การพัฒนาแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษทีเ่ กีย่ วกับปัญหาของวัยรุ่นตอนต้ น สํ าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนหลวงพ่อแช่ มวัดตาก้องอนุสรณ์ จังหวัดนครปฐม

โดย
นายจักรพรรดิ คงนะ

วิทยานิพนธ์ นีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่ างประเทศ
ภาควิชาหลักสู ตรและวิธีสอน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี การศึกษา 2550
ลิขสิ ทธิของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

การพัฒนาแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษทีเ่ กีย่ วกับปัญหาของวัยรุ่นตอนต้ น สํ าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนหลวงพ่อแช่ มวัดตาก้องอนุสรณ์ จังหวัดนครปฐม

โดย
นายจักรพรรดิ คงนะ

วิทยานิพนธ์ นีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่ างประเทศ
ภาควิชาหลักสู ตรและวิธีสอน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี การศึกษา 2550
ลิขสิ ทธิของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

THE DEVELOPMENT OF ENGLISH READING MATERIALS BASED ON PRETEENAGERS' PROBLEMS FOR PRATHOM SIX STUDENTS, LUANGPORCHAEM
WATTAKONG ANUSORN SCHOOL, NAKHON PATHOM

By
Jakkrapat Kongna

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree
MASTER OF EDUCATION
Department of Curriculum and Instruction
Graduate School
SILPAKORN UNIVERSITY
2007

กกกกกกกกบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมตั ิให้วิทยานิ พนธ์เรื่ อง “การพัฒนาแบบฝึ ก
การอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ ยวกับปั ญหาของวัยรุ่ นตอนต้น สําหรับนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 6 โรงเรี ยนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ จังหวัดนครปฐม” เสนอโดย นายจักรพรรดิ คงนะ
เป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึ กษาตามหลักสู ตรปริ ญญาศึ กษาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

……...........................................................
(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชยั ชินะตังกูร)
คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
วันที่..........เดือน.................... พ.ศ...........
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
กกกกกกกก1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. บํารุ ง โตรัตน์
กกกกกกกก2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. เสงี่ยม โตรัตน์
กกกกกกกก3. รองศาสตราจารย์วฒั นา เกาศัลย์
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์
.................................................... ประธานกรรมการ
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ศิลป์ ภาคสุ วรรณ)
............/......................../..............
.................................................... กรรมการ
(อาจารย์กาญจนา สุ จิต)
............/......................../..............

.................................................... กรรมการ
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. บํารุ ง โตรัตน์)
............/......................../..............

.................................................... กรรมการ
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. เสงี่ยม โตรัตน์)
............/......................../..............

.................................................... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์วฒั นา เกาศัลย์)
............/......................../..............

46254204 : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
คําสําคัญ : ปั ญหาวัยรุ่ น / การพัฒนาแบบฝึ กเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษ
จักรพรรดิ คงนะ : การพัฒนาแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับปั ญหาของวัยรุ่ น
ตอนต้น สําหรั บนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนหลวงพ่อแช่ มวัดตาก้องอนุ สรณ์
จังหวัดนครปฐม. อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ : ผศ.ดร.บํารุ ง โตรัตน์ , ผศ.ดร.เสงี่ยม โตรัตน์
และ รศ.วัฒนา เกาศัลย์. 180 หน้า.
วิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับปั ญหาของ
วัยรุ่ นตอนต้น สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนหลวงพ่อแช่ มวัดตาก้องอนุ สรณ์
เพื่อเปรี ยบเทียบความในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ก่อนและหลังการใช้
แบบฝึ ก และเพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของนัก เรี ย นที่ มี ต่ อ แบบฝึ กที่ ผูว้ ิ จ ัย สร้ า งขึ้ น กลุ่ มตัว อย่าง
เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2550 โรงเรี ยนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ ได้มา
โดยการสุ่ มตัวอย่างห้องเรี ยน 1 ห้องด้วยวิธีการสุ่ มแบบเจาะจง ได้นัก เรี ย นที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง 26
คน ทําการทดลอง โดยให้นักเรี ยนเรี ยนด้วยแบบฝึ กที่ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นจํานวน 8 บท เครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ ยวกับปั ญหาของวัยรุ่ นตอนต้น
2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนและหลังการทดลอง 3) แบบสอบถามความ
คิดเห็นที่มีต่อแบบฝึ กเสริ มการอ่าน การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ t-test แบบจับคู่เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษ ของนัก เรี ย นกลุ่ มตัว อย่า งก่อนและหลังการเรี ยนโดยใช้สื่อที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นใช้
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการหาค่าระดับความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อสื่ อ
ผลการวิจยั พบว่า
1. ประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับปั ญหาของวัยรุ่ นตอนต้น
มีค่า 75.84/75.12 ซึ่งถือว่ามีประสิ ทธิภาพเป็ นไปตามเกณฑ์
2. ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนโดยใช้
แบบฝึ กฯอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. นักเรี ยนมีความคิดเห็นที่ดีต่อแบบฝึ กเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับปั ญหาของ
วัยรุ่ นตอนต้น
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The purposes of this research were to construct and test the efficiency of English
reading supplementary materials for Prathom Six students, Luangporchaem Wattakong
Anusorn School, Nakhon Pathom, to compare students’English reading ability before and
after using the English reading supplementary materials, and to study students’ opinions
toward the materials.
The sample consisted of one randomly selected class of 26 Prathomsuksa six
students of Luangporcham Wattakong Anusorn School, Nakhon Pathom, during the academic
year 2007. The eight reading lessons were taught to the students. The duration of the
experiment covered 48 hours. After the completion of each lesson, a formative test was
administered to measure the subjects’ reading achievement and the questionnaire was done.
The average of the formative test scores was compared with the post-test scores in order to
determine the effectiveness of the supplementary reading materials. The t-test was used to
analyze the data in order to assess the students’ English reading ability before and after using
the English reading supplementary materials. In addition, the mean and standard deviation of
questionnaire scores were used to evaluate the students’ opinions toward the materials
constructed.
The results of the study were:
1. The effectiveness of the materials was 75.84/75.12 percent. This means that the
efficiency of the newly constructed English reading supplementary materials was at an
acceptable level.
2. The students’ English reading ability after using the constructed materials was
significantly higher than before using the constructed materials at the 0.05 level.
3. The students’ opinions toward the constructed materials were highly positive.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ในยุคแห่ งเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาเป็ นตัวกลางสําคัญในการถ่ายทอดข้อมูลหรื อ
ข่ า วสารจากแหล่ ง หนึ่ งไปสู่ แ หล่ ง อี ก หนึ่ ง เป็ นสื่ อ กลางระหว่ า งมนุ ษ ย์ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
ภาษาอังกฤษ ซึ่ งถือว่าเป็ นภาษาระหว่างประเทศ (International language) คนทัว่ โลกสามารถ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารกัน ได้ห ากมี ค วามรู ้ ภ าษาอัง กฤษ และยัง เป็ นเครื่ องมื อ ที่ สํ า คัญ ในการดํา เนิ น
ชีวิตประจําวันอีกด้วย สอดคล้องกับ บัญชา อึงสกุล (2545 : 52) ที่กล่าวสนับสนุนว่า ภาษาอังกฤษ
ได้เข้ามามีบทบาทสําคัญต่อการดํารงชีวิตของคนไทยทั้งในอดีต ปั จจุบนั และอนาคต ซึ่งคนไทยเรา
ในปั จจุบนั นิ ยมเรี ยนภาษาอังกฤษเพื่อนําไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการประกอบอาชี พกันเป็ นจํานวน
มาก รวมทั้งโรงเรี ยนและสถาบันต่ าง ๆ ต่ างก็ตอบสนองความต้องการของสังคมด้ว ยการเปิ ด
โปรแกรมการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
และ มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ กอปรการจัดการศึกษาของไทยกําลังก้าวไปสู่ ความเป็ นนานาชาติ
ในระดับสากล โดยการใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อกลางอย่างเห็ นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งในการ
จัดการเรี ยนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ กําหนดไว้ว่า กลุ่มสาระการเรี ยนภาษาต่างประเทศ เป็ น
พื้ น ฐานที่ สํา คัญ ที่ ผูเ้ รี ย นทุ ก คนต้อ งเรี ย นรู ้ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งพื้ น ฐานความเป็ นมนุ ษ ย์ และสร้ า ง
ศักยภาพในการคิดและการทํางานอย่างสร้างสรรค์ (กรมวิชาการ 2544 : 1) ด้วยเหตุน้ ี ภาษาอังกฤษ
จึงมีความจําเป็ นอย่างยิง่ ที่ตอ้ งเรี ยนรู ้
กกกกกกกกอนึ่ง ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ถือว่ามีความสําคัญและเป็ นประโยชน์อย่างมากในการ
แสวงหาความรู ้ ข องผูเ้ รี ย น นัก เรี ย น นิ สิ ต นัก ศึ ก ษาต้อ งอ่ า นหนัง สื อ เรี ย น ตํา ราหรื อ วารสาร
ภาษาอัง กฤษเพื่ อ ให้ มี ค วามรู ้ ใ นสาขาวิ ช าของตนให้ ก ว้า งขวางและลึ ก ซึ้ ง สํ า หรั บ นัก ธุ ร กิ จ
ข้าราชการต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อประโยชน์ในความก้าวหน้าของตน (วิสาข์ จัติวตั ร์ 2543 : 1)
สอดคล้องกับ สุ ภทั รา อักษรานุ เคราะห์ (2530 : 50) ที่ให้แนวคิดว่า ทักษะการอ่านเป็ นทักษะที่
สําคัญและจําเป็ นต้องใช้มากกว่าทักษะอื่น ๆ โดยเฉพาะสําหรั บผูเ้ รี ยนที่ เรี ยนภาษาอังกฤษเป็ น
ภาษาต่างประเทศ นอกจากนี้ ฉวีวรรณ คูหาภินนั ท์ (2542 : 3) สนับสนุนว่า การอ่านมีความสําคัญ
และจําเป็ นต่อทุกคนทุกอาชีพทุกเพศทุกวัย การอ่านช่วยให้คนเรารอบรู ้ ฉลาด ทันโลก
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ทันต่อเหตุการณ์และเป็ นกุญแจไขไปสู่ ความสําเร็ จ
กกกกกกกกแม้ทกั ษะการอ่านภาษาอังกฤษจะมีความสําคัญและได้ถูกกําหนดให้เป็ นวิชาหนึ่ งใน
การเรี ย นการสอน แต่ จ ากการศึ ก ษางานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วกับ การอ่ า นภาษาอัง กฤษพบว่ า นัก เรี ย นมี
ผลสัมฤทธิ ทางการอ่านอยูใ่ นระดับตํ่าและนักเรี ยนยังมีปัญหาในการอ่าน(วิสาข์ จัติวตั ร์ 2543 : 1)
อีกทั้งการประเมินคุณภาพการศึกษา นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาทัว่ ประเทศ ปี การศึกษา 2545 พบว่า
นักเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยในวิชาภาษาอังกฤษตํ่าที่สุด (สํานักทดสอบทางการศึกษา 2545 : 12) สาเหตุ
ส่ วนใหญ่เป็ นเพราะนักเรี ยนอ่านแล้วไม่เข้าใจความหมาย ติดคําศัพท์ และขาดโครงสร้างความรู ้ที่
เกี่ยวข้องกับการอ่าน ทําให้ไม่สามารถจับประเด็นและไม่เห็นภาพรวม จึงรู ้สึกว่าการอ่านเป็ นเรื่ อง
ยากและเบื่อหน่าย (สมุทร เซ็นเชาวนิช 2542 : 15; พันธณี ย ์ วิหคโต 2546 : 27; Vacca and Vacca
1986 : Abstract)
กกกกกกกกส่ วนปั ญหาด้านผูส้ อนนั้น พันธณี ย ์ วิหคโต (2546 : 25-26) กล่าวว่า ครู ใช้ภาษาไทยใน
การสอนเป็ นส่ วนใหญ่ อีกทั้งยังขาดทักษะในการสอน เนื่องจาก ครู ส่วนใหญ่ที่สอนภาษาอังกฤษมี
ไม่ถึงร้อยละ 14 ที่จบวิชาเอกภาษาอังกฤษโดยตรง สอดคล้องกับ เรวดี หิ รัญ (2540 : 151) กล่าวว่า
ปัญหาด้านครู คือ ขาดวิธีการหรื อเทคนิคที่ใช้ในการสอนไม่เหมาะสม ในการสอนอ่าน ครู ควรศึกษา
และทําความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านในหลาย ๆ ด้าน เช่น องค์ประกอบหรื อปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
อ่าน แนวคิดหรื อทฤษฎีการสอนอ่าน รวมทั้งกิจกรรมในการสอนอ่าน (นันทิยา แสงสิ น 2540 : 7)
กกกกกกกกในปั จจุบนั แนวทางการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษมีหลายรู ปแบบด้วยกัน ซึ่ งช่วยสร้าง
ความคิดที่เป็ นระบบให้แก่ครู ผสู ้ อน ทําให้ทราบถึงการวิเคราะห์ สังเคราะห์หรื อกรอบในการพัฒนา
มโนทัศน์เกี่ ยวกับการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ อาทิเช่น หลักสู ตรภาษาที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
(Learner-Centred Language Curriculum) แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่ อสาร (Communicative
Language Teaching) การจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ (Integrated Learning) การจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem-based Learning) การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ (Cooperative
Learning) การจัดการเรี ยนการสอนภาษาที่เน้นเนื้อหา (Content-Based Instruction) และการเรี ยนรู ้
ที่เน้นภาระงาน (Task-Based Learning) เป็ นต้น (กรมวิชาการ 2545 : 105-106)
กกกกกกกกสภาพแห่ งสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร แหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์และ
อินเตอร์เน็ตที่มีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็ นอยู่ ดังนั้นจําเป็ นต้องจัดการเรี ยนการสอนให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั คิด
วิเคราะห์ เพื่อให้สามารถเลือกข้อมูลที่เหมาะสมต่อตนเองได้ (เสงี่ยม โตรัตน์ 2546 : 26) ตัวอย่าง
แนวการจัดการเรี ยนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยนมุ่งการคิดวิเคราะห์และบูรณาการเนื้ อหาความรู ้
อาทิเช่น การเรี ยนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem-based learning) เป็ นการเรี ยนที่เป็ นผล
มาจากกระบวนการทํา งานที่ มุ่ ง ความเข้า ใจหรื อ การแก้ปั ญ หา ปั ญ หาที่ ไ ด้ป ระสบครั้ งแรกใน
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กระบวนการเรี ยนใช้เป็ นจุดรวมหรื อเป็ นสิ่ งกระตุน้ เพื่อการประยุกต์ใช้การแก้ปัญหาหรื อทักษะการ
ให้เ หตุ ผ ล และเพื่ อ ค้น หาหรื อ ศึ ก ษาความรู ้ ต่ า ง ๆ ที่ ต ้อ งการทํา ความเข้า ใจกลไกการทํา งาน
ที่รับผิดชอบต่อปั ญหาและวิธีการแก้ปัญหา (Barrows and Tamblyn 1980 : 18) ขั้นตอนในการเรี ยน
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานนั้น ผูเ้ รี ยนจะได้รับปั ญหาหรื อสถานการณ์ก่อน ต่อมาทํางานเป็ นกลุ่มย่อย
เพื่อทําความเข้าใจในปั ญหาหรื อสถานการณ์ ช่วยกันระดมความคิดโดยใช้ความรู ้เดิม สรุ ปสิ่ งที่รู้
และยังไม่รู้โดยกําหนดเป็ นวัตถุประสงค์การเรี ยนของตนเอง จากนั้นแบ่งหน้าที่ช่วยกันค้นคว้า
แสวงหาความรู ้ เพื่อตอบปั ญหาหรื อสถานการณ์ที่ยงั ไม่รู้ แล้วนําเสนอข้อสรุ ปแนวทางของแต่ละ
กลุ่ม โดยหาเหตุผลมาสนับสนุ นจุดยืนของกลุ่มตน หลักการที่สาํ คัญของการเรี ยนแบบใช้ปัญหา
เป็ นฐาน (Problem based learning) เป็ นวิธีการสอนที่สอนโดยการนําเสนอสถานการณ์ปัญหา
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้แก้ไข ซึ่ งมักไม่มีคาํ ตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว ผูเ้ รี ยนจะเรี ยนรู ้โดยพยายามแก้ไข
ปั ญหา ซึ่ งพวกเขาต้องตีความ รวบรวมข้อมูล หาแนวทางแก้ไขที่เป็ นไปได้ และเลือกแนวทางที่ดี
ที่สุดเพื่อนําเสนอบทสรุ ปของพวกเขา ( Delisle 1997 : v) ซึ่ งเป็ นการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน คิดเป็ น
ทําเป็ นและแก้ปัญหาเป็ น
กกกกกกกกการเรี ยนการสอนภาษาที่เน้นเนื้อหา (Content-Based Instruction Curriculum) เป็ นการ
จัดการเรี ยนรู ้ ที่พฒ
ั นาความสามารถทางภาษาของผูเ้ รี ยนวิธีหนึ่ งที่ ช่วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้
เนื้อหา ทักษะทางภาษา กระบวนการคิด เจตคติและวัฒนธรรม นอกจากนี้การเรี ยนการสอนภาษาที่
เน้นเนื้ อหาตอบสนองความต้องการและความสนใจของผูเ้ รี ยน ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ภาษาที่ใช้
จริ งในชี วิตประจําวันและเชื่ อมโยงความคิดในเนื้ อหาวิชาการที่หลากหลาย ช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้
อย่างมี ความหมายและสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ แบบมีส่วนร่ วม การเรี ยนรู ้ จากการทํากิ จกรรม การ
เรี ยนรู ้จากการฝึ กงาน การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์และการเรี ยนรู ้จากโครงงาน (กรมวิชาการ 2545 :
121) ประโยชน์ที่สาํ คัญที่สุดของแนวการสอนนี้คือ ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้การใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารไป
พร้อม ๆ กับทักษะการเรี ยนที่สามารถนําไปใช้ในการศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติม และช่วยให้ผเู ้ รี ยน
คิดเป็ น วิพากษ์วิจารณ์เป็ น ใช้ภาษาเป็ นเครื่ องมือในการแสวงหาความรู ้อย่างต่อเนื่ อง (กรมวิชาการ
2545 : 126)
กกกกกกกกการเรี ยนรู ้ ที่เน้นภาระงาน (Task-Based Learning) เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้ภาระงาน
เป็ นหลักในการวิเคราะห์ เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการเรี ยนการสอนและภาระ
งานที่นาํ มาใช้ตรงกับความต้องการของผูเ้ รี ยน เนื้ อหาจะประกอบไปด้วย 3 ส่ วนคือ การใช้ภาษา
คําศัพท์และโครงสร้างไวยากรณ์ ภาระงานแต่ละงานมีองค์ประกอบสําคัญ 6 ประการคือ เป้ าหมาย
เนื้ อหา กิจกรรม บทบาทผูเ้ รี ยน บทบาทครู ผสู ้ อนและการจัดสภาพการเรี ยนรู ้ การสอนแบบนี้
เกี่ยวข้องกับความสามารถในการสื่ อสารและกระบวนการทางปั ญญา มุ่งให้ผเู ้ รี ยนสามารถใช้ภาษา
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เพื่อสื่ อสาร นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้และพัฒนาทักษะการคิด อีกทั้งปรับตัวร่ วมงานกับผูอ้ ื่นได้
(กรมวิชาการ 2545 : 134) สรุ ปได้ว่าจุดมุ่งหมายที่สาํ คัญของการจัดการเรี ยนการสอนคือหาวิธีการ
ทําให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนภาษาได้เร็ วขึ้น สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนการพัฒนา
ตนเอง รู ้ จกั กระบวนการเรี ยนรู ้ และมีทกั ษะการเรี ยน รู ้จกั แสวงหาความรู ้เพิ่มเติม อีกทั้งพัฒนา
ทักษะการเรี ยนรู ้ภาษาได้อย่างต่อเนื่อง (กรมวิชาการ 2545 : 137)
กกกกกกกกอนึ่งจากการศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ พบปัญหาที่เกี่ยวกับเด็กแยกเป็ น 3 ด้านใหญ่ ๆ
คือ พฤติกรรมที่เป็ นปั ญหาเนื่ องจากสาเหตุทางสภาพร่ างกาย เช่นเด็กเรี ยนช้า สายตาสั้น หู ไม่ได้ยิน
เป็ นต้น อีกประการหนึ่ งคือพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหาเนื่ องจากสาเหตุทางสภาพแวดล้อม เช่น สภาพ
ครอบครั ว โรงเรี ย น เพื่ อ น เป็ นต้น และประการสุ ด ท้า ยคื อ พฤติ ก รรมที่ เ ป็ นปั ญ หาในระยะ
พั ฒ น า ก า ร เ ช่ น ปั ญ ห า ก า ร กิ น ปั ญ ห า ก า ร ขั บ ถ่ า ย แ ล ะ ปั ญ ห า ก า ร เ รี ย น รู ้ เ ป็ น ต้ น
(มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช 2524 : 247-248) นอกจากนี้จากการวิจยั พัฒนาการแบบองค์รวม
ของเด็กไทย เกี่ยวกับสภาวะสุ ขภาพและสังคมของเด็กไทย พบปั ญหาการใช้เวลาว่างของเด็กกลุ่ม
ตัวอย่าง อายุ 6-13 ปี เกือบทั้งหมด ใช้เวลาว่างในการดูโทรทัศน์หรื อวีดีโอ ระยะเวลาที่ใช้จะเพิ่มขึ้น
ตามอายุ รายการที่ดู 3 ลําดับแรกคือ การ์ตูน ละครหรื อภาพยนตร์และเกมโชว์ เด็กใช้เวลาถึงหนึ่ งใน
ห้าของเวลาตื่น ดูโทรทัศน์และหนึ่ งในสอง ถึงสองในสามของเด็ก ใช้เวลาว่างในการเล่นเกมกด
หรื อเกมคอมพิวเตอร์ ส่ วนสาเหตุของการเจ็บป่ วยอันดับต้นคือโรคไข้เลือดออกและอุบตั ิเหตุ (ลัดดา
เหมาะสุ วรรณ 2547 : 7-11) และการวิจยั เกี่ยวกับการเจริ ญเติบโต ภาวะโภชนาการ และสมรรถภาพ
ทางกาย พบปั ญหาโภชนาการและโรคอ้วนที่สูงขึ้นอย่างมาก ความยากจนและการขาดความรู ้เรื่ อง
โภชนาการ เป็ นปั จจัยทําให้เกิดปั ญหาทุพโภชนาการ (ลัดดา เหมาะสุ วรรณ 2547 : 64-67) ซึ่งจะเห็น
ได้ว่าปั ญหาต่าง ๆ เป็ นปั ญหาที่ใกล้ตวั เด็ก จึงต้องเร่ งให้ความรู ้ที่ถูกต้องและทําการป้ องกันอย่างถูก
วิธี
กกกกกกกกสภาพของชุ ม ชนโรงเรี ย นหลวงพ่ อ แช่ ม วัด ตาก้อ งอนุ ส รณ์ ประชากรส่ ว นใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง ฐานะปานกลางถึงค่อนข้างยากจน ดังนั้นผูป้ กครองนักเรี ยน
ส่ วนใหญ่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลบุตร เพราะต้องทํางาน นักเรี ยนบางคนต้องอาศัยอยู่กบั ญาติ เพราะ
ผูป้ กครองไปทํางานที่อื่น ส่ วนนักเรี ยนที่ยา้ ยเข้ามาส่ วนมากเป็ นการย้ายตามผูป้ กครองที่มาหางาน
ทํา (ทะเบียนนักเรี ยนโรงเรี ยนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ : 2548) ดังนั้น จึงเกิดปั ญหาด้าน
การเรี ยนมากเนื่องจากเรี ยนไม่ทนั เพื่อน ปัญหาการปรับตัวเข้ากับเพื่อน และพฤติกรรมก้าวร้าว ส่ วน
ปั ญ หาด้า นสุ ข ภาพอนามัย พบว่ า นั ก เรี ยนส่ ว นมากไม่ รั บ ประทานอาหารเช้า จํา นวนหนึ่ ง
รับประทานขนมแทน จึงทําให้เป็ นปั ญหาต่อสุ ขภาพ เช่น โรคกระเพาะ ฟันผุเป็ นต้น อย่างไรก็ตาม
จากการสํารวจนํ้าหนักและส่ วนสู งพบว่า นักเรี ยนอย่างน้อยร้อยละ 5 ที่มีน้ าํ หนักเกิ นมาตรฐาน
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จนถึงขั้นอ้วน สาเหตุอาจเนื่ องจากการรับประทานอาหารประเภทแป้ งและขนมหวานเป็ นประจํา
ด้านปั ญหาสิ่ งแวดล้อม เนื่ องจากโรงเรี ยนมีการขายอาหารหลายเวลา และมีแม่คา้ มาขายหลังเลิก
เรี ยน ทําให้มีปัญหาขยะถุงพลาสติกตามมาด้วย กล่าวโดยสรุ ปแล้วปั ญหาสําหรั บนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุ สรณ์ส่วนใหญ่เกี่ยวกับปั ญหาทางกายเป็ น
ส่ วนใหญ่ คือด้านสุ ขภาพ หากนักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ภาษาผ่านเนื้ อหาเกี่ยวกับประเด็นหัวเรื่ องปั ญหา
ดังกล่าว จะทําให้การเรี ยนรู ้เป็ นไปอย่างมีความหมาย และเกิ ดประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนในการนําไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองในชีวิตประจําวันได้
กกกกกกกกจากความสําคัญของปั ญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวัยรุ่ นตอนต้น ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะนํา
ประเด็นปั ญหา ไปใช้ในการสอนทักษะอ่านภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ตามแนวการสอนที่เน้นภาระงาน (Task-based learning) โดยมุ่งให้ผูเ้ รี ยนพัฒนาทักษะการอ่าน
พร้อมกับการบูรณาการเนื้ อหาได้อย่างมีความหมาย สอดคล้องกับ โมฮาน (Mohan 1986) ที่กล่าว
ว่า การจัดการเรี ยนการสอนไม่ควรจะสอนเฉพาะทักษะภาษาเท่านั้น ควรมี การเน้นเนื้ อหาแบบ
บูรณาการไปพร้อม ๆ กันเพื่อให้ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมายและนําไปประยุกต์ใช้ใน
ชี วิตประจําวันได้ ประเด็นหัวเรื่ องปั ญหานั้น ได้มาโดยการศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่ น
โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ เอกสาร หนังสื อ และงานวิจยั ทะเบียนนักเรี ยน สมุดประจําตัวนักเรี ยน
เป็ นต้น จากนั้ นกํา หนดประเด็ น หั ว เรื่ องเกี่ ย วกับ ปั ญ หาเด็ ก ในด้า นต่ า ง ๆ ต่ อ จากนั้ นสร้ า ง
แบบสอบถามเพื่อสํารวจความต้องการ (Need analysis) เพื่อให้ได้ประเด็นปั ญหาที่เกี่ยวข้องและอยู่
ในความสนใจของผูเ้ รี ยนและครู โดยการนํามาหาค่าเฉลี่ยและเรี ยงลําดับค่าจากมากไปน้อย จากนั้น
นําไปสร้างเป็ นแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษใช้ในการเรี ยนการสอนต่อไป เนื่องจากแบบฝึ ก
เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนฝึ กทักษะการใช้ภาษาได้ดีข้ ึน ช่วยในเรื่ องความแตกต่างระหว่างบุคคล
อีกทั้งเสริ มทักษะทางภาษาโดยฝึ กทันทีหลังผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ (ยุพาภรณ์ ชาวเชี ยงขวาง 2537 : 16)
สอดคล้องกับ วนิดา สุ ขวนิ ช (2536 : 36) กล่าวว่า แบบฝึ กช่วยทําให้ครู มองเห็นปั ญหาต่าง ๆ ของ
ผูเ้ รี ยน ทําให้สามารถหาแนวทางแก้ไขได้ตรงจุด ส่ วนผูเ้ รี ยนก็สามารถเห็นความก้าวหน้าของตนเอง
ด้ว ย ผูว้ ิ จ ัย สร้ า งแบบฝึ กทัก ษะการอ่ า นภาษาอัง กฤษที่ เ น้น ประเด็ น ปั ญ หา สํา หรั บ นัก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 มีจุดประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านพร้อมกับเรี ยนรู ้เนื้ อหาเกี่ยวกับหัวเรื่ อง
ปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับผูเ้ รี ยน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้และเข้าใจถึงสภาพปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อันจะ
นําไปสู่ การปรับตัวและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมสื บต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
กกกกกกกกการวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
กกกกกกกก1. เพื่อพัฒนาแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับปั ญหาของวัยรุ่ นตอนต้น สําหรับ
นักเรี ยนประถมศึกษาชั้นปี ที่ 6 โรงเรี ยนหลวงพ่อแช่ มวัดตาก้องอนุ สรณ์ จังหวัดนครปฐม ให้มี
ประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์และคณะ 2520 : 136-142)
กกกกกกกก2. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 6 โรงเรี ยนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ จ. นครปฐม ก่อนและหลังการเรี ยนโดยใช้แบบฝึ กที่
ผูว้ ิจยั สร้างขึ้น
กกกกกกกก3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนหลวงพ่อแช่มวัดตา
ก้องอนุสรณ์ จังหวัดนครปฐมที่มีต่อแบบฝึ กที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
ปัญหาในการวิจัย
กกกกกกกก1. แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับปั ญหาของวัยรุ่ นตอนต้น สําหรับนักเรี ยน
ประถมศึกษาชั้นปี ที่ 6 โรงเรี ยนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุ สรณ์ จังหวัดนครปฐม มีประสิ ทธิ ภาพ
ตามเกณฑ์ 75/75 หรื อไม่
กกกกกกกก2. ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยน
หลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุ สรณ์ จ. นครปฐม หลังการเรี ยนโดยใช้แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษที่
ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นสู งกว่าก่อนเรี ยนหรื อไม่
กกกกกกกก3. นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6โรงเรี ยนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุ สรณ์ จังหวัด
นครปฐม มีความคิดเห็นที่ดีต่อแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นหรื อไม่
สมมติฐานการวิจัย
กกกกกกกก1. แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับปั ญหาของวัยรุ่ นตอนต้นสําหรับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาชั้นปี ที่ 6 โรงเรี ยนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุ สรณ์ จังหวัดนครปฐม มีประสิ ทธิ ภาพ
ตามเกณฑ์ 75/75
กกกกกกกก2. ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยน
หลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุ สรณ์ จ. นครปฐม หลังการเรี ยนโดยใช้แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษที่
ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นสู งกว่าก่อนเรี ยน
กกกกกกกก3. นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6โรงเรี ยนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุ สรณ์ จังหวัด
นครปฐม มีความคิดเห็นที่ดีต่อแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
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ขอบเขตของการวิจัย
กกกกกกกกผูว้ ิจยั กําหนดขอบเขตของการวิจยั ดังนี้
กกกกกกกก1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กกกกกกกก ประชากร คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้อง
อนุสรณ์ ปี การศึกษา 2550 อ. เมือง จ. นครปฐม
กกกกกกกก กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้อง
อนุสรณ์ อ. เมือง จ. นครปฐม ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2550 จํานวน 1 ห้องเรี ยน 26 คน ได้มาโดย
การเลือกแบบเจาะจง
กกกกกกกก2. ตัวแปรทีศ่ ึกษา
1. ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
กกกกกกกกกกกก2. ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อแบบฝึ กทักษะการอ่าน
ข้ อตกลงเบือ้ งต้ น
กกกกกกกก1. การวิจยั ครั้งนี้ ไม่คาํ นึ งถึงตัวแปรด้าน ความถนัด พื้นฐานการศึกษา สภาวะทาง
เศรษฐกิจ สภาพครอบครัว และระดับสติปัญญา เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีลกั ษณะตัวแปรดังกล่าวไม่
แตกต่างกันมากนัก
กกกกกกกก2. การกําหนดเกณฑ์ประสิ ทธิภาพของสื่ อเสริ มการอ่านในการวิจยั ครั้งนี้ กําหนดไว้ 75/75
(ชัยวงศ์ พรหมวงศ์ และคณะ 2520 : 136-142) ซึ่ งถือว่าให้ค่าความคลาดเคลื่อนในการยอมรับ
หรื อไม่ยอมรับประสิ ทธิภาพของสื่ อไว้ร้อยละ 2.5-5 กล่าวคือ
2.1 เมื่อประสิ ทธิภาพของแบบฝึ กการอ่านสูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ร้อยละ 2.5 ขึ้นไป
ถือว่าสื่ อการอ่านมีประสิ ทธิภาพดีมาก
2.2 เมื่อประสิ ทธิภาพของสื่ อเสริ มการอ่านสู งกว่าหรื อเท่ากับเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้แต่ไม่
เกินร้อยละ 2.5 ถือว่าเป็ นสื่ อการอ่านที่มีประสิ ทธิภาพดี
2.3 เมื่อประสิ ทธิภาพของสื่ อเสริ มการอ่านตํ่ากว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ แต่ไม่ต่าํ กว่าร้อย
ละ 2.5 ถือว่ายังมีประสิ ทธิภาพเป็ นที่ยอมรับได้ หรื ออยูใ่ นระดับพอใช้
2.4 เมื่อประสิ ทธิ ภาพของสื่ อเสริ มการอ่านตํ่ากว่าเกณฑ์และมากกว่าร้อยละ 2.5
ถือว่าเป็ นเกณฑ์ที่มีประสิ ทธิภาพตํ่า (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ 2520 : 136 -142)
กกกกกกกก3. คะแนนที่ได้จากการทดสอบครั้งแรก (Pre-test) เป็ นเครื่ องบ่งชี้ถึงความสามารถทาง
ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนแต่ละคนก่อนการเรี ยนโดยใช้แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวกับปั ญหาของวัยรุ่ นตอนต้น ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
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กกกกกกกก4. คะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรี ยน (Post-test) เป็ นเครื่ องบ่งชี้ถึงความสามารถ
ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนแต่ละคนก่อนการเรี ยนโดยใช้แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษที่ที่
เกี่ยวกับปัญหาของวัยรุ่ นตอนต้น ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
กกกกกกกก5. ผูว้ ิจยั เป็ นผูด้ าํ เนินการทดลองด้วยตนเอง เพื่อให้เป็ นไปตามรู ปแบบการวิจยั ที่กาํ หนด
นิยามศัพท์ เฉพาะ
กกกกกกกก1. แบบฝึ กการอ่ าน หมายถึง สื่ อการเรี ยนที่พฒั นาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่ผวู ้ ิจยั
สร้างขึ้นโดยมีหัวข้อซึ่ งได้จากการวิเคราะห์สภาพปั ญหาวัยรุ่ นตอนต้น และรู ปแบบของแบบฝึ ก
พัฒนาทักษะการอ่านประกอบด้วยกิจกรรมการอ่านที่เป็ นภาระงานโดยเริ่ มจากการกิจกรรมก่อน
การอ่าน กิจกรรมระหว่างการอ่าน และกิจกรรมหลังการอ่าน แต่ละแบบฝึ กจะมีการประเมินผลราย
บท
กกกกกกกก2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่ านภาษาอังกฤษ หมายถึง ชุดข้อสอบที่ผวู ้ ิจยั
สร้างขึ้น โดยอิงจุดประสงค์การเรี ยนรู ้รายวิชาภาษาอังกฤษด้านทักษะการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปี ที่
6 ซึ่ งเนื้ อหาบทอ่านเกี่ยวกับปั ญหาของวัยรุ่ นตอนต้น โดยได้มาจากการสํารวจความสนใจ (Need
analysis) เกี่ ยวกับปั ญหาต่าง ๆ เช่ น สุ ขภาพ สติปัญหา อารมณ์ และสังคมของนักเรี ยน เป็ น
แบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ ใช้เวลาทําข้อสอบ 60 นาที เพื่อ
ใช้วดั ความสามารถในการอ่านก่อนและหลังการใช้แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษ
กกกกกกกก3. ประสิ ท ธิ ภ าพของสื่ อ การอ่ า น หมายถึง คุณภาพของสื่ อการอ่านภาษาอังกฤษ เมื่อ
นักเรี ยนได้เรี ยนด้วยสื่ อนี้ แล้ว สามารถทําคะแนนได้ไม่ ต่ าํ กว่าเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 ซึ่ งมี
ความหมายดังนี้
กกกกกกกกกกกก75 ตัวแรก หมายถึง ผลรวมเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการทําแบบทดสอบท้ายบท
แต่ละบทของแบบฝึ กการอ่าน ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างได้ร้อยละ 75
กกกกกกกกกกกก75 ตัวหลัง หมายถึง ผลรวมเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังจากได้รับ
การสอนโดยใช้แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างได้ร้อยละ 75
กกกกกกกก4. ความสามารถในการอ่ านภาษาอังกฤษ หมายถึง คะแนนความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนประถมศึกษาชั้นปี ที่ 6 ที่ได้จากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษ
กกกกกกกก5. ความคิดเห็น หมายถึง ความรู ้สึกนึกคิดของนักเรี ยนที่มีต่อสื่ อการอ่านที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
ในด้านเนื้ อหา ด้านการออกแบบ ด้านกิ จกรรม และด้านประโยชน์ โดยใช้แบบสอบถามความ
คิดเห็นลักษณะเป็ นมาตราประมาณค่าให้เลือก 5 ระดับ

9

กกกกกกกก6. สภาพปั ญหาวัยรุ่ นตอนต้ น หมายถึง สภาพปั ญหาที่ได้จากการสํารวจหัวข้อปั ญหา
เกี่ ยวกับเด็กจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่ น งานวิจยั อินเตอร์ เน็ต หนังสื อพิมพ์ สมุดบันทึกนักเรี ยน
ทะเบียนนักเรี ยนของโรงเรี ยนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุ สรณ์ เป็ นต้น จากนั้นนําหัวข้อปั ญหาที่
ได้มาสร้างแบบสํารวจความสนใจ (Need Analysis) กับนักเรี ยนและครู โรงเรี ยนหลวงพ่อแช่มวัดตา
ก้องอนุสรณ์ เพื่อให้ได้หวั ข้อปั ญหาที่อยูใ่ นความสนใจ
7. นักเรี ยน หมายถึง นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จํานวน 1 ห้องเรี ยน 26 คน
โรงเรี ยนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2550
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การพัฒนาแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของวัยรุ่ นตอนต้น ผูว้ ิจยั ได้
ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยเสนอหัวข้อตามลําดับดังนี้
1. การอ่ าน
1.1 ความหมายของการอ่าน
1.2 ระดับความเข้าใจในการอ่าน
1.3 ขั้นตอนกิจกรรมการสอนอ่าน
1.4 การประเมินการอ่าน
2. การอ่ านเนือ้ หาสาระ (Content Area Reading)
2.1 ความหมายการอ่านเนื้อหาสาระ
2.2 แนวทางการจัดการสอนเนื้อหาสาระ
2.3 กระบวนการสอนอ่านเนื้อหาสาระ
2.4 การวัดและประเมินผลการอ่านเนื้อหาสาระ
3. กระบวนการสอนทีเ่ หมาะสมกับการสอนอ่ านเนือ้ หาสาระ (Content Area Reading)
3.1 การเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem based learning)
3.2 การเรี ยนรู ้ที่เน้นภาระงานเป็ นหลัก (Task based learning)
3.3 การเรี ยนรู ้แบบโครงงานภาษาอังกฤษ (Project based learning)
4. กระบวนการพัฒนาแบบฝึ ก
4.1 ความหมายของการสร้างแบบฝึ ก
4.2 หลักการสร้างแบบฝึ ก
4.3 ประโยชน์ของแบบฝึ ก
4.4 การประเมินแบบฝึ ก
5. ขอบข่ ายเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้ องกับปัญหาวัยรุ่นตอนต้ น
5.1 สภาพปั ญหาสังคมไทย
5.2 ปั ญหาด้านร่ างกายของวัยรุ่ นตอนต้น
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5.3 ปั ญหาด้านสติปัญญาและอารมณ์ของวัยรุ่ นตอนต้น
5.4 ปั ญหาด้านสังคมของวัยรุ่ นตอนต้น
6. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการพัฒนาแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
6.1 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
6.2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาอังกฤษเชิงเน้นเนื้อหาสาระ
1. การอ่าน
1.1 ความหมายของการอ่ าน
นักการศึกษาและผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการอ่านหลายท่านได้ให้ความหมายของการอ่านไว้
หลายลักษณะแตกต่างกันดังนี้
พิสมัย วี รศิ ลป์ (2533 : 23) ได้สรุ ปความหมายของการอ่านไว้ว่า “การอ่าน คื อ
กระบวนการทางสมองหรื อกระบวนการทางความคิดอันเกิ ดจากสายตาถอดรหัสความหมายของ
ภาษาที่อ่านหรื อที่ผเู ้ ขียนเขียนเรี ยงไว้ต้ งั แต่ระดับคํา วลี ประโยค ไปจนถึงข้อความที่เป็ นอนุเฉจ เพื่อ
เก็ บ ข้อ มู ล เรี ย บเรี ย งเข้า สู่ ส มองแล้ว ตี ค วามข้อ มู ล นั้น เพื่ อ แยกแยะรายละเอี ย ดต่ อ ไป นับ เป็ น
กระบวนการที่มีความซับซ้อน มีองค์ประกอบหลายประการ และการที่ผอู ้ ่านจะเข้าใจสิ่ งที่อ่านได้
นั้น จะต้องมีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ เช่น ทางด้านภาษาและความรู ้ทวั่ ไป ตลอดจนรู ้ถึงความคิด
และวิธีการเขียนของผูเ้ ขียน หรื อรู ้โครงสร้างของข้อเขียนนัน่ เอง
บํารุ ง โตรัตน์ (2534 : 112) กล่าวว่า การอ่าน คือ การแปลความสัญลักษณ์ภาษาเขียน
หรื อตัวอักษร ผูอ้ ่านต้องรับรู ้ความหมายของสัญลักษณ์และเข้าใจความหมายของสิ่ งที่อ่าน ก่อนที่
ผูอ้ ่านจะอ่านเข้าใจต้องเข้าใจสัญลักษณ์การเขียนแทนภาษาพูดก่อน
ปั ญชรี ทองวิสุทธิ (2541 : 8) ได้ให้ความหมายการอ่านไว้วา่ การอ่านเป็ นกระบวนการ
สื่ อสารระหว่างผูเ้ ขียนและผูอ้ ่าน ผูอ้ ่านต้องทําความเข้าใจความหมายที่ผเู ้ ขียนสื่ อมาถึงผูอ้ ่านโดยใช้
ความรู ้และประสบการณ์ในการค้นหาความหมายให้ตรงกัน
สมุทร เซ็นเชาวนิช (2542 : 9) ได้ให้ความหมายของการอ่านไว้วา่ คือการสื่ อความหมาย
ระหว่างผูเ้ ขียนกับผูอ้ ่านซึ่ งมีกระบวนการถอดรหัส ผูเ้ ขียนจะอยูใ่ นฐานะของผูบ้ นั ทึกรหัสความคิด
(Encoder) ส่ วนผูอ้ ่านจะเป็ นผูถ้ อดรหัสความคิด (Decoder)
สิ ริวฒั น์ ทองเลิศ (2543 : 20) กล่าวว่า การอ่านคือการสื่ อความหมายระหว่างผูเ้ ขียนกับ
ผูอ้ ่าน โดยผ่านกระบวนการแห่งการปฏิสมั พันธ์ระหว่างภาษากับความคิด ผูอ้ ่านจําเป็ นต้องเข้าใจถึง
ความรู ้สึกนึกคิดต่าง ๆ เกิดอารมณ์และความรู ้สึกร่ วมกับผูเ้ ขียน

12

เดล (Dale 1971 : 4-5) ให้ความหมายของการอ่านไว้ว่า การอ่านเป็ นการให้ความหมาย
แก่สัญลักษณ์ที่สมมติข้ ึนเพื่อจะถอดความจากสัญลักษณ์น้ นั ๆ ผูอ้ ่านจะมีความรู ้สึกร่ วมกับผูเ้ ขียน
การเขียนและการอ่านเป็ นของคู่กนั การเขียนเปรี ยบเสมือนฝ่ ายผลิต ส่ วนการอ่านเปรี ยบเหมือนฝ่ าย
บริ โภค
กูดแมน (Goodman 1973 : 5-11) กล่าวไว้ว่า การอ่านเป็ นการเดาทางภาษาศาสตร์เชิง
จิตวิทยา (Psycholinguistics) กระบวนการทั้งหมดต้องผ่านกระบวนการทางสมองและผูอ้ ่านต้องมี
การเดาเหตุการณ์ล่วงหน้า โดยอาศัยพื้นฐานความรู ้และประสบการณ์เดิม
สมิธ (Smith 1978 : 1) กล่าวว่า การอ่านเป็ นการบูรณาการทักษะหลาย ๆ อย่างเข้า
ด้วยกัน เช่น การมองเห็น การจําแนกความแตกต่าง การวิเคราะห์คาํ ความหมายเพื่อทําความเข้าใจ
และวิเคราะห์ส่ิ งที่อ่าน
เดอชองท์ (Dechant 1982 : 3) ให้ความหมายการอ่านไว้ว่า การอ่านเป็ นปฏิกิริยา
ระหว่างการมองเห็นกับองค์ประกอบในการแปลความหมาย ผูอ้ ่านจะต้องรวบรวมอักษรเป็ นหน่วย
ความคิด (Thought Unit) แล้วตีความสิ่ งที่อ่านโดยอาศัยความรู ้และประสบการณ์เดิม
เทเลอร์ (Taylor 1985 : 15) กล่าวว่า การอ่านเป็ นการเข้าใจในภาษาที่เขียน และเป็ นสิ่ งที่
ทําให้ผอู ้ ่านเกิ ดความรู ้สึกตามสิ่ งที่อ่าน การอ่านเป็ นการได้รับความหมายจากเนื้ อเรื่ องที่อ่านเพื่อ
จุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง
ลูและคินเซอร์ (Leu and Kinzer 1995 : 12) ได้กล่าวถึงการอ่านว่า เป็ นกระบวนการที่
ผูอ้ ่านมี ปฏิสัมพันธ์กบั ตัวอักษร ผูอ้ ่านใช้ความรู ้ เดิ มในการเรี ยนรู ้ตอบสนอง และทําความเข้าใจ
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ความสามารถด้านภาษาเป็ นปั จจัยสําคัญในการทําความเข้าใจและตีความหมาย
ของสิ่ งที่อ่าน
กล่าวโดยสรุ ป การอ่านคือกระบวนการทางความคิดอันเกิดจาการถอดรหัสความหมาย
ของภาษา เป็ นการสื่ อสารระหว่างผูเ้ ขียนกับผูอ้ ่าน โดยกระบวนการแห่ งการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ภาษากับความคิด ซึ่ งผูเ้ ขียนจะถ่ายทอดความคิด ความรู ้ และอารมณ์ โดยผ่านทางตัวอักษรหรื อ
สัญลักษณ์ ซึ่งผูอ้ ่านจะต้องใช้ความรู ้และประสบการณ์เดิมมาเชื่อมโยงกับสิ่ งที่อ่าน บูรณาการทักษะ
หลาย ๆ อย่า งเข้า ด้ว ยกัน เช่ น การมองเห็ น การจํา แนกความแตกต่ า ง การวิ เ คราะห์ ค าํ หรื อ
ความหมาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจและรับรู ้ที่ถูกต้องตรงกับผูอ้ ่านมากที่สุด
1.2 ระดับความเข้ าใจในการอ่าน
ความเข้าใจในการอ่านมีหลายระดับ ซึ่ งนักการศึกษาได้ให้ความคิดเห็นไว้มากมาย ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
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วาเล็ตและดิสิค (Valette and Disick 1972 : 41) แบ่งระดับความเข้าใจการอ่านเป็ น
5 ระดับจากระดับง่ายไปสู่ ยาก โดยคํานึงถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายในตัวผูเ้ รี ยนจากดังนี้
1. ระดับทักษะกลไก (Mechanical Skills) นักเรี ยนสามารถเห็นความแตกต่าง
ระหว่างตัวสะกดในภาษาต่างประเทศ สามารถบอกความเหมือนและความต่างได้
2. ระดับความรู ้ (Knowledge) นักเรี ยนสามารถอ่านประโยคหรื อข้อความได้อย่าง
เข้าใจความหมาย บอกได้วา่ คําหรื อข้อความสัมพันธ์กบั รู ปภาพใด
3. ระดับถ่ายโอน (Transfer) นักเรี ยนสามารถเข้าใจความหมายใหม่ที่มีคาํ ศัพท์และ
โครงสร้างไวยากรณ์ที่เรี ยนผ่านมาแล้ว
4. ระดับการสื่ อสาร (Communication) นักเรี ยนสามารถอ่านข้อความที่มีคาํ ศัพท์
หรื อโครงสร้างใหม่ ๆ หรื อคําที่มีรากศัพท์เดียวกับคําที่นกั เรี ยนเคยอ่านมาแล้วได้เข้าใจ ถึงแม้จะไม่
เข้าใจทุกคํา แต่กส็ ามารถจับใจความสําคัญของเรื่ องได้
5. ระดับการวิเคราะห์วิจารณ์ (Criticism) นักเรี ยนสามารถเข้าใจความหมายแฝง
จุดมุ่งหมาย ความคิดเห็น ทัศนคติ และระดับภาษาที่ผเู ้ ขียนใช้ได้
เบอร์มิสเตอร์ (Burmeister 1974 : 147-148) แบ่งระดับความเข้าใจโดยอาศัยพื้นฐานจาก
แซนดัส (Sandus) ซึ่งดัดแปลงมาจาก Bloom’s Taxonomy ออกเป็ น 7 ระดับดังนี้
1. ระดับความจํา (Memory) เป็ นระดับของการจําในสิ่ งที่ผเู ้ ขียนได้กล่าวไว้ ได้แก่
การจํา หรื อการเข้าใจเกี่ยวกับข้อเท็จจริ ง
2. ระดับการแปลความ (Translation) เป็ นการนําข้อความหรื อสิ่ งที่เข้าใจไปแปลง
เป็ นรู ปอื่น เช่น การแปลภาษาหนึ่งไปสู่ อีกภาษาหนึ่ง
3. ระดับการตีความ (Interpretation) คือการเข้าใจและมองเห็นความสัมพันธ์ของ
สิ่ งที่ผเู ้ ขียนมิได้บอกไว้
4. ระดับการประยุกต์ใช้ (Application) เป็ นการเข้าใจหรื อเห็นหลักการแล้วนําไป
ประยุกต์ใช้จนประสบความสําเร็ จ
5. ระดับการวิเคราะห์ (Analysis) คือ ความเข้าใจและรู ้ในแง่ของการตรวจตรา
ส่ วนย่อย ที่ประกอบเข้าเป็ นส่ วนเต็ม
6. ระดับการสังเคราะห์ (Synthesis) เป็ นการนําความคิดเห็นที่ได้จากการอ่านมา
ผสมผสานกันและจัดเรี ยบเรี ยงใหม่
7. ระดับการประเมิน (Evaluation) เป็ นการวางเกณฑ์แล้วตัดสิ นสิ่ งที่อ่าน โดย
อาศัยหลักเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้เป็ นบรรทัดฐาน
แฮริ สและซิเพย์ (Harris and Sipay 1979 : 318) ได้แบ่งความเข้าใจในการอ่านไว้
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4 ระดับดังนี้
1. ความเข้าใจจากสิ่ งที่อ่านตามตัวอักษร (Literal Comprehension)
2. การตีความสิ่ งที่อ่าน (Interpretation) เช่น ความหมายที่แท้จริ งของผูเ้ ขียนซึ่ ง
ลึกซึ้งกว่าแบบแรก
3. การอ่านระดับวิเคราะห์ (Critical Reading) คือ อ่านแล้วสามารถประเมินและ
ตัดสิ นใจได้
4. การอ่านระดับริ เริ่ มสร้างสรรค์ (Creative Reading) คือการอ่านแล้วเข้าใจ
มากกว่า หรื อนอกเหนือจากที่ผเู ้ ขียนได้เขียนบอกไว้
เดอชองท์ (Dechant 1982 : 313-314) ได้กล่าวถึงระดับการอ่านไว้ดงั นี้
1. ระดับความเข้าใจตามตัวอักษร (Literal Comprehension) คือผูอ้ ่านสามารถ
อธิบายได้ชดั เจน สามารถจําและระลึกความคิดหรื อรายละเอียดของข้อมูลที่อ่านได้
2. ระดับการเรี ยบเรี ยงลําดับข้อความ (Reorganization) ซึ่ งต้องอาศัยการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ หรื อการเรี ยงลําดับความคิดที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อความที่อ่าน ทั้งนี้ รวมไปถึง
การจัดลําดับ วางโครงเรื่ อง การย่อและการสังเคราะห์
3. การสรุ ปความจากการอ้างอิง (Inference) เป็ นการรวบรวมเนื้อหาจากเรื่ องที่อ่าน
โดยอาศัย ความนึ ก คิ ด ของผู อ้ ่ า น คํา อธิ บ ายตามตัว อัก ษร ความรู ้ ส่ ว นบุ ค คล การหยัง่ รู ้ แ ละ
จิ น ตนาการ ซึ่ ง จะออกมาในลัก ษณะที่ เ ป็ นความคิ ด เห็ น แบบตรงไปตรงมาและสอดคล้อ งกัน
ระหว่างผูอ้ ่านกับผูเ้ ขียน
4. ระดับการประเมินผล หรื อระดับวิพากษ์วิจารณ์ (Evaluation or Critical
Reading) ผูอ้ ่านต้องประเมิน หรื อวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่ องที่อ่านได้ โดยใช้ขอ้ มูลที่ผเู ้ ขียนกล่าวไว้ใน
เนื้อเรื่ องเป็ นส่ วนประกอบ
5. ระดับความซาบซึ้ ง (Appreciation) ผูอ้ ่านจะต้องสามารถบอกเทคนิ คและ
รู ปแบบที่ผเู ้ ขียนใช้ในการเร้าให้ผอู ้ ่านมีปฏิกิริยาโต้ตอบ ผูอ้ ่านจะต้องมีอารมณ์ร่วมต่อแนวคิดของ
ผูเ้ ขียนและสร้างจินตนาการได้
6. ระดับความเข้าใจขั้นผสมผสาน (Integrative Comprehension) เป็ นการรวบรวม
ประสิ ทธิ ภาพในการจดจําข้อมูล เพื่อนําไปประยุกต์กบั ประสบการณ์ ในอดี ตของแต่ละคน เพื่อ
ประโยชน์ในการอ่านทัว่ ๆ ไป เช่นการอ่านกราฟ แผนที่ เป็ นต้น
เรเกอร์ และเรเกอร์ (Raygor and Raygor 1985 : 230) ได้แบ่งระดับความเข้าใจเป็ น 3
ระดับดังนี้
1. ความเข้าใจระดับตัวอักษร (Literal comprehension) เป็ นระดับความเข้าใจที่

15

เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของผูอ้ ่านน้อยที่สุด เป็ นเพียงการรับรู ้ข่าวสารจากผูเ้ ขียนเท่านั้น
2. ความเข้าใจระดับตีความ (Interpretive comprehension) เป็ นระดับความเข้าใจที่
ผูอ้ ่านต้องพยายามหาความสัมพันธ์ เปรี ยบเทียบข้อมูลจากเรื่ องกับประสบการณ์ของตนเข้าใจลําดับ
เหตุการณ์ ทราบความสัมพันธ์ของเหตุและผล และตีความข้อมูลทัว่ ไป
3. ความเข้าใจระดับการนําไปใช้ (Applied comprehension) ผูอ้ ่านต้องประเมินผล
ความคิดของผูเ้ ขียน ตัดสิ นใจยอมรับหรื อปฏิเสธ หรื อนําข้อมูลเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ เช่ น การ
สอน เป็ นต้น
กล่าวโดยสรุ ประดับการอ่านสามารถแบ่งได้เป็ น 5 ระดับ คือ ระดับความรู ้ความเข้าใจ
การนํา ไปใช้ วิ เ คราะห์ สังเคราะห์ แ ละประเมิ น ค่า ตามลําดับความซับซ้อน ซึ่ งผูส้ อนสามารถ
กําหนดระดับการอ่านที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยนได้ตามความเหมาะสม
1.3 ขั้นตอนและกิจกรรมการสอนอ่ าน
การอ่านเป็ นทักษะหนึ่ งที่จาํ เป็ นสําหรับการติ ดต่อสื่ อสาร รั บรู ้ขอ้ มูล ซึ่ งได้มีนักการ
ศึกษาหลายท่านได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนอ่านไว้ดงั นี้
เกร็ ลเล็ท (Grellet 1981 : 19) ให้ความเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการเรี ยนการสอนไว้ว่า ควร
เป็ นกิ จกรรมที่ผูเ้ รี ยนรู ้ จกั แก้ปัญหาด้วยการหาคําตอบจากข้อความที่อ่าน เช่ นจากตาราง แผนผัง
เป็ นต้น ลักษณะกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยให้บทเรี ยนมีลกั ษณะเป็ นจริ ง
ไวท์ (White 1981 : 89) ได้เสนอแนะกิจกรรมที่ใช้ฝึกอ่านเพื่อการสื่ อสารไว้ว่า ผูส้ อน
ควรคํานึ งถึงจุ ดประสงค์ของผูเ้ รี ยนเป็ นหลัก ควรเลื อกกิ จกรรมฝึ กทักษะที่มีสถานการณ์ จาํ ลอง
ผูเ้ รี ยนควรได้ทาํ กิจกรรมหลังการอ่านจากบทความนั้น ๆ และสามารถที่จะสื่ อให้ผอู ้ ื่นเข้าใจได้โดย
วิธีพดู อธิบาย เขียน หรื อในรู ปแบบอื่น ๆ
สุ ภทั รา อักษรานุเคราะห์ (2530 : 51) ได้เสนอขั้นตอนการสอนอ่านเพื่อการสื่ อสารดังนี้
กิจกรรมก่อนการอ่าน (Pre-reading Activities) เป็ นการสร้างความสนใจและปูพ้ืน
ความรู ้ในเรื่ องที่จะอ่าน ตัวอย่างในกิจกรรมในขั้นนี้ได้แก่
1. ให้คาดคะเนเรื่ องที่อ่าน เป็ นการกระตุน้ ความรู ้เดิมเพื่อให้สัมพันธ์กบั เรื่ อง
ที่อ่าน
2. ให้เดาความหมายของคําศัพ ท์ จากบริ บท โดยดู จากประโยคข้างเคี ย ง
รู ปภาพหรื อการแสดงท่าทาง
กิจกรรมระหว่างการอ่าน (While-reading Activities) เป็ นการทําความเข้าใจ
โครงสร้างและเนื้อความในเรื่ องที่อ่าน กิจกรรมในขั้นนี้ได้แก่
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1. ให้ลาํ ดับเรื่ อง
2. เขียนแผนผังโยงความสัมพันธ์ของเนื้อเรื่ อง
3. เติมข้อความลงในแผนผังของเนื้อเรื่ อง
4. เล่าเรื่ องโดยสรุ ป
กิจกรรมหลังการอ่าน (Post-reading Activities) เป็ นการตรวจสอบความเข้าใจของ
ผูเ้ รี ยน ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้
1. แสดงบทบาทสมมติ
2. เขียนเรื่ องหรื อเขียนโต้ตอบ เช่น บทสนทนา แบบฟอร์ม เป็ นต้น
3. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่าน
สุ มิตรา อังวัฒนกุล (2539 : 178-179) ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในการสอนอ่านดังนี้
1. กิจกรรมก่อนการอ่าน (Pre-reading Activities) เป็ นการสร้างแรงจูงใจในการ
อ่าน ซึ่ งจะมีกิจกรรม เช่น การคาดคะเนเรื่ องที่อ่าน การเดาความหมายของคําศัพท์จากปริ บท โดยดู
จากประโยคข้างเคียงหรื อรู ปภาพ เป็ นต้น
2. กิจกรรมระหว่างการอ่าน (While-reading Activities) เป็ นการทําความเข้าใจ
โครงสร้างและเนื้อความในเรื่ องที่อ่าน กิจกรรมในขั้นนี้ เช่น การลําดับเรื่ องจากการตัดเรื่ องออกเป็ น
ส่ วน ๆ (Strip Story) การเขียนแผนผังความสัมพันธ์ในเรื่ อง (Semantic Mapping) การเติมข้อความ
ลงในแผนผัง (Graphic Organizer) และการเล่าเรื่ องโดยสรุ ป
3. กิจกรรมหลังการอ่าน (Post-reading Activities) เป็ นการตรวจสอบความเข้าใจ
ของผูเ้ รี ยน กิจกรรมอาจโยงไปสู่ ทกั ษะอื่น เช่น การแสดงบทบาทสมมติ เขียนเรื่ องหรื อโต้ตอบจาก
จดหมาย พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่าน
โดยสรุ ปแล้ว ขั้นตอนและกิ จกรรมการสอนอ่าน จะแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนใหญ่ ๆ คือ
กิจกรรมก่อนการอ่านอันเป็ นการนําเข้าสู่ เนื้ อหา จากนั้นเป็ นกิจกรรมระหว่างการอ่านเป็ นการฝึ ก
ทักษะและทําความเข้าใจกับเนื้ อหา สุ ดท้ายเป็ นกิจกรรมหลังการอ่านเพื่อตรวจสอบความเข้าใจและ
พัฒ นาทัก ษะแบบบู ร ณาการ ทั้ง นี้ ก็ เ พื่ อ ให้ ผู เ้ รี ย นได้เ กิ ด การเรี ย นรู ้ แ ละพัฒ นาทัก ษะอย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ
1.4 การประเมินการอ่ าน
จากการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลการอ่าน มีนกั การศึกษาได้ให้รายละเอียดไว้ดงั นี้
วิสาข์ จัติวตั ร์ (2543 : 295-311) ได้แบ่งประเภทของการวัดผลในการอ่านไว้ 2 ประเภท
หลักดังนี้
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1. การวัดผลอย่างเป็ นทางการ (Formal Measures) เป็ นการทดสอบอย่างมีระบบซึ่ง
แบ่งเป็ นประเภทใหญ่ได้ 2 ประเภทคือ
1.1 แบบทดสอบแบบอิงกลุ่ม เป็ นการเปรี ยบเทียบคะแนน โดยใช้นกั เรี ยน
ในกลุ่มเป็ นเกณฑ์ ว่านักเรี ยนแต่ละคนอยูล่ าํ ดับที่เท่าไรของกลุ่ม
1.2 แบบทดสอบแบบอิ ง เกณฑ์ เป็ นการวิเ คราะห์ ว่านัก เรี ยนสามารถทํา
ข้อสอบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้ดีเพียงใด
2. การวัดผลอย่างไม่เป็ นทางการ (Informal Measures) เป็ นกระบวนการเก็บข้อมูล
หลายรู ปแบบ ซึ่งประกอบไปด้วย
2.1 การสังเกตนักเรี ยน (Kid-Watching)
2.2 รายการคําอ่านที่คาดเคลื่อนไปจากบทอ่าน (Reading Miscue Inventory)
2.3 รายการคําอ่านอย่างไม่เป็ นทางการ (Informal Reading Inventory)
2.4 การประเมินผลการเล่าเรื่ อง (Assessing Free Recall)
2.5 การประเมินผลตนเอง (Self-Report)
นอกจากนี้ แอลเดอร์ สัน (Alderson 2000 : 202-233) ได้เสนอแบบวัดความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษไว้ดงั นี้
1. แบบทดสอบแบบเติมคําในช่องว่างและแบบโคลซ (Gap-filling and cloze test)
2. แบบทดสอบแบบหลายตัวเลือก (Multiple-choice)
3. แบบทดสอบแบบเลือกตอบ (Alternative objective)
3.1 การจับคู่ (Matching)
3.2 การเรี ยงลําดับ (Ordering)
3.3 คําถามแบบ 2 ตัวเลือก (Dichotomous items)
4. แบบทดสอบแบบแก้ไข (Editing test)
5. แบบทดสอบแบบเขียนตอบ (Short-answer test)
โดยสรุ ป ในการประเมิ นผลการอ่ านนั้น ไม่อาจสรุ ปได้ว่าวิธีไหนดี ที่สุด ขึ้ นอยู่กับ
ผูส้ อนที่จะพิจารณาเลือกการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมสอดคล้องกับบทอ่าน กิจกรรมการเรี ยน
การสอนและตัวผูเ้ รี ยน เพื่อให้การประเมินมีประสิ ทธิภาพมากที่สุด
2. การอ่ านเนือ้ หาสาระ (Content -Area Reading)
จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการอ่านเนื้อหาสาระ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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2.1 ความหมายของการอ่ านเนือ้ หาสาระ
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้มีผทู ้ ี่ให้ความหมายของการอ่านเนื้อหาสาระไว้ เช่น
เดวีส์ (Davies 2003 : 1) กล่าวว่า เป็ นการสอนที่เน้นการเรี ยนรู ้บางสิ่ งบางอย่างมากกว่า
ภาษาเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาความสามารถทางภาษาของผูเ้ รี ยนวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิด
การเรี ยนรู ้ เนื้อหา ทักษะทางภาษา กระบวนการคิด เจตคติและวัฒนธรรม ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้
ภาษาที่ใช้จริ งในชีวิตประจําวันและเชื่อมโยงความคิดในเนื้อหาวิชาการที่หลากหลาย ช่วยให้ผเู ้ รี ยน
เรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย (กรมวิชาการ 2545 : 121)
นอกจากนี้ จันทรา ตันติพงศานุรักษ์ (2541 : 45 ) กล่าวว่า การอ่านเนื้อหาสาระเป็ นการ
สอนที่เน้นเนื้ อหาอันนําไปสู่ การเรี ยนรู ้ภาษา ซึ่ งมีหลักสําคัญคือ การเรี ยนภาษาจะเกิดขึ้นได้เมื่อ
ผูเ้ รี ยนอยูใ่ นสถานการณ์การเรี ยนการสอนที่เหมือนจริ ง ในการจัดการเรี ยนการสอนจะใช้เนื้ อหา
เพื่อนําไปสู่การเรี ยนรู ้ภาษา โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งกิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมคู่ หรื อกิจกรรม
กลุ่ม ทําให้ผูเ้ รี ยนได้มีโอกาสได้ศึกษาข้อมูลใหม่ ๆ ไปพร้ อมกับการฝึ กใช้ภาษาให้ถูกต้อง ใน
สถานการณ์ที่สมจริ งมากที่สุด
กล่าวโดยสรุ ป การสอนอ่านเนื้ อหาสาระเป็ นการสอนที่ไม่เน้นที่ภาษาเท่านั้นและเป็ น
การเรี ยนภาษาพร้อมกับเรี ยนรู ้เนื้ อหาไปพร้อม ๆ กัน ในสถานการณ์จริ ง เพื่อให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้
ภาษาอย่างมีความหมายและบูรณาการไปสู่ เนื้อหาวิชาต่าง ๆ ด้วย
2.2 แนวทางการจัดการสอนเนือ้ หาสาระ
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง แนวการจัดการเรี ยนการสอนเนื้ อหาสาระมีหลายแนว
ด้วยกัน (Freeman 2005 : 1-5) ไม่ว่าจะเป็ นการสอนภาษาแบบเชลเตอร์ (Sheltered English
Instruction) การสอนแบบสองภาษา (Bilingual Education) การสอนแบบซึ มซับ (Immersion
Education) และการสอนเน้นเนื้ อหา (Content based Instruction) ซึ่ งแนวการสอนดังกล่าวมี
รายละเอียดดังนี้
การจัดการเรี ยนการสอนแบบเชลเตอร์ (Sheltered English Instruction) หรื อการสอน
ภาษาอังกฤษสําหรับผูอ้ พยพ เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนให้กบั ผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถจํากัดใน
การใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่ งมาจากหลายเชื้ อชาติ หลายภาษา เป้ าหมายของการสอนคือ ให้ผูเ้ รี ยนได้
เรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษแบบค่อยเป็ นค่อยไปและต่อเนื่อง ซึ่งในระยะแรกครู จะสอนลําบาก เพราะผูเ้ รี ยน
มีภาษาแม่ที่แตกต่างกัน
วิธีการที่ครู ใช้ในชั้นเรี ยน ของการสอนภาษาอังกฤษสําหรับผูอ้ พยพ มีหลักสําคัญคือ
การใช้สื่อการสอนที่เป็ นรู ปธรรม เช่น หนังสื อพิมพ์ อุปกรณ์ และภาษากาย การใช้ภาษาของผูส้ อน
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ในการอธิ บาย เช่น การพูดซํ้า และการหยุดระยะการพูด การใช้กลยุทธการเรี ยนแบบร่ วมมือ การ
เน้นความคิดรวบยอดมากกว่าเนื้อหาโดยใช้วิธีการแบบแก่นสาระ พัฒนากลยุทธการอ่าน เช่น การ
ใช้ผงั ความคิดและมีการ ตรวจสอบความเข้าใจของผูเ้ รี ยน โดยใช้คาํ ถามหลายรู ปแบบ
เวนเฮ้าส์ (Weinhouse : 1986) เสนอแนะว่า การสอนภาษาอังกฤษสําหรับผูอ้ พยพ
สามารถประกอบไปด้วยปัจจัยหลัก 3 อย่างที่ใช้สอนนักเรี ยนคือ การเรี ยนแบบสองภาษา (Bilingual
education) การเรี ยนแบบซึ มซับ (Immersion) และการสอนโดยเน้นเนื้ อหาสาระ (Content-based
instruction)
การเรี ยนแบบสองภาษา (Bilingual education) เป็ นการสอนเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้และ
พัฒนาภาษาอังกฤษและความสามารถทางวิชาการควบคู่กนั ไป ในการสอนจะใช้ภาษาแม่เท่า ๆ กัน
กับภาษาอังกฤษ ผูเ้ รี ยนได้พฒั นาภาษาอังกฤษในขณะที่เรี ยนวิชาต่าง ๆ ตามธรรมชาติของรายวิชา
นั้น เช่นคณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Krashen 2006 : 1-3)
การเรี ย นแบบซึ ม ซับ (Immersion) เป็ นการสอนภาษาที่ ส อง โดยการสอนขอบข่ า ย
เนื้ อหาสาระของวิ ช าให้ กั บ ผู ้เ รี ยนที่ มี ค วามสามารถจํ า กั ด ในการใช้ ภ าษาอั ง กฤษเป็ น
ภาษาต่างประเทศ ผูเ้ รี ยนจะเรี ยนรู ้ภาษาอย่างไม่รู้ตวั เพราะได้เรี ยนจากสิ่ งที่มีความหมาย ลักษณะ
สําคัญของการสอนแบบนี้ อีกอย่างหนึ่ งคือ ภาษาเนื้อหาและวัฒนธรรมจะถูกหลอมรวมกันขณะที่มี
การเรี ยนการสอนโดยปราศจากการใช้ภาษาแม่ ครู จะใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรี ยน ผูเ้ รี ยนได้รับข้อมูล
ทางภาษาที่เข้าใจได้ในรู ปแบบที่มีการเพิ่มเติมอยูเ่ สมอ หรื อ ไอพลัสวัน (I+1) รู ปแบบในการเรี ยนมี
3 รู ปแบบคือ 1) total immersion คือทุกวิชาถูกสอนเป็ นภาษาต่างประเทศตั้งแต่ อนุบาล-ป. 2 และ
เพิ่มขึ้นเมื่ออยู่ ป.3-ป.6 เป็ น 20 %-50% 2) Partial immersion คือ ร้อยละ50 ของวิชาที่เรี ยนจะใช้
เป็ นภาษาต่างประเทศ 3) Two way immersion เป็ นการเรี ยนที่ให้ความสําคัญของภาษาอังกฤษและ
ภาษาอื่นเท่ากัน
การเรี ยนการสอนโดยเน้นเนื้ อหาสาระ (Content-based Instruction) เป็ นการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้เนื้ อหาสาระของวิชาต่าง ๆ เป็ นสื่ อกลางในการเรี ยน ในการเรี ยนไม่ได้มุ่งหมาย
ไปที่ ตวั ภาษาเท่านั้นแต่ยงั รวมถึ งเนื้ อหาที่ ได้เรี ยนด้วย ผูเ้ รี ยนจะได้เรี ยนรู ้ ภาษาไปพร้ อม ๆ กับ
เนื้ อหา ทําให้การเรี ยนเป็ นไปอย่างมีความหมายและคุณค่าต่อผูเ้ รี ยน กิจกรรมในการเรี ยนการสอน
อาทิเช่น กิจกรรมแก้ปัญหา (Problem Solving) กิจกรรมเติมข้อมูลส่ วนที่หมายไป (Information
Gap) การเรี ยงลําดับความสําคัญ (Ranking) การจําแนกประเภท (Classification) กิจกรรมต่อข้อมูล
(Jigsaw) ตลอดจนการสัมภาษณ์ (Interviews) ซึ่ งเป็ นกิ จกรรมที่ มีความหมายต่ อผูเ้ รี ย น
(กรมวิชาการ 2545 : 125 – 126)
จะเห็นได้วา่ การสอนเชิงเนื้อหาสาระนั้น มีหลายแนวด้วยกัน ซึ่งแนวการสอนทั้งหมด
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ต่างมุ่งเน้นที่เนื้ อหาเป็ นสําคัญ ทําให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ ภาษาพร้อมกับเนื้ อหาได้อย่างมีความหมายใน
สถานการณ์จริ ง ทําให้ผเู ้ รี ยนสามารถบูรณาการเนื้ อหาวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน อันเป็ นการเรี ยนรู ้ที่มี
ค่าอย่างยิง่ ต่อผูเ้ รี ยน
2.3 กระบวนการสอนอ่านเนือ้ หาสาระ
จากการศึกษากระบวนการสอนอ่านเนื้อหาสาระนั้น กรมวิชาการ (2545 : 122 – 124)
ได้เสนอแนะขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. การเลือกแก่นสาระ (Selecting the Theme) ครู เลือกหัวเรื่ อง (Topic) ที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ จริ งและเลือกหัวเรื่ องย่อย (Sub-Topic) ที่สัมพันธ์กนั ผูส้ อนจะต้องคํานึ งถึงความ
ต้องการและความสนใจของผูเ้ รี ยน ครู สามารถเลือกเรื่ องที่จะสอนจากสาระการเรี ยนรู ้ต่างๆ ใน
หลักสู ตร เช่ นสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฯลฯ นอกจากผูส้ อนจะใช้
เนื้ อหาจากสาระการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ มาสอนทักษะทางภาษาแล้วยังจะฝึ กให้ผเู ้ รี ยนค้นคว้าหาความรู ้
เพิ่มเติ มด้วย แหล่งเนื้ อหาอีกแหล่งหนึ่ งคือ สื่ อ (Media) เช่ น หนังสื อพิมพ์ วารสาร สิ่ งพิมพ์
ภาษาอังกฤษ ซึ่งเสนอข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบนั อนึ่ง ครู ผสู ้ อนสามารถเลือกใช้เนื้อหาจากหนังสื อ
เรี ยนของสํานักพิมพ์ได้ตามความเหมาะสม (Stoller 1997 : 91)
2. การเลือกสื่ อการสอนหรื อบทเรี ยน (Selecting the Material or the Text) การเลือกสื่ อ
การสอนหรื อบทเรี ยนนับเป็ นขั้นตอนที่สําคัญที่สุด เพราะครู ผูส้ อนจะต้องหาบทเรี ยนในกรอบ
เนื้ อหาที่คาดว่าผูเ้ รี ยนสนใจ ทั้งจะต้องฝึ กให้ผูเ้ รี ยนพัฒนาทักษะการคิดในระดับสู ง เช่ นสามารถ
ตีความ หรื อสังเคราะห์ขอ้ มูล หรื อแยกประเด็นที่เป็ นความเห็นจากข้อเท็จจริ ง สามารถเห็นภาพตาม
คําบรรยาย สามารถระบุความเป็ นเหตุเป็ นผล โดยใช้โครงสร้างของภาษาในการเลือกบทเรี ยนที่จะ
ใช้สอนอาจใช้แนวทางดังต่อไปนี้ (Brinton, Snow and Wesche 1997)
2.1 เนื้ อหาของบทเรี ยนเป็ นเรื่ องจริ ง (Content Authenticity) ทันสมัย มีขอ้ มูลมาก
พอที่จะให้ผเู ้ รี ยนฝึ กทักษะการอ่าน เขียน และ ฟังได้
2.2 ภาระงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริ ง (Task Authenticity) เหมาะสมกับ
เนื้อหาวิชากิจกรรม เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาความคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์
2.3 ระดับความสนใจ (Interest Level) เนื้อหาในการเรี ยนสอดคล้องกับความสนใจ
ของผูเ้ รี ยน
2.4 ระดับความยากง่าย (Difficulty Level) บทเรี ยนยากง่ายเหมาะกับระดับของ
ผูเ้ รี ยน บทเรี ยนให้ขอ้ มูลพอเพียงและมีความยาวพอเหมาะ
2.5 ความสามารถเข้าใจภูมิหลังเนื้อหา (Accessibility) ผูเ้ รี ยนจําเป็ นต้องมีความรู ้
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พื้นฐานก่อนอ่าน บทเรี ยนนี้ และสามารถเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม การเรี ยบเรี ยงเนื้อหาตลอด
จนสํานวนภาษาเหมาะสม
2.6 บทเรี ยนหาได้ง่าย (Availability) ครู ผูส้ อนสามารถหาบทเรี ยนได้ในท้องถิ่น
ของตน
2.7 รู ปแบบของบทเรี ยน (Packaging) น่าสนใจ ภาพ สี สัน ฯลฯ ช่วยให้นกั เรี ยน
เข้าใจข้อความได้ง่ายขึ้น
2.8 บทเรี ยนยืดหยุ่นได้ (Flexibility) บทเรี ยนเหมาะที่ จะใช้สอนแบบทักษะ
สัมพันธ์ เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ทาํ กิจกรรที่หลากหลายและเอื้อต่อผูเ้ รี ยนที่มีวิธีการเรี ยนรู ้ต่างกัน
2.9 แหล่งเนื้อหา (Source) บทเรี ยนมาจากแหล่งเนื้อหาที่มีรูปแบบหลากหลาย
2.10 ส่ วนเสริ มบทเรี ยน(Textual Aids) เช่นคําอธิ บายศัพท์ คําถามให้คน้ คว้า
เพิ่มเติม หรื อดัชนีคาํ ซึ่งช่วยให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจและจําเนื้อหาที่เรี ยนได้
2.11 สื่ อการสอนเสริ ม (Supporting Materials) อาจมีคู่มือครู เฉลยคําตอบหรื อ
แบบฝึ กหัดเสริ ม
การจัดการเรี ยนการสอนภาษาที่เน้นเนื้อหา ครู ผสู ้ อนสามารถเตรี ยมบทเรี ยนจากสื่ อจริ ง
ที่หลากหลาย เพื่อฝึ กทักษะต่าง ๆ เสริ มบทเรี ยนจากตําราเรี ยนเพื่อให้การสอนน่าสนใจ นอกจากนี้
ยังสามารถขอคําแนะนําเกี่ ยวกับบทเรี ยนจากครู ผูส้ อนที่สอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น เช่ นสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับเนื้ อหา ตลอดจนคําอธิ บาย
คําศัพท์ เป็ นการเชื่อมโยงการเรี ยนทักษะทางภาษาเข้ากับความรู ้ในสาขากลุ่มสารถการเรี ยนรู ้อื่น
3. การสร้างแผนภูมิแสดงเครื อข่าย (Web) หลังจากเลือกเนื้อหาแล้วจึงกําหนดหัวเรื่ อง
และหัวเรื่ องย่อยเพื่อเจาะลึกเนื้ อหา โดยให้มีความต่อเนื่ องและสัมพันธ์กนั ตลอดจนสอดคล้องกับ
สาระการเรี ยนรู ้อื่นในหลักสูตร
4. การเตรี ยมกิ จกรรมการเรี ยนการสอน(Developing the Instructional tasks and
Activities) ซึ่ งการเตรี ยมกิ จกรรมการเรี ยนการสอนนี้ ข้ ึนอยู่กบั ลักษณะของเนื้ อหา กล่าวคือ
ครู ผสู ้ อนจะวิเคราะห์เนื้ อหาเพื่อที่จะประเมินว่า ผูเ้ รี ยนจะต้องมีความรู ้เบื้องต้นอะไรบ้างก่อนที่จะ
อ่านบทเรี ยนหรื อทํากิจกรรม หลังจากนั้นจึงเตรี ยมกิจกรรมจากเนื้อหาเพื่อสอนศัพท์และโครงสร้าง
ของภาษา วิธีเรี ยบเรี ยงเนื้ อความ กลวิธีการเรี ยน ทักษะการเรี ยน และฝึ กการสื่ อความหมายใน
รู ปแบบปฏิสัมพันธ์ (Interaction) กิจกรรมที่ผเู ้ รี ยนทําเป็ นการฝึ กให้สามารถสังเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อ
พัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิพากษ์วิจารณ์ การพูดและการเขียนเรื่ องเกี่ยวกับบทเรี ยน กิจกรรมแต่ละ
ขั้นตอนต้องสัมพันธ์และเสริ มซึ่งกันและกัน
นอกจากนี้ เอนส์ (Eanes 1997 : 91-92) ได้เสนอแนะวิธีต่าง ๆ ซึ่งนอกเหนือจากกลวิธี
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การสอนอ่านแบบ SQ3R ซึ่งได้แก่
1. PORPE (Predict คาดคะเน, Organize จัดข้อมูล, Rehearse ท่องจํา, Practice
ฝึ กฝน, Evaluate ประเมินผล) เหมาะกับรายวิชาประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วรรณกรรม และ วิชา
อื่น ๆ ที่เน้นแบบทดสอบที่เป็ นเรี ยงความร้อยแก้ว (Essay)
2. OARWET (Overview เรี ยนรู ้ก่อน, Ask ถาม, Read อ่าน, Write เขียน, Evaluate
ประเมินผล, Test ทดสอบ) เหมาะกับทุกรายวิชา
3. PQ4R (Preview เรี ยนรู ้ก่อน, Question ตั้งคําถาม, Read อ่าน, Reflect สะท้อน
ผล, Recite ท่องจํา, Review ทบทวน) เหมาะกับทุกรายวิชา
4. PARS (Preview เรี ยนรู ้ก่อน, ask questions ถามคําถาม, Read อ่าน, Summarize
สรุ ป) เหมาะกับทุกรายวิชา
5. PSC (Preview เรี ยนรู ้ก่อน, study ศึกษา, Check ตรวจสอบ) เหมาะกับทุก
รายวิชา
6. SQ4R (Survey สํารวจ, Question คําถาม, Read อ่าน, Record บันทึก, Recite
ท่องจํา, Reflect สะท้อนผล) เหมาะกับทุกรายวิชา
7. PANORAMA (Purpose ตั้งจุดประสงค์, Adaptability of rate ปรับประดับ,
Need to question ตั้งคําถาม, Overview เรี ยนรู ้ก่อน, Read and Relate อ่านและเชื่อมโยง, Annotate
อธิ บายประกอบ, Memorize ความจํา, Assess ประเมินผล) เหมาะกับรายวิชาประวัติศาสตร์ สังคม
ศึกษา วรรณกรรม วิทยาศาสตร์ และวิชาอื่น ๆ ที่ เกี่ยวกับการอ่านที่ค่อนข้างยาว
8. TTSST (Think คิด, Think คิด, Skim จับใจความ, Study ศึกษา, Think คิด)
เหมาะกับทุกรายวิชา
9. C2R (Concentrate ตั้งใจ, Read อ่าน, Remember จดจํา) เหมาะกับทุกรายวิชา
10. PLAE (Preplan วางแผนก่อน, List จดบันทึก, Activate กระตุน้ , Evaluate
ประเมินผล) เหมาะกับทุกรายวิชา
11. SQRQCQ (Survey สํารวจ, Question คําถาม, Reread อ่านซํ้า, Question คําถาม
, Compute คํานวณ, Question คําถาม) เหมาะกับรายวิชาคณิ ตศาสตร์
12. PQRST (Preview เรี ยนรู ้ก่อน, Question คําถาม, Read อ่าน, Summarize ย่อ
ความ, Test ทดสอบ) เหมาะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์
13. EVOKER (Explore สํารวจ, Vocabulary คําศัพท์, Oral reading อ่านออกเสี ยง,
Key ideas ความคิดหลัก, Evaluate ประเมิน, Recapitulate สรุ ปความ) เหมาะกับรายวิชา วรรณกรรม
โคชราน (Cochran 1993 : 5) ยังเสนอแนะว่าผูส้ อนสามารถใช้กลยุทธ์ในการสอนอ่าน
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ให้มีประสิ ทธิภาพโดยการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมให้ผเู ้ รี ยนดังนี้คือ
1. จัดศูนย์การเรี ยนรู ้ที่ให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสอ่านหนังสื อหรื อสื่ อเสริ มการเรี ยนรู ้ที่
เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่กาํ ลังสอน
2. ให้ผูเ้ รี ย นได้เ ชื่ อ มโยงอดี ต กับ ปั จ จุ บ ัน โดยให้นัก เรี ย นได้อ่ า นหนัง สื อ พิ ม พ์
นิตยสาร แผนที่ ฯลฯ
3. ให้นกั เรี ยนได้เขียนตีความเกี่ยวกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ และดัดแปลงเป็ น
ละคร
4.สอนนักเรี ยนให้ทาํ นายและตีความโดยให้ทาํ โครงงานเชิงลึก (Doing in-depth
projects) เช่นทําโครงงานสถานที่ประวัติศาสตร์ในประเทศต่าง ๆ
5. เพิ่มความตระหนักรู ้ ของนักเรี ยนโดยมี การพูดคุ ยอภิ ปรายเกี่ ยวกับสารคดี ที่
นําเสนอทางโทรทัศน์และอาจเชิญวิทยากรมาให้แนวคิดในชั้นเรี ยน
กล่าวโดยสรุ ป กระบวนการสอนอ่านเชิงเนื้อหาสาระ ต้องคํานึงองค์ประกอบต่าง ๆ เริ่ ม
ตั้งแต่การเลือกเนื้ อหาสาระที่มีความหมายและตรงกับความต้องการของผูเ้ รี ยน การเลือกสื่ อที่เป็ น
ของจริ ง และง่ายต่อการทําความเข้าใจ การเตรี ยมกิจกรรมการเรี ยนการสอน แต่ละขั้นตอนต้องให้
สัมพันธ์สอดคล้องกัน เพื่อให้การเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิผลมากที่สุด
2.4 การวัดและประเมินผลการอ่ านเชิงเนือ้ หาสาระ
เนื่ องจากการเรี ยนการสอนเชิ งเนื้ อหาสาระนั้น ไม่ เ พียงเรี ยนรู ้ ภาษาแต่ย งั เน้นไปที่
เนื้ อ หา ดังนั้น วิ ธี การประเมิ น จึ งต้องพิ จ ารณาในหลาย ๆ ด้า นด้ว ยกัน ซึ่ งมี นักการศึ ก ษาได้ใ ห้
รายละเอียดไว้ดงั นี้
ไพลิน กาญจนภานุพนั ธ์ (2545 : 82-84) ได้แนะแนวทางการวัดและประเมินผลดังนี้
ประเภทของแบบทดสอบทักษะการอ่าน
1. แบบเลือกตอบ (Multiple Choice, True / False)
2. การตอบคําถามแบบสั้น (Short Answer)
3. การถ่ายโอนข้อมูลที่ได้จากการอ่านในรู ปแบบต่าง ๆ เช่นการเติมคําหรื อข้อมูล
ในแผนภูมิ แผนผัง ตาราง เป็ นต้น (Transfer information)
4. การจดบันทึกข้อความ (Note-taking)
5. การเติมคําที่เว้นว่างโดยใช้ขอ้ มูลจากการอ่าน (Cloze)
การประเมินผลทักษะการอ่านเป็ นการประเมินจากคําตอบที่ได้ซ่ ึงจะมีความเป็ นปรนัย
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(Objective) มากกว่า นอกจากนี้ ผสู ้ อนอาจจะประเมินคําตอบที่มีลกั ษณะเป็ นอัตนัย (Subjective)
ด้วย หากกิจกรรมในห้องเรี ยนบางขั้นตอนเน้นที่คาํ ตอบในลักษณะดังกล่าว เช่น การให้ผเู ้ รี ยนเดา
เรื่ องราวล่วงหน้าจากหัวข้อหรื อรู ปภาพประกอบ การประเมินคําตอบลักษณะอัตนัยเช่นนี้ ผูส้ อน
ต้องใช้วิจารณญาณของตนเองว่าคําตอบของผูเ้ รี ยนสมเหตุสมผลหรื อไม่
สิ่ งที่ผสู ้ อนจะต้องใช้ประเมินมีดงั นี้
1. การใช้ภาษา (Language Use)
2. ทักษะในการสื่ อสาร (Communicative Skills)
3. ความเข้าใจในความคิดรวบยอด (Concept Comprehension)
4. ทักษะการแก้ปัญหา (Problem-solving Skills)
5. การทํางานเดี่ยว (Individual Work)
6. การทํางานกลุ่ม (Group Work)
วิธีการที่อาจจะใช้ในการประเมินการสอนแบบเน้นเนื้อหาสาระ ผูส้ อนสามารถประเมิน
จากสิ่ งเหล่านี้
1. รายงานและเรี ยงความ (Reports and Essays)
2. แฟ้ มสะสมงาน (Portfolios) และ โครงงาน (Project Work)
3. กิจกรรมที่ยดึ การแสดงออกทางด้านภาษา(Performance-Based activities)
4. รายการตรวจสอบแบบสํารวจ (Observation Checklists)
5. การสัมภาษณ์ (Interviews)
6. การประเมินโดยเพื่อน (Peer Evaluations)
จะเห็ น ได้ว่ า การประเมิ น ผลนั้ นมี ท้ ัง ที่ เ ป็ นเชิ ง ทฤษฎี แ ละปฏิ บ ัติ เพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ในการเรี ยนรู ้ครบทุกกระบวนการ
3. กระบวนการสอนทีเ่ หมาะสมกับการสอนอ่ านเนือ้ หาสาระ (Content area reading)
จากการศึ กษางานวิจยั เกี่ ยวกับแนวการสอนที่ สอดคล้องกับการอ่ านเชิ งเนื้ อหา
สาระ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3. 1 การเรียนแบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน (Problem based learning)
ในปี ค.ศ. 1971 โฮเวิร์ด แบร์ โรว์ (Howard Barrow) เป็ นผูร้ ิ เริ่ มนําการเรี ยนแบบใช้
ปัญหาเป็ นหลักมาใช้เป็ นครั้งแรกกับนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัย McMaster ประเทศแคนาดา โดย
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มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้รับความรู ้แบบบูรณาการ สามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้
ทักษะการแก้ปัญหาเกี่ยวกับผูป้ ่ วย (Barrows and Tamblyn 1980 : 12) ซึ่ งได้รับการยอมรับและมี
การนําไปใช้ในหลักสู ตรแพทยศาสตร์ ของสถาบันต่าง ๆ ต่อมามีการนํารู ปแบบของการเรี ยนแบบ
ใช้ปัญหาเป็ นหลักไปประยุกต์ใช้กนั อย่างแพร่ หลาย ในสถาบันการศึกษาสายวิชาชี พต่าง ๆ เช่ น
พยาบาล กฎหมาย วิศวกรรม และสถาปัตยกรรม ในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
สําหรับประเทศไทยมีการนําแนวคิดของการเรี ยนแบบใช้ปัญหาเป็ นหลักมาใช้เป็ นครั้ง
แรกในหลัก สู ต รแพทยศาสตร์ ที่ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย เมื่ อ ปี พ.ศ. 2531 และมี ก ารนํา ไป
ประยุ ก ต์ ใ ช้ใ นหลัก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ ข องสถาบัน การศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษาอื่น ๆ
3.1.1 ความหมายของการเรี ยนแบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน มีผรู ้ ู ้ให้ความหมายของการเรี ยน
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานไว้ดงั นี้
เฉลิม วราวิทย์ (2531 : 8) ให้ความหมายของการเรี ยนแบบใช้ปัญหาเป็ นฐานไว้ว่า
หมายถึ ง วิธีการเรี ยนการสอนที่ ใช้ปัญหาเป็ นเครื่ องกระตุ น้ ให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความต้องการที่ จะหา
ความรู ้เพื่อแก้ปัญหาโดยเน้นให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูต้ ดั สิ นใจในสิ่ งที่ตอ้ งการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองและ
รู ้จกั การทํางานร่ วมกันเป็ นทีมภายในกลุ่มผูเ้ รี ยนด้วยกันเอง
แบร์โรว์สและแทมบลิน (Barrows and Tamblyn 1980 : 18) กล่าวว่า “การเรี ยน
แบบใช้ปัญหาเป็ นฐานเป็ นการเรี ยนที่เป็ นผลมาจากกระบวนการทํางานที่มุ่งความเข้าใจ หรื อการ
แก้ปัญหา ปั ญหาที่ได้ประสบครั้งแรกในกระบวนการเรี ยนใช้เป็ นจุดรวมหรื อเป็ นสิ่ งกระตุน้ เพื่อการ
ประยุกต์ใช้การแก้ปัญหาหรื อทักษะการให้เหตุผล และเพื่อค้นหาหรื อศึกษาความรู ้ต่าง ๆ ที่ตอ้ งการ
ทําความเข้าใจกลไกการทํางานที่รับผิดชอบต่อปั ญหาและวิธีการแก้ปัญหา”
วูดส์ (Woods 1994 : 2) กล่าวว่า “การเรี ยนแบบใช้ปัญหาเป็ นฐานคือ การใช้
สถานการณ์ปัญหาเป็ นแรงขับกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ซึ่ งอยู่บนพื้นฐานความต้องการของผูเ้ รี ยนที่จะ
เรี ยนรู ้”
ดัช (Duch 1995 : 1) ให้ความหมายของการเรี ยนแบบใช้ปัญหาเป็ นฐานคือ วิธีการ
เรี ยนการสอนที่ใช้ปัญหาในชีวิตจริ งเป็ นบริ บทสําหรับให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ เพื่อให้เกิดการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ มีทกั ษะในการแก้ปัญหาและการแสวงหาความรู ้ที่จาํ เป็ นตามหลักสู ตร
บาวด์และเฟเลททิ (Boud and Feletti 1996 : 14) กล่าวว่า “การเรี ยนแบบใช้ปัญหา
เป็ นฐานเป็ นวิธีการสําหรับสร้างหลักสู ตร โดยใช้ปัญหาเป็ นตัวกระตุน้ และมุ่งประเด็นที่กิจกรรม
การแก้ปัญหาของผูเ้ รี ยน”
โฮเวิร์ด (Howard 1999 : 172) กล่าวว่า “การเรี ยนแบบใช้ปัญหาเป็ นฐานเป็ น
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วิธีการทางการศึ กษาที่ นําเสนอผูเ้ รี ยนด้ว ยปั ญหาที่ มีรูปแบบของโครงสร้ างที่ ซับซ้อนในระยะ
เริ่ มแรกของประสบการณ์การเรี ยน ข้อมูลที่ได้ในระยะเริ่ มแรกไม่เพียงพอให้แก้ปัญหา คําถามต่าง
ๆ ที่เกี่ยวกับปั ญหาจะผลักดันให้ไปทําการสื บเสาะหาความรู ้”
อาภรณ์ แสงรัศมี (2543 : 14) ได้สรุ ปไว้ว่า การเรี ยนแบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน คือ
การเรี ยนการสอนที่เริ่ มต้นด้วยปั ญหา เพื่อเป็ นสิ่ งกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความอยากรู ้และไปแสวงหา
ความรู ้เพิ่มเติมเพื่อนํามาแก้ปัญหา ซึ่ งอยู่บนพื้นฐานความต้องการของผูเ้ รี ยน เป็ นกระบวนการที่
คล้ายกับการสื บเสาะหาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ และให้ผเู ้ รี ยนมีการทํางานเป็ นทีม
กล่าวโดยสรุ ป การเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน เป็ นการเรี ยนรู ้ที่เริ่ มต้นด้วยปั ญหา มี
กระบวนการแก้ปัญหา และผลสรุ ปที่ผเู ้ รี ยนค้นคว้าข้อมูลด้วยตัวเอง อันเป็ นการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง ทําให้ผเู ้ รี ยนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้
3.1.2 ลักษณะของการเรี ยนแบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน การเรี ยนแบบใช้ปัญหาเป็ นฐานมี
ลักษณะที่สาํ คัญดังนี้
แกลแลคเกอร์ และคณะ (Gallagher et al. 1995 : 137-138) กล่าวถึง ลักษณะสําคัญ
ที่เป็ นสิ่ งกําหนดการเรี ยนแบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน 3 อย่าง คือ
1. เป็ นการเรี ย นที่ เ ริ่ ม ด้ว ยปั ญ หา ซึ่ ง รู ป แบบของการเรี ย นจะเริ่ มขึ้ น เมื่ อ
ผูเ้ รี ยนได้เผชิญกับปั ญหาแล้ว
2. การใช้ปัญหาที่มีโครงสร้างซับซ้อนโดยเฉพาะสําหรับการเรี ยน
3. ครู เป็ นผูฝ้ ึ กสอนทางความคิด แทนการเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญหรื อผูส้ ่ังสอนมี
บทบาทที่ จะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจคําถาม ระหว่างการระบุปั ญหา การจํากัดข้อมูล การวิเคราะห์
สังเคราะห์ โดยผ่านการตีความที่มีศกั ยภาพและการแก้ปัญหา
แบร์โรวส์ (Barrows 1996 : 5-6) กล่าวถึง ลักษณะของการเรี ยนแบบใช้ปัญหาเป็ น
ฐานมีดงั นี้
1. เป็ นการเรี ยนที่ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง ภายใต้การแนะแนวทางของผูส้ อน
ประจํากลุ่ม (tutor) ผูเ้ รี ยนจะต้องรับผิดชอบการเรี ยนของตนเอง ระบุสิ่งที่ตนต้องการจะรู ้เพื่อความ
เข้าใจที่ ดีข้ ึ น โดยแสวงหาความรู ้ จากแหล่ งที่ จะให้ข อ้ มูลข่าวสารต่ าง ๆ ซึ่ งอาจมาจากหนังสื อ
วารสาร คณาจารย์ หรื อแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เพื่อนํามาใช้ในการแก้ปัญหา
2. การเรี ยนเป็ นกลุ่มย่อย กลุ่มละประมาณ 5-8 คน พร้อมกับผูส้ อนประจํา
กลุ่ม เพื่อให้ผเู ้ รี ยนทํางานอย่างมีประสิ ทธิภาพ ด้วยความหลากหลายของบุคคลต่าง ๆ
3. มีผูส้ อนประจํากลุ่มเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกหรื อแนะแนวทางไม่บอก
ข้อมูลและไม่สอนแบบบรรยาย ไม่บอกผูเ้ รี ยนว่าคิดถูกหรื อผิด และสิ่ งใดที่ผเู ้ รี ยนต้องศึกษาหรื อ
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อ่านแต่มีบทบาทในการตั้งคําถามให้ผเู ้ รี ยนถามตนเอง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีข้ ึนและจัดการแก้
ปัญหาด้วยตนเอง
4. รู ปแบบของปั ญหามุ่งให้มีการรวบรวมข้อมูลและการกระตุน้ การเรี ยนรู ้
ปั ญหาที่นาํ เสนอเป็ นสิ่ งท้าทายผูเ้ รี ยนที่จะต้องเผชิญในการปฏิบตั ิจริ ง ตรงประเด็นและกระตุน้ การ
เรี ย นรู ้ ใ ห้หาทางแก้ปั ญ หาเป็ นสิ่ งที่ ผูเ้ รี ยนตระหนัก ถึ งความจํา เป็ นที่ จ ะต้องเรี ย นรู ้ พ้ืน ฐานทาง
วิทยาศาสตร์และรวบรวมข้อมูลจากศาสตร์วิชาต่าง ๆ
5. ปั ญหา เป็ นเครื่ องมือสําหรับการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคลินิก
6. ความรู ้ใหม่ได้มา โดยผ่านการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการ
เรี ยนอย่างแท้จริ ง ในระหว่างการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองมีการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นอภิปรายเปรี ยบเทียบ
ทบทวนและโต้แย้งสิ่ งที่เรี ยน
อาภรณ์ แสงรัศมี (2543 : 19) กล่าวว่า ลักษณะของการเรี ยนแบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน
ต้องมีสถานการณ์ที่เป็ นปั ญหา บรรยากาศปรากฏการณ์หรื อเหตุการณ์ในสภาพที่เป็ นจริ ง ให้ผเู ้ รี ยน
ทําการสื บเสาะความรู ้ โดยการทํางานร่ วมกันเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ และมีผสู ้ อนประจํากลุ่มเป็ นผูฝ้ ึ กสอน
ทางความคิ ด ความรู ้ ที่ได้มาโดยผ่านการเรี ยนรู ้ ด้วยตนเอง และเป็ นการบูรณาการความรู ้ ไปใช้
แก้ปัญหา
3.1.3 กระบวนการและขั้นตอนของการเรี ยนแบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน การเรี ยนแบบใช้
ปั ญหาเป็ นฐานมิใช่เป็ นสิ่ งใหม่ แต่เป็ นการจัดระบบการเรี ยนการสอนใหม่ โดยนําสิ่ งต่าง ๆ ที่มีอยู่
แล้ว ได้แก่ การแก้ปัญหา การเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเองและการเรี ยนเป็ นกลุ่มย่อย มาเป็ นองค์ประกอบ
ร่ วมกันให้เป็ นสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน (Woods 1994 : 2) นักการศึกษาหลาย
ท่านได้กล่าวถึงกระบวนการและขั้นตอนของการเรี ยนแบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน มีดงั นี้
ทองจันทร์ หงส์ลดารมภ์ (2537 : 12) กล่าวว่า กระบวนการเรี ยนแบบใช้ปัญหาเป็ น
ฐานเริ่ มต้นจากปั ญหา ซึ่ งผูเ้ รี ย นจะใช้เ ป็ นหลัก ในการแก้ปั ญหาจนกระทัง่ เกิ ดการเรี ย นรู ้ อย่าง
สมบูรณ์ โดยมีข้ นั ตอน ดังนี้
1. ทําความกระจ่างกับถ้อยคํา แนวคิดและเทอมต่าง ๆ (Clarify Terms and
concepts) ในขั้นตอนแรก กลุ่มผูเ้ รี ยนจะต้องพยายามทําความเข้าใจกับปั ญหาที่ได้รับเสี ยก่อนหากมี
คํา ข้อความหรื อแนวคิดตอนใดที่ยงั ไม่เข้าใจจะต้องพยายามหาคําอธิบายให้ชดั เจน โดยอาจจะอาศัย
ความรู ้พ้นื ฐานของสมาชิกภายในกลุ่ม หรื อจากเอกสารตําราอื่น ๆ ที่มีคาํ อธิบายอยู่
2. ระบุประเด็นปัญหา (Define the Problem) เป็ นการให้คาํ อธิบายของปั ญหา
ทั้งหมด โดยกลุ่มจะต้องมีความเข้าใจต่อปั ญหาที่ถูกต้องสอดคล้องกันโดยอย่างน้อยที่สุดจะต้อง
เข้าใจว่ามีเหตุการณ์หรื อปรากฏการณ์ใดถูกกล่าวถึงหรื ออธิบายอยูใ่ นปั ญหานั้นบ้าง
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3. วิเคราะห์ปัญหาและตั้งสมมติฐาน (Analyze the Problem and Formulate
Hypothesis) การวิเคราะห์ปัญหาจะได้มาซึ่งความคิด และข้อสนับสนุนเกี่ยวกับโครงการสร้างของ
ปั ญหาทั้งนี้ โดยอาศัยพื้นฐานความรู ้ เ ดิ มของผูเ้ รี ยน รวมทั้งความคิด อย่างมี เหตุผล ในการสรุ ป
รวบรวมความคิดเห็นความรู ้ และแนวความคิดของสมาชิ กภายในกลุ่ม เกี่ ยวกับกระบวนการและ
กลไกที่เป็ นไปได้ในการแก้ปัญหา นัน่ คือพยายามสร้างสมมติฐาน อันสมเหตุสมผลสําหรับปั ญหา
นั้น ๆ
4. จัดลําดับความสําคัญของสมมติฐาน (Identify the Priority of Hypothesis)
จากสมมติฐานที่ต่าง ๆ ที่ได้มานั้นกลุ่มจะต้องนํามาพิจารณาจัดลําดับความสําคัญอีกครั้งโดยอาศัย
ข้อสนับสนุ นจากข้อมูลความจริ งและความรู ้จากสมาชิกภายในกลุ่มเพื่อพิจารณาหาข้อยุติ สําหรับ
สมมติฐานที่ปฏิเสธได้และคัดเลือกสมมติฐานที่ตอ้ งแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป
5. กําหนดวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ (Formulate Learning Objectives) เมื่อ
กลุ่มอภิปรายและตัดสิ นว่าข้อมูลอะไรที่จาํ เป็ นและยังขาดอยู่ ซึ่ งทําให้ไม่สามารถตอบคําถามหรื อ
สมมติฐานที่ต้ งั ขึ้นได้ กลุ่มจะช่วยกันกําหนดวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้เพื่อไปค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม
ในการทดสอบสมมติฐานที่คดั เลือกไว้
6. ศึ ก ษาค้น คว้า หาข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม จากภายนอกกลุ่ ม (Collect Additional
Information Outside the Groups) จากวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้สมาชิกแต่ละคนของกลุ่มจะมีหน้าที่
รั บ ผิ ด ชอบในการไปศึ ก ษาค้น คว้า หาข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม จากภายนอกกลุ่ ม โดยสามารถหาได้จ าก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งจากตําราเอกสารทางวิชาการและผูเ้ ชี่ยวชาญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่ งการทํางาน
จะทําเป็ นกลุ่มหรื อรายบุคคลก็ได้
7. สังเคราะห์และทดสอบข้อมูลที่ได้ศึกษาค้นคว้ามา (Synthesize and Test
the Newly Acquired Information) กระบวนการของการเรี ยนรู ้แบบใช้ปัญหาเป็ นหลักจะสมบูรณ์ได้
โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้คน้ คว้ามา เพื่อพิสูจน์สมมติฐานที่วางไว้ โดยสมาชิกของกลุ่มแต่ละคน
จะนําความรู ้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาเสนอต่อสมาชิกอื่นในกลุ่ม เพื่อพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้มา
เพีย งพอต่ อ การพิ สูจ น์ สมมติ ฐ านหรื อไม่ ดังนั้น กลุ่ ม อาจจะพบว่า มี ขอ้ มู ลบางส่ ว นไม่ ส มบู ร ณ์
จําเป็ นต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกก็ได้
8. สรุ ปการเรี ยนรู ้ หลัก การและแนวคิ ด จากการแก้ ปั ญ หา (Identify
Generalizations and Principles Derived from Studying this Problem) กระบวนการจะสิ้ นสุ ดเมื่อ
กลุ่ มสามารถหาข้อมูลครบถ้วนต่ อการพิสูจน์ข อ้ สมมติ ฐานทั้งหมดได้ และสามารถสรุ ปได้ถึง
หลักการต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษาปั ญหานี้รวมทั้งเห็นแนวทางในการนําความรู ้และหลักการนั้นไป
ใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ทวั่ ไปได้
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ดัช (Duch 1995 : 1) กล่าวถึง ขั้นตอนการเรี ยนแบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน มีดงั นี้
1. นํา เสนอด้ว ยปั ญ หา ปั ญ หาอาจจะมาจากกรณี ต ัว อย่า ง เทปโทรทัศ น์
รายงานการค้นคว้า ให้ผเู ้ รี ยนในกลุ่มรวบรวมแนวคิดและความรู ้เดิมเกี่ยวกับปัญหา
2. สร้างประเด็นการเรี ยนในระหว่างการอภิปรายภายในกลุ่ม ประเด็นการ
เรี ยนเป็ นการระบุวา่ สิ่ งใดที่พวกเขารู ้ และสิ่ งใดที่ยงั ไม่รู้ คําถามอะไรที่ควรไปหาความรู ้มาเพิ่มเติม
3. จัดลําดับความสําคัญของประเด็นการเรี ยน และให้ผเู ้ รี ยนมอบหมายงาน
ให้ศึกษาเป็ นกลุ่มหรื อเป็ นรายบุคคล
4. สรุ ปความรู ้ที่ได้เรี ยนหลังจากการแสวงหาความรู ้เพิ่มเติม โดยความรู ้ใหม่
ที่ได้รวบรวมมาจะถูกนํามาสรุ ปและผสมผสานกับความรู ้เดิมที่มีอยูน่ าํ ไปแก้ปัญหา และสรุ ปความรู ้
ที่ได้เป็ นความรู ้ใหม่ ผูเ้ รี ยนอาจจะต้องระบุประเด็นปั ญหาใหม่และหาข้อมูลเพิ่มเติมจนกว่าจะหา
ข้อมูลครบถ้วนต่อการแก้ปัญหา
กล่าวโดยสรุ ป กระบวนการเรี ยนแบบใช้ปัญหาเป็ นฐานเริ่ มต้นจากการให้สถานการณ์
ปั ญหาแก่ผูเ้ รี ยนในกลุ่มร่ วมกันอภิปราย ระบุปัญหา วิเคราะห์ปัญหาและสร้างประเด็นการเรี ยน
เกี่ยวกับสิ่ งที่ตอ้ งการรู ้ เพื่อนํามาอธิ บายปั ญหา และให้ไปแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง และรวบรวม
ข้อมูลนํามาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหา และสรุ ปเป็ นความรู ้ใหม่
3.1.4 องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการเรี ยนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ในการศึกษา
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการเรี ยนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ในการเรี ยนการสอนโดยใช้ปัญหา
เป็ นฐาน หัวใจสําคัญอยูท่ ี่ “ปั ญหา” ที่ผสู ้ อนเตรี ยมให้นกั ศึกษา แต่การที่กระบวนการเรี ยนรู ้แบบนี้
จะประสบผลสําเร็ จ มิได้อยูท่ ี่ “ปัญหา” เพียงอย่างเดียว แต่ข้ ึนอยูก่ บั ทุกองค์ประกอบ ได้แก่
1. ผูส้ อน (Tutor)
2. นักศึกษา (Students)
3. สถานการณ์ปัญหา (Problems)
4. กระบวนการกลุ่ม (Group Process)
ทุกองค์ประกอบจะต้องทําหน้าที่ของตัวอย่างดีที่สุด การที่องค์ประกอบอันใดอันหนึ่ ง
บกพร่ องไป จะทําให้กระบวนการเรี ยนรู ้ไม่บรรลุผลตามที่คาดไว้
ผู้สอน (Tutors) ในการเรี ยนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ผูส้ อนที่พลิกบทบาทไป
เป็ นติวเตอร์ มีบทบาทหลักคือ เป็ นผูส้ นับสนุ นให้เกิดการเรี ยนรู ้ในตัวผูเ้ รี ยน (Facilitator) ซึ่ งมี
นักการศึกษาได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของผูส้ อนประจํากลุ่มไว้ดงั นี้
กรองได อุณหสู ตร (2541 : 13) กล่าวว่า ผูส้ อนประจํากลุ่ม มีบทบาทในการสอน
แบบบรรยายน้อยมาก แต่จะมีบทบาทเป็ นผูช้ ่วยเหลือให้คาํ ปรึ กษา แนะนําแหล่งความรู ้ กระตุน้ ให้
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เกิดการเรี ยนรู ้และจัดหาทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อใช้เป็ นหลักในการเรี ยน
แกลแลคเกอร์ (Gallagher 1995 : 138) กล่าวว่า บทบาทของผูส้ อนประจํากลุ่มใน
การเรี ยนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็ นหลัก เป็ นผูฝ้ ึ กสอนทางความคิด แทนที่จะเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อผู ้
สั่งสอนทําให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจคําถาม ผูส้ อนประจํากลุ่มจะเป็ นผูต้ ้ งั คําถามระหว่างการระบุปัญหา การ
หาแหล่งข้อมูล การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ เพื่อจัดประเภทโดยผ่านการตีความหมายและการ
แก้ปัญหาอย่างมีศกั ยภาพ
ดัช (Duch 1995 : 1) กล่าวว่า ผูส้ อนประจํากลุ่ม จะต้องให้แนวทางในการสื บ
เสาะหาความรู ้ แนะนําผูเ้ รี ยน ไม่ใช้การบรรยายโดยตรงหรื อให้คาํ ตอบง่าย ๆ
อาภรณ์ แสงรัศมี (2543 : 24) ได้สรุ ปบทบาทของผูส้ อนประจํากลุ่มไว้ว่า มี
บทบาทเป็ นผูช้ ่วยเหลือให้คาํ ปรึ กษา กระตุน้ ความคิดของผูเ้ รี ยน แนะนําและจัดเตรี ยมทรัพยากรการ
เรี ยนรู ้ที่เหมาะสม เพื่อให้ผเู ้ รี ยนจัดระบบการเรี ยนและเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
แม้ว่าการเรี ยนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นหลักจะเน้นที่การศึกษาด้วยตัวเองของผูเ้ รี ยน
เป็ นหลัก แต่ผสู ้ อนยังมีความสําคัญที่จะทําให้การเรี ยนรู ้ของนักศึกษาเป็ นไปตามวัตถุประสงค์การ
เรี ยนรู ้ ทั้งในแง่ ของการนําเสนอ สถานการณ์ ปัญหา กระตุน้ ให้นักศึ กษาได้เกิ ดการเรี ยนรู ้ จาก
กระบวนการกลุ่ม
นักศึกษา (Students) ในการเรี ยนการสอนแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
นี้ นักศึกษาจะเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ท้ งั หมด เป็ นผูท้ ี่ตอ้ งพัฒนาตัวเองในทักษะต่าง ๆ โดยอาศัย
ปั ญ หา และกระบวนการกลุ่ ม กระตุ ้น โดยเฉพาะทัก ษะการคิ ด อย่ า งมี เ หตุ ผ ล อัน จะนํา ไปสู่
ความสามารถในการแยกแยะ วิ เ คราะห์ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ง ในห้ อ งเรี ย นและนอกห้ อ งเรี ย น
ประสบการณ์ การเรี ยนการสอนแบบนี้ นอกจากจะพัฒนานักศึ กษาในทักษะด้านต่าง ๆ แล้วยัง
พัฒนานักศึกษาให้มีความรู ้สึกรับผิดชอบต่อกลุ่ม พัฒนาให้รู้จกั ยืดหยุ่นและมีความอดทนอดกลั้น
ต่อผูอ้ ื่นที่มีพ้ืนฐานและความสนใจที่แตกต่างกันอีกด้วย
แบร์โรว์ส และแทมบลิน (Barrows and Tamblyn 1980 : 82) กล่าวเกี่ยวกับบทบาท
ของผูเ้ รี ยนไว้ว่า “ผูเ้ รี ยนเป็ นผูก้ ระทําโดยตรง ไม่ใช่ผรู ้ ับ ผูเ้ รี ยนไม่ใช่ผฟู ้ ั ง สังเกต เขียนและจดจํา
แต่เป็ นการถามเพื่อปฏิบตั ิ คิด เข้ามามีส่วนร่ วม แสดงความคิดเห็นอย่างเปิ ดเผยและเรี ยนด้วยความ
พยายาม”
โฮเวิร์ด (Howard 1999 : 173) กล่าวว่า “ในการเรี ยนแบบการใช้ปัญหาเป็ นฐาน
ผูเ้ รี ยนจะถูกมอบหมายให้รับบทบาทเป็ นผูถ้ ือเงิ นเดิ มพัน (Stakeholder) ซึ่ งแสดงบทบาทใน
ทรรศนะของบุคคลในปัญหาที่ให้แง่คิดโดยเฉพาะ ความสนใจในผลลัพธ์ที่ผเู ้ รี ยนเรี ยนปั ญหาที่เป็ น
จริ งนั้น เป็ นเป้ าหมายที่ให้ผเู ้ รี ยนแก้ปัญหาและเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
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อาภรณ์ แสงรัศมี (2543 : 25) กล่าวว่า ผูเ้ รี ยนมีบทบาทเป็ นผูท้ าํ กิจกรรมการเรี ยน
ด้วยตนเอง เรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง ตัดสิ นใจว่าอะไรและอย่างไรที่พวกเขาจะต้องเรี ยน ผูเ้ รี ยนจะต้องมี
ความรั บ ผิด ชอบ เรี ย นรู ้ ด้ว ยความริ เ ริ่ ม ของตนเองตั้ง แต่ ก ารวางแผน การดํา เนิ น การ และการ
ประเมินผล บทบาทของผูเ้ รี ยนเปรี ยบเสมือนผูแ้ ก้ปัญหาด้วยตนเองอย่างแท้จริ ง
สถานการณ์ ปัญหา (Problems) สถานการณ์ปัญหาถือได้ว่าเป็ นกลยุทธ์ที่สาํ คัญและเป็ น
หัวใจของการเรี ยนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน เพราะเป็ นตัวกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนมีแรงจูงใจในการ
เรี ยนซึ่ ง วูดส์ (Woods 1994 : 4) ได้จาํ แนกรู ปแบบของสถานการณ์ปัญหา ตามลักษณะของการ
นําเสนอแบ่งออกเป็ น
1. สถานการณ์ปัญหาที่เป็ นข้อความ
2. สถานการณ์ปัญหาที่เป็ นชุดเอกสาร เช่น รายงานผูป้ ่ วย ซึ่ งอาจจะประกอบไป
ด้วยเอกสาร ภายถ่าย หรื อภายถ่ายทางรังสี
3. สถานการณ์ ปัญหาที่นาํ เสนอทางสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ เช่ น ภาพยนตร์ วีดิทศั น์
คอมพิวเตอร์
4. สถานการณ์ปัญหาที่เป็ นคน เช่น ผูป้ ่ วยจริ ง หรื อผูป้ ่ วยมาตรฐาน
สถานการณ์ปัญหาแบ่งตามวัตถุประสงค์ในการเรี ยนแบ่งออกเป็ น 3 ระดับตามความ
ยากง่าย คือ ระดับง่ายสุ ด จนถึงยากสุ ด ดังนี้
1. สถานการณ์ ปัญหาระดับ 1 เป็ นสถานการณ์ ปัญหาที่มีวตั ถุประสงค์ทางด้าน
พุทธพิสยั ในระดับมีความรู ้ความเข้าใจ และการนําความรู ้ไปประยุกต์
2. สถานการณ์ ปัญหาระดับ 2 เป็ นสถานการณ์ ปัญหาที่มีวตั ถุประสงค์ทางด้าน
พุทธพิสยั ในระดับการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมิน
3. สถานการณ์ปัญหาระดับ 3 เป็ นสถานการณ์ปัญหาที่มีวตั ถุประสงค์ท้ งั ทางด้าน
พุทธพิสยั
3.1.5 การประเมิ นผลของการเรี ยนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน การประเมิ นผล
จะต้องประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของการเรี ยนรู ้ทุกประเด็น ไม่ใช่เพียงการประเมินเนื้อหาความรู ้
ความสามารถเพียงอย่างเดี ยว เพราะการเรี ยนการสอนด้วยวิธีการเรี ยนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ น
ฐานต้องพัฒนาทักษะอื่น ๆ ควบคู่ไปด้วย วิธีการประเมินในการเรี ยนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็ น
ฐาน เช่น การประเมินผลของมหาวิทยาลัยเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริ กา ทําการศึกษาและพบว่าใน
การประเมิ นผลของการเรี ยน ซึ่ งแตกต่างจากวิธีการปกติ ควรทําการประเมินดังต่อไปนี้ เพื่อให้
สอดคล้องกับวิธีของการเรี ยนการสอน
1. การตรวจสอบทางโครงสร้างจุดประสงค์ (Objective Structured Clinical
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Examination) เป็ นการประเมินตามเกณฑ์กาํ หนดเพื่อให้ได้มาตรฐานทางวิชาชีพ เช่น การใช้ผปู ้ ่ วย
มาตรฐาน
2. การประเมินผล (Outcome) เช่น การใช้สถานการณ์จาํ ลอง การทําข้อสอบ การ
เขียนรายงานผูป้ ่ วย
3. การประเมินกระบวนการเรี ยนการสอนเนื่ องจากการเรี ยนรู ้เกิดในขั้นตอนของ
กระบวนการเป็ นส่ วนใหญ่ตอ้ งออกแบบการประเมินให้สอดคล้องกับรู ปแบบของการเรี ยนการ
สอน
ในการประเมินความคิดรวบยอดในผูเ้ รี ยนโดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก พบว่าผูเ้ รี ยนที่เรี ยน
โดยใช้วิธีน้ ี มีการพัฒนาแนวความคิดรวบยอด
3.2 การเรียนรู้ทเี่ น้ นภาระงานเป็ นหลัก (Task based learning)
จากการศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษโดยเน้นภาระงาน
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.2.1 ความหมายของการเรี ยนรู ้ที่เน้นภาระงาน การเรี ยนการสอนโดยเน้นภาระงาน
ช่วยพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิ ดทักษะและความชํานาญในการใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารได้ ซึ่ งได้มีนักการ
ศึกษาให้คาํ จํากัดความ ของภาระงาน ไว้ดงั นี้
ริ ชาร์ดส และคณะ (Rechards et al 1986 : 373) ได้ให้ความหมายของภาระงานว่า
คือกิจกรรม (Activity) หรื อการกระทํา (Action) ซึ่ งเกิดจากการทําความเข้าใจทางภาษา เช่น การ
วาดแผนที่ขณะฟังจากเครื่ องบันทึก การฟังคําสัง่ และปฏิบตั ิตาม
บรี น (Breen 1987 : 28-46) กล่าวว่า ภาระงาน คือ รู ปแบบของการเรี ยนภาษาที่มี
โครงสร้ าง ซึ่ งมี วตั ถุ ประสงค์เฉพาะ มี เนื้ อหา ขั้นตอนที่ระบุชัดเจน มีขอบเขตของผลลัพธ์และ
จุ ดหมายโดยรวม เพื่อก่ อให้เกิ ดการเรี ยนภาษาเช่ น กิ จกรรมการแก้ปัญหา(Problem solving)
สถานการณ์จาํ ลองเป็ นต้น
นูแนน (Nunan 1989 : 10) กล่าวว่า ภาระงาน คือ งานซึ่งผูเ้ รี ยนร่ วมกันทําความ
เข้าใจ ใช้ภาษา ผลิ ตภาษาและมี ปฏิ สัมพันธ์ระหว่างกัน โดยใช้ภาษาเป้ าหมายในบริ บท ซึ่ งให้
ความสําคัญกับความหมายมากกว่ารู ปแบบของภาษา
กล่าวโดยสรุ ป ภาระงานเป็ นกิจกรรมที่ฝึกฝนทักษะให้กบั ผูเ้ รี ยน หลังจากได้เรี ยนรู ้ภาค
ทฤษฏีไปแล้ว ซึ่งมีวตั ถุประสงค์โดยเฉพาะ เพื่อให้เกิดผลกับผูเ้ รี ยนตามต้องการ
3.2.2 องค์ ประกอบของกิจกรรมเน้ นภาระงาน
พิคา และคณะ (Pica et al 1993 : 11-17) กล่าวถึงองค์ประกอบของกิจกรรมเน้น
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ภาระงานว่ามี 2 ส่ วนดังนี้คือ
1. จุดมุ่งหมาย (Goals) ของภาระงาน คือ การระบุว่า ผูเ้ รี ยนร่ วมกันทํางาน
เป็ นกลุ่มหรื อทํางานเดี่ยว เพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายของภาระงานนั้น
2. งานหรื อกิจกรรม (Work or Activities) แบ่งเป็ น 2 ชนิด คือ
2.1 งานที่ระบุความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยน (Interactant Relationship)
ว่าผูเ้ รี ยนจะเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล (Suppliers) หรื อเป็ นผูร้ ้องขอข้อมูล (Requesters) ขณะร่ วมทํางาน
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของงานนั้น
2.2 งานที่ระบุวา่ ผูเ้ รี ยนจําเป็ นต้องมีหรื อไม่มีปฏิสมั พันธ์ต่อกัน
นูแนน (Nunan 1989 : 10-11) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของกิจกรรมแบบเน้นภาระ
งาน โดยแสดงเป็ นแผนภาพดังนี้
จุดมุ่งหมาย
(Goals)
ข้อมูลทางภาษา
(Input)
กิจกรรม
(Activities)

บทบาทของครู
(Teacher Role)
กิจกรรมเน้นภาระงาน
(Task-based Activities)

บทบาทของผูเ้ รี ยน
(Learner Role)
สถานที่
(Setting)

แผนภาพที่ 1 องค์ประกอบของกิจกรรมแบบเน้นภาระงาน
ที่มา : David Nunan, Designing Tasks for the Communicative Classroom (Glassgrow : Bell &
bain Ltd., 1989), 10-11.
จากแผนภาพ องค์ ป ระกอบของกิ จ กรรมแบบเน้ น ภาระงาน (Task-based
Activities) พอสรุ ปได้ดงั นี้
1. จุดมุ่งหมาย (Goals) คือ การบอกขอบเขตของงานว่าต้องการให้ผเู ้ รี ยน
บรรลุจุดมุ่งหมายใดในการดําเนินภาระงานนั้น เช่น เพื่อพัฒนาทักษะการพูดหรื อการเขียน
2. ข้อมูลทางภาษา (Input) คือ ข้อมูลที่มีลกั ษณะสมจริ ง เพื่อให้ผเู ้ รี ยนใช้ใน
การดําเนินภาระงานนั้นซึ่งมีหลายรู ปแบบ เช่น จดหมาย รู ปถ่าย ภาพวาด ตาราง แผนที่ เป็ นต้น
3. กิจกรรม (Activities) คือ การระบุถึงวิธีการดําเนินกิจกรรมของผูเ้ รี ยนที่มี
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ต่อข้อมูลทางภาษา (Input) ในกิจกรรมนั้น ๆ ซึ่งกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงออกทางภาษาในลักษณะ
สมจริ ง มีการปฏิสมั พันธ์ต่อกัน
4. บทบาทของครู (Teacher Role) คือ การระบุวา่ ขณะดําเนินกิจกรรมนั้น ครู
มีบทบาทหน้าที่อย่างไร เช่น เป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก (Facilitator) ผูร้ ่ วมกิจกรรม (Participant) ผู ้
สังเกตการณ์ (Observer) หรื อ ผูใ้ ห้คาํ แนะนํา (Counselor) เป็ นต้น
5. บทบาทของผูเ้ รี ยน (Learner Role) คือ การระบุว่า ขณะดําเนินกิจกรรม
นั้น ผูเ้ รี ยนมีบทบาทอย่างไร เช่น เป็ นผูร้ ่ วมสนทนา (Conversational Partner) เป็ นผูฟ้ ั ง (Listener)
เป็ นต้น
6. สถานที่ (Setting) คือ การจัดสภาพการณ์ในห้องเรี ยนให้เป็ นสถานที่ต่าง
ๆ ตามหน้าที่ทางภาษา เช่น สถานีรถไฟ ในโรงพยาบาล เป็ นต้น
องค์ประกอบเหล่านี้จะช่วยให้ผสู ้ อนใช้เป็ นหลักเกณฑ์ในการเลือกปรับปรุ ง
แก้ไ ขเปลี่ ย นแปลงและสร้ า งกิ จ กรรมแบบเน้ น ภาระงาน เพื่ อ ให้ ผู ้เ รี ยนมี โ อกาสได้ฝึ กใช้
ภาษาเป้ าหมายในสภาพการณ์ที่สมจริ ง
แคนดลิน (Candlin 1987 : 10-12) ได้จาํ แนกองค์ประกอบของภาระงานไว้ดงั นี้
1. ข้อมูลทางภาษา (Input) คือ ข้อมูลที่ใช้ในการทํากิจกรรม ซึ่ งอาจเป็ น
ข้อมูลทัว่ ไปจากสื่ อต่าง ๆ เช่น หนังสื อพิมพ์ เป็ นต้น
2. บทบาท (Role) คือ การกําหนดบทบาทของผูเ้ รี ยนว่าต้องปฏิบตั ิอย่างไร
ขณะทํากิจกรรมต่าง ๆ
3. สถานที่ (Setting) คือ การกําหนดห้องเรี ยนให้เป็ นสถานการณ์ต่าง ๆ
ตามหน้าที่ ทางภาษาที่ ระบุ ไว้ข ณะทํากิ จกรรม ซึ่ งเป็ นการเชื่ อมโยงกิ จกรรมในชั้นเรี ยนเข้ากับ
สถานการณ์จริ งนอกชั้นเรี ยน
4. การดําเนิ นกิ จกรรม (Actions) คือ การระบุข้ นั ตอนว่า ผูเ้ รี ยนจะ
ดําเนินการอย่างไรจึงจะบรรลุผลสําเร็ จ
5. ผลลัพธ์ (Outcomes) คือ การระบุว่า หลังจากภาระงานลุล่วงแล้ว มี
ผลลัพธ์ได้ทางเดียวหรื อหลายทางขึ้นอยูก่ ารตัดสิ นใจ หรื อการแก้ปัญหาของผูเ้ รี ยนขณะทํากิจกรรม
6. ผลสะท้อนกลับ (Feedback) คือ การประเมินค่าของภาระงานว่าผูเ้ รี ยน
สามารถดําเนินกิจกรรมได้บรรลุผลสําเร็ จหรื อไม่ เกิดการเรี ยนรู ้หรื อไม่ สามารถเชื่อมโยงสิ่ งที่เรี ยน
กับสถานการณ์จริ งได้ดีหรื อไม่
3.2.3 ประเภทของกิจกรรมเน้นภาระงาน นักการศึกษาได้กล่าวถึงประเภทของกิจกรรม
เน้นภาระงานไว้หลายแง่มุมดังนี้
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พอลสตัน (Paulston 1979 : 6-21) แบ่งกิจกรรมแบบเน้นภาระงานออกเป็ น 4
ประเภท คือ
1. กิจกรรมที่ทาํ ให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกใช้บทสนทนา เพื่อสร้างและคงความสัมพันธ์
ในสังคม (Social Formulas and Dialogues) ซึ่งครอบคลุมการฝึ กพูดในลักษณะต่าง ๆ เช่น การพูด
ทักทาย (Greetings) การลาจาก (Leave-taking) เป็ นต้น
2. กิจกรรมที่เป็ นการสร้างปั ญหาแล้วให้ผเู ้ รี ยนหาคําตอบ (Problem-solving
Activities) โดยมีตวั เลือกในการแก้ปัญหา นักเรี ยนจะรวมกลุ่มกันแก้ไขปั ญหา โดยมีครู เป็ นผูค้ อย
แนะนํา
3. กิ จกรรมบทบาทสมมุติ (Role-playing) ผูเ้ รี ยนจะได้รับบทบาทต่าง ๆ
ตามที่ผสู ้ อนกําหนด ผูเ้ รี ยนควรมีพ้ืนฐานความรู ้เดิมและประสบการณ์เดิมเพื่อช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้
ที่เร็ วขึ้น
4. กิ จ กรรมที่ ฝึ กให้ผูเ้ รี ย นมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ กับ เจ้า ของภาษานอกห้ อ งเรี ย น
(Community-oriented Task) ซึ่งจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนฝึ กใช้ภาษาที่สมจริ งในสถานการณ์จริ ง
แคนดลิน (Candlin 1987 : 15-16) ได้แบ่งกิจกรรมเน้นภาระงานออกเป็ น 4
ประเภทได้แก่
1. กิ จกรรมที่ เ น้นให้ผูเ้ รี ยนได้ฝึกปฏิ บ ตั ิ ในเรื่ องของภาษา (Focus on
Language Training) โดยเน้นการเรี ยนภาษาเป้ าหมาย วัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ ตลอดจนข้อมูลที่
นํามาใช้ในการเรี ยน
2. กิจกรรมที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน (Focus on
Information Sharing) ผลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลขณะดําเนินกิจกรรมแบ่งเป็ น 4 ประเภทคือ
2.1 ข้อ มู ล หรื อความคิ ด ที่ ไ ด้จ ากผู ้เ รี ยนแต่ ล ะคนในกลุ่ ม หลัง ทํา
กิจกรรม
2.2 ข้อมูลที่ได้จากการที่ผเู ้ รี ยนทุกคนในกลุ่มร่ วมกันตัดสิ นใจ
2.3 ข้อมูลที่ได้จากการที่ผเู ้ รี ยนในแต่ละคนในกลุ่ม นําข้อมูลของตนมา
รวมกัน
2.4 ข้อมูลที่ ได้จากการที่ผูเ้ รี ยนแต่ละคนค้นพบจากการแก้ปัญหาใน
ส่ วนของตน แล้วนําผลลัพธ์ที่ได้มารวมกัน
3. กิจกรรมที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนทําการวิจยั ทดลอง (Focus on Research and
Experimentation) กิจกรรมประเภทนี้มีความซับซ้อน ฝึ กให้ผเู ้ รี ยนตั้งปัญหา สมมติฐาน ตัดสิ นใจ
เลือกวิธีการแก้ปัญหา วางแผนการแก้ปัญหา วิเคราะห์และประเมินผล ตลอดจนการนําเสนอผลงาน
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4. กิ จกรรมที่เน้นกลวิธีในการเรี ยนภาษาของผูเ้ รี ยน (Focus on Learner
Strategy) โดยเน้นการที่ผเู ้ รี ยนรับรู ้ปัญหา เลือกรู ปแบบในการแก้ปัญหา การสรุ ปอ้างอิง การตัดสิ น
ปัญหา ตลอดจนวิธีการนําผลลัพธ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
พิคาและคณะ (Pica et al 1993 : 19-20) ได้กล่าวถึงกิจกรรมเน้นภาระงานว่า มี 5
ประเภทได้แก่
1. กิจกรรมสัมพันธ์เนื้ อหา (Jigsaw Task) คือ การที่ผเู ้ รี ยน2 คนทํางาน
ร่ วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลที่ตนมีเพื่อนําข้อมูลทั้งสองมารวมกันให้เกิดเป็ นเรื่ องราวสมบูรณ์เพียง 1
เรื่ อง เรี ยกการสื่ อสารในกิจกรรมนี้วา่ การสื่ อสาร 2 ทาง (Two-way Communication)
2. กิจกรรมการหาข้อมูลที่ขาดหายไป (Information Gap Task) คือ กิจกรรม
ที่ผเู ้ รี ยนสองคนต่างมีขอ้ มูลที่เหมือนกัน แต่มีบางส่ วนของข้อมูลที่ขาดหายไป ทั้งสองต้องทํางาน
ร่ วมกัน โดยสลับกันเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพื่อแต่ละคนจะได้มีขอ้ มูลที่สมบูรณ์ เพียง 1 อย่าง เรี ยกการ
สื่ อสารนี้วา่ การสื่ อสารทางเดียว (One-way Communication)
3. กิจกรรมการแก้ปัญหา (Problem-solving Task) คือ กิจกรรมที่ผเู ้ รี ยน
ร่ วมกันทํางาน เพื่อแก้ปัญหาที่ได้รับมอบหมาย ผลลัพธ์จากการแก้ปัญหาจะมีได้เพียงอย่างเดียว
4. กิจกรรมการตัดสิ นใจ (Decision-Making Task) คือ กิจกรรมที่ผเู ้ รี ยน
ร่ วมกันตัดสิ นใจ เพื่อหาข้อสรุ ปอย่างใดอย่างหนึ่งจากหลาย ๆ ทางเลือกที่มีผกู ้ าํ หนดไว้ให้
5. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Opinion Exchange Task) คือ
กิจกรรมที่ผเู ้ รี ยนร่ วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
วิลลิส (Willis 1998) ได้เสนอประเภทของภาระงาน ไว้ 6 ประเภท ดังนี้
1. การจดบัญชี (Listing) ได้แก่ ภาระงานที่ให้ความสําคัญต่อการค้นพบ
ข้อเท็จจริ ง ผูเ้ รี ยนต้องสอบถามข้อมูลซึ่ งกันและกัน หรื อสอบถามผูอ้ ื่น ผลของภาระงานจะอยู่ใน
รู ปแบบบัญชีรายการที่มีการเติมข้อความให้เสร็ จสมบูรณ์ หรื ออาจเป็ นแผนผังความคิดก็ได้
2. การจัดลําดับและคัดเลือก (Ordering and sorting) ได้แก่ ภาระงานที่จดั ให้
มีการเรี ยงลําดับและจัดแบ่งประเภท ซึ่งประกอบไปด้วยกระบวนการสําคัญ 4 กระบวนการ คือ
2.1 การจัด ลํา ดับ เรื่ อ ง การกระทํา หรื อ เหตุ ก ารณ์ ใ ห้อ ยู่ใ นลํา ดับ ที่
สมเหตุสมผล หรื อตามเวลา
2.2 การจัดเรี ยงเรื่ องตามค่านิ ยมส่ วนตัว หรื อเกณฑ์ที่มีการชี้ เฉพาะลง
ไป
2.3 การจัดแบ่งประเภทเรื่ องต่าง ๆ ให้อยูใ่ นหมวดหมู่หรื อ หัวข้อที่
กําหนดให้
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2.4 การจัด ประเภทตามหมวดหมู่ ที่ แ ตกต่ า งกัน โดยไม่ ไ ด้ก าํ หนด
หมวดหมู่
3. การเปรี ยบเทียบ (Comparing) ได้แก่ การเปรี ยบเทียบข้อมูลที่มีลกั ษณะ
คล้ายกัน แต่มีความแตกต่างในด้านแหล่งที่มา ผูเ้ รี ยนต้องค้นหาความเหมือนและความต่างของ
ข้อมูลนั้น
4. การแก้ปัญหา (Problem solving) ได้แก่ ภาระงานที่มุ่งให้มีการแก้ปัญหา
ซึ่ งต้องใช้ค วามสามารถด้า นเหตุ ผลและสติ ปั ญ ญา อาจเป็ นปั ญ หาเกี่ ย วกับชี วิต ประจํา วัน การ
ตั้งสมมติฐาน การเล่าประสบการณ์
5. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Sharing personal experiences) ได้แก่ การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่วนบุคคล ซึ่ งส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสนทนากันอย่างอิสระเกี่ยวกับตนเอง มี
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตนกับผูอ้ ื่น
6. การสร้างสรรค์ภาระงาน (Creative task) ได้แก่ ภาระงานที่เรี ยกว่า
โครงงาน โดยผูเ้ รี ยนทํางานเป็ นคู่หรื อเป็ นกลุ่มปฏิบตั ิภาระงานที่สร้างสรรค์อย่างอิสระ ประกอบไป
ด้วยภาระงานหลายประเภท คือ บัญชีรายการ การเรี ยงลําดับและจัดประเภท การเปรี ยบเทียบและ
การแก้ไขปั ญหา
3.2.4 กระบวนการเรี ยนการสอนของกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบเน้นภาระงาน
วิลลิส (Willis 2003 : 1-4) ได้กล่าวถึงขั้นตอนกระบวนการเรี ยนการสอนของ
กิจกรรมการเรี ยนแบบเน้นภาระงานไว้ 3 ขั้นตอน ดังมีรายละเอียดดังนี้
1. ขั้นก่อนปฏิบตั ิงาน (Pre-task) ในขั้นนี้ ครู เสนอหัวข้อในการสอน บอก
ศัพท์ วลีที่เป็ นประโยชน์ ครู ตอ้ งเข้าใจว่าผูเ้ รี ยนเข้าใจงาน ให้ผูเ้ รี ยนดูตวั อย่างงานที่มีผูเ้ คยทําไว้
ผูเ้ รี ยนจดคําศัพท์ วลีที่สาํ คัญเตรี ยมตัวทํางาน
2. ขั้นปฏิบตั ิงาน (Task cycle) ในขั้นนี้ประกอบไปด้วย 3 ส่ วนคือ
2.1 งาน ผูเ้ รี ยนทํางานเป็ นคู่หรื อกลุ่มย่อย โดยมีครู เป็ นผูด้ ูอย่างห่ าง ๆ
และคอยกระตุน้
2.2 การวางแผน ผูเ้ รี ยนเตรี ยมรายงานต่อชั้นเรี ยนว่าปฏิบตั ิงานอย่างไร
ค้นพบอะไร ครู คอยช่วยตรวจแก้งานพูดก่อนนําเสนอ ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดความมัน่ ใจในการนําเสนอ
งาน
2.3 การรายงาน ผูเ้ รี ยนนําเสนองานต่อชั้นเรี ยน ครู ทาํ หน้าที่ประธาน
การนําเสนองานและให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
3. ขั้นเรี ยนรู ้ภาษา (Language focus) ประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ
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3.1 การวิเคราะห์ ผูเ้ รี ยนตรวจสอบและอภิปรายรู ปแบบภาษาที่ใช้ใน
ภาระงาน ครู ทบทวนรู ปแบบภาษากับผูเ้ รี ยนทั้งชั้น ใช้คาํ ศัพท์ วลีที่จาํ เป็ นอื่น ๆ เพิ่มเติม
3.2 การฝึ กฝน ครู นาํ เสนอรู ปแบบภาษาเพิ่มเติม เพื่อสร้างความมัน่ ใจ
ให้กบั ผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนฝึ กคําศัพท์ วลีที่ได้จากการอภิปรายรู ปแบบภาษา และจดบันทึก
ทฤษฎี ดงั กล่าวเป็ นกระบวนการที่ช้ ี นาํ ให้ผูเ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิงานอย่างมีข้ นั ตอน มี
เป้ าหมายของการปฏิ บตั ิ ที่เด่ นชัด ช่ วยเสริ มสร้ างแรงจูงใจ ความตระหนักในการเรี ยนการสอน
ความรับผิดชอบและความสนุกสนานให้กบั ผูเ้ รี ยน
3.3 การเรียนรู้ แบบโครงงานภาษาอังกฤษ (Project based Learning)
จากการศึ ก ษาเอกสารที่ เ กี่ ย วข้อ งเกี่ ย วกับ การสอนแบบโครงงานภาษาอัง กฤษ มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
3.3.1 ความหมายของโครงงานภาษาอังกฤษ จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับโครงงาน ได้
มีผทู ้ ี่กล่าวถึงโครงงานไว้ดงั นี้
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 1) กล่าวว่าโครงการหมายถึงกิจกรรมที่
เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเองตามความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจ โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรื อกระบวนการอื่นใดไปใช้ในการศึกษาหา
คําตอบในเรื่ องนั้น ๆ โดยมีครู ผสู ้ อนคอยกระตุน้ แนะนําและให้คาํ ปรึ กษาแก่ผเู ้ รี ยนอย่างใกล้ชิด ซึ่ง
การทําโครงงานสามารถทําได้ทุกระดับการศึกษา อาจทําเป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มก็ได้ ขึ้นอยู่กบั
ลักษณะของโครงงาน
ลัดดา ภู่เกี ยรติ (2544 : 27) กล่าวว่า โครงงานเป็ นวิธีการเรี ยนรู ้ ที่เกิ ดจากความ
สนใจใคร่ รู้ของผูเ้ รี ยนที่อยากจะศึกษาค้นคว้าเกี่ ยวกับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งหรื อหลาย ๆ สิ่ งที่สงสัยและ
อยากรู ้คาํ ตอบให้ลึกซึ้ งชัดเจน หรื อต้องการเรี ยนรู ้ในเรื่ องนั้น ๆ ให้มากขึ้นกว่าเดิม โดยใช้ทกั ษะ
กระบวนการและปั ญญาหลาย ๆ ด้าน มีวิธีการศึกษาอย่างเป็ นระบบและมีช้ นั ตอนต่อเนื่ อง มีการ
วางแผนในการศึกษาอย่างละเอี ยดแล้วลงมือปฏิบตั ิ ตามแผนงานที่วางไว้ จนได้ขอ้ สรุ ปหรื อผล
การศึกษาหรื อคําตอบเกี่ยวกับเรื่ องนั้น ๆ
ยุทธ ไกยวรรณ์ (2546 : 14) โครงงานเป็ นกิจกรรมที่เน้นกระบวนการโดยนักเรี ยน
เป็ นผูค้ ิดค้น วางแผน และลงมือปฏิบตั ิตามแผนที่วางเอาไว้ อาศัยเครื่ องมือ เครื่ องจักร วัสดุอุปกรณ์
ในการปฏิบตั ิเพื่อให้โครงงานสําเร็ จภายใต้คาํ แนะนํา การกระตุน้ ความคิด กระตุน้ การทํางานจากครู
หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญ
ไรเบและวิดอล (Ribe and Vidal 1993 : 5) ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
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โครงงานว่า เป็ นภาระงานหลักที่ประกอบด้วยภาระงานย่อย ๆ ในแต่ละขั้นตอนและลําดับสามารถ
ปรั บเปลี่ยนได้ข้ ึนอยู่กบั การติดสิ นใจร่ วมกันระหว่างผูเ้ รี ยนและผูส้ อน อย่างไรก็ตามผูส้ อนต้อง
วางแผนขั้น ตอน เวลา ผลสํา เร็ จ และกระบวนการไว้ก่ อ น เพี ย งแต่ ก ารลงมื อ ปฏิ บ ัติ อ าจมี ก าร
เปลี่ยนแปลงได้ข้ ึนอยูก่ บั การตกลงร่ วมกับผูเ้ รี ยน
จากแนวคิดดังกล่าว สรุ ปได้ว่า โครงงานภาษาอังกฤษ เป็ นกิ จกรรมที่สร้ างเสริ มการ
เรี ยนรู ้อย่างมีวตั ถุประสงค์ ประกอบด้วยภาระงานหลักและงานย่อย ผูเ้ รี ยนต้องค้นคว้าและลงมือ
ปฏิบตั ิเองในการเรี ยนรู ้ ซึ่ งต้องบูรณาการทักษะต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยมีผูส้ อนเป็ นผูค้ อยให้การ
สนับสนุ นและคําปรึ กษา ตั้งแต่การคิดสร้างโครงงาน การวางแผนดําเนิ นการ การออกแบบลงมือ
ปฏิบตั ิ รวมทั้งร่ วมกําหนดแนวทางในการวัดผลและประเมินผล
3.3.2 ขั้น ตอนการดํา เนิ น การโครงงานภาษาอัง กฤษ จากการศึ ก ษาขั้น ตอนการ
ดําเนินการของโครงงาน ได้มีนกั การศึกษาหลายท่านได้ให้แนวคิดไว้ดงั นี้
ฟรายด์-บูธ (Fried-Booth 1993 : 6) ได้เสนอขั้นตอนไว้ 3 ขั้นคือ
1. วางแผนชั้นเรี ยน (Classroom planning) นักเรี ยนโดยความร่ วมมือของครู
อภิ ปรายเนื้ อหาและขอบข่ายของโครงงาน มี ก ารระบุ ภาษาที่ จ าํ เป็ นต้องใช้ มี การนําแนวคิดมา
อภิปรายเพื่อการสัมภาษณ์โครงงาน การดําเนินงาน สื่ อการเรี ยนรู ้ เช่น จุลสาร โบรชัวร์ ฯลฯ
2. การดําเนินโครงงาน (Carrying out the project) นักเรี ยนดําเนินการตาม
ภาระงานที่ ไ ด้ว างแผนไว้แ ล้ว สร้ า งแบบสัม ภาษณ์ บัน ทึ ก เทป รวมรวมสื่ อ พิ ม พ์แ ละอุ ป กรณ์
ภาพถ่าย ซึ่งมีการ บูรณาการทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่านและเขียน
3. ทบทวนและตรวจสอบโครงงาน (Reviewing and monitoring the work)
เป็ นการสรุ ปการอภิปรายผลการทํางาน ทั้งระหว่างและหลังการทําโครงงาน ครู จะให้คาํ แนะนําและ
ข้อเสนอแนะ ผูเ้ รี ยนวิเคราะห์งานและตรวจสอบงาน
กรมวิชาการ (2542) ได้เสนอขั้นตอนการทําโครงงาน ไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การคิดและเลือกหัวเรื่ อง ผูเ้ รี ยนจะต้องคิดและเลือกหัวเรื่ องโครงงานด้วย
ตนเองว่าอยากจะศึกษาอะไร ทําไมจึงอยากศึกษาซึ่ งมักจะได้มาจากปั ญหา คําถามหรื อความอยากรู ้
อยากเห็นเรื่ องต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยนเอง
2. การวางแผน จะรวมถึงการเขียนเค้าโครงของโครงงานซึ่ งจะต้องวางแผน
ไว้ล่วงหน้า เพื่อให้การดําเนินการเป็ นไปอย่างรัดกุมและรอบคอบ ไม่สับสน แล้วนําเสนอต่อผูส้ อน
เพื่อขอความเห็นชอบก่อนดําเนิ นการขั้นต่อไป ซึ่ งประกอบด้วย ชื่อโครงงาน ชื่อผูท้ าํ ชื่อที่ปรึ กษา
หลักการและเหตุผล จุดมุ่งหมาย สมมติฐาน วิธีการดําเนินงาน แผนปฏิบตั ิงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ
และเอกสารอ้างอิง
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3. การดําเนิ นงาน เป็ นขั้นลงมือปฏิบตั ิ งานตามขั้นตอนที่ได้ระบุไว้ มีการ
บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ถึงผล ปั ญหาและข้อคิดให้เป็ นระเบียบและครบถ้วน
4. การเขียนรายงาน เป็ นวิธีสื่อความหมายที่จะให้ผูอ้ ื่นได้เข้าใจถึงแนวคิด
วิธีการดําเนินงาน ผลทีได้ตลอดจนข้อสรุ ปและข้อเสนอต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงงานนั้น
5. การนําเสนอผลงาน เป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายของการทําโครงงาน เป็ นวิธีการที่
จะทําให้ผอู ้ ื่นได้รับรู ้และเข้าใจถึงผลงานนั้น การนําเสนอผลงานอาจทําได้หลายรู ปแบบ ขึ้นอยูก่ บั
ความเหมาะสมกับประเภทของโครงงาน เนื้ อหา เวลา ระดับของผูเ้ รี ยน เช่ น การแสดงบทบาท
สมมติ การเล่าเรื่ อง การเขียนรายงาน สถานการณ์จาํ ลอง การจัดนิทรรศการ เป็ นต้น
กัลลาเชอร์ (Gallacher 2005) ได้กล่าวถึงขั้นตอนของโครงงานไว้ดงั นี้
1. ขั้นเปิ ดประเด็น (Opening) ให้แนวคิดแก่ผเู ้ รี ยนเกี่ยวกับโครงงาน เช่ น
โครงงานคืออะไร เป้ าหมายการเรี ยนรู ้คืออะไร มีการให้ตวั อย่างโครงงานที่เคยทํามาแล้ว
2. ขั้นวางแผน (Proposing) ผูเ้ รี ยนวางแผนงาน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ เวลา
ในการทํา ข้อมูลที่จาํ เป็ น รู ปแบบโครงงานโดยมีครู ร่วมให้คาํ แนะนํา
3. การจัดสรรเวลา (Time) มีการกําหนดเวลาในการดําเนิ นการโครงงานที่
แน่นอน เพื่อผูเ้ รี ยนจะได้เตรี ยมพร้อมและให้บรรลุเป้ าหมาย
4. สื่ อและแหล่งข้อมูล (Materials and Resources) เช่น บัตร กาว กระดาษ
กรรไกร ฯลฯ คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5. การนําเสนอ (Presentation) นักเรี ยนนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรี ยน ซึ่ ง
ระหว่างนําเสนออาจมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่สมั พันธ์กบั ชิ้นงานนั้น เช่น การตั้งคําถาม เป็ นต้น
6. การประเมินผล (Evaluation) มีการวิจารณ์เกี่ยวกับเนื้ อหา การออกแบบ
ภาษาที่ใช้ การนําเสนอผลงาน
กล่าวโดยสรุ ป ขั้นตอนของโครงงาน สามารถแบ่งได้เป็ น 3 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นก่อน
ทํา โครงงาน ขั้น ตอนระหว่ า งทํา โครงงาน และขั้น ตอนหลัง ทํา โครงงาน ซึ่ ง ในแต่ ล ะขั้น จะมี
กิจกรรมเพื่อให้โครงงานนั้นบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
3.3.3 รู ปแบบหรื อประเภทของโครงงาน นักการศึกษาได้จดั รู ปแบบของโครงงาน
ภาษาอังกฤษ ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังนี้
สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนลียี (2529 : 7) ได้แบ่งประเภท
ของโครงงานออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี้
1. โครงงานประเภทสํารวจรวบรวมข้อมูล (Survey research project) เป็ น
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การศึกษาข้อมูลจากธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม นํามาจัดเป็ นหมวดหมู่แล้วเสนอในรู ปแบบต่าง ๆ
เช่ น การศึ กษาการดํารงชี วิตของนกปากห่ าง การศึกษาสมุนไพรในการรั กษาโรค เป็ นต้น ซึ่ งมี
ขั้นตอนในการดําเนิ นโครงงานคือ การกําหนดปั ญหา ตั้งสมมติฐาน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และ
สรุ ปอภิปรายผล
2. โครงงานประเภททดลอง (Experimental research project) มีลกั ษณะเป็ น
การหาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผลโดยใช้วิธีทดลอง ซึ่งต้องมีการออกแบบการทดลอง ผลที่ได้จาก
การทดลองแต่ละอย่างนํามาเปรี ยบเทียบกันเพื่อหาข้อสรุ ป โดยมีข้ นั ตอนคือ กําหนดปั ญหา ตั้ง
จุดประสงค์ ตั้งสมมติฐาน ออกแบบการทดลอง ดําเนิ นการทดลอง รวบรวมข้อมูลที่ ได้จากการ
ทดลอง วิเคราะห์และสรุ ปผลการทดลอง
3. โครงงานประเภทประดิษฐ์ (Development research project) เป็ นการ
ประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ เข้าสู่ กระบวนการปฏิบตั ิโดยอาศัยเครื่ องมือ วัสดุอุปกรณ์ นํามา
ปฏิ บ ตั ิ ต ามแบบแผนที่ ว างเอาไว้ เช่ น โครงงานด้า นคหกรรม เป็ นต้น ซึ่ งมี ข้ นั ตอนคื อ กํา หนด
โครงงาน ประโยชน์ วัตถุประสงค์ รู ปแบบ วัสดุอุปกรณ์ ดําเนินการและนําเสนอผลงาน
4. โครงงานประเภทสร้างทฤษฏีหรื ออธิบาย (Theoretical research project)
เป็ นลักษณะการหาความรู ้ใหม่จากการวิเคราะห์รวบรวมข้อมูล แล้วนํามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเข้า
ช่วย แล้วอภิปรายผลสรุ ปสิ่ งที่คน้ คว้าพบ เช่ น การศึกษาความต้องการใช้โรงอาหาร เป็ นต้น ซึ่ งมี
ขั้นตอนคือ ตั้งปัญหา สมมติฐาน จุดมุ่งหมาย ตัวแปร ขอบเขต รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ อภิปรายผล
สรุ ปและเสนอแนะ
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิ การ (2544 : 1-4) ได้แบ่งตามลักษณะกิ จกรรมได้
เป็ น 4 ประเภทดังนี้คือ
1. โครงงานประเภทสํารวจรวบรวมข้อมูล เช่น การสํารวจมลพิษของอากาศ
ในแหล่งต่าง ๆ
2. โครงงานประเภทการทดลอง เช่น การศึกษาผลของความเข้มข้นของ
ผงซักฟอกที่มีต่อการงอกของเมล็ดข้าวโพด
3. โครงงานประเภทพัฒนาหรื อประดิษฐ์ เช่น โครงงานประดิษฐ์ของเล่น
4. โครงงานประเภท ทฤษฎี หลักการ หรื อแนวคิด เช่ น โครงงานเกษตร
ทฤษฎีใหม่
5. โครงงานภาษาอังกฤษเป็ นโครงงานที่สามารถทําได้ในหลาย ๆ เรื่ องทั้งที่
เกี่ ยวกับวิชาอื่ นหรื อจะทําแยกออกมาเฉพาะวิชา ตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษเช่ น การสะสม
คําศัพท์ภาษาอังกฤษในนิยายที่ชื่นชอบ, การจัดทําป้ ายชื่อต้นไม้ในโรงเรี ยนเป็ นภาษาอังกฤษ
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กล่าวโดยสรุ ป รู ปแบบของโครงงานนั้นมีหลายรู ปแบบ ขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร ความมุ่งหวังทางการเรี ยน บทบาทของผูส้ อนและผูเ้ รี ยน ระดับความสามารถ ความสนใจ
ของผูเ้ รี ยน รวมทั้งเวลา สภาพแวดล้อมและสื่ ออุปกรณ์ต่าง ๆ
3.3.4 ประโยชน์ของโครงงานภาษาอังกฤษ
ไฮนส์ (Haines 2546 : 3 – 4) ได้กล่าวถึงประโยชน์ในการจัดการเรี ยนการสอนโดย
ใช้โครงงานดังต่อไปนี้
1. ผูเ้ รี ย นได้สั ม ผัส กับ ของจริ ง โครงงานเป็ นโอกาสที่ ท ํา ให้ ผู เ้ รี ย นได้
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั โลกความเป็ นจริ ง
2. โครงงานเป็ นกิจกรรมที่เน้นผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเลือกและตัดสิ นใจ
จะช่วยเพิ่มความสนใจและแรงจูงใจให้นกั เรี ยน
3. โครงงานเปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนผูม้ ี ความสามารถต่างกันได้แสดงออก
อย่างเท่าเทียม
4. โครงงานช่วยให้ภาษาบูรณาการเข้าด้วยกันอีกครั้ง
5.โครงงานก่ อให้เกิ ดบริ บทซึ่ งจะทําให้ความจําเป็ นในการใช้ภาษาอย่าง
ถูกต้องและคล่องแคล่วสมดุลกัน
6. โครงงานให้ความรู ้สึกผ่อนคลายจากความซํ้าซากจําเจ
นอกจากนี้ ฟรายด์-บูธ (Fried-Booth 1993 : 7-8) ยังกล่าวถึงประโยชน์ของ
โครงงานไว้พอสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
1. นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และเชื่อมโยงความรู ้อย่างมีความหมาย
2. โครงงานช่วยให้นกั เรี ยนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. นักเรี ยนได้ใช้ทกั ษะทางภาษาในสถานการณ์ใหม่ที่ทา้ ทายและเป็ นจริ ง
3.3.5 การวัดผลประเมินผล นักการศึกษาได้ให้แนวทางการประเมินผลไว้หลายแนวทาง
ด้วยกัน ดังนี้
ไฮนส์ (Haines 2546 : 9-10) กล่าวถึงการวัดผลและประเมินว่า ครู ตอ้ งเก็บบันทึก
แสดงผลสําเร็ จของนักเรี ยนเพื่อไว้ใช้ประเมินผลความมีประสิ ทธิ ภาพของโครงงาน โดยพิจารณา
ตามเนื้องานให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ กระทําได้โดย
1. ระหว่างการทําโครงงาน
1.1 การมีครู เป็ นผูก้ าํ กับดูแลจะช่ วยให้ครู สามารถประเมินได้ว่าเด็ก
เรี ยนรู ้อะไร, จดบันทึกข้อผิดพลาดทางภาษาของนักเรี ยน และตัดสิ นใจว่าจุดใดที่จะนํามาซ่อมเสริ ม
และตรวจสอบดูวา่ นักเรี ยนที่ทาํ งานเป็ นคู่หรื อกลุ่มนั้นเข้ากันได้ดีหรื อไม่
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1.2 บันทึกความก้าวหน้า ถ้าโครงงานดําเนินไปเป็ นช่วง ๆ เช่น 1
ชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ครู ควรแนะนําให้กลุ่ มจดบันทึ กเองว่าได้ทาํ อะไรบ้างในแต่ละครั้ ง “อนุ ทิ น
โครงงาน” ประเภทนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อนักเรี ยนเองในระหว่างทําโครงงาน และอาจช่วยครู ในการ
ประเมิ น ทั้ง กระบวนการ หลัง จากนั ก เรี ยนทํา โครงงานเสร็ จ แล้ว และครู ก็ ค วรจดบัน ทึ ก
ความก้าวหน้าและความสําเร็ จทั้งชั้น ทุกครั้งที่มีการทําโครงงาน
2. หลังจากเสร็ จสิ้ นโครงงาน สิ่ งที่ ต่างจากกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ อื่น ๆ คื อ
โครงงานนั้นมิอาจให้คะแนนได้โดยพิจารณาเพียงเนื้ องาน แม้นกั เรี ยนแต่ละคนจะได้คะแนนตาม
ระดับความพยายามและความมีส่วนร่ วมหรื อจากงานเขียนแต่ละชิ้นที่ทาํ และจากการรายงานหน้า
ชั้น แต่อย่างไรก็ดี ครู ส่วนใหญ่ยงั อยากทราบว่านักเรี ยนแต่ละคนได้รับประโยชน์จากทําโครงงาน
หรื อไม่เพียงใด และกระบวนการทั้งหมดประสบผลสําเร็ จหรื อไม่ ในการที่นกั เรี ยนทํางานร่ วมกัน
เป็ นกลุ่ ม วิ ธี ว ัด ผลความสํ า เร็ จ อาจใช้ วิ ธี ก ารแบบเดิ ม ๆ ไม่ ไ ด้ ครู อาจใช้ วิ ธี ก ารประเมิ น
ประสิ ทธิภาพโดยรวมของโครงงานดังต่อไปนี้
2.1 ทําแบบสอบถาม เพื่อช่วยประเมินคุณค่าของโครงงาน
2.2 อภิ ป รายเรื่ อ งโครงงานกับ นัก เรี ย นทั้ง ชั้น หัว ข้อ ที่ พูด คุ ย เช่ น
นักเรี ยนรู ้สึกสนุ กกับโครงงานไหม เรี ยนรู ้อะไรบ้าง, กิ จกรรมใดที่มีประโยชน์มากที่สุด, อะไรที่
นักเรี ยนคิดว่าสามารถทําได้โดยใช้ภาษาอังกฤษ(ทั้ง ๆ ที่แต่ก่อนทําไม่ได้)
ไรเบและวิดอล (Ribe and Vidal 1993 : 82-90) กล่าวว่าการวัดผลประเมินผล
ผูเ้ รี ย นเป็ นสิ่ ง จํา เป็ น เนื่ อ งจากตอบสนองนโยบายของระบบการศึ ก ษาและเป็ นเครื่ อ งมื อ ของ
กระบวนการเรี ยนรู ้ ภาษา ซึ่ งช่วยให้ผูเ้ รี ยนได้ตรวจสอบการเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง มีอิสระในการวาง
แผนการทํางาน ช่ วยให้ผูส้ อนได้เห็ น ปั ญหาและเข้าใจความรู ้ สึกของผูเ้ รี ยนในวิธีการทํางานที่
แตกต่างกัน
การประเมินผลในระหว่างการดําเนินงานสามารถทําได้โดยรู ปแบบต่าง ๆ ดังนี้
1. แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อแสดงข้อมูลยอนกลับในขั้นตอนต่าง ๆ
ของโครงงาน
2. บันทึกประจําวัน (Diaries) เพื่อตรวจสอบความรู ้ของผูเ้ รี ยนเอง เช่น การ
วางแผนการทํางาน ความคิด อุปสรรคต่าง ๆ
3. จดหมาย (Letter) ซึ่งแสดงความเป็ นส่ วนตัวมากขึ้น
4. การสัมภาษณ์ (Interviews) ซึ่ งมีความเฉพาะเจาะจงและช่วยผูเ้ รี ยนให้เพิ่ม
ปฏิสมั พันธ์ทางวาจาด้วย อาจเป็ นการพูดคุยในกลุ่ม
การวัดผลประเมินผลหรื อประเมินผลสําเร็ จสามารถทําได้ในรู ปแบบต่าง ๆ ดังนี้
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1. แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อสอบถามว่าผูเ้ รี ยนบรรลุวตั ถุประสงค์
ที่ต้ งั ไว้หรื อไม่
2. สํารวจสิ่ งที่ทาํ ได้ (Can-do techniques) เพื่อสอบถามสิ่ งที่เรี ยนรู ้ไปและสิ่ ง
ที่ตอ้ งการจะเรี ยน เพื่อเชื่อมโยงไปยังโครงงานต่อไป
3. แบบทดสอบ (Formal test) ซึ่ งเนื้ อหาควรสอดคล้องกับภาระงานใน
โครงงาน
การประเมินโครงงานโดยรวม นอกจากจะทําการประเมินโดยผูเ้ รี ยนและผูส้ อน
แล้ว ยัง สามารถทํา ได้โ ดยผูเ้ รี ย นอภิ ป รายกลุ่ ม โต้ว าที มี ข อ้ มูลที่ เ ป็ นหลัก ฐาน เช่ น บัน ทึ ก การ
สังเกตการณ์ เป็ นต้น
กล่ า วโดยสรุ ป การประเมิ น ผลนั้น ทํา การประเมิ น ทั้ง กระบวนการตั้ง แต่ เ ริ่ ม
โครงงาน ระหว่างการดําเนิ นการ และท้ายสุ ดเป็ นผลของการดําเนิ นโครงการ เพื่อให้มนั่ ใจว่า
โครงงานนั้นบรรลุวตั ถุประสงค์ในการเรี ยนรู ้
4. กระบวนการพัฒนาแบบฝึ ก
จากการศึ กษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาแบบฝึ ก มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1 ความหมายของแบบฝึ ก
มีนกั การศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการสร้างแบบฝึ กไว้ดงั ต่อไปนี้
สวัสดิ สุ วรรณอักษร (2531 : 107) กล่าวว่า แบบฝึ ก หมายถึง แบบฝึ กเสริ มทักษะ
เพิ่มเติมภาคปฏิบตั ิหลังจากที่ครู ได้อธิบายภาคทฤษฎีหรื อเนื้อหาแล้ว มุ่งให้ผเู ้ รี ยนฝึ กทักษะหรื อเพิ่ม
ความชํานาญ
กันเทอร์ และคณะ (Gunter et al. 1990 : 80) กล่าวว่า แบบฝึ กใช้ในการให้นกั เรี ยนฝึ ก
ด้วยตนเอง และแบบฝึ กควรมีการให้คาํ แนะนําในการทําแก่นักเรี ยน โดยให้ครู แสดงตัวอย่างแก่
นักเรี ยนก่อน เช่น ครู ให้นกั เรี ยนทั้งชั้นช่วยกันตอบคําถามข้อแรก และครู ช่วยให้คาํ แนะนํา จากนั้น
จึงให้นกั เรี ยนทําด้วยตนเอง จากนั้นครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายตรวจสอบและซักถามข้อสงสัย
ในข้อคําถามและคําตอบของแบบฝึ กร่ วมกัน
กาญจนา คุณานุ รักษ์ (2539 : 7) ได้นิยามความหมายของการสร้างแบบฝึ กว่า เป็ น
กระบวนการแก้ปัญหาการเรี ยนการสอนโดยการวิเคราะห์สถานการณ์ หรื อเงื่อนไขการเรี ยนรู ้อย่าง
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เป็ นระบบแล้วจึ งวางแผนอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้จดั การเรี ยนการสอนบรรลุจุดหมาย โดยอาศัย
ความรู ้จากทฤษฏีต่าง ๆ เช่น ทฤษฏีการเรี ยนรู ้ ทฤษฏีการเรี ยนการสอน เป็ นต้น
อารี ย ์ บัวคุม้ ภัย (2540 : 18) ได้ให้ความหมายของแบบฝึ กไว้วา่ เป็ นการสร้างแบบฝึ กใน
รู ปแบบที่หลากหลาย โดยมีจุดประสงค์เพื่อเสริ มทักษะต่าง ๆ ให้เกิดแก่ผูเ้ รี ยนในขณะเรี ยนหรื อ
หลังจากเรี ยนจบแล้ว
กลิ่นพยอม สุ ระคาย (2544 : 56) ได้สรุ ปความหมายของการสร้างแบบฝึ กไว้ว่า เป็ น
วิธีการที่จะทําให้การเรี ยนการสอนบรรลุเป้ าหมาย โดยมีการวางแผนการเรี ยนการสอนอย่างมีระบบ
ขั้นตอนและกระบวนการ มีการนําเอาความรู ้และทฤษฎีต่าง ๆ มาใช้ เพื่อหาวิธีที่ทาํ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการ
เรี ยนรู ้ได้ง่ายขึ้น เพื่อเป็ นการพัฒนาการเรี ยนการสอนให้มีคุณภาพ
กล่าวโดยสรุ ป ความหมายของแบบฝึ ก เป็ นแบบฝึ กที่ เพิ่มเติ มขึ้นมา หลังจากผูเ้ รี ยน
เรี ยนรู ้ภาคทฤษฏีมาแล้ว โดยมุ่งให้ผเู ้ รี ยนเพิ่มทักษะในการเรี ยนรู ้และเกิดความชํานาญมากยิง่ ขึ้น
4.2 หลักการสร้ างแบบฝึ ก
จากการศึกษาหลักการสร้างแบบฝึ ก มีนกั การศึกษาหลายท่านได้เสนอแนวทางการสร้าง
แบบฝึ กไว้ดงั นี้
บ็อค (Bock 1993 : 3) ได้เสนอหลักการสร้างแบบฝึ กไว้ดงั นี้
1. ก่ อนสร้ างแบบฝึ กต้องกําหนดโครงร่ างคร่ าว ๆ ก่ อนว่าเกี่ ยวกับเรื่ องอะไร มี
จุดประสงค์อย่างไร
2. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่จะใช้สร้างแบบฝึ ก
3. เขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและเนื้อหาให้สอดคล้องกัน
4. แจงจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมออกเป็ นกิจกรรมย่อย โดยคํานึงถึงความเหมาะสม
ของผูเ้ รี ยน และเรี ยงกิจกรรมหรื องานที่นกั เรี ยนต้องปฏิบตั ิจากง่ายไปยาก
5. กําหนดอุปกรณ์ที่จะใช้ในแต่ละตอนให้เหมาะสมกับแบบฝึ ก
6. กําหนดเวลาที่จะใช้ในแบบฝึ กแต่ละตอนให้เหมาะสม
7. ควรประเมินผลก่อนและหลังเรี ยน
ซี ลส์และกลาสโกว์ (Seels and Glasgow 1990 : 4) ได้เสนอแนะว่า ในการจัด
สถานการณ์ทางการสอนสามารถกําหนดขอบเขตเนื้ อหาหลักสู ตรจากหน่วยการเรี ยนระดับเนื้ อหา
หลักสู ตร จากหน่ วยการเรี ยนระดับเล็กสู่ ระดับใหญ่ และในการออกแบบการสอนควรคํานึ งถึง
ส่ วนประกอบดังนี้
1. เนื้อหาที่คดั เลือกมาต้องอิงจุดประสงค์รายวิชา
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2. กลวิธีที่ใช้ในการสอนต้องอิงทฤษฎีและผลงานทางการวิจยั ที่ได้มีผทู ้ าํ ไว้
3. การวัดผลต้องอิงพฤติกรรมการเรี ยนรู ้
4. รู ้จกั นําเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้แบบฝึ กมีประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผลและคุม้ ค่า
ซีลส์และกลาสโกว์ (Seels and Glasgow 1990 : 50) เสนอขั้นตอนการสร้างแบบฝึ กดัง
แผนภาพต่อไปนี้

วิเคราะห์
ปัญหา
1

กลวิธี

วิเคราะห์
ภาระงาน
และวิธี
สอน
2

ในการ
สอน
4

จุด
ประสงค์
และแบบ
ทดสอบ
3

พิจารณา
เลือก
สื่ อ
5

พัฒนา
สื่ อ
6
ประ
เมิน
ผล
การ
ปฏิบตั ิ
7

ใช้
เครื่ อง
มือ
8
ประ
เมิน
ผล
สรุ ป
9

นํา
ออก
เผย
แพร่
10

แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการสร้างแบบฝึ ก
ที่มา : Barbara Seels and Zita Glasgow, Exercise in Instructional Design (Ohio : Merrill
Publishing Company, 1990), 50.
จากแผนภาพพออธิบายได้ดงั นี้
1. วิเคราะห์ปัญหา กําหนดปั ญหาการสอน โดยรวบรวมปั ญหาจากการประเมิน
ความต้องการของผูเ้ รี ยน
2. วิเคราะห์ภาระงาน โดยรวบรวมข้อมูลจากทักษะต่าง ๆ รวมไปถึงพฤติกรรม
ทางการเรี ยนและทัศนคติ จากนั้นจึงวิเคราะห์วิธีการสอน เพื่อกําหนดวิธีที่ตอ้ งการ
3. เขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม และกําหนดเกณฑ์การทดสอบเพื่อให้สัมพันธ์
กับจุดประสงค์
4. กําหนดกลวิธีการสอนหรื อส่ วนประกอบของการสอน เช่น ขั้นนํา เสนอเนื้ อหา
หรื อขั้นการฝึ กปฏิบตั ิ
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5. เลือกรู ปแบบการสอนและสื่ อที่จะนํามาสร้างเป็ นแบบฝึ ก
6. วางแผนผลิต พัฒนาสื่ อ ตรวจสอบขั้นตอนในการพัฒนาสื่ อเพื่อให้สอดคล้อง
กับโครงสร้างการสอน
7. วางแผน และกําหนดกลวิธีที่จะใช้ในการประเมินผลขั้นปฏิบตั ิการ (Formative
Evaluation) รวบรวมข้อมูลในขั้นการวัดการเรี ยนรู ้รายจุดประสงค์ เพื่อนําไปพิจารณาปรับปรุ งหรื อ
อาจมีการทดสอบใหม่
8. วางแผนขั้นตอนในการใช้เครื่ องมือ
9. ดําเนินการประเมินผลขั้นสรุ ป
10. นําแบบฝึ กที่ผลิตออกเผยแพร่
นิกซอน (Nixon 1995 : 1-9 ) ได้เสนอวิธีการพัฒนาสื่ อหรื อแบบฝึ กโดยมีแนวทางดังนี้
1. ขั้นเตรี ยมการ (Preparation) โดยมีการวิเคราะห์ความสนใจของผูเ้ รี ยน ดูความ
สอดคล้องของสิ่ งแวดล้อมที่จะเอื้อต่อการจัดการเรี ยนการสอนและดําเนินการจัดหาสื่ อที่เหมาะสม
มีคุณภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย
2. ขั้นรวบรวมแหล่งข้อมูล (Collection of resource) ผูเ้ รี ยนสามารถมีส่วนร่ วมใน
การช่ ว ยรวบรวมข้อ มู ล ซึ่ งอาจได้จ ากสถานที่ ท าํ งานต่ า ง ๆ เช่ น จากศู น ย์ก ารค้า พิ พิ ธ ภัณ ฑ์
โรงพยาบาล ห้องสมุด ฯลฯ
3. ออกแบบกรอบงาน (Design frameworks) เพื่อสร้างสื่ อ พิจารณาตรวจสอบดูว่า
มีส่วนใดที่ตอ้ งทําให้เกิดความชัดเจนขึ้น หรื อปรับส่ วนใดบ้างเพื่อให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
4. ดูผลย้อนกลับ (Feedback) เมื่อนําสื่ อที่สร้างขึ้นไปใช้แล้วควรติดตามผลการใช้
ว่าได้ผล มีความคุม้ ค่ามากน้อยเพียงใด เพื่อเป็ นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป
อารี บัวคุม้ ภัย (2540 : 21-22) ได้กล่าวหลักของการสร้างแบบฝึ กไว้ดงั นี้
1. ยึดหลักจิตวิทยาการเรี ยนรู ้และพัฒนาการของผูเ้ รี ยนในแต่ละวัย
2. ต้องตั้งจุ ดประสงค์ที่แน่ นอนว่าจะฝึ กทักษะด้านใด เพื่อจัดเนื้ อหาให้ตรงกับ
จุดประสงค์
3. ต้องมีความยากง่ายเหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของผูเ้ รี ยน และเรี ยงลําดับจาก
ง่ายไปยาก
4. ต้องมีคาํ ชี้แจงที่เข้าใจง่าย และควรมีตวั อย่างเพื่อให้นกั เรี ยนเข้าใจมากขึ้น
5. ต้องมีรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้กว้างขวาง ส่ งเสริ มความคิด
สร้างสรรค์ และไม่ทาํ ให้เกิดความเบื่อหน่าย
6. ต้องมีความถูกต้องด้านเนื้อหา ซึ่งทําได้โดยการตรวจสอบหรื อทดลองใช้ก่อนที่
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จะนําไปใช้จริ ง
7. ต้องมีรูปภาพประกอบเพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรี ยน
8. ต้องให้นกั เรี ยนทราบความก้าวหน้า ในการทําแบบฝึ กทักษะของตนเพื่อเป็ นการ
จูงใจให้เกิดการเรี ยนรู ้ในโอกาสต่อไป
ทอมลินสัน (Tomlinson 1998 : 96 – 99) ได้นาํ เสนอการสร้างและพัฒนาแบบฝึ กโดย
สามารถดําเนินการได้ดงั นี้
1. ระบุความต้องการของผูเ้ รี ยน (Identification)
2. กําหนดขอบเขตของความต้องการ หรื อปั ญหา (Exploration) ในรู ปของประเภท
ของภาษา ความหมาย หน้าที่ของภาษา ทักษะที่ใช้ ฯลฯ
3. ตระหนักถึงแนวทางในการสร้างสื่ อ (Contextual realization) ในการวางแผนทํา
สื่ อใหม่ ๆ ที่ตรงกับรู ปแบบแนวคิด มีเนื้อหาที่เหมาะสม
4. ตระหนักถึงเนื้อหาที่จะใช้ในการเรี ยนการสอน (Pedagogical realization) โดย
เลือกแบบฝึ กหัดหรื อกิจกรรมที่เหมาะสมที่จะนําไปใช้ในการเรี ยนการสอน
5. รู ปแบบของสื่ อ (Physical production) โดยพิจารณาดูรูปแบบให้มีความ
เหมาะสม เช่น ประเภท ขนาด ความยาวของเทป ฯลฯ
6. การใช้สื่อ (Use) ครู แนะนําวิธีการใช้สื่อให้กบั นักเรี ยน ตามแบบฝึ กหรื อใบงาน
เพื่อมอบหมายให้ไปทําที่บา้ น และตรวจสอบในชัว่ โมงถัดไป
7. การประเมินสื่ อ (Evaluation) โดยการให้คาํ แนะนําและแก้ปัญหาความยากของ
สื่ อกับนักเรี ยน
4.3 ประโยชน์ ของแบบฝึ ก
การฝึ กทักษะทางภาษาจําเป็ นต้องมีแบบฝึ กเพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้เกิดการเรี ยนรู ้และฝึ กฝน
ทักษะจนเกิดความชํานาญ ซึ่งมีนกั การศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึ กไว้ดงั นี้
วนิดา สุ ขวนิช (2536 : 36) กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึ กไว้ดงั นี้
1. แบบฝึ กเป็ นอุปกรณ์การสอนที่ช่วยลดภาระของครู ได้มาก
2. แบบฝึ กช่วยในเรื่ องความแตกต่างระหว่างบุคคล การให้นักเรี ยนทําแบบฝึ กที่
เหมาะสมกับความสามารถช่วยให้นกั เรี ยนประสบความสําเร็ จในด้านจิตใจมากขึ้น
3. แบบฝึ กช่วยเสริ มให้ทกั ษะทางภาษาคงทน เพราะมีการฝึ กซํ้าหลาย ๆ ครั้ง
4. แบบฝึ กเป็ นเครื่ องช่วยให้นกั เรี ยนได้ฝึกฝนทักษะในการใช้ภาษาให้ดีข้ ึน
5. แบบฝึ กช่วยเป็ นเครื่ องมือวัดผลการเรี ยนหลังจากจบบทเรี ยนแต่ละครั้ง
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6. แบบฝึ กช่วยให้นกั เรี ยนสามารถทบทวนได้ดว้ ยตนเอง
7. ทําให้ครู มองเห็ นปั ญหาต่าง ๆ ของนักเรี ยนได้ชัดเจน และสามารถปรั บปรุ ง
แก้ไขปัญหานั้น ได้ทนั ท่วงที
8. แบบฝึ กที่จดั ทําขึ้นนอกเหนื อจากที่มีอยู่ในหนังสื อจะช่วยให้นกั เรี ยนได้ฝึกฝน
เต็มที่
9. แบบฝึ กที่จดั พิมพ์ไว้เรี ยบร้อยแล้ว ช่วยให้ครู ประหยัดเวลาในการเตรี ยม ผูเ้ รี ยน
ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาลอกแบบฝึ กหัดทําให้มีโอกาสฝึ กฝนทักษะต่าง ๆ มากขึ้น อีกทั้งทําให้ผูเ้ รี ยนเห็น
ความก้าวหน้าของตนเอง
ยุพาภรณ์ ชาวเชียงขวาง (2537 : 16) กล่าวว่า แบบฝึ กเป็ นส่ วนที่เพิ่มหรื อเสริ มหนังสื อ
เรี ยนในการเรี ยนทักษะ เป็ นอุปกรณ์การส่ วนที่ช่วยลดภาระของครู เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนฝึ ก
ทักษะการใช้ภาษาได้ดีข้ ึน ช่วยในเรื่ องความแตกต่างระหว่างบุคคล อีกทั้งเสริ มทักษะทางภาษาโดย
ฝึ กทันทีหลังผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้
กาญจนา คุณานุรักษ์ (2539 : 8-10) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึ กไว้ดงั นี้
1. ช่วยลดเวลาการสอนของครู และเพิ่มประสิ ทธิภาพการเรี ยนรู ้ได้เป็ นอย่างดี
2. แบบฝึ กเหมาะสมกับเอกัตภาพของผูเ้ รี ยนแต่ละคน เพราะเป็ นการเน้นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
3. ประโยชน์ต่อการประเมินผลเพื่อปรับปรุ งการเรี ยนการสอน
จะเห็นได้ว่าแบบฝึ กมีประโยชน์อย่างยิ่งทั้งต่อตัวผูเ้ รี ยนเองและผูส้ อน กล่าวคือ ผูเ้ รี ยน
สามารถเห็นความก้าวหน้าของตนเอง รวมทั้งเป็ นการวัดความสามารถว่าอยูใ่ นระดับใด ส่ วนผูส้ อน
แบบฝึ กช่ วยลดภาระงาน อีกทั้งสามารถเห็ นข้อบกพร่ องในการเรี ยนการสอนทําให้สามารถวาง
แผนการสอนเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
4.4 การประเมินแบบฝึ ก
ทอมลินสัน (Tomlinson 1998 : 228-238) ได้แบ่งการประเมินแบบฝึ กไว้ 5 ขั้นตอน
ดังนี้
1. ตรวจสอบรายละเอียดของแบบฝึ ก (Description of the task) ทั้งทางด้านเนื้ อหา
เช่น ขั้นตอนการทําภาระงาน ภาษาที่นกั เรี ยนต้องใช้และเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
2. วางแผนการประเมินแบบฝึ ก (Planning the evaluation) โดยวางกรอบการ
ประเมินทั้งด้านแนวการสอน จุดประสงค์ เป้ าหมาย ขอบข่าย ผูป้ ระเมิน เวลา ประเภทของข้อมูลที่
ใช้ประเมิน
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3. เก็บ รวบรวมข้อมูล (Collecting
information)
โดยใช้เครื่ อ งมื อ เช่ น
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และแบบทดสอบ
4. วิเคราะห์ขอ้ มูล (Analysis of the information collected) เพื่อตรวจสอบว่าแบบ
ฝึ กที่สร้างขึ้นเป็ นไปตามจุดประสงค์ที่วางไว้หรื อไม่ และเพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งพัฒนา
แบบฝึ ก
5. สรุ ปและเสนอแนะ (Conclusions and recommendation) สรุ ปผลจากข้อมูลที่ได้
วิเคราะห์ ว่าแบบฝึ กที่สร้างขึ้นว่า นักเรี ยนเรี ยนรู ้ได้ดีมากน้อยแค่ไหน และจัดทําข้อเสนอแนะเพื่อ
การสอนครั้งต่อไป
5. ขอบข่ ายเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วกับปัญหาของวัยรุ่นตอนต้ น
จากการศึกษางานเอกสารและงานวิจยั ต่าง ๆ สามารถสรุ ปปั ญหาสําหรับวัยรุ่ นตอนต้น
ในด้านต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้
5.1 สภาพปัญหาสั งคมไทย
ปั จจุบนั สภาพสังคมไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างมาก ดังจะเห็นได้ว่า การ
แต่งกายได้ลอกเลียนแบบชาติตะวันตก มีการเลียนแบบพฤติกรรมทางเพศอย่างผิด ๆ คนรุ่ นใหม่
เข้าถึงศาสนาน้อยขึ้น อาชญากรรมเพิ่มขึ้น คนไทยนิ ยมต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็ นดารา นักร้อง หรื อฟั ง
เพลงต่างชาติ ปั ญหาการจราจรที่ติดอันดับต้น ๆ ของโลก การทุจริ ตคอรัปชัน่ สุ ขภาพสังคมอ่อนแอ
เกิดจากใช้เครื่ องทุ่นแรงมากมาย และขาดการดูแลที่ดี วัยรุ่ นมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เที่ยวเตร่
ในสถานที่ไม่สมควร แต่งเนื้อแต่งตัวล่อแหลม มัว่ เซ็กส์ ขายบริ การ ทําแท้ง ติดอบายมุข ยาเสพติด
การพนัน ขาดการเคารพต่อผูใ้ หญ่ และก่อปั ญหาอาชญากรรม (สมชัย บวรกิตติ 2546 : 406-409;
สุ ทธินนั ท์ ปรัชญพฤทธิ 2548 : 94 - 95) ซึ่งจากปั ญหาดังกล่าว พอจะสามารถจําแนกความรุ นแรง
ได้เป็ น 9 ประเภทด้วยกัน คือ ความรุ นแรงต่อตนเอง ความรุ นแรงในครอบครัว หรื อความรุ นแรงต่อ
ผูห้ ญิงในชี วิตคู่ ความรุ นแรงในวัยรุ่ น ความรุ นแรงทางเพศ ความรุ นแรงจากสื่ อ ความรุ นแรงจาก
กฎหมาย ความรุ นแรงในสังคม และความรุ นแรงอื่น ๆ (หมอชาวบ้าน 2546 : 13) ดังนั้นจึงจําเป็ น
อย่างยิง่ ที่สถานศึกษาต่าง ๆ ต้องทําหน้าที่ในการสร้างแนวทางการปลูกฝังค่านิ ยมให้เกิดขึ้น ซึ่ งต้อง
อาศัยวิธีการและสื่ อที่เหมาะสม เพื่อให้ผเู ้ รี ยนยอมรับ ศรัทธา เชื่อถือ จนสามารถนําไปปฏิบตั ิ จน
เป็ นแบบแผนของการดําเนิ นชี วิต เพื่อให้ครอบคลุ มสิ่ งที่ เป็ นคุ ณลักษณะของคนดี ใ ห้มากที่ สุด
(จํารัส นองมาก 2547 : 86)
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5.2 ปัญหาด้ านร่ างกายของวัยรุ่ นตอนต้ น
ปั ญหาด้านร่ างกายสําหรับเด็กรวมไปถึงสิ่ งที่มีผลกระทบต่อร่ างกายด้วย เช่ น ปั ญหา
สุ ขภาพ วิภาเพ็ญ เจียสกุล (2003 : 20) ได้แบ่งปั ญหาความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพของเด็กจากสิ งแวดล้อม
ออกเป็ น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่
1. ความเสี่ ยงขั้นพื้นฐาน เป็ นความเสี่ ยงที่มีสาเหตุมากจากการขาดแคลนและการ
ขาดการให้ความสําคัญอย่างจริ งจังต่อการจัดสภาพการสุ ขาภิบาลสิ่ งแวดล้อม เช่ น การดื่ มนํ้าไม่
สะอาด การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่ งปฏิกลู ควบคุมสัตว์ไม่ดีพอ เป็ นต้น
2. ความเสี่ ยงที่มากับความทันสมัย การใช้สารเคมีโดยไม่ถูกต้อง สารพิษเหล่านี้
พบได้ในอากาศ ในนํ้าและในห่ วงโซ่อาหาร
3. ความเสี่ ยงรู ปแบบใหม่ในภาวการณ์ปัจจุบนั เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ
ของโลก มลพิษทางอากาศเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพและพัฒนาการของเด็ก
นวลอนงค์ บุญจรู ญศิลป์ (2546 : 6-7) กล่าวว่า เด็กวัยเรี ยน (5-12 ปี ) บริ โภคอาหารส่ วน
ใหญ่ ได้แก่ ข้าว ก๋ วยเตียว ขนมปั ง รวมทั้งอาหารฟาสต์ฟู้ด เช่น ไก่ทอด พิซซ่ า เป็ นต้น อาหารมื้อ
เย็นมักมีปริ มาณมากกว่ามื้ออื่นทั้งหมด เด็กวัยนี้ชอบกินอาหารว่าง เช่น ขนมกรุ บกรอบ ขนมหวาน
นํ้าแข็งใส ไอศกรี ม นํ้าอัดลม เด็กมักได้รับอิทธิพลจากโทรทัศน์ โปสเตอร์ ซึ่งพฤติกรรมการบริ โภค
และบริ โภคนิ สัยของเด็กรวมทั้งลักษณะการเลี้ยงดูมีส่วนส่ งเสริ มให้เด็กมีภาวะโภชนาการเกินหรื อ
เป็ นโรงอ้วนได้ง่าย หรื ออาจเป็ นสาเหตุของโรคอื่น ๆ เช่น เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง
บรรจบ ชุณหสวัสดิกลุ (2546 : 83) ได้กล่าวถึงสารเคมีในอาหารที่เกิดผลต่อสุ ขภาพของ
เด็กนักเรี ยนไว้ดงั นี้
1. กลุ่มอาหารขยะ (Junk food syndrome) เป็ นผลทําให้สมองของเด็กขาดวิตามิน
เกิดอาการตื่นเต้นง่าย ซุกซนเกินเหตุ สมาธิ ส้ นั อารมณ์แปรปรวน ก้าวร้าว ตามด้วยอ่อนเปลี้ยเพลีย
แรง นอนไม่หลับ และผลการเรี ยนตกตํ่า
2. โรคอ้วน สารเคมีในอาหารที่แต่งสี แต่งกลิ่น ใส่ ผงชูรสจะยัว่ ยวนให้เด็กกิน เป็ น
เหตุให้รับคาร์ โบไฮเดรตที่เข้าสู่ ร่างกายมาก ทําให้เกิดโรคอ้วนและไขมันเลือดสู งในเด็กนักเรี ยน
สถิติกรมอนามัย ปี 2540 เด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนเอกชนอ้วน 25.7-28.1 % เด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนสังกัด
สปช อ้วน 23.3-27.4 % เด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนสังกัด กทม. อ้วน 11.2-14.6 และมีเด็กนักเรี ยนทัว่
ประเทศอ้วน 6.7 %
3. ฟั นผุ การสํารวจของกองทันตสาธารณสุ ข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข
พบว่า อัตราฟันนํ้านมผุในเด็ก 5-6 ปี มีถึง 87.6 % (ปี 2544) และต้องถอนฟันเฉลี่ยคนละ 6.1 ซี่
4. ป่ วยง่าย ภูมิตา้ นทานตํ่า
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5. เสี่ ยงต่อมะเร็ ง
6. เพิ่มความเสี่ ยงต่อโรคความดันเลือดสูง โรคหัวใจและไตวาย
7. อาการต้องพิษผลชูรส เช่น ชาปาก ลิ้น ร้อนวูบวาบตามใบหน้า ต้นคอ หน้าอก มี
ผื่นตามตัว แน่ นหน้าอก หัวใจเต้นช้า หากรับประทานผงชูรสมากในเด็กอาจทําให้เกิดภาวะชักได้
อีกด้วย
นอกจากนี้ ลัดดา เหมาะสุ วรรณ (2547 : 10, 64-67) กล่าวว่า ปั ญหาโภชนาการและโรค
อ้วนเพิ่มสู งขึ้นอย่างมาก เด็กมีภาวะอ้วนเพิ่มขึ้น ซึ่ งการขาดความรู ้เรื่ องโภชนาการทําให้เกิดปั ญหา
ด้านสุ ขภาพตามมาโรคไข้เลือกออกและอุบตั ิเหตุ เป็ นสาเหตุตน้ ๆ ของการเจ็บป่ วย
5.3 ปัญหาด้ านสติปัญญาและอารมณ์ ของวัยรุ่ นตอนต้ น
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย พบว่า “เด็กไทยยิ่งเรี ยนเชาว์
ปั ญญายิ่งตํ่าลง วัยรุ่ นที่มีอายุ 6-12 ปี มีระดับเชาว์ปัญญาเฉลี่ย 91.2 อายุ 13-18 ปี ระดับเชาว์ปัญญา
เฉลี่ ย 89.9 แสดงให้เ ห็ น ว่า เด็ก ส่ ว นมากมี ร ะดับ เชาว์ปั ญ ญาอยู่ใ นเกณฑ์ค่ อ นข้า งตํ่า (จี ร าพร
หัสเนตร 2548 :
118) ช่ ว งอายุ 6-12 ปี เด็ก ร้ อยละ 97 ของกลุ่ ม อายุน้ ี ได้เ ข้า เรี ย นในระดับ
ประถมศึ ก ษา ที่ เ หลื อ ร้ อ ยละ 3 คื อ เด็ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางร่ า งกาย สติ ปั ญ ญา และอารมณ์
คุณภาพการศึกษา อัตราการคงอยูต่ ้ งั แต่เข้าเรี ยนชั้นประถมปี ที่หนึ่งจนจบปี ที่ 6 ร้อยละ 80 อีกร้อยละ
20 จะเป็ นเด็กที่ออกกลางคันด้วยสาเหตุต่าง ๆ กัน และส่ วนใหญ่เป็ นปั ญหาด้านเศรษฐกิจ ส่ วนการ
อ่านหนังสื อนั้น อัตราการใช้เวลาในการอ่านหนังสื อของคนไทยที่มีอายุต้ งั แต่ 10 ปี ขึ้นไป ใช้เวลา
ในการอ่านหนังสื อเพียง 2.99 นาทีต่อวัน และคนไทยวัย 10-15 ปี ใช้เวลาอ่านหนังสื อน้อยที่สุด คือ
เพียง 1.28-4.43 นาทีต่อวัน สติปัญญาของเด็กไทยโดยเฉลี่ยอยูใ่ นภาวะค่อนข้างวิกฤต ต้องทําการ
แก้ไขปั ญหาอย่างครบวงจรและเร่ งด่วน เพราะความบกพร่ องด้านสติปัญญา จะนําไปสู่ ปัญหาต่าง ๆ
มากมาย (นิชรา เรื องดารกานนท์ 2547 : 90)
นอกจากนี้ ลัดดา เหมาะสุ วรรณ (2547 : 37) ได้ทาํ การวิจยั พัฒนาการแบบองค์รวมของ
เด็กไทย พบว่า การสอนเด็กที่เน้นให้เด็กท่องจําสอบได้ อาจทําให้เด็กไม่รู้จกั คิดวิเคราะห์ แยกแยะ
หรื อมีความคิดสร้างสรรค์ การสอนเด็กที่เน้นให้มีสติปัญหาเฉี ยบแหลม โดยละเลยการหล่อหลอม
วุฒิ ภาวะทางอารมณ์ และปลู กฝั งจริ ยธรรม อาจทําให้เ ด็กฉลาดหลัก แหลม แต่ ว่าขาดศี ลธรรม
จริ ยธรรม ทํางานกับผูอ้ ื่นไม่เป็ น
5.4 ปัญหาด้ านสั งคมของวัยรุ่ นตอนต้ น
ปั ญหาด้านนี้เป็ นปัญหาที่สงั คมส่ วนใหญ่ตอ้ งให้ความร่ วมมือในการแก้ไข ซึ่งจากการ
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สํารวจผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตจํานวน 20,000 ราย ในปี 2546 พบว่า จํานวนผูเ้ ล่นเกมมีแนวโน้มสู งขึ้น
ส่ วนใหญ่อายุ 10-14 ปี แต่ละคนต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการเล่นเกม 2,500 บาทหรื อ มากกว่าต่อเดือน
ผูป้ กครองส่ วนใหญ่กงั วลกลัวบุตรหลานเล่นเกมแล้วเสี ยสุ ขภาพ นอกจากเสี ยการเรี ยนแล้ว ยังเสี ย
เงินและอาจถูกล่อลวง อีกทั้งยังทําให้ความสัมพันธ์กบั ครอบครัวลดน้อยลงด้วย (จีราพร หัสเนตร
2548 : 119) อีกทั้ง สุ กญั ญา หาญตระกูล (2548 : 78) กล่าวเสริ มว่า การติดเกมส่ งผลต่อจิตใจและ
พฤติกรรมเหมือนการเสพติดสารเสพติดอื่น ๆ เช่น ควบคุมตนเองให้หยุดเล่นไม่ได้ ยิง่ เล่นมาก เมื่อ
เลิ ก แทนที่ จ ะพอใจ กลับ อยากเล่ น มากขึ้ น เอาแต่ ใ จตนเอง ก้า วร้ า ว เสี ย การรั บ ผิ ด ชอบใน
ชีวิตประจําวัน และอาจส่ งผลต่อการเรี ยน สุ ขภาพและสายตาอื่น ๆ อีกมาก นอกจากนี้ ในการวิจยั
พัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย (ลัดดา เหมาะสุ วรรณ 2547 : 50) พบว่า กิจกรรมที่เด็กอายุ 618 ปี ทําในเวลาว่าง คือการดูโทรทัศน์หรื อวีดีโอ รองลงมาคือการอ่านหนังสื อเรี ยน ออกกําลังกาย
ไปเที่ยวเล่นกับเพื่อน นอน อ่านหนังสื ออ่านเล่น เล่นดนตรี หรื อร้องเพลง เล่นเกมกด หรื อเกมตูห้ รื อ
เกมคอมพิวเตอร์ตามลําดับ รายการโทรทัศน์ที่ดู 3 ลําดับแรก คือ การ์ ตูน ละครหรื อภาพยนตร์ และ
เกมโชว์ (ลัดดา เหมาะสุ วรรณ 2547 : 7) นอกจากนี้พฤติกรรมเยาวชนที่ควรแก้ไขที่สุด อันดับแรก
คือ การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ต่อมาคือบุหรี่ สุ รา ยาเสพติด ความรุ นแรง การพนัน และการ
ลักขโมยตามลําดับ (มติชนสุ ดสัปดาห์ 2548 : 2-8) งานวิจยั หลายชิ้นชี้ให้เห็นว่า การโยกย้ายถิ่นฐาน
ของผูป้ กครองทําให้เด็กนักเรี ยนจํานวนมากมีแนวโน้มของการถูกทําลายตัวตนทางวัฒนธรรมและ
การแสดงออกความรุ น แรง และปั จ จัย อัน เนื่ อ งมากจากโรงเรี ย นที่ อ าจปฏิ บ ัติ ต่ อ เด็ ก อย่า งไม่
เหมาะสมเป็ นปั จจัยยัว่ ยุให้เกิดความรุ นแรงต่อเนื่องในเด็กมากขึ้น (สานปฏิรูป 2546 : 112)
กล่ า วโดยสรุ ป ปั ญหาที่ เ กี่ ย วกับวัย รุ่ น ตอนต้น ที่ สําคัญคื อด้า นสุ ข ภาพร่ างกาย ด้า น
สติปัญญา อารมณ์และสังคม ซึ่ งปั ญหาในแต่ละด้านส่ งผลกระทบต่อพัฒนาการในด้านอื่น ๆ ด้วย
ดังนั้นการที่ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้สภาพปั ญหาดังกล่าวทําให้เห็ นความสําคัญและสามารถปฏิบตั ิตนได้
เหมาะสม
6. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการศึ ก ษางานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง ทั้ง ในประเทศและต่ า งประเทศ มี ร ายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้
6.1 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการพัฒนาแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษทั้ง
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ในประเทศและต่างประเทศ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
งานวิ จั ย ภายในประเทศ จากการศึ ก ษางานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การพัฒ นาแบบฝึ ก
ภายในประเทศ สามารถจัดกลุ่มได้เป็ น 3 กลุ่มมีรายละเอียดดังนี้
6.1.1 การพัฒนาแบบฝึ กการอ่านโดยใช้สื่อจริ ง มีดงั นี้
ปณพร สุ วรรณไตรย์ (2539) ได้สร้างแบบฝึ กการอ่านเพือ่ การสื่ อสารจากเอกสาร
จริ ง สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนคําชะอีวิทยาคาร จังหวัดมุกดาหาร จํานวน 194
คน ทําการสุ่ มตัวอย่างจากนักเรี ยนที่เรี ยนวิชาการอ่าน 1 (อ .31) จํานวน 35 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการ
วิจยั คือ แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษที่สร้างจากเอกสารจริ ง จํานวน 12 บท โดยอิงจุดประสงค์การ
เรี ยนรู ้รายวิชาการอ่าน ของกลุ่มโรงเรี ยนมัธยมศึกษาจังหวัดมุกดาหาร มีประสิ ทธิภาพดีใกล้เคียงกับ
เกณฑ์ เท่ ากับ 75.12/74.51 แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่ านภาษาอังกฤษ สําหรั บชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยอิงจุดประสงค์การเรี ยนรู ้รายวิชาการอ่าน 1 (อ 031) ชนิ ดเลือกตอบจํานวน 1
ฉบับ มี 50 ข้อ มีค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.8066 และแบบทดสอบวัดเจตคติ โดยกําหนดตัวเลือก 5
ระดับ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.9663 ผลปรากฏว่า นักเรี ยนที่ได้รับการฝึ กจากแบบฝึ กการอ่านที่
สร้ างจากเอกสารจริ งมี ส่วนช่ วยให้ผลสัมฤทธิ ในการอ่านพัฒนาความสามารถ ในการอ่านของ
นักเรี ยนสูงขึ้น
พูนทรัพย์ นาคนาคา (2539) ได้ทาํ การศึกษา เรื่ องการพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอน
เพื่อเพิ่มทักษะการอ่านหนังสื อพิมพ์และวารสารภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาสถาบันราชภัฏ เพื่อ
ศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความสนใจในการอ่านหนังสื อพิมพ์
และวารสาร กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชา อ 1550103 การ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายโดยทัว่ ไป ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2538 สถาบันราชภัฏสวน
สุ นนั ทา จํานวน 4 ห้องเรี ยน มีจาํ นวนนักศึกษาทั้งสิ้ น 144 คน ใช้แบบทดสอบวัดความสามารถใน
การอ่ า นภาษาอัง กฤษและแบบวัด ความสนใจในการอ่ า นที่ ผูว้ ิ จ ัย สร้ า งขึ้ น ผลการวิ จ ัย พบว่ า
ความสามารถในการอ่ านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรี ยนหลังการใช้แบบฝึ กการอ่ าน
ภาษาอังกฤษสูงกว่าก่อนการอ่านอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพบว่านักเรี ยนที่มีความ
สนใจในการอ่านหนังสื อพิมพ์ วารสาร และเจตคติต่อกิจกรรมการอ่านอยูใ่ นรับสูง
พิศาล อินทร์ ทอง (2541) ได้ทาํ การศึกษาเปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนก่อนและหลังการใช้บทเรี ยนเสริ มโดยใช้หนังสื อพิมพ์ ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนปรางค์กู่ จังหวัดศรี สะเกษ สุ่ มห้องเรี ยนมา 1 ห้องเรี ยน จาก 3 ห้องเรี ยน
ได้นกั เรี ยนกลุ่มตัวอย่างจํานวน 52 คน ให้นกั เรี ยนอ่านบทเรี ยนอ่านเสริ มที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น จํานวน
10 บท ใช้เวลาในการทดลอง 10 คาบ รวม 5 สัปดาห์ ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถในการอ่าน
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ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนหลังการใช้บทเรี ยนอ่านเสริ มสู งกว่าก่อนการใช้บทเรี ยนอ่านเสริ มอย่างมี
นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย นอ่ า นเสริ ม จากหนัง สื อ พิ ม พ์
ภาษาอังกฤษมีค่า 78.64/78.73 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนด ถือว่าบทเรี ยนอ่านเสริ มจากหนังสื อพิมพ์
ภาษาอังกฤษที่สร้างขึ้นมีประสิ ทธิภาพดีมาก
ดาว แสงบุญ (2543)ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องการสร้างเอกสารการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่ อสารด้านการท่องเที่ยว สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยวชั้นปี ที่ 3 มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพของเอกสารการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารด้าน
การท่องเที่ยวให้ได้เกณฑ์ 75/75 และเพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการเรี ยนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่ อสารด้านการท่องเที่ยวของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้เอกสารการสอนและเพื่อศึกษาเจตคติ
ของนักศึกษาที่มีต่อเอกสารการสอนที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เป็ นนักศึกษาชั้น
ปี ที่ 3 คณะธุ รกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชี ยงใหม่ ที่ศึกษาวิชาภาษาอังกฤษสําหรับ
การท่องเที่ ยว 1 จํานวน 35 คน โดยให้นักศึกษาเรี ยนด้วยเอกสารการสอนที่สร้ างขึ้นจํานวน 12
บทเรี ยน ผลการวิจยั พบว่าประสิ ทธิ ภาพของเอกสารการสอนที่สร้างขึ้นมีค่าเท่ากับ 80.2/84.76 ซึ่ ง
อยูใ่ นระดับสู งกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนด บ่งชี้ว่าสื่ อการสอนที่สร้างขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพดีมาก ผลการวิจยั
ยังพบด้วยว่าความสามารถในการเรี ยนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารด้านการท่องเที่ยวของนักศึกษา
หลังได้รับการสอนโดยใช้เอกสารการสอนสูงกว่าก่อนได้รับการสอนอย่างมีนยั สําคัญที่สถิติที่ระดับ
0.05 นอกจากนี้นกั ศึกษายังมีเจตคติต่อเอกสารการสอนที่สร้างขึ้นอยูใ่ นระดับสู งทุกบทเรี ยน
ศศิ วิ มล กังลี่ (2544) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาแบบฝึ กทัก ษะอ่ านเพื่อการ
สื่ อสารจากหนังสื อพิมพ์และนิ ตยสารภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยน
วัดไร่ ขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม จํานวน 30 คนซึ่ งได้มาโดยการเจาะจง เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพของ
แบบฝึ กทักษะการอ่านที่ สร้ างขึ้นให้ได้ตามเกณฑ์ 75/75 เปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารก่อนและหลังการใช้แบบฝึ กทักษะการอ่าน และเพื่อศึกษาความคิดเห็น
ของผูเ้ รี ยนที่มีต่อแบบฝึ ก ผลกาวิจยั พบว่า ประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กทักษะอ่านเพื่อการสื่ อสารที่
ผูว้ ิจยั สร้างอยูใ่ นระดับสู งกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนด ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยน
หลังการทําแบบฝึ กทักษะการอ่านเพื่อการสื่ อสารสู งกว่าก่อนการฝึ กอ่านอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และนักเรี ยนมีความคิดเห็นที่ดีต่อแบบฝึ กที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
มาริ ษา หริ ราบไพรี (2548) ได้ทาํ การเปรี ยบเทียบผลของการใช้เอกสารจริ งเพื่อ
พัฒ นาความสามารถในการอ่ า นภาษาอัง กฤษของนัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 ที่ เ รี ย นจาก
หลักสู ตรสองภาษา โรงเรี ยนทิวไผ่งาม จํานวน 27 คน แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มทดลองจํานวน 14 คน
ซึ่ งได้โดยการสุ่ มอย่างง่าย และกลุ่มควบคุม 13 คน เครื่ องมือที่ใช้คือ แผนการสอนโดยใช้เอกสาร
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จริ ง แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ และแบบสอบถามความคิดเห็ นของ
นักเรี ยนที่มีต่อแบบฝึ ก ผลปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ ทางการอ่านภาษาอังกฤษของกลุ่มทดลองสู งกว่า
กลุ่มควบคุม
6.1.2 การพัฒนาแบบฝึ กการอ่านโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีดงั นี้
ฉันแข อ่องลํายอง (2535) ได้ทาํ การพัฒนาบทเรี ยนการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้
ไมโครคอมพิ ว เตอร์ เ ป็ นสื่ อ ช่ ว ยการเรี ย นการสอนทัก ษะอ่ า นภาษาอัง กฤษ ของนั ก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนสิ รินธร จังหวัดสุ รินทร์ จํานวน 62 คน โดยการเปรี ยบเทียบการเรี ยนการ
สอนทักษะอ่านภาษาอังกฤษระหว่างกลุ่มควบคุมที่เรี ยนกับครู ผสู ้ อนแบบธรรมดาในชั้นเรี ยน กับ
กลุ่มทดลองเรี ยนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ ทางการอ่านของนักเรี ยนที่
ใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนโดยวิธีสอนแบบธรรมดา
สิ ริวฒั น์ ทองเลิศ (2543) ได้ทาํ การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี ยนด้านทักษะ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารของนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
สอนเสริ มกับการสอนตามปกติ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพประเภทวิชา
พาณิ ชยกรรม วิทยาลัยเทคนิ คราชบุรี จํานวน 2 ห้องเรี ยน ห้องเรี ยนละ 40 คน รวม 80 คน ผล
ปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนเสริ มโดยใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนและด้วย
การสอนตามปกติมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กลิ่ น พยอม สุ ร ะคาย (2544) ได้ท าํ การวิ จ ัย เรื่ อ ง “การพัฒ นาแบบฝึ กการอ่ า น
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่มีภาพการ์ตูนประกอบ สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยน
ทวีวฒั นา กรุ งเทพมหานคร” กลุ่มตัวอย่างจํานวน 29 คนซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย เครื่ องมือที่
ใช้คือ แบบฝึ กการอ่านเพื่อความเข้าใจที่มีภาพการ์ ตูนประกอบ จํานวน 10 บท ใช้เวลาทั้งสิ้ น 24
คาบ รวม 12 สัปดาห์ผลวิจยั พบว่า ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนหลังจากการ
เรี ยนการสอนโดยใช้แบบฝึ กสู งกว่าก่อนการใช้แบบฝึ กอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อีกทั้ง
นักเรี ยนมีความคิดเห็นที่ดีต่อกิจกรรมและแบบฝึ กการอ่าน
6.1.3 การพัฒนาแบบฝึ กการอ่านโดยใช้กลยุทธ์หรื อวิธีการสอน มีดงั นี้
บุ ญ ฤทธิ ระวัง วงค์ (2542) ศึ ก ษากลวิ ธี ใ นการอ่ า นบางวิ ธี ว่ า ช่ ว ยส่ ง เสริ ม
ความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
หรื อไม่ และเพื่อศึกษาทัศนคติต่อการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนเหล่านี้ ทั้งก่อนและหลัง การฝึ ก
กลวิธีในการอ่าน การวิจยั ครั้งนี้ ได้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ จํานวน 60 คน ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2541 ณ โรงเรี ยน พรหมคีรี
พิทยาคม จังหวัดนครศรี ธรรมราช ผูว้ ิจยั ได้แบ่งกลุ่มนักเรี ยนเหล่านี้ออกเป็ นกลุ่ม ควบคุมและกลุ่ม
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ทดลอง กลุ่มละ 30 คน ตามคะแนนจากแบบทดสอบความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษ ก่อน
เรี ยน โดยทั้งสองกลุ่มมีระดับความสามารถทางการอ่านที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง สถิติ
ก่ อ นการวิ จ ัย นัก เรี ย นในกลุ่ ม ตัว อย่า งแต่ ล ะคนตอบแบบสอบถามเกี่ ย วกับทัศ นคติ ต่ อการอ่ า น
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ ทัศนคติต่อการอ่านภาษาอังกฤษของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ ผวู ้ ิจยั ได้สัมภาษณ์นกั เรี ยนในกลุ่มทดลองจํานวน 16 คน ซึ่ ง
เป็ นตัวแทนของกลุ่มที่ได้คะแนนสู งและคะแนนตํ่า เกี่ยวกับพฤติกรรมการอ่านก่อนเริ่ มต้นการฝึ ก
กลวิธีในการอ่าน จากนั้นผูว้ ิจยั ดําเนินการสอนอ่านเป็ นระยะเวลา 16 สัปดาห์ โดยกลุ่มทดลองได้รับ
การฝึ กกลวิธีในการอ่าน ในขณะที่กลุ่มควบคุมไม่ได้รับการฝึ กกลวิธีในการอ่าน เมื่อสิ้ นสุ ดภาค
เรี ยน ได้มีการประเมินความสามารถทางการอ่านและทัศนคติ ต่อการอ่านภาษาอังกฤษเป็ น
ภาษาต่างประเทศของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มอีกครั้งหนึ่ง โดยใช้เครื่ องมือ การวิจยั ชุดเดิม และได้
สัมภาษณ์ประชากรในกลุ่มทดลองจํานวน 16 คนที่เคยได้รับการสัมภาษณ์ ก่อนการฝึ กกลวิธีในการ
อ่านอีกครั้งหนึ่ ง เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการอ่าน ซึ่ง เกี่ยวข้องกับการฝึ กกลวิธีในการ
อ่าน ผลของการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้ 1) ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างทั้งสอง
กลุ่ม หลังจากการใช้วิธีการ สอนสองแบบที่ไม่เหมือนกัน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 2) ทัศนคติต่อการอ่านภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศของกลุ่มทดลองเปลี่ยนแปลง
ในเชิ ง บวกและอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หลังจากได้รับการฝึ กกลวิธีในการอ่าน
3) ทัศนคติต่อการอ่านภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม หลังจากการ
ใช้วิธีการสอนสองแบบที่ไม่เหมือนกัน เปลี่ยนแปลงในเชิงบวกและอย่างมีนยั สําคัญ ทางสถิติที่
ระดับ 0.01 อย่างไรก็ตาม ทัศนคติต่อการอ่านภาษาอังกฤษของกลุ่มทดลองเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก
มากกว่ า ทัศ นคติ ต่ อ การอ่ า นภาษาอัง กฤษของกลุ่ ม ควบคุ ม 4) นั ก เรี ยนในกลุ่ ม ทดลองเห็ น
ความสําคัญ และประโยชน์ของการฝึ กกลวิธีในการอ่าน และ จากการสัมภาษณ์พบว่านักเรี ยนกลุ่มนี้
ใช้กลวิธีในการอ่านได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น หลังจากได้รับการฝึ กกลวิธีดงั กล่าว
พรรณี เศวตมาลย์ (2543) ทําการวิจยั การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิความเข้าใจในการ
อ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่ได้รับการสอนแบบ KWL - Plus กับการสอน
ตามคู่มือครู กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนสันติราษฎร์ วิทยาลัย เขตราช
เทวี กรุ งเทพมหานคร ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2543 จํานวน 60 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
ได้แก่ 1) แผนการสอนแบบ KWL-Plus 2) แผนการสอนตามคู่มือครู 3) แบบทดสอบวัดความเข้าใจ
ในการอ่านภาษาอังกฤษ วิเคราะห์ ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบหา
ความแตกต่างของผลสัมฤทธิ ความเข้าใจในการ อ่านภาษาอังกฤษ โดยการหาค่า t (t-test) จาก
การศึกษาพบว่า นักเรี ยนที่ได้รับการสอนแบบ KWL-Plus มีผลสัมฤทธิความเข้าใจในการอ่านภาษา
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อังกฤษ สูงกว่านักเรี ยนที่ได้รับการสอนตามคู่มือครู อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สุ กญั ญา เกาวิวฒั นกุล (2543, อ้างถึงใน สุ วรรณี สิ นทรัพย์ 2545 : 59) ทําวิจยั เรื่ อง
การพัฒนาบทเรี ยนที่ใช้กลยุทธ์ทางการอ่านเพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่านวรรณคดีและจริ ยธรรมของ
นักศึกษาชั้นปี ที่ 3 สถาบันราชภัฏเชี ยงใหม่ เพื่อพัฒนาบทเรี ยนที่ใช้กลยุทธ์ทางการอ่านเพื่อความ
เข้าใจในการอ่านวรรณคดี และเพื่อศึกษาความสามารถทางการอ่านวรรณคดีของนักศึกษา และเพื่อ
ศึกษาระดับความมีเหตุผลในด้านจริ ยธรรม ประชากรคือนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
ที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาวรรณคดี สําหับเด็กในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2543 จํานวน 18 คน
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามที่ใช้ถามความสนใจในการอ่ านวรรณคดี และความ
คล่องแคล่วในทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา แผนการสอนตามบทเรี ยนที่พฒั นาขึ้นจํานวน 5 บท
ที่ ใ ช้ก ลยุท ธ์ ท างการอ่ า นสําหรั บ รายวิช าวรรณคดี สําหรั บ เด็ก แบบประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของ
บทเรี ยนและแบบประเมินความสามารถในการอ่านวรรณคดี ของนักศึกษา แบบสอบถามความ
คิ ดเห็ น ที่ นัก ศึ ก ษามี ต่อกลยุทธ์ทางการอ่ าน และแบบประเมิ นการใช้เหตุ ผลทางจริ ยธรรมของ
นัก ศึ กษา ผลการวิจ ัยพบว่า บทเรี ยนที่ ใช้กลยุทธ์ทางการอ่ านมี ประสิ ทธิ ภาพ หลังจากได้เรี ย น
บทเรี ยนที่สร้างขึ้นแล้วทักษะการอ่านวรรณคดีของนักศึกษามีผลเป็ นที่น่าพอใจ ระดับการใช้เหตุผล
ทางจริ ยธรรมของนักศึกษาอยูใ่ นระดับที่ 3
สมจิตร พงศ์อุดม (2544) ได้ทาํ การวิจยั เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ ของการสอนอ่าน
แบบเรี ยนซึ่งให้ขอ้ มูลด้วยเทคนิ ค ITRA กับการสอนอ่านตามคู่มือครู ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6โรงเรี ยนจังหวัดเพชรบุรี และ เพื่อศึกษาความ คิดเห็นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่มีต่อ
การสอนอ่านแบบเรี ยนซึ่งให้ ข้อมูลด้วยเทคนิค ITRA กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
6 ภาคเรี ยนพิเศษ ปี การศึกษา 2544 โรงเรี ยนอรุ ณประดิษฐ์ จังหวัดเพชรบุรีที่เรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
หลัก (อ. 0111) จํานวน 2 ห้องเรี ยน โดยสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และจับ
ฉลากเป็ นกลุ่มทดลองและ กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลองได้รับการสอนอ่านโดยให้ขอ้ มูลด้วยเทคนิ ค
ITRA ส่ วนกลุ่มควบคุมได้รับการสอนอ่านตามคู่มือครู ในแต่ละกลุ่มได้รับการสอนโดยใช้เนื้อหา
เดียวกันเป็ นเวลา 20 คาบ คาบละ 50 นาที เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลองคือ 1) แผนการสอนอ่าน
แบบเรี ยนซึ่ งให้ขอ้ มูล ด้วยเทคนิ ค ITRA และแผนการสอนอ่านตามคู่มือครู 10 แผน 2) บทเรี ยนที่
ใช้สอน 10 บท 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ในการอ่านภาษาอังกฤษ 4) แบบสอบถามความ
คิดเห็นต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษด้วยเทคนิค ITRA ผลการทดลองพบว่า 1) ผลสัมฤทธิทางการ
อ่ านภาษาอังกฤษของนัก เรี ยนที่ ไ ด้รับการสอนอ่ านโดย ITRA สู ง กว่าผลสัมฤทธิ การอ่ าน
ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนที่ได้รับการอ่านตามคู่มือครู อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2) นักเรี ยนที่ได้รับการสอนอ่านด้วยเทคนิค ITRA มีความคิดเห็นที่ดีต่อกิจกรรมการอ่านภาษา
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อังกฤษในระดับมาก
วีระวรรณ พูนดี (2544) ศึกษาและเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิและ ความคงทนในการ
อ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง สาขาวิชาการบัญชี ชั้นปี ที่ 1 ที่
เรี ยนโดยวิธีสอนแบบใช้แผนภูมิความหมาย และวิธีสอนตามคู่มือครู และศึกษาความคิดเห็นของ
นักศึกษาที่เรี ยนการอ่านโดยวิธีสอนแบบใช้แผนภูมิความหมาย เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ
1) แผนการสอนอ่านโดยวิธีใช้ แผนภูมิความหมาย 2) แผนการสอนตามคู่มือครู 3) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ ในการอ่าน และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการเรี ยนการอ่านแบบใช้แผนภูมิ
ความหมาย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสู ง แผนกวิชา
การบัญชี ชั้นปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2543 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม จังหวัดนครปฐม ที่
ลงละเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ ธุรกิจ 1 (30001221) จํานวน 72 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย โดย
การจับฉลาก เพื่อเป็ นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรี ยน จํานวนนักศึกษา 40 คน ห้องที่เหลือเป็ นกลุ่ม ควบคุม
1 ห้องเรี ยน จํานวนนักศึกษา 32 คน กลุ่มทดลองทําการสอนอ่านโดยวิธีสอนแบบใช้แผนภูมิ
ความหมาย และกลุ่มควบคุมได้รับการสอนอ่านตามคู่มือครู โดยผูว้ ิจยั เป็ นผูส้ อนทั้งสองกลุ่ม ใช้
เวลาสอนทั้งหมด 24 คาบเรี ยน ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้ 1) นักศึกษาที่เรี ยนการอ่านโดยวิธีสอนแบบ
ใช้แผนภูมิความหมายมีคะแนน ความเข้าใจในการอ่านสู งกว่านักศึกษาที่เรี ยนการอ่านโดยวิธีสอน
ตามคู่มือครู อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 2) นักศึกษาที่เรี ยนการอ่านโดยวิธีสอนแบบใช้แผนภูมิ
ความหมายมีคะแนน ความคงทนในการจําสู งกว่านักศึกษาที่เรี ยนโดยวิธีสอนตามคู่มือครู อย่างมีนยั
ความสําคัญที่ระดับ 0.05 3). นักศึกษาที่เรี ยนโดยวิธีสอนแบบใช้แผนภูมิความหมายมีความคิดเห็น
ต่อ กิจกรรมการอ่านที่สอนด้วยแผนภูมิความหมายอยูใ่ นระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00
ภาวดี ศรี สั ง ข์ (2544) ได้ ท ํา การวิ จ ั ย เปรี ยบเที ย บผลสั ม ฤทธิ ในการอ่ า น
ภาษาอังกฤษตามแนวการสื่ อสาร และการสอนแบบดั้งเดิม ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 และ
ศึกษาความคิดเห็ นของนักเรี ยนกลุ่มทดลองที่มีต่อการสอนวรรณกรรมตามแนวการสื่ อสาร กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา ปี ที่ 4 โปรแกรมคณิ ตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
โรงเรี ยนมัธยมฐานบินกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาการอ่านอังกฤษเชิง
วิเคราะห์ (อ 026) ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2544 จํานวน 95 คน และทําการสุ่ มอย่างง่ายโดยการจับ
ฉลาก เพื่อแบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยกลุ่มทดลองมีจาํ นวน 48 คนที่ได้รับการสอน
อ่านวรรณกรรมตามแนวการสื่ อสาร และกลุ่มควบคุมมีจาํ นวน 47 คนที่ได้รับการ สอนอ่าน
วรรณกรรมตามแบบดั้งเดิม ใช้เวลาสอนจํานวน 16 คาบเรี ยน เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
ครั้งนี้ประกอบด้วย 1) แผนการสอน อ่านวรรณกรรมตามแนวการสอนเพื่อการสื่ อสาร และแผนการ
สอนตามแบบดั้งเดิม 2) วรรณกรรมสําหรับเป็ นบทอ่านจํานวน 8 บท 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ
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ในการอ่านภาษาอังกฤษ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการสอนวรรณกรรมภาษาอังกฤษตาม
แนวการ สื่ อสาร ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนที่ได้เรี ยน
วรรณกรรมตาม แนวการสอนเพื่อการสื่ อสารและผลสัมฤทธิ ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยน
ที่เรี ยนด้วยวิธีการสอนแบบดั้งเดิม ไม่แตกต่างกัน 2) นักเรี ยนที่ได้รับการสอนอ่านวรรณกรรมตาม
แนวการสอนเพื่อการสื่ อสารมีความคิดเห็นที่ดีต่อการสอนวรรณกรรม
ภาณี สงฆ์ประชา (2545) ทําการวิจยั เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านจับ
ใจความสําคัญของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่ได้รับการสอนอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิ ค
แผนผังมโนมติและการสอนอ่านภาษาอังกฤษตามปกติ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการ
สอนอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิ คแผนผังมโนมติจาํ นวน 6 แผน และแผนการสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษตามปกติจาํ นวน 6 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความสําคัญ
จํานวน 30 ข้อ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนหันคาพิทยาคม โรงเรี ยน
มัธยมศึกษาในสังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2545 จํานวน 2
ห้องเรี ยน ๆ ละ 30 คน โดยใช้เนื้อหาเดียวกัน ผลการวิจยั ครั้งนี้พบว่า 1) ความสามารถในการอ่าน
จับใจความสําคัญของนักเรี ยนที่ได้รับการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิ คแผนผังมโนมติหลัง
เรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญ ที่ระดับ 0.05 2) ความสามารถในการอ่านจับใจความสําคัญ
ของนักเรี ยน ที่ ไ ด้รับการสอนอ่ านภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิ คแผนผังมโนมติ หลังเรี ยนสู งกว่า
นักเรี ยนที่ได้รับการสอนอ่านภาษาอังกฤษตามปกติ อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05
กล่าวโดยสรุ ป งานวิจยั ส่ วนใหญ่เป็ นการสร้างเครื่ องมือเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน อาทิ
เช่ น การสร้ า งสื่ อ จริ ง การใช้ค อมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน หรื อ การใช้ก ลยุ ท ธ์ ห รื อ วิ ธี ก ารสอน ซึ่ ง
ผลการวิจยั ส่ วนใหญ่พบว่า ความสามารถทางด้านการอ่านของผูเ้ รี ยนเพิ่มมากขึ้นหลังการทดลอง
ด้วยเครื่ องมือที่สร้างขึ้น
งานวิจัยในต่ างประเทศ จากการศึกษางานวิจยั ในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
แบบฝึ กทักษะการอ่าน มีรายละเอียดดังนี้
กีลีส (Gillis 1984) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิด้านการอ่านโดยทําการสุ่ มนักเรี ยนเกรด 7
จํานวน 93 คน แบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองซึ่งใช้หนังสื อพิมพ์ในการอ่านเพื่อความ
เข้าใจและกลุ่มควบคุมไม่ใช้หนังสื อพิมพ์ ทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธิด้วยการใช้ขอ้ สอบมาตรฐาน
หลังจากการทดลองเป็ นเวลา 12 สัปดาห์ ผลการวิจยั พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิของการอ่านเพื่อความ
เข้าใจของนักเรี ยนกลุ่มที่ใช้หนังสื อพิมพ์สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ใช้หนังสื อพิมพ์ จึงสรุ ปได้ว่า กิจกรรมจาก
หนังสื อพิมพ์สามารถช่วยให้นกั เรี ยนเพิ่มผลสัมฤทธิในการอ่านเพื่อความเข้าใจได้
วิกิล (Vigil 1987) ได้ทาํ การวิจยั ในการสอนวิชาสเปน เปรี ยบเทียบการสอนอ่าน
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โดยใช้หนังสื อแบบเรี ยน กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาที่เรี ยนภาษาสเปนที่มีความยากง่ายอยูใ่ นระดับที่
1 ในวิทยาลัยชุมชนออสติน (Austin Community College) ซึ่ งผูเ้ รี ยนไม่มีความรู ้ภาษาสเปนมาก่อน
ผลการวิจยั พบว่า ทั้งกลุ่มควบคุมและกลุ่มตัวอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ แต่การวิเคราะห์ความ
เข้าใจในการอ่านและจากการทดสอบย่อยการเขียนเรี ยงความ พบว่าค่าที (T-value) เท่ากับ 4.93 และ
2.78 มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และกลุ่มทดลองที่เรี ยน โดยใช้เอกสารจริ งการสอนมีคะแนน
ทางด้านการพูดสู งกว่ากลุ่มควบคุม
การ์ เซี ย (Garcia 2004) จากมหาวิทยาลัย เท็กซัส เอแอนด์เอ็ม – คิงสวิล (TEXAS
A&M UNIVERSITY – KINGSVILLE) ได้ทาํ การศึกษาถึงอิทธิ พลของการอ่านที่บา้ น: กรณี ศึกษา
จากโรงเรี ยนประถมศึกษาโคสทอล เบนด์ รัฐเท็กซัส งานวิจยั นี้ ศึกษาผลกระทบจากการที่พ่อแม่
อ่านหนังสื อซึ่งเป็ นแบบฝึ กให้ลูกฟังที่บา้ นที่มีผลต่อการรู ้หนังสื อของเด็ก กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยน
จํานวน 5 คน จากโคสทอล เบนด์ มีฐานะทางบ้านยากจนและมีปัญหาด้านการอ่าน การวิจยั ศึกษา
ความสามารถการอ่านของนักเรี ยนอย่างต่อเนื่องและมีการสัมภาษณ์พ่อแม่และครู ผลการวิจยั พบว่า
1) ระดับการศึกษาของพ่อแม่ไม่เป็ นอุปสรรคความสามารถการอ่านของนักเรี ยน 2) การส่ งเสริ ม
การอ่านของพ่อแม่มีความสําคัญต่อการพัฒนาการรู ้หนังสื อของเด็ก 3) การสนับสนุ นให้เด็กอ่าน
ระหว่างโรงเรี ยนและบ้าน ส่ งผลต่อคะแนนทดสอบมาตรฐาน 4) การอ่านให้เด็กฟังที่บา้ น ส่ งผลต่อ
การเรี ยนรู ้หนังสื อของเด็ก 5) เด็กที่ได้รับการส่ งเสริ มที่บา้ นมีความก้าวหน้าอย่างมีนยั สําคัญในการ
อ่าน 6) เด็กที่เปลี่ยนการเรี ยนจากภาษาสเปนเป็ นภาษาอังกฤษมีระดับการอ่านภาษาอังกฤษลดลง
ข้อเสนอแนะของการวิจยั ครั้งนี้ คือ 1)โรงเรี ยนควรเตรี ยมกิจกรรมหรื อโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับพ่อ
แม่ของนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องในภาษาอังกฤษ โดยให้ทาํ งานร่ วมกับที่บา้ นเพื่อเพิ่มความสําเร็ จ
ในการเรี ยน 2) โรงเรี ยนควรจัดอุปกรณ์ การเรี ยนการสอนที่เปิ ดโอกาสให้พ่อแม่ได้พฒ
ั นาการ
เรี ยนรู ้ให้แก่ เด็ก 3) ควรฝึ กกลยุทธ์ให้กบั พ่อแม่ที่มีความสามารถภาษาอังกฤษจํากัด เพื่อพัฒนา
ทักษะการอ่านของลูก 4) ครู และผูบ้ ริ หารควรเตรี ยมวิธีกระตุน้ พ่อแม่ เพื่อให้ช่วยเหลือนักเรี ยนที่
บกพร่ องภาษาอังกฤษ ให้ประสบความสําเร็ จในการอ่าน 5) ให้พ่อแม่ตระหนักถึงความสําคัญใน
การสนับสนุ นลูกทั้งที่บา้ นและที่โรงเรี ยน โดยไม่คาํ นึ งถึงระดับชั้นของเด็ก สําหรับการวิจยั ครั้ง
ต่อไปผูว้ ิจยั ได้เสนอแนะว่า ควรสํารวจวิธีที่จะช่วยเพิ่มจํานวนของพ่อแม่ที่จะส่ งเสริ มการอ่านให้กบั
ลูกที่บา้ น และควรกําหนดขอบเขตในการวิจยั ออกไป เพื่อให้ทราบถึงความเกี่ยวข้องของพ่อแม่ที่
ช่วยนักเรี ยนในชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 และระดับมัธยมต้น
กล่ า วโดยสรุ ป การใช้ แ บบฝึ กความสามารถทางด้า นการอ่ า นที่ ใ ช้ สื่ อ จริ ง เช่ น
หนังสื อพิมพ์ วารสาร หรื อกลยุทธ์ทางการสอนที่ใช้ของจริ ง สามารถทําให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาทักษะด้าน
การอ่านสูงขึ้น
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6.2 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการสอนภาษาอังกฤษเน้ นเนือ้ หาสาระ
จากการศึ ก ษางานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การสอนภาษาอัง กฤษเน้น เนื้ อ หาสาระทั้ง ใน
ประเทศและต่างประเทศ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
งานวิจัยภายในประเทศ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การค้นคว้างานวิจยั ภายในประเทศ ที่เกี่ ยวข้องกับ
การสอนภาษาอังกฤษเนื้อหาสาระ มีรายละเอียดดังนี้
พารณี นนทวาสี (2543) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องการพัฒนาบทเรี ยนภาษาอังกฤษโดยใช้
แนวการสอนที่เน้นเนื้อหาสําหรับนักเรี ยนแผนการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ โรงเรี ยนยุพราช
วิทยาลัย จังหวัดเชี ยงใหม่ เพื่อพัฒนาบทเรี ยนภาษาอังกฤษที่เกี่ ยวข้องกับเนื้ อหาวิชาวิทยาศาสตร์
โดยเน้นทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 แผนการ
เรี ยนคณิ ตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างมีจาํ นวน 52 คน เครื่ องมือที่ใช้คือ แบบสํารวจความ
ต้องการของผูเ้ รี ยนในด้านเนื้ อหา บทเรี ยนภาษาอังกฤษที่มีเนื้ อหาเกี่ ยวข้องกับวิชาวิทยาศาสตร์
แบบทดสอบประเมินความรู ้ที่ได้จากการอ่านเมื่อเรี ยนจบแต่ละบท และเมื่อสิ้ นสุ ดการทดลอง ซึ่ ง
เป็ นข้อสอบภาษาไทย เมือสิ้ นสุ ดการทดลองนักเรี ยนต้องเขียนเรี ยงความและทําโครงงาน และเมื่อ
สิ้ นสุ ดการทดลองนักเรี ยนต้องทําแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ รี ยน ผลการวิจยั พบว่าบทเรี ยนที่
ใช้แนวการสอนโดยวิธีเน้นเนื้ อหามีประสิ ทธิ ภาพ สามารถพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนของ
นักเรี ยนได้ อี กทั้งมีความเหมาะสมกับการสอนภาษาเพื่อจุดประสงค์ทางวิชาการและเหมาะกับ
ความสามารถของนักเรี ยน คะแนนความสามารถในการใช้ภาษาอยูใ่ นระดับปานกลาง
ภูวดล เกตุมงคล (2544) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องการพัฒนาความสามารถทางการพูด
จิ ต สํา นึ ก และความสามารถทางการแก้ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้อ ม โดยใช้บ ทเรี ย นภาษาอัง กฤษที่ เ น้น
เนื้อหาวิชา กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่เรี ยนวิชาภาษาอังกฤษหลัก 10
(อ 016) จํานวน 20 คน โรงเรี ยนพิชยั จังหวัดอุตรดิตถ์ ผูว้ ิจยั ได้สาํ รวจความต้องการหัวเรื่ องของ
นักเรี ยน จากนั้นให้นักเรี ยนทําแบบประเมิ น จิ ตสํานึ กทางสิ่ งแวดล้อมก่ อนการทดลอง แล้ว จึ ง
ดําเนิ นการสอนโดยใช้บทเรี ยนภาษาอังกฤษที่เน้นเนื้ อหาวิชา ซึ่ งประกอบไปด้วยแผนการสอน
จํานวน 5 แผน เมื่ อทดลองเสร็ จจึ งทําการประเมิ นความสามารถทางการพูด และความสามารถ
ทางการแก้ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้อ มจากการเสนอโครงงาน 3 โครงงานและประเมิ น จิ ต สํา นึ ก ทาง
สิ่ งแวดล้อมหลังการทดลอง ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถทางการพูดผ่านเกณฑ์ที่กาํ หนดคือร้อย
ละ 50 และเพิ่มขึ้นทุกโครงงานตามลําดับ ในด้านจิตสํานึ กทางสิ่ งแวดล้อมของผูเ้ รี ยนพบว่าสู งขึ้น
ก่ อนการทดลอง และมี ความสามารถทางการแก้ปัญหาสิ่ งแวดล้อมจากการทําโครงงานเพิ่มขึ้น
ตามลําดับเช่นกัน
ไพลิน กาญจนภานุพนั ธ์ (2545) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องการจัดการเรี ยนการสอนโดย
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การบูรณาการเนื้ อหา การพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
พัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ โดยการบูรณาการเนื้ อหาจากรายวิชาต่าง ๆ
เพื่อนําไปสู่การเรี ยนรู ้ภาษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็ นนักเรี ยนชั้น ม. 4 จํานวน 43 คน ที่เรี ยนแผนวิทย์ ฯ
– คณิ ต ฯ โรงเรี ยนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน เครื่ องมือที่ใช้มี 3 อย่าง คือ 1) แผนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษหลัก 11(อ 017) 2) แบบสอบถาม และ 3) การบันทึกข้อมูลของครู และนักเรี ยนใน
การทดลองผูว้ ิจยั ได้ทาํ การสํารวจความคิดเห็ นของผูส้ อนทั้งวิชาภาษาอังกฤษและวิชาต่าง ๆ ใน
ระดับชั้นที่ทาํ การทดลอง จากนั้นทําการประชุมคัดเลือกเนื้อหาร่ วมกัน และทําแบบสอบถามความ
สนใจของผูเ้ รี ยนเกี่ ยวกับเนื้ อหาที่เลือก และกําหนดทักษะทางภาษาและกิ จกรรมจากเนื้ อหาเพื่อ
จัดทําแผนการสอน ผลจากการวิจยั พบว่า นักเรี ยนส่ วนมากมีความพอใจวิธีการเรี ยนการสอนแบบ
เน้นเนื้ อหา นักเรี ยนได้พฒั นาทักษะฟั ง พูด อ่าน และ เขียน นักเรี ยนทุกคนผ่านเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลที่กาํ หนดโดยกรมวิชาการ และมีคะแนนโดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับดี
สุ วรรณี สิ นทรัพย์ (2545) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การสร้างเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษ
โดยวิธีการเน้นเนื้อหา (CBI) สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนโพธาวัฒนาเสนี จังหวัด
ราชบุรี จํานวน 40 คนที่ได้มาโดยการสุ่ มอย่างง่าย เครื่ องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามความต้องการ
หัวข้อเรื่ อง สื่ อเสริ มการสอนอ่านภาษาอังกฤษ จํานวน 10 บทเรี ยน แบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนและหลังการทดลอง และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มี
ต่อสื่ อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษ ผลการวิจยั พบว่า ประสิ ทธิ ภาพของสื่ อเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษ
โดยวิธีเน้นเนื้ อหามีประสิ ทธิ ภาพดี ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนหลังการใช้
สื่ อเสริ มการอ่านสู งกว่าก่ อนใช้สื่อเสริ มการอ่านอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ และนักเรี ยนมีความ
คิดเห็นที่ดีต่อสื่ อเสริ มภาษาอังกฤษที่ผวู ้ ิจยั สร้าง
วลัย ชมภูรัตน์ (2546) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การส่ งเสริ มแรงจูงใจและความสามารถ
ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษของนักกีฬาในโรงเรี ยน โดยใช้บทเรี ยนภาษาอังกฤษที่เน้นเนื้ อหาด้าน
กีฬา กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรี ยนที่เป็ นนักกีฬาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนปริ นส์รอยแยบส์วิทยาลัย
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชา ภาษาอังกฤษพืนฐาน (อ 4042) ในภาคเรี ยนที่ 2
จํานวน 18 คน เครื่ องมื อที่ ใช้คือ แผนการสอนที่ ใช้บทเรี ยนภาษาอังกฤษที่ เน้นเนื้ อหาด้านกี ฬา
จํานวน 4 แผน แบบวัดแรงจูงจัดในการเรี ยนภาษาอังกฤษและแบบวัดความสามารถในการฟั ง พูด
อ่ า นและเขี ย นภาษาอัง กฤษ ผลการวิ จ ัย พบว่า นัก เรี ย นกี ฬ ามี ค วามสามารถในการฟั ง และพูด
ภาษาอังกฤษสู งขึ้นหลังการเรี ยน นักเรี ยนมีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษผ่าน
เกณฑ์ ร้อยละ 50 และนักเรี ยนมีแรงจูงในใจการเรี ยนภาษาอังกฤษสู งขึ้น
นวลจันทร์ สุ วรรณศรี (2547) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วิชา
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ภาษาอังกฤษ โดยวิ ธีส อนแบบเน้น เนื้ อ หาวิ ชา ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 กลุ่ มตัว อย่า งคื อ นัก เรี ย น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนดอนแคน ดอนหวายสามัคคี อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 15 คน
เครื่ องมือที่ใช้คือ การสังเกตแบบไม่มีโครงสร้าง การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างและการเขียน
อนุ ทินของนักเรี ยน ผลการวิจยั โดยสรุ ปพบว่าการใช้วิธีสอนแบบเน้นเนื้ อหาวิชาในการพัฒนา
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ วิชาภาษาอังกฤษ ทําให้นักเรี ยนเกิดการพัฒนาทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะไป
พร้อม ๆ กับการพัฒนาภาษาทางวิชาการอันจะเป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนในระดับสูงต่อไป
กัลยา มีหมู่ (2547) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการ
สอนที่เน้นเนื้ อหาวิชาของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
5 จํานวน 19 คน เครื่ องมือที่ใช้คือ แผนการเรี ยนรู ้และแบบประเมินทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน
ผลการศึกษาโดยสรุ ปพบว่า การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนที่เน้นเนื้ อหาวิชาช่วย
ให้นัก เรี ย นได้ใ ช้ภ าษาทั้ง 4 ด้า น คื อ การฟั ง พูด อ่ า นและเขี ย นไปพร้ อม ๆ กับ การบู ร ณาการ
เนื้อหาวิชาในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น ๆ นอกจากนั้นการปฏิบตั ิกิจกรรมมีส่วนกระตุน้ ให้นกั เรี ยนมี
พฤติกรรมการทํางานเป็ นกลุ่มช่วยเหลือกัน และกล้าแสดงออกมากขึ้น
นัย นา ใหม่ ค ามิ (2548) ได้ท าํ การวิ จ ยั เรื่ อ ง การพัฒ นาแผนการจัด การเรี ย นรู ้
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยใช้วิธีการสอนภาษาที่เน้นเนื้ อหาวิชา กลุ่มตัวอย่างคือ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2548 จํานวน
1 ห้องเรี ยน 48 คน โดยการสุ่ มแบบเจาะจง เครื่ องมือที่ใช้คือ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษโดย
ใช้วิธีการสอนภาษาที่เน้นเนื้ อหาวิชา จํานวน 2 แผน แบบประเมินตามสภาพจริ งและแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน ผลการศึ กษาโดยสรุ ปพบว่า การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ภาษาที่ เน้น
เนื้ อหาวิชา สามารถพัฒนาทักษะการฟั ง พูด อ่าน และเขี ยนของผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี ส่ งผลให้
ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษสู งขึ้น นอกจากนี้ การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนในทุก
ทักษะ คือ การฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนโดยใช้เนื้ อหาวิชาเป็ นสื่ อในการเรี ยนรู ้ภาษา จะ
ช่วยให้ผูเ้ รี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิทกั ษะทางภาษาไปพร้อม ๆ กับการเรี ยนเนื้ อหาวิชาและทําให้ผูเ้ รี ยนมี
พื้นฐานทางภาษาเชิงวิชาการ โดยเฉพาะกิจกรรมในทักษะการอ่านจะเป็ นพื้นฐานให้ผเู ้ รี ยนสามารถ
นําความรู ้ที่ได้ไปดัดแปลงใช้สาํ หรับการอ่านบทอ่านเชิงวิชาการในการศึกษาระดับสูงขึ้นไปได้
ประคอง พรมมา (2548) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษของ
นั ก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 โดยวิ ธี ส อนภาษาที่ เ น้น เนื้ อ หา กลุ่ ม ตัว อย่ า งคื อ นัก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ภาคเรี ยนที่ 1 โรงเรี ยนนามนพิทยาคม อําเภอนามน จังหวัดกาฬสิ นธุ์ จํานวน 30
คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แผนการเรี ยนรู ้โดยวิธีการสอนภาษาที่เน้นเนื้ อหา การสังเกตแบบ
ไม่มีโครงสร้าง การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง และการเขียนอนุทินของนักเรี ยน ผลการวิจยั โดย
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สรุ ปปรากฏว่า การพัฒนาการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โดยวิธีสอนภาษาที่
เน้นเนื้ อหา ทําให้สามารถพัฒนาการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษได้ครบทั้ง 4 ทักษะ และนักเรี ยนได้เรี ยนรู ้
เนื้อหาวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่นไปพร้อม ๆ กันอย่างมีประสิ ทธิภาพ นอกจากนี้
ครู ยงั ได้แนวทางการสอนภาษาอังกฤษโดยวิธีสอนภาษาที่เน้นเนื้อหาอีกด้วย
ฉัตรเทพ พุทธชูชาติ (2548) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาบทเรี ยนภาษาอังกฤษที่
เน้นเนื้ อหาพระพุทธศาสนาตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่ อสาร กลุ่มตัวอย่างคือนักเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 6/1 โรงเรี ยนพุทธโกศัยวิทยา จังหวัดแพร่ ที่เรี ยนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใน
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2548 จํานวน 20 รู ป เครื่ องมือที่ใช้คือ แผนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้น
เนื้ อหาพระพุทธศาสนาตามแนวการสอนเพื่อการสื่ อสาร จํานวน 6 แผน แบบวัดความสามารถใน
การพูดภาษาอังกฤษและแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยน ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถใน
การพูดภาษาอังกฤษของนักเรี ยนสู งขึ้นจากระดับควรปรับปรุ งเป็ นระดับปานกลางหลังจากการเรี ยน
การสอนด้วยบทเรี ยนภาษาอังกฤษที่เน้นเนื้ อหาพระพุทธศาสนาตามแนวการสอนเพื่อการสื่ อสาร
และนักเรี ยนมีความคิดต่อบทเรี ยนในระดับมาก
อภิสมัย สุ ขสนิ ท (2549) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง โดยการบูรณาการวิธีการสอนภาษาที่เน้นเนื้ อหาวิชากับเทคนิ คการ
เรี ยนแบบกลุ่ ม ร่ วมมื อ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ยบั ต รวิ ช าชี พ ชั้ นสู ง
วิทยาลัยเทคนิ คกาฬสิ นธุ์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสิ นธุ์ จํานวน 30 คน เครื่ องมือที่ใช้คือ แผนการ
เรี ยนรู ้โดยบูรณาการวิธีการสอนภาษาที่เน้นเนื้ อหาวิชากับเทคนิ คการเรี ยนแบบกลุ่มร่ วมมือจํานวน
2 แผน แบบประเมินทักษะการฟั ง พูด อ่าน และเขียนและแบบสังเกตแบบไม่มีโครงสร้างและการ
สนทนาของผูศ้ ึกษาค้นคว้า ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยสรุ ปปรากฏว่า การบูรณาการวิธีการสอน
ภาษาที่ เ น้น เนื้ อ หาวิ ช ากับ เทคนิ ค การเรี ย นแบบกลุ่ ม ร่ ว มมื อ ทํา ให้ส ามารถพัฒ นาการเรี ย นรู ้
ภาษาอังกฤษได้ครบทั้ง 4 ทักษะ และในขณะเดียวกันก็ได้เรี ยนรู ้เนื้อหาวิชาชีพไปด้วย
กล่าวโดยสรุ ป งานวิจยั ที่เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษเชิงเนื้ อหาสาระภายในประเทศ
เป็ นการสอนภาษา พร้ อ มทั้ง บู ร ณาการเนื้ อ หาวิ ช าต่ า ง ๆ เข้า ด้ว ยกัน ผลปรากฏว่ า ผู เ้ รี ย นมี
ความสามารถในด้านการอ่านสูงขึ้นหลังการทดลอง
งานวิจัยในต่ างประเทศ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การค้นคว้างานวิจยั ในต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับ
การสอนภาษาอังกฤษเชิงเนื้อหาสาระ มีรายละเอียดดังนี้
มาซัม ดา (Mazumdar 2000) จากมหาวิ ท ยาลัย เปอโตริ โ ก้ ได้ท าํ การวิ จ ัย ศึ ก ษา
ผลกระทบของการอ่ า นในใจและการอ่ า นออกเสี ย งในการอ่ า นเพื่ อ ความเข้า ใจ ในการเรี ย น
ภาษาอัง กฤษเป็ นภาษาที่ ส อง ซึ่ งมี ก ารวัด ระดับ ความสามารถใน 3 ระดับ คื อ ระดับ พื้ น ฐาน
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ระดับกลาง และระดับสู ง เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการอ่านในใจและการอ่านออก
เสี ยง ในการทดลองได้ดาํ เนิ นการกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 45 คน ผลการวิจยั พบว่า ในการอ่าน
ระดับพื้นฐานและระดับกลางพบว่าไม่มีความแตกต่างในการอ่านเพื่อความเข้าใจ สําหรับในการ
อ่ านระดับสู ง พบว่า คะแนนการอ่านในใจสู งมาก ในด้านความสามารถของการอ่ าน ครู และ
นักเรี ยนมีความเห็นตรงกันว่า การรู ้คาํ ศัพท์เป็ นปั จจัยสําคัญยิง่ ต่อความเข้าใจในการอ่านของผูเ้ รี ยน
นอกจากนี้ พบว่า ครู ผสู ้ อนส่ วนใหญ่ไม่มีความพึงพอใจวิธีการใดวิธีการหนึ่ งโดยเฉพาะ มีนกั เรี ยน
จํานวนมากมีความเห็นว่าพวกเขามีความเข้าใจในระดับเท่า ๆ กันโดยไม่เกี่ยวข้องกับระดับการอ่าน
มากา และ วอร์ด (Maaka and Ward 2000) ได้ทาํ การศึกษาการอ่านแบบเน้นเนื้อหา
สาระในชั้นเรี ยนของวิทยาลัยชุมชน การวิจยั เป็ นการตรวจสอบแนวทางที่เป็ นไปได้ที่จะปรับปรุ ง
ส่ วนเนื้อหาเพื่อการสอนและการเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยน กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษา 236 คน และครู ผสู ้ อน
12 คน ซึ่ งมาจากวิทยาลัยชุมชนในเมืองฮอนโนลูลู ฮาวาย ผลการวิจยั บ่งชี้ ว่าเกิดความขัดแย้งกัน
ระหว่างการรับรู ้ของผูส้ อนเกี่ยวกับนักเรี ยนที่เป็ นผูอ้ ่าน และการรับรู ้ของผูเ้ รี ยนที่อ่านด้วยตนเอง
อย่างไรก็ตามผลการวิจยั เปิ ดเผยให้เห็นถึงข้อมูลที่สาํ คัญเกี่ยวกับความสามารถที่เพิ่มขึ้นในการคิด
อย่า งมี วิ จ ารณญาณของผู เ้ รี ย นแรงจู ง ใจในการอ่ า น และกลวิ ธี ก ารรั บ รู ้ แ ละการนํา ไปใช้ใ น
ชีวิตประจําวัน
ริ ช (Riches 2001) ได้ศึกษาการพัฒนาภาษาแม่และการอ่านภาษาที่สองในการเรี ยน
แบบสองภาษา จุดประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาของภาษาแม่และการอ่านภาษาที่สองในการเรี ยน
แบบสองภาษาและประเมินผลกระทบของรู ปแบบการสอนอ่านเบื้องต้น กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม กลุ่ม
ละ 12 คน เกรด 1 โดยเปรี ยบเทียบรู ปแบบการสอนอ่านเบื้องต้น กลุ่มแรกเป็ นโรงเรี ยนสอนภาษา
นานาชาติฝรั่งเศส ซึ่ งสอนภาษาอังกฤษ 50 % ฝรั่งเศส 50% โดยการใช้ภาษาอังกฤษเป็ นรู ปแบบใน
การสอนอ่านเบื้องต้น อีกกลุ่มเป็ นโรงเรี ยนฝรั่งเศส ที่นักเรี ยนใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาแม่ และ
สอนรู ปแบบการอ่านเบื้องต้นเป็ นภาษาฝรั่งเศส พบว่า หากไม่คาํ นึงถึงรู ปแบบการสอนอ่านเบื้องต้น
ความสามารถในการอ่านของเด็กพัฒนาทั้ง 2 ภาษา เด็กรู ้สึกสะดวกสบายในการอ่าน ความแตกต่าง
ในความสามารถของการอ่ านทั้งสองกลุ่ มมากจาก ความจํากัดของความรู ้ ภ าษาที่ สองมากกว่า
รู ป แบบการสอนอ่ า นเบื้ อ งต้น และเด็ ก ที่ ส อนรู ป แบบอ่ า นเบื้ อ งต้น ในภาษาที่ ส อง ง่ า ยต่ อ การ
ประยุกต์ความสามารถในการอ่านไปใช้ในการอ่านเป็ นภาษาแม่ของตนเอง
ดิลลอน (Dillon 2002) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องแบบทดสอบการอ่านแบบเน้นเนื้อหาใน
โรงเรี ยนขนาดกลาง 5โรงเรี ยนในรัฐฟลอริ ดา้ การวิจยั มุ่งเน้นศึกษาว่า มีการจัดกิจกรรมอะไรบ้างใน
โรงเรี ยน งานวิจยั ทําการสํารวจใน 4 หัวข้อ คือ 1) ทัศนคติของครู ต่อการสอนแบบเน้นเนื้อหา 2) ครู
ฝึ กการสอนอ่าน 3) การรวบรวมแผนการพัฒนาการสอนอ่านในโรงเรี ยน 4) ผูบ้ ริ หารได้เชื่ อมต่อ
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วัฒนธรรมให้เข้ากับการสอนอ่านเชิงเนื้ อหาสาระอย่างไร การวิจยั นี้ เป็ นแบบบรรยาย ใช้คาํ ถามใน
การสํารวจผูบ้ ริ หาร 5 คนและแผนการพัฒนาแบบทดสอบในแต่ละโรงเรี ยน ผลการวิจยั พบว่า ครู
ส่ วนใหญ่ที่ให้ขอ้ มูลมีทศั นคติทางบวกต่อการสอนแบบเน้นเนื้อหาสาระและมีส่วนร่ วมในการสอน
จากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารและแผนการพัฒนาโรงเรี ยนชี้ให้เห็นถึงการเพิม่ ประสิ ทธิภาพการอ่าน
และความต้องการในการสนับสนุนครู ผสู ้ อน
แบรดเบอร์ รี่ (Bradberry 2003) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การศึกษาความเชื่อของคณะ
บริ หารโรงเรี ยนมัธยมและทัศนคติ ต่ อการสอนแบบเน้นเนื้ อหา กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่ ม
ผูบ้ ริ หารระดับโรงเรี ยนมัธยมจากภาคต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือของรัฐเท็กซัส เครื่ องมือที่
ใช้คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และสมุ ดบัน ทึ ก ซึ่ งประกอบไปด้ว ยการบัน ทึ กภาคสนาม
บันทึกอย่างไม่เป็ นทางการ บันทึกประจําวัน แถบบันทึกเสี ยง แบบสอบถามที่สมบูรณ์ ข้อมูลโดย
ย่อและต้นฉบับบันทึกการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างต้องกรอกแบบสอบถามและสัมภาษณ์ ผลการวิจยั
พบว่า ผูบ้ ริ หารที่เข้าร่ วมในการวิจยั ครั้งนี้ มีความพึงพอใจต่อการสอนอ่านแบบเน้นเนื้ อหา ข้อมูล
จากการสัม ภาษณ์ พ บว่ า ทัศ นคติ ที่ ดี ต่ อ การสอนดัง กล่ า วของผูบ้ ริ ห ารไม่ ไ ด้มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจนําเอาการสอนดังกล่าวเข้าไปใช้ในการสอนที่โรงเรี ยน ผลการสอบของนักเรี ยนดูเหมือนมี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการจัดหลักสู ตรมากกว่าทัศนคติความชอบของผูบ้ ริ หาร
มูซาอิท (Mushait 2004) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง ความสัมพันธ์ของความชํานาญในการ
อ่ า นภาษาที่ ห นึ่ งและภาษาที่ ส อง กั บ การอ่ า นเพื่ อ ความเข้า ใจและกลยุ ท ธ์ ข องนั ก ศึ ก ษา
ซาอุดิอาระเบียที่เรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่สอง จุดประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการอ่าน
เพื่อความเข้าใจในภาษาที่สองและกลยุทธ์การอ่านภาษาที่สองกับความสามารถในการอ่านภาษาที่
หนึ่ ง คําศัพ ท์ใ นภาษาที่ ส องและไวยากรณ์ ใ นภาษาที่ ส องในเนื้ อ หาภาษาอัง กฤษในฐานะเป็ น
ภาษาต่างประเทศ กลุ่มตัวอย่างจํานวน 222 คน กําลังศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย คิงคาลิด
ในซาอุดิอาระเบีย คณะเดียวกัน แต่ระดับความชํานาญในภาษาที่สองต่างกัน ผลปรากฏว่า ความ
ชํา นาญทางภาษาที่ ส องไม่ เ พี ย งมี ผ ลต่ อ การอ่ า นเป็ นภาษาที่ ส องเท่ า นั้ น ยัง มี ผ ลรวมไปถึ ง
กระบวนการอ่านด้วย กลยุทธ์การอ่านจากหน่วยใหญ่ไปสู่ หน่วยย่อยมีผลบวกกับการอ่านเพื่อความ
เข้าใจในภาษาที่สอง
เอสปิ นและคณะ (Espin et al. 2005) ศึกษาการวัดผลโดยใช้หลักสู ตรเป็ นฐานใน
การเรี ยนแบบเนื้ อหาสาระ (Content area) กลุ่มตัวอย่างจํานวน 58 คน แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ซึ่ งเป็ น
นั ก เรี ยน เกรด 7 ที่ เ รี ยนวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา ผลวิ จ ัย พบว่ า นั ก เรี ยนกลุ่ ม ที่ ว ัด ผลด้า นการอ่ า นมี
ความก้าวหน้าอย่างชัดเจน จากการวิจยั ยังพบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างอัตราความก้าวหน้าที่เกิด
ขึ้นกับนักเรี ยนที่วดั ผลการอ่านคําศัพท์กบั นักเรี ยนที่เรี ยนแบบธรรมดา

68

เคน และคณะ (Cain et al. 2005) รายงานการศึกษาข้อมูลด้านความสามารถในการ
ตี ความสํานวนของเด็ก อายุ 9 ขวบ ซึ่ งมี ความสัมพันธ์กับระดับความเข้าใจในการอ่าน โดยไม่
คํานึ งถึงระดับความยากของสํานวนภาษา ไม่คาํ นึ งถึงการใช้ในความเป็ นจริ ง หรื อในวรรณกรรม
และไม่ ค าํ นึ ง ถึ ง บริ บ ท ซึ่ ง เกิ ด ร่ ว มกับ เนื้ อ เรื่ อ งอื่ น ผลการศึ ก ษาเป็ นไปตามที่ ค าดการณ์ ไ ว้คื อ
นักเรี ยนมีความสามารถดี กว่าในการอธิ บายความหมายของสํานวนในบริ บท เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ความเข้าใจสํานวนที่เกิดขึ้นตามลําพัง นักเรี ยนที่เข้าใจได้มากและเข้าใจได้นอ้ ย มีความสามารถไม่
แตกต่ า งกัน ในด้า นความสามารถในการตี ค วามสํา นวนในบริ บ ท แต่ ผูท้ ี่ มี ค วามเข้า ใจน้อ ย มี
ความสามารถที่ ด้อ ยกว่า ในการใช้บริ บท เพื่ อ เดาความหมายสํา นวนที่ ย ากและซับซ้อนอย่า งมี
นัยสําคัญ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นแหล่งข้อมูลที่มาซึ่งนักเรี ยนใช้เพื่อตีความ
โบทไรท์ (Boatright 2005) แห่ งมหาวิทยาลัยรัฐแคลิฟอเนีย ได้ทาํ การวิจยั ความ
เป็ นไปได้ของอุปสรรคของผูเ้ รี ยนวิทยาศาสตร์ กบั ความเข้าใจและการสรุ ปความซึ่ งอาจจะมีความ
เกี่ยวข้องกันกับการใช้กลยุทธในการอ่านและ ความมัน่ ใจในตนเอง กลุ่มทดลองได้รับการสอนกล
ยุทธการอ่านเชิงเนื้ อหาสาระ กลุ่มควบคุมได้รับการสอนตามปกติ มีการเก็บข้อมูลจากการทดสอบ
ก่อนและหลังเรี ยนโดยมีการวัดความเข้าใจและการสรุ ปความของผูเ้ รี ยน ผลการทดลองพบว่ากลุ่ม
ทดลองสามารถสรุ ปความได้ชดั เจนดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญ และจากการสํารวจอย่างไม่
เป็ นทางการพบว่าเมื่อใช้การสอนเชิงเนื้อหาสาระ ผูเ้ รี ยนจะมีพฒั นาการการเรี ยนรู ้ที่สูงขึ้น
ฟอร์ เกท (Forget 2006) ได้ทาํ การศึกษาถึงผลกระทบของการสอนอ่านแบบเน้น
เนื้ อหาที่มีต่อทัศนคติ ความตระหนักทางอภิปัญญา และความสําเร็ จในการอ่าน ของนักเรี ยนมัธยม
ในชนบท กลุ่มตัวอย่างเป็ นครู ผูส้ อนมัธยมในชนบทของโอไฮโอ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ และ
นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ระหว่างปี 2002 และ 2003 โดยนักเรี ยนทําแบบวัดทัศนคติและวัดความ
ตระหนักทางอภิปัญญาในการใช้กลยุทธ์การอ่าน ผลการวิจยั พบว่า จากผลการรายงานของครู ผสู ้ อน
เกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์การอ่านแบบเน้นเนื้ อหาสาระในการสอบ การพัฒนาการสอน ช่วยส่ งเสริ ม
ทัศนคติของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการอ่านเพียงเล็กน้อย ในด้านกลยุทธ์ทางอภิปัญญา หรื อคะแนนการอ่านก็
เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ผูว้ ิจยั เสนอแนะว่า การสอนอ่านแบบเน้นเนื้ อหาถ้าจะให้ได้ผลครู ตอ้ งใช้กล
ยุทธ์ที่ถูกต้อง การสนับสนุนจากเพื่อนร่ วมงานด้านการสอนเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
จากโครงงาน การวิ จ ัย ชั้น เรี ย น ครู ต ้อ งได้รั บ การฝึ กฝนอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและตระหนัก ถึ ง
ความสําคัญของการอ่านเชิงเนื้อหาสาระระดับมัธยมด้วย
ดอนนา (Donna 2007) ได้ศึกษาการจัดการเรี ยนการสอนแบบเน้นเนื้ อหาสาระใน
โรงเรี ยนมัธยมทางสหรัฐอเมริ กาตอนใต้ การวิจยั นี้ เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อศึกษาการอ่าน
และการคิดในระดับสู งของนักเรี ยนเมื่อใช้การสอนแบบเน้นเนื้อหาสาระ การศึกษาใช้เวลา 6 เดือน
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การวิจยั เริ่ มจากการสังเกต และการวิเคราะห์รูปแบบการสอนที่ใช้อยูป่ ระจํา ทํากับนักเรี ยนจํานวน 5
ห้องเรี ยน ประเด็นการวิจยั มุ่งไปที่กิจกรรมของครู และนักเรี ยนที่มีต่อบทเรี ยน เช่ น การเล่าเรื่ อง
การตีความ การสรุ ปความ ฯลฯ ในการวิจยั ครั้งนี้มีครู จาํ นวน 5 คน และผูช้ ่วยวิจยั อีก 2 คน ซึ่ งมี
ส่ วนร่ วมในการวางแผนการสอน โดยมุ่งเป้ าหมายไปที่การพัฒนาการพูดสื่ อความระหว่างครู และ
นักเรี ยน และนักเรี ยนกับนักเรี ยน มีการอัดเทปวีดีโอ การจดบันทึกการปรึ กษาหารื อระหว่างครู
และนักเรี ยน และแบบสอบถามที่นักเรี ยนกรอก นําข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ ผลการวิจยั พบว่า
การสอนแบบเน้นเนื้ อหาสาระช่ วยให้นักเรี ยนมีทกั ษะการอ่านและการคิดในระดับสู งเรี ยนดี ข้ ึน
ครู ผสู ้ อนมีความพึงพอใจกับการสอนดังกล่าว
โลแกน (Logan 2007) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนชาวสเปนได้
เรี ยนคณิ ตศาสตร์แบบเน้นเนื้อหาสาระ: ผลของการสอนและทัศนคติที่มีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ จํานวน
นักเรี ยนสเปนที่ยา้ ยเข้ามาอยู่สหรั ฐได้แสดงความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนแบบเน้น
เนื้ อหาสาระ ผูส้ อนได้หาแนวทางช่ วยให้นักเรี ยนสเปนเหล่านี้ ประสบความสําเร็ จในการเรี ยน
คณิ ตศาสตร์ แบบเน้นเนื้ อหา โดยนักเรี ยนสเปนเรี ยนคณิ ตศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรี ยน
งานวิจยั นี้ ทาํ ที่โรงเรี ยนมัธยมศึ กษาขนาดเล็กแห่ งหนึ่ งในรั ฐเพนซิ ลวาเนี ยตอนใต้ การวิจยั เพื่อ
ศึกษาความสําเร็ จของโปรแกรมช่ วยเหลือผูเ้ รี ยนที่ใช้ภาษาแม่เป็ นภาษาสเปนและเป็ นนักเรี ยนที่
เรี ยนพีชคณิ ต 1 -2 ผลการวิจยั พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ ของนักเรี ยนและทัศนคติต่อการเรี ยนแบบ
เน้นเนื้อหาสาระเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
สโตล (Stolle 2007) ได้ทาํ การวิจยั ความคิดเห็นของครู มธั ยมที่สอนแบบเน้น
เนื้ อหาสาระที่มีต่อการเรี ยนและเทคโนโลยี : ความซับซ้อน อุปสรรค การสร้างมโนภาพ และการ
ฝึ กปฏิบตั ิจุดประสงค์ของงานวิจยั เพื่อศึกษารายละเอียด ความซับซ้อน ความขัดแย้ง คู่ขนาน การ
สร้างมโนภาพและการฝึ กฝน ของการใช้วิธีการสอนแบบเน้นเนื้ อหาของครู ในด้านข้อมูลและการ
ใช้ ไอซี ที สื่ อสารสนเทศ เพ่อพัฒนาผลสัมฤทธิ และการเรี ยนรู ้ อะไรเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างการ
สร้างมโนภาพของครู ในวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคม และการใช้ไอซี ทีในการสอนเพื่อ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ จากการสังเกตและการสัมภาษณ์ ผูว้ ิจยั ได้เรี ยนรู ้เรื่ องราวของครู แต่ละคนในเรื่ อง
เหล่านี้ มีความตึงเครี ยด 4 อย่างปรากฏนั่นคือ 1) การใช้ไอซี ที ก็เพียงพอต่อการทํางาน 2) ความรู ้
ด้านไอซีทีอย่างเพียงพอ 3) กลัวการไม่รู้ และ 4) การระบุช้ ีชดั ว่าใครได้ประโยชน์จากไอซีที
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องการการอ่านเนื้ อหาสาระส่ วนใหญ่ในต่างประเทศ เป็ นการศึกษาผล
ของการสอนอ่านแบบเน้นเนื้ อหาสาระ กลยุทธ์ในการอ่านและทัศนคติที่มีต่อการอ่านเนื้ อหาสาระ
ซึ่ งพบว่า สามารถช่วยพัฒนาทักษะการอ่านของผูเ้ รี ยนได้ดีข้ ึนและผูเ้ รี ยนมีทศั นคติที่ดีต่อการสอน
อ่านเนื้อหาสาระ
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จากการศึกษางานวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝึ กและการสอนแบบเน้นเนื้อหา พบว่า
งานวิจยั ส่ วนใหญ่เป็ นการพัฒนาเครื่ องมือและวิธีสอนที่ช่วยในการฝึ กทักษะด้านการอ่าน อีกทั้งยัง
มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยน ได้เรี ยนรู ้ภาษาอย่างมีความหมาย ทําให้เกิดประโยชน์ในการเรี ยนการสอนและใน
ชีวิตประจําวันต่อผูเ้ รี ยน อย่างไรก็ตามยังไม่มีงานวิจยั ที่นาํ เนื้ อหาที่เกี่ยวกับปั ญหาของผูเ้ รี ยนมาใช้
ในการเรี ยนการสอนภาษา อีกทั้งการสอนอ่านแบบเนื้อหาสาระมักจะทํากับนักเรี ยนในระดับมัธยม
หรื อสู งกว่า ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึ งสนใจที่จะทําการพัฒนาแบบฝึ กการอ่านที่ เกี่ ยวกับปั ญหาของวัยรุ่ น
ตอนต้น สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ อ. เมือง
จ. นครปฐม โดยมุ่งที่ จะพัฒนาความสามารถในการอ่าน ผ่านเนื้ อหาที่เกี่ ยวกับปั ญหาของวัยรุ่ น
ตอนต้น ซึ่ งทําให้ผูเ้ รี ยนได้เ รี ยนรู ้ ภ าษาอย่างมี ความหมาย และสามารถนําความรู ้ ไปใช้ใ ห้เ กิ ด
ประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตได้
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จยั เรื่ อง “ การพัฒนาแบบฝึ กการอ่ านภาษาอัง กฤษที่เกี่ยวกับปั ญหาของวัยรุ่ น
ตอนต้ น สํ าหรับนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนหลวงพ่ อแช่ มวัดตาก้ องอนุสรณ์ จังหวัด
นครปฐม” เป็ นการวิจยั เชิ งทดลอง (Pre – experimental Research) มีวตั ถุประสงค์เพื่อวัด
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนก่อนและหลังการเรี ยนโดยใช้แบบฝึ กการอ่าน
ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับปั ญหาของวัยรุ่ นตอนต้นและศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ รี ยนที่มีต่อแบบฝึ กการ
อ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ ยวกับปั ญหาของวัยรุ่ นตอนต้นที่ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้น โดยมีข้ นั ตอนการวิจยั ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
อ. เมือง จ. นครปฐม ปี การศึกษา 2550
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนหลวงพ่อแช่ มวัดตาก้อง
อนุสรณ์ อ. เมือง จ. นครปฐม ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2550 จํานวน 1 ห้องเรี ยน 26 คน ซึ่ งได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจง
2. ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจยั ครั้งนี้คือ
2.1 ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
2.2 ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อแบบฝึ กทักษะการอ่าน
3. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ได้แก่
3.1 แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวกับปั ญหาของวัยรุ่ นตอนต้น สําหรับนักเรี ยน
จํานวน 8 บทเรี ยน
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3.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรี ยนโดยเป็ น
ข้อสอบชุดเดียวกัน จํานวน 30 ข้อ 30 คะแนน ใช้เวลาในการทดสอบ 1 ชัว่ โมง
3.3 แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของนัก เรี ย นที่ มีต่ อ แบบฝึ กการอ่ า นภาษาอัง กฤษที่
เกี่ยวกับปัญหาของวัยรุ่ นตอนต้น
4. การสร้ างและพัฒนาเครื่องมือ
ผูว้ ิ จ ัย ได้ด ํา เนิ น การสร้ า งและพัฒ นาเครื่ อ งมื อ สํา หรั บ การวิ จ ัย โดยมี ร ายละเอี ย ด
ตามลําดับดังต่อไปนี้
4.1 แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษ ทีเ่ กีย่ วกับปัญหาของวัยรุ่นตอนต้ นสํ าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6
1. กําหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ดา้ นเนื้อหาภาษาตามหลักสูตร
1.1 ศึกษาคําอธิ บายรายวิชาภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป. 6) ซึ่ งมีคาํ อธิบายดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
เข้าใจคําสั่ง คําขอร้อง ภาษาท่าทาง คําแนะนําในสถานศึกษา และสังคมรอบตัว
อ่านออกเสี ยงคํา กลุ่มคํา และประโยคง่าย ๆ ตามหลักการอ่านออกเสี ยง เข้าใจประโยค ข้อความสั้น
ๆ บทสนทนา เรื่ องสั้น ๆ เรื่ องเล่า และนิ ทาน ใช้ภาษาง่าย ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
แสดงความต้องการของตน เสนอความช่วยเหลือแก่ผอู ้ ื่น แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสดงความรู ้สึก
และบอกเหตุผล ขอและให้ขอ้ มูล อธิ บายเกี่ยวกับบุคคล และสิ่ งต่าง ๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน
ตนเอง สิ่ งแวดล้อม สังคมใกล้ตวั ครอบครัว โรงเรี ยน อาหาร เครื่ องดื่ม เวลาว่าง นันทนาการ การ
ซื้ อขาย ลมฟ้ าอากาศ นําเสนอความคิดรวบยอด ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องต่าง ๆ ที่ใกล้ตวั ได้อย่างมี
วิ จ ารณญาณ นํา เสนอบทเพลง บทกวี ตามความสนใจด้ว ยความสนุ ก สนาน เข้า ใจรู ป แบบ
พฤติกรรม และการใช้ถอ้ ยคํา สํานวนในการติดต่อ ปฏิสัมพันธ์ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
รู ้ จ ักขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี เทศกาล งานฉลองในวัฒนธรรมของเจ้า ของภาษา เข้า ใจความ
แตกต่ า งระหว่า งภาษาอังกฤษกับ ภาษาไทยในเรื่ อ งเสี ย ง สระ พยัญ ชนะ คํา วลี ประโยค และ
ข้อความง่าย ๆ เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมเจ้าของภาษากับของไทยที่มี
อิทธิ พลต่อการใช้ภาษา เห็นประโยชน์ของการรู ้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู ้ ความบันเทิง
และการเข้าสู่ สังคม สนใจเข้าร่ วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เข้าใจและถ่ายทอดเนื้อหาสาระ
ภาษาอัง กฤษง่ า ย ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ อื่ น ๆ ใช้ภ าษาเพื่ อ การสื่ อ สารตาม
สถานการณ์ ต่ า ง ๆ กับ บุ ค คลภายในสถานศึ ก ษา อาชี พ ต่ า ง ๆ ในสถานการณ์ จ าํ ลอง และการ
ปฏิบตั ิงานร่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างมีความสุ ข (กรมวิชาการ 2543 : 85)
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1.2 ศึกษาผลการเรี ยนที่คาดหวังรายปี กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1.2.3 เข้าใจคําสัง่ คําขอร้อง ภาษาท่าทาง คําแนะนําในสถานศึกษาและสังคม
รอบตัว
1.2.2 อ่านออกเสี ยง กลุ่มคําและประโยคง่าย ๆ ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน
ออกเสี ยง
1.2.3 เข้าใจประโยค ข้อความสั้น ๆ โดยถ่ายโอนเป็ นภาพหรื อสัญลักษณ์
และถ่ายโอนจากข้อมูลจากภาพหรื อสัญลักษณ์เป็ นประโยคหรื อข้อความสั้น ๆ
1.2.4 เข้าใจบทสนทนา เรื่ องสั้น ๆ เรื่ องเล่านิทาน
1.2.5 ใช้ภาษาง่าย ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยใช้นวัตกรรม
ง่าย ๆ และสื่ อเทคโนโลยีที่มีอยูใ่ นสถานศึกษา
1.2.6 ใช้ภาษาง่าย ๆ เพื่อแสดงความต้องการของตน เสนอความช่วยเหลือแก่
ผูอ้ ื่น และแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ น โดยใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในแหล่งการเรี ยนรู ้ ท้ งั ใน และนอก
สถานศึกษา
1.2.7 ใช้ภาษาง่าย ๆ เพื่อขอและให้ขอ้ มูล อธิ บายเกี่ยวกับบุคคล และสิ่ งต่าง
ๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจําวันและสร้างองค์ความรู ้ โดยใช้ประโยชน์จากสื่ อการเรี ยนทางภาษาและ
ผลจากการฝึ กทักษะต่าง ๆ
1.2.8 ใช้ภาษาง่ าย ๆ เพื่อแสดงความรู ้ สึกของตน และบอกเหตุผลโดยใช้
ประโยชน์ จ ากสื่ อ การเรี ย นทางภาษาและผลจากการฝึ กทัก ษะต่ าง ๆ รวมทั้ง เลื อ กวิธี ก ารเรี ย น
ภาษาอังกฤษที่ได้ผล
1.2.9 ให้ขอ้ มูลง่ าย ๆ เกี่ ย วกับตนเอง สิ่ ง แวดล้อมและสัง คมใกล้ต วั ด้ว ย
ข้อความสั้น ๆ
1.2.10 นําเสนอความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่ องต่าง ๆ ที่ใกล้ตวั
1.2.11 นํ า เสนอความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ เรื่ องต่ า ง ๆ ที่ ใ กล้ต ัว ได้ อ ย่ า งมี
วิจารณญาณ
1.2.12 นําเสนอบทเพลงหรื อบทกวีที่เป็ นที่รู้จกั หรื อข้อมูลจากสื่ อประเภท
ต่าง ๆ ตามความสนใจด้วยความสนุกสนาน
1.2.13 เข้าใจรู ปแบบพฤติ กรรมและการใช้ถอ้ ยคํา สํานวนในการติ ด ต่ อ
ปฏิสมั พันธ์ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
1.2.14 รู ้จกั ขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศกาล งานฉลองในวัฒนธรรมของ
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เจ้าของภาษา
1.2.15 เข้า ใจความเหมื อ นและความแตกต่ า งระหว่ า งภาษาอัง กฤษกับ
ภาษาไทยในเรื่ องเสี ยงสระ พยัญชนะ คํา วลี ประโยคและข้อความง่าย ๆ และนําไปใช้ได้อย่าง
ถูกต้อง
1.2.16 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับภาษาไทยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาและนําไปใช้อย่างเหมาะสม
1.2.17 เห็นประโยชน์ของการรู ้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู ้ ความ
บันเทิง และการเข้าสู่ สงั คม
1.2.18 สนใจเข้าร่ วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
1.2.19 เข้าใจและถ่ายทอดเนื้อหาสาระภาษาอังกฤษง่าย ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้อื่น ๆ
1.2.20 เข้าใจและถ่ายทอดเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น
ๆ เป็ นภาษาอังกฤษ
1.2.21 ใช้ภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในสถานศึกษา ด้วยวิธีการ
และรู ปแบบง่าย ๆ
1.2.22 ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารกับบุคคลภายในสถานศึกษา
1.2.23 ใช้ภ าษาอัง กฤษเพื่ อ สื่ อ สารขั้น พื้ น ฐานเกี่ ย วกับ อาชี พ ต่ า ง ๆ ใน
สถานการณ์จาํ ลองหรื อสถานการณ์จริ ง
1.2.24 ใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิงานร่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างมีความสุ ข โดย
รู ้จกั รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น และแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเหมาะสม
1.3 ศึกษาเนื้อหาด้านการอ่านภาษาอังกฤษ และแบบเรี ยนภาษาอังกฤษ ชั้นประถม
ศึกษาปี ที่ 6 (My English 6 สํานักพิมพ์ประสานมิตร และ Play and Learn กระทรวงศึกษาธิ การ)
เพื่อศึกษาคําศัพท์ วลี รู ปประโยคที่นกั เรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ต้องรู ้ และศึกษาคู่มือการ
พัฒนาหลัก สู ตร กลุ่ มสาระการเรี ย นรู ้ ภาษาต่างประเทศ ช่ ว งชั้น ที่ 2 ในหลัก สู ตรการศึ ก ษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2544 เพื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับสาระการเรี ยนรู ้ วิชาภาษาอังกฤษที่เกี่ ยวกับการ
อ่ าน จากนั้น ผูว้ ิ จ ัย ทําการสังเคราะห์ ค าํ อธิ บ ายรายวิชา ผลการเรี ย นรู ้ ที่ ค าดหวัง และเนื้ อหาใน
แบบเรี ยนและสาระการเรี ยนรู ้ ได้จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ทกั ษะการอ่านโดยเฉพาะดังต่อไปนี้
1.3.1 อ่านเรื่ องแล้วสามารถเรี ยงลําดับของเรื่ องเหตุการณ์ที่อ่านได้
1.3.2 อ่านเรื่ องแล้วสามารถบอกความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลได้
1.3.3 อ่านเรื่ องแล้วสามารถแยกประเภทของสิ่ งต่าง ๆ ได้
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1.3.4 อ่ านเรื่ องแล้วสามารถนําประสบการณ์ ส่วนตัวเชื่ อมโยงเพื่อแสดง
ความคิดเห็นได้
1.3.5 อ่านเรื่ องแล้วสามารถตีความหมายของคําหรื อประโยคที่ไม่ได้ปรากฏ
ให้เห็นโดยตรงจากการอ่านได้
1.3.6 อ่ า นเรื่ องแล้ว สามารถประเมิ น ค่ า บทอ่ า นได้ ว่ า เป็ นเรื่ องจริ ง
จินตนาการ หรื อเป็ นการแสดงความคิดเห็นได้
1.3.7 อ่านเรื่ องแล้วสามารถแสดงความรู ้สึกและจินตนาการได้
2. การคัดเลือกหัวเรื่ องเพื่อสร้างบทอ่าน
ในการคัดเลื อกหัวเรื่ องเพื่อสร้ างบทอ่ านนั้น ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการตามลําดับขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
2.1 สํารวจประเด็นหัวเรื่ องปั ญหาเกี่ยวกับเด็กจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น งานวิจยั
หนังสื อ หนังสื อพิมพ์ บทความ ผลการสํารวจและ ข้อมูลจากสื่ ออินเตอร์เน็ต สมุดบันทึกประจําตัว
ผูเ้ รี ยนและทะเบียนนักเรี ยนของโรงเรี ยน แล้วรวบรวมประเด็นหัวเรื่ องปั ญหา สําหรับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุ สรณ์ เพื่อให้ได้สภาพปั ญหาที่อยู่ในความ
สนใจของผู ้เ รี ยนและครู ม ากที่ สุ ด ซึ่ งได้หั ว เรื่ องปั ญ หาดัง นี้ ฟั น ผุ โรคอ้ว น อี สุ ก อี ใ ส สิ ว
ไข้เลื อดออก ไข้หวัด โรคกระเพาะ ตาแดง อุบตั ิ เหตุ ขาดสารอาหาร กลากเกลื้ อน เหา ความ
สะอาดการปรับตัว ความเสี ยสละ ความอดทน ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เก็บตัว ขี้อาย การควบคุม
อารมณ์ ก้าวร้าว ทะเลาะวิวาท สมาธิ ส้ ัน เก็บกด ซึ มเศร้า เรี ยนไม่ทนั อ่านหนังสื อไม่ออก ปั ญญา
อ่อน ติดโทรทัศน์ ติดเกมใช้จ่ายฟุ่ มเฟื อย ติดอินเตอร์เน็ต โกหกและเล่นพนัน
2.2 ผู ว้ ิ จ ัย ได้ท ํา การวิ เ คราะห์ ค วามต้อ งการ (Need
analysis) โดยสร้ า ง
แบบสอบถามในหัวข้อปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่ นตอนต้น ซึ่ งลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบแสดง
ระดับความคิดเห็น กล่าวคือ
1. หมายถึง ไม่น่าสนใจ 2. หมายถึง น่าสนใจเล็กน้อย
3. หมายถึง น่าสนใจ
4. หมายถึง น่าสนใจมาก
5. หมายถึง น่าสนใจมากที่สุด
จากนั้นนําค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของนักเรี ยนจํานวน 30 คนที่มีต่อหัวข้อปั ญหาโดย
คิดเป็ นร้อยละ และค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของครู จาํ นวน 10 คนที่มีต่อหัวข้อปั ญหาโดยคิดเป็ นร้อยละ
มาหาค่าเฉลี่ยอีกครั้ ง แล้วจึงจัดลําดับความต้องการของนักเรี ยนและครู เพื่อให้ได้สภาพหัวเรื่ อง
ปัญหาที่อยูใ่ นความต้องการ เพื่อนําไปคัดเลือกเป็ นบทอ่านที่เกี่ยวกับปั ญหาของวัยรุ่ นตอนต้นต่อไป
ดังรายละเอียดในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความต้องการของนักเรี ยนและครู ต่อหัวเรื่ องปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับ
วัยรุ่ นตอนต้น
ระดับความต้องการ(%)
ค่าเฉลี่ย
หัวเรื่ องปั ญหา
ลําดับที่
นักเรี ยน (n=30)
ครู (n=10)
1. ฟันผุ
78.66
86
82.33
4
2. ความอ้วน
89.33
92
90.66
1
3. อีสุกอีใส
50.66
42
46.33
13
4. เป็ นสิ ว
24
24
24
25
5. ไข้เลือดออก, ไข้หวัด
79.33
86
82.66
3
6. โรคกระเพาะ
38
44
41
18
7. ตาแดง
28
42
35
21
8. อุบตั ิเหตุ
86
84
85
2
9. ขาดสารอาหาร
32
52
42
17
10. กลากเกลื้อน
30
54
42
17
11. เป็ นเหา
42.66
48
45.33
15
12. ขาดความสะอาด
53.33
70
61.66
10
13. การปรั บ ตัว เข้า กั บ
38
36
37
20
เพื่อน
14. ความเสี ยสละ
75.33
76
75.66
7
15. ความอดทน
40.66
50
45.33
15
16. ความรับผิดชอบ
41.33
60
50.66
12
17. เก็บตัวคนเดียว
22
26
24
25
18. ขี้อาย
38.66
54
46.33
13
19. การควบคุมอารมณ์
32
38
35
21
20. ความก้าวร้าว
41.33
48
44.66
16
21. ทะเลาะวิวาท
29.33
48
38.66
19
22. สมาธิส้ นั
44
48
46
14
23. เก็บกด
22
36
29
23
24. ซึมเศร้า
24
36
30
22
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ระดับความน่าสนใจ(%)
หัวเรื่ องปั ญหา
นักเรี ยน (n=30) ครู (n=10)
25. เรี ยนไม่ทนั (เรี ยนช้า)
58.66
66
26. อ่านหนังสื อไม่ออก
54.66
58
27. ปั ญญาอ่อน
21.33
24
28. ติดโทรทัศน์
78.66
84
29. ติดเกม
73.33
74
30. ใช้จ่ายฟุ่ มเฟื อย
30
52
31. ติดอินเตอร์เน็ต
24.66
30
32. โกหก
79.33
80
33. การพนัน
20
24

ค่าเฉลี่ย
62.33
56.33
22.66
81.33
73.66
41
27.33
79.66
22

ลําดับที่
9
11
26
5
8
18
24
6
27

จากตารางการวิเคราะห์ความสนใจของนักเรี ยนและครู สามารถเรี ยงลําดับความ
น่าสนใจของปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่ นตอนต้น จาก 1-10 ลําดับดังนี้
1. โรคอ้วน
2. อุบตั ิเหตุ
3. ไข้หวัด
4. ฟันผุ
5. ติดทีวี
6. โกหก
7. ความเสี ยสละ
8. ติดเกมส์
9. เรี ยนไม่ทนั (เรี ยนช้า)
10. ความสะอาด
2.3 นําลําดับปั ญหาที่ได้ดงั กล่าวไปคัดเลือกบทอ่านภาษาอังกฤษจากแหล่งข้อมูล
ต่ า ง ๆ เช่ น หนั ง สื อ เรี ย นสํา นัก พิ ม พ์ต่ า ง ๆ วารสารภาษาอัง กฤษ หนัง สื อ พิ ม พ์ส ติ ว เด้น วี ค ลี
หนังสื อพิมพ์เดอะเนชัน่ จูเนี ยร์ และข้อมูลจากเว็บไซด์ต่าง ๆ ที่มีเนื้ อหาเกี่ยวข้องกับประเด็นปั ญหา
ดังกล่าว
2.4 ผูว้ ิจยั นําเนื้อเรื่ องบทอ่านที่คดั เลือกดังกล่าวเพียง 8 ลําดับแรกไปให้อาจารย์ผู ้
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ควบคุมวิทยานิ พนธ์ตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสม และทําการปรับปรุ งแก้ไขเพื่อนําไปสร้าง
แบบฝึ ก 8 บทต่อไป
3. การกําหนดกิจกรรมขั้นตอนการสอนในบทเรี ยน ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาขั้นตอนการสอนจาก
หนังสื อที่เกี่ยวข้อง เช่น Project work ของ ฟราย-บูธ (Fried-Booth 1993) A framework for taskbased learning ของ วิลลิส (Willis 1998) How to use Problem-based Learning in the classroom
ของโรเบิ ร์ท (Robert : 1997) นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ยังได้ศึกษาขั้นตอนการสอนอ่านของ สุ ภทั รา
อักษรานุ เคราะห์ (2530 : 51) และ สุ มิตรา อังวัฒนกุล (2539 : 178-179) ซึ่งสามารถสรุ ปแนวการ
สอนได้ 3 ขั้นตอนหลักดังนี้
3.1 ขั้นก่อนการอ่าน (Pre-reading Activities) เป็ นการสร้างความสนใจและปูพ้ืน
ความรู ้ในเรื่ องที่จะอ่าน เช่น การคาดคะเนเรื่ องที่อ่าน การเดาความหมายของคําศัพท์จากปริ บท โดย
ดูจากประโยคข้างเคียงหรื อรู ปภาพ เป็ นต้น
3.2 กิจกรรมระหว่างการอ่าน (While-reading Activities) เป็ นการทําความเข้าใจ
โครงสร้างและเนื้ อความในเรื่ องที่อ่าน เช่น การลําดับเรื่ องจากการตัดเรื่ องออกเป็ นส่ วน ๆ (Strip
Story) การเขียนแผนผังความสัมพันธ์ในเรื่ อง (Semantic Mapping) การเติมข้อความลงในแผนผัง
(Graphic Organizer) และการเล่าเรื่ องโดยสรุ ป
3.3 กิจกรรมหลังการอ่าน (Post-reading Activities) เป็ นการตรวจสอบความเข้าใจ
ของผูเ้ รี ยน เช่น การแสดงบทบาทสมมติ เขียนเรื่ องหรื อโต้ตอบจากจดหมาย พูดแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่ องที่อ่าน
4. กําหนดเนื้อหาบทเรี ยน
ผูว้ ิจยั สร้างตารางกําหนดเนื้อหา ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 ตารางกําหนดเนื้อหาแบบฝึ ก Table of Content specification
Lesson Learning
Topic
Language
Activity
objective
content
1
-To identify Eating
Vocabulary Getting started
good food and habit and -Words
1. discuss food and
bad food for your health about food do exercise from
health.
and health pictures

Evaluation
Multiple
choice
- vocabulary
10 items
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
Lesson Learning
objective

2

-To discuss
accident in
school and
learn how to
protect
themselves

Topic

Language
content
Structure
- modals
verb: should
and should
not

Activity

Pre-reading
2. study vocabulary
based on the text.
While-reading
3. get the main
ideas.
4. answer the
questions
5. study language
focus
Post-reading
6. discuss the text.
7. extended activity
What will Vocabulary Getting started
you
1. discuss accident
-Words
choose?
in school
about
accident and Pre-reading
safety
2.study vocabulary
Structure based on the text.
- imperative While-reading
sentence
3.get the main ideas.
4. answer the
questions
5. study language
focus
Post-reading
6. discuss the text.

Evaluation
- grammar
5 items
- reading
5 items

Multiple
choice
- vocabulary
10 items
- grammar 5
items
- reading 5
items
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
Lesson Learning
objective

Topic

Language
content

3

-To be able to When you
take care of get sick.
themselves
from sickness.

Vocabulary
-Words
about
sickness and
health
Structure
- giving
suggestion;
if clause and
should

4

- To identify
how to take
care of their
teeth.

Problem
that may
have with
teeth.

Vocabulary
-Words
about tooth
decay and
carefulness
the teeth
Structure
- giving
instruction;
first,second,

Activity
7.extended activity
Getting started
1. discuss sickness
and health
Pre-reading
2. study vocabulary
based on the text.
While-reading
3. get the main
ideas.
4. answer the
questions
5. study language
focus
Post-reading
6. discuss the text.
7. extended activity
Getting started
1. discuss teeth’s
problem
Pre-reading
2. study vocabulary
based on the text.
While-reading
3. get the main
ideas.
4.answer the

Evaluation

Multiple
choice
- vocabulary
10 items
- grammar 5
items
- reading 5
items

Multiple
choice
- vocabulary
10 items
- grammar 5
items
- reading 5
items

81

ตารางที่ 2 (ต่อ)
Lesson Learning
objective

5

6

Topic

Language
content
then, after,
next, finally

Activity

questions
5. study language
focus
Post-reading
6. discuss the text.
7. extended activity
-To be able to Television Vocabulary Getting started
classify the
1. discuss the
-Words
advantages
program on TV
about
and
television
Pre-reading
disadvantages
and its
2. study vocabulary
of watching
programs
based on the text.
TV
Structure While-reading
- can and can 3. get the main
not
ideas.
4. answer the
questions
5. complete the
diagram
6. study language
focus
Post-reading
7. discuss the text.
8. extended activity
-To identify The boy Vocabulary Getting started
good and bad and the
-Words
1. discuss the fable.
behavior.
wolf
about the

Evaluation

Multiple
choice
- vocabulary
10 items
- grammar 5
items
- reading 5
items

Multiple
choice
- vocabulary
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
Lesson Learning
objective

7

Topic

-To identify the Chain of
love
moral

Language
content
story
Structure
- subject
pronoun and
object
pronoun

Activity

Pre-reading
2. study
vocabulary based
on the text.
While-reading
3. get the main
ideas.
4. answer the
questions
5. study language
focus
Post-reading
6. discuss the text.
7. extended
activity
Vocabulary Getting started
-Words about 1. discuss the
moral.
the story
Pre-reading
Structure
- past simple 2. study
vocabulary based
tense
on the text.
While-reading
3. get the main
ideas.
4. answer the
questions

Evaluation
10 items
- grammar 5
items
- reading 5
items

Multiple
choice
- vocabulary
10 items
- grammar 5
items
- reading 5
items
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
Lesson Learning
objective

Topic

Language
content

Activity

Evaluation

5. study language
focus
Post-reading
6. discuss the text.
7. extended
activity
8

-To identify the Kids and
good points and game
bad points of
video game

Vocabulary
-Words about
the story
Structure
- can, can’t

Getting started
1. discuss the
moral.
Pre-reading
2. study
vocabulary based
on the text.
While-reading
3. get the main
ideas.
4. answer the
questions
5. study language
focus
Post-reading
6. discuss the text.
7. extended
activity

Multiple
choice
- vocabulary
10 items
- grammar 5
items
- reading 5
items
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5. สร้างแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษ
5.1 สร้างแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับปัญหาของวัยรุ่ นตอนต้น สําหรับ
นักเรี ยนตามตารางกําหนดเนื้ อหาของแต่ละบทเรี ยน จํานวน 8 บท โดยประยุกต์จากแนวทางการ
สร้างแบบฝึ ก (Lesson construction) ตามแนวคิดของ วิลลิส (Willis 1998) และจากแนวหนังสื อ
Interaction two: A reading skill book ของ อีเลน (Elaine 1997) ซึ่ งแต่ละบทของแบบฝึ กประกอบ
ไปด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ขั้นก่อนการอ่าน (Pre-reading Activities) เป็ นการสร้างความสนใจและปู
พื้นความรู ้ในเรื่ องที่จะอ่าน ซึ่งในขั้นนี้จะมีกิจกรรม ดูภาพแล้วตอบคําถามเพื่อนําเข้าสู่ เนื้ อหา และมี
กิจกรรมเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์เพื่อเป็ นทําความเข้าใจเกี่ยวกับคําศัพท์ก่อนการเรี ยนรู ้เนื้อหา
2. กิจกรรมระหว่างการอ่าน (While-reading Activities) เป็ นการทําความ
เข้าใจโครงสร้างและเนื้อความในเรื่ องที่อ่าน
3. กิจกรรมหลังการอ่าน (Post-reading Activities) เป็ นการตรวจสอบความ
เข้าใจของผูเ้ รี ยน ตอบคําถามจากเรื่ อง และเรี ยนรู ้ไวยากรณ์ที่พบจากเนื้อเรื่ อง
4. กิจกรรมประเมินผล (Evaluation) เป็ นการประเมินความรู ้หลังการเรี ยนรู ้
นักเรี ยนจะได้ทาํ แบบทดสอบหลังเรี ยน
5.2 ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้ อหาบทเรี ยน โดยนําตารางนําตารางกําหนด
เนื้อหา และบทเรี ยนทั้ง 8 บทดังกล่าวไปให้ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความเหมาะสม จากนั้น
จึงนําไปให้อาจารย์ชาวต่างชาติตรวจสอบความเหมาะสมด้านภาษาและนําไปให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญที่มี
ประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี จํานวน 3 ท่าน เป็ นผูต้ รวจสอบพิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่างๆของบทอ่านเพื่อตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา จากนั้นนํา
ข้อมู ลที่ ไ ด้จ ากผูเ้ ชี่ ย วชาญมาคํา นวณหาค่ าดัชนี ค วามสอดคล้อ งของรู ป แบบของกิ จ กรรมของ
โครงสร้างกรอบเนื้อหาที่สร้างขึ้น โดยใช้สูตร (มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช 2536 : 465) ดังนี้
IOC = ∑ X
N
IOC คือ ค่าดัชนี ความสอดคล้องของเนื้อหา X คือ ผลรวมของคะแนนความคิดเห็น
ของผูเ้ ชี่ยวชาญ N คือ จํานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
เกณฑ์การตัด สิ น ความเหมาะสมของเนื้ อ หาแต่ ล ะบทเรี ย น คื อ บทเรี ย นที่ มีค่ า IOC
ตั้งแต่ 0.05 – 1.00 หมายถึงใช้ได้หรื อมีคุณภาพ
บทเรี ยนที่ มี ค่า IOC ตํ่า กว่า 0.05 หมายถึ ง ควรปรั บ ปรุ ง ตัด ทิ้ง หรื อไม่มีคุณภาพ
(ภาคผนวก ข)
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4.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนและหลังการใช้แบบฝึ กการ
อ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาของวัยรุ่ นตอนต้น สําหรับนักเรี ยนระดับชั้นปะถมศึกษาปี ที่ 6
โรงเรี ยนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุ สรณ์ จ. นครปฐม เป็ นแบบทดสอบชุดเดียวกันจํานวน 30 ข้อ
30 คะแนน ใช้เ วลาการทํา แบบทดสอบ 1 ชั่ว โมง โดยผูว้ ิ จ ัย ได้ด ํา เนิ น การสร้ า งตามขั้น ตอน
ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาแนวทางการสร้างแบบทดสอบจากหนังสื อการทดสอบและประเมินผล
การเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษของ อัจฉรา วงศ์โสธร (2544) Classroom-based Evaluation in
Second Language Education ของ อัพเชอร์ (Upshur 1998)
2. กําหนดจุดประสงค์การวัดตามจุดประสงค์เนื้อหาในบทเรี ยน
3. สร้างตารางกําหนดเนื้ อหาแบบทดสอบ (Table of Test Specification) ให้
ครอบคลุมจุดประสงค์ตามที่กาํ หนดไว้ตารางที่ 3

M/C
M/C
M/C
M/C
M/C

0-1
0-1
0-1
0-1
0-1

-

M/C
M/C
M/C

2
3
2

0-1
0-1
0-1

Times

-

15
2
2
2
2

Weight

30

Testing
technique
M/C

-

Scoring

sentence

Number of item

Part 2: Grammar test
U1:should and should not
U2: Imperative sentence
U3: If clause and should
U4: Giving instruction
U5: Can and can not
U6: Subject and
Object pronouns
U7: Past simple tense
U8: Can and can't

sentence

Skill level

bjectives
Part 1: Vocabulary test

Type of text

ตารางที่ 3 ตารางกําหนดเนื้อหาแบบทดสอบ Table of Test Specifications

0-1

50

25
minutes

25

25
minutes
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Weight

Scoring

Number of item

Objectives
Part 3: Reading for
comprehension test
1. To test comprehension
of content
column
2.To test drawing conclusion passage
3. To test pronoun reference News

Testing technique

Type
of text

Skill level

ตารางที่ 3 (ต่อ)

Times

15
C
A
K

M/C
M/C
M/C

7
7
1

0-1
0-1
0-1

25

40
minutes

Note: Bloom’s taxonomy of reading comprehension
1. Knowledge
4. Analysis
2. Comprehension
5. Synthesis
3. Application
6. Evaluation
4. สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านออกเป็ น 3 ส่ วน ส่ วนแรกเป็ น
การทดสอบคําศัพท์ ส่ วนที่สองเป็ นการทดสอบไวยากรณ์ และส่ วนที่สามเป็ นการทดสอบความ
เข้าใจการอ่าน ข้อสอบเป็ นแบบปรนัย 4 ตัวเลือกตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนนจํานวน
60 ข้อ
5. นําแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ผคู ้ วบคุม
วิทยานิ พนธ์และผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้แบบประเมินความเที่ยงตรง
ตามเนื้ อหาของแบบทดสอบ และหาค่าดัชนี ความสอดคล้องจากแบบประเมินความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหา (ภาคผนวก ค)
6. นําแบบทดสอบไปให้เจ้าของภาษาตรวจสอบความถูกต้องของภาษา
7. นํา แบบทดสอบที่ แ ก้ไ ขแล้ว ไปทดลองครั้ งที่ 1 โดยทดลองใช้กับ นัก เรี ย น
โรงเรี ยนวัดตาก้อง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2550 ซึ่ งมิใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 1 ห้องเรี ยน
40 คนใช้เวลาสอบ 90 นาที เพื่อหาคุณภาพแบบทดสอบ
8. ตรวจคะแนนแบบทดสอบแล้วนําคะแนนมาวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม Microsoft
Excel เพื่อหาค่าความยากง่าย (p) ค่าอํานาจจําแนก (r) ข้อสอบที่มีค่าความยากง่าย 0.20–0.80 ค่า
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อํานาจจําแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไปถือว่าใช้ได้ คัดเลือกแบบทดสอบที่วิเคราะห์แล้วให้เหลือ 30 ข้อ ซึ่ง
มีค่าความยากง่าย (p) อยูร่ ะหว่าง 0.20-0.80 และค่าอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต่ 0.20-0.70 (ภาคผนวก ง)
9. หาความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใช้โปรแกรม SPSS version 11.5
ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.883 (ภาคผนวก จ)
10. นําแบบทดสอบจํานวน 30 ข้อ เป็ นแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษในภาคสนามต่อไป
4.3 แบบสอบถามความคิดเห็น มีวิธีดาํ เนินการสร้างแบบสอบถามดังนี้
1. ศึกษากรอบการประเมินสื่ อตามวิธีการของเบสท์ (Best 1986 : 181)
2. สร้างรายการที่แสดงความคิดเห็นต่อแบบฝึ กการอ่านที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นโดยแบ่ง
ออกเป็ น 4 ประเด็นคือ ด้านเนื้ อหา ด้านการออกแบบ ด้านกิจกรรม และด้านประโยชน์ รวมทั้งสิ้ น
14 ข้อ โดยให้นกั เรี ยนเลือก 5 ระดับตามแนวคิดของ ลิเคอร์ทดังนี้
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ให้ค่าระดับคะแนนเท่ากับ
1
ไม่เห็นด้วย
ให้ค่าระดับคะแนนเท่ากับ
2
ไม่แน่ใจ
ให้ค่าระดับคะแนนเท่ากับ
3
เห็นด้วย
ให้ค่าระดับคะแนนเท่ากับ
4
เห็นด้วยอย่างยิง่ ให้ค่าระดับคะแนนเท่ากับ
5
3. นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ผคู ้ วบคุมวิทยานิ พนธ์ และผูเ้ ชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของข้อความและรู ปแบบทางภาษา หลังจากนั้นผูว้ ิจยั ทํา
การตรวจแก้ไข (ภาคผนวก ฉ)
4. นําแบบสอบถามที่ผา่ นการตรวจแก้แล้วไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนโรงเรี ยนบ้าน
บ่อพลับซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ในขั้นทดลองรายบุคคลและกลุ่มย่อย หลังจากทดลองใช้แบบฝึ กการ
อ่านภาษาอังกฤษแต่ละบท รวม 8 บท
5. นําผลการทดลองจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ มาหาค่าความเชื่ อมัน่ โดยใช้
โปรแกรม SPSS version 1.5 ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.88 (ภาคผนวก ซ)
6. นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ได้หาค่าความเชื่อมัน่ และปรับปรุ งแก้ไขแล้วไป
ใช้กบั นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างในขั้นการทดลองภาคสนาม จํานวน 26 คน เพื่อนําผลจากความคิดเห็น
ของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างไปใช้ปรับปรุ งและพัฒนาแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษต่อไป
4.4 การทดลองใช้ แบบฝึ กการอ่ านภาษาอังกฤษเพือ่ หาประสิ ทธิภาพ ผูว้ ิจยั ได้ทดลองใช้
แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษที่สร้างขึ้นจํานวน 8 บท เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ที่กาํ หนดคือ
75/75 75 ตัวแรกคือผลเฉลี่ยของคะแนนรวมที่ได้จากการทําแบบทดสอบท้ายบททุกบท ในระหว่าง

88

เรี ยนของกลุ่มตัวอย่าง 75 ตัวหลัง คือ ผลเฉลี่ยของคะแนนรวมของกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการทดสอบ
หลังเรี ยนโดยใช้แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษที่สร้างขึ้น (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ 2520 : 135)
โดยในการหาประสิ ทธิภาพของแบบฝึ กนั้นมีข้นั ตอนดังนี้
ขั้นทดลองรายบุคคล (One-to-One Testing) ทดลองกับนักเรี ยนจํานวน 3 คนที่
กําลังเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ ปี การศึกษา 2550 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้านบ่อพลับ และ
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งในขั้นนี้ทดลองกับนักเรี ยนจํานวนมากกว่า 1 คน เพื่อให้นกั เรี ยนได้มีโอกาส
สื่ อสารกันเนื่ องจากกิ จกรรมบางขั้นตอนของแบบฝึ กการอ่านเป็ นกิ จกรรมที่ตอ้ งปฏิบตั ิ โดยก่อน
เรี ยนให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่าน ก่อนเรี ยน (Pre-test) จํานวน 30 ข้อ ใช้
เวลาในการสอบ 1 ชัว่ โมง หลังจากที่เรี ยนครบทั้ง 8 บทแล้ว ผูว้ ิจยั ให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษหลังเรี ยน (Post-test) ซึ่ งเป็ นแบบทดสอบฉบับเดียวกันกับ
แบบทดสอบก่อนเรี ยน เพื่อนําคะแนนที่ได้จากการทําแบบทดสอบประจําบทในทุกบทเรี ยนและ
คะแนนวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษหลังเรี ยน มาคํานวณหาประสิ ทธิภาพของแบบฝึ ก
การ ตามเกณฑ์ 75/75 ซึ่ งปรากฏว่าค่าประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กการอ่านในขั้นทดลองรายบุคคล
เท่ากับ 77.71/75.55 ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ค่าร้อยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบท้ายบทจํานวน 8 บท และค่าร้อยละ
ของคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรี ยนขั้นทดลองรายบุคคล
คะแนนทดสอบรายบท
คะแนน
หลัง
บทที่
1
2
3
4
5
6
7
8
รวม เรียน
คะแนน
เต็ม
20
20
20
20
20
20
20
20
160
30
1
13
14
15
15
15
16
13
16
117
21
2
15
16
14
16
14
15
15
17
122
23
3
17
17
15
17
15
18
17
18
134
24
เฉลี่ย 15.00 15.67 14.67 16.00 14.67 16.33 15.00 17.00 124.33 22.67
ร้อยละ 75.00 78.33 73.33 80.00 73.33 81.67 75.00 85.00 77.71 75.55
จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า ในขั้นทดลองรายบุคคลกับนักเรี ยนจํานวน 3 คน
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นัก เรี ย นทํา คะแนนรวมจากแบบทดสอบรายบททั้ง 8 บท ได้ค ะแนนเฉลี่ ย เท่ ากับ 124.33 จาก
คะแนนเต็ม 160 คิดเป็ นร้อยละ 77.71 และทําคะแนนแบบทดสอบหลังเรี ยนได้เฉลี่ยเท่ากับ 22.67
คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 75.55 สรุ ปผลของประสิ ทธิภาพแบบฝึ กการอ่าน
ภาษาอังกฤษที่เกี่ ยวกับปั ญหาของวัยรุ่ นตอนต้นในขั้นทดลองกลุ่มย่อย 3 คน E1/E2 เท่ ากับ
77.71/75.55
ทั้งนี้ จะเห็นว่าบทที่ 3 เรื่ อง When you get sick และบทที่ 5 เรื่ อง Television
นักเรี ยนทําคะแนนได้ต่าํ กว่าเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ คือ 75 โดยได้คะแนนเท่ากันคือ 73.33 ทั้งนี้ อาจเป็ น
เพราะรู ปภาพที่นาํ มาใช้เป็ นสื่ อไม่ค่อยชัดเจน คําศัพท์ค่อนข้างยากและยาว และเมื่อทําแบบทดสอบ
ท้ายบทจึงทําไม่ค่อยได้ ผูว้ ิจยั จึงได้ปรับด้านรู ปภาพให้ชดั เจน ปรับเนื้อหาให้ส้ นั ลง
ขั้นทดลองกลุ่มเล็ก (Small Group) ทดลองกับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
โรงเรี ย นบ้า นบ่อ พลับ ที่ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่างจํานวน 10 คน โดยให้นักเรี ยนทําการทดสอบวัด
ความสามารถการอ่านก่อนเรี ยน (pretest) จากนั้นทดลองเรี ย นแบบฝึ กการอ่า นที่ พฒ
ั นาขึ้ น จน
ครบ 8 บท ทํา แบบสอบถามวัดความคิดเห็นที่มีต่อสื่ อหลังการทดลองเรี ยนในแต่ละบทรวมทั้งสิ้ น
8 ครั้ง แล้วทําแบบทดสอบฉบับเดิมหลังเรี ยน (posttest) จากนั้นนําคะแนนที่ได้จากการทํา
แบบทดสอบท้ายบทเรี ยนทั้งหมดและคะแนนที่ได้จากการทําแบบทดสอบหลังเรี ยนมาคํานวณหา
ประสิ ทธิ ภาพของสื่ อตามเกณฑ์ 75/75 และทําการปรับปรุ งแก้ไขให้เหมาะสมเกี่ยวกับความชัดเจน
ของภาษา การพิมพ์ และตัวเลือกต่างๆ รวมทั้งนําผลการทดลองจากแบบสอบถามความคิดเห็นมา
วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ และปรับปรุ งแก้ไข เพื่อนําไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งผลปรากฏว่าได้
ค่าประสิ ทธิภาพของสื่ อในขั้นทดลองกลุ่มเล็กดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ค่าร้อยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบรายบท จํานวน 8 บท และค่าร้อยละ
ของคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรี ยนขั้นทดลองกลุ่มเล็ก
คะแนน
คะแนนทดสอบรายบท
ทดสอบ
บทที่
1
2
3
4
5
6
7
8 รวม หลังเรี ยน
คะแนนเต็ม 20 20 20 20 20 20 20 20 160
30
1

16

16

15

17

17

16

14

15

126

26

2

15

13

16

16

14

16

16

14

120

21

3

13

14

16

14

15

17

15

15

119

23
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
คะแนน
คะแนนทดสอบรายบท
ทดสอบ
หลัง
บทที่ 1
2
3
4
5
6
7
8
รวม
เรี ยน
4
13
15
14
14
16
15
15
14
116
21
5
15
15
14
16
15
19
14
16
124
26
6
13
14
14
13
14
16
17
13
114
17
7
13
15
14
16
15
16
14
14
117
24
8
16
14
15
17
14
16
13
14
119
15
9
17
14
15
17
16
15
17
15
126
25
10
15
15
16
19
15
19
17
19
135
28
เฉลี่ย 14.60 14.50 14.90 15.90 15.10 16.50 15.20 14.90 121.60 22.60
ร้อย
ละ 73.00 72.50 74.50 79.50 75.50 82.50 76.00 74.50 76.00 75.33
จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็ นว่า ในขั้นทดลองกลุ่มย่อย ซึ่ งทดลองกับนักเรี ยน
จํานวน 10 คน ผลปรากฏว่า นักเรี ยนทําคะแนนจากแบบทดสอบรายบทได้คะแนนเฉลี่ยรวม 121.60
คะแนน จากคะแนนเต็ม 160 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 76 และทําคะแนนแบบทดสอบหลังเรี ยนได้
คะแนนรวม 22.60 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 75.33 สรุ ปผลประสิ ทธิ ภาพ
ของแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษ ในขั้นทดลองกลุ่มย่อย E1/E2 เท่ากับ 76.00/75.33
ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าบทเรี ยนบทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 และบทที่ 8 นักเรี ยนทําคะแนน
ไม่ถึงเกณฑ์ คือ 75 อาจเนื่ องมาจาก นักเรี ยนยังไม่คุน้ เคยกับเนื้ อหา ทั้งด้านคําศัพท์และไวยากรณ์
ผูว้ ิจยั ได้ปรับปรุ งข้อผิดพลาดในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นด้านตัวเลือกที่ไม่ชดั เจน ด้านคําถามและ
คําสัง่ ที่ไม่ชดั เจน รวมทั้งปรับระดับคําศัพท์และความยากของภาษา
ขั้นการทดลองภาคสนาม นําแบบฝึ กการอ่านที่ผ่านการทดลองรายบุคคล และการ
ทดลองกลุ่มเล็กไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างจํานวน 26 คน ในการทดลองภาคสนามซึ่ งเป็ นการวิจ ยั เชิ ง
ทดลองแบบ One-Group Pretest Posttest (บํารุ ง โตรัตน์ 2534:29-31) มีรูปแบบการทดลองดังตาราง
ที่ 6 ต่อไปนี้
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ตารางที่ 6 รู ปแบบการวิจยั เชิงทดลอง
ทดสอบก่อนเรี ยน
T1

ทดลอง
X

ทดสอบหลังเรี ยน
T2

จากตารางที่ 6 สามารถอธิบายได้ดงั นี้
T1 แทนการทดสอบก่อนการใช้สื่อ
T2 แทนการทดสอบหลังการใช้สื่อ
X แทนการใช้สื่อ
ขั้นตอนการทดลองภาคสนาม มีดงั นี้
1. ขั้นทดสอบก่อนเรี ยน (Pretest) ให้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 26 คน ทํา
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านก่อนเรี ยนหรื อก่อนทดลองใช้สื่อ
2. ขั้นการใช้แบบฝึ ก สอนกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษ
จํานวน 8 บท บทละ 6 ชัว่ โมง รวมทั้งสิ้ น 48 ชัว่ โมง ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2550 โดยใน
แต่ละครั้งจะดําเนิ นการเป็ น 4 ขั้น คือ ในขั้นเตรี ยมการก่อนการอ่านผูว้ ิจยั จะแจ้งจุดประสงค์ให้แก่
กลุ่มตัวอย่าง จากนั้นทํากิจกรรมที่กระตุน้ ความรู ้เดิมโดยมีภาพประกอบพร้อมคําถาม เรี ยนรู ้คาํ ศัพท์
ใหม่ ๆ เช่น หาคําศัพท์ที่ไม่เข้าพวก เป็ นต้น เพื่อเตรี ยมความพร้อมก่อนการอ่าน ขั้นการอ่านนักเรี ยน
จะศึกษาบทอ่านและเรี ยนรู ้ความหมายของเรื่ องที่อ่าน ขั้นหลังการอ่านนักเรี ยนจะทํากิจกรรมหลังการ
อ่าน เช่น กิจกรรมเลือกข้อถูกหรื อผิดเกี่ยวกับเรื่ องอ่าน (true or false) กิจกรรมตอบคําถามเพื่อความ
เข้าใจเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่าน (Multiple choices) และเรี ยนรู ้โครงสร้างทางไวยากรณ์จากเนื้อเรื่ องที่อ่าน
(Language focus) และขั้นประเมินผลโดยให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบท้ายบทด้านการอ่านจาก
เรื่ องที่ อ่าน ซึ่ งเป็ นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ข้อ จากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างทํา
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อแบบฝึ กหลังจากเรี ยนจบแต่ละบทเรี ยน
3. ขั้นทดสอบหลังเรี ยน (Posttest) ให้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 26 คน ทํา
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่ านหลังเรี ยน จากนั้นนําคะแนนที่ ได้มาวิเคราะห์ เ พื่อหา
ประสิ ทธิภาพของสื่ อร่ วมกับคะแนนรวมที่ได้จากการทําแบบทดสอบท้ายบทเรี ยนแต่ละบท
5. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การเก็บรวมรวมข้อมูล เป็ นลําดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. นําหนังสื อจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรไปยังผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน

92

หลวงพ่อแช่ มวัดตาก้องอนุ สรณ์ อ. เมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อขออนุ ญาตในการดําเนิ นการวิจยั
(ภาคผนวก ฌ)
2. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้การอ่าน ตามขั้นตอนดังนี้
2.1 วัดความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนก่อนการเรี ยนด้วย
แบบทดสอบที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น จากนั้นตรวจให้คะแนนและบันทึกคะแนนของนักเรี ยนแต่ละคน
2.2 ดําเนิ นการสอน ด้วยแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับปั ญหาของวัยรุ่ น
ตอนต้น จํานวน 8 บท บทละ 6 ชัว่ โมงโดยในแต่ละบทดําเนิ นการสอนเป็ น 4 ขั้น คือ ในขั้น
เตรี ยมการก่อนการอ่านผูว้ ิจยั จะแจ้งจุดประสงค์ให้แก่ กลุ่มตัวอย่าง จากนั้นทํากิจกรรมที่กระตุน้
ความรู ้เดิมโดยมีภาพประกอบพร้อมคําถาม เรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ใหม่ ๆ เช่น หาคําศัพท์ที่ไม่เข้าพวก เป็ น
ต้น เพื่อเตรี ยมความพร้อมก่อนการอ่าน ขั้นการอ่านนักเรี ยนจะศึกษาบทอ่านและเรี ยนรู ้ความหมายของ
เรื่ องที่อ่าน ขั้นหลังการอ่านนักเรี ยนจะทํากิ จกรรมหลังการอ่าน เช่ น กิ จกรรมเลื อกข้อถูกหรื อผิด
เกี่ยวกับเรื่ องอ่าน (true or false) กิจกรรมตอบคําถามเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่าน (Multiple
choices) และเรี ย นรู ้ โ ครงสร้ า งทางไวยากรณ์ จ ากเนื้ อ เรื่ อ งที่ อ่ า น(Language
focus) และขั้น
ประเมินผลโดยให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบท้ายบทด้านการอ่านจากเรื่ องที่อ่าน ซึ่ งเป็ นข้อสอบ
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ข้อ จากนั้นตรวจให้คะแนนจากการทําแบบทดสอบท้ายบทและ
บันทึกคะแนนของนักเรี ยนแต่ละคน
2.3 วัดความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อสื่ อแต่ละบทที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น จากนั้นตรวจ
ให้คะแนนและบันทึกคะแนนของนักเรี ยนแต่ละคน
2.4 วัดความสามารถด้านการอ่า นภาษาอังกฤษของนักเรี ยนหลังการเรี ยนด้วย
แบบทดสอบชุดเดิม ใช้เวลาในการทําข้อสอบ 60 นาที จากนั้นตรวจให้คะแนนและบันทึกคะแนน
ของนักเรี ยนแต่ละคน เพื่อนําคะแนนที่ได้ไปหาประสิ ทธิภาพของสื่ อ และเปรี ยบเทียบความสามารถใน
การอ่านของนักเรี ยนก่อนและหลังการใช้แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษ
6. การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การหาประสิ ทธิภาพของแบบฝึ กการอ่านตามเกณฑ์ 75/75ใช้สูตร E1/E2
พรหมวงศ์และคณะ 2520 : 136-137) ดังนี้
E1 = (ΣXi / N) 100
A
เมื่อ E1 คือ ประสิ ทธิภาพของแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษ

(ชัยยงค์
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Xi คือ คะแนนรวมของแบบทดสอบทุกแบบฝึ กของผูเ้ รี ยนคนที่ i
A คือ คะแนนเต็มของแบบทดสอบแต่ละแบบฝึ กมารวมกัน
N คือ จํานวนผูเ้ รี ยน
E2 = (ΣFi / N) 100
B
เมื่อ E2 คือ ประสิ ทธิภาพของผลการสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
Fi คือ คะแนนของผลการสอบหลังเรี ยนของผูเ้ รี ยนคนที่ i
B คือ คะแนนเต็มของการสอบหลังเรี ยน
N คือ จํานวนผูเ้ รี ยน
2. การเปรี ยบเทียบความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรี ยนก่อนและหลังการใช้แบบฝึ ก
การอ่าน สถิติที่ใช้คือ t-test แบบจับคู่
3. การศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อแบบฝึ กการอ่าน สถิติที่ใช้คือค่าเฉลี่ยและ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแปลความหมายระดับความคิดเห็นซึ่งดัดแปลงมาจาก ลิเคอร์ท (Likert,
quoted in Best 1986: 181-182) ดังนี้
1.00 ≤ x < 1.50 หมายถึงนักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึ กโดยเฉลี่ยอยูใ่ น
ระดับตํ่ามาก
1.50 ≤ x < 2.50 หมายถึงนักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึ กโดยเฉลี่ยอยูใ่ น
ระดับตํ่า
2.50 ≤ x < 3.50 หมายถึงนักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึ กโดยเฉลี่ยอยูใ่ น
ระดับปานกลาง
3.50 ≤ x < 4.50 หมายถึงนักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึ กโดยเฉลี่ยอยูใ่ น
ระดับสู ง
4.50 ≤ x ≤ 5.00 หมายถึงนักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึ กโดยเฉลี่ยอยูใ่ น
ระดับสูงมาก
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับปัญหาของวัยรุ่ นตอนต้น
สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุ สรณ์ จังหวัดนครปฐม
ผูว้ ิจยั ได้นาํ เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล เป็ น 3 ตอน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 นําเสนอผลการวิ เ คราะห์ ข อ้ มู ลเพื่อ หาประสิ ทธิ ภ าพของแบบฝึ กการอ่ า น
ภาษาอังกฤษที่เกี่ ยวกับปั ญหาของวัยรุ่ นตอนต้น ตามเกณฑ์ 75/75 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ
2520 : 136-142) จากการทดลองกลุ่มตัวอย่าง 26 คน
ตอนที่ 2 นําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถด้านทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง ก่ อนและหลังการใช้แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวกับปั ญหาของวัยรุ่ นตอนต้น
ตอนที่ 3 นําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลคะแนนความคิดเห็นจากแบบสอบถามความ
คิดเห็ นของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ ยวกับปั ญหาของวัยรุ่ น
ตอนต้น ทั้ง 8 บท
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพือ่ หาประสิ ทธิภาพของแบบฝึ กการอ่ านภาษาอังกฤษที่
เกีย่ วกับปัญหาของวัยรุ่ นตอนต้ น
เพื่ อ ตอบจุ ด ประสงค์ก ารวิจ ัย ข้อที่ 1 คื อ เพื่อ พัฒ นาแบบฝึ กการอ่ า นภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวกับปั ญหาของวัยรุ่ นตอนต้น สําหรับนักเรี ยนประถมศึกษาชั้นปี ที่ 6 โรงเรี ยนหลวงพ่อแช่มวัด
ตาก้องอนุสรณ์ ผูว้ ิจยั ดําเนินการวิจยั ดังนี้
1. ให้ นัก เรี ย นกลุ่ ม ตัว อย่า งทั้ง 26 คน ทํา แบบทดสอบรายบทในแบบฝึ กการอ่ า น
ภาษาอัง กฤษทั้ง 8 บท ซึ่ ง มี ค ะแนนเต็ม บทละ 20 คะแนน หลัง จากเรี ย นด้ว ยแบบฝึ กการอ่ า น
ภาษาอังกฤษแต่ละบท จากนั้นจึงวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ย ( x ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าร้อย
ละ (%) และ จัดลําดับคะแนนเฉลี่ยของแบบฝึ กแต่ละบท ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แสดงไว้ในตาราง
ที่ 7 ดังนี้

95

ตารางที่ 7 คะแนนเฉลี่ย ( x ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ร้อยละ (%) และอันดับคะแนน
จากการทําแบบทดสอบรายบทในแบบฝึ กแต่ละบทของนักเรี ยนตัวอย่าง จํานวน 26 คน
S.D. ร้อยละ อันดับ
บทที่
เรื่ อง
คะแนน x
เต็ม
8
14.38 2.25 71.92
20
1 Eating habit and your health
5
14.73 1.22 73.65
20
2 What will you choose?
6
14.69 1.09 73.46
20
3 When you get sick
4
15.27 1.85 76.35
4 Problems that may happen with 20
3
15.46 1.10 77.31
20
5 teeth
1
16.42 1.53 82.12
20
6 Television
7
14.54 0.76 72.69
20
7 The boy and the wolf
2
15.85 1.83 79.23
20
8 Chain of love Kids and games
จากตารางที่ 7 พบว่า นักเรี ยนสามารถทําคะแนนทดสอบประจําบทในแบบฝึ กทั้ง 8
บท โดยภาพรวมสู งกว่าร้อยละ 70 ซึ่ งบทเรี ยนแต่ละบทมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน โดยบทเรี ยนที่
นักเรี ยนทําคะแนนแบบทดสอบรายบทได้คะแนนเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ บทที่ 6 The boy and the wolf
โดยได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.12 ลําดับรองลงมาคือ บทที่ 8 Kids and games โดยได้คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 79.23 และ บทที่ 5 Television โดยได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.31 ส่ วนแบบทดสอบรายบทที่
นักเรี ยนทําคะแนนเฉลี่ยได้นอ้ ยที่สุดคือ บทที่ 1 Eating habit and your health โดยได้คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 71.92
2. ผลการวิเคราะห์หาประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ ยวข้องกับ
ปั ญหาวัยรุ่ นตอนต้น โดยหาค่าร้อยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบรายบท ในแบบฝึ กทั้ง 8
บท และค่าร้อยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรี ยนของนักเรี ยนจํานวน 26 คน ซึ่ งมี
รายละเอียดแสดงไว้ในตารางที่ 8 ดังนี้
ตารางที่ 8 คะแนนจากการทําแบบทดสอบรายบท จํานวน 8 บท และคะแนนแบบทดสอบ
หลังเรี ยน ในขั้นทดลองภาคสนาม โดยทดลองกับนักเรี ยน จํานวน 26 คน
คะแนนทดสอบรายบท
คะแนน
บทที่
1
2
3
4
5
6
7
8
รวม หลังเรี ยน
คะแนนเต็ม 20 20 20 20 20 20 20 20 160
30
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ตารางที่ 8 (ต่อ)
นักเรี ยน 1 13 15 13
14
15 15 14
14
113 21
นักเรี ยน 2 14 15 15
17
15 18 14
18
126 24
นักเรี ยน 3 12 13 14
13
15 16 13
14
110 22
นักเรี ยน 4 16 15 14
17
15 19 14
17
127 25
นักเรี ยน 5 17 16 14
17
14 16 14
15
123 25
นักเรี ยน 6 16 15 17
16
18 20 15
19
136 26
นักเรี ยน 7 18 16 17
19
16 20 15
20
141 27
นักเรี ยน 8 13 16 15
13
14 15 14
14
114 20
นักเรี ยน 9 12 13 15
14
15 16 14
15
114 19
นักเรี ยน 10 13 14 13
15
16 17 14
15
117 21
นักเรี ยน 11 12 13 15
14
14 16 15
14
113 19
นักเรี ยน 12 19 17 16
18
18 17 15
19
139 27
นักเรี ยน 13 14 15 15
15
17 16 14
14
120 23
นักเรี ยน 14 18 17 16
15
17 18 14
19
134 26
นักเรี ยน 15 15 14 14
15
16 17 15
15
121 23
นักเรี ยน 16 13 13 14
14
15 16 14
14
113 20
นักเรี ยน 17 12 14 16
15
15 16 15
14
117 20
นักเรี ยน 18 16 16 14
15
15 14 16
16
122 24
นักเรี ยน 19 12 13 15
14
15 15 14
15
113 19
นักเรี ยน 20 18 16 15
20
16 17 16
16
134 25
นักเรี ยน 21 16 15 14
14
15 16 16
17
123 24
นักเรี ยน 22 13 15 14
13
15 16 15
15
116 20
นักเรี ยน 23 12 14 13
14
16 15 14
16
114 20
นักเรี ยน 24 13 15 14
15
14 15 14
16
116 21
นักเรี ยน 25 14 14 15
17
15 15 15
16
121 23
นักเรี ยน 26 13 14 15
14
16 16 15
15
118 22
เฉลี่ย
14.38 14.73 14.69 15.27 15.46 16.42 14.54 15.85 121.35 22.54
ร้อยละ 71.92 73.65 73.46 76.35 77.31 82.12 72.69 79.23 75.84 75.13
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จากตารางที่ 8 พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งคื อ นั ก เรี ยนจํา นวน 26 คน ทํา คะแนนจาก
แบบทดสอบรายบทได้คะแนนเฉลี่ย 121.35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 160 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ
75.84 และทําคะแนนแบบทดสอบหลังเรี ยนได้คะแนนเฉลี่ย 22.54 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30
คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 75.13 ดังนั้น ประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษที่ เกี่ ยวกับ
ปัญหาของวัยรุ่ นตอนต้น ในขั้นทดลองภาคสนาม E1/E2 เท่ากับ 75.84/75.13
ตารางที่ 9 สรุ ปประสิ ทธิภาพของแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับปัญหาของวัยรุ่ นตอนต้น
ที่พฒั นาขึ้น
จํานวนนักเรี ยน
คะแนนแบบทดสอบ คะแนนแบบทดสอบ
รายบท (E1)
หลังเรี ยน (E2)
3 คน
คะแนนเต็ม
20×8×3 = 480
30×3= 90
คะแนนรวม
373 (77.71 %)
68 (75.55 %)
10 คน
คะแนนเต็ม
20×8×10 = 1,600
30×10 = 300
คะแนนรวม
1,216 (76 %)
226 (75.33 %)
26 คน
คะแนนเต็ม
20×8×26 = 4,160
30×26 = 780
คะแนนรวม
3,155 (75.84 %)
586 (75.13 %)

จากตารางที่ 9 สรุ ปได้ว่า ประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ ยวกับ
ปั ญหาของวัยรุ่ นตอนต้นที่ทดลองใช้กบั นักเรี ยนในขั้นทดลองรายบุคคล ซึ่ งทดลองกับนักเรี ยน
จํานวน 3 คน ผลปรากฏว่า นักเรี ยนทําแบบทดสอบการอ่านได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.71 และทํา
แบบทดสอบหลังการเรี ยนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.55 ในการทดลองกลุ่มย่อย จํานวน 10 คน ผล
ปรากฏว่า นักเรี ยนทําแบบทดสอบการอ่านทุกบทได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76 และทําแบบทดสอบ
การอ่านหลังการเรี ยนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.33 ในการทดลองภาคสนาม ซึ่ งทดลองกับนักเรี ยน
จํานวน 26 คน ผลปรากฏว่า นักเรี ยนทําแบบทดสอบการอ่านทุกบทได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.84
และทําคะแนนทดสอบหลังเรี ยนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.13 สําหรับค่าประสิ ทธิ ภาพที่ได้จาก
กลุ่ มตัว อย่า งคื อ 75.84 /75.13 ดังนั้น แบบฝึ กการอ่ า นภาษาอังกฤษที่ เ กี่ ย วกับปั ญ หาของวัย รุ่ น
ตอนต้น จึ งมีประสิ ทธิ ภาพอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่ องจากคะแนนเฉลี่ ยของแบบฝึ กเป็ นไปตามเกณฑ์ที่
กําหนดไว้คือ 75/75 แต่ไม่เกิ นร้ อยละ 2.5 จึ งถือว่าแบบฝึ กมีประสิ ทธิ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ ซึ่ ง
เป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1
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ตอนที่ 2 ผลการวิเ คราะห์ ข้ อมู ล เพื่อ เปรี ย บเทีย บความสามารถด้ า นทั ก ษะการอ่ า น
ภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มตัวอย่ างก่ อนและหลังการทดลองใช้ แบบฝึ ก
เพื่อตอบจุดประสงค์การวิจยั ข้อที่ 2 ผูว้ ิจยั ได้ให้ตวั อย่าง จํานวน 26 คน ทําแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังการทดลอง ซึ่งเป็ นแบบทดสอบชุดเดียวกัน
และมีคะแนนเต็ม 30 คะแนน จากนั้นจึงหาผลต่างของคะแนน (D) จากการทําแบบทดสอบก่อนและ
หลังการใช้แบบฝึ ก และนําคะแนนที่ได้จากการทดสอบทั้งสองครั้งมาเปรี ยบเทียบความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษของกลุ่ มตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีรายละเอียดเพิ่มเติ มแสดงไว้ใน
ตารางที่ 10 ดังนี้
ตารางที่ 10 คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างก่อน และหลัง
การทดลอง และผลต่าง (D) ของคะแนนทดสอบทั้ง 2 ครั้ง
คนที่
คะแนน (30)
ผลต่าง
คนที่
คะแนน (30)
ผลต่าง
(D)
ก่อนเรี ยน หลังเรี ยน
ก่อนเรี ยน หลังเรี ยน (D)
1
11
21
10
14
16
26
10
2
14
24
10
15
14
23
9
3
11
22
11
16
9
20
11
4
11
25
14
17
11
20
9
5
14
25
11
18
9
24
15
6
15
26
11
19
9
19
10
7
16
27
11
20
18
25
7
8
7
20
13
21
12
24
12
9
5
19
14
22
8
20
12
10
6
21
15
23
8
20
12
11
12
19
7
24
9
21
12
12
14
27
13
25
10
23
13
13
9
23
14
26
8
22
14
จากตารางที่ 10 พบว่า คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนกลุ่ม
ตัวอย่างทุกคนสูงขึ้นหลังจากการเรี ยนโดยใช้แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาของ
วัยรุ่ นตอนต้นทั้ง 8 บท ที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้น โดยค่าตํ่าสุ ดของผลต่างคือ 7 ส่ วนค่าสู งสุ ดของผลต่างคือ
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15 และผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนจากการทําแบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยนได้
แสดงไว้ในตารางที่ 11 ดังนี้
ตารางที่ 11 การเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ย ( x ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลต่างเฉลี่ย ( D )
และค่าตัวสถิติทดสอบ t ของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างจํานวน 26 คน
การ
S.D.
t
df Sig
x
D
คะแนนเต็ม
ทดสอบ
ก่อนเรี ยน
30
11.0000 3.33467
11.5385 26.803 * 25 0.000
หลังเรี ยน
30
22.5385 2.58040
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 11 แสดงให้เห็นว่า คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของ
นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง หลังการทดลองสู งกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(Sig = 0.000 < 0.05) โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังการทดลองใช้สื่อเท่ากับ 22.5385 ซึ่ งสู งกว่า
ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนการทดลองใช้สื่อที่มีค่าเท่ากับ 11.0000 คะแนนผลต่างเฉลี่ย ( D ) ระหว่าง
ก่อนและหลังการใช้สื่อเท่ากับ 11.5385 ค่าสถิติ t เท่ากับ 26.803 ดังนั้น แสดงว่าความสามารถใน
การอ่ า นภาษาอัง กฤษของกลุ่ ม ตัว อย่ า งหลัง เรี ย นด้ว ยแบบฝึ กการอ่ า นภาษาอัง กฤษ สู ง กว่ า
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนเรี ยนด้วยแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษที่พฒั นาขึ้น ซึ่ ง
เป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลคะแนนความคิดเห็นจากแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่ าง ที่มีต่อแบบฝึ กการอ่ านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้ องกับปัญหาของวัยรุ่ นตอนต้ น
ทั้ง 8 บท
เพื่อตอบจุ ดประสงค์การวิจยั ข้อที่ 3 ผูว้ ิจยั ได้ให้นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างทั้ง 26 คน ทํา
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษที่สร้างขึ้น ในด้านเนื้ อหา ด้านการ
ออกแบบ ด้านกิจกรรม และด้านประโยชน์ จํานวน 14 ข้อ หลังจากเรี ยน โดยใช้แบบฝึ กการอ่าน
ภาษาอัง กฤษ รวมทั้ง สิ้ น 8 ครั้ ง จากนั้น นํา ค่ า ระดับ คะแนนที่ ไ ด้ม าหาค่ า เฉลี่ ย ( x ) และส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนําไปแปลความหมายค่าระดับตามเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ ผลการ
วิเคราะห์แสดงในตารางที่ 12
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ตารางที่ 12 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย( x ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นของนักเรี ยน
ที่มีต่อแบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษจากการศึกษารายข้อ 8 บท
ข้อความ
บทที่ 1
2
3
4
5
6
7
8
ค่า
ระดับ
เฉลี่ย
รวม
ด้ านเนือ้ หา
( x ) 4.38 4.30 4.38 4.27 4.38 4.35 4.27 4.35 4.34
1. เนื้อหามีความ
น่าสนใจและ
(S.D.) 0.70 0.74 0.64 0.72 0.75 0.75 0.78 0.69 0.71
เกี่ยวข้องกับตัว
นักเรี ยน
( x ) 4.23 4.12 4.15 4.12 4.08 4.12 4.08 4.19 4.13
2.เนื้อหามีความ
เหมาะสมและไม่
ยากเกินไป
(S.D.) 0.76 0.71 0.78 0.77 0.74 0.71 0.80 0.75 0.74
3. เนื้อหามีคาํ ศัพท์ ( x ) 4.08 4.04 3.96 4.19 4.12 4.00 4.08 4.04 4.06
ใหม่ ๆ ให้ได้
เรี ยนรู ้
(S.D.) 0.93 0.87 0.82 0.85 0.82 0.89 0.89 0.82 0.85
4. เนื้อหาสามารถ ( x ) 4.04 4.04 3.65 3.73 3.88 3.96 3.92 3.96 3.90
นําไปใช้ใน
(S.D.) 0.96 0.87 0.89 0.83 0.86 0.87 0.93 0.87 0.88
ชีวิตประจําวันได้
( x ) 3.96 3.85 3.77 3.73 3.85 3.73 3.88 3.81 3.82
5. คําอธิบาย
ชัดเจนเข้าใจได้
ง่าย
(S.D.) 0.77 0.83 0.82 0.78 0.83 0.83 0.82 0.80 0.80
ค่ าระดับเฉลีย่ รวม ( x ) 4.14 4.07 3.98 4.01 4.06 4.03 4.05 4.07 4.05
(S.D.) 0.82 0.8 0.79 0.79 0.8 0.81 0.84 0.79 0.82
ด้ านเนือ้ หา
ด้ านการออกแบบ
บทเรียน
( x ) 4.19 4.15 4.23 4.15 4.08 3.85 4.04 .00 4.09
6. บทเรี ยนมี
ความสัมพันธ์กบั
(S.D.) 0.75 0.78 0.82 0.88 0.84 0.83 0.87 0.89 0.83
ชีวิตประจําวัน
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ตารางที่ 12 (ต่อ)
ข้อความ

7. มีภาพประกอบ
เหมาะสมกับเนื้อ
หาและช่วยเพิม่
ความเข้าใจมากขึ้น
8. แบบฝึ กหัด
เหมาะสมกับ
เนื้อหาที่อ่าน
ค่ าระดับเฉลีย่ รวม
ด้ านการออกแบบ
บทเรียน
ด้ านกิจกรรม
9. คําสัง่ คําอธิ บาย
แต่ละกิจกรรม
เข้าใจง่าย ปฏิบตั ิ
ตามได้ถูกต้อง
10. กิจกรรมนําเข้า
สู่ บทเรี ยนช่วยให้
ทราบว่าเนื้อหาที่
กําลังจะได้เรี ยน
คือเรื่ องใด
11. กิจกรรมในขั้น
หลังการอ่าน ส่ ง
เสริ มให้ขา้ พเจ้ามี
ปฏิสมั พันธ์กบั
ผูอ้ ื่นมากขึ้น

บทที่

(x)

1

2

3

4

5

6

7

8

ค่า
ระดับ
เฉลี่ย
รวม
4.12 3.96 3.88 3.88 4.12 3.88 3.96 4.04 3.98

(S.D.) 0.86 0.87 0.82 0.82 0.82 0.86 0.77 0.92 0.83
(x)

3.96 3.92 3.96 4.00 3.88 4.00 3.92 3.92 3.95

(S.D.) 0.77 0.84 0.82 0.75 0.82 0.80 0.80 0.89 0.80
( x ) 4.09 4.01 4.02 4.01 4.03 3.91 3.97 3.99 4.01
(S.D.) 0.79 0.83 0.82 0.82 0.83 0.83 0.81 0.9
(x)

0.82

4.04 4.03 4.19 4.12 4.12 4.12 3.92 3.85 4.05

(S.D.) 0.72 0.77 0.80 0.82 0.82 0.77 0.80 0.78 0.78
(x)

3.85 3.92 3.73 3.85 3.88 4.04 3.92 3.77 3.87

(S.D.) 0.78 0.80 0.72 0.78 0.77 0.87 0.80 .76

(x)

0.78

3.92 3.92 4.12 4.08 3.81 4.00 3.92 4.04 3.98

(S.D.) 0.74 .74 0.77 0.84 0.85 0.85 .80 0.82 0.80
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ตารางที่ 12 (ต่อ)
ข้อความ

ค่ าระดับเฉลีย่ รวม
ด้ านกิจกรรม
ด้ านประโยชน์
12.แบบฝึ กช่วย
เพิ่มความสามารถ
ด้านการอ่าน
13.จากแบบฝึ ก
ข้าพเจ้าสามารถนํา
ความรู ้ไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้
14.จากแบบฝึ ก
ข้าพเจ้าเรี ยนรู ้ถึง
ปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับตนเองมากขึ้น
ค่ าระดับเฉลีย่ รวม
ด้ านประโยชน์
ค่ าระดับเฉลีย่ รวม
แต่ ละบท

บทที่

1

2

3

4

5

6

7

8

ค่า
ระดับ
เฉลี่ย
รวม
( x ) 3.94 3.96 4.01 4.02 3.94 4.05 3.92 3.89 3.97
(S.D.) 0.75 0.77 0.76 0.81 0.81 0.83 0.8 0.79 0.79
( x ) 4.08 4.08 4.19 4.23 4.12 4.04 4.08 4.12 4.12
(S.D.) 0.80 0.84 0.90 0.82 0.86 0.87 0.89 0.86 0.84
( x ) 4.42 4.23 4.23 4.42 4.23 4.31 4.38 4.15 4.30
(S.D.) 0.50 0.76 0.71 0.50 0.71 0.68 0.75 0.61 0.66

(x)

4.38 4.27 4.35 4.38 4.35 4.35 4.19 4.65 4.37

(S.D.) 0.50 0.72 0.69 0.64 0.63 0.69 0.63 0.49 0.63
( x ) 4.29 4.19 4.26 4.34
(S.D.) 0.6 0.77 0.77 0.65
( x ) 4.12 4.06 4.06 4.08
(S.D.) 0.77 0.80 0.80 0.79

4.23
0.73
4.06
0.80

4.23
0.75
4.05
0.81

4.22
0.76
4.04
0.81

4.31
0.65
4.06
0.81

4.26
0.72
4.07
0.80

หมายเหตุ: บทที่ 1 Eating habit and your health บทที่ 2 What will you choose?
บทที่ 3 When you get sick
บทที่ 4 Problems that may happen with teeth
บทที่ 5 Television
บทที่ 6 The boy and the wolf
บทที่ 7 Chain of love
บทที่ 8 Kids and games
จากตารางที่ 12 แสดงให้เห็นว่า นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อแบบฝึ กการอ่าน
ภาษาอังกฤษทั้ง 8 บท โดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ( x = 4.07, S.D. = 0.80) จึงสรุ ปได้ว่านักเรี ยนมีความ
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คิดเห็นที่ดีต่อสื่ อแบบฝึ ก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่นกั เรี ยนมีความคิดเห็นโดยเฉลี่ยสู ง
ที่สุดคือ ด้านประโยชน์ โดยมีค่าระดับความคิดเห็นเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ( x = 4.26, S.D. = 0.72)
รองลงมาคือ ด้านเนื้อหา โดยมีค่าระดับความคิดเห็นเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ( x = 4.05, S.D. = 0.82) ส่ วน
ด้านที่มีค่าระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ ด้านกิจกรรม โดยมีค่าระดับความคิดเห็นเฉลี่ยเท่ากับ
3.97 ( x = 3.97, S.D. = 0.79)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายบท พบว่า บทที่มีค่าระดับความคิดเห็นโดยเฉลี่ยสู งที่สุดคือ บทที่ 1
Eating habit and your health โดยมีค่าระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.12 ( x = 4.12, S.D. = 0.77)
รองลงมาคือ บทที่ 4 Problems that may happen with teeth โดยมีค่าระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.08
( x = 4.08, S.D. = 0.79) ส่ วนบทที่มีค่าระดับความคิดเห็นโดยเฉลี่ยน้อยที่สุด คือบทที่ 7 Chain of
love โดยมีค่าระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.04 ( x = 4.04, S.D. = 0.81)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าระดับความคิดเห็นโดยเฉลี่ยสู งที่สุด คือ ข้อที่
14 จากแบบฝึ ก ข้าพเจ้าเรี ยนรู ้ถึงปั ญหาที่เกี่ ยวข้องกับตนเองมากขึ้น โดยมีค่าระดับความคิดเห็ น
เท่ากับ 4.37 ( x = 4.37, S.D. = 0.63) รองลงมาคือ ข้อที่ 1 เนื้อหามีความน่าสนใจและเกี่ยวข้องกับ
ตัวนักเรี ยน โดยมีค่าระดับความคิดเห็นโดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 ( x = 4.34, S.D. = 0.71) และ ข้อที่ 13
จากแบบฝึ ก ข้าพเจ้าสามารถนําความรู ้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ โดยมีค่าระดับความคิดเห็นโดย
เฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ( x = 4.30, S.D. = 0.66) ส่ วนข้อที่มีค่าระดับความคิดเห็นโดยเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ
ข้อที่ 5 คําอธิบายชัดเจนเข้าใจได้ง่าย โดยมีค่าระดับความคิดเห็นโดยเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ( x = 3.82,
S.D. = 0.80)
โดยสรุ ปแล้ว ค่าระดับความคิดเห็นโดยเฉลี่ยที่นกั เรี ยนมีต่อแบบฝึ กฉบับนี้ มีค่าเท่ากับ
4.07 ซึ่งเป็ นค่าเฉลี่ยที่อยูใ่ นระดับสู ง นัน่ หมายความว่านักเรี ยนมีความคิดเห็นที่ดีต่อการใช้แบบฝึ กที่
ผูว้ ิจยั สร้างขึ้น ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิ จ ัย เรื่ อ ง “การพัฒ นาแบบฝึ กการอ่ า นภาษาอัง กฤษที่ เ กี่ ย วกับปั ญ หาของวัย รุ่ น
ตอนต้น สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ จังหวัด
นครปฐม” เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง (Pre-experimental Design) มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหา
ประสิ ทธิ ภ าพของแบบฝึ กการอ่ า นภาษาอังกฤษที่ เ กี่ ย วกับปั ญ หาของวัย รุ่ น ตอนต้น เพื่ อศึ ก ษา
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ทั้งก่อนและหลังการใช้
แบบฝึ กการอ่านที่เกี่ยวกับปั ญหาของวัยรุ่ นตอนต้น และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนต่อแบบ
ฝึ กการอ่ า นภาษาอัง กฤษที่ เ กี่ ย วกับ ปั ญ หาของวัย รุ่ น ตอนต้น กลุ่ ม ตัว อย่ า ง คื อ นั ก เรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ อ. เมือง จ. นครปฐม ภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึกษา 2550 จํานวน 26 คน 1 ห้องเรี ยน
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย คือ
1. แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวกับปั ญหาของวัยรุ่ นตอนต้น สําหรับนักเรี ยน
จํานวน 8 บทเรี ยนที่ พฒ
ั นาขึ้นโดยวิเคราะห์คาํ อธิ บายรายวิชาภาษาอังกฤษและผลการเรี ยนรู ้ ที่
คาดหวัง ช่ ว งชั้ น ที่ 2 และศึ ก ษาเนื้ อ หาด้า นการอ่ า นภาษาอัง กฤษจากแบบเรี ยนระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 และมีเนื้ อหาสาระบทอ่านที่เกี่ ยวกับปั ญหาของวัยรุ่ นตอนต้น ซึ่ งได้ผ่านการ
ทดลองและปรับปรุ งตามคําแนะนําของผูเ้ ชี่ยวชาญ โดยสื่ อที่พฒั นาขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพ 77.71/75.55
ในขั้น ทดลองรายบุ คคล มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 76/75.33 ในขั้น ทดลองกลุ่ มย่อย และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
75.84/75.12 ในขั้นทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง แสดงว่าแบบฝึ กที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพอยูใ่ น
เกณฑ์ดี
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังเรี ยน โดยเป็ น
ข้อสอบชุดเดียวกัน มี 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ 30 คะแนน ใช้เวลาในการทดสอบ 1 ชัว่ โมง มีค่า
ความยากง่าย (p) อยูร่ ะหว่าง 0.20-0.80 ค่าอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต่ 0.20-0.70 และมีค่าความเชื่อมัน่
แบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.883
3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับ
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ปั ญหาของวัยรุ่ นตอนต้น ในด้านเนื้ อหา การออกแบบ กิจกรรม และประโยชน์ จํานวน 14 ข้อ มี
ลัก ษณะเป็ นมาตราส่ ว นประเมิ น ค่ า ให้เ ลื อ ก 5 ระดับ ความคิ ด เห็ น และมี ค่ า ความเชื่ อ มั่น ของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.88 การดําเนิ นการวิจยั ผูว้ ิจยั เป็ นผูด้ าํ เนิ นการวิจยั ด้วยตนเองในภาค
เรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2550 ใช้เวลาบทเรี ยนละ 6 ชัว่ โมง 8 บทเรี ยน รวมเป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง ผูว้ ิจยั
เริ่ มการทดลองด้วยการทดสอบความสามารถในการอ่านก่อนเรี ยน ด้วยแบบทดสอบที่ผวู ้ ิจยั สร้าง
ขึ้ น ทั้ง หมด 8 บท แล้ว ให้ ท าํ แบบทดสอบท้า ยบทเรี ย นและแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ
บทเรี ยนแต่ละบท เมื่อเสร็ จสิ้ นการเรี ยนการสอนครบทั้ง 8 บท ผูว้ ิจยั ได้ให้กลุ่มตัวอย่างทําการ
ทดสอบความสามารถในการอ่านโดยเป็ นแบบทดสอบฉบับเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรี ยน จากนั้น
นําคะแนนที่ ได้จากการทําแบบทดสอบท้ายบทเรี ยนทั้ง 8 บท และคะแนนที่ ได้จากการทํา
แบบทดสอบความสามารถก่ อนและหลังเรี ยน ตลอดจนข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็ นมา
วิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน กล่าวคือหาประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กการ
อ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้เกณฑ์ 75/75 จากสู ตร E1/E2 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ 2520 : 136142) เปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการใช้แบบ
ฝึ กโดยใช้สถิติ t-test แบบจับคู่ และวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อแบบฝึ กโดยการหา
ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนําไปแปลความหมายค่าระดับตามเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้
สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั สามารถสรุ ปผลได้ดงั นี้
1. แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษที่พฒั นาขึ้น มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 75.84/75.13 แสดง
ว่าแบบฝึ กที่พฒั นาขึ้นมีประสิ ทธิภาพเป็ นไปตามเกณฑ์
2. ความสามารถในอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนหลังจากเรี ยนโดยใช้แบบฝึ กการอ่าน
ภาษาอังกฤษสู งกว่าความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนการใช้แบบฝึ กอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
3. นักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษโดยภาพรวมอยู่ในระดับสู ง
แสดงว่านักเรี ยนมีความคิดเห็ นที่ดีต่อแบบฝึ กการอ่าน โดยมีค่าระดับเฉลี่ย ( x ) อยู่ระหว่าง 3.824.37 และมีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยรวม 4.07 ( x = 4.07, S.D. = 0.80) สําหรับด้านที่มีค่าระดับความ
คิดเห็นสู งที่สุดคือ ด้านประโยชน์ ( x = 4.26, S.D. = 0.72) ส่ วนด้านที่มีค่าระดับความคิดเห็นน้อย
ที่สุด คือ ด้านกิจกรรม ( x = 3.97, S.D. = 0.79) และจากการศึกษาเป็ นรายบท พบว่า บทเรี ยนที่มีค่า
ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยสู งที่สุดคือ บทที่ 1 Eating habit and your health ( x = 4.12, S.D. = 0.77)
ส่ วนบทเรี ยนที่มีค่าระดับความคิดเห็นเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ บทที่ 7 Chain of love ( x = 4.04, S.D. =
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0.81) จากการศึกษาค่าระดับความคิดเห็นรายข้อที่ พบว่า ข้อที่ได้รับค่าระดับความคิดเห็นเฉลี่ยสู ง
ที่สุดคือ ข้อที่ 14 จากแบบฝึ ก ข้าพเจ้าเรี ยนรู ้ถึงปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับตนเองมากขึ้น ( x = 4.37, S.D.
= 0.63) ส่ วนข้อที่ได้รับค่าระดับความคิดเห็นตํ่าที่สุดคือ ข้อที่ 5 คําอธิบายชัดเจนเข้าใจได้ง่าย ( x =
3.82, S.D. = 0.80)
การอภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อตรวจสอบสมมติฐานการวิจยั ครั้งนี้พบว่า
1. ผลการหาประสิ ท ธิ ภ าพของแบบฝึ กการอ่ า นภาษาอัง กฤษที่ ผู ว้ ิ จ ัย พัฒ นาขึ้ น มี
ประสิ ทธิภาพเท่ากับ 75.84/75.13 ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ อาจมีเหตุผลดังต่อไปนี้
1.1 แบบฝึ กการอ่ านภาษาอัง กฤษที่ ผูว้ ิจ ัยสร้ างขึ้น เป็ นแบบฝึ กที่ พฒ
ั นามาจาก
แนวคิดของนักการศึกษาหลายท่าน อาทิ เช่น ทอมลินสัน (Tomlinson 1998 : 96 – 99) และ นิกซอน
(Nixon 1995 : 1-9 ) โดยมีข้ นั ตอนในการสร้างสื่ อคือ ระบุความต้องการของผูเ้ รี ยน สํารวจความ
เหมาะสมของภาษา เนื้ อหา แนวทางการสร้ างสื่ อ กิ จกรรม รู ปแบบ วิธีการและการประเมินสื่ อ
นอกจากนี้ ยังศึ กษาจากตัว อย่า งแบบเรี ย น ตํา รา งานวิจ ยั ทั้ง ภายในและต่า งประเทศ จากการ
วิเคราะห์การจัดสาระการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 2
ตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และได้ผา่ นการทดลองและปรับปรุ งตาม
คําแนะนําของผูเ้ ชี่ยวชาญ ทําให้ได้แบบฝึ กที่มีความเหมาะสม ตั้งอยูบ่ นแนวทางการเรี ยนรู ้ภาษาเพื่อการ
สื่ อสาร ส่ งเสริ มให้นักเรี ยนกระตือรื อร้นในการร่ วมกิจกรรมต่างๆอย่างเหมาะสมและมีเป้ าหมาย
ตรงตามความต้องการของนักเรี ยน และเป็ นภาษาที่เป็ นตัวอย่างภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (เสงี่ยม
โตรัตน์ 2534 : 95) ทําให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ผ่านกิจกรรมเพื่อการสื่ อสารอย่างมีหลักเกณฑ์และ
หลักการ เป็ นขั้นตอน ต้องใช้ความคิดอย่างเป็ นระบบ ขณะที่มีปฏิสัมพันธ์กบั บทเรี ยน เพื่อนและ
ครู ผสู ้ อน ทําให้เกิดการเรี ยนรู ้ ความเข้าใจด้วยตนเอง และสามารถถ่ายโอนความรู ้ไปใช้ในขั้น
ประเมินผลและการทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
1.2 แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษที่สร้างขึ้น มีเนื้ อหาบทอ่านที่เกี่ยวข้องกับปั ญหา
ของผูเ้ รี ยน ทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจ โดยใช้แนวทางในการเลือกบทเรี ยนของ บริ นตันและคณะ
(Brinton et al. 1997) ซึ่ งเนื้ อหาของบทเรี ยนเป็ นเรื่ องจริ ง เกี่ยวข้องกับสถานการณ์จริ งและตรงกับ
ความสนใจของผูเ้ รี ยน สอดคล้องกับ นูแนน (Nunan 1995 : 132) ที่กล่าวว่าควรจัดการเรี ยนการสอน
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสเลือกว่าจะเรี ยนอะไร อย่างไร และเมื่อไรหรื อจัดให้สอดคล้องกับความสนใจหรื อ
ความต้องการ และความสามารถของผูเ้ รี ย น เพื่ อ ให้เ กิ ด ความรู ้ สึ ก ที่ ดี มี แ รงจู ง ใจ และเกิ ด ความ
กระตือรื อร้นที่จะมีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรมตามขั้นตอนต่าง ๆ
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2. ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างหลังเรี ยน
โดยใช้แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษสู งกว่าความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนการใช้แบบ
ฝึ กอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของธัญลักษณ์ เพียรจัด (2547) และ
ศศิวิมล กังลี่ (2544) ทั้งนี้อาจมีสาเหตุดงั นี้
2.1 แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษที่พฒั นาขึ้น มีบทอ่านที่คดั เลือกตามความสนใจ
ของผูเ้ รี ยนและเกี่ยวข้องกับตัวผูเ้ รี ยน และได้ผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมด้านเนื้ อหา หน้าที่
และระดับของภาษาจากผูเ้ ชี่ยวชาญ ทําให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้อย่างมีความหมายคือ นอกจากเรี ยนภาษา
แล้วยังได้เรี ยนรู ้เนื้ อหาที่เป็ นประโยชน์ต่อตนเอง สอดคล้องกับแนวการสอนโดยเน้นเนื้ อหาสาระ
(กรมวิชาการ 2545 : 125 – 126) ที่วา่ การเรี ยนไม่ได้มุ่งหมายไปที่ตวั ภาษาเท่านั้นแต่ยงั รวมถึงเนื้อหา
ที่ ไ ด้เ รี ย นด้ว ย ผูเ้ รี ย นจะได้เ รี ย นรู ้ ภ าษาไปพร้ อ ม ๆ กับ เนื้ อ หา ทํา ให้ก ารเรี ย นเป็ นไปอย่า งมี
ความหมายและคุณค่าต่อผูเ้ รี ยน
2.2 ในการสร้างขั้นตอนการจัดกิจกรรมของแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษแต่ละบท
ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นโดยวิเคราะห์จากแนวการจัดขั้นตอนการสอนของ สุ ภทั รา อักษรานุเคราะห์ (2530 :
51) และ สุ มิตรา อังวัฒนกุล (2539 : 178-179) ซึ่ งประกอบไปด้วย ขั้นก่อนอ่าน(Pre-reading)
ระหว่างอ่าน (While reading) และหลังการอ่าน (Post reading) และมีกิจกรรมเสริ มท้ายบท
(Extended activity) ทําให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบ เริ่ มจากเตรี ยมความพร้อมก่อนเรี ยน
ดําเนินการเรี ยนรู ้และฝึ กฝนการเรี ยนรู ้ แล้วนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
2.3 กลุ่มตัวอย่างมองเห็นประโยชน์ของแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษที่ผวู ้ ิจยั สร้าง
ขึ้ น เนื่ อ งจากผู ้วิ จ ัย ได้ช้ ี ให้ เ ห็ น ถึ ง ประโยชน์ ข องการเรี ยนว่ า สามารถนํา ไปประยุ ก ต์ใ ช้ใ น
ชีวิตประจําวันได้ เช่น เมื่อนักเรี ยนไม่สบาย นักเรี ยนจะมีวิธีดูแลหรื อป้ องกันตนเองอย่างไร เป็ นต้น
ดังนั้นจึงทําให้ผเู ้ รี ยนมีความตั้งใจ และพยายามที่จะเรี ยนรู ้ และเกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ
จึงทําให้ผลการสอบหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนโดยใช้แบบฝึ กที่สร้างขึ้น
3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษ พบว่า
นักเรี ยนมีความคิดเห็นที่ดีต่อแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้น โดยมีค่าระดับเฉลี่ย
( x ) อยูร่ ะหว่าง 3.82-4.37 และมีค่าระดับความคิดเห็นเฉลี่ยรวม 4.07 ( x = 4.07, S.D. = 0.80) ซึ่ง
เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ โดยสามารถอธิบายผลได้ดงั นี้
3.1 เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า ระดับ ความคิ ด เห็ น ของนัก เรี ยนที่ มี ต่ อ แบบฝึ กการอ่ า น
ภาษาอังกฤษเป็ นด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าระดับความคิดเห็นเฉลี่ยสู งที่สุดคือ ด้านประโยชน์ ( x =
4.26, S.D. = 0.72) ทั้งนี้ อาจเนื่ องจาก นักเรี ยนมองเห็นประโยชน์ของแบบฝึ กที่พฒั นาขึ้น ว่า
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ เพราะเป็ นสิ่ งที่อยูใ่ กล้ตวั ของผูเ้ รี ยน นักเรี ยนสามารถ

108

นําความรู ้ไปใช้ในการแก้ปัญหาหรื อป้ องกันปั ญหาที่อาจเกิดขึ้นกับตัวนักเรี ยนได้ ส่ วนด้านที่มีค่า
ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ ด้านกิจกรรม ( x = 3.97, S.D. = 0.79) อาจเป็ นเพราะ นักเรี ยนยัง
ไม่คุน้ เคยกับกิ จกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ ยวกับคําสั่งและคําอธิ บายที่ เป็ นภาษาอังกฤษ
นักเรี ยนอยูร่ ะดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งอาจเกิดความสับสนและไม่เข้าใจได้
3.2 เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า ระดับ ความคิ ด เห็ น ของนัก เรี ยนที่ มี ต่ อ แบบฝึ กการอ่ า น
ภาษาอังกฤษเป็ นรายบท พบว่า โดยภาพรวมทุกบทมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับสู ง โดยมีค่า
ระดับเฉลี่ย ( x ) อยูร่ ะหว่าง 3.82-4.37 และมีค่าระดับความคิดเห็นเฉลี่ยรวม 4.07 ( x = 4.07, S.D. =
0.80) โดยบทที่มีค่าระดับความคิดเห็นเฉลี่ยสู งที่สุดคือ บทที่ 1 Eating habit and your health ( x =
4.12, S.D. = 0.77) อาจเนื่ องมาจากบทเรี ยนนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับนิสัยการกินที่มีผลต่อสุ ขภาพ ซึ่ งเป็ น
สิ่ งที่ใกล้ตวั นักเรี ยนมาก เพราะเรื่ องการกินเป็ นกิจกรรมที่ทาํ ทุกวัน ดังนั้นจึงทําให้นกั เรี ยนเกิดความ
สนใจ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของวิสาข์ จัติวตั ร (2543: 27) ที่กล่าวว่าผูเ้ รี ยนจะอ่านเรื่ องที่คุน้ เคย
ได้ง่ายกว่าเรื่ องที่ไม่คุน้ เคย ส่ วนบทเรี ยนที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ บทที่ 7 Chain of love ( x = 4.04,
S.D. = 0.81) อาจเนื่ องมาจากเป็ นบทเรี ยนที่เกี่ยวกับคุณธรรมความดีงาม ซึ่ งเป็ นนามธรรม และ
ผูเ้ รี ยนอาจเห็นว่าเป็ นสิ่ งที่ไกลตัว คําถามและแบบฝึ กเป็ นแนวคิดวิเคราะห์ซ่ ึ งอาจทําให้ยากต่อความ
เข้าใจของผูเ้ รี ยน
3.3 เมื่อพิจารณาแบบสอบถามความคิดเห็ นของนักเรี ยนที่มีต่อแบบฝึ กการอ่าน
ภาษาอังกฤษ ในด้านเนื้ อหา การออกแบบ กิจกรรม และประโยชน์เป็ นรายข้อ พบว่า โดยภาพรวม
ค่าระดับความคิดเห็ นของแต่ละข้ออยู่ในระดับสู ง โดยมีค่าระดับเฉลี่ย ( x ) อยู่ระหว่าง 3.82-4.37
และมีค่าระดับความคิดเห็นเฉลี่ยรวม 4.07 ( x = 4.07, S.D. = 0.80) ทั้งนี้ขอ้ ที่ได้รับค่าระดับความ
คิดเห็นเฉลี่ยสู งที่สุดคือ ข้อที่ 14 จากแบบฝึ ก ข้าพเจ้าเรี ยนรู ้ถึงปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับตนเองมากขึ้น
( x = 4.37, S.D. = 0.63) อาจเนื่ องมาจากแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษทั้ง 8 บทนี้มีเนื้ อหาที่เกี่ยวกับ
ปั ญหาของผูเ้ รี ยน ซึ่ งเป็ นสิ่ งใกล้ตวั ของนักเรี ยน บางครั้งผูเ้ รี ยนอาจไม่ให้ความสําคัญต่อปั ญหา
เหล่านั้น ดังนั้น เมื่อบทเรี ยนแต่ละบทนําเสนอเกี่ ยวกับปั ญหาที่อยู่ใกล้ตวั ผูเ้ รี ยน ทําให้ผูเ้ รี ยนได้
เรี ย นรู ้ ถึ ง ปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ตนเองมากขึ้ น สอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของ บู ร ชัย ศิ ริ ม หาสาคร
(2540:20) ที่ กล่าวว่า การเปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนได้ศึกษาเรี ยนรู ้ จากข้อเท็จจริ งที่ มีอยู่รอบ ๆ ตัว
โดยเฉพาะเหตุ ก ารณ์ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ผู เ้ รี ย นโดยตรง ทํา ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู ้ แ ละนํา ไปใช้ใ น
ชีวิตประจําวันได้ ส่ วนข้อที่ได้รับค่าระดับความคิดเห็นตํ่าที่สุดคือ ข้อที่ 5 คําอธิบายชัดเจนเข้าใจได้
ง่าย ( x = 3.82, S.D. = 0.80) อาจเนื่องมาจาก แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษที่พฒั นาขึ้น มีกิจกรรม
หลายขั้นตอน ซึ่งคําสัง่ ล้วนแต่เป็ นภาษาอังกฤษ นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาอาจไม่คุน้ เคย ทําให้
เกิ ดความสับสนหรื อไม่ค่อยเข้าใจในคําอธิ บายในบางกิ จกรรม สอดคล้องกับสุ รพล พยอมแย้ม
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(2540 : 19) ที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาพื้นฐานการศึกษาว่าบุคคลจะเรี ยนรู ้ได้รวดเร็ วและมี
ประสิ ทธิภาพมากน้อยเพียงใดขึ้นอยูก่ บั ความพร้อมทางจิตใจ จึงต้องเตรี ยมความพร้อมให้กบั ผูเ้ รี ยน
เพื่อจะได้เรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ปัญหาทีพ่ บในการวิจัย
การดําเนินการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั พบปัญหาบางประการดังต่อไปนี้
1. ด้านเนื้ อหา การคัดเลือกเนื้อหาเป็ นเรื่ องที่ค่อนข้างยาก เนื่องจากเนื้ อหาที่คดั เลือกนั้น
จะต้องสอดคล้องกับความสนใจและเป็ นเนื้ อหาเกี่ยวกับปั ญหาใกล้ตวั ของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งแม้จะหา
เนื้ อหาได้แต่ภาษาก็ยากสําหรับนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษา เพราะเป็ นเนื้ อหาที่มาจากสื่ อจริ ง
(Authentic material) จึงต้องมีการปรับปรุ งให้เหมาะสําหรับนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษา จึงต้อง
ใช้เวลาในการดําเนินการมาก
2. ด้านผูเ้ รี ยน กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ในการเรี ยนการ
สอนนั้น นักเรี ยนไม่ค่อยคุน้ เคยกับการอ่านและวิเคราะห์เนื้อเรื่ อง จึงทําให้ค่อนข้างยาก และผูเ้ รี ยน
มีความรู ้ทางคําศัพท์ที่จาํ กัด จึงต้องใช้เวลาในการทําความเข้าใจพอสมควร
3. ด้านเวลา เนื่ องจากการทดลองเป็ นช่วงของภาคเรี ยนที่ 2 ซึ่ งมีกิจกรรมและวันสําคัญ
มากพอสมควร อีกทั้งมีกีฬาสี ภายในโรงเรี ยน ทําให้ความสนใจของนักเรี ยนลดลง และความไม่
ต่อเนื่องของการเรี ยนการสอน
4. ด้านการสร้างแบบฝึ ก เนื่ องจากแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษสําหรับนักเรี ยนระดับ
ประถมศึกษานั้น จําเป็ นต้องมี รูปภาพประกอบ เพื่อช่ วยให้นักเรี ยนเข้าใจมากขึ้น ซึ่ งต้องหาใน
อินเตอร์ เน็ต หรื อหนังสื อ วารสารต่าง ๆ จึงเป็ นเรื่ องที่ยากที่จะหาภาพมาอธิ บายได้อย่างเหมาะสม
ทําให้เสี ยเวลาในการหาภาพมาประกอบแบบฝึ กการอ่าน
ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะที่อาจเป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอนและ
การศึกษาวิจยั ในครั้งต่อไป ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะด้านการเรี ยนการสอน
ในด้านการเรี ยนการสอน ผูว้ ิจยั ขอเสนอแนะเป็ นลําดับขั้นดังนี้
1.1 ในขั้นก่ อนการอ่าน ควรสร้ างความสนใจและปูพ้ืนความรู ้ ในเรื่ องที่ จะอ่าน
(สุ ภทั รา อักษรานุเคราะห์ 2530, สุ มิตรา อังวัฒนกุล, 2539) และสร้างแรงจูงใจในการเรี ยนด้วยการ
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พัฒนาสื่ อให้มีรูปภาพประกอบแต่ละบทเรี ยนที่ชดั เจน หลากหลาย น่ าสนใจ มีขนาดที่เหมาะสม
สี สันสวยงาม ตัวอย่างกิ จกรรม เช่ น การให้คาดคะเนเรื่ องที่จะอ่านโดยมีรูปภาพและคําถามเพื่อ
นํา เข้า สู่ เ นื้ อ หาที่ จ ะสอน มี กิ จ กรรมด้า นคํา ศัพ ท์เ พื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นการอ่ า น เช่ น เดา
ความหมายของคําศัพท์จากบริ บท หรื อจากรู ปภาพ สําหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษา หากบทอ่าน
มีเนื้ อหาค่อนข้างยากอาจมีอภิธานคําศัพท์ช่วย เพื่อให้นักเรี ยนมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ การเรี ยนรู ้
ขั้นตอนของการอ่านต่อไป
1.2 ในขั้นระหว่างอ่าน เป็ นการทําความเข้าใจโครงสร้างและเนื้ อความในเรื่ องที่
อ่าน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้ อหาบทอ่านมากขึ้น กิจกรรมที่จดั ควรเป็ นกิจกรรมที่สามารถฝึ ก
ทักษะการคิด เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กนั กับเพื่อนและครู เช่น การระดมพลัง
สมอง การสังเกต การคาดเดา การอภิ ปราย การตั้งคําถาม การลําดับเรื่ องที่อ่าน การเขียนแผนผัง
ความคิด การเติมข้อความหรื อเล่าเรื่ องโดยสรุ ป (สุ ภทั รา อักษรานุเคราะห์ 2530; สุ มิตรา อังวัฒนกุล
, 2539) เพื่อให้นกั เรี ยนได้เข้าใจบทอ่านและทบทวนสิ่ งที่อ่านมากขึ้น
1.3 ในขั้นหลังการอ่าน เป็ นการตรวจสอบความเข้าใจของผูเ้ รี ยน ควรมีกิจกรรมที่
หลากหลาย มีความหมายต่อผูเ้ รี ยน และเกี่ยวข้องกับชี วิตจริ ง เช่น แสดงบทบาทสมมติ การเขียน
เรื่ อง หรื อ พูด แสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ เรื่ อ งที่ อ่ าน (สุ ภ ัท รา อัก ษรานุ เ คราะห์ 2530, สุ มิ ต รา
อังวัฒนกุล, 2539) เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถเกิดทักษะในการเรี ยนรู ้ให้มากที่สุด
1.4 ในขั้นวัดผลประเมินผล ครู ควรประเมินผลที่ หลากหลายนอกเหนื อจากการ
ทดสอบ เช่น จากแฟ้ มสะสมผลงาน จากโครงงาน จากการอภิปรายกลุ่ม รวมทั้งสังเกตพฤติกรรม
การทํางานกลุ่ม ความพยายาม เอาใจใส่ ในการทํากิจกรรมของผูเ้ รี ยน เพื่อให้สามารถประเมินผล
ผูเ้ รี ยนในด้านอื่น ๆ ที่แบบทดสอบไม่สามารถประเมินได้
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 เนื่ องจากการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงทดลองแบบกลุ่มเดียว (One Group
Design) ซึ่ งเปรี ยบเทียบความสามารถก่อนและหลังเรี ยนของกลุ่มตัวอย่างเท่านั้น ดังนั้นควรมีการ
วิจ ัย ควบคู่ กัน 2 กลุ่ ม คื อ กลุ่ มตัว อย่า ง และกลุ่ ม ควบคุ ม คื อ กลุ่ ม หนึ่ ง เรี ย นบทเรี ย นการอ่ า นที่
เกี่ ย วกับ ปั ญ หาของวัย รุ่ น ตอนต้น ส่ ว นอี ก กลุ่ ม เรี ย นเนื้ อ หาธรรมดาในบทเรี ย นทั่ว ไป แล้ว
เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการอ่านและความตระหนักถึงปั ญหาของวัยรุ่ นตอนต้นว่าแตกต่างกัน
หรื อไม่
2.2 เนื่ องจากการวิจยั ครั้งนี้ วดั ความสามารถทักษะการอ่านเพียงอย่างเดียว ดังนั้น
เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่สมั พันธ์กนั ควรมีการวิจยั ควบคู่กนั 2 ทักษะ เช่น ทักษะฟังกับพูด หรื อทักษะ
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อ่านกับเขียน
2.3 เนื่ องจากการวิจยั ครั้งนี้ บทเรี ยนใช้เนื้ อหาที่เกี่ยวกับปั ญหาของวัยรุ่ นตอนต้น
ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับผูเ้ รี ยน ทําให้ผูเ้ รี ยน แต่เนื้ อหายังไม่ครอบคลุมเกี่ ยวกับปั ญหาของผูเ้ รี ยนทั้งหมด
ดังนั้นควรมีการวิจยั พัฒนาแบบฝึ กการอ่านที่นาํ เนื้ อหาที่เป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนในด้านอื่น ๆ เช่น
โรคเอดส์ ไข้หวัดนก มะเร็ ง เป็ นต้น เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ภาษาอย่างมีความหมาย และสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้
2.4 เนื่องจากการวิจยั ครั้งนี้ มีบทเรี ยนที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับปั ญหาของผูเ้ รี ยน เพื่อ
มุ่งให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้และสามารถนําความรู ้ที่ได้เรี ยนไปใช้ในการแก้ปัญหาหรื อป้ องกันปั ญหาที่
เกี่ยวข้องกับตนเองและจากการสํารวจความคิดเห็นในด้านประโยชน์พบว่า นักเรี ยนเรี ยนรู ้ถึงปั ญหา
ที่เกี่ยวข้องกับตนเองมากขึ้น ดังนั้นควรมีการวิจยั ต่อเนื่องด้านพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง หลังจาก
ได้ทดลองแบบฝึ กที่เกี่ยวกับปัญหาของกลุ่มตัวอย่าง ว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหรื อไม่
เช่ น ปั ญหาด้านการรั บประทาน จากเดิ มกลุ่มตัวอย่างชอบรับประทานอาหารประเภทขยะ( Junk
food) หลังจากเรี ยนด้วยบทเรี ยนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการกินแล้ว กลุ่มตัวอย่างเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการกินไปจากเดิมหรื อไม่ เป็ นต้น
2.5 เนื่ องจากการศึ กษาความคิ ดเห็ นด้านรู ปแบบของบทเรี ยน พบว่า ข้อที่ 7 มี
ภาพประกอบเหมาะสมกับเนื้ อหาและช่วยเพิ่มความเข้าใจได้มากขึ้น มีค่าระดับความคิดเห็นเฉลี่ย
เท่ากับ 3.98 ซึ่ งไม่สูงมากนัก แต่ ก็แสดงให้เห็ นว่า บทเรี ยนที่มีภาพประกอบที่ ชัดเจน สวยงาม
สามารถช่วยเพิ่มความเข้าใจในการเรี ยนรู ้ได้มาก ดังนั้นควรมีการวิจยั ในรู ปแบบของคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน (CAI) เพราะมีภาพประกอบที่ชดั เจน สวยงามมีสีสนั มีเสี ยงประกอบบทอ่าน ทําให้ผเู ้ รี ยน
สนใจและช่วยให้เรี ยนรู ้ได้ดี อีกทั้งแก้ปัญหาในเรื่ องของเวลาได้ดว้ ย เพราะผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้
ด้วยตัวเอง
2.6 เนื่องจากการวิจยั ครั้งนี้ ทดลองกับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ซึ่งอยูใ่ นช่วง
ชั้นการศึกษาที่ 2 ซึ่ งกระทรวงศึกษาธิ การได้แบ่งการศึกษาไว้ 4 ช่วงชั้นคือ ช่วงชั้นที่ 1 (ป. 1-ป. 3)
ช่วงชั้นที่ 2 (ป. 4-ป.6) ช่วงชั้นที่ 3 (ม. 1-ม.3) และช่วงชั้นที่ 4 (ม. 4-ม. 6) ซึ่ งปั ญหาของเด็กแต่ละ
ช่วงชั้นมีความแตกต่างกัน ดังนั้นควรมีการวิจยั ในช่วงชั้นอื่น ๆ เพื่อให้ครอบคลุมผูเ้ รี ยนทุกกลุ่ม
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญเกีย่ วกับความเหมาะสมของขอบเขตเนือ้ หา
รูปแบบภาษา และกิจกรรมที่จะพัฒนาบทเรียนเสริมทักษะการอ่าน
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้ านความตรงของเนือ้ หาและความเหมาะสม
ของแบบฝึ กเสริมทักษะการอ่ านภาษาอังกฤษทีเ่ กีย่ วกับปัญหาของวัยรุ่นตอนต้ น
แบบสอบถามนี้สร้างขึ้นเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของแบบฝึ กสําหรับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
กรุ ณาตรวจสอบความตรงของเนื้อหาของแบบฝึ กว่ามีความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ได้
แก่ ความสอดคล้องของเนื้อหากับจุดประสงค์ รู ปแบบของแบบฝึ กหัด และการเลือกกิจกรรมแต่
ละขั้นตอน ความชัดเจนของภาษาแต่ละบท โดยทําเครื่ องหมายตามคําชี้แจง
คําชี้แจง กรุ ณาทําเครื่ องหมาย 3 ลงในช่องว่างให้ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดและเขียน
คําแนะนําลงในช่องข้อเสนอแนะ
ถ้าท่านแน่ใจว่าแบบฝึ กมีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและมีความเหมาะสม ทําเครื่ องหมายที่ช่อง +1
ถ้าท่านไม่แน่ใจว่าแบบฝึ กมีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและมีความเหมาะสมทําเครื่ องหมายที่ช่อง 0
ถ้าแน่ใจว่าแบบฝึ กไม่มีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและความเหมาะสม ทําเครื่ องหมายที่ช่อง
-1
บทเรี ยน/คุณลักษณะ

จุดประสงค์

1. Eating habit and your
health
1.1 ความสอดคล้องของ
เนื้อหากับจุดประสงค์
1.2 รู ปแบบของแบบฝึ ก
1.3 กิจกรรมก่อนอ่าน
1.4 กิจกรรมระหว่าง
อ่าน
1.5 กิจกรรมหลังอ่าน
1.6ความชัดเจนของ
ภาษา

1.สามารถบอกความหมาย
คําศัพท์จากรู ปภาพและบริ บทได้
2.สามารถบอกความคิดหลักจาก
บทความที่อ่านได้
3. สามารถบอกรายละเอียดจาก
เรื่ องที่อ่านได้
4. สามารถแสดงความคิดเห็น
หรื อแนะนํา เกี่ยวกับโภชนาการ
และสุ ขภาพ โดยใช้ should หรื อ
should not ได้

ความคิดเห็น
+1 0 -1
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บทเรียน/คุณลักษณะ
2. What will you choose?
2.1 ความสอดคล้องของ
เนื้อหากับจุดประสงค์
2.2 รู ปแบบของแบบฝึ ก
2.3 กิจกรรมก่อนอ่าน
124 กิจกรรมระหว่างอ่าน
2.5 กิจกรรมหลังอ่าน
2.6ความชัดเจนของภาษา

3. When you get sick.
3.1 ความสอดคล้องของ
เนื้อหากับจุดประสงค์
3.2 รู ปแบบของแบบฝึ ก
3.3 กิจกรรมก่อนอ่าน
3.4 กิจกรรมระหว่างอ่าน
3.5 กิจกรรมหลังอ่าน
3.6ความชัดเจนของภาษา

4. Problems that may
happen with teeth.
4.1 ความสอดคล้องของ
เนื้อหากับจุดประสงค์
4.2 รู ปแบบของแบบฝึ ก
4.3 กิจกรรมก่อนอ่าน

จุดประสงค์
1.สามารถบอกความหมาย
คําศัพท์จากรู ปภาพและบริ บท
ได้
2.สามารถบอกความคิดหลัก
จากบทความที่อ่านได้
3. สามารถบอกรายละเอียดจาก
เรื่ องที่อ่านได้
4. แสดงความคิดเห็นหรื อออก
คําสัง่ เกี่ยวกับอุบตั ิเหตุ โดยใช้
ประโยค imperative sentence ได้
1.สามารถบอกความหมาย
คําศัพท์จากรู ปภาพและบริ บท
ได้
2. บอกความคิดหลักจากเรื่ องที่
อ่านได้
3. บอกรายละเอียดจากเรื่ องที่
อ่านได้
4. แสดงความคิดเห็น แนะนํา
เกี่ยวกับความเจ็บป่ วยโดยใช้
ประโยค If clause และ should
ได้
1.สามารถบอกความหมาย
คําศัพท์จากรู ปภาพและบริ บท
ได้
2. บอกความคิดหลักของบท
อ่านได้

ความคิดเห็น
+1 0 -1

ข้ อเสนอแนะ
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บทเรียน/คุณลักษณะ

จุดประสงค์

4.4 กิจกรรมระหว่างอ่าน 3. บอกรายละเอียดจากเรื่ องที่
อ่านได้
4.5 กิจกรรมหลังอ่าน
4.6ความชัดเจนของภาษา 4. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การดูแลสุ ขภาพฟันเป็ นลําดับ
ขั้นตอน โดยใช้รูปแบบ giving
instruction ได้
1.สามารถบอกความหมาย
5. Television.
5.1 ความสอดคล้องของ คําศัพท์จากรู ปภาพและบริ บท
ได้
เนื้อหากับจุดประสงค์
5.2 รู ปแบบของแบบฝึ ก 2.สามารถบอกความคิดหลัก
จากบทความที่อ่านได้
5.3 กิจกรรมก่อนอ่าน
5.4 กิจกรรมระหว่างอ่าน 3. สามารถบอกรายละเอียดจาก
เรื่ องที่อ่านได้
5.5 กิจกรรมหลังอ่าน
5.6ความชัดเจนของภาษา 4. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประโยชน์และข้อเสี ยของ
โทรทัศน์โดยใช้ can และ can’t
ได้
6. The boy and the wolf. 1.สามารถบอกความหมาย
6.1 ความสอดคล้องของ คําศัพท์จากรู ปภาพและบริ บท
ได้
เนื้อหากับจุดประสงค์
6.2 รู ปแบบของแบบฝึ ก 2. บอกความคิดหลักจากเรื่ องที่
อ่านได้
6.3 กิจกรรมก่อนอ่าน
6.4 กิจกรรมระหว่างอ่าน 3. บอกรายละเอียดจากเรื่ องที่
อ่านได้
6.5 กิจกรรมหลังอ่าน
6.6ความชัดเจนของภาษา 4. แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ
บุคคลโดยใช้ subject pronoun
และ object pronoun ได้

ความคิดเห็น
+1 0 -1
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บทเรียน/คุณลักษณะ

จุดประสงค์

1.สามารถบอกความหมาย
คําศัพท์จากรู ปภาพและบริ บท
ได้
2. บอกความคิดหลักของบท
อ่านได้
3. บอกรายละเอียดจากเรื่ องที่
อ่านได้
4. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณธรรม โดยใช้ past simple
tense ได้
1.สามารถบอกความหมาย
8. Kids and game
8.1 ความสอดคล้องของ คําศัพท์จากรู ปภาพและบริ บท
ได้
เนื้อหากับจุดประสงค์
8.2 รู ปแบบของแบบฝึ ก 2. บอกความคิดหลักของบท
อ่านได้
8.3 กิจกรรมก่อนอ่าน
8.4 กิจกรรมระหว่างอ่าน 3. บอกรายละเอียดจากเรื่ องที่
อ่านได้
8.5 กิจกรรมหลังอ่าน
8.6 ความชัดเจนของภาษา 4. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ข้อดี และข้อเสี ยของวีดีโอเกมส์
โดยใช้ can และ can’t ได้
7. Chain of love.
7.1ความสอดคล้องของ
เนื้อหากับจุดประสงค์
7.2 รู ปแบบของแบบฝึ ก
7.3 กิจกรรมก่อนอ่าน
7.4 กิจกรรมระหว่างอ่าน
7.5 กิจกรรมหลังอ่าน
7.6ความชัดเจนของภาษา

ความคิดเห็น
+1 0 -1
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ภาคผนวก ข
ค่ าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญด้ านความเหมาะสมของเนือ้ หา

131

ค่าดัชนีความสอดคล้องของผูเ้ ชี่ยวชาญด้านความเหมาะสมของเนื้อหา
รู ปแบบภาษาและกิจกรรมที่สร้างแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษ ฯ
ตารางที่ 13 ค่าดัชนีความสอดคล้องของผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีต่อแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษ
บทที่ จุดประสงค์
คะแนนความเห็นผูเ้ ชี่ยวชาญ
รวม
1
2
3
2
1
1
0
1
1
3
1
1
1
2
3
1
1
1
3
3
1
1
1
4
3
1
1
1
2
1
3
1
1
1
2
3
1
1
1
3
3
1
1
1
4
2
1
1
0
3
1
2
1
0
1
2
3
1
1
1
3
2
1
0
1
4
3
1
1
1
4
1
3
1
1
1
2
2
0
1
1
3
2
1
0
1
4
3
1
1
1
5
1
2
1
1
0
2
3
1
1
1
3
2
1
1
0
4
3
1
1
1
6
1
3
1
1
1
2
3
1
1
1
3
2
1
1
0
4

IOC
0.67
1
1
1
1
1
1
1
0.67
0.67
1
0.67
1
1
0.67
0.67
1
0.67
1
0.67
1
1
1
0.67
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ตารางที่ 13 (ต่อ)
บทที่ จุดประสงค์
7

8

1
2
3
4
1
2
3
4

1
1
1
1
1
1
0
0
1

คะแนนความเห็นผูเ้ ชี่ยวชาญ
2
3
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม

IOC

2
2
2
3
3
2
2
3

0.67
0.67
0.67
1
1
0.67
0.67
1

หมายเหตุ : คํานวณค่าดัชนี ของความสอดคล้อง (IOC) โดยใช้สูตรของหน่ วยศึกษานิ เทศก์ กรม
สามัญศึกษา (2540 : 18-19)
IOC = ∑ X
N
IOC คือ ค่ าดัชนีความสอดคล้องของเนือ้ หา
X คือ ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
N คือ จํานวนผู้เชี่ยวชาญ
เกณฑ์ การตัดสิ นความเหมาะสมของเนือ้ หาแต่ ละบทเรียน
- บทเรียนทีม่ ีค่า IOC ตั้งแต่ 0.05 – 1.00 หมายถึงใช้ ได้ หรือมีคุณภาพ
- บทเรียนทีม่ ีค่า IOC ตํ่ากว่ า 0.05 หมายถึง ควรปรับปรุง ตัดทิง้ หรือไม่ มีคุณภาพ
ดังนั้น IOC คือ 0.85 แสดงว่ าเนือ้ หาของแต่ ละบทเรียนมีความเหมาะสม
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ภาคผนวก ค
ค่ าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) ของความเทีย่ งตรงตามเนือ้ หา
ของแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษ
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ค่ าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของความเทีย่ งตรงตามเนือ้ หาของแบบทดสอบ
วัดความสามารถ การอ่านภาษาอังกฤษ
ตารางที่ 14 ค่าดัชนีความสอดคล้องของผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน
ข้อ
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่
1
2
3
1
0
1
1
2
0
1
1
3
1
1
0
4
1
1
1
5
1
1
1
6
0
1
1
7
1
1
1
8
0
1
1
9
1
0
1
10
0
1
1
11
1
1
1
12
1
1
1
13
1
1
1
14
1
1
1
15
1
1
1
16
1
1
1
17
0
1
1
18
1
1
1
19
1
1
1
20
0
1
1
21
1
1
1
22
1
1
1
23
1
1
1

รวม

ค่า IOC

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

1
1
0.67
1
1
0.67
1
0.67
0.67
0.67
1
1
1
1
1
1
0.67
1
1
0.67
1
1
1
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ตารางที่ 14 (ต่อ)
ข้อ
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่
1
2
3
24
0
1
1
25
1
1
1
26
0
1
1
27
1
1
1
28
1
1
1
29
1
1
1
30
1
1
1
31
0
1
1
32
0
1
1
33
0
1
1
34
0
1
1
35
0
1
1
36
1
0
1
37
1
0
1
38
1
0
1
39
1
0
1
40
1
1
1
41
1
1
1
42
1
1
1
43
1
1
1
44
1
1
1
45
1
1
1
46
1
1
1
47
1
1
1
48
1
1
1
49
1
1
1

รวม

ค่า IOC

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

1
1
0.67
1
1
1
1
1
1
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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ตารางที่ 14 (ต่อ)
ข้อ
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่
1
2
3
50
0
1
1
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

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

รวม

ค่า IOC

3

0.67

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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ภาคผนวก ง
ค่ าความยากง่ าย (P) และค่ าอํานาจจําแนก (R)
ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่ านภาษาอังกฤษ
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ค่ าความยากง่ าย (p) และค่ าอํานาจจําแนก (r)
ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
ตารางที่ 15 ค่าความยากง่ายและค่าอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดความสามารถ
ข้ อที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

p

0.75 0.65

0.78

0.45

0.53

0.73

0.45

0.35

0.48

0.73

r

0.20 0.30

0.25

0.50

0.25

0.45

0.40

0.20

0.55

0.45

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

p

0.45 0.38

0.60

0.45

0.20

0.35

0.80

0.35

0.55

0.25

r

0.30 0.65

0.50

0.20

0.20

0.10

0.40

0.20

0.30

0.10

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

p

0.63 0.48

0.35

0.48

0.75

0.38

0.40

0.75

0.65

0.25

r

0.65 0.65

0.30

0.15

0.40 -0.05 0.30

0.40

0.60

0.20

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

p

0.50 0.25

0.45

0.45

0.55

0.25

0.63

0.63

0.68

0.20

r

0.70 0.20

0.20

0.30

0.30

0.20

0.35

0.45

0.55

0.10

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

p

0.10 0.45

0.33

0.30

0.45

0.30

0.48

0.18

0.20

0.20

r

0.10 0.40

0.15

0.20

0.40

0.00

0.25

0.25

0.20

0.30

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

p

0.20 0.43

0.28

0.28

0.30

0.43

0.40

0.30

0.38

0.30

r

0.20 0.25

0.25

0.35

0.20

0.25 -0.10 -0.10 0.35

0.30

ข้ อที่

ข้ อที่

ข้ อที่

ข้ อที่

ข้ อที่
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ผู้วจิ ัยคัดเลือกให้ เหลือเพียง 30 ข้ อ ดังนี้
ตารางที่ 16 แบบทดสอบที่มีค่าความยากง่ายและอํานาจจําแนกเหมาะสมและเลือกไว้ จํานวน 30 ข้อ
ข้ อที่
p
r
ข้ อที่
p
r
0.65
0.30
0.50
0.70
2
31
0.78
0.25
0.45
0.30
3
34
0.53
0.25
0.25
0.20
5
36
0.45
0.40
0.63
0.35
7
37
0.48
0.55
0.68
0.55
9
39
0.45
0.30
0.45
0.40
11
42
0.60
0.50
0.30
0.20
13
44
0.20
0.20
0.48
0.25
15
47
0.80
0.40
0.20
0.20
17
49
0.55
0.30
0.20
0.30
19
50
0.63
0.65
0.28
0.25
21
53
0.35
0.30
0.28
0.35
23
54
0.75
0.40
0.43
0.25
25
56
0.40
0.30
0.38
0.35
27
59
0.65
0.60
0.30
0.30
29
60
หมายเหตุ ข้อสอบด้านการอ่านที่คดั เลือกไว้จาํ นวน 30 ข้อ จากการวิเคราะห์ขอ้ สอบ 60 ข้อด้วย
คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Excel โดยพิจารณาเป็ นรายข้อเพื่อให้เห็นคุณลักษณะของแต่ละข้อว่ามี
ความเหมาะสมกับจุดประสงค์ดา้ นการอ่านที่กาํ หนดในตารางกําหนดเนื้อหาข้อสอบ และมีค่าความยาก
ง่าย (p) อยูร่ ะหว่าง 0.20-0.80 และค่าอํานาจจําแนก ( r ) อยูร่ ะหว่าง 0.20-0.70
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ภาคผนวก จ
ค่ าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ
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Reliability Statistics
ตารางที่ 17 ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบทั้งฉบับ
Cronbach's Alpha
.883

N of Items
60
Item-Total Statistics

ตารางที่ 18 ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบแยกเป็ นรายข้อ
ข้อที่

Scale Mean if Item
Deleted

Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha
Item Deleted
Total Correlation if Item Deleted

1

25.0513

98.313

.255

.882

2

25.1538

98.449

.214

.883

3

25.0256

98.447

.250

.882

4

25.3590

94.710

.592

.877

5
6

25.2821

97.839

.265

.882

25.0769

96.336

.470

.879

7

25.3590

97.447

.307

.881

8
9

25.4615

99.202

.138

.884

25.3333

94.386

.622

.877

10
11

25.0769

95.704

.542

.878

25.3333

96.860

.365

.881

12

25.4359

94.831

.600

.877

13

25.2051

96.430

.416

.880

14

25.3590

98.341

.216

.883

15

25.5897

97.985

.320

.881
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ตารางที่ 18 (ต่อ)
Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha
ข้อที่
Deleted
Item Deleted
Total Correlation if Item Deleted
16
25.4615
99.097
.149
.883
17

25.0000

95.632

.618

.878

18
19
20

25.4615
25.2564

98.466
98.406

.217
.208

.883
.883

25.5385

100.308

.027

.885

21

25.1795
25.3333
25.4359
25.3333
25.0513
25.4359
25.4103
25.0513
25.1538

94.677
94.386
97.200
100.649
96.524
100.568
97.511
97.103
95.291

.607
.622
.345
-.016
.463
-.006
.307
.396
.550

.877
.877
.881
.886
.879
.885
.881
.880
.878

25.5641

97.621

.349

.881

31
32
33
34

25.3077
25.5385
25.3590

94.692
98.781
98.394

.588
.201
.211

.877
.883
.883

25.3590

97.394

.313

.881

35
36
37

25.2564
25.5641

97.564
99.516

.293
.123

.882
.883

25.1795
25.1795

97.414
96.677

.318
.395

.881
.880

25.1282

95.115

.580

.878

22
23
24
25
26
27
28
29
30

38
39
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ตารางที่ 18 (ต่อ)
ข้อที่ Scale Mean if Item
Deleted
40
25.5897

Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha
Item Deleted Total Correlation if Item Deleted
99.669

.111

.884

41

25.6923

99.377

.208

.882

42

25.3590

96.341

.421

.880

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
59
57
58
59
60

25.4615
25.5128
25.3590
25.4872
25.3333
25.6154
25.5897
25.5897
25.5897
25.3846
25.5128
25.5128
25.4872
25.3590
25.3846
25.5128
25.4359
25.4872

99.360
97.783
96.499
99.046
97.386
96.980
98.564
97.985
97.933
98.032
97.625
97.520
98.099
97.078
100.717
101.204
98.252
96.835

.122
.306
.405
.159
.312
.472
.248
.320
.327
.250
.323
.335
.262
.345
-.022
-.073
.234
.401

.884
.881
.880
.883
.881
.880
.882
.881
.881
.882
.881
.881
.882
.881
.886
.886
.882
.880
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ภาคผนวก ฉ
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกีย่ วกับความตรงของเนือ้ หา
ความเหมาะสมของคําถาม และรูปแบบของภาษาในแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีต่อแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ รี ยน
รายการประเมิน
ระดับความคิดเห็น
+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ
ด้ านเนือ้ หา
.... .... ..... .................
1. เนื้อหามีความน่าสนใจและเกี่ยวข้องกับตัวนักเรี ยน
.... .... ..... .................
2.เนื้อหามีความเหมาะสมและไม่ยากเกินไป
.... .... ..... .................
3. เนื้อหามีคาํ ศัพท์ใหม่ ๆ ให้ได้เรี ยนรู ้
.... .... .... .................
4. เนื้อหาสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
.... ..... ..... .................
5. คําอธิบายชัดเจนเข้าใจได้ง่าย
ด้ านการออกแบบบทเรียน
.... .... ..... .................
6. บทเรี ยนมีความสัมพันธ์กบั ชีวิตประจําวัน
7. มีภาพประกอบเหมาะสมกับเนื้อหาและช่วยเพิ่มความเข้าใจ .... .... .... .................
ได้มากขึ้น
... .... .... .................
8. แบบฝึ กหัดเหมาะสมกับเนื้อหาที่อ่าน
ด้ านกิจกรรม
.... .... ..... .................
9. คําสัง่ คําอธิ บายแต่ละกิจกรรมเข้าใจง่าย ปฏิบตั ิตามได้
ถูกต้อง
10. กิจกรรมนําเข้าสู่ บทเรี ยนช่วยให้ทราบว่าเนื้อหาที่กาํ ลังจะ .... .... ..... .................
ได้เรี ยนคือเรื่ องใด
.... .... ..... .................
11. กิจกรรมในขั้นหลังการอ่าน ส่ งเสริ มให้ขา้ พเจ้ามี
ปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ื่นมากขึ้น
ด้ านประโยชน์
.... .... ..... ..................
12. แบบฝึ กช่วยเพิ่มความสามารถด้านการอ่าน
13. จากแบบฝึ ก ข้าพเจ้าสามารถนําความรู ้ไปใช้ใน
.... ..... ..... ..................
ชีวิตประจําวันได้
.... ..... ..... .................
14. จากแบบฝึ ก ข้าพเจ้าเรี ยนรู ้ถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
มากขึ้น
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ตารางที่ 19 การปรับปรุ งแก้ไขแบบสอบถามตามคําแนะนําของผูเ้ ชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
รายการประเมิน
ก่อนได้รับการตรวจ
หลังได้รับการตรวจและแก้ไข
ด้ านเนือ้ หา
ด้ านเนือ้ หา
1. เนื้อหามีความน่าสนใจและเกี่ยวข้องกับตัว
1. เนื้อหามีความน่าสนใจไม่ยากเกินไป
นักเรี ยน
2. เนื้อหามีความสัมพันธ์กบั ปั ญหาที่
2.เนื้อหามีความเหมาะสมและไม่ยากเกินไป
นักเรี ยนพบในชีวิตประจําวัน
3. เนื้อหามีคาํ ศัพท์ใหม่ ๆ ให้ได้เรี ยนรู ้
3. เนื้อหามีคาํ ศัพท์ใหม่ ๆ ให้ได้เรี ยนรู ้
4. เนื้อหาสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
4. เนื้อหาสามารถนําไปใช้ใน
5. คําอธิบายชัดเจนเข้าใจได้ง่าย
ชีวิตประจําวันได้
5. คําอธิบายชัดเจนเข้าใจได้ง่าย
ด้ านการออกแบบบทเรียน
ด้ านการออกแบบบทเรียน
6. บทเรี ยนมีความสัมพันธ์กบั ชีวิตประจําวัน
6. บทเรี ยนมีความสัมพันธ์กบั
7. มีภาพประกอบเหมาะสมกับเนื้อหาและช่วย
ชีวิตประจําวัน
7. มีภาพประกอบเหมาะสมกับเนื้อหาและ เพิ่มความเข้าใจได้มากขึ้น
8. แบบฝึ กหัดเหมาะสมกับเนื้อหาที่อ่าน
ช่วยเพิ่มความเข้าใจได้มากขึ้น
8. แบบฝึ กหัดเหมาะสมกับเนื้อหาที่อ่าน ไม่ ด้ านกิจกรรม
ยากเกินไป
9. คําสัง่ คําอธิบายแต่ละกิจกรรมเข้าใจง่าย
ปฏิบตั ิตามได้ถูกต้อง
10. กิจกรรมนําเข้าสู่บทเรี ยนช่วยให้ทราบว่า
ด้ านกิจกรรม
8. คําสัง่ คําอธิบายแต่ละกิจกรรมเข้าใจง่าย เนื้อหาที่กาํ ลังจะได้เรี ยนคือเรื่ องใด
9. กิจกรรมนําเข้าสู่บทเรี ยนทําให้ทราบว่า 11. กิจกรรมในขั้นหลังการอ่าน ส่ งเสริ มให้
ข้าพเจ้ามีปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ื่นมากขึ้น
กําลังจะเรี ยนเรื่ องอะไร
10. กิจกรรมในขั้นหลังการอ่าน ช่วยให้
ข้าพเจ้าได้ฝึกการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ด้ านประโยชน์
และค้นหาข้อมูลที่หลากหลาย มากยิง่ ขึ้น 12. แบบฝึ กช่วยเพิม่ ความสามารถด้านการอ่าน
13. จากแบบฝึ ก ข้าพเจ้าสามารถนําความรู ้ไปใช้
ด้ านประโยชน์
11. จากแบบฝึ ก ข้าพเจ้าสามารถนําความรู ้ ในชีวิตประจําวันได้
14. จากแบบฝึ ก ข้าพเจ้าเรี ยนรู ้ถึงปัญหาที่
ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
เกี่ยวข้องกับตนเองมากขึ้น
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ตารางที่ 20 ระดับความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีต่อแบบสอบถามความคิดเห็น
รายการประเมิน
ระดับความคิดเห็น
1
2
3 รวม
ด้ านเนือ้ หา
3
1
1
1
1. เนื้อหามีความน่าสนใจและเกี่ยวข้องกับตัวนักเรี ยน
2
1
1
0
2.เนื้อหามีความเหมาะสมและไม่ยากเกินไป
3
1
1
1
3. เนื้อหามีคาํ ศัพท์ใหม่ ๆ ให้ได้เรี ยนรู ้
3
1
1
1
4. เนื้อหาสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
2
1
1
0
5. คําอธิบายชัดเจนเข้าใจได้ง่าย
ด้ านการออกแบบบทเรียน
3
1
1
1
6. บทเรี ยนมีความสัมพันธ์กบั ชีวิตประจําวัน
7. มีภาพประกอบเหมาะสมกับเนื้อหาและช่วยเพิ่ม
3
1
1
1
ความเข้าใจได้มากขึ้น
3
1
1
1
8. แบบฝึ กหัดเหมาะสมกับเนื้อหาที่อ่าน
ด้ านกิจกรรม
2
1
0
9. คําสัง่ คําอธิบายแต่ละกิจกรรมเข้าใจง่าย ปฏิบตั ิตาม 1
ได้ถูกต้อง
3
1
1
1
10. กิจกรรมนําเข้าสู่ บทเรี ยนช่วยให้ทราบว่าเนื้อหาที่
กําลังจะได้เรี ยนคือเรื่ องใด
3
1
1
1
11. กิจกรรมในขั้นหลังการอ่าน ส่ งเสริ มให้ขา้ พเจ้ามี
ปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ื่นมากขึ้น
ด้ านประโยชน์
3
1
1
1
12. แบบฝึ กช่วยเพิ่มความสามารถด้านการอ่าน
13. จากแบบฝึ ก ข้าพเจ้าสามารถนําความรู ้ไปใช้ใน
3
1
1
1
ชีวิตประจําวันได้
14. จากแบบฝึ ก ข้าพเจ้าเรี ยนรู ้ถึงปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับ
3
1
1
1
ตนเองมากขึ้น

ค่า IOC
1
0.67
1
1
0.67
1
1
1
0.67
1
1

1
1
1
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ ตี ่ อแบบฝึ กทักษะการอ่ านภาษาอังกฤษ
ทีเ่ กีย่ วกับปัญหาของวัยรุ่ นตอนต้ น ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6

149

แบบสอบถามความเห็นของนักเรียนทีม่ ีต่อแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษ
ทีเ่ กีย่ วกับปัญหาวัยรุ่นตอนต้ น สํ าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
โรงเรียนหลวงพ่อแช่ มวัดตาก้องอนุสรณ์ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
คําชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้ตอ้ งการทราบถึงความรู ้สึกและความคิดเห็นของ
นักเรี ยนที่มีต่อแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษ โปรดกาเครื่ องหมาย 3 ลงในช่องประเมินคะแนนที่
ตรงกับความคิดเห็นของนักเรี ยน โดยมีเกณฑ์ในการประเมินดังนี้
ค่าระดับเท่ากับ 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด ค่าระดับเท่ากับ 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก
ค่าระดับเท่ากับ 3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง ค่าระดับเท่ากับ 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
ค่าระดับเท่ากับ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด

เห็นด้วยสูง

เห็นด้วยปาน

เห็นด้วยตํ่า

เห็นด้วยตํ่าที่สุด

ด้ านเนือ้ หา
1. เนื้อหามีความน่าสนใจและเกี่ยวข้องกับตัวนักเรี ยน
2.เนื้อหามีความเหมาะสมและไม่ยากเกินไป
3. เนื้อหามีคาํ ศัพท์ใหม่ ๆ ให้ได้เรี ยนรู ้
4. เนื้อหาสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
5. คําอธิบายชัดเจนเข้าใจได้ง่าย
ด้ านการออกแบบบทเรียน
6. บทเรี ยนมีความสัมพันธ์กบั ชีวิตประจําวัน
7. มีภาพประกอบเหมาะสมกับเนื้อหาและช่วยเพิม่
ความเข้าใจได้มากขึ้น
8. แบบฝึ กหัดเหมาะสมกับเนื้อหาที่อ่าน

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วยสู งมาก

รายการประเมิน
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ด้ านกิจกรรม
9. คําสัง่ คําอธิ บายแต่ละกิจกรรมเข้าใจง่าย ปฏิบตั ิตาม
ได้ถูกต้อง
10. กิจกรรมนําเข้าสู่บทเรี ยนช่วยให้ทราบว่าเนื้อหาที่
กําลังจะได้เรี ยนคือเรื่ องใด
11. กิจกรรมในขั้นหลังการอ่าน ส่ งเสริ มให้ขา้ พเจ้ามี
ปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ื่นมากขึ้น
ด้ านประโยชน์
12. แบบฝึ กช่วยเพิ่มความสามารถด้านการอ่าน
13. จากแบบฝึ ก ข้าพเจ้าสามารถนําความรู ้ไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้
14. จากแบบฝึ ก ข้าพเจ้าเรี ยนรู ้ถึงปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับ
ตนเองมากขึ้น

เห็นด้วยสูง

เห็นด้วยปาน

เห็นด้วยตํ่า

เห็นด้วยตํ่าที่สุด

ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วยสูงมาก

รายการประเมิน
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ภาคผนวก ซ
ค่ าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามความคิดเห็น
และค่ าสถิติ t - test ของกลุ่มตัวอย่ าง
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ค่ าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
Reliability
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
_

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)

Reliability Coefficients
N of Cases = 13.0
Alpha = .8838

N of Items =112

153

ตารางที่ 21 ค่าสถิติ t-test ของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
Paired Samples Statistics

Pair 1

POST
PRE

Mean
22.5385
11.0000

N

Std. Error
Mean
.50606
.65398

Std. Deviation
2.58040
3.33467

26
26

Paired Samples Correlations
N
Pair 1

POST & PRE

26

Correlation
.753

Sig.
.000

Paired Samples Test
Paired Differences

Pair 1

POST - PRE

Mean
11.5385

Std. Deviation
2.19510

Std. Error
Mean
.43049

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper
10.6518
12.4251

t
26.803

df
25

Sig. (2-tailed)
.000
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ภาคผนวก ฌ
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทีม่ ีต่อแบบทดสอบวัดความสามารถ
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญ ด้านความเที่ยงตรงทางด้านเนื้ อหา และโครงสร้างของแบบทดสอบ วัดความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
คําชี้แจง : ข้อสอบทั้งหมดมี 60 ข้อ โดยแบ่งเป็ น 3 ตอนคือ ทดสอบคําศัพท์ ทดสอบไวยากรณ์ และทดสอบการอ่านเพื่อความเข้าใจ
กรุ ณาทําเครื่ องหมาย / ลงในช่องความคิดเห็ นของข้อคําถามและข้อเสนอแนะลงในช่องข้อเสนอแนะที่กาํ หนดให้โดยมีค่าระดับความคิดเห็ น
ดังต่อไปนี้
-1 แทน แน่ ใจว่าบทอ่าน ข้อคําถามและตัวเลือกในแบบทดสอบไม่มีความเหมาะสมในการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่าน
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
0

แทน

ไม่แน่ ใจว่าบทอ่านข้อคําถามและตัวเลือกในแบบทดสอบมีความเหมาะสมในการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่าน
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

1
+1 แทน แน่ ใ จว่า บทอ่ า น ข้อ คํา ถามและตัว เลื อ กในแบบทดสอบมี ค วามเหมาะสมในการสร้ า งแบบทดสอบวัด ความสามารถการอ่ า น
ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
Item
no.
1.

Questions

Testing Objective

Vocabulary test 1-30
To identify meanings of words
from picture
a. carbohydrate
c. fat

b. protein
/d. vitamin

2.

To identify meanings of words
from picture

a. carbohydrate
/c. fat

b. protein
d. vitamin

ความคิดเห็น
+1 0
-1

หมายเหตุ
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Item
no.
3.

4.

Questions
He ………..milk everyday.
a. eats /b. drinks c. gives
Which is the junk food?
a. milk b. fruit
c. vegetable

Testing Objective

d. buys

To identify meanings of words
from context

/d. hamburger

To identify meanings of words
from context

5.

To identify meanings of words
from picture
a. sleeping /b. injury

c. safety

d. walking

6.

To identify meanings of words
from picture

a. playground
c. library

/b. classroom
d. gym

ความคิดเห็น
+1 0
-1

หมายเหตุ
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Item
no.
7.

8.

Questions
He gets ………..from car.
a. food
b. money

Testing Objective

d. sick

To identify meanings of words
from context

It’s ………if we cross the street at the crosswalk.
/a. safe b. unsafe
c. good
d. hard

To identify meanings of words
from context

/c. accident

9.

To identify meanings of words
from picture
a. sore eyes

b. toothache

/c. get sick

d. stomachache

10.

To identify meanings of words
from picture

/a. tissue

b. bin

c. towel

d. napkin

ความคิดเห็น
+1 0
-1

หมายเหตุ
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Item
no.
11.

Questions

To identify meanings of words
from context

If you get sick, you should not ………to others.
a. prevent

12.

Testing Objective

b. cover

/c. spread

d. protect
To identify meanings of words
from context

You are sick. You should go to see………………
a. parents

b. a teacher

/c. a doctor

d. a dentist

13.

To identify meanings of words
from picture

a. mouth

/b. teeth

c. tongue

d. nose

14.

To identify meanings of words
from picture

/a. dentist

b. doctor

c. nurse

d. veterinarian

ความคิดเห็น
+1 0
-1

หมายเหตุ
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Item
no.
15.

Questions
Children ……….their teeth because of tooth decay.
a. damage

16.

Testing Objective

/b. loose

c. start

d. brush
To identify meanings of words
from context

Candy and other sweets ………..your teeth.
a. prevent

b. protect

/c. hurt

To identify meanings of words
from context

d. help

17.

To identify meanings of words
from picture
/a. television

b. radio

c. cassette

d. telephone

18.

To identify meanings of words
from picture

/a. fighting

b. killing

c. talking

d. playing

ความคิดเห็น
+1 0
-1

หมายเหตุ
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Item
no.
19.

Questions

To identify meanings of words
from context

I like to ………. TV.
a. look

20.

Testing Objective

b. see

/c. watch

d. observe

Children can …………many fields of study from TV.
a. watch

b. talk

/c. learn

To identify meanings of words
from context

d. teach

21.

To identify meanings of words
from picture
a. sheep

/b. wolf

c. zebra

d. lion

22.

To identify meanings of words
from picture

/a. angry

b. happy

c. sad

d. laugh

ความคิดเห็น
+1 0
-1

หมายเหตุ
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Item
no.
23.

Questions
A shepherd boy wants to play …………..on the villagers.
a. a game

24.

Testing Objective

b. a gun

/c. a trick

d. a toy
To identify meanings of words
from context

A big wolf kills and ………many sheep.
a. sees

b. plays

c. kisses

To identify meanings of words
from context

/d. eats

25.

To identify meanings of words
from picture
a. man

b. woman

c. adult

/d. baby

26.

To identify meanings of words
from picture

a. waiter

/b. waitress

c. cook

d. manager

ความคิดเห็น
+1 0
-1

หมายเหตุ
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Item
Questions
no.
27. He does not want to receive some things so he ………to get money
from her.
a. accepts
/b. refuses
c. asks
d. wants
28.

/a. video game b. television

c. radio

To identify meanings of words
from context
To identify meanings of words
from picture

d. tape cassette
To identify meanings of words
from picture

29.

30.

Testing Objective

a. action game
/b. sport game
c. education game
d. memory game
Mother ………..her child when he is sick.
a. hates
/b. cares
c. hits
d. loves

To identify meanings of words
from context

ความคิดเห็น
+1 0
-1

หมายเหตุ
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Item
no.
31.

32.

33.

34.

Questions
Grammar test 31-45
a. You should smoke a cigarette.
b. You should exercise everyday.
/c. You should not smoke a cigarette.
d. You should not exercise everyday.
You ………………..foods that contain five nutrients.
/a. should eat
b. should buy
c. should not eat
d. should not buy
What should she say?

a. Be careful!
/b. Be quiet!
c. Be polite!
d. Be loud!
Your friend is worry about the test.
What will you say to your friend?
a. Go to sleep!
b. Let’s play game.
/c. Don’t worry!
d. Shut up!

Testing Objective

To test grammar

To test grammar

To test grammar

To test grammar

ความคิดเห็น
+1 0
-1

หมายเหตุ
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Item
no.
35.

36

Questions
Your hands are dirty!
/a. You should wash your hand.
b. You are washing your hand.
c. You will wash your hand.
d. You can wash your hand.
If I have a toothache,………………………………
a. I go to see a dentist.
b. I am going to see a dentist.
c. I went to see a dentist.
/d. I will go to see a dentist.

37.

38.

Testing Objective
To test grammar

To test grammar

To test grammar

a. He can ride a bicycle.
c. They can ride a bicycle.
a. He can play tennis.
b. He can play football.
c. He can play the guitar.
/d. He can play the piano.

/b. She can ride a bicycle.
d. We can ride a bicycle.

ความคิดเห็น
+1
0
-1

หมายเหตุ
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Item
no.
39.

Questions
/a. She is a teacher.

Testing Objective

b. He is a teacher.
To test grammar

40
41.
42.
43.
44.

45.

c. They is a teacher. d. It is a teacher.
Jo is our teacher. ………..like him.
a. He
b. You
/c. We
d. They
Yesterday morning I …………..late.
a. gets
b. got
c. gets up
/d. got up
Last year I …………..to Chiangmai.
a. go
/b. went
c. gone
d. going
Once up on a time, there ……………a good boy.
a. is
b. are
/c. was
d. were
a. You can turn left. b. You can turn right.
/c. You can’t turn left. d. You can’t turn right.
a. You can smoke here. /b. You can’t smoke here.
c. You can enter.
d. He can’t enter.

To test grammar
To test grammar
To test grammar
To test grammar
To test grammar

To test grammar

ความคิดเห็น
+1
0
-1

หมายเหตุ
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Item
no.

Questions

Testing Objective

Reading test 46-60

46.

47.

Problems with children
There are a lot of problems with children. So they should learn how to prevent and how to do
when they have problems!
Many children like to eat junk foods such as hamburger, pizza, chips and snacks. They have high
cholesterol. It makes children to be fat. So children should eat good foods that contain five nutrients:
protein, carbohydrate, fat, vitamin and mineral. They should also exercise everyday! If they can do
that, they will be healthy and strong.
Test drawing conclusion
Why shouldn’t children eat junk food?
a. It’s not delicious.
b. It’s good food.
/c. It makes children to be fat.
d. It makes children to be healthy.
How can you be strong and healthy?
Test drawing conclusion
a. to eat junk food.
b. to do exercising.
c. to eat junk food and exercise /d. to eat good food and exercise

ความคิดเห็น
+1
0
-1

หมายเหตุ
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Item
no.

Questions

Testing Objective

At school, children may get accident. There are a lot of places and
equipments in school. They should learn how to do for each place and
how to use for each equipment. Accident can happen all the time. They
should be careful and do following the rules in school.

48.

a. At school
c. On the road
49.

Test comprehension of
content

Where can the accident happen?
b. At home
/d. Anywhere

Who is careful about the accident most?
a. Jo drives a car very fast.
b. Jib crosses the road quickly.
/c. Jane rides a bicycle beside the road.
d. Joy plays badminton on the road.

Test drawing conclusion

ความคิดเห็น
+1
0
-1

หมายเหตุ
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Item
no.

Questions

Testing Objective

Most of children are often sick. Because they put some things or
hands in their mouth and contact with people who are sick. So if they
want to be better they should eat good food and drink a lot of water.
They should rest enough and should not spread illness to others.
50.

How do you avoid from infection?
a. eat with sick person
b. stay with sick person
c. contact with sick person
/d. don’t contact with sick person

Test comprehension of
content

51.

What can not help children to get better from sick?
a. rest enough
/b. get more exercise
c. drink a lot of water
d. eat good food although don’t hungry

Test comprehension of
content

ความคิดเห็น
+1
0
-1

หมายเหตุ
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Item
no.

Questions

Testing Objective

Some children have a problem with teeth. They loose their teeth
because of tooth decay. They like to eat sugary foods such as candies
and cookies which are cause tooth decay. So they should brush their
teeth everyday and eat good food. They will have a nice smile!
52.

Why do many children loose their teeth?
a. They put out their teeth.
b. They brush their teeth.
/c. They eat sugary food.
d. They go to see a dentist.

Test comprehension of
content

53.

How can you have a nice smile?
a. eat vegetables every day.
/b. eat fruits and brush teeth every day.
c. eat candies and cookies everyday.
d. eat pizza and drink coca cola everyday.

Test drawing conclusion

ความคิดเห็น
+1
0
-1

หมายเหตุ
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Item
no.

Questions

Testing Objective

In a modern day, many children like to watch TV and play game a lot! Sometimes they don’t do
anything because they use very long times for watching TV or playing game. There are good and bad
things on TV and game. Children can learn good things from TV and game. But they sometimes may
copy bad things from TV or game so parents should teach them which thing is good or bad.
54.

55.

56.

Test pronoun reference
What does ‘they’ refer to? (line 2)
/a. children b. people
c. TV and game
d. parents
Test drawing conclusion
Which sentence is true about TV?
a. TV is always good thing.
b. TV is always bad thing.
/c. TV is good and bad thing. d. TV is not good and bad.
Why should parents teach children when they watch TV or play game? Test drawing conclusion
a. They can’t watch TV or play game alone.
b. They may copy some bad thing from TV and game.
c. They can learn many things from TV and game.
d. They don’t do anything because of watching TV and playing game

ความคิดเห็น
+1
0
-1

หมายเหตุ
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Item
no.

Questions

Testing Objective

ความคิดเห็น
+1

57.

Who is a good person about watching TV or playing game?
a. Kaew always watches cartoon program.
b. Kai plays game ten hours per day.
/c. Kan likes to watch educational program.
d. Ket often plays shooting and killing game.

Test drawing conclusion

The most important thing is moral. Children should be good moral. They should be kind, polite
and honest. They should help each other. They should not tell a lie. The teacher and parents can train
them in to the good way!
We can solve any problems if we know the cause of problems.
58.

Test comprehension of
content

What is not a good moral?
a. kind
/c. selfish

b. polite
d. honest

0

หมายเหตุ
-1
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Item
no.
59.

Questions
Who is kind?

Testing Objective
Test comprehension of
content

a. Noy always hit the dog.
/ b. Ning always gives food to a cat.
c. Non helps his friend to hurt another.
d. Num likes to hit his friend’s head.

60.

From the passage, who can help children to be good moral most?
a. friends
b. monk
c. police
d. parents

Test comprehension of
content

ความคิดเห็น
+1
0
-1

หมายเหตุ
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ภาคผนวก ญ
หนังสื อเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญ และขออนุญาตทดลองเครื่องมือ
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จ. นครปฐม 73000 โทรศัพท์ (034) 211255

ชื่อ-สกุล
ทีอ่ ยู่
ทีท่ าํ งาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2551
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2547
ปัจจุบัน

สําเร็ จการศึ กษาปริ ญญาพุทธศาสตรบัณฑิ ต คณะครุ ศาสตร์ สาขาการ
สอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ศึ กษาต่ อระดับปริ ญญามหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปกร
สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษาต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรี ยนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
ครู ค.ศ. 1 โรงเรี ยนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์

