11. กิจกรรมระหว่างการอ่านช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการ
อ่านได้อย่างมีจุดมุ่งหมายมากขึ้น
12. กิจกรรมหลังการอ่านช่วยให้นักเรียนทบทวนความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับทักษะการอ่าน สามารถนาทักษะการอ่านไปใช้ได้มากขึ้น
ด้านความพึงพอใจในการเรียน
13. นักเรียนพอใจที่ได้ทากิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดร่วมกับเพื่อน
14. นักเรียนพอใจที่สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้มากขึ้น
15. นักเรียนพอใจที่ได้ฝึกการคิดแก้ปัญหา
16. นักเรียนต้องการเรียนผ่านแบบฝึกโดยใช้กิจกรรมเช่นนี้อีก
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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ตารางที่ 18 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของความเที่ยงตรงเนื้อหาของแบบสอบถาม
แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามความ
คิดเห็นที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเว็บเควสท์เพื่อส่งเสริมความ
เข้าใจและการคิดแก้ปัญหา สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนถาวรานุกลู
คาชี้แจง

กรุณาทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างให้ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดและ

เขียนคาแนะนาลงในช่องเสนอแนะ โดยในการประเมินกาหนดเกณฑ์ไว้ดังนี้
ให้ 1

ถ้าแน่ใจว่าข้อความและรูปแบบภาษาเหมาะสม

ให้ 0

ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อความและรูปแบบภาษาเหมาะสม

ให้ -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อความและรูปแบบภาษาไม่เหมาะสม
รายการประเมิน

ผู้เชี่ยวชาญ

1
ด้านรูปแบบของกิจกรรมเว็บเควสท์
1. การจัดสีสันในบทเรียนเหมาะสม ดูสบายตา
2. ภาพประกอบสอดคล้องกับเนื้อหาและภาษาที่ใช้ชัดเจน
เข้าใจง่าย
3. รูปแบบของบทเรียนกระตุ้นความสนใจ ให้ศึกษาหาความรู้
4. ขนาดตัวอักษรอ่านง่าย
5. การนาสู่บทเรียนสร้างให้เกิดทักษะการคิดเพื่อนาไปสู่
กระบวนการเรียนรู้
ด้านเนื้อหาแบบฝึก
6. การอธิบายเนื้อหามีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
7. ความยากง่ายของเนื้อหาเหมาะสมกับผู้เรียน
8. การจัดลาดับเนื้อหาในแต่ละบทเหมาะสม
9. แบบฝึกหัดในแต่ละบทเรียนมีจานวนข้อและมีความยากง่าย
เหมาะสม

รวม

IOC

2

3

1
1

1
1

1
1

3
3

1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

3
3
3

1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
0
1
0

3
2
3
2

1
0.67
1
0.67
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รายการประเมิน
ด้านกิจกรรมการอ่าน
10. กิจกรรมก่อนการอ่านช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
คาศัพท์ และภูมิหลังของเรื่องเพื่อเป็นแนวทางในการทา
กิจกรรมต่อไป
11. กิจกรรมระหว่างการอ่านช่วยให้นักเรียนมีความสามารถใน
การอ่านได้อย่างมีจุดมุ่งหมายมากขึ้น
12. กิจกรรมหลังการอ่านช่วยให้นักเรียนทบทวนความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับทักษะการอ่าน สามารถนาทักษะการอ่านไป
ใช้ได้มากขึ้น
ด้านความพึงพอใจในการเรียน
13. นักเรียนพอใจที่ได้ทากิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดร่วมกับ
เพื่อน
14. นักเรียนพอใจที่สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้มากขึ้น
15. นักเรียนพอใจที่ได้ฝึกการคิดแก้ปัญหา
16. นักเรียนต้องการเรียนผ่านแบบฝึกโดยใช้กิจกรรมเช่นนี้อีก
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ผู้เชี่ยวชาญ

รวม

IOC

1

2

3

1

1

1

3

1

1

0

1

2

0.67

1

0

1

2

0.67

1
1

1
1

1
1

3
3

1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

3
3
3

1
1
1

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้ประเมิน...............................................................................
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
นางสาวโสรญา สมานมิตร
นักศึกษาปริญญาโท สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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สิ่งพิมพ์ออก (Print out) การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบและแบบสอบถาม
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ภาคผนวก ค
รายละเอียดเครื่องมือ
1. หนังสือนา
2. ตัวอย่างบทเรียน
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ตัวอย่างบทเรียน
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232
ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ – นามสกุล

นางสาวโสรญา สมานมิตร

วัน เดือน ปี เกิด

2 มกราคม พ.ศ. 2527

สถานที่อยู่ปัจจุบัน

บ้านเลขที่ 47/1 หมู่ 1 ตาบล บางขันแตก อาเภอ เมืองฯ จังหวัด
สมุทรสงคราม 75000

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2544

สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท้ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม

พ.ศ. 2549

สาเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

พ.ศ. 2551

สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

พ.ศ. 2554

ศึกษาต่อปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร

