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ใช้แบบฝึ กเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษเชิ งวิชาการ และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยน ที่มีต่อการใช้แบบฝึ ก
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The purposes of this research were: 1) to develop and test the efficiency of English academic reading
exercises focusing on task-based teaching of Muthayomsuksa Five Students of Princess Chulabhorn’s College
Mukdahan, 2) to compare the students’ English reading ability before and after using the reading exercises, and 3) to
survey the students’ opinions toward the exercises.
The subjects consisted of a randomly selected class of 24 Muthayomsuksa Five students of Princess
Chulabhorn’s College Mukdahan during the second academic semester of 2015. The instruments used for this
experiment were a questionnaire on student and teacher needs, eight units of task-based English academic reading
exercises, the English proficiency test, and a questionnaire on the subjects’ opinions toward the English reading
exercises.
The experimental process and data collection were conducted as follows: the subjects were first given a
40 item English reading proficiency pre-test. Next, the students completed eight units of task-based English academic
reading exercises over the course of 16 class sessions in 4 weeks. After the completion of each unit, the English reading
formative test was administered to measure the subjects’ English reading achievement. Lastly, a questionnaire surveying
the subjects’ opinions on the English reading exercises was given.
To measure the subjects’ English reading proficiency before and after using the English reading exercises,
a t-test was used to analyze the data. Additionally, the average of the eight English reading formative test scores was
compared with the post-test scores in order to determine the efficiency of English reading exercises and finally, the
mean and standard deviation of the questionnaire scores were used to measure the students’ opinions toward the English
reading exercises.
The results of the study were as follows:
1. The efficiency of the English reading exercises was 78.49 for the English reading formative test and
78.33 for the post-test. The percentage showed that the efficiency of the constructed English reading exercises was at the
highest level.
2. The students’ English reading proficiency after using the constructed eight English reading exercises
was significantly higher than that before using the constructed eight English reading exercises at the 0.05 level.
3. The students’ opinions towards the eight English reading exercises were at a high level.
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บทนํา
ทีม่ าของปัญหาและความสํ าคัญของการวิจัย
ในสังคมโลกปั จจุบนั การเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศมีความสําคัญและจําเป็ นอย่างยิ่งใน
ชีวิตประจําวัน เนื่องจากเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการติดต่อสื่ อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู ้ การ
ประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลกและตระหนัก
ถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นํามาซึ่ งมิตรไมตรี และความร่ วมมือ
กับประเทศต่างๆ ช่ วยพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่นดี ข้ ึน เรี ยนรู ้และเข้าใจความ
แตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การ
ปกครอง มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่ อสารได้ รวมทั้ง
เข้าถึงองค์ความรู ้ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น และมีวิสัยทัศน์ในการดําเนินชีวิต (หลักสู ตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, 2551 : 210) ดังจะเห็นได้จากหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ได้กาํ หนดให้
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ภ าษาต่ า งประเทศ โดยมี เ ป้ าหมายให้ ผูเ้ รี ย นผูเ้ รี ย นมี เ จตคติ ที่ ดี ต่ อ ภาษา
ต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ สื่ อสารในสถานการณ์ต่างๆ แสวงหาความรู ้ ประกอบ
อาชี พ และศึ ก ษาต่ อในระดับที่ สู งขึ้ น รวมทั้งมี ความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องราวและวัฒนธรรมอัน
หลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้
อย่างสร้างสรรค์
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาํ หนดนโยบายให้โรงเรี ยนมาตรฐาน
สากล (World-Class Standard School) เป็ นนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่ใช้เป็ นยุทธศาสตร์ ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผูเ้ รี ยนมี
ศักยภาพและความสามารถทัดเทียมกับผูเ้ รี ยนนานาประเทศ การจัดการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน
มาตรฐานสากล มุ่งเน้นการเสริ มสร้างความรู ้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
และเป็ นไปตามปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาของ UNESCO ซึ่งประกอบไปด้วย
1. Learning to know หมายถึง การเรี ยนเพื่อให้มีความรู ้ในสิ่ งต่างๆ อันจะเป็ น
ประโยชน์ต่อไป ได้แก่ การรู ้จกั การแสวงหาความรู ้ การต่อยอดความรู ้ที่มีอยู่ และรวมทั้งการสร้าง
ความรู ้ข้ ึนใหม่
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2. Learning to do หมายถึง การเรี ยนเพื่อการปฏิบตั ิหรื อลงมือทํา ซึ่ งนําไปสู่ การ
ประกอบอาชีพจากความรู ้ที่ได้ศึกษามา รวมทั้งการปฏิบตั ิเพื่อสร้างประโยชน์ให้สงั คม
3. Learning to live together หมายถึง การเรี ยนรู ้เพื่อการดําเนินชีวิตอยูร่ ่ วมกับคนอื่นได้
อย่างมีความ สุ ขทั้งการดําเนินชีวิตในการเรี ยน ครอบครัว สังคม และการทํางาน
4. Learning to be หมายถึง การเรี ยนรู ้เพื่อให้รู้จกั ตัวเองอย่างถ่องแท้ รู ้ถึงศักยภาพความ
ถนัด ความสนใจของตนเอง สามารถใช้ความรู ้ความสามารถของตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
เลือกแนวทางการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ วางแผน การศึกษาต่อการประกอบอาชีพที่สอดคล้อง
กับศักยภาพของตนเองได้
ดังนั้น การสอนภาษาต่างประเทศต้องมี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นในยุคโลกไร้ พรมแดน
ผูเ้ รี ยนควรมีความรู ้ดา้ นภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาที่ใช้สื่อสารกันอย่างกว้างขวาง
อย่างเช่น ภาษาอังกฤษ ย่อมมีความได้เปรี ยบในการติดต่อสื่ อสาร การเจรจาต่อรองในเรื่ องต่างๆ
ตลอดจนการประกอบอาชีพ ดังนั้นการจัดการเรี ยนการสอนจึงควรส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาส
พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศอย่างเต็มศักยภาพ (แนวทางการจัดการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน
มาตรฐานสากล, 2555 : 3)
กฎบัตรอาเซียนข้อ 34 บัญญัติว่า “The working language of ASEAN shall be English”
“ภาษาที่ใช้ในการทํางานของอาเซี ยน คือ ภาษาอังกฤษ” ดังนั้นภาษาอังกฤษจึงเป็ นเครื่ องมืออันดับ
หนึ่ งสําหรับพลเมืองอาเซี ยน ในการสื่ อสารสร้างความสัมพันธ์สู่ ภูมิภาคอาเซี ยน ภาษาอังกฤษจึง
เป็ นภาษาที่สองของชาวอาเซียน เคียงคู่ภาษาที่หนึ่งอันเป็ นภาษาประจําชาติของแต่ละคน ในปี 2558
ประเทศในอาเซียน (ASEAN) ทั้ง 10 ประเทศ จะจับมือกันก้าวเข้าสู่ การเป็ นประชาคมอาเซียน เพื่อ
ร่ วมมือกันทางเศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community : AEC) และระบุให้ภาษาอังกฤษเป็ น
ภาษาที่ใช้ในการทํางานร่ วมกัน นัน่ หมายความว่า ภาษาอังกฤษคือ ปัจจัยที่สาํ คัญในการที่คนไทยจะ
ได้รับประโยชน์จาก AEC ได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั การใช้ภาษาอังกฤษของประชากร
ไทยยังไม่ดีเท่าที่ควร โดยอ้างอิงได้จากดัชนี ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ (EF English
Proficiency Index : EF EPI ) ของผูใ้ หญ่ในประเทศต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาหลัก
โดยสํารวจจากประชาชนกว่า 5 ล้านกว่าคนในช่วงระยะเวลา 6 ปี (พ.ศ. 2550-2555) [1] พบว่า ผล
การทดสอบของประชากรในประเทศไทย ได้อนั ดับที่ 55 จาก 60 ประเทศ (very low proficiency)
เป็ นรองจากประเทศสมาชิ กอาเซี ยนหลายประเทศ เช่น มาเลเซี ย อินโดนิ เซี ยและเวียดนาม จาก
ตัวชี้ วดั จะเห็ นได้ว่า การเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเป็ นสิ่ งจําเป็ นสําหรั บประชากรไทยเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการสื่ อสารในระดับ AEC ดังนั้น หากต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ให้กบั ประชากรไทยอย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพควรจะเริ่ มจากเยาวชน หรื อนักเรี ยนเป็ นอันดับแรก
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เนื่องจากการฝึ กฝนทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ จําเป็ นต้องใช้เวลาในการฝึ กฝนและเรี ยนรู ้ และ
สั่งสมประสบการณ์การใช้งาน จึงจะสามารถนํามาใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (กฎบัตรอาเซี ยน,
2551 : 29)
ในปั จจุบนั ทางการะทรวงศึกษาธิ การได้กาํ หนดให้มีการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนของ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ อย่างเช่น ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
โดยทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเรี ยนการสอน สามารถแบ่งออกได้เป็ น 4 ประเภท คือ ฟั ง พูด
อ่านและเขียน ซึ่ งทักษะด้านการอ่านเป็ นทักษะพื้นฐานที่สามารถต่อยอดไปสู่ ทกั ษะเขียน พูด และ
ฟั ง ได้ตามลําดับ อีกทั้งทักษะด้านการอ่านยังสามารถนําไปใช้พฒั นาความรู ้แขนงอื่นๆ ตลอดจน
ช่วยเรี ยนรู ้ท้ งั การใช้คาํ ศัพท์และโครงสร้างไวยากรณ์ใหม่ๆ ได้ดีอีกด้วย การมุ่งเน้นพัฒนาทักษะ
ด้ า นการอ่ า นให้ กั บ นั ก เรี ยนจึ ง เป็ นพื้ น ฐานที่ สํ า คั ญ ในการเพิ่ ม พู น ความรู ้ ใ ห้ กั บ ผู ้เ รี ยน
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ชดั ว่าการอ่านเป็ นเครื่ องมือสําคัญนําไปสู่ การเรี ยนรู ้ตลอด
ชีวิต Bacon (1967 : 1, 674) นักปรัชญา ชาวอังกฤษได้กล่าวถึงความสําคัญของการอ่านว่า การอ่าน
ทําให้คนเป็ นคนโดยสมบูรณ์ รวมทั้ง ประเวศ วะสี (2550 : 5) ได้ช้ ีชดั ว่าการที่คนไทยอ่านน้อยคือ
ต้นตอวิกฤตของบ้านเมือง จึงเป็ นเรื่ องจําเป็ นยิง่ ที่จะต้องปลูกฝังนิสัยการอ่านให้กบั เยาวชนไทยเพื่อ
ใช้เป็ นเครื่ องมือส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้แบบพึ่งพาตนเองและเพื่อใช้ในการแสวงหาความรู ้ตลอดชีวิต
อย่างไรก็ตาม พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษด้านการอ่านใน
โรงเรี ยนระดับชั้นประถมศึ กษาและชั้นมัธยมศึ กษา ไม่ เ ป็ นไปตามเป้ าหมายที่ ว างเอาไว้ แม้ว่า
กระทรวงศึกษาธิ การจะตระหนักและเห็นความสําคัญของการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษ โดยจัดให้มีหลัก
สู ตรเสริ มต่ างๆ เช่ น หลัก สู ตรโรงเรี ยนมาตรฐานสากล หลัก สู ตรอาเซี่ ยนศึ กษา ฯ โดยมี ภาษา
อังกฤษเป็ นหัวใจสําคัญในการติดต่อสื่ อสาร ซึ่ งจัดไว้ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศก็
ตาม แต่ปัญหาในการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานยังคงมีอยูอ่ ย่าง
ต่อเนื่ อง จากการติดตามประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็ นต้นมา ของ
สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา พบว่า ในส่ วนที่เกี่ยวกับคุณภาพผูเ้ รี ยนในสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานสัมฤทธิ์ ผลในวิชา ภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยตํ่ากว่าร้อยละ 50 มาโดยตลอด
สอดคล้องกับผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนระดับชาติ (National Test : NT) ประจําปี
การศึกษา 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้ ผลการสอบความรู ้
รวบยอดปลายช่วงชั้นของผูเ้ รี ยน (Ordinary National Educational Testing : O-NET) เพื่อสอบวัด
ความรู ้ตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ของหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการสอบชี้ให้เห็นว่า
วิช าภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ย นทุ กช่ ว งชั้น ได้ค ะแนนเฉลี่ ย ร้ อยละค่ อ นข้างตํ่า เมื่ อเที ยบกับวิชาอื่ น
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(สถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ, 2557) และที่สาํ คัญจากผลการสอบโครงการประเมิน
ผลนักเรี ยนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA) ในด้านการอ่าน
ชี้ ให้เห็นว่า นักเรี ยนไทยได้คะแนนยังตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยขององค์การเพื่อความร่ วมมือและพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ หรื อ (Organisation for Economic Co-operation and Development : OECD) เกือบหนึ่ง
ระดับ และอยูใ่ นกลุ่มเดียวกับนักเรี ยนจากเซอร์เบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ชิลี คอสตาริ กา โรมาเนีย
และบัลแกเรี ย (โครงการ PISA ประเทศไทย, 2556 : 14) ประเด็นที่น่าสนใจจากการประเมินคราวนี้
คือ ภาพรวมทุกการศึกษาของประเทศไทยยังทําคะแนนการอ่านได้ระดับตํ่า ส่ วนผลสัมฤทธิ์ ของ
นักเรี ยนโรงเรี ยนสาธิ ต และโรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัยที่ทาํ คะแนนสู งติดอันดับ 1 ใน 10 มา
ตลอดแต่ ค ะแนนมี แ นวโน้ม ลดลงกว่า ที่ ผ่า นมา และผลการสอบของสถาบัน การทดสอบทาง
การศึกษาแห่ งชาติ นักเรี ยนโรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ได้คะแนนเฉลี่ย (Mean) อยูท่ ี่
41.50 คะแนน จากข้อมูลดังกล่าวชี้ชดั ว่า วิชาภาษาอังกฤษเป็ นจุดอ่อนอย่างยิง่ ของเยาชนไทย ส่ งผล
ต่อการเรี ยนรู ้ในปัจจุบนั รวมทั้งเป็ นปัจจัยที่เป็ นอุปสรรคต่อการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดว้ ยการส่ งเสริ มนิสัยรักการอ่านเป็ นพื้นฐานที่ช่วยทําให้เกิด
ความรู ้ การอ่ านนําไปสู่ ความสามารถในการรั บรู ้ ข่าวสารที่ ทนั ต่ อเหตุ การณ์ เพราะหนังสื อคื อ
ขุมทรัพย์แห่ งปั ญญา ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวภูมิพลอดุลยเดชความ
ว่า “...หนังสื อนั้นเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญยิ่งในการที่จะทําให้คนเรามีความก้าวหน้า เพราะว่ามนุ ษย์ทุกคน
เกิดมาแล้วต้องหัด ต้องเรี ยน ทั้งในทางกายทั้งในทางใจ เพื่อที่จะมีความสามารถและมีความรู ้ที่จะ
ดํารงชีพได้...” (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550 : 4) ดังนั้น การอ่านถือเป็ นหนทางสําคัญ
แห่ งการสะสมทุนของชี วิต เพราะถือเป็ นขุมทรัพย์ทางสติปัญญาที่จะนําพาให้คนก้าวออกไปจาก
โลกแคบๆ สู่ โลกที่กว้างใหญ่ไพศาลอย่างไร้พรมแดน การอ่านจึงถือเป็ นกุญแจสําคัญในการสร้าง
เสริ มภูมิปัญญาของคนไทยให้เกิดการพัฒนาศักยภาพชีวิต และสติปัญญา และนําความรู ้ความคิดมา
ใช้ให้เกิ ดประโยชน์ท้ งั ต่อตนเองและสังคม สอดคล้องกับหลักการตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 22 ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
รวมทั้งส่ งเสริ มการอ่านอย่างต่อเนื่องนัน่ คือไม่เพียงแต่การอ่านในชั้นเรี ยน การอ่านนอกชั้นเรี ยนใน
ลักษณะของการอ่านหนังสื อเพิ่มเติม ที่ไม่ใช่ตาํ ราเรี ยนก็ควรได้รับการส่ งเสริ มด้วยเช่นกัน กล่าวคือ
ควรส่ งเสริ มกิจกรรมการอ่านหนังสื อภาษาอังกฤษที่มีลกั ษณะสอดคล้องกับแนวการจัดการสอนที่
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ และจากการศึกษาพบว่า ในประเทศไทยมีการจัดการเรี ยนการสอนภาษา
อังกฤษเป็ นภาษาต่ างประเทศได้มีการพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอน รวมทั้งแบบฝึ กการอ่านที่ มี
สอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลาง หลักสู ตรสถานศึกษาและสถานการณ์จริ ง ตรงกับความต้องการ
ของผูเ้ รี ยน แบบฝึ กการอ่านช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกพัฒนาความคิดระดับสู ง สามารถตีความ วิเคราะห์
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แยกแยะข้อมู ล ที่ เ ป็ นความเห็ น ออกจากข้อ เท็จ จริ ง และสามารถระบุ ค วามเป็ นเหตุ เ ป็ นผลได้
(พรสวรรค์ สี ป้อ, 2550 : 74 )
ภาษาอัง กฤษเชิ ง วิ ช าการมุ่ ง เน้น การพัฒ นาทัก ษะภาษาอัง กฤษเชิ ง วิ ช าการ สําหรั บ
นักเรี ยนกลุ่มพิเศษ การเรี ยนการสอนเน้นทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ รวมทั้งทักษะการคิด และการ
เรี ยนรู ้แบบพึ่งตนเอง ด้านการอ่านเน้นการอ่านเชิงวิชาการ การสรุ ปความ การอ่านเชิงวิเคราะห์ และ
การตีความ ด้านการเขียน เน้นกระบวนการเขียน การเขียนความเรี ยงเชิงวิชาการโดยใช้ขอ้ มูลที่ได้
จากการอ่านวิเคราะห์และอ้างอิงข้อมูลอย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการคัดลอก การนํา
พจนานุ กรม หนังสื อไวยากรณ์ สื่ อสารสนเทศ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เป็ นเครื่ องมือช่วย
การเขียน เพื่อช่ วยปรั บปรุ งการเขียนด้วยตนเองให้มีประสิ ทธิ ภาพ ด้านการพูด เน้นการพูดแบบ
ฉับพลัน การนําเสนอผลงานปากเปล่า การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และการแสดงความคิดเห็นในสาขาวิชา
ของตน ด้านการฟัง เน้นการฟังบรรยาย และการจดบันทึกจากการฟัง ดังนั้น การอ่านเชิงวิชาการ คือ
การเรี ยนการสอนที่ เ น้นการบูรณาการภาษาอังกฤษกับเนื้ อหาวิชาในสาขาต่ างๆ เพื่อให้ผูเ้ รี ย น
สามารถอ่านหนังสื อและบทความวิชาการที่ตนเองสนใจได้ รวมทั้งสามารถจับประเด็น และเลือก
เฉพาะข้อมูลที่ตอ้ งการได้ (กลุ่มโรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย, 2554)
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษในทุกวันนี้จาํ เป็ นอย่างยิง่ ที่ผสู ้ อนจะต้อง
สร้างเนื้ อหาทางภาษาที่เชื่อมโยงกับความสนใจและความต้องการของนักเรี ยน ซึ่ งนัน่ ก็หมายความ
ว่าการจัดการเรี ยนการสอนก็ตอ้ งสอดคล้องโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง ผูส้ อนวิชาภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการสามารถสร้างสื่ อการสอน ตามแนวการสอนแบบเน้นภาระงานได้ โดยคัดเลือกเนื้ อหา
หัวข้อที่เหมาะสมและสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ของรายวิชาที่ผูส้ อนต้องการสอนและ
ดําเนินการสร้างตามขั้นตอนการสร้างสื่ อการสอนให้ถูกต้องและประกอบด้วยกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนที่ทาํ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้เนื้อหาวิชาได้จากการทํากิจกรรมการเรี ยนการสอนเหล่านี้ ในส่ วน
ของนักเรี ยนที่ผวู ้ ิจยั สอนอยูน่ ้ นั ผูว้ ิจยั พบว่า นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ส่ วนหนึ่งของ โรงเรี ยน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ยังขาดทักษะที่จาํ เป็ นในการแสวงหา
ความรู ้เพิ่มเติม นัน่ ก็คือ ทักษะการอ่าน จากรายงานผลการสอบปลายภาคเรี ยน ปี พ.ศ. 2557 ที่ผา่ น
มา พบว่า วิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการของโรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (ข้อสอบกลุ่ม
โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 2557 – ข้อสอบมีดว้ ยกัน 4 ส่ วน ส่ วนที่ 1 เป็ นข้อสอบที่วดั ทักษะ
การอ่านเพื่อความเข้าใจ, ส่ วนที่ 2 เป็ นข้อสอบที่วดั ทักษะโครงสร้างทางภาษา, ส่ วนที่ 3 เป็ นข้อสอบ
ที่วดั ทักษะด้านไวยากรณ์ และส่ วนที่ 4 การเขียนเชิงวิชาการณ์ โดยให้เลือก 1 หัวข้อจาก 3 หัวข้อที่
กําหนดมาให้) พบว่านักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 สอบผ่านทุกคน แต่มีขอ้ ที่น่าสังเกตว่า การอ่าน
เพื่อความเข้าใจที่มีเนื้ อหาเชิ งวิชาการ ซึ่ งมีท้ งั หมด 10 ข้อ ในส่ วนแรกของข้อสอบ นักเรี ยนส่ วน
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ใหญ่สอบไม่ผ่าน คิดเป็ น ร้อยละ 70.00 แสดงว่านักเรี ยนเหล่านี้ มีความรู ้ความสามารถในด้านการ
อ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการอยูใ่ นระดับตํ่ายังต้องการการพัฒนา เพื่อให้มีความสามารถในการอ่าน
ภาษาอั ง กฤษเชิ ง วิ ช าการให้ ดี ข้ ึ นกว่ า เดิ ม และสอดคล้ อ งกั บ นโยบาย การเป็ นโรงเรี ยน
มาตรฐานสากล (World-Class Standard School) การเป็ นประชาคมอาเซียน และคุณภาพด้านการ
ประเมินผลนักเรี ยนนานาชาติ อีกทั้งด้านตัวผูส้ อนยังขาดแนวทางการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพและ
เหมาะสมกับนักเรี ยนในระดับชั้นของตน ผูส้ อนร่ วมบางท่านใช้สื่อการสอนไม่เพียงพอ นักเรี ยนจึง
ขาดแรงจูงใจและความสนใจในการเรี ยน
ในปั จจุบนั แนวทางการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษมีหลายหลากรู ปแบบให้เลือก
ซึ่ งแต่ละรู ปแบบก็มีข้ นั ตอนและวิธีการที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ความสําคัญและประโยชน์ที่
ส่ งผลต่อผูเ้ รี ยน อาทิเช่น หลักสู ตรภาษาที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่ อสาร
การจัดการเรี ยนรู ้ แบบบูรณาการ การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญญาเป็ นฐาน การจัดการเรี ยนรู ้ แบบ
ร่ วมมือ การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นเนื้ อหา และการเรี ยนรู ้ที่เน้นภาระงาน เป็ นต้น (กรมวิชาการ,
2545 : 105-106)
การสอนแบบหนึ่งที่น่าสนใจในการสอนภาษาอังกฤษ คือ การสอนภาษาแบบเน้นภาระ
งาน (Task - Based Language Teaching) ซึ่ งเหมาะสมกับผูท้ ่ีเรี ยนภาษาใหม่เป็ นภาษาที่สอง เป็ นวิธี
การสอนภาษาที่มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการใช้ภาษาจริ งในห้องเรี ยน รวมทั้ง
การออกแบบภาระงาน การอภิปรายงาน การแก้ปัญหา การเล่นเกมส์ และอื่นๆ อีกมากมาย สิ่ งเหล่า
นี้ทาํ ให้ผเู ้ รี ยนต้องใช้ภาษาซึ่งมีความหมายต่อผูเ้ รี ยน อีกทั้งผูเ้ รี ยนควรได้รับการฝึ กในรู ปของการใช้
กิ จกรรมที่เน้นภาระงาน โดยให้ผูเ้ รี ยนร่ วมกันทํางานที่ได้รับมอบหมายตามขั้นตอนที่ระบุไว้ใน
กิจกรรมนั้นๆ จนบรรลุผล ซึ่งตรงตามทฤษฎีการเรี ยนรู ้ภาษาที่ 2 ของ Krashen and Terrel (1984)
ซึ่งผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนโดยธรรมชาติท้ งั ในและนอกห้องเรี ยน สอดคล้องกับ Willis (1996) ได้กล่าว
ว่า การสอนโดยใช้กิจกรรมที่เน้นภาระงานเป็ นกิจกรรมที่มีเป้ าหมายชัดเจน เป็ นการกระทําภาระ
งานด้านการติดต่อสื่ อสารเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ให้เป็ นที่พึงพอใจทั้งต่อตนเองและผูอ้ ื่น เช่น การเปรี ยบ
เทียบรู ปภาพ 2 รู ป หรื อ ข้อความ เพื่อหาความแตกต่างตลอดจนการแก้ปัญหาต่างๆ ประเภทของ
กิจกรรมที่เน้นภาระงาน เขายังได้กล่าวไว้อีกว่า การสอนโดยใช้กิจกรรมที่เน้นภาระงานเป็ นศูนย์
กลางในการสอน และเป็ นการกลัน่ กรองกระบวนการซึ่งเหมาะสมกับชั้นเรี ยนและตัวของผูเ้ รี ยนแต่
ละคน และ Willis (2007) ยังได้เขียนได้เขียนหนังสื อ การสอนโดยเน้นภาระงาน ได้แสดงรู ปแบบ
จําลองสําหรับการเรี ยน 3 ขั้นตอน ไม่ได้แตกต่างจากการสอนแบบ PPP มากนัก แต่เป็ นการสอน
ภาษาเพื่อการสื่ อสารที่แท้จริ ง ตามภาระงานการเรี ยนรู ้ (TBL) ซึ่งมี 3 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกเป็ นการ
กําหนดภาระงาน โดยครู แนะนําพร้อมทั้งกําหนดหัวข้อ และผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมที่ท้ งั ช่วย
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ให้พวกเขาจําคําและวลีที่จะเป็ นประโยชน์ในระหว่างการทํางานหรื อเพื่อเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ใหม่และวลี
ที่มีความจําเป็ นกับงาน ขั้นตอนที่สองจะตามด้วย วงจรการปฏิบตั ิงาน (โดยปกติการฝึ กการอ่าน
หรื อฟั งหรื อฝึ กการแก้ปัญหา) โดยการฝึ กเป็ นคู่หรื อเป็ นกลุ่มเล็กๆ นักเรี ยนต้องจัดทํารายงานและ
สรุ ปการเรี ยน จากนั้นนักเรี ยนก็นาํ เสนอผลงานที่ได้ปฏิบตั ิในชั้นเรี ยน ในรู ปแบบการพูดหรื อเขียน
ขั้นตอนสุ ดท้ายคือ ขั้นตอนสําคัญของการใช้ภาษาที่ถูกต้องและเฉพาะเจาะจงสําหรับภารงาน ข้อดี
ของ TBL คือ การใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบตั ิงานอย่างแท้จริ ง รู ปแบบการ
ใช้ภาษาทัว่ ไปค่อนข้างมุ่งเน้นที่รูปแบบเดียว ส่ วนจุดมุ่งหมายของ TBL คือ การรวมทั้งสี่ ทกั ษะและ
ฝึ กความคล่องแคล่วเพื่อความถูกต้อง เช่น อ่านตํารา ฟั งตําราการแก้ปัญหา บทบาทละคะแบบ
สอบถาม ฯลฯ รู ปแบบนี้มีความยืดหยุน่ และจะนําไปสู่ การสร้างแรงจูงใจมากกว่ากิจกรรมการสอน
แบบดั้งเดิมที่เน้นหลักสู ตรไวยากรณ์ จากการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในเรื่ อง การสอนภาษาแบบเน้น
ภาระงาน พบว่า Shintani (2011) ได้เปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ของลักษณะ วิธีสอนแบบ Taskbased Language Teaching (TBLT) และ Present-Practice-Produce (PPP) ในชั้นเรี ยน ผูเ้ รี ยนที่เรี ยน
ภาษา อังกฤษเป็ นภาษา ต่างประเทศ ในประเทศญี่ปุ่น TBLT เป็ นชุ ดของภาระงานที่ป้อนเข้าซึ่ ง
ต้องการให้นกั เรี ยนฟั งคําบรรยายและก็ตอบสนองโดยท่าทาง การสอน PPP เป็ นชุดของกิจกรรมที่
เป็ นผลิตผลเหมือนกับในหนังสื อที่ใช้สอนนักเรี ยนที่เรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ ผูม้ ี
ส่ วนร่ วม ได้แก่ ผูเ้ รี ยนจํานวน 24 คน ในโรงเรี ยนเอกชน ประเทศญี่ปุ่น นักเรี ยน 2 ห้องเรี ยน เรี ยน
โดยใช้แบบฝึ ก TBL ส่ วนอีก 2 ห้องเรี ยน เรี ยนโดยใช้แบบฝึ ก PPP แบบฝึ กประกอบด้วยคําศัพท์ 30
คํา มีท้ งั หมด 6 ขั้นตอน ในการตรวจสอบ 1) จํานวนสิ่ งที่ป้อนเข้าและผลที่ได้รับ 2) ระดับของ
เนื้ อหา 3) โอกาสของผูเ้ รี ยนในการค้นหาความหมาย 4) การควบคุมการสนทนาของผูเ้ รี ยน 5)
ลักษณะการริ เริ่ มในการเปลี่ยนแปลงของตัวครู ผสู ้ อน 6) ลักษณะการริ เริ่ มในการเปลี่ยนแปลงของ
ตัวผูเ้ รี ยน ผลการวิจยั ชี้ ให้เห็ นว่า TBLT กระบวนการความสัมพันธ์แตกต่างอย่างเห็ นได้ชดั การ
สนทนาทั้งทางตรงและทางอ้อมใน TBLT มีความสัมพันธ์กบั โลกแห่ งความจริ ง ขณะที่ PPP ดู
เหมือนจะเป็ นการสนทนาในทางทฤษฎีมากกว่า
ในการพัฒนาแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้การวิธีการสอน
แบบเน้นภาระงาน ซึ่ งเป็ นวิธีการสอนที่เหมาะสมวิธีหนึ่ งที่จะทําให้นกั เรี ยนมีความรู ้ทางวิชาการ
อย่างเพียงพอ และการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นในอนาคต และจะเห็นว่าแนวการสอนแบบเน้นภาระงาน
เป็ นประโยชน์แก่นกั เรี ยนโดยตรง นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้โดยการฝึ กปฏิบตั ิจริ งซึ่ งเป็ นประโยชน์มาก
สําหรับนักเรี ยน ผูว้ ิจยั คํานึงถึงระดับความยากง่ายของภาษาให้เหมาะสมกับระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 การคัดเลือกเนื้ อหาเป็ นไปตามหลักสู ตรกลุ่มโรงเรี ยนจุฬาภรราชวิทยาลัย ซึ่ งสอดหลักสู ตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 และสํารวจความต้องของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ในหัวข้อเรื่ องใด
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บ้างจากหลักสู ตรที่นกั เรี ยนต้องการเรี ยน ผูว้ ิจยั ได้ทดลองกับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 เนื่ องจาก
นักเรี ยนชั้นมัธยม ศึกษาปี ที่ 5 เป็ นนักเรี ยนที่มีวุฒิภาวะเหมาะสมและเพียงพอต่อการเรี ยนเนื้ อหา
ทางวิชาการและเป็ นนักเรี ยนช่วงชั้นที่ 4 ซึ่ งอยู่ในวัยที่กาํ ลังเรี ยนรู ้และนําไปใช้งาน อีกทั้งยังอยูใ่ น
ระดับชั้นที่ตอ้ งการการฝึ กฝนประสบการณ์ทางด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ หลังจากที่นกั เรี ยน
เลื่อนชั้นขึ้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ไปแล้ว นักเรี ยนจะได้นาํ ความรู ้ไปต่อยอด ส่ วนหนึ่งจะไป
ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นไป นักเรี ยนจะต้องใช้วิชาความรู ้ทางวิชาการที่ได้เรี ยนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาเพื่อไปสอบแข่งขันเข้าเรี ยนต่อในระดับอุดมศึกษา และนักเรี ยนจะต้องเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
นอกห้องเรี ยนจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ หรื อโดยการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เช่น ห้องสมุด ศูนย์
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต แอปพลิเคชัน่ เป็ นต้น เพื่อให้ได้ความรู ้ทางวิชาการ
เพิ่มเติมจากในห้องเรี ยน สามารถศึกษาหาความรู ้ได้ดว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การเรี ยนใน
ระดับอุดมศึกษานั้นวิชาส่ วนใหญ่จะต้องใช้ตาํ ราเรี ยนภาษาอังกฤษประกอบการเรี ยนด้วย
จากผลของการศึกษา วิเคราะห์ เปรี ยบเทียบ ตลอดจนแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝึ ก
การอ่านเชิ งวิชาการ โดยใช้การสอนแบบเน้นภาระงาน ยืนยันได้ว่าการพัฒนาแบบฝึ กการอ่าน
เชิงวิชาการ โดยใช้การสอนแบบเน้นภาระงาน มุ่งส่ งผลต่อการสะสมประสบการณ์และสร้างองค์
ความรู ้เพิ่มประสิ ทธิภาพความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ภาษาโดยการปฏิบตั ิ
โดยมี ปฏิ สัมพันธ์ กับเพื่อนหรื อครู ผ่านสื่ อสมจริ ง และสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการศึ กษา
รวมทั้งได้แบบฝึ กที่มีประสิ ทธิ ภาพเอาไว้ใช้ในการเรี ยนการสอน และสอบวัดความสามารถในการ
อ่านช่ วยให้นักเรี ยนมี ความพึงพอใจในการอ่านมากขึ้น อันนําสู่ การพัฒนานิ สัยรั กการอ่านและ
เรี ยนรู ้ตลอดชีวิต ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะทําการวิจยั เรื่ องการสร้างแบบฝึ กการอ่านเชิงวิชาการ
โดยใช้การสอนแบบเน้นภาระงานสําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เพื่อตอบโจทย์ประชาคมอาเซียน (AEC) โครงการประเมินผลนักเรี ยนนานาชาติ
(PISA) และโรงเรี ยนมาตรฐานสากล (World Class) ในอนาคตอันใกล้น้ ี
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
1. เพื่อพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษเชิ งวิชาการ
โดยใช้การสอนแบบเน้นภาระงาน ในรายวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (อ 30204) ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ให้ได้ตามเกณฑ์ 75/75
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2. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่าน ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนการใช้แบบฝึ ก
เสริ มการอ่านภาษาอังกฤษเชิ งวิชาการที่ ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้น โดยใช้การสอนแบบเน้นภาระงานของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
3. เพื่อศึกษาความคิ ดเห็ นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนจุ ฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่มีต่อการใช้แบบฝึ กเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษเชิ งวิชาการ ที่ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้น
โดยใช้การสอนแบบเน้นภาระงาน
ปัญหาของการวิจัย
1. แบบฝึ กเสริ มการอ่ า นภาษาอัง กฤษเชิ ง วิ ช าการในรายวิ ช าภาษาอัง กฤษเชิ ง
วิชาการ (อ30204) สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้คือ 75/75 หรื อไม่
2. ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร หลังการใช้แบบฝึ กเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษเชิ งวิชาการ โดยใช้
การสอนแบบเน้นภาระงานสู งกว่าความสามารถในการอ่านก่อนได้รับการฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการ โดยใช้การสอนแบบเน้นภาระงาน หรื อไม่
3. นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มีความคิด
เห็นอย่างไรต่อแบบฝึ กเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ โดยใช้การสอนแบบเน้นภาระงาน
สมมติฐานของการวิจัย
1. แบบเสริ มการอ่ า นภาษาอั ง กฤษเชิ ง วิ ช าการ ในรายวิ ช าภาษาอั ง กฤษเชิ ง
วิชาการ (อ30204) สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75
2. ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร หลังการใช้แบบฝึ กเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษเชิ งวิชาการ โดยใช้
การสอนแบบเน้นภาระงานสู งกว่าความสามารถในการอ่านก่อนได้รับการฝึ กการอ่านเชิงวิชาการ
โดยใช้การสอนแบบเน้นภาระงาน
3. นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มีความคิด
เห็ นระดับดี ต่อแบบฝึ กแบบฝึ กเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษเชิ งวิชาการ โดยใช้การสอนแบบเน้น
ภาระงาน
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ขอบเขตของการวิจัย
เพื่อให้การวิจยั นี้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ที่ต้ งั ไว้ ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดขอบเขตของ
การวิจยั ไว้ดงั นี้
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 จํานวน 6 ห้องเรี ยน นักเรี ยนทั้งหมด
จํานวน 144 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่กาํ ลังศึกษาในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 ซึ่งลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษา
อังกฤษเชิงวิชาการ (อ 30204) โดยวิธีการสุ่ มตัวอย่างห้องเรี ยนมา 1 ห้องด้วยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย
จํานวน นักเรี ยน 24 คน
ตัวแปรทีศ่ ึกษา ตัวแปรที่ตอ้ งการศึกษาในการวิจยั ครั้งนี้ มีดงั นี้
1. ตัวแปรต้น ได้แก่ แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
2. ตัวแปรตาม ได้แก่
2.1 ความสามารถในการอ่ า นภาษาอัง กฤษของนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5
โรงเรี ยนจุฬาภรณราวิทยาลัย มุกดาหาร
2.2 ความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
มุกดาหาร ที่มีต่อแบบฝึ กเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ โดยใช้การสอนเน้นแบบภาระงาน
ข้ อตกลงเบือ้ งต้ น
1. การวิ จ ัย ครั้ งนี้ ไม่ ค ํา นึ ง ถึ ง แปรด้า นความถนั ด อายุ ระดับ สติ ปั ญ ญา พื้ น ฐาน
การศึกษา สภาวะทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็ นนักเรี ยนที่อยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่ไม่แตกต่างกันในการ
ส่ งผลถึงความสามารถในการเรี ยนภาษาอังกฤษ
2. การกําหนดเกณฑ์ประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษเชิ งวิชาการ
ในการวิจยั ครั้งนี้ กําหนดไว้ 75/75 ตามเกณฑ์ของ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ (2520 : 52, 134 142) ซึ่ งถื อให้ค่าคลาดเคลื่อนในการยอมรั บหรื อไม่ยอมรั บประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กไว้ร้อยละ
2.5 - 5 กล่าวคือ
2.1 เมื่อประสิ ทธิภาพของแบบฝึ กสูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ร้อยละ 2.5 ขึ้นไป ถือว่าแบบ
ฝึ กมีประสิ ทธิภาพดีมาก
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2.2 เมื่อประสิ ทธิภาพของแบบฝึ กสูงกว่าหรื อเท่ากับเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ แต่ไม่เกินร้อยละ
2.5 ถือว่าแบบฝึ กมีประสิ ทธิภาพดี
2.3 เมื่อประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กตํ่ากว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้แต่ไม่เกินร้อยละ 2.5 ถือว่า
แบบฝึ กมีประสิ ทธิ ภาพดีพอใช้ แต่ถา้ ประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษตํ่ากว่า
เกณฑ์และมากกว่าร้อยละ 2.5 ถือว่าแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษมีประสิ ทธิภาพตํ่า
3. คะแนนที่ ได้จากการทดสอบครั้ งแรก (Pre-test) เป็ นเครื่ องบ่งชี้ ถึงความสามารถ
ทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนแต่ละคนก่อนการเรี ยนโดยใช้แบบฝึ กเสริ มการอ่านเชิง
วิชาการ โดยใช้การสอนแบบเน้นภาระงาน
4. คะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรี ยน (Post-test) เป็ นเครื่ องบ่งชี้ ถึงความสามารถ
ทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนแต่ละคนหลังการเรี ยนโดยใช้แบบฝึ กเสริ มการอ่านเชิง
วิชาการ โดยใช้การสอนแบบเน้นภาระงาน
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. แบบฝึ กเสริ มการอ่ านเชิ งวิชาการ หมายถึง แบบฝึ กเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษที่ใช้
ประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการรหัสวิชา อ 30204 โดยเลือกเนื้อหาบทอ่านที่มีเนื้อหา
ทางด้า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี สั ง คมศาสตร์ วัฒ นธรรม เศรษฐกิ จ ดนตรี แ ละศิ ล ปะ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การอ่านเชิ งวิชาการเป็ นหัวข้อหลัก แล้วเลือกหัวข้อย่อยที่สัมพันธ์กนั
โดยมีการคัดเลือกหาตามความต้องการและความจําเป็ นในการอ่านเนื้ อหาเชิงวิชาการสําหรับผูเ้ รี ยน
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการอ่าน ให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษเป็ นเครื่ องมือในการศึกษาเนื้อหาวิชา
และได้ฝึกปฏิบตั ิกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและกลวิธีการอ่านไปพร้อมๆ กัน แต่ละบทเรี ยน
ประกอบด้วยเนื้ อหาวิชาสําหรับฝึ กการอ่าน กิ จกรรมการเรี ยน การสอน ภาระงาน แบบฝึ กหัด ซึ่ ง
ค้นคว้าจากแหล่งเรี ยนรู ้ ต่างๆ เช่ น ตําราเรี ยน บทความจากเอกสารจริ งต่างๆ หนังสื อพิมพ์ภาษา
อังกฤษ และข้อมูลจากอินเทอร์ เน็ต จากนั้นนําไปหาค่าดัชนี ความยากง่าย และความเหมาะสมกับ
ระดับชั้นของผูเ้ รี ยน โดยใช้โปรแกรม readability index calculator โดยในแต่ละแบบฝึ กจะมีการ
ทดสอบก่อนและหลังเรี ยนเพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านของนักเรี ยน
2. การสอนแบบเน้ นภาระงาน หมายถึง การสอนที่ประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรม
การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ที่กาํ หนดไว้อย่างเป็ นระบบ ภายใต้การจัดกิจกรรมแบบเน้นภาระ
งาน (Task-Based Activities) ให้นกั เรี ยนได้ฝึกกิจกรรมการอ่านในรู ปแบบการทํางานร่ วมกันในชั้น
เรี ยนและนอกชั้นเรี ยนที่ ไม่ตึงเครี ยดและใช้แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเชิ งวิชาการ โดยเลื อก
เนื้ อหาบทอ่านจากหลักสู ตร และเลือกหัวข้อย่อยที่สัมพันธ์กนั โดยมีการคัดเลือกเนื้ อหาตามความ

12
ต้องการและความจําเป็ นในการอ่านเนื้อหาเชิงวิชาการของผูเ้ รี ยนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการอ่าน โดย
สังเคราะห์แนวคิดขั้นตอนดําเนินงาน จากแนวคิดของ Willis (2007) แล้วสรุ ปเป็ นหลักการในการ
จัดการสอนการใช้กิจกรรมที่เน้นภาระงาน (Components of Task-based Activities Framework) ไว้
7 ขั้นตอน ดังนี้ 1) กิจกรรมเตรี ยมความพร้อมก่อนอ่าน (Pre-task priming activities), 2) ภาระงาน
(Task), 3) การเตรี ยมการรายงาน (Planing a report), 4) การรายงานข้อมูลกลับ (Reporting back), 5)
การเน้นรู ปแบบ Form Focus, 6) การวิเคราะห์ภาษาและการปฏิบตั ิกิจกรรม (Devise analysis and
practice activities), และ 7) การทบทวนภาระงานและการประเมินผล (Task repetition and
evalution)
3. ความคิดเห็นต่ อแบบฝึ กเสริมการอ่ าน หมายถึง ความรู ้สึกนึ กคิด พอใจชอบใจ ยินดี
และภูมิใจ มีเจตคติและแรงจูงใจ รวมทั้งเห็นประโยชน์และคุณค่าต่อแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น โดยการสอนแบบเน้นภาระงานของนักเรี ยน อันเกิดจากการทําแบบฝึ ก
และการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยประเมินจากระดับคะแนนที่ได้จากการทําแบบสอบถาม
ความคิดเห็นต่อแบบฝึ กการเสริ มอ่าน ด้านเนื้ อหา ด้านรู ปแบบการจัดกิจกรรมการสอนอ่าน ด้าน
การวัดและประเมินผล และด้านคุณประโยชน์ โดยใช้การสอนแบบเน้นภาระงาน ซึ่งแบบสอบถาม
ใช้มาตราส่ วนประมาณค่า (rating scales) ตามวิธีของ ลิเคอร์ท (Likert)
4. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่ านภาษาอังกฤษ หมายถึง แบบทดสอบที่ผวู ้ ิจยั
สร้างขึ้นโดยอิงจุดประสงค์การเรี ยนรู ้รายวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (อ30204) ในทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษของโรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เป็ นแบบทดสอบปรนัยชนิ ดเลือก มี 4
ตัวเลือก จํานวน 1 ฉบับ เพื่อใช้วดั ความสามารถในการอ่าน จับใจความสําคัญ, รายละเอียด,
อนุมาน, อ้างอิง, ความหมายของคํา, เรี ยงลําดับ, ความเหมือนและความต่าง, อธิบายเหตุผล, สรุ ป
ความ, นํ้าเสี ยงและอารมณ์ ก่อนและหลังการใช้แบบฝึ กเสริ มการอ่าน จํานวน 40 ข้อ 60 นาที
5. ประสิ ท ธิ ภ าพของแบบฝึ กเสริ ม การอ่ า นตามเกณฑ์ ม าตรฐาน 75/75 หมายถึ ง
คุณภาพของแบบฝึ กเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ โดยใช้การสอนแบบเน้นภาระงาน เมื่อ
นักเรี ยนได้เรี ยนด้วยแบบฝึ กนี้ แล้วสามารถทําคะแนนได้ไม่ต่าํ กว่ามาตรฐาน 75/75 ซึ่งมีความหมาย
ดังนี้
75 ตัวแรก คือ ผลรวมเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการทําแบบฝึ กหัดในแต่ละบทของ
แบบฝึ กเสริ มการอ่านระหว่างเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
75 ตัวหลัง คือ ผลรวมเฉลี่ยของคะแนนจากการทดสอบหลังจากได้รับการสอนโดย
ใช้แบบฝึ กเสริ มการอ่านของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
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6. แบบประเมินความคิดเห็น หมายถึง แบบประเมินความคิดเห็นที่ถามความคิดเห็น
ของนักเรี ยนที่มีต่อแบบฝึ กเสริ มการอ่านเชิงวิชาการ โดยการสอนแบบเน้นภาระงาน ที่ผวู ้ ิจยั สร้าง
ขึ้น ประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน คือ 1) ด้านเนื้อหาของแบบฝึ ก 2) ด้านรู ปแบบการจัดการกิจกรรม
การสอนอ่าน 3) ด้านด้านการวัดและประเมินผล และ 4) ด้านคุณประโยชน์ เป็ นมาตราส่ วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert) มี 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่สุด เห็น
ด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยที่สุด
7. นั กเรี ยน หมายถึ ง นักเรี ย นชั้น มัธยมศึ กษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนจุ ฬ าภรณราชวิ ทยาลัย
มุกดาหาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 ซึ่ งเป็ น
นักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และเป็ นนักเรี ยนที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ที่มีความสามารถพิเศษ โดยได้รับทุนการศึกษาผ่านกระบวนการคัดกรองนักเรี ยนเข้าศึกษาใน
โรงเรี ยนอย่างโปร่ งใสและเป็ นธรรมและใช้หลักสู ตรที่เน้นการส่ งเสริ มและพัฒนานักเรี ยนเป็ นราย
บุคคล

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาแบบฝึ ก
เสริ มการอ่านภาษาอังกฤษเชิ งวิชาการ โดยใช้การสอนแบบเน้นภาระงาน เพื่อประมวลเป็ นกรอบ
แนวคิดในการพัฒนาการเรี ยนการสอน โดยแยกเสนอตามหัวข้อสําหรับการดําเนินการวิจยั ดังนี้
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
2. หลักสูตรโรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการอ่าน
3.1 ความหมายของการอ่าน
3.2 ความสําคัญของการอ่าน
3.3 การอ่านตามทฤษฎีจากฐานขึ้นไปสู่ยอด (Bottom – Up Model)
3.4 การอ่านตามทฤษฎีจากยอดลงมาฐาน (Top – Dowm Model)
3.5 การอ่านตามทฤษฎีการอ่านแนวปฏิสมั พันธ์ (Interactive Model)
3.6 การวัดผลประเมินผลการอ่าน
4. แนวคิดทฤษฎีการเรี ยนรู ้ภาษาที่สอง
5. การจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นภาระงาน
5.1 ความหมายของภาระงาน
5.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องการจัดการเรี ยนแบบเน้นภาระงาน
5.3 การจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นภาระงาน
5.4 องค์ประกอบของการจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นภาระงาน
5.5 รู ปแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบเน้นภาระงาน
5.6 ขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นภาระงาน
5.7 ประโยชน์ในการจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นภาระงาน
5.8 การประเมินผลการจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นภาระงาน
6. แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการสร้างแบบฝึ ก
6.1 ความหมายของแบบฝึ ก
6.2 ลักษณะของแบบฝึ กที่ดี
6.3 หลักในการสร้างแบบฝึ ก
14

15
6.4 หลักจิตวิทยาในการสร้างแบบฝึ ก
6.5 ประโยชน์ของแบบฝึ ก
6.6 ขั้นตอนในการสร้างแบบฝึ ก
6.7 การหาประสิ ทธิภาพของแบบฝึ ก
7. การสอนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (EAP)
7.1 แนวคิดเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
7.2 ลักษณะของภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
7.3 กระบวนการสอนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
7.4 การวัดผลประเมินผลภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
8. แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
8.1 ความหมายของแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
8.2 ความสําคัญของแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
8.3 องค์ประกอบของแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
8.4 ลักษณะของแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
8.5 การจัดทําแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
8.6 หลักการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
9. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
9.1 งานวิจยั ภายในประเทศ
9.2 งานวิจยั ภายนอกประเทศ
1. หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน 2551
1.1 ความสํ าคัญของหลักสู ตร
ในสังคมโลกปั จจุบนั การเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศมีความสําคัญและจําเป็ นอย่างยิง่
ในชีวิต ประจําวัน เนื่องจากเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการติดต่อสื่ อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู ้
การประกอบอาชี พ การสร้ างความเข้าใจเกี่ ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุ มชนโลก และ
ตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นํามาซึ่ งมิ ตรไมตรี และ
ความร่ วมมือกับประเทศต่างๆ ช่วยพัฒนานักเรี ยนให้มีความเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่นดีข้ ึน เรี ยนรู ้และ
เข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิ จ
การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการ
สื่ อสารได้ รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู ้ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้นและมีวิสยั ทัศน์ในการดําเนินชีวิต
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ภาษาต่างประเทศที่เป็ นสาระการเรี ยนรู ้พ้ืนฐาน ซึ่งกําหนดให้เรี ยนตลอดหลักสู ตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ภาษาอังกฤษ ส่ วนภาษาต่างประเทศอื่น เช่น ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน
ญี่ ปุ่ น อาหรั บ บาลี และภาษากลุ่ ม ประเทศเพื่ อ นบ้า น หรื อ ภาษาอื่ น ๆ ให้อ ยู่ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของ
สถานศึกษาที่จะจัดทํารายวิชาและจัดการเรี ยนรู ้ตามความเหมาะสม
1.2 สาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศในหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน 2551
กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 190 -208) ได้จดั ตั้งสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ
โดยมีสาระสําคัญดังนี้
1.1 สาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ
สาระของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ หมายถึง องค์ความรู ้ที่เป็ น
สากล สําหรับนักเรี ยนภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วยสาระสําคัญ ดังนี้
1.1.1 ภาษาเพื่อการสื่ อสารการใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแสดงความรู ้สึกและความคิดเห็นตีความ นําเสนอข้อมูลความคิดรวบยอด
และความคิดเห็นในเรื่ องต่างๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม
1.1.2 ภาษาและวัฒ นธรรมการใช้ภ าษาต่ า งประเทศตามวัฒ นธรรมของ
เจ้าของภาษา ความสัมพันธ์ ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทย และนําไปใช้อย่างเหมาะสม
1.1.3 ภาษากับ ความสั ม พัน ธ์ กับ กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ อื่ น การใช้ภ าษา
ต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู ้กบั กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น เป็ นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหา
ความรู ้ และเปิ ดโลกทัศน์ของตน
1.1.4 ภาษากับความสัมพันธ์กบั ชุมชนและโลก การใช้ภาษาต่างประเทศใน
สถานการณ์ต่างๆทั้งในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน ชุมชน และสังคมโลก เป็ นเครื่ องมือพื้นฐานใน
การศึกษาต่อประกอบอาชีพ และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั สังคมโลก
1.2 คําอธิบายรายวิชาและหน่วยการเรี ยนรู ้ช้ นั มัธยมศึกษาปี ที่ 5
กรมวิชาการ และ กระทรวงศึกษาธิ การ (2551 : 229-243) ได้กาํ หนดคําอธิ บายรายวิชาและหน่วย
การเรี ยนรู ้วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ดังนี้
1.2.1 กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาต่างประเทศ สาระการเรี ยนรู ้ พ้ืนฐานชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ภาคเรี ยนที่ 1
อ่านออกเสี ยงข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้น
ถูกต้องตามหลักการอ่าน ปฏิบตั ิตามคําอธิ บาย และคําบรรยายที่ฟ้งและอ่าน เลือกและใช้คาํ ขอร้อง
คําชี้แจง คําอธิ บาย และให้คาํ แนะนํา อธิ บายและเขียนประโยคและข้อความสัมพันธ์กบั สื่ อที่ไม่ใช่
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ความเรี ยงรู ปแบบต่างๆ ที่อ่าน สื่ อสารแสดงความต้องการ เสนอและให้ ตอบรับและปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือในสถานการณ์จาํ ลอง หรื อสถานการณ์จริ งอย่างเหมาะสม อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด
ความเชื่ อ เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งระหว่าง โครงสร้ า งประโยค ข้อความ สํา นวน คําพัง เพย
สุ ภาษิต บทกลอน ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของ ภาษากับของไทย ค้นคว้า รวบรวม บันทึก
สรุ ปใจความสําคัญ วิเคราะห์ความ นําเสนอข้อมูลเรื่ อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ ประสบการณ์และ
สถานการณ์ต่าง ๆ ตามความสนใจ และแสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
ในการฟั งและอ่านสารคดี บันเทิ งคดี และเรื่ องที่เกี่ ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ อื่นจากแหล่ง
เรี ยนรู ้ ต่างๆ ในการศึ กษาต่อและประกอบอาชี พ โดยใช้ภาษา นํ้าเสี ยง และกิ ริยา ท่าทางในการ
สื่ อสารในสถานการณ์จริ งและสถานการณ์จาํ ลองอย่างเหมาะสมกับระดับของบุคคล เวลา โอกาส
และสถานที่ ถูกต้องตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เป็ นผูท้ ี่มีความรักชาติ ศาสน์
กษัตริ ย ์ ซื่อสัตย์สุจริ ต มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้อยูอ่ ย่างพอเพียง มุ่งมัน่ ในการทํางาน รักความเป็ นไทย และมี
จิตสาธารณะ
2. หลักสู ตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 2554
ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ที่อนุมตั ิให้
กระทรวงศึกษาธิการ ดําเนิ นงานโครงการพัฒนาโรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ ง ให้เป็ น
โรงเรี ยนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (2553 : 1-48) โดยมีสาระสําคัญดังนี้
2.1 ความสํ าคัญของหลักสู ตร
หลัก สู ต รระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายของโรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ ภู มิ ภ าค
พุทธศักราช 2554 ฉบับนี้ นอกจากจัดทําขึ้นเพื่อพัฒนานักเรี ยนให้มีอุดมการณ์และคุณลักษณะตาม
อุ ด มการณ์ แ ละเป้ าหมายในการพัฒ นานัก เรี ย นของโรงเรี ย นวิท ยาศาสตร์ ภู มิ ภ าค ได้จ ัด ทํา ให้
ครอบคลุมสาระการเรี ยนรู ้ของหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของ
กระทรวงศึกษาธิ การและครอบคลุมสาระของข้อกําหนดการเป็ นโรงเรี ยนมาตรฐานสากลของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอีกด้วย
การเรี ยนตามหลักสู ตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรี ยนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาคพุทธศักราช 2554 ฉบับนี้ นอกจากนักเรี ยนต้องลงทะเบียนรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม
กลุ่ม 1 และเลือกลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 และมีผลการเรี ยนแต่ละรายวิชาไม่ต่าํ กว่า 2 แล้ว
นักเรี ยนยังต้อง 1) เข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนานักเรี ยนตามเกณฑ์ข้ นั ตํ่าที่กาํ หนด 2) ผ่านการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนและ 3) ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ในหลักสู ตรฉบับนี้อีกด้วย
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2.2 คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (อ 30204)
นักเรี ยนจะได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการเขียนเรี ยงความทางวิชาการ (Academic Essay)
โดยใช้ข้ นั ตอนหรื อกระบวนการเขียน ได้แก่ การร่ างแผนผังความคิด การเขียน การแก้ไขปรับปรุ ง
งานเขียนและการทบทวนงานเขียน
นักเรี ยนจะพัฒนาทักษะการเขียนโดยเริ่ มตั้งแต่การฝึ กเขียนประโยคความเดี ยว
(Simple Sentences) ประโยคความรวม (Compound Sentences) และประโยคความซ้อน (Complex
Sentences) ในเบื้องต้น ตลอดจนองค์ประกอบที่สาํ คัญของงานเขียนต่างๆ (Connectors or
Conjunctions) ซึ่งจะนําไปสู่ การเขียนเรี ยงความที่มีใจความสําคัญ ข้อความสนับสนุน และบทสรุ ป
ที่ถูกต้องชัดเจน (Critical Writing) ในระดับที่สูงขึ้นไป
นักเรี ยนจะได้เรี ยนรู ้รูปแบบงานเขียนประเภทต่างๆ ซึ่ งจะทําให้นกั เรี ยนมีความ
สามารถในการเขียนเรี ยงความในรู ปแบบที่สร้างสรรค์และมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
นักเรี ยนสามารถพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจ (Comprehension Reading) และ
ทักษะทางด้านการอ่านต่างๆ นอกจากนี้ นักเรี ยนจะพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจในขั้นสู ง
และสามารถเข้าใจอารมณ์และจุดมุ่งหมายของผูเ้ ขียนได้ (Article Moods)
นักเรี ยนจะได้เรี ยนเนื้ อหาที่หลากหลาย ทั้งบทความที่เป็ นข้อเท็จจริ ง และเรื่ องที่
แต่งขึ้น เป็ นต้น ซึ่งจะเน้นทั้งการอ่านเพื่อหาข้อมูลและการอ่านเพื่อความเพลิดเพลิน โดยนักเรี ยนจะ
สามารถสรุ ปบทอ่านทางวิชาการโดยมีเนื้อหาและใจความที่สมบูรณ์เหมาะสม
นักเรี ยนจะได้พฒั นาทักษะการพูดและการฟั งเพื่อความเข้าใจ ทั้งนี้ นกั เรี ยนจะได้
เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับบริ บททางวิชาการ สามารถพัฒนาทักษะในการ
จดบันทึก (Note Taking) การพัฒนาความเข้าใจในการฟั งบทสนทนาสั้นๆ ที่ประกอบด้วยสํานวน
ต่างๆ (Daily Expressions) และการฟังบรรยายทางวิชาการต่างๆ
นักเรี ยนสามารถนําเสนอผลงาน กล่าวสุ นทรพจน์ และพูดโต้ตอบในการสัมภาษณ์
เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อหรื อขอรับทุนการศึกษาได้
โดยสรุ ป รายวิชานี้ มุ่งเน้นพัฒนาทักษะทางด้านการเรี ยนภาษาอังกฤษรอบด้าน
เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนสามารถนําความรู ้ที่ได้รับไปใช้ท้ งั ในชีวิตประจําวันและการเตรี ยมตัวสอบ
ข้อสอบมาตรฐาน (TOEFL iBT and IELTS) ในการวัดความรู ้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
ในขั้นสูงต่อไป
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3. แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับการอ่ าน
3.1 ความหมายของการอ่าน
Buck (1979) and Goodman (1984) เชื่อว่า การอ่านคือกระบวนการที่ไม่สามารถ
แยกออกจากกันได้ ไม่ว่าจะเป็ นการดึงความหมายออกจากการเขียน หรื อตัวอักษร ผูอ้ ่านทุกภาษามี
วิธีการอ่านคล้ายกันแม้วา่ ระบบการเขียนจะแตกต่างกัน
Wallace (1992 : 4-5) กล่าวว่า การอ่านคือผลสะท้อนของการเขียน ซึ่ งเป็ นส่ วน
หนึ่ งของการสื่ อสาร ขณะที่ผแู ้ ต่งต้องการสื่ อความ ผูอ้ ่านก็พยายามทําความเข้าใจจุดประสงค์ของผู ้
แต่ง ผูอ้ ่านจําเป็ นต้องทําความเข้าใจความหมายของเนื้ อความที่เขียนเพื่อสะท้อนผล ดังนั้น การอ่าน
อาจเป็ นซับเซตของการแปล Wallace ยังกล่าวอีกว่า การอ่านอย่างประสิ ทธิ ภาพ หมายถึง ความยืด
หยุ่นและความเหมาะสมในการตอบสนองต่อสิ่ งที่ได้อ่าน ซึ่ งการตอบสนองนี้ เป็ นการตอบสนอง
จุดประสงค์ของผูอ้ ่าน ประสบการณ์ของผูอ้ ่านจะช่วยในการอ่าน นอกจากนี้ พฤติกรรมการอ่านใน
ชีวิตประจําวันก็เป็ นส่ วนประกอบหนึ่งในการพิจารณา แม้ว่าผูอ้ ่านจะตัดสิ นใจอ่านทั้งเรื่ อง ผูอ้ ่านก็
อ่านบางส่ วนอย่างระมัดระวัง
Nuttall (1996 : 23) ให้นิยามว่า การอ่านหมายถึง การตัดเนื้อความออกเท่าที่จะ
เป็ นไปได้ เพื่อให้ได้เนื้อความจริ งๆ ที่ผเู ้ ขียนต้องการสื่ อ เขาได้แบ่งกลุ่ม โดยใช้คาํ กริ ยาดังนี้
Group A
decode, decipher, identify, etc.
Group B
articulate, speak, pronoun, etc.
Group C
undersatnd, respond, mean, etc.
Group A ชี้ ให้เห็ นถึ งความจําเป็ นของผูอ้ ่านที่ จะต้องจดจําคําศัพท์ที่เขีย น
ไม่เช่นนั้น ผูอ้ ่านก็จะไม่สามารถเริ่ มอ่านได้ Group B ชี้ให้เห็นถึงประสบการณ์การอ่านทัว่ ๆ ไปใน
ห้องเรี ยนปกติ ส่ วน Group C ครอบคลุมจุดประสงค์ของการอ่าน
Grabe and Stoller (2002) กล่าวว่า การอ่านคือการดึงความหมายจากบทอ่านหรื อ
การตีความจากข้อมูลที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม เขาแย้งว่า ประโยคเพียงประโยคเดียวไม่เพียงพอต่อ
ความเข้าใจเหตุผลหลักในการอ่าน
PISA (2008) นิ ย ามการอ่ า นว่า เป็ นความรู ้ แ ละทัก ษะที่ จ ะเข้า ใจเรื่ อ งราว
และสาระขอสิ่ ง ที่ ไ ด้อ่ า น ตี ค วามหรื อ แปลความหมายของข้อ ความที่ ไ ด้อ่ า น และประเมิ น
คิ ด วิ เ คราะห์ ย อ้ น กลับ ไปถึ ง จุ ด มุ่ ง หมายของการเขี ย นได้ว่า ต้อ งการส่ ง สารสาระอะไรให้
ผูอ้ ่ า น ทั้ง นี้ เพื่ อ จะประเมิ น ว่ า นัก เรี ย นได้พ ฒ
ั นาศัก ยภาพในการอ่ า นของตนและสามารถใช้
การอ่ า นให้เ ป็ นประโยชน์ ใ นการเรี ย นรู ้ ในการมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมและความเป็ นไปของ
สัง คมอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อี ก ทั้ง สามารถขยายผลและคิ ด ย้อ นวิ เ คราะห์ ค วามหมายของ
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ข้อ ความที่ ไ ด้อ่ า น เพื่ อ ใช้ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ข องตนในสถานการณ์ ต่ า งๆ อย่า งกว้า งขวางทั้ง
ในโรงเรี ย นแลในชี วิ ต จริ ง นอกโรงเรี ย น ดัง นั้น จึ ง สรุ ป ได้ว่า นิ ย ามการอ่ า นของ PISA จึ ง มี
ความหมายกว้า งกว่ า การอ่ า นออกและอ่ า นรู ้ เ รื่ อ งในสิ่ ง ที่ อ่ า นตามตัว อัก ษรเท่ า นั้ น แต่ ก าร
อ่ า นยัง ได้ร วมถึ ง ความเข้า ใจเรื่ อ งราวสาระของเนื้ อ ความ สามารถคิ ด พิ จ ารณาถึ ง จุ ด มุ่ ง หมาย
ของการผูแ้ ต่ ง สามารถนํา สาระจากข้อ เขี ย นไปใช้ใ นจุ ด มุ่ ง หมายของตน และทํา ให้ส ามารถมี
ส่ ว นร่ ว มในสั ง คมสมัย ใหม่ ที่ มี ค วามยุ่ง ยากซับ ซ้อ นขึ้ น สอดคล้องกับการอ่านเชิงวิชาการที่มุ่ง
เน้นการพัฒนาทักษะการอ่านขั้นสู งสําหรับนักเรี ยนกลุ่มพิเศษ โดยนักเรี ยนจะรู ้จกั การสรุ ปความ
การอ่านเชิ งวิเคราะห์ การตีความด้านการเขียน และสามารถอ่านหนังสื อและบทความวิชาการที่
ตนเองสนใจได้ รวมทั้งสามารถจับประเด็น และเลือกเฉพาะข้อมูลที่ตอ้ งการได้โดยใช้ขอ้ มูลที่ได้
จากการอ่านวิเคราะห์และอ้างอิงข้อมูลอย่างถูกต้องและเหมาะสม
3.2 ความสํ าคัญของการอ่าน
สัง คมโลกปั จ จุ บ ัน เป็ นยุค ของเศรษฐกิ จ ฐานความรู ้ มนุ ษ ย์ต ้อ งดํา เนิ น ชี วิ ต อยู่
ท่ามกลางข้อมูลข่าวสารสารสนเทศต่างๆ มากมาย การเข้าถึงข้อมูลสามารถทําได้ง่าย และรวดเร็ ว
ถึงแม้แหล่งของข้อมูลความรู ้จะอยูไ่ กลคนละซี กโลกก็ตาม การรับรู ้เรื่ องราวต่างๆ จึงเกิดขึ้นตลอก
เวลาทั้งจากการอ่าน การฟั ง การดู ดังนั้น การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะทางด้านการอ่าน คือ อ่านได้
คล่อง อ่านเก็บประเด็นได้ นัน่ คือมีทกั ษะที่ดีทางการอ่านแล้วสามารถนําไปสู่ กระบวนการคิดทั้งใน
มิติของการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ หรื อการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อให้สารที่ได้รับจากการ
อ่านเกิดตกผลึก มีเหตุผลประกอบจนสามารถนําไปเขียน หรื อเล่าเรื่ องราวให้ผอู ้ ื่นเข้าใจได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพถู ก ต้อ งตามหลัก การเชิ ง ตรรกะ สํา หรั บ ในประเทศไทยจะพบว่ามี แ นวทางการ
พัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์มาโดยตลอด แต่การดําเนิ นการยังไม่มีเอกภาพหรื อยังไม่มีวิธีการที่
ชัดเจน ขึ้นอยู่กบั ครู ผสู ้ อนจะนําไปใช้จดั การเรี ยนรู ้กนั เอง ทําให้ผลการประเมินด้านการอ่านของ
นักเรี ยนไทยอยู่ในระดับตํ่ากว่าเกณฑ์ ส่ วนด้านการคิดวิเคราะห์ก็มีผลการประเมินของสํารักงาน
รั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา องค์ก ารมหาชนกล่ า วว่ า นั ก เรี ยนไทยมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในระดับที่ไม่น่าพึงพอใจ นักเรี ยนในระดับประถมศึกษา และ
มัธยม มีปัญหาด้านการเขียนคําภาษา ไทยผิด เรี ยงรู ปประโยคไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และ
ข้อความที่เขียนไม่สามารถสื่ อความหมายได้ สภาพปั ญหาของการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของ
นักเรี ยนไทยที่ทวีความรุ นแรงมากขึ้นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
จึงได้กาํ หนดแนวทางการพัฒนาผูเ้ รี ยนที่เน้นให้มีความเป็ นเลิศทางด้านทักษะการอ่าน แล้วสามารถ
นําสิ่ งที่ อ่ า นหรื อสารที่ ไ ด้รับไปผ่า นกระบวน การคิ ดอย่างมี ร ะบบเพื่อ ให้ผูเ้ รี ยนสามารถสร้ าง
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ข้อสรุ ปเกี่ ยวกับสิ่ งที่ อ่านได้อย่างมีวิจารณญาณ แล้วสื่ อสารต่อให้ผูอ้ ื่ นเข้าใจได้ดว้ ยการเล่าหรื อ
เขียนได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางภาษา เหมาะสมกับระดับชั้นหรื อวัยของผูเ้ รี ยน
3.3 การอ่ านตามทฤษฎีจากฐานขึน้ ไปสู่ ยอด (Bottom – Up Model)
แบบจําลองการอ่านนี้ ได้รับแนวคิดมาจากทฤษฎี จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ กลุ่มที่ เน้น
พฤติกรรม Dole et al. (อ้างถึงใน วิสาข์ จัติวตั ร์ , 2543) ซึ่งเชื่อว่าการให้สิ่งเร้า การตอบสนอง และ
การเสริ มแรงในความถี่ที่เหมาะสมจะทําให้เกิดการเรี ยนรู ้ นักทฤษฎีจิตวิทยาการเรี ยนรู ้กลุ่มนี้ยงั เชื่อ
อีกว่า การอ่าน คือ การจําคําเพื่อให้เกิ ดความเข้าใจบทอ่าน จึ งต้องเน้นที่การกวาดสายตาไปตาม
ตัวอักษรหรื อสัญลักษณ์ เพื่อรับรู ้คาํ และพิจารณาคํา วลี และประโยค ตามลําดับ และการที่จะเข้าใจ
บทอ่านต้องอาศัยความรู ้ทางภาษา คําศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ และความสัมพันธ์ของประโยคใน
ข้อ ความ แบบจํา ลองการอ่ า นนี้ ยัง ได้เ น้น ที่ อ งค์ป ระกอบย่อ ยของภาษา โดยการแนะให้ผูอ้ ่ า น
คํานึงถึงลักษณะที่เป็ นหน่วยเล็กของคํา เมื่อต้องการอ่านเป็ นคํา พิจารณาคําเมื่ออ่านวลี และพิจารณา
วลีเมื่ออ่านประโยค หรื อเมื่อต้องการทราบความหมายของคําต้องพิจารณาคําแต่ละคําในประโยค
ดัง นั้น ครู ที่ ส อนโดยรู ป แบบนี้ จะต้อ งใช้เ วลาหลายๆ ชั่ว โมงในการสอนให้
นักเรี ยนเข้าใจ ครู ควรเริ่ มจากการสอนทักษะง่ายๆ หรื อทักษะพื้นฐานก่อนที่จะค่อยๆ เรี ยนรู ้ทกั ษะที่
ซับซ้อนหรื อยากขึ้น เช่ น ครู ควรสอนความสัมพันธ์ระหว่างตัวอักษรและเสี ยง โดยเริ่ มสอนอ่าน
ออกเสี ยงพยัญชนะภาษาอังกฤษที่ง่ายต่อการใช้ฐานกรณ์ที่เกิดแห่งเสี ยงจึงทําให้ออกเสี ยงได้โดยง่าย
จากนั้นให้ออกเสี ยง และสระสั้นๆ ฝึ กไปจนเด็กเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างตัวอักษรและเสี ยง ขั้น
ต่อไปให้เด็กรู ้จกั คําที่ประกอบด้วยตัวสะกดและรู ปประโยคสั้นๆ เมื่อเด็กสามารถอ่านคําได้ ครู จึง
ให้แต่งประโยคและเรื่ องสั้นๆ หลังจากนั้น จึงฝึ กวิเคราะห์ความหมายของคําที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อน
โดยสรุ ปแบบจําลองการอ่านนี้ จะเป็ นในลักษณะจากข้อมูลในระดับพื้นฐานไปสู่
ข้อมูลในระดับสูง คือจากอักษรไปสู่ ประโยค อย่างไรก็ตามความล้มเหลวในการอ่านอาจเกิดขึ้นได้
เนื่องจาก ผูอ้ ่านไม่สามารถใช้ความรู ้เดิมที่เหมาะสมได้ จึงทําให้ไม่เข้าใจเรื่ องอันมีเหตุผลมาจาการ
ที่ผเู ้ ขียน ไม่ได้จดั ให้มีเครื่ องชี้แนะเพียงพอสําหรับผูอ้ ่านที่ใช้ในการประมวลความจากฐานไปยอด
รวมทั้งผูอ้ ่านยังขาดความรู ้เดิมที่เหมาะสมกับเรื่ องราวที่ผแู ้ ต่งได้สร้างขึ้นจากความนึกคิดของตน
3.4 การอ่ านตามทฤษฎีจากยอดลงมาฐาน (Top – Down Model)
แบบจําลองการอ่านนี้ได้รับแนวคิดมาจาก Gestalt (อ้างถึงใน วิสาข์ จัติวตั ร์, 2543)
ผูม้ ีบทบาทสําคัญทางทฤษฎีจิตวิทยากลุ่มความรู ้ความเข้าใจ กล่าวว่าการเรี ยนรู ้ที่ดีควรจะเรี ยนจาก
ส่ วนใหญ่ไปหาส่ วนย่อยมากกว่า จากส่ วนย่อยไปหาส่ วนใหญ่ แบบจําลองการอ่านนี้ เน้นความ
หมายไม่เน้นองค์ประกอบย่อย เป็ นแนวคิดที่แนะให้ผอู ้ ่านใช้ความรู ้และประสบการณ์เดิม โดยให้
เหตุ ผลว่าความเข้าใจในการอ่ าน เริ่ มต้นจากส่ วนบนหรื อความคิดของผูอ้ ่ าน นั่นคื อผูอ้ ่ านต้อง
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เชื่ อ มโยงความรู ้ แ ละประสบการณ์ พ้ื น ฐานหรื อ ความรู ้ ป ระสบการณ์ เ ดิ ม และผูอ้ ่ า นต้อ งใช้
ความสามารถในการคาดคะเนทัว่ ไปเกี่ยวกับสาระที่อ่านโดยใช้พ้ืนฐานความรู ้เดิม อย่างไรก็ตาม ถ้า
ปราศจากความรู ้ และประสบการณ์ เ ดิ ม ผูอ้ ่ านจะไม่ สามารถเข้าใจความหมายของสิ่ งที่ อ่า นใน
กระบวนการนี้ ในรู ปแบบลงล่ า งนี้ เป็ นรู ป แบบที่ เ รี ยกกัน ว่ า รู ป แบบทางจิ ต ภาษาศาสตร์
(psycholinguist model) โดยทัว่ ไป เด็กๆ อายุประมาณ 3 ขวบ มีความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสัญลักษณ์
ตัวอักษร ได้แก่ ความสามารถในการจําชื่อห้างร้านและร้านอาหารที่คุณพ่อคุณแม่พาไปบ่อยครั้ง อีก
ทั้งชื่ อของเล่น ตุ๊กตาสัตว์ รวมทั้งเกมต่างๆ เด็กสามารถจําชื่ อเหล่านี้ จากความรู ้และประสบการณ์
ของเขา
ดังนั้นแทนที่ครู จะเน้นสอนให้นักเรี ยนเห็นความสัมพันธ์ของเสี ยงตัวอักษรและ
สัญลักษณ์ คํา และประโยคทัว่ ไปที่มีในแบบเรี ยน ครู ให้นักเรี ยนอ่านคํา ประโยค และบทอ่านที่
นักเรี ยนคุน้ เคยจากประสบการณ์เพื่อคาดคะเนความหมาย ยิง่ นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับสิ่ งที่นกั เรี ยน
ได้อ่านมามากเท่าไรนักเรี ยนยิ่งไม่จาํ เป็ นที่ จะต้องใช้ความพยายามในการแปลความหมายของ
“สัญลักษณ์” นั้นเลยก็ทราบความหมายได้ทนั ที
3.5 การอ่านตามทฤษฎีการอ่านแนวปฏิสัมพันธ์ (Interactive Model)
แบบจํา ลองการอ่ า นนี้ ได้รั บ แนวคิ ด มาจากทฤษฎี โ ครงสร้ า งความรู ้ (Schema
Theory) ของ Rumelhart (1985) ซึ่ งเน้นความสําคัญของประสบการณ์และความรู ้เดิมที่ผอู ้ ่านมีอยู่
เขายังมีแนวคิดเกี่ ยวกับการอ่านว่า เมื่อผูอ้ ่านใช้สายตากวาดอ่านประโยคแรกในบทอ่าน บางครั้ง
ผูอ้ ่านอาจยังไม่สามารถเข้าใจประโยค แต่หลังจากอ่านต่อไปจะเข้าใจดีข้ ึน ทั้งนี้เนื่ องจากว่า เขาได้
ใช้ความรู ้และประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับคํา ประโยค หรื อเรื่ องราวมาคาดคะเน สิ่ งที่ผเู ้ ขียนเขียน เมื่อ
ยิ่งอ่านซํ้าย่อมได้สาระมากขึ้นและเมื่ออ่านต่อไปอีกจะเข้าใจมากขึ้นในทางปฏิบตั ิ ดังนั้นครู ควร
สอนอ่านแนวนี้ เพื่อฝึ กให้นักเรี ยนนําความรู ้และประสบการณ์ของตนมาใช้ในการอ่านตั้งแต่เริ่ ม
อ่านบทอ่าน ได้แก่ ประสบการณ์จากการอ่าน การดูวีดีทศั น์ ละคร ครู ควรกระตุน้ ให้เตรี ยมสร้าง
ประสบการณ์ตามสมควรก่อนมอบหมายให้อ่านบทอ่าน
ดังนั้น ครู ตอ้ งสอนนักเรี ยนเข้าใจการอ่าน คือ การรู ้ความหมายของสิ่ งที่อ่าน ซึ่ ง
เป็ นผลมาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ความหมายตามตัวของถ้อยคํา กับความรู ้และประสบ
การณ์เดิมของผูอ้ ่านแต่ละคน ที่จะเข้ามาปรุ งแต่งไปในลักษณะต่างๆ
จากการศึกษาทฤษฎีการอ่านทั้ง 3 ทฤษฎี สรุ ปได้ว่าครู ควรสอนโดยใช้ทฤษฎีการ
อ่ า นแนวปฏิ สั ม พัน ธ์ (Interactive Model) เนื่ อ งจากนั ก เรี ยนโรงเรี ยนจุ ฬ าภรณราชวิ ท ยาลัย
มุกดาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 มีพ้ืนฐาน ประสบการณ์และความรู ้เดิมเกี่ยวกับคํา ประโยค และ
เนื้ อหา อยู่ในระดับหนึ่ ง ดังนั้น นักเรี ยนสามารถรับรู ้ขอ้ มูลระดับพื้นฐานไปสู่ ขอ้ มูลในระดับสู ง
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(Bottom – Up Processing) และรับรู ้ขอ้ มูลระดับสู งไปสู่ ขอ้ มูลในระดับพื้นฐาน (Top – Down
Processing) ในคราวเดียวกัน ส่ งผลต่อการพัฒนาการอ่านของนักเรี ยน ซึ่ งจําเป็ นต้องอาศัยทฤษฎีท้ งั
3 ทฤษฎี เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ในการอ่าน
3.6 การวัดผลประเมินผลการอ่าน
PISA (2555) เลือกที่จะประเมินโดยใช้แบบรู ปการอ่าน 3 แบบด้วยกัน ได้แก่
1. การอ่านข้อเขียนรู ปแบบต่างๆ
PISA ประเมินการรู ้เรื่ องจากการอ่านข้อความแบบต่อเนื่ อง ให้จาํ แนกข้อความ
แบบต่ า งๆ เช่ น การบอก การพรรณนา การโต้แ ย้ง นอกจากนั้น ยังมี ข อ้ เขี ย นที่ ไ ม่ ใ ช่ ขอ้ ความ
ต่อเนื่ อง ได้แก่ การอ่านรายการ ตาราง แบบฟอร์ม กราฟ และแผนผัง เป็ นต้น ทั้งนี้ ได้ยดึ สิ่ งที่
นักเรี ยนได้พบเห็นในโรงเรี ยน และจะต้องใช้ในชีวิตจริ งเมื่อโตเป็ นผูใ้ หญ่
2. สมรรถนะการอ่านด้านต่างๆ 3 ด้าน
เนื่องจาก PISA ให้ความสําคัญกับการอ่านเพื่อการเรี ยนรู ้ มากกว่าการเรี ยนเพื่อ
การอ่านนักเรี ยนจึงไม่ถูกประเมินการอ่านธรรมดา (เช่น อ่านออก อ่านได้คล่อง แบ่งวรรคตอนถูก
ฯลฯ) เพราะถือว่านักเรี ยนอายุ 15 ปี จะต้องมีทกั ษะเหล่านั้นมาแล้วเป็ นอย่างดี แต่ PISA จะประเมิน
สมรรถภาพของนักเรี ยนในแง่มุมต่อไปนี้
2.1 ความสามารถที่จะดึ งเอาสาระของสิ่ งที่ได้อ่านออกมานั้น (Retrieving
information) ต่อไปจะใช้คาํ ว่า “ค้นสาระ”
2.2 ความเข้าใจข้อความที่ได้อ่าน สามารถตีความได้ แปลความสิ่ งที่ได้อ่าน
สามารถคิดวิเคราะห์เนื้อหาและรู ปแบบของข้อความที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งต่างๆ ในชีวิตหรื อในโลกที่อยู่
(Interpretation) ซึ่งต่อไปจะใช้คาํ ว่า “ตีความ”
3.3 ความเข้าใจข้อความที่ได้อ่าน สามารถตีความ แปลความสิ่ งที่ได้อ่าน คิด
วิเคราะห์เนื้อหาและรู ปแบบของข้อความที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งต่างๆ ในชีวิตหรื อในโลกที่อยู่ พร้อมทั้ง
ความ สามารถในการประเมินข้อความที่ได้อ่าน และสามารถให้ความเห็น หรื อโต้แย้งจากมุมมอง
ของตน (Reflection and Evaluation) หรื อเรี ยกว่า “วิเคราะห์”
3. ความสามารถในการใช้การอ่าน
PISA ประเมินความรู ้และทักษะการอ่านอีกองค์ประกอบหนึ่ ง โดยดูความ
สามารถในการใช้การอ่านที่ ว่ามี ความเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของข้อเขียนได้มากน้อย
เพียงใด เช่น ใช้นวนิ ยายจดหมาย หรื อชีวประวัติเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ใช้เอกสารราชการหรื อ
ประกาศแจ้งความเพื่อสาธารณประโยชน์ ใช้รายงานหรื อคู่มือต่างๆ เพื่อการทํางานอาชีพ ใช้ตาํ รา
หรื อหนังสื อเรี ยน เพื่อการศึกษา เป็ นต้น
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เกณฑ์การจําแนกระดับความรู ้และทักษะการอ่าน ของ PISA
การตัดสิ นว่าระดับความรู ้ของนักเรี ยนอยูใ่ นระดับตํ่าหรื อระดับสู งเพียงใด PISA
ได้กาํ หนดกรอบและเกณฑ์ความรู ้และทักษะการอ่านไว้เป็ นระดับต่าง ๆ 5 ระดับ ดังนี้
1. การอ่านระดับ 5 นักเรี ยนที่มีความสามารถในการอ่านถึงระดับ 5 คือผูท้ ี่
สามารถจัดการกับข้อเขียน สิ่ งที่ยากและซับซ้อน เช่น แสดงว่าสามารถอ่านข้อเขียนที่มีสาระยากๆ
และที่ไม่ค่อยพบเห็นในข้อเขียนทัว่ ไป แสดงให้เห็นว่าสามารถเข้าใจ แปลความ ตีความข้อเขียน
สามารถอ้างอิงหรื อเชื่อม โยงสาระที่อ่านกับวัตถุประสงค์หรื อภารกิจของตน และสามารถวิเคราะห์
และประเมินการเขียนอย่างวิพากษ์วิจารณ์ สามารถคาดการณ์ หรื อสร้างสมมติฐานจากสิ่ งที่ได้อ่าน
และดึงเอาความรู ้มาสร้างเป็ นแนวคิดของตนได้ แม้จะสิ่ งนั้นจะไม่คุน้ เคยหรื อไม่ใกล้เคียงกับสิ่ งที่
คาดหวังไว้กต็ าม
2. การอ่านระดับ 4 นักเรี ยนที่แสดงว่ามีทกั ษะระดับ 4 สามารถอ่านเข้าใจเนื้ อเรื่ อง
ที่ยาก บอก ตําแหน่ งของสาระต่างๆ ในเรื่ องที่ได้อ่าน สามารถตีความและแปลความจากข้อเขียนที่
ค่อนข้างซับซ้อน สามารถประเมินและวิเคราะห์ท้ งั เนื้ อหาและรู ปแบบของการเขียน แล้วสะท้อน
ออกมาเป็ นปฏิกิริยาตอบสนอง หรื อเป็ นแนวความคิดของตนเองโดยมีขอ้ เขียนที่อ่านเป็ นหลัก
3. การอ่านระดับ 3 สามารถอ่านเข้าใจเนื้ อหาที่ค่อนข้างยาก กล่าวคือ สามารถ
บอกสาระสําคัญและตีความจากข้อความที่มีความซับซ้อนพอสมควร และมีจุดเน้นที่เด่นชัดหลาย
จุด และสามารถเชื่อมโยงความรู ้เข้ากับเรื่ องที่คุน้ เคยในชีวิตประจําวัน สามารถประเมิน และ
วิเคราะห์รูปแบบและสาระของสิ่ งที่ได้อ่านได้ในระดับปานกลาง
4. การอ่านระดับ 2 นักเรี ยนที่มีความชํานาญในการอ่านอยูท่ ี่ระดับ 2 มีความ
ชํานาญในการอ่านในระดับพื้นฐานกล่าวคือ สามารถอ่านและบอกสาระได้ต่อเมื่อข้อความที่อ่าน
ค่อนข้างเด่นชัดตรงไปตรงมา สามารถอ้างอิงหรื อเปรี ยบเทียบ หรื อเชื่อมโยงกับสิ่ งที่เคยรู ้ได้ใน
ระดับตํ่า ประเมินและวิเคราะห์ได้ในระดับพื้นฐาน
5. การอ่านระดับ 1 ระดับนี้ถือว่าเป็ นการอ่านระดับตํ่าที่สุด นักเรี ยนจะจัดการกับ
การอ่านได้ในภารกิจที่ง่าย ๆ เช่น อ่านแล้วรู ้ว่าสิ่ งที่อ่านนั้นเกี่ยวกับอะไร สามารถบอกหรื อค้น
สาระสําคัญได้เพียงอย่างเดียว สามารถเชื่อมโยงข้อเขียนที่ได้อ่านกับสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของตน
ได้นอ้ ย ไม่สามารถอ้างอิงหรื อเปรี ยบเทียบได้ถา้ ต้องมีการคิดวิเคราะห์เพิ่มเติม
จากการศึกษาเกณฑ์การจําแนกระดับความรู ้และทักษะการอ่าน ของ PISA สรุ ปได้
ว่า การอ่านมีท้ งั หมด 5 ระดับ การอ่านระดับที่ 1 ถือว่าเป็ นการอ่านระดับตํ่าที่สุด อยูใ่ นขั้นความรู ้
ความจํา ส่ วนการอ่านระดับที่ 5 เป็ นการอ่านขั้นสู ง มีความยากและซับซ้อน การอ่านขั้นสู งนี้เหมาะ
สมกับนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษ เนื่ องจากนักเรี ยนเหล่านี้ สามารถเข้าใจ แปลความ ตีความ
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และสามารถวิเคราะห์และประเมินการเขียนอย่างวิพากษ์วิจารณ์ สามารถคาดการณ์ หรื อสร้าง
สมมติฐานจากสิ่ งที่ได้อ่าน และดึงเอาความรู ้มาสร้างเป็ นแนวคิดของตนได้
4. แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาทีส่ อง
การเรี ยนรู ้ภาษาที่สองมีงานวิจยั ซึ่งพอสรุ ปได้ตามที่ Krashen (1983) ได้เสนอสมมุติฐาน
เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนภาษาที่สองจากงานวิจยั ที่เกิดขึ้น ดังต่อไปนี้
4.1. The Acquisition Learning Hypothesis สมมุติฐานนี้อา้ งว่า ผูใ้ หญ่สามารถเรี ยน
ภาษาที่สองได้สองแบบ คือ เรี ยนภาษาธรรมชาติ (Acquisition) และเรี ยนภาษาแบบไม่เป็ น
ธรรมชาติ ภาษาและความถูกผิดในการใช้ภาษา เป็ นการเรี ยนในลักษณะที่ไม่ใกล้เคียงกับการเรี ยน
แบบธรรมชาติ หากคํานั้นผิดนั้นก่อให้เกิดความสับสนในการสื่ อสาร ไม่ใช่เกิดจากไวยากรณ์
4.2. The Natural Order Hypothesis สมมุติฐานนี้กล่าวว่า การเรี ยนรู ้กฎเกณฑ์ของภาษา
จะเป็ นไปตามลําดับก่อนหลังตามธรรมชาติ และลําดับขั้นตอนนี้จะคล้ายคลึงกันในผูเ้ รี ยนทุกคนที่
เรี ยนภาษาที่สอง เช่น ผูส้ อนไม่ตอ้ งเริ่ มสิ นแก้คาํ ผิดของกฎเกณฑ์บางอย่าง ที่ผเู ้ รี ยนยังไม่อยูใ่ นขั้นที่
จะรับรู ้กฎเกณฑ์น้ นั
4.3. The Momitor Hypothesis สมมุติฐานนี้อา้ งว่า การเรี ยนรู ้กฎเกณฑ์ของภาษาช่วยให้
ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการใช้ภาษาได้นอ้ ยมาก เพราะการรู ้กฎเกณฑ์ของภาษามีส่วนเพียงช่วย
ตรวจแก้ภาษาเท่านั้น สมมุติฐานนี้ ไม่ได้กล่าวว่า การเรี ยนรู ้ภาษาแบบธรรมชาติจะไม่สามารถช่วย
ให้ผใู ้ ช้ภาษาแก้ไขภาษาของตนได้ เพียงแต่กล่าวว่าการเรี ยนรู ้ภาษานั้น ช่วยได้เฉพาะการตรวจและ
การแก้ไขเท่านั้น ผูเ้ รี ยนไม่สามารถนําการเรี ยนรู ้แบบนี้มาสร้างภาษาขึ้นใช้ได้
4.4. The Input Hypothesis สมมุติฐานนี้กล่าวว่า ผูเ้ รี ยนภาษาที่สองสามารถเรี ยนรู ้ภาษา
ได้จากข้อมูลทางภาษาที่ได้รับ และข้อมูลที่ใช้ภาษาในระดับที่สูงกว่าระดับความรู ้ทางภาษาที่ผเู ้ รี ยน
มีอยูเ่ ล็กน้อย โดยใช้บริ บทหรื อข้อมูลนอกเหนือตัวภาษาเข้าช่วยในการทําความเข้าใจ
4.5. The Affective-filter Hypothesis สมมุติฐานนี้ กล่าวว่า ทัศนคติเป็ นตัวแปรที่มี
ผลกระทบต่อความสําเร็ จในการเรี ยนภาษา เช่น แรงจูงใจ ความเชื่อมัน่ เป็ นต้นแต่อย่างไรก็ตาม
สมมุติฐานทั้ง 5 ข้อดังกล่าวได้มีผแู ้ สดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและขัดแย้งดังนี้ Stevick (1982) มี
ความเห็นว่า การเรี ยนภาษาธรรมชาติและเรี ยนภาษาแบบไม่เป็ นธรรมชาติ มีส่วนอยูใ่ นกระบวน
การเดียวกัน และต่างก็เกื้อหนุ นซึ่ งกันและกัน ดังนั้นในการเรี ยนการสอนจึงควรให้ผเู ้ รี ยนได้มี
โอกาสทั้งรับรู ้และและเรี ยนรู ้ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้มีความสามารถในการใช้ภาษาอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ส่ วน Harmer (1985) มีความเห็นว่า เป็ นการยากที่จะทํานายว่าผูเ้ รี ยนจะเรี ยนรู ้ภาษาได้เมื่อไร จาก
การใช้ภาษาหรื อกฎเกณฑ์ เพราะขึ้นอยูก่ บั ความสามารถของแต่ละบุคคล เช่น ผูเ้ รี ยนบางคนเมื่อ
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ได้รับข้อมูล ก็สามารถเรี ยนรู ้สิ่งที่ตนยังไม่รู้ได้โดยไม่รู้ตวั หรื อผูใ้ หญ่ที่เรี ยนต้องการเห็นผลอย่าง
รวดเร็ วในการเรี ยน จําเป็ นต้องเรี ยนกฎเกณฑ์ของภาษาที่สามารถเรี ยนรู ้ได้เร็ วยิง่ ขึ้น
นอกจากนั้น สิ่ งหนึ่งที่สาํ คัญในการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คือการเสริ มแรง
การเสริ มแรง (Reinforcement) คือ การเพิ่มความถี่ของการเกิดพฤติกรรมอันเป็ นผลมาจากผลกรรม
ที่ตามหลังพฤติกรรมนั้น Skinner (1983 : 8) แบ่งการเสริ มแรงออกเป็ น 2 ประเภท คือ การเสริ มแรง
ทางบวก (Positive Reinforcement) และการเสริ มแรงทางลบ (Negative Reinforcement) การ
ประยุกต์หลักการเสริ มแรงในการสอน Skinner (1965 : 99) ได้ให้หลักการว่า “ผูเ้ รี ยน” ไม่ได้เรี ยนรู ้
ง่ายๆ ด้วยการที่ครู เป็ นผูบ้ อก หรื อครู ให้ผเู ้ รี ยนเห็นสิ่ งที่จะให้เขาได้เรี ยนรู ้ แต่การเรี ยนรู ้จะเกิดขึ้นก็
ต่อเมื่อผูเ้ รี ยนมีความอยากรู ้และต้องรู ้ว่าผลกรรมหรื อคุณค่าที่จะเกิดขึ้นจากการเรี ยนนั้นคืออะไร
เมื่อผูเ้ รี ยนฟั งครู หรื อดูในสิ่ งที่ครู ตระเตรี ยมไว้ให้แล้ว จะได้รับผลอะไรจากการกระทํานั้นๆ ถ้า
ผูเ้ รี ยนทําแล้วได้ตวั เสริ มแรง ผูเ้ รี ยนจะทําเช่นนั้นซํ้าๆ เพิ่มขึ้น
องค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง Krashen ได้อภิปรายไว้ที่เห็นได้ชดั ในงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กับการรับรู ้ภาษาที่สอง (SLA)
1. ความถนัด (Aptitude)
2. บทบาทของภาษาแม่ (Role of first language)
3. ประโยคและโครงสร้างที่ใช้เป็ นประจํา (Routine and pattern)
4. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Difference) Krashen
5. อายุ (Age)
หลังจากที่ได้ศึกษาทั้ง 5 สมมุติฐานของ Krashen ในเรื่ องของ Monitor Model หรื อ
Monitor Theory (MT) ก็พอจะสรุ ปอย่างสั้นๆ ได้ว่า นักเรี ยนรับรู ้ภาษาที่สองได้ก็ต่อเมื่อเขาได้รับ
การป้ อนข้อมูลที่สามารถเข้าใจได้และมีสภาพจิตใจที่พร้อมมากพอที่จะรับข้อมูลนั้นไป เมื่อจิตใจ
พร้อมและมีขอ้ มูลที่เข้าใจได้ การรับรู ้ก็จะประสบความสําเร็ จ ซึ่งในการเรี ยนวิชาที่มีเนื้อหาเชิงวิชา
การเป็ นภาษาอังกฤษ เช่ น วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มนุ ษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เศรษฐกิ จ
และการเมือง และสิ่ งแวดล้อม ฯ ซึ่ งเป็ นเนื้ อหาที่ค่อนข้างยาก นักเรี ยนต้องมีความรู ้ พ้ืนฐานเพื่อ
เชื่ อมโยงกับความรู ้ใหม่ที่น่าสนใจ โดยที่ครู สามารถป้ อนข้อมูลเพื่อให้นักเรี ยนสามารถเข้าใจได้
ง่ายเป็ นไปตามธรรมชาติ โดยผ่านกระบวนการสอนที่เรี ยกว่า “Task-Based Learning” ซึ่งมีรากฐาน
มาจากการรับรู ้ภาษาที่สองโดยธรรมชาติ (SLA) ประกอบกับแบบฝึ กเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษที่
น่ าสนใจและเหมาะกับระดับความสามารถของนักเรี ยน รวมทั้งการเสริ มแรงเข้าไปตามบริ บท
พฤติ กรรมการเรี ย นซํ้า ๆ บ่ อ ยๆ ก็จ ะทําให้การเรี ยนการสอนภาษาอัง กฤษเชิ งวิชาการประสบ
ผลสําเร็ จ
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5. การจัดการเรียนรู้ แบบเน้ นภาระงาน
5.1 ความหมายของภาระงาน
นักการศึกษาหลายท่านให้ความหมายของภาระงานในด้านการจัดการเรี ยนการ
สอนทางภาษาดังนี้
Ellis (2003: 4) ให้คาํ นิยามภาระงานว่า หมายถึง กิจกรรมหรื อชิ้นงานที่นกั เรี ยน
ต้องปฏิ บตั ิดว้ ยความเข้าใจมี การเชื่ อมโยงข้อมูลหรื อมีปฏิสัมพันธ์ในการใช้ภาษาซึ่ งเน้นการสื่ อ
ความหมายมากกว่ารู ปแบบทางภาษานอกจากนี้ เป็ นกิ จกรรมที่ มีเ ป้ าหมายขั้น ตอนชัด เจนและ
ต่อเนื่ องตัวอย่างเช่ นการวาดภาพขณะฟั งเทปและฟั งคําสั่งแล้วปฏิบตั ิตามโดยทัว่ ไปต้องการให้
ผูส้ อนพิจารณาความสมบูรณ์ของชิ้นงานและมีการสอนกิจกรรมภาระงานที่หลากหลายซึ่ งจะช่วย
ให้นักเรี ยนได้รับประโยชน์มากกว่าการใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารเพียงอย่างเดียว เขายังกล่าวอีกว่า
ภาระงาน คือ กิจกรรมที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งซึ่ งส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้ใช้ภาษาในการปฏิบตั ิงานจน
บรรลุตามจุดประสงค์ที่ต้ งั ไว้เพื่อให้ได้ชิ้นงานสมบูรณ์โดยเน้นการสื่ อความหมายมากกว่ารู ปแบบ
ของภาษาพร้อมทั้งมีการประเมินผลของงานด้วย Ellis ยังได้ให้ความหมายของภาระงานจํานวน 6
ประการดังนี้
1. ภาระงาน หมายถึง แผนการทํางานซึ่ งเป็ นเครื่ องมือกําหนดการสอนหรื อแผน
สําหรับกําหนดกิจกรรมในรายวิชาที่สอน
2. ภาระงานเกี่ ยวข้องกับการใช้ภาษาที่เน้นการสื่ อความหมายซึ่ งภาระงานต้อง
ส่ ง เสริ ม นัก เรี ย นในการใช้ภ าษาเพื่ อ การสื่ อ สาร โดยวิ ธี ก ารปฏิ บ ัติ จ ริ ง มุ่ ง เน้น การใช้ภ าษาสื่ อ
ความหมายในการปฏิบตั ิงาน
3. ภาระงานเกี่ยวข้องกับกระบวนการใช้ภาษาในสถานการณ์จริ งโดยกระตุน้ หรื อ
ส่ งเสริ มให้นักเรี ยนใช้ภาษาที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริ งในการสื่ อสาร เช่น การขอข้อมูลการ
ถามตอบและการซักถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
4. ภาระงานเกี่ ยวข้องกับทักษะฟั งพูดอ่านเขียนซึ่ งภาระงานสามารถเชื่ อมโยง
ทักษะทั้ง 4 เข้าด้วยกันเช่นฟังหรื ออ่านข้อความแล้วแสดงความเข้าใจโดยการพูดหรื อการเขียน
5. ภาระงานต้องส่ งเสริ มให้นักเรี ยนใช้กระบวนการคิดความรู ้ ความเข้าใจ เช่ น
การคัด เลื อ กการเรี ย งลํา ดับ การให้ เ หตุ ผ ลและการประเมิ น ผลข้อ มู ล เพื่ อ ที่ จ ะทํา ให้ บ รรลุ ต าม
เป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
6. ภาระงานต้องมีความชัดเจนตามเป้ าหมายของภาระงาน โดยในแผนการทํางาน
นั้นต้องกําหนดว่าภาษาที่ได้หลังจากภาระงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและเมื่อ
นักเรี ยนปฏิบตั ิงานเรี ยบร้อยแล้วจะได้เรี ยนรู ้และฝึ กภาษาที่ถูกต้องในภาระงานนั้น จากความหมาย
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ของภาระงานข้างต้นสรุ ปได้ว่า ภาระงานในการจัดการเรี ยนการสอนทางภาษา หมายถึง กิจกรรม
หรื อชิ้ นงานที่ สร้ างขึ้ นเพื่อให้นักเรี ยนได้ปฏิ บตั ิ จริ งตามเป้ าหมายที่ กาํ หนดไว้โดยใช้ภาษาเป็ น
เครื่ องมือในการทําภาระงาน นักเรี ยนต้องใช้ภาษาในสถานการณ์ที่สอดคล้องกับความเป็ นจริ งใน
การทําภาระงานและเน้นการสื่ อความหมายมากกว่ารู ปแบบทางภาษามีข้นั ตอนที่ชดั เจนในภาระงาน
มีการเชื่อมโยงทักษะทั้ง 4 ทักษะขณะปฏิบตั ิงานเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ชิ้นงานออกมาอย่างสมบูรณ์
มากที่สุด
5.2 แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องการจัดการเรียนแบบมุ่งภาระงาน
การเรี ย นแบบมุ่ งภาระงานเพื่ อพัฒนาทักษะทางการพูดและการเขี ยนนั้น อาศัย
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังนี้
5.2.1 แนวคิดการเรียนรู้ ภาษา (Language Acquisition) ของ Krashen (1981) ได้
เสนอแนวคิดว่าเกี่ยวกับตัวป้ อนที่เข้าใจได้ (Comprehensible Input) กล่าวคือนักเรี ยนจะสามารถ
บรรลุผลการเรี ยนรู ้ภาษาจะต้องได้รับตัวป้ อนภาษาที่สูงกว่าระดับความรู ้ของตนเล็กน้อยนอกจากนี้
Swain (1985) ได้เสนอเพิ่มเติมว่าทักษะการผลิตภาษา (Productive Output) ก็มีความสําคัญในการ
พัฒนาความรู ้ความสามารถทางการเรี ยนภาษาที่สองเช่นกัน ดังนั้น การเรี ยนแบบมุ่งปฏิบตั ิงานจึง
เป็ นการเปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนได้รับตัวป้ อนทางภาษาและผลิตภาษาในขณะปฏิ บตั ิ งานซึ่ งเป็ น
กระบวนการที่สาํ คัญยิง่ ในการเรี ยนภาษา (Richards, 2003 : 228)
5.2.2 ทฤษฎีอภิปัญญา (Metacognitive Theory) การเรี ยนแบบมุ่งปฏิบตั ิงานเพื่อ
ส่ งเสริ มความสามารถทางการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษนั้นจะเกิดประสิ ทธิ ภาพได้น้ นั นักเรี ยน
ต้อ งมี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจในเรื่ อ งที่ พูด และเขี ย นและมี ก ระบวนการทางความคิ ด ตั้ง แต่ ก ารวาง
แผนการปฏิบตั ิงานการแก้ไขปั ญหาการวิเคราะห์และการประเมินผลงานที่ปฏิบตั ิซ่ ึ งสอดคล้องกับ
ทฤษฎีอภิปัญญาที่ O’Malley et al (1985) กล่าวว่าเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้การวางแผนการ
ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานและการประเมินผลงานของตนหลังจากปฏิบตั ิงานแล้วอีกทั้ง Brown
(1987) ได้ให้ความหมายของอภิปัญญาว่าเป็ นความรู ้ความเข้าใจของกระบวนความคิดของบุคคล
สามารถควบคุมความคิดวางแผนตรวจสอบและประเมินผลความคิดในการเรี ยนรู ้ส่วน Flavell
(1979) แบ่งอภิปัญญาออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
1. ความรู ้เกี่ยวกับความรู ้ความเข้าใจ (Knowledge About Cognition) คือ
การตระหนักรู ้และการสะท้อนความคิด
2. การควบคุมเกี่ยวกับความรู ้และความเข้าใจ (Regulations of Cognition)
คือการใช้กลวิธีในการควบคุมกระบวนการที่เกี่ยวกับความรู ้ความเข้าใจในด้านการพูดและการเขียน
นั้น อภิปัญญาของนักเรี ยนเกิดขึ้นเมื่อนักเรี ยนตระหนักถึงวิธีการพูดและเขียนในโอกาสต่างๆ เข้าใจ
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ถึงกระบวนการวางแผนขั้นตอนอย่างเป็ นระบบและตรวจสอบประเมินผลงานที่นกั เรี ยนได้ปฏิบตั ิ
และสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและเกิดการเรี ยนรู ้
5.2.3 แนวคิด เกี่ย วกับ การเน้ น นั ก เรี ย นเป็ นศู น ย์ ก ลาง
(Learner-Centered
Approach) กระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้นนักเรี ยนเป็ นสําคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ถือว่านักเรี ยน
สําคัญที่สุดเป็ นกระบวนการจัดการศึกษาที่ตอ้ งเน้นให้นกั เรี ยนแสวงหาความรู ้และพัฒนาความรู ้ได้
ด้วยตนเองหรื อรวมทั้งมีการฝึ กและปฏิบตั ิในสภาพจริ งของการทํางานมีการเชื่อมโยงสิ่ งที่เรี ยนกับ
การประยุกต์ใช้ในสังคมมีการจัดกิจกรรมและกระบวนการให้นักเรี ยนได้คิดวิเคราะห์สังเคราะห์
ประเมินและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆนอกจากนี้ ตอ้ งส่ งเสริ มให้นักเรี ยนสามารถพัฒนาความสามารถ
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพของนักเรี ยนโดยสะท้อนจากการที่นกั เรี ยนสามารถเลือกเรี ยน
รายวิ ช าหรื อ เลื อ กทํา โครงงานหรื อ ชิ้ น งานในหั ว ข้อ ที่ ส นใจในขอบเขตเนื้ อ หาของวิ ช านั้น ๆ
(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2548) อีกทั้ง ณัฐวุฒิกิจ รุ่ งเรื อง (2545) ได้สังเคราะห์
ความหมายของการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นนักเรี ยนเป็ นสําคัญว่า หมายถึง การจัดการเรี ยนการ
สอนด้วยวิธีการที่หลากหลายสอดคล้องกับความถนัดความสนใจและความแตกต่างระหว่างบุคคล
นัก เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในการกํา หนดสาระที่ จ ะเรี ย นรู ้ ร่ ว มทํา กิ จ กรรมและปฏิ บ ัติ จ ริ ง จนค้น พบ
ข้อความรู ้ และวิธีการปฏิ บตั ิดว้ ยตนเองจากแหล่งเรี ยนรู ้ ที่หลากหลายและสามารถนําความรู ้ ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
ในการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ จ ะต้อ งคํา นึ ง ถึ ง หลัก ที่ สํา คัญ ซึ่ ง สมศัก ดิ์ ภู่ วิ ภ า
ดาวรรธน์ (2544) ได้แยกเป็ นข้อๆ รวม 7 ข้อดังนี้
1. ความต้องการหรื อความสนใจของนักเรี ยนเป็ นสําคัญ
2. เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนมากที่สุด
3. เน้นให้นกั เรี ยนสามารถสร้างองค์ความรู ้ได้ดว้ ยตนเองหมายความว่าให้สามารถ
เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ในสภาพความเป็ นจริ งสามารถวิจยั เชิงปฏิบตั ิการและสื บค้นหาความรู ้ดว้ ย
ตนเอง
4. เป็ นการพึ่งพาตนเองเพื่อให้เกิ ดทักษะที่จะนําสิ่ งที่เรี ยนรู ้ไปใช้ได้จริ งในชี วิต
ประจําวันและสามารถเข้าใจวิธีการเรี ยนรู ้ ของตนได้คือรู ้ วิธีคิดของตนเองและพร้ อมที่ จะปรั บ
เปลี่ยนวิธีคิดอย่างเหมาะสมไม่เน้นที่การจดจําเพียงเนื้อหา
5. เน้นการประเมิ นตนเองเดิ มผูส้ อนเป็ นผูป้ ระเมิ นการเปิ ดโอกาสให้นักเรี ย น
ประเมินตนเองอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่ องช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจตนเองได้ชดั เจนขึ้นเรี ยนรู ้จุดด้อย
และพร้อมที่จะปรับปรุ งหรื อพัฒนาตนเองให้เหมาะสมยิง่ ขึ้นการประเมินในส่ วนนี้เป็ นการประเมิน
ตามสภาพจริ งและใช้แฟ้ มสะสมผลงานช่วย
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6. เน้นความร่ วมมือซึ่งเป็ นทักษะที่สาํ คัญในการดําเนินชีวิตประจําวัน
7. เน้ น รู ปแบบการเรี ยนรู ้ ซ่ ึ งอาจเป็ นได้ท้ ัง ในรู ป แบบที่ เ ป็ นกลุ่ ม หรื อเป็ น
รายบุคคล
จากหลักการในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยยึดนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลางผูส้ อนจึง
ควรคํานึ งถึ ง อย่า งยิ่งและนํา มาใช้เ ป็ นแนวทางในการจัด การเรี ย นการสอนที่ เ น้น นัก เรี ย นเป็ น
ศูนย์กลาง ดังนั้น การเรี ยนแบบมุ่งปฏิบตั ิงานจึงสอดคล้องตามแนวคิดการเรี ยนที่เน้นนักเรี ยนเป็ น
ศูนย์กลางกล่าวคือกิจกรรมการเรี ยนมุ่งเน้นให้นกั เรี ยนตอบสนองความต้องการของนักเรี ยนเองและ
นัก เรี ย นได้มี โ อกาสคิ ด ตัด สิ น ใจแก้ปั ญ หาเข้า ใจวิ ธี ก ารเรี ย นรู ้ ข องตนระหว่ า งปฏิ บ ัติ ง านใน
กระบวนการปฏิบตั ิงานนักเรี ยนมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นนอกจากนี้นกั เรี ยนสามารถเรี ยนรู ้
ประสบการณ์จากการปฏิบตั ิงานที่เน้นสภาพความเป็ นจริ งหลังจากการปฏิบตั ิงานสําเร็ จนักเรี ยนได้
ประเมินตนเองและแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อก่อความเข้าใจในองค์ความรู ้อย่างถูกต้อง
5.3 การจัดการเรียนรู้ แบบเน้ นภาระงาน
ผูเ้ ชี่ยวชาญเสนอหลักการที่ช่วยให้ผสู ้ อนพิจารณาตัวเลือกและออกแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบเน้นภาระงานเพื่อกระตุน้ และส่ งเสริ มนักเรี ยนปฏิบตั ิงานให้ได้ประโยชน์สูงสุ ด ดังนี้
Willis (1996 :130-131) ได้กล่าวถึงการจัดการเรี ยนกิจกรรมแบบเน้นภาระงาน
สําหรั บนักเรี ยนว่าผูส้ อนต้องเตรี ยมภาษาสําหรับนักเรี ยนเป็ นพิเศษ และหาวิธีช่วยให้นักเรี ยนมี
โอกาสและความมัน่ ใจในการใช้คาํ หรื อวลีที่เรี ยนด้วยดังนั้นหลักการจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นภาระ
งานสําหรับนักเรี ยนต้องครอบคลุมในเรื่ องต่อไปนี้
1. ใช้ภ าษาเป้ าหมายในห้อ งเรี ย นเท่ า ที่ เ ป็ นไปได้โ ดยเริ่ ม ต้น จากคํา และวลี ที่
นักเรี ยนมีจากประสบการณ์เดิมหรื อสามารถคาดเดาได้
2. สร้างกิจกรรมที่มุ่งหวังให้นกั เรี ยนสามารถปฏิบตั ิงานได้บรรลุผลสําเร็ จ
3. สร้างบรรยากาศในห้องเรี ยนให้เป็ นกันเองและเกิดความร่ วมมือในการทํางาน
เพื่อว่านักเรี ยนรู ้สึกเป็ นอิสระในการทํางานหรื อกล้าซักถามเมื่อมีปัญหา
4. มั่น ใจว่ า ทุ ก กิ จ กรรมของภาระงานนั้ นสร้ า งความมั่น ใจแก่ นั ก เรี ยนด้า น
ความสามารถการใช้ภาษาของนักเรี ยน
5. ต้องยอมรับว่าภาระงานในขั้นตอนแรกอาจไม่สมบูรณ์แบบ
6. ควรให้การเสนอแนะนักเรี ยนในสิ่ งที่ผิดพลาดและส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนฝึ กหรื อ
ปฏิบตั ิซ้ าํ อีกครั้งหนึ่งโดยไม่ควรช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดมากเกินไป
7. ช่ ว ยให้ นั ก เรี ยนสามารถใช้ ภ าษาแม่ ไ ด้ต ลอดจนส่ ง เสริ มนั ก เรี ยนให้ ใ ช้
ภาษาเป้ าหมายในภาระงานให้มากที่สุด
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8. มัน่ ใจว่านักเรี ยนมีความเข้าใจคําสั่งในขั้นตอนการเรี ยนรู ้ แบบเน้นภาระงาน
และตระหนักว่านักเรี ยนต้องมี โอกาสในการฝึ กรู ปแบบโครงสร้ างของประโยคที่ถูกต้องในขั้น
ตอนท้ายของภาระงาน
9. ช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจประโยชน์ขององค์ประกอบในภาระงานและสามารถช่วย
ให้นกั เรี ยนย้อนคิดขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและสามารถตอบสนองความต้องการของนักเรี ยนได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ
นอกจากนี้ Willis ได้กล่าวถึงข้อดีในการจัดการสอนโดยวิธีการเรี ยนรู ้แบบเน้น
ภาระงานกับนักเรี ยนเพิ่มเติมว่าการจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นภาระงานสามารถช่วยให้นกั เรี ยนที่เรี ยน
อ่อนได้เรี ยนซ่อมเสริ มให้เข้าใจการใช้ภาษาชัดเจนและเห็นประโยชน์ของการเรี ยนรู ้แบบเน้นภาระ
งานมากขึ้นเกิดความมัน่ ใจในตนเองเพิ่มขึ้นและภาระงานสามารถช่วยให้บรรลุผลสําเร็ จทางด้าน
กระบวนการทางความคิดด้วย
Cameron (2001 : 31) เสนอหลักการในการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นภาระงานในห้อง
เรี ยนสําหรับนักเรี ยนไว้ ดังนี้
1. ภาระงานควรมีความชัดเจนเข้าใจง่ายและมีเอกภาพสําหรั บนักเรี ยนในเรื่ อง
หัวข้อกิจกรรมหรื อผลงาน
2. ภาระงานควรใช้ภาษาที่เน้นการสื่ อความหมายและจุดมุ่งหมายสําหรับนักเรี ยน
ในภาระงานนั้นๆ
3. ภาระงานควรมีเป้ าหมายการเรี ยนภาษาที่ชดั เจน
4. ภาระงานควรมีจุดเริ่ มต้นและจุดสิ้ นสุ ด
5. ภาระงานควรส่ งเสริ มความสนใจและความกระตือรื อร้นของนักเรี ยน
Ellis (2003 : 276-278) ได้ให้หลักการจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นภาระงานดังนี้
1. ความยากง่ายของภาระงานต้องเหมาะสมกับระดับนักเรี ยน
2. ผูส้ อนควรตั้งเป้ าหมายหรื อจุดประสงค์ของแต่ละภาระงานให้ชดั เจน
3. นัก เรี ย นจํา เป็ นต้อ งตระหนัก ถึ ง ความสํา คัญ ของภาระงานซึ่ ง นัก เรี ย นต้อ ง
ปฏิบตั ิงานอย่างจริ งจังมิใช่ทาํ เพียงเพื่อความสนุกสนานเท่านั้น
4. นักเรี ยนสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับบทบาทกิจรรมในบทเรี ยนของภาระ
งานนั้นๆพร้อมทั้งแก้ไขปั ญหาการใช้ภาษาที่เกิ ดขึ้นได้อย่างราบรื่ นโดยทํางานร่ วมกันเป็ นงานคู่
หรื องานกลุ่ม
5. ภาระงานส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนใช้ภาษาของตนเองในการปฏิบตั ิงานและเป็ นการ
สร้างบรรยากาศในการเรี ยนให้มีประสิ ทธิภาพ
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6. ภาระงานเบื้องต้นสําหรับนักเรี ยนคือการใช้ภาษาเพื่อมุ่งเน้นการสื่ อความหมาย
สิ่ งหนึ่ งที่จะทําให้นักเรี ยนประสบผลสําเร็ จในการใช้ภาษาคือการจัดภาระงานให้หลากหลายซึ่ ง
รวมทั้งโครงสร้างของภาษาที่ใช้ดว้ ย
7. ภาระงานที่ดีควรเปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้รูปแบบภาษาที่ถูกต้องทั้งนี้
ควรสอดคล้องกับหลักการในข้อ 6
8. ภาระงานที่ดีควรให้นกั เรี ยนประเมินผลในการดําเนินงานและความก้าวหน้าใน
การปฏิบตั ิงาน
นอกจากนี้ Ellis ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าหลักการจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นภาระ
งานดังกล่าวไม่สามารถครอบคลุมทุกหลักการบางหลักการไม่สามารถทําได้กบั วิธีการใดวิธีการ
หนึ่ งดังนั้นผูส้ อนจึงต้องเลือกวิธีการที่ตนเองมีความถนัดเข้าใจและสามารถทําให้นกั เรี ยนสามารถ
ปฏิบตั ิงานได้มีประสิ ทธิภาพมากที่สุด
จากหลักการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นภาระงานดังกล่าวสรุ ปได้ว่า การจัดการเรี ยนรู ้แบบ
เน้นภาระงานที่ดีน้ นั ต้องคํานึ งถึงระดับชั้นของนักเรี ยนเป้ าหมายและขั้นตอนการดําเนิ นการต้องมี
ความชัดเจนนักเรี ยนสามารถใช้ภาษาที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริ งเน้นการสื่ อความหมายมากกว่า
รู ปแบบทางภาษามีการประเมินผลการดําเนินการเพื่อปรับปรุ งและพัฒนาภาระงานต่อไป ดังนั้นจะ
เห็นได้วา่ การจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นภาระงานเป็ นการสร้างโอกาสให้นกั เรี ยนมีความมัน่ ใจกล้าที่จะ
ใช้ภาษาในการปฏิบตั ิงานและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ขสิ่ งเหล่านี้เป็ นการสร้าง
บรรยากาศการเรี ยนการสอนให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
5.4 องค์ ประกอบของการเรียนรู้แบบเน้ นภาระงาน
Candlin and Dermot (1987 : 10-12); Nunan (1989 : 10-11) และ Ellis (2003: 21)
ระบุองค์ประกอบของภาระงานที่สอดคล้องกันได้แก่
1. เป้ าหมาย (Goal) หมายถึง การกําหนดเป้ าหมายของภาระงานที่นักเรี ยน
สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายของภาระงานแต่ละชิ้นได้
2. ข้อมูลป้ อนเข้า (Input) หมายถึง ข้อมูลที่ได้รับจากการพูดหรื อข้อมูลที่ได้จาก
สื่ อต่างๆ และประสบการณ์ของนักเรี ยนในการปฏิบตั ิงาน
3. บทบาท (Roles) หมายถึง บทบาทของครู และนักเรี ยนในการดําเนิ นงานตาม
ภาระงานให้บรรลุผลสําเร็ จ
4. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน (Procedures) หมายถึงการกําหนดขั้นตอนและวิธีการทํา
ภาระงาน
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5. ผลงาน (Outcomes) หมายถึงผลสําเร็ จของผลงานมี 2 ประเด็นได้แก่ ด้าน
ผลผลิตคือผลงานหรื อชิ้นงานที่ปฏิบตั ิบรรลุเป้ าหมายของภาระงานและด้านกระบวนการคือรู ปแบบ
โครงสร้างภาษาและขั้นตอนการปฏิบตั ิงานอย่างมีระบบ
นอกจากนี้ Nunan (1989) ให้ความคิดเห็นเรื่ ององค์ประกอบว่าควรให้ความสําคัญของ
การจัดชั้นเรี ยน (Setting) และการประเมินผลภาระงาน (Feedback) ซึ่ งเป็ นการประเมินผลภาระงาน
ในด้านนักเรี ยนกระบวนการและชิ้นงาน
จากข้อมูลข้างต้นสรุ ปได้วา่ องค์ประกอบของภาระงานประกอบไปด้วยเป้ าหมาย ข้อมูล
ป้ อนเข้า บทบาท ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน ผลงานการจัดชั้นเรี ยนและการประเมินผลงาน ดังนั้นการ
ออกแบบภาระงานให้มีประสิ ทธิ ภาพต้องอาศัยองค์ประกอบดังกล่าวเพื่อที่จะท้าทายและดึ งดูด
ความสนใจของนักเรี ยนในการพัฒนาการใช้ภาษาของตนเองให้ดียงิ่ ขึ้น
5.5 รู ปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้ นภาระงาน
การเรี ยนรู ้ภาษาจากภาระงานต้องอาศัยกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนบรรลุชิ้นงาน
โดยให้นกั เรี ยนได้ฝึกการใช้ภาษาในสถานการณ์จริ งมากที่สุดเพื่อให้เกิดทักษะในการปฏิบตั ิ
Willis (2007 : 253) ได้เสนอรู ปแบบภาระงานจํานวน 7 รู ปแบบดังนี้
1. การจัดทํารายการ (Listing) คือรู ปแบบกิจกรรมที่มุ่งหวังให้นกั เรี ยนแสดงความ
คิดเห็นของตน โดยมีวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมความคิดและการค้นหาความจริ ง
2. การเรี ยงลําดับและการแยกประเภท (Ordering and sorting) คือรู ปแบบกิจกรรม
ที่นกั เรี ยนฝึ กใช้ภาษาในการเรี ยงลําดับข้อมูลและจัดแยกประเภทตามหัวข้อต่างๆได้ถูกต้อง
3. การจับคู่ (Matching) คือ รู ปแบบกิจกรรมที่นกั เรี ยนฝึ กจับคู่สิ่งที่ได้ฟังได้อ่าน
กับรู ปภาพ คํา วลี อนุประโยคและประโยค หรื อ จับคู่ทิศทางกับแผนที่
4. การเปรี ยบเทียบ (Comparing) คือ รู ปแบบกิจกรรมที่ให้นกั เรี ยนเปรี ยบเทียบ
ข้อมูลที่มีลกั ษณะเดียวกันแต่แหล่งที่มาหรื อเนื้ อหาต่างกันเพื่อที่จะรวบรวมส่ วนที่เหมือนกันหรื อ
คล้ายคลึงกันและแยกแยะส่ วนที่แตกต่างกันได้
5. การแก้ปัญหา (Problem solving) คือรู ปแบบกิจกรรมที่ให้นกั เรี ยนแสดงความ
คิดเห็นและเหตุผลพร้อมทั้งท้าทายให้นกั เรี ยนพยายามแก้ไขปัญหาให้บรรลุผล
6. งานที่สร้างสรรค์ (Creative task) หรื ออีกชื่อหนึ่งที่เรี ยกกันทัว่ ไปว่าโครงงาน
คือ รู ปแบบกิจกรรมที่ให้นกั เรี ยนทํางานเป็ นคู่หรื อกลุ่มงานประเภทนี้มีข้ นั ตอนการทํางานมากกว่า
ประเภทอื่นและเป็ นงานที่รวมกิจกรรมหลายประเภทเข้าด้วยกันซึ่งบางครั้งนักเรี ยนอาจต้องออกไป
ทํากิจกรรมนอกชั้นเรี ยนสิ่ งที่สาํ คัญที่ทาํ ให้งานเสร็ จสมบูรณ์น้ นั ขึ้นอยูก่ บั ทักษะการจัดการและการ
ทํางานร่ วมกัน
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7. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Sharing personal experience) คือรู ปแบบ
กิจกรรมที่ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนได้ใช้ภาษาพูดเกี่ยวกับตนเองและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบุคคลอื่นผลที่
ได้จากการปฏิสมั พันธ์น้ นั ใกล้เคียงกับบทสนทนาในชีวิตประจําวัน
Richards and Rodgers (2002 : 235) ได้จาํ แนกรู ปแบบภาระงานดังนี้
1. ภาระงานในการปะติดปะต่อข้อมูล (Jigsaw task) เป็ นกิจกรรมที่นกั เรี ยน
รวบรวมข้อมูลของแต่ละกลุ่มแล้วนํามาสรุ ปเป็ นภาพรวมของข้อมูลหรื อเรื่ องราวที่กาํ หนดให้
2. ภาระงานในการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Information-gap task) เป็ นกิจกรรมที่
นักเรี ยนทําเป็ นคู่หรื อกลุ่มมีการพูดแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันเพื่อให้ได้ภาระงานที่สมบูรณ์
3. ภาระงานการแก้ปัญหา (Problem-solving task) เป็ นกิจกรรมที่นกั เรี ยนได้รับ
ปัญหาและข้อมูลที่กาํ หนดให้และนักเรี ยนต้องพยายามร่ วมกันแก้ปัญหาให้บรรลุผลตามประสงค์
4. ภาระงานในการตัดสิ นใจ (Decision–making task) เป็ นกิจกรรมที่นกั เรี ยน
ได้รับปั ญหาซึ่ งมีทางเลือกในการแก้ปัญหาหลายวิธีนักเรี ยนต้องเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ งหลังจากนั้นมี
การอภิปรายเหตุผลการในกาแก้ปัญหาร่ วมกัน
5. ภาระงานในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Opinion exchange task) เป็ น
กิ จกรรมที่ กระตุน้ ให้นักเรี ยนกระตื อรื อร้ นในการอภิ ปรายผลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นโดย
นักเรี ยนไม่จาํ เป็ นต้องบรรลุขอ้ ตกลงร่ วมกัน
Ellis (2003 : 213) ได้เสนอรู ปแบบกิจกรรมที่เน้นภาระงานจํานวน 3 รู ปแบบ
ประกอบด้วย
1. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Information-gap activity) คือการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลจากคนหนึ่ งไปยังอีกคนหนึ่ งหรื อจากสถานที่หนึ่ งไปยังอีกสถานที่หนึ่ งเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่
สมบูรณ์
2. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเหตุผล (Reasoning-gap activity) คือข้อมูลใหม่ที่ได้
จากข้อมูลได้ผา่ นการลงความเห็นการสรุ ปความให้เหตุผลของนักเรี ยนมาแล้ว
3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Opinion-gap activity) คือการระบุและใช้
ภาษาแสดงความคิดเห็ นในเรื่ องของตัวบุคคลความรู ้สึกทัศนคติในการโต้ตอบกับสถานการณ์ที่
กําหนดให้ได้
จากรู ปแบบกิ จกรรมที่เน้นภาระงานข้างต้นนี้ สรุ ปได้ว่า กิจกรรมที่เน้นภาระงาน
นั้นเป็ นกิ จกรรมที่มุ่งส่ งเสริ มให้นักเรี ยนไดใช้ภาษาในสถานการณ์จริ งหรื อใกล้เคียงกับชี วิตจริ ง
ตลอดจนลงมือปฏิบตั ิงานด้วยตนเองและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ่านได้ดีดงั นั้นความหลากหลาย
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ของรู ปแบบกิจกรรมเหล่านี้สามารถพัฒนาศักยภาพของนักเรี ยนทั้งทางด้านการใช้ภาษาและทักษะ
กระบวนการทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
5.6 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบเน้ นภาระงาน
การจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นภาระงานเป็ นการเรี ยนรู ้ภาษาที่เกิดจากการใช้ภาระงาน
เป็ นสื่ อสิ่ งที่สาํ คัญคือนักเรี ยนต้องรู ้เป้ าหมายของภาระงานและทําความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบตั ิให้
ถูกต้องในแต่ละงานเพื่อมุ่งหวังให้นกั เรี ยนสามารถพัฒนาการใช้ภาษาที่สอดคล้องกับสถานการณ์
จริ งในชีวิต ประจําวัน ได้มีนกั การศึกษา 2 ท่านได้เสนอขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นภาระงาน
ดังนี้
Willis (2007 : 254) ได้เสนอขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นภาระงาน ดังนี้
1. กิจกรรมเตรี ยมความพร้อมก่อนอ่าน (Pre-task priming activities)
2. ภาระงาน (Task)
3. การเตรี ยมการรายงาน (Planning a report)
4. การรายงานข้อมูลกลับ (Reporting back)
5. การเน้นรู ปแบบ (Form focus)
6. การวิเคราะห์ภาษาและการฝึ กปฏิบตั ิ (Devise analysis and practice activities)
7. การทบทวนภาระงานและการประเมินผล (Task repetition and evaluation)
1. ขั้นกิจกรรมเตรี ยมความพร้อมก่อนอ่าน (Pre-task priming activities) ขั้นตอนนี้
คือการแนะนําหัวข้อและภาระงาน ดังนี้
1.1 ผูส้ อนจะช่ วยนักเรี ยนให้เข้าใจประเด็นสําคัญและจุดประสงค์ของภาระ
งาน เช่น การระดมความคิด การใช้รูปภาพฯลฯ
1.2 ผูส้ อนอาจเน้น คํา หรื อ วลี ที่ จ าํ เป็ นสํา หรั บ ภาระงานแต่ ย งั ไม่ ค วรสอน
โครงสร้างไวยากรณ์ใหม่
1.3 นักเรี ยนลงมือปฏิบตั ิข้ นั ตอนนี้ ตวั อย่างกิจกรรม เช่น การคัดเลือกคําที่ไม่
เข้ากลุ่มออก
1.4 ผูส้ อนควรให้เวลานักเรี ยนในการคิดเกี่ยวกับวิธีการปฏิบตั ิงาน
1.5 ถ้าภาระงานเกี่ยวข้องกับข้อความให้นกั เรี ยนอ่านหัวข้อ ข้อความ เพื่อทํา
ความเข้าใจเสี ยก่อน
2. ขั้นระหว่างการปฏิบตั ิงาน (Task cycle)
2.1 ภาระงาน (Task)
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2.2 นักเรี ยนสามารถทําภาระงานเป็ นงานคู่ (Pair work) หรื องานกลุ่ม (Group
work) พร้อมทั้งให้นกั เรี ยนได้มีโอกาสใช้ภาษาเป้ าหมายเพื่อแสดงความคิดเห็น
2.3 ผูส้ อนเดิ น รอบๆห้ อ งและสั ง เกตพฤติ ก รรมนัก เรี ย นพร้ อ มทั้ง กระตุ ้น
ผูเ้ รี ยนให้พยายามใช้ภาษาเป้ าหมายในการสื่ อสาร
2.4 ผูส้ อนช่ วยนักเรี ยนกรณี ท่ีตอ้ งการความช่ วยเหลือ เช่ น นักเรี ยนต้องการ
พูดอะไรแต่จะไม่แทรกเพื่อแก้ไขรู ปแบบภาษาที่ไม่ถูกต้อง
2.5 ผูส้ อนเน้นการใช้ภาษาที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์ที่เฉพาะหน้าและสร้างความ
มัน่ ใจกับนักเรี ยนโดยการทํางานเป็ นกลุ่ม
3. การวางแผนรายงาน (Planning a report)
3.1 การวางแผนเป็ นการเตรี ย มการสําหรั บ การรายงานผลซึ่ ง เป็ นขั้น ตอน
ต่อไป นักเรี ยนจะรายงานให้เพื่อนทั้งห้องรั บทราบเรื่ องการทําภาระงานว่าเป็ นอย่างไร และได้
ชิ้นงานหรื อผลงานอะไร
3.2 นักเรี ยนเขียนฉบับร่ างพร้อมทั้งฝึ กซ้อมว่าจะต้องเขียนหรื อพูดอะไร
3.3 ผูส้ อนเดินไปรอบๆ ห้องเรี ยนเพื่อแนะนํานักเรี ยนทางด้านภาษา
3.4 นักเรี ยนสามารถถามคําถามกับผูส้ อนเกี่ยวกับหัวข้อนั้นๆ
3.5 รายงานเป็ นรู ปการเขียนผูส้ อนสามารถส่ งเสริ มให้เพื่อนนักเรี ยนแก้ไขโดย
ใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษได้
3.6 ในขั้นการวางแผนเน้นเรื่ องความชัดเจนการเรี ยบเรี ยงและความถูกต้อง
ของข้อมูล
4. การรายงานกลับ (Report back)
4.1 ผูส้ อนสุ่ มถามนักเรี ยนบางคู่หรื อบางกลุ่มโดยให้รายงานสรุ ปแก่เพื่อนทั้ง
ห้องเพื่อให้ทุกคนสามารถเปรี ยบเทียบผลที่ได้วิธีการอาจเป็ นรู ปแบบการรายงานของนักเรี ยน 1-2
กลุ่มให้กลุ่มอื่นเปิ ดโอกาสแสดงความคิดเห็นและเติมเต็มในส่ วนต่างๆพร้อมทั้งกําชับให้นกั เรี ยน
จดบันทึกในระหว่างที่เพื่อนรายงานด้วย
4.2 ผูส้ อนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่ องเนื้ อหาที่นกั เรี ยนรายงานบางครั้งอาจ
ปรับภาษาใหม่ในภายหลังแต่ไม่ควรแก้ไขหน้าห้องเรี ยนขณะที่นกั เรี ยนรายงาน
5. การเน้นรู ปแบบ (Form Focus)
5.1 ผูส้ อนเตรี ยมคําศัพท์เฉพาะที่มีประโยชน์ วลี โครงสร้างและให้นักเรี ยน
ฝึ กแยกประเภท
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5.2 ผูส้ อนเน้นความถูกต้องของประโยคซึ่ งช่วยให้นกั เรี ยนสนใจรู ปแบบทาง
ภาษา
5.2 ผูส้ อนเลือกบทอ่านจากแบบฝึ กการอ่าน บทพูดหรื อบทฟังที่ผา่ นการตรวจ
จากผูเ้ ชี่ยวชาญ
5.3 กิ จกรรมควรเริ่ มจากความหมาย แล้วให้ตวั อย่าง นักเรี ยนต้องอ่านแล้ว
วิเคราะห์แยกแยะคําวลี ประโยคที่มีความหมาย และเติมลงในช่องว่างในแบบฝึ กที่ครู เตรี ยมมาให้
6. การวิเคราะห์ภาษาและการฝึ กปฏิบตั ิ (Devise Analysis and practice activities)
6.1 ผูส้ อนเตรี ย มรู ป แบบโครงสร้ า งทางภาษาที่ ไ ม่ ถูก ต้อ งในภาระงานให้
นักเรี ยนร่ วมกันวิเคราะห์โครงสร้างทางภาษากับเพื่อนๆ
6.2 ผูส้ อนให้นกั เรี ยนทํากิจกรรมฝึ กใช้ภาษาและสรุ ปโครงสร้างทางภาษาให้
นักเรี ยนเข้าใจชัดเจนซึ่งขึ้นอยูก่ บั เนื้อหาที่ได้วิเคราะห์แล้ว
6.3 ผูส้ อนให้ค วามช่ ว ยเหลื อ ขณะที่ นัก เรี ย นร่ ว มกัน ทํา งานเปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนถามคําถามได้
7. การทบทวนภาระงานและการประเมินผล (Task repetition and evaluation)
7.1 ผูส้ อนทบทวนการวิ เ คราะห์ ข องนัก เรี ย นอย่ า งเป็ นระบบอี ก ครั้ งบน
กระดานหรื อโปรเจ็คเตอร์จากนั้นให้นกั เรี ยนคัดลอกลงในสมุด
7.2 ผูส้ อนให้นกั เรี ยนคิดทบทวนเกี่ยวกับภาระงานและเขียนสิ่ งที่นกั เรี ยนรู ้สึก
ชอบหรื อไม่ชอบลงในกระดาษ
7.3 ครู ให้ผลสะท้อนกับนักเรี ยนทั้งระดับชั้น หรื อครู สัมภาษณ์นักเรี ยนเป็ น
กลุ่มย่อยและจดบันทึกสิ่ งที่นกั เรี ยนรู้สึกเกี่ยวกับภาระงาน
Willis ได้ให้ความคิดเห็ นเพิ่มเติมว่าเมื่อนักเรี ยนทําภาระงานแต่ละครั้ งเสร็ จสิ้ น
ผูส้ อนอาจเลือกทําการติดตามผล (Follow-up) ดังนี้
1. นักเรี ยนควรฝึ กใช้ภาษาที่เหมือนหรื อคล้ายกับภาระงานทางด้านการพูดซํ้าอีก
ครั้งหนึ่งแต่ควรเปลี่ยนจากคู่เดิมหรื อกลุ่มเดิม
2. นักเรี ยนควรย้อนกลับไปดูสื่อหรื อบทความของภาระงานและเขียนคําวลีหรื อ
โครงสร้างที่สาํ คัญแล้วจดบันทึก
3. นักเรี ยนควรได้อภิปรายถึงความรู ้สึกเกี่ยวกับภาระงานว่าเป็ นอย่างไรบ้างและ
อะไรที่นกั เรี ยนจะนําไปทําต่อไปหรื อเขียนบันทึกประจําวันเพื่อให้ผสู ้ อนอ่านทีหลัง
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Ellis (2003: 244-262) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการเรี ยนแบบเน้นภาระงาน ดังนี้
1. ขั้นเตรี ยมภาระงาน (Pre-task) เป็ นขั้นตอนที่มุ่งเน้นการเตรี ยมนักเรี ยนให้
สามารถปฏิบตั ิ งานได้ โดยเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรี ยนได้น้ นั
ซึ่งต้องอาศัยวิธีการ 4 วิธีดงั ต่อไปนี้
1.1 สนับสนุนนักเรี ยนให้ปฏิบตั ิงานที่มีลกั ษณะเหมือนกับภาระงาน (Task)
1.2 ให้นกั เรี ยนสังเกตรู ปแบบของการทําภาระงาน (Task)
1.3 กระตุน้ นักเรี ยนให้ทาํ กิจกรรมที่ไม่ใช่ภาระงานแต่เป็ นการส่ งเสริ มความ
พร้อมที่ปฏิบตั ิงานในขั้นต่อไป
1.4 วางแผนอย่า งเป็ นระบบสํา หรั บ ภาระงานหลัก ได้แ ก่ ก ารวางแผนการ
ปฏิบตั ิงานสําหรับนักเรี ยน การวางแผนที่ช้ ีแนะรู ปแบบภาษาและการวางแผนแบบเน้นเนื้อหา
2. ขั้นระหว่างการปฏิบตั ิ (During-task หรื อที่ Willis ใช้ว่า Task cycle) มีวิธีการ
ทําภาระงาน 2 วิธี ในการปฏิบตั ิงานในขั้นตอนนี้
2.1 คุณลักษณะของภาระงาน (Task performance options) คือ คุณลักษณะ
ต่างๆ ของภาระงานที่ ส่งเสริ มให้นักเรี ยนสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดยผูส้ อน
สามารถวางแผนการสอนล่วงหน้าได้เช่นประการแรกการกําหนดเวลาในการทําภาระงาน ถ้าผูส้ อน
เน้นการใช้ภาษาที่ถูกต้อง (Accuracy) ในการปฏิบตั ิงานควรให้นกั เรี ยนกําหนดระยะเวลาเอง แต่ถา้
ให้นกั เรี ยนเน้นการใช้ภาษาอย่างดี (Fluency) ควรกําหนดระยะเวลาให้นกั เรี ยนเพื่อฝึ กให้นกั เรี ยน
เกิดความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาโดยไม่คาํ นึงเรื่ องความถูกต้องนัก ประการที่สอง การให้ขอ้ มูล
บางส่ วนกับนักเรี ยนในขณะที่นักเรี ยนกําลังทําภาระงานและประการที่สาม คือการให้คาํ แนะนํา
ส่ วนของภาระงานที่นกั เรี ยนไม่คาดคิดคําตอบไว้ซ่ ึงเป็ นการท้าทายนักเรี ยน เช่น ภาระงานที่ตอ้ งการ
ตัดสิ นใจ (A decision-making task) เป็ นการกระตุน้ ให้นกั เรี ยนมีความสนใจและใช้ภาษาในภาระ
งานเพิ่มขึ้น
2.2 คุณลักษณะทางด้านกระบวนการ (Process options) คือ ขั้นตอนของภาระ
งานที่กาํ หนด ให้นกั เรี ยนทําตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายให้สมบูรณ์
3. ขั้นหลังการปฏิบตั ิ (Post-task หรื อที่ Willis ใช้วา่ Language focus) เป็ นขั้นตอน
ที่นกั เรี ยนรายงานผลการปฏิบตั ิงานพร้อมทั้งประเมินผลการปฏิบตั ิงานของนักเรี ยนเองระบุสาเหตุ
ของปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาในการสื่ อสารรวมทั้งภาษาที่ใช้ในภาระงานหลังจากนั้นผูส้ อนเลือก
ปัญหาทางภาษาที่ซ่ ึ งนักเรี ยนใช้ไม่ถูกต้องขณะปฏิบตั ิงานมาวิเคราะห์แก้ไขภาษาให้ถูกต้องร่ วมกัน
และท้ายสุ ดให้นกั เรี ยนได้ทาํ ภาระงานซํ้าอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้โอกาสนักเรี ยนได้ปรับปรุ งชิ้นงานของ
ตนเองและในการปฏิบตั ิ งานซํ้านั้นสามารถทําให้อยูภ่ ายใต้เงื่อนไขที่คล้ายคลึงกับภาระงานเดิมแต่
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สถานการณ์ ห รื อ คํา สั่งแตกต่ า งไปจากที่ ฝึ กปฏิ บตั ิ ไ ด้ หรื อ ฝึ กกิ จ กรรมใหม่ แ ต่ ใ ช้รู ป แบบและ
โครงสร้างภาษาที่ได้วิเคราะห์แล้ว
จากขั้นตอนการเรี ยนรู ้แบบเน้นภาระงานสรุ ปได้ว่า กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบเน้น
ภาระงานไม่เพียงแต่ช่วยให้นกั เรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ภาษาโดยใช้ภาระงานเป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้เท่านั้น
แต่เป็ นการสนองความต้องการของนักเรี ยนโดยตรงอีกทั้งนักเรี ยนยังสามารถวางแผนการทํางาน
เป็ นขั้นตอนแก้ไขปั ญหาที่เกิดจากการทํางานได้อย่างเป็ นระบบ และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ่าน
ได้ดงั นั้นจะเห็นได้ว่าแต่ละขั้นตอนของหลักการเรี ยนรู ้ขา้ งต้นนี้ มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้โดยการ
ปฏิบตั ิจริ งเปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนใช้ภาษาได้อย่างอิสระ โดยผูส้ อนนั้นทําหน้าที่เพียงคอยอํานวย
ความสะดวกและให้คาํ แนะนําเท่านั้น
ผูว้ ิจยั ได้จดั การเรี ยนรู ้แบบภาระงานตามขั้นตอนของ Willis (1996 : 116-130);
Ellis (2003 : 244-262) และ J. and D. Willis (2007 : 154-175) ซึ่งปรับขั้นตอนให้เหมาะสมสําหรับ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั โดยขั้นตอนของการเรี ยนรู ้แบบภาระงานมีการทํางาน 3 ขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นเตรี ยมปฏิบตั ิงาน (Pre-task) เป็ นขั้นตอนที่เตรี ยมนักเรี ยนในการปฏิบตั ิงาน
ได้แก่ การแนะนําเรื่ องที่จะเรี ยนจุดประสงค์ของภาระงานการเตรี ยมคําศัพท์และสํานวนใหม่ที่ใช้ใน
ภาระงานจากนั้นนักเรี ยนปฏิบตั ิงานที่มีลกั ษณะที่คล้ายคลึงกับงานที่ตอ้ งปฏิบตั ิจริ ง
2. ขั้นระหว่างปฏิบตั ิงาน (During-task) เป็ นขั้นตอนที่นกั เรี ยนทําความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิธีการปฏิบตั ิงานของนักเรี ยนเองงานที่ได้รับมอบหมายอาจเป็ นงานคู่หรื องานกลุ่มฝึ กให้
นักเรี ยนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสารกับเพื่อนในขณะปฏิบตั ิงานเมื่อผลิตชิ้นงานเรี ยบร้อย
แล้วให้เพื่อนในกลุ่มตรวจสอบแก้ไขผลงานเขียนรวมทั้งให้นกั เรี ยนวางแผนซักซ้อมเพื่อรายงานผล
การทํางานขณะที่เพื่อนรายงานผลให้นักเรี ยนทุกคนเขียนข้อผิดพลาดของการใช้ภาษาของเพื่อน
หลังจากนั้นนักเรี ยนแต่ละกลุ่มสลับการตรวจงานเขียนเพื่อตรวจสอบดูขอ้ ผิดพลาดทางโครงสร้าง
ภาษาซํ้าอีกครั้งหนึ่ง
3. ขั้นหลังปฏิบตั ิงาน (Post-task) เป็ นขั้นตอนที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนได้ใช้ภาษาให้
ถูกต้องตามรู ปแบบและโครงสร้างของภาษาประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ
3.1 ขั้นวิเคราะห์ภาษา (Language analysis) นักเรี ยนทุกกลุ่มร่ วมกันวิเคราะห์
รู ปแบบภาษาที่ผิดพลาดแก้ไขโครงสร้างทางภาษาที่ใช้ในภาระงานให้ถูกต้องโดยมีผสู ้ อนเป็ นผูใ้ ห้
คําแนะนําหรื อเติมเต็มในส่ วนที่ยงั มีขอ้ บกพร่ องอยูจ่ นนักเรี ยนเข้าใจอย่างดีจากนั้นให้นกั เรี ยนแต่ละ
กลุ่มชี้แจงปัญหาอุปสรรคและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการทํางานร่ วมกัน
3.2 ขั้นฝึ กใช้ภาษา (Practice) หลังจากที่นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้คาํ ศัพท์สาํ นวนและ
โครงสร้างภาษาที่วิเคราะห์แล้ว นักเรี ยนได้ฝึกรู ปแบบโครงสร้างทางภาษาที่ใช้ซ้ าํ อีกครั้งหนึ่ งทั้งนี้
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เพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วและถูกต้องจากนั้นผูเรี ยนได้ทาํ ภาระงานเป็ นรายบุคคลซึ่งสถานการณ์ที่
ฝึ กปฏิบตั ิต่างไปจากที่ทาํ ไวในขั้นระหว่าง
3.3 ขั้นติดตามผล (Follow-up) คือเมื่อนักเรี ยนปฏิบตั ิงานจนสิ้ นสุ ดทุกขั้นตอน
ของภาระงานแล้วมีการติดตามผลของนักเรี ยนโดยให้นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็นในห้องเรี ยนและ
เขียนบันทึกถึงสิ่ งที่ได้พฒั นาตลอดจนปั ญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเพื่อการปฏิบตั ิงานดีข้ ึนใน
ครั้งต่อไป
5.7 ประโยชน์ ในการจัดการเรียนรู้แบบเน้ นภาระงาน
Willis (1996, 2007: 137, 1-3) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการเรี ยนรู ้แบบภาระงาน
ดังนี้
1. นักเรี ยนมีความมัน่ ใจในการพูดและสื่ อสารกับผูอ้ ่านมากขึ้น
2. นักเรี ยนสนุกสนานมีแรงจูงใจเกิดความท้าทายในการปฏิบตั ิงาน
3. นักเรี ยนสามารถใช้ภาษาสื่ อสารอย่างเป็ นธรรมชาติพร้อมทั้งฝึ กการแก้ปัญหา
ต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
4. นักเรี ยนใช้ประสบการณ์เดิมมาสู่ บทเรี ยนใหม่และพบว่าน่าสนใจและเป็ นการ
เพิ่มพูนความคิดเดิมอีกด้วย
5. นักเรี ยนได้ใช้ภาษาในการสื่ อสารที่สอดคล้องกับสถานการณ์ จริ งจากข้อมูล
ข้างต้นสรุ ปประโยชน์ของการเรี ยนรู ้แบบเน้นภาระงานว่าเป็ นการเพิ่มพูนความรู ้ความคิดเดิมทําให้
นักเรี ยนเกิดความมัน่ ใจในการใช้ภาษามีปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ่านเพิ่มขึ้นฝึ กการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นได้
ดีเกิดความท้าทายและมีความสนุกสนานในการปฏิบตั ิงาน
6. นัก เรี ย นได้ฝึ กปฏิ บ ัติ กัน เป็ นคู่ หรื อ เป็ นกลุ่ ม ทํา ให้ภ าระงานมี ค วามความ
ยืดหยุน่
7. นักเรี ยนที่เรี ยน TBL เกิดแรงจูงใจมากกว่ากว่าการเรี ยนด้วยวิธี PPP
8. ภาระงานตรงกับความต้องการของผูเ้ รี ยนที่เน้นการปฏิบตั ิ โดยมีครู ผสู ้ อนเป็ นผู ้
ชี้แนะ
9. นักเรี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิจริ ง จากสื่ อสมจริ ง ช่วยกระตุน้ ในการเรี ยนรู ้
10. นักเรี ยนเรี ยนรู ้อย่างเป็ นธรรมชาติ ผ่านกระบวนการที่ง่ายและชัดเจน มีข้ นั ตอน
และการวัดการประเมินผลที่ถูกต้อง
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5.8 การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ แบบเน้ นภาระงาน (Task-Based Learning
Assessment)
การประเมิ นผลการจัดการเรี ยนรู ้ แบบเน้นภาระงาน เป็ นวิธีการประเมิ นผลการ
เรี ยนการสอนที่สามารถวัด ตรวจสอบหรื อประเมินผลการเรี ยนจากการให้นกั เรี ยนได้แสดงความรู ้
ความสามารถที่ได้รับว่านักเรี ยนมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดใช้วิธี การประเมินที่หลากหลาย การ
ประเมินภาระงาน เป็ นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถและทักษะตลอดจน ลักษณะนิ สัย
ในการเรี ยนของนักเรี ยน เพื่อนําข้อมูลที่รวบรวมมาใช้ในการตรวจสอบว่านักเรี ยนสัมฤทธิ์ ตามเป้ า
หมายของการเรี ยนการสอนที่กาํ หนดไว้หรื อไม่ ลักษณะการประเมินจะประเมิน ผ่านการพูด การ
แสดงท่าทาง การสาธิ ต การทดลอง การแสดงบทบาทสมมติ และอื่นๆ ซึ่ งทําให้ผปู ้ ระเมินสามารถ
ใช้การสังเกตเพื่อ ตรวจสอบสิ่ งที่นักเรี ยนแสดงออกมาว่ามีความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะ
ตามที่กาํ หนดไว้ในเป้ าหมาย ผูส้ อนสามารถบูรณาการ Task-Based Learning Assessment ใน
กระบวนการเรี ยนการสอน เพื่อสร้างประสบการณ์ทางการเรี ยน นอกจากนี้ การประเมินผลรู ปแบบ
นี้ จะประเมินโดยใช้เกณฑ์รูบิกส์ (Rubics) นั้น เราสามารถศึกษาเกณฑ์การประเมินโครงงานของ
นักเรี ยน ศึกษาวัตถุประสงค์และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ความหลาก หลายของผลงานในโครงงาน
เช่น การสาธิต การนําเสนอ การคิดวิเคราะห์ และคุณภาพของแหล่งข้อมูล
ขั้นตอนในการสร้างรู ปแบบของ Task-Based Learning Assessment 5 ขั้นตอน คือ
1. ระบุความคิดรวบยอดหลักและทักษะการคิดที่ตอ้ งการวัดผล
2. ระบุชนิดของผลงานที่ตอ้ งการให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิ โดยที่อาจจะให้นกั เรี ยนเป็ นผู ้
เลือก
3. กําหนดวัตถุประสงค์ของผลงานที่จะทํา เช่น ให้ขอ้ มูล โน้มน้าว หรื อ กระตุน้
4. เขียนกระบวนการที่นกั เรี ยนจะใช้
5. ให้คาํ แนะนํานักเรี ยนเกี่ยวกับการวัดผลอธิบายเกี่ยวกับรายการที่จะใช้ประเมิน
ขั้นตอนในการวัดผลแบบ Task-Based Learning Assessment
1. การระบุวตั ถุประสงค์ของ Task-Based Learning Assessment ในการดําเนินการ
วัดผลที่ดี ควรมีการระบุวตั ถุประสงค์ให้ชดั เจน โดยควรศึกษาประเด็นดังต่อไปนี้
1.1 ความคิดรวบยอด ทักษะ หรื อความรู ้ใดที่ตอ้ งการวัด
1.2 นักเรี ยนควรรู ้สิ่งใดบ้าง
1.3 นักเรี ยนควรทําภาระงานในระดับใด
1.4 ความรู ้ชนิดใดที่ควรวัดผล: การให้เหตุผล ความจํา หรื อ กระบวนการ
2. การเลือกกิจกรรม

42
หลังจากระบุวตั ถุประสงค์ของการวัดผล เราสามารถตัดสิ นใจเกี่ยวกับการเลือก
กิจกรรมต่างๆได้โดยคํานึ งถึงประเด็นต่อไปนี้ ได้แก่ ระยะเวลา แหล่งข้อมูลที่มีอยู่ ข้อมูลที่จาํ เป็ น
ต่อการตัดสิ นใจเกี่ยวกับคุณภาพของปฏิบตั ิงาน มีกิจกรรมอยู่สองประเภทที่เหมาะสมในการเลือก
กิจกรรม คือรู ปแบบเป็ นทางการซึ่ งนักเรี ยนจะตระหนักว่ากําลังถูกวัดผลอยู่และไม่เป็ นทางการซึ่ ง
นักเรี ยนนั้นจะไม่ทราบเลยว่ากําลังถูกวัดผลอยู่
3. การระบุเกณฑ์การวัดผล
เมื่ อ สามารถเลื อ กกิ จ กรรมและชิ้ น งานได้ แ ล้ว นั้ น เราจํา เป็ นต้อ งระบุ
องค์ประกอบของโครงงานหรื อชิ้นงานที่ตดั สิ นความสําเร็ จของการปฏิบตั ิงานของนักเรี ยน บางครั้ง
เราอาจจะสามารถหาเกณฑ์ในการประเมินโดยใช้หลักสู ตรพื้นฐานหรื อหลักสู ตรท้องถิ่ น หรื อ
เอกสารที่ เผยแพร่ แต่เราควรตระหนักว่าเกณฑ์การวัดผลนั้นอาจจะไม่เหมาะสมกับระดับของ
นักเรี ยนหรื อมีทกั ษะมากเกินไป
4. การสร้าง Rubrics ของการปฏิบตั ิงาน
Rubrics เป็ นระบบจัดลําดับที่ผสู ้ อนสามารถตัดสิ นใจได้ว่าผูเ้ รี ยนจะสามารถ
แสดงชิ้นงานและแสดงความคิดรวบยอดของความรู ้ที่ได้รับ ในการใช้Rubricsเราจําเป็ นต้องแน่ว่า
เกณฑ์ Rubricsของเรานั้นง่ายและยุติธรรม เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
5. การวัดผลการปฏิบตั ิงาน
การวัดผลการปฏิ บตั ิ งาน มี วิธีที่จ ะบัน ทึ กผลของ Task-Based Learning
Assessment ดังนี้
5.1 Checklist Approach เมื่อใช้วิธีการนี้ เราเพียงแต่ระบุว่ามีองค์ประกอบ
ใดบ้างที่มีอยูใ่ นการปฏิบตั ิงาน
5.2 Narrative / Anecdotal Approach เขียนเป็ นคําบรรยายว่านักเรี ยนทําอะไร
ในการปฏิบตั ิงาน จากรายงานนี้
5.3 Rating Scale Approach สามารถระบุระดับของมาตรฐาน โดยใช้เป็ นสเกล
ตัวเลข
5.4 Memory Approach สังเกตนักเรี ยนโดยมิได้จดบันทึกแต่ใช้การจดจําเพื่อ
ตัดสิ นใจว่านักเรี ยนประสบผลสําเร็ จหรื อไม่
5.5 Open-ended or extended response exercises การตั้งคําถามหรื อระบุปัญหา
ที่ให้นกั เรี ยนคิดหาคําตอบออกมาด้วยวาจา หรื อเขียนตอบออกมาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เช่น ในวิชา
วิทยาศาสตร์ นักเรี ยนจะต้องสามารถอธิบายในสิ่ งที่ได้จากการสังเกต หรื อ การอ้างเหตุผลของที่มา
ของเรื่ องราวต่างๆ ได้
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5.6 Extended tasks ในการตรวจประเมินผลงานแต่ละงานอาจต้องใช้เวลาใน
การพิจารณาในการตรวจสอบ แก้ไขหรื อ พิจารณาความถูกต้องให้ตรงตามมาตรฐานที่ต้ งั ไว้
5.7 Portfolios เป็ นการประเมินความหลากหลายของงาน โดย Portfolio
จะเป็ นการรวบรวมผลงานที่ดีที่สุดของนักเรี ยนมาไว้ รวมถึงกระบวนการขั้นตอนการทํางานต่างๆ
ของนักเรี ยน
นอกจากนี้ ครู ควรให้นกั เรี ยนทบทวนเกี่ยวกับภาระงานที่ปฏิบตั ิมาแล้ว จากนั้นให้
นักเรี ยนเขียนความรู ้สึกลงในกระดาษ แล้วนํามาส่ งให้ครู โดยที่ครู อาจตั้งคําถามเพื่อให้หัวข้อแคบ
ลง เช่น ให้นกั เรี ยนเขียน 2 สิ่ งที่นกั เรี ยนพอใจเกี่ยวกับแบบฝึ ก และเขียน 1 สิ่ งที่นักเรี ยนไม่พอใจ
หรื อครู ให้ขอ้ แนะนําในการพัฒนาภาระงานครั้งต่อไป หรื อครู อาจจะให้ผลสะท้อนที่เป็ นทางการแก่
นักเรี ยนเลยหลังจากนักเรี ยนได้ปฏิบตั ิภาระงานหลัก ครู บางคนอาจจะสัมภาษณ์นกั เรี ยนเป็ นภาษา
แม่ในกลุ่มเล็กนอกห้องเรี ยนแล้วจดความรู ้สึกของเด็กนักเรี ยนลงไป รวมถึง Edwards J. Willis
(2005 : 264) ได้เสนอให้นกั เรี ยนได้เขียนความรู ้สึกแล้วให้ถาม หรื อแสดงความคิดเห็นต่อภาระงาน
จากนั้นครู เอาความคิดเห็นเหล่านั้นทั้งหมดไปเขียนใส่ ในกระดาษขนาด 3 x 5 cm. รวมข้อความที่
นักเรี ยนเขียนทั้งหมดได้จาํ นวน 3 หน้ากระดาษ นักเรี ยนจะได้สนุกกับการอ่านรายงานที่ตวั เองและ
เพื่อนนักเรี ยนเขียน ซึ่ งวิธีน้ ี ได้ประโยชน์ท้ งั ตัวครู และนักเรี ยน นักเรี ยนได้รู้ว่านักเรี ยนคนอื่นก็มี
ความรู ้ สึ ก เดี ย วกั น และแตกต่ า งบ้า ง และนั ก เรี ยนก็ ส ามารถเอาชนะความกลัว ในการพู ด
ภาษาอังกฤษในชั้นเรี ยนได้ในที่สุด
6. แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับการสร้ างแบบฝึ ก
6.1 ความหมายของแบบฝึ ก
สมศักดิ์ สิ นธุรเวชญ์ (2524 : 106) กล่าวไว้วา่ แบบฝึ กคือการจัดประสบการณ์ที่เน้น
การฝึ กหัดเพื่อให้เกิดความจําจนกระทัง่ สามารถปฏิบตั ิได้โดยอัตโนมัติข้ นั ตอนในการสอนก็มกั จะ
เริ่ มต้นด้วยการบอกหรื อทําให้ดูเป็ นตัวอย่างแล้วให้นกั เรี ยนทําตามและฝึ กหัดเรื่ อยไปจนกระทัง่ จํา
และทําได้โดยอัตโนมัติ
วรรณ แก้วแพรก (2526 : 86) ได้กล่าวถึงแบบฝึ กหัดที่ครู ควรจัดให้แก่นกั เรี ยน
เพื่อให้นกั เรี ยนได้มีทกั ษะเพิ่มขึ้นโดยการทํากิจการอย่างหนึ่ งด้วยความสนใจและพอใจหลังจากที่
นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้เรื่ องนั้นมาบ้างแล้วและใช้ฝึกทักษะทางภาษาตามจุดประสงค์ของการเรี ยนแต่ละ
บทเพื่อให้เกิดความแม่นยําคล่องแคล่วในแต่ละทักษะอีกทั้งเป็ นเครื่ องมือในการประเมินทักษะทาง
ภาษาของนักเรี ยนอีกด้วย
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มาสวิมล รักบ้านเกิด (2526 : 6) ได้กล่าวว่าแบบฝึ กเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้เด็ก
นักเรี ยนมีพฒั นาการทางภาษาได้ดีข้ ึนทั้งยังช่ วยเสริ มให้ทกั ษะคงทนและยังเป็ นอุปกรณ์ที่ช่วยให้
นักเรี ยนมีพฒั นาการทางภาษาดี ข้ ึนเพราะหลังจากการฝึ กแล้วนักเรี ยนมีโอกาสใช้ภาษาที่ทนั สมัย
เหมาะสมกั บ เหตุ ก ารณ์ ปั จ จุ บ ัน แบบฝึ กหั ด เป็ นเครื่ องมื อ ที่ ท ํา ให้ เ กิ ด การเรี ยนรู ้ ไ ด้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพแบบฝึ กทางภาษาไม่เพียงแต่จะช่วยให้การสื่ อสารดําเนินไปด้วยดีเท่านั้นหากยังทําให้
นักเรี ยนมีพฤติกรรมในการสื่ อสารเป็ นอัตโนมัติ
นวลจันทร์ จันทร์ ขาว (2539 : 8) ให้ความหมายไว้ว่า แบบฝึ กทักษะคือเอกสาร
ประกอบแผนการสอนที่มีเนื้ อหาเป็ นการฝึ กทักษะความชํานาญอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นการอ่านออก
เสี ยงการฟังหรื อการพูด
วิมลรัตน์ สุ นทรโรจน์ (2547 : 83) สรุ ปว่า แบบฝึ กทักษะเป็ นสื่ อการเรี ยนประเภท
หนึ่ งที่ เป็ นส่ วนเสริ มสําหรั บให้นักเรี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิ เพื่อให้เกิ ดทักษะความรู ้ ความเข้าใจซึ่ งใน
หนังสื อส่ วนใหญ่จะมีแบบฝึ กทักษะอยู่ทา้ ยบทเรี ยนหรื อเป็ นแบบฝึ กที่ครู สร้ างขึ้นมาเพื่อพัฒนา
ทักษะการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
บุษบา รัตนะวิศ (2548) สรุ ปว่า แบบฝึ กเป็ นการจัดประสบการณ์หรื อกิจกรรมที่ครู
สร้างขึ้นเพื่อเสริ มทักษะให้นกั เรี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิเพื่อทบทวนเนื้ อหาความรู ้ต่าง ๆ ที่เรี ยนไปแล้ว
จนกระทัง่ สามารถนําความรู ้ไปใช้ได้โดยอัตโนมัติ ถูกต้อง คล่องแคล่ว แม่นยํา แบบฝึ กจึงเป็ นสิ่ งที่
มีประโยชน์กบั ผูเ้ รี ยน และยังช่วยให้นกั เรี ยนแก้ไขข้อบกพร่ องทางการเรี ยนด้วยการฝึ กฝนจากแบบ
ฝึ กที่ครู สร้าง
กาญจนา แก้วจํารัส (2551) สรุ ปว่า เครื่ องมือย่อยประกอบโครงการสอนที่สร้างขึ้น
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทักษะหรื อความชํานาญในเนื้ อหาเพิ่มขึ้นด้วยตนเองง่ายขึ้นหลังจากการเรี ยนรู ้
เนื้อหาในบทเรี ยนไปแล้ว
อุบลวรรณ ปรุ งวณิ ชพงษ์ (2551) สรุ ปว่า เอกสารประกอบการสอนหรื อเครื่ องมือ
ทางการเรี ยนอย่างหนึ่ งของนักเรี ยนที่มุ่งให้นกั เรี ยนฝึ กหัดด้วยตนเอง เพื่อจะได้มีทกั ษะหรื อความ
ชํานาญเพิ่มมากขึ้นหลังจากได้เรี ยนรู ้ทฤษฎีหรื อเนื้ อหาแล้ว และในแบบฝึ กควรประกอบด้วยคํา
แนะนําในการทําข้อคําถามหรื อกิจกรรมและช่องว่างให้นกั เรี ยนตอบคําถาม ซึ่งอาจแยกเป็ นหน่วย
หรื อรวมเล่มก็ได้
ทัศนีย ์ วิจิตรพัฒนา (2555) สรุ ปว่า แบบฝึ กภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารโดยใช้สื่อ
เอกสารจริ ง คือ แบบฝึ กที่ มีความเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน และสามารถพัฒนาทักษะการสื่ อสารของ
นักเรี ยนได้
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จากความหมายของแบบฝึ กสรุ ปได้ดังนี้ แบบฝึ กคื อการจัด ประสบการณ์ ห รื อ
กิ จ กรรมที่ ครู สร้ างขึ้ นเพื่อเสริ มทัก ษะให้นักเรี ยนได้ฝึกปฏิ บตั ิ เ พื่อทบทวนเนื้ อหาความรู ้ ต่างๆ
ที่ได้เรี ยนไปแล้ว เกิดการเรี ยนรู ้เมื่อได้ฝึกปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิง่ แบบฝึ กการอ่านเชิง
วิชาการที่มีเนื้ อหาทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปะ เศรษฐกิจ และการเมือง การปกครอง
จําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องฝึ กปฏิบตั ิให้เกิดความคุน้ เคย เพราะมีเนื้อหา คําศัพท์ ประโยค ที่ค่อนข้างยาก
และท้าทาย แม้ว่านักเรี ยนจะไม่ได้เรี ยนอยู่ในห้องเรี ยนก็สามารถฝึ กทําได้ จนกระทัง่ สามารถนํา
ความรู ้ไปใช้ได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่วแม่นยําแบบฝึ กจึงเป็ นสิ่ งที่มีประโยชน์กบั นักเรี ยน
6.2 ลักษณะของแบบฝึ กทีด่ ี
วิมลรัตน์ สุ นทรโรจน์ (2547 : 83-84) สรุ ปไว้วา่ ลักษณะของแบบฝึ กที่ดีมีดงั นี้
1. เป็ นสิ่ งที่นกั เรี ยนเรี ยนมาแล้ว
2. เหมาะสมกับระดับวัยหรื อความสามารถของนักเรี ยน
3. คําชี้แจงสั้นๆที่ช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจทําได้ง่าย
4. ใช้เวลาที่เหมาะสมคือไม่นานเกินไป
5. เป็ นสิ่ งที่น่าสนใจและท้าทายให้นกั เรี ยนแสดงความสามารถ
6. เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนเลือกทั้งแบบตอบแบบจํากัดและตอบอย่างเสรี
7. มีคาํ สัง่ หรื อตัวอย่างแบบฝึ กที่ไม่ยาวเกินไปและไม่ยากแก่การเข้าใจ
8. ควรมีหลายรู ปแบบมีความหมายแก่นกั เรี ยนที่ทาํ แบบฝึ ก
9. ใช้หลักจิตวิทยา
10. ใช้สาํ นวนภาษาที่เข้าใจง่าย
11. ฝึ กให้คิดได้เร็ วและสนุกสนาน
12. ปลุกความสนใจหรื อเร้าใจ
13. เหมาะสมกับวัยและความสามารถ
14. สามารถศึกษาด้วยตนเองได้
แบบฝึ กมี ความจํา เป็ นสํา หรั บการเตรี ย มความพร้ อมด้านภาษาเป็ นเครื่ องมื อที่
สําคัญในการฝึ กทักษะการฝึ กฝนช่วยให้เกิดความชํานาญ ในการสร้างแบบฝึ กให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ต้องศึกษาองค์ประกอบและเลือกตามความเหมาะสมกับระดับความสามารถ River (1968 : 97-105)
กล่าวโดยสรุ ปว่าแบบฝึ กต้องฝึ กนักเรี ยนมากพอสมควรในเรื่ องหนึ่ งๆแต่ละบทควรฝึ กโดยใช้แบบ
ประโยคเพียงหนึ่ งแบบเท่านั้นประโยคที่ฝึกควรเป็ นประโยคสั้นๆและคําศัพท์ควรใช้คาํ ที่พดู กันใน
ชีวิต ประจําวันอีกประการหนึ่ งแบบฝึ กต้องมีหลายๆแบบใช้ความคิดแล้วสามารถนําสิ่ งที่เรี ยนแล้ว
ไปใช้ในชีวิตประจําวันส่ วน วรรณ แก้วแพรก (2526 : 33-36) และวิชยั เพชรเรื อง (2531 : 73) ได้
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กล่าวถึงลักษณะแบบฝึ กที่ดีว่าควรมีเนื้ อหาอยู่ในบทเรี ยนมีหลายแบบหลายลักษณะส่ งเสริ มให้ใช้
ความคิดและมี ส่วนร่ วมในการสร้ างแบบฝึ กหัดสํานวนภาษาไม่ควรยากเกิ นไปแบบฝึ กนั้นควร
เกี่ ย วข้อ งกับ ชี วิ ต ประจํา วัน ของเด็ ก มี ห ลัก จิ ต วิ ท ยาเข้า ช่ ว ยเช่ น มี ก ารสร้ า งแรงจู ง ใจให้ เ ด็ ก
กระตือรื อร้นอยากที่จะกระทํากิจกรรมนั้น สิ่ งที่สาํ คัญคือแบบฝึ กนั้นควรมีคาํ สั่งหรื อตัวอย่างที่ไม่
ยากเกิ นไป ดังนั้น แบบฝึ กที่ ดีควรมีลกั ษณะที่เกี่ ยวข้องกับนักเรี ยนมีจิตวิทยาและกระบวน การ
เรี ยนรู ้ของนักเรี ยนสร้างขึ้นเพื่อฝึ กสิ่ งที่จะสอนและในการฝึ กแต่ละครั้งควรเป็ นบทฝึ กสั้นๆเข้าใจ
ง่ายยัว่ ยุให้นกั เรี ยนสนใจฝึ ก
กล่าวโดยสรุ ปลักษณะของแบบฝึ กที่ดีจะต้องสอดคล้องกับแผนการเรี ยนรู ้ เป็ น
แบบฝึ กสั้นๆ ฝึ กหลายๆ ครั้งมีหลายรู ปแบบ สี สันสวยงามน่ าอ่านมีความสําคัญในการฝึ กให้เกิ ด
ความชํานาญควรฝึ กเพียงเรื่ องเดียวในการฝึ กนั้นๆ มีคาํ อธิบายที่ชดั เจนใช้ภาษาที่ง่ายๆใช้เวลาฝึ กไม่
นานเกินไปเมื่อนักเรี ยนได้เรี ยนได้รับการฝึ กแล้วสามารถพัฒนาตนเองได้ดีข้ ึนจึงนับได้ว่าเป็ นแบบ
ฝึ กที่ ดีและมี ประโยชน์คุม้ ค่าทั้งต่อผูส้ อนและนักเรี ยนเพื่อใช้แก้ไขข้อบกพร่ องของนักเรี ยนที่ มี
ปัญหาได้
6.3 หลักในการสร้ างแบบฝึ ก
วิมลรัตน์ สุ นทรโรจน์ (2547 : 83-84) สรุ ปไว้ว่า หลักในสร้างแบบฝึ กมีหลักการ
สร้างดังนี้
1. ความใกล้ชิดถ้าใช้สิ่งเร้ าและตอบสนองเกิ ดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันจะสร้ าง
ความพอใจให้แก่นกั เรี ยน
2. การฝึ ก คือ การให้นกั เรี ยนทําซํ้าเพื่อช่วยสร้างความรู ้ความเข้าใจที่แม่นยํา
3. กฎแห่ งผล คือ การให้นกั เรี ยนได้ทราบผลการทํางานของตนเองด้วยการเฉลย
คําตอบให้จะทําให้นกั เรี ยนทราบข้อบกพร่ องเพื่อปรับปรุ งแก้ไขและเป็ นการสร้างความพอใจให้แก่
นักเรี ยน
4. การจูงใจ คือ การจัดแบบฝึ กหัดเรี ยงลําดับจากแบบฝึ กที่ง่ายและสั้นไปสู่ แบบ
ฝึ กที่ยาวและยาก ควรมีภาพประกอบและมีหลายรสหลายรู ปแบบ
แบบฝึ กนั้นเป็ นสิ่ งสําคัญของการเรี ยนการสอนนอกจากจะช่ วยให้นักเรี ยนเกิ ด
ทัก ษะความชํา นาญแล้ว ยัง ช่ ว ยให้ นัก เรี ย นสามารถจํา บทเรี ย นได้ย าวนานแบบฝึ กที่ ดี แ ละมี
ประสิ ทธิ ภาพนั้นต้องมีความหมายต่อนักเรี ยนดังนั้นการสร้างแบบฝึ กจึงต้องมีหลักฝึ กว่าแบบฝึ กที่
สร้างนั้นควรมีแนวทางไปในทางใดเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาของบทเรี ยนการสร้างแบบฝึ กที่ดีจึง
ควรมีหลักในการจัดทําดังที่วรรณ แก้วแพรก (2526 : 87) และวิชยั เพชรเรื อง (2531 : 77) ได้
กล่าวถึงหลักในการจัดทําแบบฝึ กว่าต้องมีจุดมุ่งหมายในการจัดแน่ นอนมีเอกภาพและสมบูรณ์ใน
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ตัวเองจัดจากง่ายไปหายากคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลจัดหลังจากสอนบทเรี ยนหรื อเนื้อหา
นั้นแล้วสนองความสนใจ และความ สามารถของนักเรี ยนเน้นการแก้ปัญหาส่ งเสริ มให้นักเรี ยนมี
ส่ วนร่ วมในการเรี ยนเต็มที่ ดังนั้น หลักในการจัดทําแบบฝึ กว่าควรตั้งวัตถุประสงค์ศึกษาเนื้อหาและ
ปั ญหาความบกพร่ องของเด็กในการเรี ยนตลอดจนศึ กษาลักษณะของแบบฝึ กพร้ อมทั้งกําหนด
รู ปแบบและสร้างแบบฝึ กให้ตรงกับเนื้อหาที่จะแก้ไขนอกจากนี้ ประพนธ์ จ่ายเจริ ญ (2536 : 15) ได้
กล่าวถึงหลักการสร้างแบบฝึ กว่าควรกําหนดจุดมุ่งหมายวิเคราะห์เนื้อหาเขียนจุดประสงค์แล้วเขียน
โจทย์ตามเนื้อหาและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่กาํ หนดไว้ให้สอดคล้องกับหลักจิตวิทยาการเรี ยนรู ้
และควรนําไปทดลองใช้ก่อนที่จะนําไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างนอกจากนี้ มาลา ชูเชิด (2539 : 27)
ได้สรุ ปถึงหลักในการสร้างแบบฝึ กว่าแบบฝึ กควรมีหลายๆแบบเนื้อหาต้องไม่ยากเกินความสามารถ
ของนักเรี ยนและไม่ควรเน้นความรู ้ ความจําอย่างเดี ยวส่ งเสริ มความคิดและสร้ างสรรค์มีความ
เชื่อมัน่ เที่ยงตรงและมีประสิ ทธิภาพ
กล่าวโดยสรุ ป หลักในการสร้างแบบฝึ กนั้นต้องมีจุดมุ่งหมายจัดจากง่ายไปหายาก
มีหลายๆ แบบคํานึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลความสนใจความสามารถของนักเรี ยนการวัด
และประเมินผลที่สาํ คัญจะต้องส่ งเสริ มความคิดไม่ใช่เป็ นความรู ้ความจําเพียงอย่างเดียว
การสร้างแบบฝึ กครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้คาํ นึงถึงความสนใจในการอ่านของนักเรี ยนในวัยนี้
การนําเนื้ อหามาสร้างแบบฝึ กได้คาํ นึ งถึงความยากง่ายของวัยและระดับชั้น ในการสร้างได้คดั เลือก
สาระการเรี ยนรู ้จากหลักสู ตรโรงเรี ยนวิทยาศาสตร์ ภูมิภาคซึ่ งสอดคล้องกับหลักสู ตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 ช่วงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5) มาสร้างแบบฝึ ก
6.4 หลักจิตวิทยาในการสร้ างแบบฝึ ก
ในการสร้างแบบฝึ กสิ่ งหนึ่งที่ผสู ้ ร้างต้องคํานึงถึงคือหลักจิตวิทยาเพื่อให้สอดคล้อง
กับความสนใจและความสามารถของเด็กความแตกต่างระหว่างบุคคลตลอดจนพัฒนาการของเด็ก
ซึ่ งมีนกั การศึกษากล่าวไว้หลายท่านดังที่ มาสวิมล รักบ้านเกิด (2526 : 24) กล่าวไว้ว่าหลักจิตวิทยา
ในการสร้างแบบฝึ กควรเร้าและตอบสนองโดยให้นกั เรี ยนเกิดความสนใจด้วยการใช้แบบฝึ กหลายๆ
ชนิ ด ตรงความสามารถและความเข้า ใจนํา สิ่ ง ที่ เ รี ย นรู ้ ม าแล้ว ตอบได้ต รงเป้ าหมายมากที่ สุ ด
นอกจากนี้ สุ จริ ต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย์ (2536 : 65-73) ได้กล่าวถึงการสร้างแบบฝึ ก
ว่าต้องยึดหลักจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ที่เกี่ยวข้องมาสร้างแบบฝึ กซึ่งจะใช้เป็ นแนวทางในการจัดกิจกรรม
เพื่อสร้างบรรยากาศและสภาพการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิภาพควรคํานึงถึงสิ่ งต่อไปนี้
1. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual difference) นักเรี ยนแต่ละคนมีความรู ้
ความถนัด ความสามารถและความสนใจทางภาษาแตกต่ า งกัน ก่ อ นสอนควรมี ก ารทดสอบ
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ความสามารถทางภาษาของเด็กเสี ยก่อนเด็กคนใดมีความสามารถสู งก็ให้การสนับสนุ นให้มีทกั ษะ
สู งยิง่ ขึ้นไปอีกส่ วนเด็กคนใดมีทกั ษะตํ่าควรพยายามซ่อมเสริ มให้เป็ นพิเศษ
2. การเรี ยนรู ้โดยการกระทํา (Learning by doing) นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ทกั ษะ
การเขียนได้คล่องแคล่วชํานาญก็เพราะมีประสบการณ์ตรงจากการลงมือฝึ กกระทําด้วยตนเองจึ ง
เป็ นโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากการเรี ยนรู ้มากที่สุด
3. การเรี ยนจากการฝึ กฝน (Law of exercise) การฝึ กเป็ นการเรี ยนรู ้ของ
นัก จิ ตวิทยาชื่ อ ธอร์ น ไดค์ ได้กล่ า วว่า การเรี ย นรู ้ เ กิ ด ขึ้ น ได้ดีก็ต่ อเมื่ อได้ฝึกฝนหรื อกระทําซํ้า
นักเรี ยนจะมีทกั ษะทางภาษาดีมีความรู ้ความเข้าใจและเกิดทัศนคติที่ดีถา้ นักเรี ยนได้รับการฝึ กฝนได้
ทําแบบฝึ กหัดได้ใช้ภาษามากเท่าใดก็จะช่วยให้มีทกั ษะดีมากขึ้นเท่านั้น
4. กฎแห่ งผล (Law of effect) นักเรี ยนได้เรี ยนแล้วย่อมต้องการทราบผลการเรี ยน
ของคนว่าเป็ นอย่างไรเพราะฉะนั้นเมื่อให้นกั เรี ยนทําแบบฝึ กหัดครู ควรรี บตรวจและคืนนักเรี ยนโดย
รวดเร็ วนักเรี ยนจะมีความพึงพอใจที่ได้รับผลการเรี ยน
5. กฎการใช้และไม่ได้ใช้ (Law of use and disuse) ภาษาเป็ นวิชาทักษะต้องมีการ
ใช้ฝึกฝนอยู่เสมอจะคล่องและชํานาญในการใช้ภาษาถ้าหากเรี ยนแล้วไม่ได้ใช้นานๆก็ลืมไปหมด
หรื อมีทกั ษะไม่ดีเท่าที่ควร
6. แรงจูงใจ (Motivation) เป็ นสิ่ งที่สาํ คัญมากเพราะเป็ นสิ่ งเร้าเพื่อจูงใจนักเรี ยนให้
สนใจเรี ยนตั้งใจเรี ยนและมีทศั นคติที่ดีต่อการเรี ยน
กล่าวโดยสรุ ป ในการสร้างแบบฝึ กที่ดีน้ นั จะต้องคํานึ งถึงจิตวิทยาเพื่อให้ได้แบบ
ฝึ กที่เหมาะสมกับวัยและความสามารถของนักเรี ยนและยังเป็ นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนทําให้นักเรี ยนเกิ ดความพึงพอใจที่ จะเรี ยนแบบฝึ กได้ประสบการณ์ ตรงจากการลงมื อ
กระทําด้วยตนเองและเกิ ดทัศนคติที่ดีต่อการสอนเพื่อนําไปสู่ ความสําเร็ จในการเรี ยนรู ้ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
6.5 ประโยชน์ ของแบบฝึ ก
วิมลรัตน์ สุ นทรโรจน์ (2547 : 83-84) สรุ ปไว้วา่ แบบฝึ กทักษะมีประโยชน์ดงั นี้
1. ทําให้นกั เรี ยนเข้าใจบทเรี ยนได้ดียงิ่ ขึ้น
2. ทําให้ครู ทราบความเข้าใจของนักเรี ยนที่มีต่อบทเรี ยน
3. ครู ได้แนวทางในการพัฒนาการเรี ยนการสอนเพื่อช่วยให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ตาม
ความสามารถของตน
4. ฝึ กให้นกั เรี ยนมีความเชื่อมัน่ และสามารถประเมินผลงานของตนเองได้
5. ฝึ กให้นกั เรี ยนได้ทาํ งานด้วยตนเอง
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6. ฝึ กให้นกั เรี ยนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
7. คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
8. แบบฝึ กช่ วยเสริ มให้ทกั ษะทางภาษาคงทนลักษณะการฝึ กที่จะช่ วยให้เกิ ดผล
ดังกล่าวได้แก่ฝึกทันทีหลังจากเรี ยนเนื้อหานั้นฝึ กซํ้าในเรื่ องที่เรี ยน
ในการเตรี ยมความพร้อมด้านภาษาเป็ นการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ให้กบั เด็ก
ในกลุ่มวิชาทักษะ ฉะนั้น การสอนภาษาจึงต้องมีการฝึ กฝนให้มีความคล่องแคล่ว เพราะถือว่าทักษะ
ทางภาษาเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการดํารงชีวิต การที่จะทําให้เด็กมีทกั ษะในการใช้ภาษา และ การ
เรี ยนการสอนบรรลุจุดประสงค์ได้น้ นั ต้องอาศัยแบบฝึ กเพราะการฝึ กฝนจะทําให้เกิดความชํานาญ
ความแม่นยํา มีพฒั นาการทางภาษาเพิม่ พูน ดังที่ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ งชาติ
(2531 : 173-175) กล่าวไว้วา่ แบบฝึ กช่วยเสริ มทักษะการใช้ภาษาเป็ นเครื่ องมือ ช่วยฝึ กทักษะการใช้
ภาษาให้ดีข้ ึนช่วยในเรื่ องของความแตกต่างระหว่างบุคคลช่วยให้ครู มองเห็น จุดเด่นหรื อปั ญหาต่าง
ๆ ของเด็ก ได้ชัดเจน นอกจากนี้ ยังช่ วยครู ประหยัดเวลาในการเตรี ย ม แบบฝึ กหัดอยู่เสมอและ
นักเรี ยนไม่ตอ้ งเสี ยเวลาลอกแบบฝึ กหัดแล้วที่สาํ คัญคือนักเรี ยนสามารถ มองเห็นความก้าวหน้าของ
ตนเอง ส่ วน Green and Petty (1971 : 469) กล่าวไว้ว่า แบบฝึ กเป็ นส่ วนเพิ่มเติมในการเรี ยนทักษะ
ช่วยแบ่งเบาภาระของครู ช่ วยเสริ มทักษะการใช้ภาษาให้ดีข้ ึน และช่วยในเรื่ องของความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล นอกจากนี้ ช่วยเสริ มภาษาให้คงทน ตลอดจนเป็ นเครื่ องมือวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนหลังจากจบบทเรี ยนแต่ละครั้งที่สาํ คัญช่วยครู และนักเรี ยนประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
ฝึ กฝนแต่ละครั้ง
กล่าวโดยสรุ ป ประโยชน์ของแบบฝึ กคือช่วยเสริ มทักษะและเป็ นเครื่ องมือในการ
ฝึ กทักษะทางภาษาให้ดีข้ ึนทําให้ครู มองเห็นจุดเด่นและปั ญหาต่างๆ ของเด็กได้ชดั เจนตลอดจนเห็น
ความแตก ต่ างระหว่างบุคคลและความก้าวหน้าของนักเรี ยน นอกจากนี้ ทําให้ครู และนักเรี ย น
ประหยัดเวลาที่สาํ คัญคือช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจยิง่ ขึ้นสามารถทบทวนด้วยตนเอง
6.6 ขั้นตอนการสร้ างแบบฝึ ก
ขั้น ตอนการสร้ า งจากเอกสารแนวทางการจัด ทํา ผลงานทางวิ ช าการสํา หรั บ
ข้าราชการครู สาํ นักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2531: 174) ได้เสนอขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาปัญหาและความต้องการโดยศึกษาจากการอ่านผ่านจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหากเป็ นไปได้ควรศึกษาความต่อเนื่องของปัญหาในทุกระดับชั้น
2. วิเคราะห์เนื้ อหาหรื อทักษะที่เป็ นปั ญหาออกเป็ นเนื้ อหาหรื อทักษะย่อยๆ เพื่อ
นําไปใช้ในการสร้างแบบทดสอบและบัตรฝึ กหัด
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3. พิจารณาวัตถุประสงค์รูปแบบและขั้นตอนการใช้ชุดแบบฝึ กหัดเช่นจะนําชุ ด
แบบฝึ กไปใช้อย่างไรในแต่ละชุดจะประกอบด้วยอะไรบ้าง
4. สร้างแบบทดสอบซึ่งอาจมีแบบทดสอบดังนี้
4.1 แบบทดสอบเชิงสํารวจ
4.2 แบบทดสอบเพื่อวินิจฉัยข้อบกพร่ อง
4.3 แบบทดสอบความก้าวหน้าเฉพาะเรื่ องเฉพาะตอน
4.4 แบบทดสอบที่สร้างขึ้นจะต้องสอดคล้องกับเนื้ อหาหรื อทักษะที่วิเคราะห์
ไว้ในขั้นตอนที่ 2
5. สร้างบัตรคําเพื่อใช้พฒั นาทักษะย่อยแต่ละทักษะในแต่ละบัตรคําจะมีคาํ ถามให้
นักเรี ยนตอบการกําหนดรู ปแบบขนาดของบัตรพิจารณาตามความเหมาะสม
6. สร้ างบัตรอ้างอิ งเพื่อใช้อธิ บายคําตอบหรื อแนวทางการตอบแต่ละเรื่ องการ
สร้างบัตรอ้างอิงนี้อาจทําเพิ่มเติมเมื่อได้นาํ บัตรฝึ กหัดไปทดลองใช้แล้ว
7. สร้างแบบบันทึกความก้าวหน้าเพื่อใช้บนั ทึกผลการทดสอบหรื อผลการเรี ยน
โดยจัดทําเป็ นขั้นตอนเป็ นเรื่ องเพื่อให้เห็ นความก้าวหน้าเป็ นระยะๆสอดคล้องกับแบบทดสอบ
ความก้าวหน้า
8. นําเอาแบบฝึ กหัดไปทดลองใช้เพื่อหาข้อบกพร่ อง และคุณภาพของแบบฝึ ก
9. ปรับปรุ งแก้ไข
10. รวบรวมเป็ นชุดจัดทําคําชี้แจงคู่มือการใช้สารบัญเพื่อเป็ นประโยชน์
6.7 การหาประสิ ทธิภาพของแบบฝึ ก
การหาประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กหมายถึงการนําแบบฝึ กไปทดลองใช้ (Try out)
เพื่อปรับปรุ งแล้วนําไปทดลองสอนจริ ง (Trial run) นําผลที่ได้มาปรับปรุ งแก้ไขเสร็ จแล้วจึงผลิต
ออกมาเป็ นจํานวนมาก (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 2525 : 490) และวิธีการกําหนดเกณฑ์ประสิ ทธิภาพทํา
ได้โดยการประเมินผลของนักเรี ยน 2 ประเภทคือพฤติกรรมต่อเนื่อง (กระบวนการ) และพฤติกรรม
สุ ดท้าย (ผลลัพธ์) โดยกําหนดค่าประสิ ทธิ ภาพเป็ น E1 (ประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ) E2
(ประสิ ทธิ ภาพของผลลัพธ์) การกําหนดเกณฑ์ E1/E2 ให้มีค่าเท่าใดนั้นให้ผสู ้ อนเป็ นผูพ้ ิจารณาตาม
ความพอใจโดยปกติเนื้อหาที่เป็ นความรู ้ความจํามักจะตั้งไว้ 80/80 หรื อ 85/85 หรื อ 90/90 ส่ วน
เนื้อหาที่เป็ นทักษะหรื อเจตนาอาจตั้งไว้ต่าํ กว่านี้ เช่น 75/75 สําหรับการวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้กาํ หนด
เกณฑ์ประสิ ทธิภาพ 75/75
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7. การสอนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (EAP)
7.1. แนวคิดเกีย่ วกับการสอนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
การศึกษาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการนั้นได้มีข้ ึนในประวัติศาสตร์มานานมากแล้ว เรา
อาจกล่าวได้ว่ามีมานานตั้งแต่สมัยกรี กและโรมัน ทว่า ตั้งแต่ ทศวรรษ 1960 เป็ นต้นมา ESP ได้เข้า
มามีบทบาทมากในการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (TEFL) และการสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สอง (TESL) ในช่วงแรกๆ จะเป็ นภาษาอังกฤษเพื่อการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ เภสัชศาสตร์ การแพทย์ และวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งใน
ขณะนั้นประเทศทางตะวันตกที่ใช้ภาษาอังกฤษมีความเจริ ญทางเทคโนโลยีเป็ นอย่างมาก ส่ วนการ
สอนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ หรื อ EAP นั้น แยกตัวออกมาจาก ESP ดังนั้น ผูเ้ รี ยนจึงต้องเข้าใจ
ลักษณะพื้นฐานของภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ เพื่อให้การเรี ยนรู ้ประสบผลสําเร็ จ
7.2 ลักษณะของภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
1. เป็ นภาษาที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
2. ใช้ภาษาระดับมาตรฐานราชการ อาจมีภาษาระดับกึ่งทางการ หรื อภาษาระดับ
อื่นปะปนได้บา้ ง
3. เสนอสาระและแนวคิดอย่างเป็ นระบบระเบียบ มีลาํ ดับขั้นตอนที่ดี มีความ
เหมาะสม
4. มี การกําหนดจุดมุ่ งหมายไว้ชัดเจนเนื้ อหาสาระที่ สื่อออกมาต้องเป็ นไปตาม
จุดมุ่งหมาย
5. มีการขยายความและเสริ มแนวคิดด้วยเหตุและผลประกอบอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการด้วยการอ้างอิงข้อมูล บุคคล สถิติ ตัวอย่างต่างๆ
6. หากมีการใช้ศพั ท์เฉพาะของวงวิชาการที่เกี่ยวข้องควรใช้เท่าที่จาํ เป็ นเท่านั้น
7. ในการสรุ ป ประเด็ น สํา คัญ ต่ า งๆ ต้อ งมี ค วามกระชับ รั ด กุ ม แจ่ ม แจ้ง ตรง
ประเด็น
8. เนื้ อหาครอบคลุมทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิ ลปะ เศรษฐกิ จ และ
การเมือง การปกครอง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
7.3 กระบวนการสอนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
1. การสอนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ เป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนและ
ตอบสนองความต้องการของนักเรี ยน
2. การสอนภาษาอัง กฤษเชิ ง วิ ช าการเน้ น ภาษาในบริ บทมากกว่ า การสอน
โครงสร้างภาษา
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3. การสอนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการช่วยในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรี ยนและ
กระบวนการสอนของครู
4. การสอนภาษาอังกฤษเชิ งวิชาการมุ่งสู่ จุดมุ่งหมายโดยตรง โดยใช้ภาษาเป็ น
สื่ อกลางในการประสบผลสําเร็ จ
5. การสอนภาษาอังกฤษเชิ งวิชาการช่ วยเพิ่มความพอใจ ความมัน่ ใจ และแรง
บันดาลใจให้กบั นักเรี ยน
6. การสอนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการช่วยในการทํางานเป็ นทีม
7. การสอนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเน้นที่การรับรู ้คาํ ศัพท์เฉพาะทาง
8. การสอนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการให้ความสําคัญกับสื่ อสมจริ ง
9. การสอนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการจําเป็ นต้องใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย รวมทั้ง
อินเทอร์เนท
10. การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทําให้นกั เรี ยนได้ประโยชน์จาก
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
11. การสอนภาษาอังกฤษเชิ งวิชาการทําให้นักเรี ยนได้พฒั นาตนเองและสามารถ
ประเมินตนเองได้
7.4 การประเมินผลภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Bachman, 1990; Bachman and Palmer, 1996; Douglas, 2000; and Weigle, 2002
สรุ ปแนวทางในการประเมินภาษาเชิงวิชาการที่ดีไว้ 10 ข้อ ดังนี้
หลักเกณฑ์การประเมินผลควรทําให้ชดั เจน เพื่อช่วยทําให้นกั เรี ยนสามารถเข้าใจ
ความหมายก่อนที่ จะได้เรี ยนในรายวิชานั้น และนําหลักเกณฑ์เหล่านี้ มาจัดทําเป็ นเป้ าหมายของ
รายวิชา
1. วิธีการประเมินผลและสิ่ งที่จะวัด โดยอธิ บายให้นักเรี ยนเข้าใจ เช่น ภาระงาน
แบบไหน เวลาที่ใช้ เป็ นต้น
2. หลักเกณฑ์การประเมินผลควรมีมาตราวัดซึ่ งอธิ บายประสิ ทธิ ภาพของผลการ
เรี ยนรู ้วา่ นักเรี ยนได้ทาํ อะไรบ้าง มากกว่าแนวทางการสอน
3. การประเมินผลควรมีความเที่ยงตรงและสัมพันธ์กบั สิ่ งที่ นักเรี ยนได้เรี ยน มี
เนื้อหาเชิงวิชาการและได้ประโยชน์
4. การประเมินผลควรมีค่าความเชื่อมัน ซึ่งผูป้ ระเมินเห็นด้วยกับเกณฑ์การวัด
5. การประเมินเพื่อวินิจฉัยกระบวนการและให้คาํ แนะนําการสอนซึ่งจําเป็ น
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6. นักเรี ยนควรมีส่วนร่ วมการประเมินเพื่อวินิจฉัยกระบวนการ ดังนั้น ครู สามารถ
พัฒนาเทคนิ คการสะท้อนผลสําหรั บการประเมิ นตัวเองและเพื่อน ซึ่ งการใช้ portfolio หรื อ
checklist สําหรับผูเ้ รี ยน เป็ นการให้กาํ ลังใจในการปฏิบตั ิของพวกเขา
7. การประเมินผลที่สาํ เร็ จควรสิ้ นสุ ดในวงจรการเรี ยนรู ้ เพื่อให้นกั เรี ยนได้ปฏิบตั ิ
อย่างเต็มความสามารถ
8. นัก เรี ย นควรยอมรั บผลสะท้อ นกลับ ในกระประเมิ นผลงานทุ ก ชิ้ น เพื่อที่ จ ะ
ชี้ให้เห็นถึงจุดแข็ง และความก้าวหน้า และสิ่ งที่ตอ้ งพัฒนาในอนาคต
9. การประเมินผลควรรายงานทุกเทอม ซึ่งเป็ นข้อมูลที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้
สรุ ปได้ว่า กระบวนการสอนภาษาอังกฤษเชิ งวิชาการ หรื อ EAP เป็ นตัวช่ วย
ตอบสนองความต้องการของนักเรี ยน และมีอิสระในการเรี ยนรู ้ ภายใต้คาํ แนะนําของครู ซ่ ึ งแสดง
บทบาทเป็ นที่ปรึ กษา ดังนั้น ปัญหาของการเลือกกลวิธีจึงมีบทบาทสําคัญในการเรี ยนรู ้ การประเมิน
ตนเองของนักเรี ยน และการประเมินโดยครู ให้ผลสะท้อนกลับ ช่ วยในการเติมเต็มในการสอน
วิทยาศาสตร์ ในบริ บทของ ESP การประเมินใดๆ ก็ตามควรที่จะให้ผลสะท้อนกลับในด้านดีท้ งั ครู
และนักเรี ยนดังนั้น คุ ณค่าของการวัดและการประเมิ นผลจึ งขึ้นอยู่กับความสามารถของครู และ
นักเรี ยนที่เข้าใจกระบวนการสอนวิทยาศาสตร์ในบริ บทของ ESP เป็ นอย่างดี
8. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
8.1 ความหมายของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อาภรณ์ ใจเที่ยง (2537 : 196) ให้ความหมายไว้ว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
คือการเตรี ยมการสอนอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็ นแนวทางการสอนสําหรับครู อนั
จะช่วยให้การเรี ยนการสอนบรรลุจุดประสงค์ที่กาํ หนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
บูรชัย ศิริมหาสาคร (2545 : 2) สรุ ปไว้ว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้หรื อ
แผนการสอนคือเอกสารที่ จดั ทําขึ้นเพื่อแจกแจงรายละเอียดของหลักสู ตรทําให้ครู ผูส้ อนจัดการ
เรี ยนการสอนให้แก่ นักเรี ยนเป็ นรายคาบหรื อรายชั่วโมงแผนการสอนจะมี รายละเอียดเกี่ ยวกับ
สาระสําคัญ (บทสรุ ปของเนื้ อหา) จุดประสงค์การเรี ยนรู ้เนื้อหาวิชา (สาระการเรี ยนรู ้) กิจกรรมการ
เรี ยนการสอนการวัดและประเมินผล
รุ จิร์ ภู่สาระ (2545 : 159) ศึกษาไว้ว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เป็ นเครื่ องมือ
หรื อแนวทางในการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ให้นกั เรี ยนเรี ยนตามที่กาํ หนดไว้ในสาระการเรี ยนรู ้
ของแต่ละกลุ่มแผนการเรี ยนรู ้ที่ดีจะต้องสามารถตอบคําถามได้ว่าคุณสมบัตินกั เรี ยนที่พึงประสงค์
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บทบาทของครู เป็ นอย่างไรจะใช้สื่อ/อุปกรณ์อะไรและจะรู ้ได้อย่างไรว่านักเรี ยนเกิดคุณสมบัติตามที่
คาดหวังไว้
วิมลรัตน์ สุ นทรโรจน์ (2549 : 288) สรุ ปไว้ว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้หรื อ
แผนการสอนคือการเตรี ยมการสอนอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็ นแนวทางการสอน
สําหรับครู อนั จะช่วยให้การเรี ยนการสอนบรรลุจุดประสงค์ที่กาํ หนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
สุ วิทย์ มูลคํา (2549 : 58) สรุ ปไว้วา่ แผนการสอนคือการกําหนดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ไว้ล่วงหน้าอย่างเป็ นระบบและจัดทําไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรโดยมี การรวบรวมข้อมูลต่ างๆมา
กําหนดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเพื่อให้นกั เรี ยนบรรลุจุดมุ่งหมายที่กาํ หนดโดยเริ่ มจากการกําหนด
จุดประสงค์จะให้นกั เรี ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านใด (สติปัญญา/เจตคติ/ทักษะ) จะจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนวิธีใดใช้สื่อการสอนหรื อแหล่งการเรี ยนรู ้ใดและจะประเมินผลอย่างไร
สรุ ปได้ว่า แผนการสอนแผนหรื อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คือการเตรี ยมการสอน
อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็ นแนวทางการสอนสําหรับครู ช่วยให้การเรี ยนการสอน
บรรลุ จุดประสงค์และผลการเรี ยนรู ้ ที่กาํ หนดไว้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพโดยมี รายละเอียดเกี่ ยวกับ
สาระสําคัญ(บทสรุ ปของเนื้อหา) จุดประสงค์การเรี ยนรู ้เนื้ อหาวิชา (สาระการเรี ยนรู ้) กิจกรรมการ
เรี ยนการสอนสื่ อการสอน การวัดและประเมินผลเพื่อให้นกั เรี ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสติปัญญา
เจตคติและทักษะ
8.2 ความสํ าคัญของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ศักริ นทร์ สุ วรรณโรจน์และคณะ (2542 : 2-11) สรุ ปใจความสําคัญของแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้
1. การจัด ทํา แผนการจัด การเรี ย นรู ้ จ ะช่ ว ยให้ค รู ศึ ก ษาหลัก สู ต รแนวการสอน
วิธีการวัดผลประเมินผลศึกษาเอกสารตําราได้อย่างละเอียดทุกแง่มุมทุกมุม
2. แผนการจัดการเรี ยนรู ้จะช่วยให้ครู ผสู ้ อนสามารถจัดเตรี ยมกระบวนการเรี ยน
การสอนให้สอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริ งทั้งในเรื่ องทรัพยากรของโรงเรี ยนทรัพยากรท้องถิ่น
ค่านิยมความเชื่อและสภาพความเป็ นจริ งของท้องถิ่น
3. แผนการจัดการเรี ยนรู ้เรี ยนรู ้ เป็ นเครื่ องมือที่มีคุณภาพของครู ในการนําไปใช้
สอนให้สอดคล้องกับสภาพของนักเรี ยนระยะเวลาและสภาพการเรี ยนการสอนที่แท้จริ งในแต่ละ
ภาคเรี ยนช่วยให้ครู สอนได้ครบถ้วนทันเวลาและช่วยให้มีความมัน่ ใจในการสอนมากขึ้น
4. แผนการจัดการเรี ยนรู ้จะช่วยให้ครู ผสู ้ อนใช้เป็ นข้อมูลหรื อหลักฐานอ้างอิงได้
อย่า งถูก ต้อ งเที่ ย งตรงแก่ ศึ ก ษานิ เ ทศก์ผูบ้ ริ ห ารและผูเ้ กี่ ย วข้องว่า ได้ทาํ การสอนอย่า งไรใช้สื่ อ
อุปกรณ์อะไรบ้างอย่างไร
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5. แผนการจัดการเรี ยนรู ้จะใช้เป็ นคู่มือครู ที่สอนแทนได้
6. แผนการจัดการเรี ยนรู ้จะเป็ นเอกสารที่แสดงถึงการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนได้
เป็ นอย่างดี
7. แผนการจัดการเรี ยนรู ้จะเป็ นเอกสารที่แสดงถึงการพัฒนาวิชาชีพและมาตรฐาน
วิชาชีพครู ที่แสดงว่างานสอนเป็ นงานที่จะต้องได้รับการฝึ กฝนโดยเฉพาะมีเครื่ องมือและเทคนิ คที่
จําเป็ นสําหรับประกอบอาชีพด้วย
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ งชาติ (2545 : 18) สรุ ปความสําคัญ
ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้หรื อแผนการสอนไว้ดงั นี้
1. ช่วยให้ครู มีความรู ้ความเข้าใจในจุดมุ่งหมายของเรื่ องที่จะจัดกิจกรรมและเลือก
กิ จกรรมได้เหมาะสมกับวัยของนักเรี ยนมีคุณภาพตรงกับเจตนารมณ์ของหลักสู ตรซึ่ งส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามลําดับขั้นตอนและทันเวลา
2. ช่วยให้ครู มีความเชื่อมัน่ ในตนเองมากยิ่งขึ้นเมื่อได้เตรี ยมการสอนมาเป็ นอย่าง
ดีแล้วการสอนก็จะเป็ นไปอย่างเรี ยบร้อย
3. ทํา ให้นัก เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ้ ไ ด้เ ร็ ว เพราะครู เ ตรี ย มการดี ย่อ มทํา ให้ก ารจัด
กิจกรรมเป็ นไปตามลําดับขั้นตอนจนนักเรี ยนได้รับความรู ้ความเข้าใจเร็ วขึ้น
4. ทําให้นักเรี ยนเกิ ดเจตคติ ที่ดีต่อกลุ่มประสบการณ์ที่เรี ยนการที่ครู เตรี ยมการ
สอนทําให้ครู มีความมัน่ ใจในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและจัดกิจกรรมได้เหมาะสมกับวัย
ของนักเรี ยนทําให้นกั เรี ยนเรี ยนด้วยความสนุกสนานและเกิดเจตคติที่ดีต่อเรื่ องที่เรี ยน
5. ทําให้นักเรี ยนเกิ ดความเลื่อมใสศรัทธาในตัวครู เพราะครู มีความมัน่ ใจมี การ
เตรี ยมการสอนมาเป็ นอย่างดีกระบวนการเรี ยนการสอนเป็ นไปตามขั้นตอนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
นักเรี ยนก็จะเกิดความเลื่อมใสศรัทธาครู ยงิ่ ขึ้น
สุ วิทย์ มูลคํา (2549 : 58) ศึกษาไว้ว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้หรื อแผนการ
สอนเปรี ยบได้กับพิมพ์เขียวของวิศวกรหรื อสถาปนิ กที่ใช้เป็ นหลักในการควบคุ มงานก่ อสร้ าง
วิศวกรหรื อสถาปนิ กจะขาดมิได้ฉันใดผูเ้ ป็ นครู ก็ขาดแผนการสอนไม่ได้ฉันนั้นผลดี ของการทํา
แผนการสอนสรุ ปได้ดงั นี้
1. ทําให้เกิดการวางแผนวิธีสอนวิธีเรี ยนที่มีความหมายยิง่ ขึ้นเพราะเป็ นการจัดทํา
อย่างมีหลักการที่ถูกต้อง
2. ช่วยให้ครู ผสู ้ อนมีคู่มือการจัดการเรี ยนรู ้ที่ทาํ ไว้ล่วงหน้าด้วยตนเองและทําให้
ครู มีความมัน่ ใจในการจัดการเรี ยนรู ้ได้ตามเป้ าหมาย
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3. ช่วยให้ครู ผสู ้ อนทราบว่าการสอนของตนได้ดาํ เนินการไปทิศทางใดหรื อทราบ
ว่ า จะสอนอะไรด้ว ยวิ ธี ใ ดสอนทํา ไมสอนอย่า งไรจะใช้สื่ อ และแหล่ ง เรี ย นรู ้ อ ะไรจะวัด และ
ประเมินผลอย่างไร
4. ส่ งเสริ มให้ครู ผสู ้ อนใฝ่ ศึกษาหาความรู ้ท้ งั เรื่ องหลักสู ตรวิธีจดั การเรี ยนรู ้ การ
จัดหาและใช้สื่อแหล่งเรี ยนรู ้ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผล
5. ใช้เป็ นคู่มือสําหรับครู ที่มาสอนแทนได้
6. แผนการจัด การเรี ยนรู ้ ที่ นํา ไปใช้แ ละพัฒ นาแล้ว จะเกิ ด ประโยชน์ ต่ อ วง
การศึกษา
7. เป็ นผลงานทางวิ ช าการที่ แ สดงถึ ง ความชํา นาญและความเชี่ ย วชาญของ
ครู ผสู ้ อนสําหรับประกอบการประเมินเพื่อขอเลื่อนตําแหน่ งและวิทยฐานะครู ผสู ้ อนให้สูงขึ้นและ
สามารถนําไปเผยแพร่ เป็ นตัวอย่าง
8.3 องค์ ประกอบของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สนิท สัตโยภาส (2532 : 123) ศึกษาเรื่ ององค์ประกอบของแผนการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้วา่ จะต้องประกอบด้วย
1. ความคิดรวมยอดคือสาระสําคัญของความรู ้ที่นกั เรี ยนต้องเข้าใจในเรื่ องต่างๆ
และครู จะต้องทําให้นกั เรี ยนเข้าใจเช่นเดียวกัน
2. จุดประสงค์คือสิ่ งที่ตอ้ งการให้นกั เรี ยนได้รับหรื อทําได้ส่วนใหญ่มีลกั ษณะเป็ น
พฤติกรรมนอกจากนั้นจุดประสงค์ยงั เป็ นแนวทางสําหรับการประเมินผลการเรี ยนอีกด้วย
3. เนื้ อหาคือเรื่ องราวที่นักเรี ยนจะต้องเรี ยนโดยจัดเรี ยงตามลําดับความยากง่าย
และเหมาะสมกับวัยสภาพและชีวิตประจําวัน
4. กิจกรรการเรี ยนเป็ นแนวทางที่จะจัดการเรี ยนการสอนให้เด็กเรี ยนรู ้จุดประสงค์
และความคิดรวบยอดที่กาํ หนดไว้
5. สื่ อการเรี ยนเป็ นเครื่ องมือให้การเรี ยนการสอนบรรลุจุดประสงค์
6. ประเมินผลเป็ นการประเมินผลเพื่อนําไปสู่ การปรับปรุ งด้านการเรี ยนการสอน
ทุกๆ ด้าน
อาภรณ์ ใจเที่ยง (2537 : 203-204) ศึกษาไว้ว่าองค์ประกอบของแผนการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้เกิดจากคําถามต่อไปนี้
1. สอนอะไร (หน่วยหัวเรื่ องความคิดรวบยอดหรื อสาระสําคัญ)
2. เพื่อจุดประสงค์อะไร (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม)
3. ตัวสาระอะไร (โครงร่ างเนื้อหา)
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4. ใช้วิธีการใด (กิจกรรมการเรี ยนการสอน)
5. ใช้เครื่ องมืออะไร (สื่ อการเรี ยนการสอน)
6. ทราบได้อย่างไรว่าประสบความสําเร็ จหรื อไม่ (วัดผลประเมินผล) เพื่อตอบ
คําถามดังกล่าวจึงกําหนดให้แผนการสอนมีองค์ประกอบดังนี้
6.1 วิชาหน่วยที่สอนและสาระสําคัญ (ความคิดรวบยอด) ของเรื่ อง
6.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
6.3 เนื้อหา
6.4 กิจกรรมการเรี ยนการสอน
6.5 สื่ อการเรี ยนการสอน
6.6 วัดผลประเมินผล
8.4 ลักษณะของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทดี่ ี
สุ วิทย์ มูลคํา (2549 : 59) ให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับลักษณะของแผนการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ที่ดีดงั ต่อไปนี้
1. กําหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ไว้ชดั เจน (ในการสอนเรื่ องนั้นๆต้องการให้
นักเรี ยนเกิดคุณสมบัติอะไรหรื อด้านใด)
2. กํา หนดกิ จกรรมการเรี ย นการสอนไว้ชัด เจนและนําไปสู่ ผลการเรี ย นรู ้ ต าม
จุดประสงค์ได้จริ ง (ระบุบทบาทของครู ผสู ้ อนและนักเรี ยนไว้อย่างชัดเจนว่าจะต้องทําอะไรจึงจะทํา
ให้การเรี ยนการสอนบรรลุผล)
3. กําหนดสื่ ออุปกรณ์หรื อแหล่งเรี ยนรู ้ไว้ชดั เจน (จะใช้สื่ออุปกรณ์หรื อแหล่ง
เรี ยนรู ้อะไรช่วยบ้างและจะใช้อย่างไร)
4. กําหนดวิธีการวัดและประเมินผลไว้ชดั เจน (จะใช้วิธีการและเครื่ องมือในการ
วัดและประเมินผลใดเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์การเรี ยนรู ้น้ นั )
5. ยืดหยุ่นและปรั บเปลี่ยนได้ (ในกรณี ที่มีปัญหาเมื่ อมีการนําไปใช้หรื อไม่
สามารถกําหนดการจัดการเรี ยนรู ้ ตามแผนนั้นได้ก็สามารถปรั บเปลี่ ยนเป็ นอย่างอื่ น ได้โดยไม่
กระทบต่อการเรี ยนการสอนและผลการเรี ยนรู ้)
6. มีความทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวต่างๆ และสอดคล้องกับสภาพ
ที่เป็ นจริ งที่นกั เรี ยนดําเนินชีวิตอยู่
7. แปลความได้ตรงกันแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่เขียนขึ้นจะต้องสื่ อความหมายได้
ตรงกันเขียนให้อ่านเข้าใจง่ายกรณี มีการสอนแทนหรื อเผยแพร่ ผนู ้ าํ ไปใช้สามารถเข้าใจและใช้ได้
ตรงตามจุดประสงค์ของผูเ้ ขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้
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8. มีการบูรณาการแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ดีจะสะท้อนให้เห็นการบูรณาการแบบ
องค์รวมของเนื้อหาสาระความรู ้และวิธีการจัดการเรี ยนรู เข้าด้วยกัน
9. มีการเชื่ อมโยงความรู ้ ไปใช้อย่างต่อเนื่ องเปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนได้นาํ ความรู ้
และประสบการณ์เดิมมาเชื่อมโยงกับความรู ้และประสบการณ์ใหม่และนําไปใช้ในชีวิตจริ งกับการ
เรี ยนในเรื่ องต่อไป
8.5 การจัดทําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้หรื อแผนการเรี ยนรู ้ผสู ้ อนมีอิสระใน
การออกแบบแผนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ตนเองซึ่ งมีได้หลากหลายรู ปแบบแต่อย่างไรก็ตาม
ผูส้ อนควรปฏิบตั ิตามนโยบายของโรงเรี ยนที่กาํ หนดไว้ว่าให้ใช้รูปแบบใดถ้าโรงเรี ยนมิได้กาํ หนด
รู ปแบบไว้ จึงเลือกแบบที่ตนเองเห็นว่าสะดวกต่อการนําไปใช้สรุ ปขั้นตอนการจัดทําแผนการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ได้ดงั นี้ (เอกริ นทร์ สี่ มหาศาล, 2545 : 411-422)
1. เลือกรู ปแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้และนําหน่ วยการเรี ยนรู ้ที่กาํ หนด
ไว้แล้วมาพิจารณาจัดทําเป็ นแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่อไป
2. ตั้งชื่อแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้สอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู ้ของแผน
นั้นๆ
3. กําหนดจํานวนเวลาระบุระดับชั้นและช่วงชั้นของหลักสู ตรให้ชดั เจน
4. วิเคราะห์จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องและครอบคลุมกับผลการเรี ยนรู ้ที่
คาดหวัง รายปี หรื อรายภาคที่กาํ หนดไว้แล้วลงมือเขียนเป็ นจุดประสงค์การเรี ยนรู ้รายวิชาการเรี ยนรู ้
หัวข้อเรื่ องและสาระการเรี ยนรู ้ ของแผนการเรี ยนรู ้ เพื่อกําหนดเป็ นจุ ดประสงค์การเรี ยนรู ้ หรื อ
จุดประสงค์ปลายทางตามธรรมชาติวิชาของแผนนั้นๆ
5. วิเคราะห์รายละเอียดของสาระการเรี ยนรู ้ของแผนการเรี ยนเพื่อนําไปจัดการ
เรี ยนรู ้ตามเนื้อหาสาระที่จาํ เป็ นต้องสอนให้นกั เรี ยนเข้าใจและเป็ นมวลเนื้อหาที่สาํ คัญหรื อจําเป็ นต่อ
การเรี ยนรู ้ตามจุดประสงค์ของหลักสู ตร
6. กําหนดจุดประสงค์นาํ ทางตามลําดับความยากง่ายของเนื้อหานั้นๆ
7. เลือกกิ จกรรมการเรี ยนการสอนและเทคนิ ควิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้ อหา
และสภาพของนักเรี ยน
8. เลื อกสื่ ออุปกรณ์ การเรี ยนที่จาํ เป็ นสําหรั บการใช้ประกอบการจัดการเรี ยนที่
เหมาะสมกับสาระการเรี ยนรู ้ที่กาํ หนดไว้ในแผนเช่นรู ปภาพบัตรคําวีดีทศั น์
9. กําหนดขั้นตอนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยคํานึ งถึ งขั้นตอนการเรี ยนการ
สอนตามธรรมชาติตามลําดับจุดประสงค์ทางและควรคํานึ งถึงการบูรณาการเทคนิ ควิธีการสอน
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กระบวนการเรี ยนรู ้รวมทั้งสาระการเรี ยนอื่นๆที่สอดคล้องกันเพื่อเชื่ อมโยงเข้าไว้ในแต่ละขั้นตอน
ของการปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้
10. กําหนดวิธีการวัดผลประเมินผลโดยระบุเครื่ องมือและวิธีการประเมินผลการ
เรี ยนทั้งที่เกิดขึ้นระหว่างเรี ยนตามลําดับจุดประสงค์นาํ ทางและที่เกิดขึ้นภายหลังการเรี ยนการสอน
ให้สอดคล้องกับผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังตามหลักสู ตร
8.6 หลักการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
8.6.1 มาตรฐานการเรี ยนรู ้
มาตรฐานการเรี ย นรู ้ เ ป็ นข้อ กํา หนดคุ ณ ภาพนัก เรี ย นด้า นความรู ้ ท ัก ษะ
กระบวนการคุณธรรมจริ ยธรรมและค่านิยมของแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้เพื่อใช้เป็ นจุดมุ่งหมายใน
การพัฒนานักเรี ยนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้จกั กําหนดมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้แต่ละช่วงชั้นผูส้ อนจะต้องวิเคราะห์มาตรฐานการเรี ยนรู ้ช่วงชั้นออกมาเป็ นผลการเรี ยนรู ้
ที่คาดหวังไว้ในแต่ละปี และเตรี ยมจัดทําแผนการเรี ยนรู ้ให้เป็ นไปตามผลการเรี ยนที่คาดหวัง
8.6.2 ผลการเรี ยนรู ้
การเขียนผลการเรี ยนรู ้เป็ นการเขียนในสิ่ งที่คาดหวังว่านักเรี ยนจะมีความรู ้
หรื อคุณลักษณะอันพึงประสงค์หรื อทักษะหรื อเจตคติที่เกิดขึ้นอย่างไรซึ่ งผูส้ อนอาจจะกําหนดผล
การเรี ยนรู ้ในการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบหน่วยการเรี ยนรู ้
8.6.3 สาระการเรี ยนรู ้
การเขียนสาระการเรี ยนรู ้เนื้ อหาสาระในเรื่ องต่างๆ จะเขียนเฉพาะขอบข่าย
เนื้อหาเป็ นประเด็นสําคัญสั้นๆหรื ออาจจะเขียนเป็ นหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อยๆ ตามความเหมาะสม
8.6.4 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ผูส้ อนควรใช้เทคนิคการจัดการเรี ยนการสอนหลายๆ วิธีเพื่อพัฒนานักเรี ยน
ให้เป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้ พัฒนานักเรี ยนทั้งด้าน พุทธิ พิสัย ทักษะพิสัย จิ ตพิสัย และดําเนิ น
กระบวนการเรี ยนรู ้โดยถือว่านักเรี ยนมีความสําคัญเป็ นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2542 ผูส้ อนจะต้องศึกษาความรู ้เกี่ยวกับวิธีสอนและเทคนิ คหลายๆ วิธีที่เน้นนักเรี ยนเป็ น
สําคัญ
1. ขั้นนําเข้าสู่ บทเรี ยนเป็ นการสร้างความสนใจให้แก่นักเรี ยนซึ่ งมีวิธีการ
หลายอย่างได้แก่ให้ดูรูปภาพตั้งคําถามถาม-ตอบ ฟังนิทาน ปริ ศนาคําทาย สุ ภาษิต คําพังเพย คําขวัญ
คํากลอน วิเคราะห์ข่าวประจําวัน วิเคราะห์กรณี ตวั อย่าง เล่าความประทับใจ ชมวีดีทศั น์ ชมสไลด์
เป็ นต้น ผูส้ อนจะต้องมีสื่อการสอนประเภทต่างๆมาเร้าความสนใจนักเรี ยนพร้อมทั้งจะต้องป้ อน
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คําถามให้นกั เรี ยนได้รู้จกั คิดวิเคราะห์ตามอย่างมีเหตุผลเพื่อกระตุน้ เข้าสู่บทเรี ยนคําถามที่ผสู ้ อนควร
ใช้มกั จะขึ้นต้นด้วยคําว่าทําไมอย่างไรอะไรที่ไหนเป็ นต้น
2. ขั้น ดํา เนิ น กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เ มื่ อ ผูส้ อนนํา เข้า สู่ บ ทเรี ย นแล้ว ผูส้ อน
จะต้องแจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้เป็ นการชี้แนะให้นกั เรี ยนได้รู้ทิศทางหรื อเป้ าหมายของการเรี ยนรู ้
ให้ชดั เจนซึ่ งขั้นดําเนิ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้น้ ี จดั ว่าเป็ นหัวใจสําคัญผูส้ อนจะต้องเตรี ยมกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้มาเป็ นอย่างดี การดําเนิ นกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ดาํ เนิ นไปตามขั้นตอนของวิธีสอนและเทคนิ ค
การสอนที่กาํ หนดไว้โดยคํานึงถึงหลักสําคัญคือ
2.1 เน้นนักเรี ยนให้รู้จกั คิดวิเคราะห์ตามลําดับซึ่ งมีความยากง่ายเหมาะ
กับวัย
2.2 นั ก เรี ยนมี โ อกาสปฏิ สั ม พัน ธ์ กัน ในกลุ่ ม มี กิ จ กรรมร่ ว มกัน ใน
กระบวนการเรี ยนรู ้
2.3 มี ก ารแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ระหว่ า งกั น ตลอดจนร่ วมกั น
แก้ปัญหาและปฏิบตั ิงานร่ วมกัน
2.4 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนได้คน้ หาคําตอบด้วยตนเอง
2.5 จัด กิ จ กรรมที่ นั ก เรี ยนได้เ รี ยนรู ้ จ ากสิ่ ง ใกล้ต ัว และจากสภาพ
แวดล้อมเพื่อสร้างประสบการณ์ตรงและนักเรี ยนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจําวัน
2.6 จัดกิจกรรมที่นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมทางกายสติปัญญาและอารมณ์โดย
คํานึงถึงความแตกต่างของนักเรี ยนทั้งทางด้านความสามารถทางสติปัญญาสังคมและอารมณ์
2.7 เนื้ อหาสาระของการเรี ยนรู ้เหมาะสมกับวัยและความต้องการของ
นักเรี ยน
2.8 มีแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลายและเพียงพอต่อการค้นคว้าความรู ้ตาม
ความถนัดและสนใจของนักเรี ยน
2.9 มีการจัดการเรี ยนการสอนโดยให้มีการเชื่ อมโยงความสัมพันธ์กบั
ครอบครัวชุมชนองค์กรต่างๆเป็ นการร่ วมมือกันระหว่างผูส้ อนนักเรี ยนและบุคคลภายนอกซึ่ งอยูใ่ น
สังคมเพื่อให้นกั เรี ยนได้รับประโยชน์สูงสุ ดจากการเรี ยนรู ้
3. ขั้น สรุ ป เป็ นการสรุ ป ผลจากการดํา เนิ น กิ จ กรรมตั้ง แต่ เ ริ่ ม ต้น จนจบ
แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อตรวจสอบว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์หรื อไม่และนักเรี ยนมีผลการ
เรี ยนรู ้ที่คาดหวังหรื อไม่
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8.6.5 สื่ อการเรี ยนรู ้หรื อแหล่งการเรี ยนรู ้
สื่ อ การเรี ย นรู ้ เ ป็ นส่ ว นสํา คัญ ของแผนการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ผูส้ อน
จะต้องวางแผนว่าจะใช้สื่อใดประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในแต่ละขั้นตอนสื่ อการเรี ยนรู ้จึง
อาจจะมี ท้ งั สื่ อวัสดุ สื่อเอกสารและสื่ อบุ คคลผูส้ อนจะเขีย นชื่ อประเภทของสื่ อทุ ก ชนิ ด ที่ ใ ช้ใ น
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ไว้ในหัวข้อนี้ สื่อการเรี ยนรู ้ที่ใช้กนั อยูท่ วั่ ไป ได้แก่ วีดีทศั น์ สไลด์ CAI หุ่ น
จําลอง รู ปภาพ เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบการเรี ยน บทเรี ยนสําเร็ จรู ป ชุดการสอน
ใบความรู ้ ใบงาน ข่าว หนังสื อสําหรับค้นคว้า ถ้าเป็ นสื่ อบุคคลก็มกั เป็ นผูท้ ี่เชิ ญมาเป็ นวิทยากรให้
ความรู ้ เฉพาะเรื่ องบุคคลตัวอย่างบุคคลที่ ผูส้ อนมอบหมายให้นักเรี ยนไปสัมภาษณ์ เพื่อเพิ่มพูน
ความรู ้และประสบการณ์เป็ นต้น
8.6.6 การวัดผลและประเมินผล
การวัด ผลและการประเมิ น ผลเป็ นการประเมิ น เพื่ อ มุ่ ง เน้ น การพัฒ นา
นักเรี ยนเป็ นสําคัญมีการประเมินพัฒนาการของนักเรี ยนในด้านพฤติกรรมพฤติกรรมการเรี ยนการ
ร่ วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรี ยนรู ้ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับมี
รู ปแบบการวัดผลและประเมินผลที่สามารถตรวจสอบว่ากระบวนการเรี ยนรู ้ได้พฒั นานักเรี ยนตาม
จุดประสงค์ที่กาํ หนดไว้หรื อไม่การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนเป็ นเป้ าหมายสําคัญการประเมินผลจะต้อง
ครอบคลุมทั้งทางด้านความรู ้ดา้ นทักษะโดยมีกระบวนการด้านทัศนคติควรมีการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริ งโดยเน้นการวัดจากการปฏิบตั ิแฟ้ มผลงานโดยการประเมินผลนั้นสามารถประเมินได้
ทั้งในระหว่างการเรี ยนการสอนและประเมินสรุ ปความผูส้ อนควรเตรี ยมการสําหรั บการวัดผล
ประเมินผลซึ่ งอาจเลือกใช้เทคนิ คและเครื่ องมือที่หลากหลายให้ครอบคลุมจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
และมีการกําหนดวิธีการประเมินให้ชดั เจนเช่นการทดสอบการบันทึกพฤติกรรมการสัมภาษณ์การ
สํารวจความคิดเห็นการบันทึกจากผูเ้ กี่ยวข้องแฟ้ มสะสมงาน เป็ นต้น
ผูส้ อนควรกํา หนดเวลาและสถานที่ ป ระเมิ น ซึ่ ง อาจจะประเมิ น ระหว่ า ง
นักเรี ยนทํากิจกรรมระหว่างการทํางานกลุ่มระหว่างการทํางานตามโครงการหรื อวันใดวันหนึ่งของ
สัปดาห์เมื่อได้ผลการประเมินทั้งหมดตามวิธีการที่กาํ หนดไว้แล้วผูส้ อนจะต้องนําผลมาวิเคราะห์
และสรุ ปผลการประเมิ นเพื่อพัฒนาและปรั บปรุ งข้อบกพร่ องของการเรี ยนรู ้ ตลอดจนปรั บปรุ ง
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ต ามเกณฑ์ท่ี ก ํา หนดไว้น้ ัน ควรจะได้นํา ผลการประเมิ น ระหว่ า งเรี ย นมา
ประกอบการพิจารณาด้วย
1. วิธีการวัดผลประเมินผล ได้แก่ วิธีการทดสอบวิธีการสังเกตพฤติกรรม
วิธีการประเมินโครงการเป็ นต้น
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2. เครื่ องมื อ การวัด ผลประเมิ น ผล ได้ แ ก่ แบบทดสอบแบบสั ง เกต
พฤติกรรมการร่ วมกิจกรรมกลุ่มแบบประเมินผลงานกลุ่มและแบบประเมินโครงการ
3. เกณฑ์การวัดผลหรื อประเมินผลในกรณี ที่ใช้วิธีวดั ผลจากแบบทดสอบมี
เครื่ องมือคือแบบทดสอบครู ผสู ้ อนอาจตั้งเกณฑ์ดงั นี้
80 % ขึ้นไป = ดี
70 % - 79 % = เกือบดี
60 % - 69 % = ปานกลาง
50 % - 59 % = ผ่าน
นอกจากนั้น ผูส้ อนอาจจะกํา หนดแบบประเมิ น ในรู ป แบบต่ า งๆเช่ น
ประเมิ นผลการทํางานกลุ่มประเมิ นคุ ณภาพของชิ้ นงานที่ มอบหมายโดยมี รายการเฉพาะตามที่
ต้องการประเมินซึ่งอาจจะเป็ นข้อตกลงระหว่างผูส้ อนกับนักเรี ยน
8.6.7 รู ปแบบของแผนการจัดการเรี ยนรู ้
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบบรรยายเขียนโดยใช้หวั เรื่ องตามที่กาํ หนดมา
กํากับแต่การลําดับกิจกรรมการเรี ยนการสอนจะเขียนเป็ นเชิงบรรยายกิจกรรมที่ผสู ้ อนจัดเตรี ยมไว้
โดยไม่ระบุชดั เจนว่านักเรี ยนทําอะไรดังตัวอย่าง 1 (วิมลรัตน์ สุ นทรโรจน์. 2549 : 50-51)
ตัวอย่าง 1
แผนการจัดการเรี ยนรู ้
เรื่ อง ……………………………….……ระยะเวลา .........……………………………คาบ/ชัว่ โมง
สาระสําคัญ
………………………………………………………….....................……………………..………
มาตรฐานการเรี ยนรู ้
………………………………………………………………………………………………………
ผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง
………………………………………………………………………………………………...……
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
1. …………………………………………………………………………………………………....
2. ……………………………………………………………………………………………………
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สาระการเรี ยนรู ้
………………………………………………………………………………………………………
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
1. ขั้นนําเข้าสู่ บทเรี ยน (5 นาที)
2. ขั้นตกลงกระบวนการเรี ยนรู ้
3. ขั้นเสนอความรู ้ใหม่
4. ขั้นฝึ กทักษะ
5. ขั้นเสนอผลงาน
6. ขั้นสรุ ปความรู ้
7. ขั้นกิจกรรมเกม
การวัดผลประเมินผล
……………………………………………………………………………………………………….
ผลการตรวจแผนการจัดการเรี ยนรู ้
………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………..…….……………….
(……………………………)
ผูต้ รวจ
บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
……………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ…………………………….
(…………………………)
ผูบ้ นั ทึก
2. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบตาราง เขียนโดยใช้หัวข้อตามที่กาํ หนดมา
กํากับแต่บรรจุลงไปในตารางเกือบทั้งหมด ดังตัวอย่าง 2
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จุดประสงค์
เนื้อหา

เนื้อหา

ตัวอย่าง 2
แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
สื่ อ/ แหล่ง
กิจกรรม
กระบวนการ
เรี ยนรู ้

การวัด
ประเมินผล

ลงชื่อ…………..…….……………….ผูส้ อน
(……………………………)
3. แผนการจัด การเรี ยนรู ้ แ บบพิ ส ดาร เป็ นแผนการจัด การเรี ยนรู ้ ที่ มี
รายละเอียดมากขึ้นการลําดับกิจกรรมการเรี ยนการสอนแยกเป็ นกิจกรรมที่ผสู ้ อนปฏิบตั ิ และสิ่ งที่
นักเรี ยนปฏิบตั ิซ่ ึงสอดคล้องกัน ดังตัวอย่าง 3
ตัวอย่าง 3
แผนการจัดการเรี ยนรู ้
เรื่ อง ……………………………………………..……ระยะเวลา …………………….คาบ/ชัว่ โมง
สาระสําคัญ …………………………………………………………….……………………………
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ………………………………………………….……………………………
1. …………………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………….…..………………..
3. …………………………………………………………………………………..…….…………..
เนื้อหาสาระ …………………………………………………………………………………………
สื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ …………………………………………………………….……………….
ลําดับกิจกรรมการเรี ยนการสอน ……………………………………………………………….……
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ขั้นตอน
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้

กิจกรรมการเรี ยนการสอน
ผูส้ อน
นักเรี ยน

วิธีวดั ผลระหว่างเรี ยน

การวัดผลประเมินผล
………………………………………………………………………….....…………………………
กิจกรรมเสนอแนะ
……………………………………………………………………………...…..……………………
บันทึกผลหลังการสอน
1. ผลการสอน ………………………………………………………………………………………
2. ปั ญหา/อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………
3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
…………………………………………………………………………………….…………………
9. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องผูว้ ิจยั แบ่งหัวข้อวิจยั ออกเป็ น 2 ด้าน คืองานวิจยั ที่เกี่ยว
ข้องกับการสอนแบบภาระงานเป็ นสําคัญที่มีผลต่อความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรี ยนและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษทั้งในและต่างประเทศ สรุ ปได้ดงั นี้
9.1 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการสอนภาษาอังกฤษแบบภาระงาน
งานวิจัยภายในประเทศ
ฤทัยชนนี สิ ทธิ ชยั และคณะ (2548) ทําการวิจยั ผลของการสอนโดยใช้กิจกรรมที่
แบบเน้นภาระงานและวิธีการเสริ มแรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 และเปรี ยบเทียบวิธีการสอนแบ่งออกเป็ น 2 วิธีคือวิธีการสอนโดยใช้กิจกรรมที่
แบบเน้นภาระงานและวิธีการสอนแบบปกติผลการวิจยั พบว่านักเรี ยนที่เรี ยนโดยวิธีการสอนโดยใช้
กิจกรรมที่แบบเน้นภาระงานมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษสู งกว่านักเรี ยนที่เรี ยนโดย
วิธีการสอนแบบปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรี ยนที่ได้รับการเสริ มแรงโดยครู และ
การเสริ มแรงโดยนักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนไม่แตกต่างกันและไม่มีกริ ยาร่ วมระหว่างวิธีการ
สอนและวิธีการเสริ มแรง
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วันเพ็ญ เรื องรัตน์ (2549) ทําการวิจยั การจัดการเรี ยนรู ้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนา
ความ สามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนเบญจมราช
รังสฤษฎิ์ 4 จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้
การจัดการเรี ยนรู ้ แบบเน้นภาระงานของนักเรี ยนหลังการทดลองสู งกว่าก่ อนการทดลอง อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สุ วรรณทนา ชื่ นอยู่ (2549) ทําการวิจยั ผลของการสอนโดยใช้กิจกรรมเน้นภาระ
งานที่ มี ต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นและความสนใจในการเรี ย นภาษาอัง กฤษของนัก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่
ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมเน้นภาระงานหลังเรี ยนสู งการก่อนเรี ยน มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
เฉลี่ย 60 ขึ้นไป อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความสนใจในการเรี ยนของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมเน้นภาระงานหลังเรี ยนสู งการก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อยูใ่ นระดับดี
รัตนพร เถื่อนช้างและคณะ (2550) ทําการศึกษาการจัดการเรี ยนการสอนของ
ครู ผสู ้ อนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนแบบ TBLT ผลการศึกษาพบว่า ครู ผสู ้ อนภาษาอังกฤษมีความ
เข้า ใจเกี่ ย วกับ วิ ธี ก ารสอนแบบ TBLT อยู่ใ นระดับ ดี ม าก ครู ผูส้ อนภาษาอัง กฤษในโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต 1 เลือกใช้วิธีสอนแบบ TBLT เหตุผลหลัก
คือการสอนแบบ TBLT ช่วยให้นกั เรี ยนมีปฏิสมั พันธ์ซ่ ึงกันและกัน
ฐิตารี ย ์ ภูรพรนันท์ (2551) ทําการศึกษาโดยใช้แบบฝึ กเป็ นภาระงานและครู สาธิ ต
ให้ดูเพื่อพัฒนาการสอนคําศัพท์สาํ หรับนักเรี ยนเริ่ มต้น ผลการศึกษาพบว่า การใช้แบบฝึ กเป็ นภาระ
งานและครู สาธิตให้ดูมีประสิ ทธิภาพเหมาะสําหรับผูเ้ ริ่ มเรี ยนภาษา
ณัฐนันท์ สุ่ มมาตย์ (2552) ทําการศึกษากิจกรรมการสอนแบบมุ่งภาระงานในการ
พัฒนาการเรี ยนคําศัพท์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนเทศบาลวัดสระทองผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยนมีการ
พัฒนาความรู ้ดา้ นคําศัพท์ภาษาอังกฤษหลังจากการศึกษาเป็ นเวลา 20 สัปดาห์โดยใช้การสอนแบบ
มุ่งภาระงานนอกจากนี้ นักเรี ยนยังมี ความคิดเห็ นที่ดีต่อกิ จกรรมการสอนแบบมุ่งภาระงานเพื่อ
พัฒนาการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์และยังมีความมัน่ ใจที่สามารถอ่านและออกเสี ยงศัพท์หลังจากการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
พนอ สงวนแก้ว (2553) ทําการวิจยั เพื่อพัฒนารู ปแบบกิจกรรมการอ่านเน้นภาระ
งานและมีวตั ถุประสงค์เฉพาะเพื่อ 1) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการอ่านเน้นภาระงานต่อความเข้าใจ
ในการอ่านภาษาอังกฤษ 2) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการอ่านเน้นภาระงานต่อความพึงพอใจในการ
อ่านแบบเพิ่มขยาย 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการอ่านเน้นภาระงานต่อความคงทนในการเรี ยนและ
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4) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนต่อการใช้รูปแบบกิจกรรมการอ่านเน้นภาระงานผลการวิจยั พบว่า
1) รู ปแบบมีประสิ ทธิ ภาพอยูใ่ นระดับดี 2) คะแนนความเข้าใจในการอ่านของกลุ่มตัวอย่างก่อน
เรี ยนและหลังเรี ยนแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีขนาดผลเท่ากับ 3.17
หมายถึงระดับใหญ่มาก 3) ความพึงพอใจต่อการอ่านแบบเพิ่มขยายอยูใ่ นระดับมาก 4) คะแนนหลัง
เรี ยนและสอบซํ้าแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ .05 หมายถึงนักเรี ยนมีความคงทนใน
เรี ยนและ 5) ความคิดเห็นของนักเรี ยนต่อรู ปแบบเป็ นด้านบวก
อัจฉริ น จิตต์ปรารพ (2554) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องการเรี ยนแบบเน้นภาระงานงานด้าน
ธุ ร กิ จ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถด้า นการพู ด และการเขี ย นภาษาอัง กฤษของนัก ศึ ก ษาระดับ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถทางการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งหลังจากที่ทาํ กิจกรรมเน้นภาระงานด้านธุรกิจผ่าน
เกณฑ์ที่กาํ หนดจากระดับพอใช้เป็ นระดับดีมากและระดับดีเยีย่ มตามลําดับ
เกสดา ตั้งฮัน (2555) ได้ทาํ การวิจยั การเรี ยนรู ้ที่เน้นภาระงานเพื่อพัฒนาความ
สามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนพิบูรณ์ประชาสรรค์
ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 หลังจาก
ได้เรี ยนผ่านกิจกรรมที่เน้นภาระงานหลังจากการทดลองสู งกว่าการทดลองมีความแตกแต่งอย่างมี
นัยสําคัญที่ค่า 0.5 นักเรี ยนมีความรู ้สึกที่ดีต่อกิจกรรมที่เน้นภาระงานที่นาํ มาใช้ในห้องเรี ยน
พรพิมล แซ่เฮง (2555) ได้ทาํ การวิจยั โปรแกรมการเรี ยนรู ้แบบปฏิสัมพันธ์โดยใช้
ภาระงานเป็ นฐานเพื่อพัฒนาการอ่านคําศัพท์ข้ นั สู งของนักศึกษาบัญชี ผลการวิจยั พบว่า ผลการ
เรี ยนรู ้ภาษาของนักศึกษาหลังเรี ยนผ่านโปรแกรมแบบภาระงานเป็ นฐานมีนยั สําคัญที่ 0.1
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสอนที่เน้นภาระงานในประเทศ สรุ ปได้ว่า ผลการวิจยั
และผลการศึกษาสอดคล้องกัน กล่าวคือ วิธีการสอนแบบภาระงาน ช่วยนักเรี ยนมีปฏิสัมพันธ์กนั
สอดคล้องกับทฤษฎีการอ่านแบบ Interactive Model ความสนใจในการเรี ยนรู ้เพิ่มขึ้นส่ งผลให้การ
เรี ยนรู ้ดีข้ ึน ช่วยในการพัฒนาการเรี ยนการสอนและการวัดผล นอกจากนี้ ครู และนักเรี ยนยังมีความ
คิดเห็นที่ดีต่อกิจกรรมการสอนแบบภาระงาน ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
งานวิจัยต่ างประเทศ
Prabhu (1987) ได้ทาํ การศึกษาการสอนแบบเน้นภาระงาน การสอนแบบเน้นภาระ
งาน จะเกิดขึ้นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเมื่อนักเรี ยนมีส่วนร่ วมในภาระงานทางด้านภาษา มากกว่าการ
เรี ยนรู ้เกี่ยวกับภาษา
Willis (1996, 2007) พบว่าวิธีการสอนแบบเน้นภาระงานถูกนําเข้ามาแทนที่การ
สอนเพื่อการสื่ อสาร เนื่ องจากวิธีการสอนแบบเน้นภาระงานอยู่บนพื้นฐานของการสอนเพื่อการ
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สื่ อสาร โดยเน้นที่ กระบวนเริ่ มตั้งแต่เป้ าหมาย วิธีการ รู ปแบบ กิ จกรรม กฎ และผลที่ได้รับ ซึ่ ง
ขั้นตอนในการออกแบบการสอนแบบเน้นภาระงานนั้นมีอยู่ดว้ ยกัน 3 ขั้น ได้แก่ ขั้นนําเสนอ ขั้น
ปฏิบตั ิ และก็ข้ นั นําเสนอผลงาน รวมทั้งครู ตอ้ งทราบถึงกระบวนการและคําสั่งในการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนแบบเน้นภาระงาน เพื่อที่จะกระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดความตระหนักทั้งในห้องเรี ยน
และนอกห้องเรี ยน “ภาระงานไม่ได้ช่วยยืนยันความสําเร็ จ ถ้าครู ไม่เข้าใจภาระงานในชั้นเรี ยน”
Rodgers (2001) ได้ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ทฤษฎี ท างภาษา ภาษาก็ คื อ รากฐานของ
ความหมายสิ่ งสําคัญในการใช้ภาษาก็คือความหมาย เมื่อพูดถึงทฤษฎีการเรี ยนรู ้ ภาระงานให้ท้ งั ตัว
ป้ อนและผลลัพธ์ซ่ ึงจําเป็ นต่อการรับรู ้ทางภาษา ภาระงานและความสําเร็ จเป็ นแรงผลักดัน
Nunan 2004 ได้ศึกษาวิธีการสอนแบบเน้นภาระงานเหมาะสําหรับหลักสู ตร
พื้นฐานซึ่ งเป็ นรากฐานของการศึกษา วิธีการสอนแบบเน้นภาระงานเป็ นวิธีทางในการเข้าใจการ
สอนภาษาเพื่อการสื่ อสาร ในโครงสร้างการเรี ยนรู ้ และระดับของวิธีการ กิจกรรมที่เป็ นองค์รวม
เกี่ ยวข้องกับการใช้ภาษาเพื่อที่จะประสบความสําเร็ จ เป็ นการเรี ยนรู ้ภาษาผ่านกระบวนการ ท็อบ
ดาวโมเดล ส่ งผลให้การเรี ยนรู ้ ดีข้ ึน ครู นักเรี ยนมีปฏิสัมพันธ์พนั ภายในชั้นเรี ยน พัฒนาทัศนคติ
ส่ งเสริ มยุทธศาสตร์การเรี ยนรู ้
Darren (2006) ทําการวิจยั เรื่ องกระบวนการของภาระงานที่มีต่อการสอนแบบเน้น
สาระการเรี ยนรู ้ ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนต้องเข้าใจเป้ าหมายที่แตกต่าง สังเคราะห์และวิเคราะห์
จนกระทัง่ สามารถผลิตภาษาออกมาได้ ภาระงานเพื่อการสื่ อสาร หมายถึง ชิ้นงานในชั้นเรี ยนซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับความเข้าใจของนักเรี ยน ช่วยในการพัฒนาภาษาของนักเรี ยน ตอบสนองความต้องการ
ของหลักสู ตร ของนักเรี ยน และความเชื่ อของครู สรุ ป การสอนเน้นภาระงานตอบโจทย์ความ
ต้อ งการของนัก เรี ย นที่ ห ลากหลาย กระบวนการและสื่ อ ได้ถู ก พัฒ นาสํา หรั บ การสอนเนื้ อ หา
โดยเฉพาะ ไม่ใช่แค่วิธีการสําหรับเนื้ อหาทั้งหมด แต่ยงั เป็ นตัวอย่างของการประยุกต์วิธีการสอน
เพื่อให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มนักเรี ยน
Chun lai (2011) ทําวิจยั เรื่ อง การสอนภาษาที่เน้นภาระงาน โดยสอนทางออนไลน์
เขาได้ทาํ การตรวจสอบโครงสร้ างการสอนภาษาที่เน้นภาระงาน โดยสอนทางออนไลน์สําหรั บ
นักเรี ยนที่เรี ยนภาษาจีนเป็ นภาษาต่างประเทศตลอดระยะเวลา 1 ภาคเรี ยน ผลการสํารวจและการ
สัม ภาษณ์ นัก เรี ย นและครู จ าํ นวนหนึ่ ง เปิ ดเผยว่า นัก เรี ย นมี ปฏิ กิ ริยาตอบสนองในด้า นบวกต่ อ
ประสบการณ์การสอนภาษาที่เน้นภาระงาน โดยการสอนทางออนไลน์ การวิเคราะห์การปฏิบตั ิงาน
ของนักเรี ยนตอนสิ้ นภาคเรี ยน ชี้ให้เห็นว่าการสอนภาษาที่เน้นภาระงาน โดยการสอนทางออนไลน์
ให้ผลการเรี ยนรู ้ที่ดีมาก การวิจยั ครั้งนี้ ยงั ชี้ให้เห็นถึงโอกาสและข้อดีของการใช้เนื้ อเรื่ องออนไลน์
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สําหรับการสอนภาษาที่เน้นภาระงาน และงานวิจยั นี้ ยงั ชี้ ให้เห็นว่านักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู ้ที่ดีข้ ึน
และชี้ให้เห็นถึงข้อดีของการสอนภาษาโดยเน้นภาระงาน
Natsuko (2011) ทําการวิจยั เปรี ยบเทียบระหว่างการสอนแบบแบบเน้นภาระงาน
และการสอนแบบ PPP กลุ่มตัวอย่างนักเรี ยน 2 ห้อง จํานวนห้องละ 24 คน เป็ นนักเรี ยนที่เรี ยน
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศในประเทศญี่ปุ่น ผลการวิจยั พบว่าการสอนแบบเน้นภาระงาน
นักเรี ยนจะต้องฟั งคําบรรยาย รับคําสั่ง และสื่ อสารโดยไม่ใช้ถอ้ ยคํา และค้นหาความหมายของคํา
ขณะที่ครู เป็ นคนป้ อนให้ แบบฝึ กนั้นประกอบด้วยคําศัพท์ 30 คํา โดยมีการตรวจสอบ 6 ขั้นตอน 1)
จํานวนตัวป้ อนและผลสะท้อน 2) ระดับความยากของเนื้ อหา 3) โอกาสสําหรับนักเรี ยนในการหา
ความหมาย 4) การควบคุ ม การสนทนาของนัก เรี ย น 5) บุ ค คลิ ก ของครู ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง 6)
บุคคลิกของนักเรี ยนต่อการเปลี่ยนแปลง สรุ ปการสอนแบบเน้นภาระงานยังทําให้นักเรี ยนได้รับ
บริ บทที่กว้างกว่า นักเรี ยนสามารถช่วยกันทํางานให้สมบูรณ์ โดยเรี ยนรู ้ผา่ นสื่ อสมจริ ง
Ali Panahi (2012) ทําการวิจยั กับนักเรี ยน 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คือกลุ่มที่สอบ IELTS
และกลุ่มที่ 2 คือกลุ่มที่สอบ TOEFL โดยเขาได้ให้ภาระงานในการสอบแก่กลุ่มที่ 1 ส่ วนกลุ่มที่ 2
ไม่ได้ให้หลังจากนั้น นักเรี ยนทั้ง 2 กลุ่ม ได้ฝึกปฏิบตั ิตามทฤษฎีและข้อแนะนํา ผลการวิจยั ชี้ให้เห็น
ว่า กลุ่มที่ 1ที่ทาํ ภาระงานมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ ึน มีผลคะแนนแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ ผลการวิจยั
นี้ เกี่ ยวข้องกับกระบวนการเรี ยนการสอนภาษาและการวัดผลทางภาษา เป็ นการช่ วยลดช่ องว่าง
ระหว่าง การสอนที่เน้นภาระงานกับการสอบที่เน้นภาระงาน
Abdullah (2012) ทําการวิจยั เรื่ องผลของกระบวนการเรี ยนการสอนที่เน้นภาระงาน
ที่มีต่อการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ การวิจยั ได้ตรวจสอบการสอนคําศัพท์ในรายวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
สํา หรั บจุ ดประสงค์โ ดยเฉพาะ เป็ นการสอบแบบเน้น ภาระงานกลุ่ มตัว อย่า งเป็ นนัก ศึ ก ษาชาว
เปอร์ เซียที่เรี ยนวรรณกรรม มหาวิทยาลัยใบจาน ประเทศอิหร่ าน มีนกั เรี ยน 2 กลุ่ม คือกลุ่มควบคุม
และกลุ่มทดลองกลุ่มควบคุมได้รับการสอนแบบดั้งเดิม ส่ วนกลุ่มทดลองได้รับการสอนแบบภาระ
งาน พอสิ้ นภาคการศึกษาก็มีการสอบวัดผลกับกลุ่มทดลอง ผลการวิจยั ว่า กระบวนการสอนแบบ
ภาระงานมีประสิ ทธิภาพในการสอนคําศัพท์เมื่อเปรี ยบเทียบกับการสอนแบบดั้งเดิม
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสอนที่เน้นภาระงานต่างประเทศ สรุ ปได้ว่า ผลการวิจยั
สอดคล้องกัน กล่าวคือวิธีการสอนแบบภาระงานมีประสิ ทธิภาพมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับวิธีการสอน
อื่น ส่ งผลให้นกั เรี ยนมีผลการเรี ยนรู ้ที่ดีข้ ึนตรงตามความต้องการของนักเรี ยน ช่วยในการพัฒนาการ
เรี ยนการสอนและการวัดผล ประเมินผล นอกจากนี้ครู และนักเรี ยนยังมีทศั นคติที่ดีต่อกิจกรรมการ
สอนแบบภาระงาน ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
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9.2 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการพัฒนาแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษ
งานวิจัยภายในประเทศ
กิติมาพร ตุย้ หล้า (2541 : ง) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องการใช้แบบฝึ กเพื่อพัฒนาทักษะการ
อ่านจับใจความสําคัญของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ในอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่โดย
ผูว้ ิจยั ได้จดั อบรมและให้ความรู ้เกี่ยวกับแนวทางในการฝึ กและกําหนดวันในการเก็บข้อมูลแต่ละ
ขั้นตอนการอบรมครั้งนี้ คือคณะครู จาํ นวน 51 คนมีนกั เรี ยนที่ใช้แบบฝึ กจากการวิจยั ครั้งนี้มีจาํ นวน
28 คนผลปรากฏว่านักเรี ยนมีความพร้อมในการอ่านคือมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่า
ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อัจฉรา ศิริรุ่งโรจน์ (2542) ทําการวิจยั เพื่อสร้างและหาประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยน
สําเร็ จรู ปทักษะการอ่านประกอบรายวิชาภาษาอังกฤษรอบรู ้ สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี่ ที่ 4
โรงเรี ยนวัดสังเวช กรุ งเทพมหานคร จํานวน 30 คน ผลการวิจยั พบว่า 1) ประสิ ทธิภาพของบทเรี ยน
สําเร็ จรู ปทักษะการอ่านที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นมีประสิ ทธิภาพพอใช้ 2) ความสามารถในการเรี ยนรายวิชา
ภาษา อังกฤษรอบรู ้ของนักเรี ยนหลังจากการเรี ยนโดยใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ปทักษะการอ่านสู งขึ้น 3)
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษที่เพิ่มขึ้นของนักเรี ยนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตํ่า
ปานกลาง และสู ง หลังจากเรี ยนโดยใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ปสู งขึ้นและแตกต่างกัน
จินตอาภา ผลบุญยรักษ์ (2544) ทําการวิจยั เพื่อสร้างและหาประสิ ทธิภาพของแบบ
ฝึ กการอ่านเพื่อการสื่ อสารโดยใช้เอกสารจริ งจากอินเทอร์ เน็ต สําหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 5
โรงเรี ยนเบญจมราชู ทิ ส ราชบุ รี จํา นวน 35 คน จํา นวน 8 บทเรี ยน ผลการวิ จ ัย พบว่ า 1)
ประสิ ท ธิ ภ าพของแบบฝึ กการอ่ า นเพื่ อ การสื่ อ สารโดยใช้เ อกสารจริ ง จากอิ น เทอร์ เ น็ ต มี ค่ า
75.11/75.57 2) ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนหลังการฝึ กแบบฝึ กการอ่าน
ภาษาอังกฤษสูงขึ้น 3) นักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึ กการอ่านโดยใช้เอกสารจริ งจากอินเทอร์เน็ต
อยูใ่ นระดับสู ง
ศศิวิมล กังลี่ (2544) ทําการวิจยั เพื่อสร้างและหาประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กทักษะ
การอ่านเพื่อการสื่ อสารจากหนังสื อพิมพ์และนิตยสารภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 5 โรงเรี ยนวัดไร่ ขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม จํานวน 30 คน ผลการวิจยั พบว่า 1) ประสิ ทธิ ภาพ
ของแบบฝึ กทักษะการอ่านสู งขึ้น 2) ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนหลังฝึ ก
ทักษะการอ่านสู งขึ้น 3) นักเรี ยนมีความคิดเห็ นต่อแบบฝึ กทักษะการอ่านที่ผูว้ ิจบั สร้างขึ้นอยู่ใน
ระดับดี
สมจิ ต ร พงศ์อุ ด ม (2544) ทํา การวิ จ ัย เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ของการอ่ า น
แบบเรี ยนซึ่ งให้ขอ้ มูลด้วยเทคนิ ค ITRA กับการสอนอ่านตามคู่มือครู ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี
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ที่ 6 โรงเรี ย นอรุ ณ ประดิ ษ ฐ จัง หวัด กํา แพงเพชรบุ รี จํา นวน 2 ห้อ งเรี ย น ผลการวิ จ ัย พบว่า 1)
ผลสัมฤทธิ์ การอ่านภาษา อังกฤษของนักเรี ยนที่ได้รับการสอนอ่านโดย ITRA สู งกว่าการสอนอ่าน
ตามคู่มือครู 2) นักเรี ยนที่ได้รับการสอนอ่านด้วยการอ่านด้วยเทคนิ ค ITRA มีความคิดเห็นที่ดีต่อ
กิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษในระดับมาก
วิไลรัตน์ วสุ ริย ์ (2545) ทําการวิจยั เพื่อพัฒนาแบบฝึ กทักษะอ่านภาษอังกฤษโดยใช้
เอกสารจริ งเกี่ยวกับท้องถิ่นในรายวิชา อ 0112 สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนพิบูล
วิทยาลัย จังหวัดลพบุรี จํานวน 45 คน โดยใช้แบบฝึ กเสริ มทักษะการอ่ านภาษาอังกฤษโดยใช้
เอกสารจริ ง เกี่ ย วกับ ท้อ งถิ่ น มี ป ระสิ ทธิ ภ าพดี ม าก 2) ความสามารถการอ่ า นภาษาอัง กฤษของ
นักเรี ยนหลังการทําแบบฝึ กเสริ มทักษะการอ่านสูงขึ้น 3) นักเรี ยนมีความคิดเห็นที่ดีต่อแบบฝึ กเสริ ม
ทักษะการอ่านที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
ศิ ริ พร สุ ท ธิ ย า (2546) ทํา การวิ จ ัย การพัฒ นาแบบฝึ กเสริ มทัก ษะการเรี ยน
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ผลการวิจยั พบว่า แบบฝึ กเสริ มทักษะการเรี ยนภาษาอังกฤษ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 3ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพ 83.22/76.53 สามารถนําไปใช้เป็ นหนังสื อเรี ยน
และสื่ อการสอนเพื่อพัฒนานักเรี ยนในการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษทั้งด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียน
ดวงพร อายุ ก าร (2548) ทํา การวิ จ ัย เพื่ อ พัฒ นาแบบฝึ กเสริ มทัก ษะการอ่ า น
ภาษาอังกฤษ ทางศิลปะสําหรั บนักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู งปี ที่ 1 วิทยาลัยช่ าง
ศิลปะสุ พรรณบุ รี จํานวน 30 คน เครื่ องมื อที่ ใช้คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบฝึ กเสริ ม
ทักษะการอ่านภาษา อังกฤษทางศิลปะ จํานวน 6 บท คู่มือครู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ
อ่าน และแผนการสอน ผลการวิจยั พบว่า แบบฝึ กเสริ มทักษะการอ่านภาษาอังกฤษทางศิลปะที่ผวู ้ ิจยั
สร้ างขึ้นมี ประสิ ทธิ ภาพอยู่ในเกณฑ์ดี และนักเรี ยนมี ผลสัมฤทธิ์ ทางการอ่ านก่ อนและหลังการ
ทดลองแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สุ นทรี ศุทธิ วรรณรักษ์ (2548) ทําการวิจยั เพื่อพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพของ
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเสริ มทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารโดยใช้เนื้ อหาจาก
เอกสารจริ ง สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล จํานวน
40 คน ผลการวิจยั พบว่า 1) ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนอยู่ในระดับดีมาก 2)
ความ สามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนหลังการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนฯ
สู งขึ้น 3) กลุ่มตัวอย่างความคิดเห็นต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนฯที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นอยูใ่ นระดับดี
มาก
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กรุ ณา จันทร์งาม (2548) ทําการวิจยั เพื่อพัฒนาแบบฝึ กเสริ มทักษะการอ่านเพื่อการ
สื่ อสารโดยใช้เอกสารจากอินเทอร์เน็ตที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่น สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
4 โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี จํานาน 30 คน ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2548 โดยให้
นักเรี ยนเรี ยนด้วยแบบฝึ กเสริ มทักษะการอ่านที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น จํานวน 2 บท ผลการวิจยั พบว่า 1)
ประสิ ทธิภาพของแบบฝึ กเสริ มทักษะการอ่านเพื่อการสื่ อสารที่สร้างโดยใช้เอกสารจากอินเทอร์เน็ต
ที่มีเนื้ อหาเกี่ ยวกับท้องถิ่ นมี ประสิ ทธิ ภาพดี มาก 2) ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของ
นักเรี ยนหลังการทําแบบฝึ กเสริ มทักษะการอ่านสู งขึ้น 3) นักเรี ยนความมีความคิดเห็นต่อแบบฝึ ก
เสริ มทักษะการอ่านที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นอยูใ่ นระดับสู งทุกบทเรี ยน
เสาวนี ย ์ ลิขิตพงษ์วิทย์ (2549) ทําการวิจยั เพื่อพัฒนาแบบฝึ กเสริ มทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษตามหลักสู ตรท้องถิ่นโดยใช้เอกสารจริ งผลการวิจยั พบว่า 1) ประสิ ทธิภาพของแบบฝึ ก
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ตามหลักสู ตรท้องถิ่นโดยใช้เอกสารจริ ง มีค่าเท่ากับ 82.22/83.00 ถือว่า
มีประสิ ทธิ ภาพดี 2) ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนหลังการใช้แบบฝึ กทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษสู งกว่าก่อนการใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 3) นักเรี ยนมีความคิดเห็นที่ดีต่อแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษตามหลักสู ตร
ท้องถิ่น โดยใช้เอกสารจริ งที่ผวู ้ ิจยั สร้าง
บุษกร มณี โชติ (2550) ทําการวิจยั เพื่อพัฒนาแบบฝึ กเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษ
โดยเน้นประเด็นปั ญหาวัยรุ่ น ผลการวิจยั พบว่า 1) ประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยเน้นประเด็นปั ญหาวัยรุ่ น มีค่าเท่ากับ 75.97/74.83 ถือว่ามีประสิ ทธิภาพเป็ นไปตาม
เกณฑ์ 2) ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนหลังการใช้แบบฝึ กทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษสู งกว่าก่อนการใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 3) นักเรี ยนมีความคิดเห็นที่ดีต่อแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษโดย
เน้นประเด็นปั ญหาวัยรุ่ น
อุบลวรรณ ปรุ งวณิ ชพงษ์ (2551) ทําการวิจยั เพื่อพัฒนาแบบฝึ กทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการอ่านให้คล่อง ผลการวิจยั พบว่า 1) ประสิ ทธิภาพของแบบฝึ กทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการอ่านให้คล่องมีค่าเท่ากับ 81.79/84.75 ถือว่ามีประสิ ทธิ ภาพ
ดี 2) ความสามารถในการอ่ านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนหลังการใช้แบบฝึ กทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษสูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 3) นักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นอยูใ่ นระดับดี
ทุกบทเรี ยน
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กาญจนา แก้วจํารัส (2551) ทําการวิจยั เพื่อพัฒนาแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษา
อัง กฤษที่ เ น้น เนื้ อ หาทางด้า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม ในรายวิ ช าภาษาอัง กฤษพื้ น ฐาน
(E42104) สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ผลการวิจยั พบว่า 1) ประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ ก
ทัก ษะการอ่ า นภาษา อัง กฤษที่ เ น้น เนื้ อ หาทางด้า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละสิ่ ง แวดล้อ มมี ค่ า เท่ า กับ
83.01/79.85 2) ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนหลังการใช้แบบฝึ กทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษสู งกว่าก่อนการใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 3) นักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นอยูใ่ น
ระดับดี
ทัศนี ย ์ วิจิตรพัฒนะ (2555) ทําการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบฝึ กการอ่านโดยใช้สื่อ
เอกสารจริ ง ในการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
ผลการศึกษาพบว่า 1) แบบฝึ กการอ่านโดยใช้ส่ื อเอกสารจริ ง ในการพัฒนาความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ตามความเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน มีความ
เหมาะสม ในระดับมากที่สุด และมีประสิ ทธิภาพเท่ากับ 75.52/77.88 ซึ่ งเป็ นไปตามเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้2)
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนหลังการใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
สู งกว่าก่อนการใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3)
ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนด้วยแบบฝึ กการอ่านโดยใช้สื่อเอกสารจริ ง ในการพัฒนา
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 อยูใ่ นระดับมาก
นางสุ ภาวดี ฉลาดวงศ์ (2555) การพัฒนาแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ผล
การศึกษาพบว่า แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ (Reading Comprehension) กลุ่มสาระการเรี ยน
รู ้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 มีประสิ ทธิภาพ 78.00/77.37 ซึ่งเป็ นไป
ตามเกณฑ์ 75/75 ที่ต้ งั ไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ องการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนที่เรี ยนโดย
ใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ (Reading Comprehension) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษา ต่าง
ประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และนักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนโดยใช้ แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษา
อังกฤษ (Reading Comprehension) กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ) ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ในระดับมาก ( ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต = 4.37 , S.D.= 0.19)
งานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การพัฒ นาแบบฝึ กหรื อ สื่ อ การสอนทัก ษะอ่ า นภายใน
ประเทศ สรุ ปได้วา่ ประสิ ทธิภาพของแบบฝึ กอยูใ่ นระดับดีถึงดีมาก เป็ นไปตามเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ แบบ
ฝึ กช่วยเสริ มทักษะและเป็ นเครื่ องมือในการฝึ กทักษะทางภาษาให้ดีข้ ึน ทําให้ครู สามารถวัดความ
สามารถในการอ่านของนักเรี ยนตลอดจนเห็นความแตกต่างระหว่างบุคคลและความก้าวหน้าของ
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นักเรี ยน นอกจากนี้ ทาํ ให้ครู และนักเรี ยนประหยัดเวลา ที่สาํ คัญคือช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจยิ่งขึ้น
สามารถทบทวนได้ดว้ ยตนเอง นอกจากนี้ นักเรี ยนยังมีความสามารถทางการอ่านสู งขึ้นเมื่อได้เรี ยน
จากแบบฝึ กหรื อสื่ อการสอนที่สร้างขึ้น และนักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนโดยใช้แบบฝึ ก
เสริ มทักษะการอ่านที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น บรรลุตามเจตนารมณ์ของหลักสู ตร
งานวิจัยต่ างประเทศ
Sharon (1991) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการอ่านอย่างพินิจ
พิเคราะห์และเจตคติต่อการอ่านโดยใช้สื่อหนังสื อพิมพ์ของนักเรี ยนเกรด 6 โปรแกรมภาษาอังกฤษ
จํานวน 23 คน ใช้เวลา 12 สัปดาห์ โดยให้กลุ่มตัวอย่างเลือกอ่านบทความที่ชอบจากหนังสื อพิมพ์
ต่าง จากนั้นให้ตอบคําถามจากเรื่ องที่อ่านเพื่อฝึ กการอ่านอย่างพินิจพิเคราะห์ ผลการวิจยั พบว่า
นักเรี ยนมีความสามารถทางการอ่านอย่างพินิจพิเคราะห์และเจคติต่อการอ่านสูงขึ้น
Hill (1992) ทําการศึกษาเปรี ยบเทียบเนื้ อหาด้านวัฒนธรรมและภาษาของสื่ อการ
อ่านประเภทนิ ทานที่ได้รับคัดเลือกจากประเทศพม่า แคนาดา และโยรู บา โยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาความแตกต่างของวัฒนธรรมที่ปรากฏในนิ ทานพื้นบ้านของแต่ละประเทศ และนํานิ ทานพื้น
ศึ กษาความแตกต่างของวัฒนธรรมที่ ปรากฏในนิ ทานพื้นบ้านของแต่ละประเทศ และนํานิ ทาน
พื้นบ้านใสร้างและพัฒนาทักษะทางภาษา ผลการวิจยั พบว่า นิทานพื้นบ้านมีความเหมาะสมที่จะใช้
เป็ นสื่ อการสอนเสริ มทักษะทางภาษาและทําให้เข้าใจวัฒนธรรมระหว่างชาติได้ดียงิ่ ขึ้น
Yalm (1993) ได้ศึกษาสมรรถวิสัยของครู โรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่จาํ เป็ นต้องมีใน
ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อปรับปรุ งคุณภาพการสอน กลุ่มตัวอย่างประกอบ
ด้วยครู โรงเรี ยนมัธยมศึกษาของรัฐบาลในเพนซิลวาเนีย จํานวน 220 และอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
ของมหาวิท ยาลัย ในอเมริ ก า จํา นวน 145 คน ทํา การตอบแบบสอบถามที่ ส่ง ทางไปรษณี ย ์ ใน
แบบสอบถามประกอบ ด้วยวิธีสอน 5 วีธี และสมรรถวิสัย 49 ข้อ ประกอบด้วยข้อคําถามเกี่ยวกับ
การใช้เทคโนโลยี 4 ด้าน ผลการวิจยั พบว่า ทั้งครู และอาจารย์เห็ นว่าสมรรถวิสัยในเรื่ องหลักการ
ของการออกแบบการสอน สื่ อการสอน การเลือกแบบและประโยชน์ของสื่ อเป็ นเรื่ องที่สาํ คัญมาก
ที่สุดในการจัดโปรแกรมการสอนนักศึกษา ส่ วนวิธีการสอน 5 วิธีน้ นั ครู โรงเรี ยนมัธยมศึกษาต้อง
รวบรวมสมรรถวิสยั ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาเข้ากับการสอนเนื้อหาทุกรายวิชา
Chung (1994) ทําการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับลักษณะข้อความของสื่ อการสอนที่ส่งผล
ต่อระดับความเข้าใจของนักเรี ยนที่เรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่สองในประเทศสหรัฐอเมริ กาส่ งผล
ต่อระดับความเข้าใจ 3 ระดับ คือ 1) Macro-level questions 2) Micro-semantic questions 3) Microsyntactic questions กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนในสถาบันภาษารัฐเท็กซัส จํานวน 156 คน ผลการวิจยั
พบว่า 1 ) นักเรี ยนมีความเข้าใจเนื้ อเรื่ องแตกต่างตามระดับความสามารถทางการเรี ยนรู ้ของแต่ละ
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คน 2) ความยาวของข้อความส่ งผลต่อระดับความเข้าใจของนักเรี ยนซึ่ งแสดงว่าบทอ่านที่มีขอ้ ความ
ยาวมีผลทําให้นักเรี ยนสามารถสรุ ปใจความสําคัญและทําคะแนนได้ดีกว่าบทอ่านที่มีขอ้ ความสั้น
และบทอ่านที่มีขอ้ ความยาวมีผลต่อความเข้าใจระดับ Macro-level
Bland (1997) ทําการศึกษาเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการสอนสื่ อ Make Your
Fortune โดยใช้สถานการณ์จาํ ลองกับสอนแบบปกติสาํ หรับชั้นเรี ยนเศรษฐศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
กลุ่มตัวอย่างมี 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มทดลอง ได้เรี ยนสื่ อ Make Your Fortune โดยใช้สถานการณ์จาํ ลอง
2) กลุ่ ม ควบคุ ม ได้เ รี ย นด้ว ยวิ ธี ป กติ ผลลการวิ จ ัย ผลสัม ฤทธิ์ ของกลุ่ ม ทดลองและควบคุ ม ไม่
แตกต่างกัน แต่นกั เรี ยนกลุ่มทดลองมีทศั นคติในทางบวกต่อสื่ อมากกว่ากลุ่มควบคุม
Chaudhry (2002) ได้ศึกษาการใช้กลวิธีในการอ่านเพื่อความเข้าใจของเด็กชาว
ปากี สถานที่อพยพมาอยู่ในรั ฐนิ วยอร์ ค ซึ่ งเด็กกลุ่มนี้ จะได้อ่านภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สอง
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรี ยนหญิง 5 คน และนักเรี ยนชาย 1 คน อายุระหว่าง 11-13 ปี ซึ่ งอาศัยอยูใ่ น
อเมริ กามาประมาณ 1-3 ปี บทอ่านสําหรับกลุ่มตัวอย่างมีจาํ นวนคําประมาณ 250 คํา เป็ นบทอ่านที่มี
เนื้ อหาเกี่ ยวกับวัฒนธรรมที่ คุน้ เลยและวัฒนธรรมที่ไม่คุน้ เคยให้อ่านโดยใช้เทคนิ คการอ่านที่ มี
เนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่คุน้ เคยมีคะแนนมากกว่าการใช้บทอ่านเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่คุน้ เคยและ
วัฒนธรรมที่ไม่คุน้ เคยให้อ่านโดยใช้เทคนิ คการอ่านแบบการบอกกระบวนความคิด (Think Aloud
Technique) ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่ใช้กลวิธีการอ่านกับบทอ่านเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่คุน้ เคยมี
คะแนนมากกว่าการใช้บทอ่านเกี่ ยวกับวัฒนธรรมที่ไม่คุน้ เคย นักเรี ยนสามารถระลึกรายละเอียด
และขยายความของบทอ่านได้มากกว่าบทอ่านไม่คุน้ เคย
งานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การพัฒ นาแบบฝึ กหรื อ สื่ อ การสอนทัก ษะการอ่ า นใน
ต่างประเทศ สรุ ปได้ว่า ผลการวิจยั สอดคล้องกัน กล่าวคือ ประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กอยู่ในระดับดี
หรื อดีมาก แบบฝึ กช่วยเสริ มทักษะและเป็ นเครื่ องมือในการฝึ กทักษะทางภาษาให้ดีข้ ึน ทําให้ครู มอง
เห็ นความสามารถในการอ่านและปั ญหาต่างๆ ของนักเรี ยนได้ชดั เจนตลอดจนเห็นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและความก้าวหน้าของนักเรี ยน นอกจากนี้ ทาํ ให้ครู และนักเรี ยนประหยัดเวลา ที่
สํา คัญ คื อ ช่ ว ยให้นัก เรี ย นเข้า ใจยิ่ง ขึ้ น สามารถทบทวนได้ด้ว ยตนเอง นอกจากนี้ นัก เรี ย นยัง มี
ความสามารถทางการอ่านสู งขึ้นเมื่อได้เรี ยนจากแบบฝึ กหรื อสื่ อการสอนที่สร้างขึ้น และนักเรี ยน
เรี ยนมีความคิดเห็นหรื อทัศนคติที่ดีต่อแบบฝึ กเสริ มทักษะการอ่านที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “การพัฒนาแบบฝึ กเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ โดยใช้การสอน
แบบเน้นภาระงาน” สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร”
มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษเชิ งวิชาการ
โดยใช้การสอนแบบเน้นภาระงาน ในรายวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (อ30204) สําหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ให้ได้ตามเกณฑ์ 75/75 เพื่อเปรี ยบ
เทียบความสามารถในด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนก่อนและหลังการใช้แบบฝึ กเสริ มการ
อ่านภาษาอังกฤษที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อแบบฝึ กเสริ มการ
อ่านภาษาอังกฤษเชิ งวิชาการ โดยใช้การสอนแบบเน้นภาระงาน เพื่อให้การวิจยั บรรลุตามจุดมุ่ง
หมายที่วางไว้ ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการศึกษาค้นคว้าตามลําดับหัวข้อดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. ตัวแปรที่ศึกษา
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
4. การสร้างและพัฒนาเครื่ องมือ
5. การดําเนินการทดลอง
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล
7. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนจุฬาภรณ-ราช
วิทยาลัย มุกดาหาร ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 จํานวน 6 ห้องเรี ยน จํานวน 144 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่กาํ ลังศึกษาในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 ซึ่ งลงทะเบียนเรี ยนวิชา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (อ 30204) จํานวน 1 ห้อง โดยวิธีการสุ่ มตัวอย่างง่าย
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2. ตัวแปรทีศ่ ึกษา
2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ แบบฝึ กเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
2.2.1 ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยน
2.2.2 ความคิดเห็นของนักเรี ยน ที่มีต่อแบบฝึ กแบบฝึ กเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการ โดยใช้การสอนแบบเน้นภาระงาน
3. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
3.1 แบบสอบถามความต้องการหัวข้อเรื่ องในการอ่าน สําหรับครู และนักเรี ยน
3.2 แบบฝึ กเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ โดยใช้การสอนแบบเน้นภาระงาน
ผูว้ ิจยั สร้างขึ้น แบ่งออกเป็ น 8 บทเรี ยน บทเรี ยนละ 2 คาบ รวม 16 คาบ คาบเรี ยน
ละ 50 นาที แต่ละบทเรี ยนประกอบด้วยเนื้ อหาวิชาสําหรับฝึ กการอ่าน กิจกรรมการเรี ยนการสอน
ภาระงาน แบบฝึ กหัด ซึ่ ง ค้น คว้า จากแหล่ ง เรี ย นรู ้ ต่ า งๆ เช่ น เอกสารจริ ง ต่ า งๆ จากตํา ราเรี ย น
อินเทอร์เน็ตหนังสื อพิมพ์ภาษาอังกฤษ บทความ โดยเลือกเน้นเฉพาะเนื้อหาที่ครู และนักเรี ยนสนใจ
ร่ วมกันเป็ นหัวข้อหลัก และให้สอดคล้องกับผลการเรี ยนรู ้ที่ต้ งั ไว้
3.3. แผนการเรี ยนรู ้รายวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (อ 30204) โดยใช้การสอนแบบ
เน้นภาระงาน จํานวน 8 แผน แผนละ 2 คาบ รวม 16 คาบ คาบเรี ยนละ 50 นาที ซึ่ งผูว้ ิจยั สร้างขึ้น
ตามขั้นตอนการสอนแบบเน้นภาระงาน ประกอบด้วยขั้นตอนที่สาํ คัญ 3 ขั้นตอน ได้แก่ Pre-Task,
Task Cycle และ Language Focus
3.4. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ฉบับ เพื่อใช้วดั
ความสามารถในการอ่านก่อนเรี ยนและหลังการใช้แบบฝึ กเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษเชิ งวิชาการ
จํานวน 40 ข้อ เวลา 60 นาที ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นเอง
3.5. แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อแบบฝึ กเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
โดยใช้การสอนแบบเน้นภาระงาน ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น จํานวน 20 ข้อ
4. การสร้ างและพัฒนาเครื่องมือ
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
4.1 กํา หนดกรอบเนื้ อ หา โดยพิ จ ารณาจากหลัก สู ต รกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ภ าษา
ต่างประเทศ จากคู่มือการจัดการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ ในหลักสู ตรการศึกษา
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ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ศึกษาแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้รายวิชาภาษาเชิงวิชาการ (อ 30204) ที่
สร้างโดยกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย มุกดาหาร
4.1.1 ตารางแสดงคําอธิบายรายวิชา/ผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังรายปี /สาระการเรี ยนรู ้
รายปี ดังปรากฏใน (ภาคผนวก ก)
4.1.2 ผลการเรี ยนรู ้รายวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (อ 30204) มัธยมศึกษาปี ที่ 5
โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ดังปรากฏใน (ภาคผนวก ข)
4.1.3 ตารางแสดงคํา อธิ บ ายรายวิ ช าและหั ว ข้อ เรื่ องในการอ่ า นเสริ มวิ ช า
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ดังปรากฏใน (ภาคผนวก ค)
4.2. นําผลวิเคราะห์ดงั กล่าวกําหนดผลการเรี ยนรู ้ของบทเรี ยนทั้ง 8 บทที่เกี่ยวข้องกับ
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ดังนี้
4.2.1 อ่านข้อมูลแล้วสามารถเข้าใจและตีความแสดงความคิดเห็ นเกี่ ยวกับสื่ อที่
เป็ นความเรี ยงและสื่ อที่ไม่ใช่ความเรี ยง ในรู ปแบบต่างๆ โดยถ่ายโอนเป็ นข้อความที่ใช้ถอ้ ยคําของ
ตนเอง
4.2.2 อ่านข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบนั แล้วสามารถเข้าใจ ตีความ วิเคราะห์
ระบุปัญหา และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความข้อมูลข่าวสาร สารคดี จากสื่ อสิ่ งพิมพ์หรื อสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์
4.2.3 อ่านข้อมูลแล้วเห็ นประโยชน์ของการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษในการแสวงหา
ความรู ้ การเข้าสู่สงั คมและอาชีพ ระบุเหตุและผล และนําเสนอข้อมูลได้
4.2.4 อ่านข้อมูล บทความ ในหัวข้อต่างๆแล้วสามารถบอกความหมายและอธิบาย
ความหมายของคําศัพท์โดยอาศัยตัวชี้วดั แนะคําตอบ (Context clues) และสรุ ปใจความสําคัญได้
4.2.5 อ่านข้อมูล บทความ ข่าวสาร ในหัวข้อต่างๆ เกี่ ยวกับแล้วสามารถอธิ บาย
ความหมายของคําศัพท์โดยอาศัยความรู ้เดิม บอกรายละเอียด เรี ยงลําดับเหตุการณ์ และระบุประเภท
ข้อมูลที่อ่านได้
4.2.6 อ่านข้อมูลแล้วสามารถบอกรายละเอียด ระบุตวั ชี้แนะ (Markers) ตัวอ้างอิง
ตามบริ บท (Contextual reference) วิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาสาระภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่นๆได้
4.2.7 อ่านข้อมูลแล้วสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสาระอื่นเพื่อขยายโลกทัศน์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายในรู ปแบบต่างๆ ระบุความเหมือน
และความแตกต่าง แล้วพูดอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้
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4.2.8 อ่านข้อมูลแล้วสามารถอภิปรายเกี่ ยวกับประสบการณ์ ที่ได้รับจากการใช้
ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระเรี ยนรู ้
4.3. ศึกษาหัวข้อเรื่ องที่จะกําหนดให้อ่านเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ดังปรากฏใน
(ภาคผนวก ง) โดยนํามาเป็ นหัว ข้อในแบบสอบถามความต้องการหัวข้อเรื่ องในการอ่านภาษา
อังกฤษสํา หรั บครู ผูส้ อน ซึ่ งสอดคล้อ งเหมาะสมและสัมพัน ธ์ กับ ผลการเรี ย นรู ้ ที่ค าดหวัง การ
กํา หนดหัว ข้อเรื่ อง ผูว้ ิจยั พิ จ ารณากํา หนดตามสาระเนื้ อหาวิชาที่ เ รี ย นในรายวิช าภาษาอังกฤษ
เชิ งวิชาการของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 เพื่อสามารถเชื่อมโยงเนื้ อหาทางด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ เศรษฐกิจ ศิลปะ และดนตรี ได้ดงั ตารางแสดงแบบสอบถามความต้องการ
หัวข้อเรื่ อง สําหรับครู ผสู ้ อน ดังปรากฏใน (ภาคผนวก จ)
4.4. นํา แบบสอบถามความต้อ งการหัว ข้อ เรื่ อ งที่ ส ร้ า งขึ้ น ไปให้ อ าจารย์ผูค้ วบคุ ม
วิทยานิพนธ์ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านการสอนอังกฤษ และครู ผสู ้ อนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ตรวจสอบความเหมาะสมของหัวข้อเรื่ องว่าเหมาะสมกับ
นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 หรื อไม่ และมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กบั ผลการเรี ยนรู ้ที่
คาดหวังด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษหรื อไม่ และตรวจสอบความถูกต้องของรู ปแบบภาษา
4.5. แก้ไ ขปรั บ ปรุ ง แบบสอบถามความต้อ งการหั ว เรื่ องตามที่ อ าจารย์ผู ้ค วบคุ ม
วิทยานิพนธ์และผูเ้ ชี่ยวชาญได้ให้ขอ้ เสนอแนะไว้
4.6. นําแบบสอบถามความต้องการหัวข้อเรื่ องที่ตรวจสอบแก้ไขแล้วไปสํารวจกับ 1)
ผูส้ อนวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 4 คน และครู สอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจาํ นวน 3 คน รวม
ครู ผสู ้ อน จํานวน 7 คน 2 ) ผูส้ อนวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 4 คน และครู สอนสังคมศึกษา จํานวน 3
คน รวมครู ผสู ้ อนจํานวน 7 คน 3) ผูส้ อนวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 4 คน และครู สอนศิลปะและ
ดนตรี จํานวน 3 คน รวมครู ผสู ้ อน จํานวน 7 คน เพื่อให้ได้หัวข้อเรื่ องอย่างหลากหลาย จากนั้นนํา
ผลจากการตอบแบบสอบถามความต้องการมาหาค่าเฉลี่ยโดยมีผลวิเคราะห์ตามตารางแสดงผล
การวิเคราะห์แบบสอบถามความต้องการหัวข้อเรื่ องในการอ่าน สําหรับครู ผสู ้ อน ดังปรากฏใน
(ภาคผนวก จ)
1. การสร้ างและพัฒนาแบบสอบถามความต้ องการหัวข้ อเรื่องในการอ่านเชิงวิชาการ
1. ศึกษาสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ จากคู่มือการจัดการเรี ยนรู ้กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ ในหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ศึกษาแนว
ทางการจัดการเรี ยนรู ้รายวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (อ 30204) ที่สร้างโดยกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาต่าง ประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ได้คาํ
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อธิ บายวิชาผลการเรี ยนรู ้ ที่เกี่ ยวข้องกับทักษะการอ่านและหน่ วยการจัดการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษที่
สัมพันธ์กบั สาระการเรี ยนรู ้ (ดูภาคผนวก ก-ค)
2. ศึกษาหัวข้อเรื่ องที่จะกําหนดให้อ่านภาษาอังกฤษ (ดูภาคผนวก ง) โดยนํามาเป็ น
หัวข้อเรื่ องในแบบสอบถามความต้องการหัวข้อเรื่ องในการอ่านภาษาอังกฤษสําหรับนักเรี ยน ซึ่ ง
สอดคล้องเหมาะสมและสัมพันธ์กบั ผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง การกําหนดหัวข้อเรื่ อง ผูว้ ิจยั พิจารณา
กําหนดตามสาระเนื้ อหาวิชาที่เรี ยนในหลักสู ตรมัธยมศึกษาปี ที่ 5 เพื่อสามารถเชื่อมโยงเนื้ อหาใน
รายวิชารายวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (อ30204) ได้ สําหรับครู ผสู ้ อน
3. นําแบบสอบถามความต้องการหัวข้อเรื่ องที่ สร้ างขึ้น ไปให้อาจารย์ผูค้ วบคุ ม
วิทยานิ พนธ์และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษตรวจสอบความเหมาะสมของหัวข้อเรื่ องว่า
เหมาะสมกับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 หรื อไม่
4. แก้ไขปรั บปรุ งแบบสอบถามความต้อ งการหัว ข้อเรื่ อ งตามที่ อาจารย์ควบคุ ม
วิทยานิ พนธ์และผูเ้ ชี่ ยวชาญได้ให้ขอ้ เสนอแนะไว้ แล้วนําแบบสอบถามความต้องการไปทดลอง
สํารวจกับนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 5 จํานวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแล้วนําผลมาวิเคราะห์
และปรับปรุ งแก้ไข
5. นําแบบสอบถามความต้องการหัวข้อเรื่ องที่ตรวจสอบแก้ไขแล้วไปสํารวจกับ
นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 5 จํานวน 60 คน และครู 7 คน เพื่อให้ได้หวั ข้อเรื่ องอย่างหลากหลาย
โดยมีระดับความต้องการดังนี้
3 หมายถึง ต้องการมาก
2 หมายถึง ต้องการปานกลาง
1 หมายถึง ต้องการน้อย
จากนั้น นําผลจากการตอบแบบสอบถามความต้องการมาหาค่าเฉลี่ยและส่ วน
เบี่ ยงเบนมาตรฐานโดยมี ผลการวิเคราะห์ ตามตารางแสดงผลการวิเคราะห์ แบบสอบถามความ
ต้องการหัวเรื่ องในการอ่ านของครู ผูส้ อน จํานวน 7 คน และนักเรี ยน จํานวน 60 คน โดยให้ค่า
นํ้าหนักความต้องการของครู ผสู ้ อน จํานวน 7 คน เท่ากับนํ้าหนักความต้องการของนักเรี ยน จํานวน
60 คนเนื่องจาก ครู ผสู ้ อนเข้าใจหลักสูตรและเนื้อหาที่เหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ได้ผลสรุ ป
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามความต้องการหัวเรื่ องในการอ่านเนื้อหาที่นกั เรี ยนชื่นชอบและ
สอดคล้องกับผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังของกลุ่มเป้ าหมาย ตามตารางที่ 1 ดังนี้
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ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความต้องการหัวข้อเรื่ องในการอ่านเชิงวิชาการ
ข้อคําถาม
1. ท่านต้องการเนื้อหาของแบบฝึกเสริ มการ
อ่านเชิงวิชาการในแนวใด ที่สอดคล้องกับ
ความสนใจของท่าน
1) Science (เนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์)
1.1 The world’s famous scientists
1.2 Are zoos a good thing?
1.3 A life on Mars
1.4 The end of life on Earth
1.5 Animals and plants
1.6 Reduce Reuse Recycle
1.7 Geology
2) Technology (เนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยี)
2.1 The Facebook party that became a riot
2.2 ASIMO Robot
2.3 3D or not 3D?
2.4 The Apple watch: technology gone too far
2.5 The rise of vinyl: Record Store Day
2.6 Skype: more important than it looks
2.7 Video games are good for you?
3) Culture (เนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรม)
3.1 Electronic crime
3.2 Copyright
3.3 Festival celebration

ครู ผสู ้ อน
(7 คน)
( x ) S.D.

นักเรี ยน
(60 คน)
( x ) S.D.

เฉลี่ย
รวม
(x)

2.57
2.71
1.86
2.71
1.71
2.29
1.86

0.79
0.49
0.69
0.49
0.76
0.76
0.90

2.10
2.08
1.87
2.15
1.95
2.43
2.37

0.68
0.72
0.77
0.73
0.79
0.62
0.66

2.34
2.40
1.87
2.43
1.83
2.36
2.12

4
2
6
1
7
3
5

2.86
2.86
2.57
2.43
2.14
2.43
2.86

0.38
0.38
0.79
0.79
0.69
0.79
0.38

2.02
1.95
1.92
2.18
1.90
1.93
2.35

0.77
0.70
0.77
0.79
0.73
0.69
0.71

2.44
2.41
2.25
2.31
2.02
2.23
2.61

2
3
5
4
7
6
1

2.57
2.29
2.71

0.79
0.76
0.49

2.10
2.43
2.08

0.68
0.62
0.72

2.34
2.36
2.40

3
2
1

ลําดับที่
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ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความต้องการหัวข้อเรื่ องในการอ่านเชิงวิชาการ (ต่อ)
ข้อคําถาม
4) Economics (เนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจ)
4.1 The Great Depression
4.2 Company growth
4.3 Rising dollar
5) History (เนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ )
5.1 Thai history
5.2 The history of money
5.3 World history
6) Art Study (เนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะ)
6.1 Painting
6.2 Sculpture
6.3 Literature
6.4 Graffiti
6.5 Drawing
7) Music Study (เนื้อหาเกี่ยวกับดนตรี )
7.1 Reggaeton music
7.2 Which musical instrument shall I learn?
7.3 The history of Thai Music
7.4 The culture of music
7.5 The value of music

ครู ผสู ้ อน
(7 คน)

นักเรี ยน
(60 คน)

เฉลี่ย
รวม

ลําดับที่

(x)

S.D.

(x)

S.D.

(x)

2.86
2.86
2.43

0.38
0.38
0.79

2.35
1.95
2.18

0.71
0.70
0.79

2.61
2.41
2.31

1
2
3

2.86
2.71
2.71

0.38
0.49
0.49

2.02
2.22
2.08

0.77
0.72
0.72

2.44
2.47
2.40

2
1
3

2.57
2.29
2.71
2.86
2.29

0.79
0.76
0.49
0.38
0.76

2.10
2.43
2.08
2.02
2.43

0.68
0.62
0.72
0.77
0.62

2.34
2.36
2.40
2.44
2.36

4
3
2
1
3

2.28
2.42
2.14
1.85
2.28

0.75
0.53
0.69
0.89
0.75

2.18
2.50
2.38
2.10
2.18

0.70
0.59
0.66
0.72
0.70

2.23
2.46
2.26
1.97
2.23

2
1
3
4
2

จากตารางที่ 1 พบว่าค่าเฉลี่ยของทั้งสองกลุ่มเป้ าหมายคือครู ผสู ้ อนและนักเรี ยน สามารถ
จัดอันดับหัวข้อโดยเลือกจากเกณฑ์ดงั นี้ Topic ที่ 1) เลือกหัวข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นลําดับที่ 1 คือ
เรื่ อง The end of life on Earth, Topic ที่ 2 เลือกหัวข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นลําดับที่ 1 และ 2 คือ
เรื่ อง Video games are good for you? และ The Facebook party that became a riot Topic, Topic ที่
3) เลือกหัวข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นลําดับที่ 1 คือ เรื่ อง Festival celebration, Topic ที่ 4) เลือกหัวข้อ
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ที่มีค่าเฉลี่ย 2.40 ขึ้นไป และมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นลําดับที่ 1 คือ เรื่ อง The Great Depression, Topic ที่
5) เลือกหัวข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นลําดับที่ 1 คือ เรื่ อง The history of money, Topic ที่ 6) เลือก
หัวข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นลําดับที่ 1 คือ เรื่ อง Graffiti Topic ที่ 7) เลือกหัวข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่
ในลําดับที่ 1 คือ เรื่ อง Which musical instrument shall I learn?
สาเหตุที่เลือก Topic ที่ 2 จํานวน 2 หัวข้อ เนื่ องจากเป็ นหัวข้อที่มีความเกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับสู ง สอดคล้องกับลักษณะของผูเ้ รี ยนซึ่ ง
เป็ นนักเรี ยนวิทยาศาสตร์ และเพื่อให้แผนการสอนและแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเชิ งวิชาการ
ครบถ้วนสมบูรณ์ตามกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ จํานวน 8 แผนการสอน สามารถสรุ ปได้หวั ข้อที่จะ
นํามาสร้างแบบฝึ กเสริ มการอ่านเชิงวิชาการ โดยใช้การสอนแบบเน้นภาระงาน ดังนี้
ตารางที่ 2 สรุ ปหัวข้อเรื่ องที่ใช้ในสร้างแบบฝึ กเสริ มการอ่านเชิงวิชาการ สอดคล้องกับหลักสู ตร
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ
Theme: Academic Reading
Topics:
Sub-Topics
The end of life on Earth
1. Science
Video games are good for you?
2. Technology
The Facebook party that became a riot.
Festival celebration
3. Culture
The great depression
4. Economics
The history of money
5. History
Graffiti
6. Art
Which musical instrument shall I learn?
7. Music Instrument

(x)

ลําดับที่

2.43
2.61
2.55
2.43
2.61
2.55
2.44
2.61

4
1
2
4
1
2
3
1

2. การสร้ างและพัฒนาแบบฝึ กเสริ มการอ่ านภาษาอังกฤษเชิ งวิชาการ โดยใช้ การสอน
แบบเน้ นภาระงาน
1. ศึกษาสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ จากคู่มือการจัดการเรี ยนรู ้กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ ในหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ศึกษาแนว
ทางการจัดการเรี ยนรู ้รายวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (อ 30204) ที่สร้างโดยกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารได้คาํ อธิบาย
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รายวิชา จุ ดประสงค์ก ารเรี ยนรู ้ ที่เ กี่ ย วข้องกับทักษะการอ่านและหน่ วยการจัดการเรี ยนรู ้ ภาษา
อังกฤษที่สมั พันธ์กบั สาระการเรี ยนรู ้ สามารถสรุ ปได้ ดังนี้
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน 2551
1.1 ความสําคัญของหลักสูตร
ในสังคมโลกปั จจุบนั การเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศมีความสําคัญและจําเป็ นอย่างยิง่
ในชีวิต ประจําวัน เนื่ องจากเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการติดต่อสื่ อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู ้
การประกอบอาชี พ การสร้ างความเข้าใจเกี่ ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุ มชนโลก และ
ตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นํามาซึ่ งมิตรไมตรี และ
ความร่ วมมือกับประเทศต่างๆ ช่วยพัฒนานักเรี ยนให้มีความเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่นดีข้ ึน เรี ยนรู ้และ
เข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิ จ
การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการ
สื่ อสารได้ รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู ้ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้นและมีวิสยั ทัศน์ในการดําเนินชีวิต
ภาษาต่างประเทศที่เป็ นสาระการเรี ยนรู ้พ้ืนฐาน ซึ่ งกําหนดให้เรี ยนตลอดหลักสู ตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ภาษาอังกฤษ ส่ วนภาษาต่างประเทศอื่น เช่น ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน
ญี่ ปุ่ น อาหรั บ บาลี และภาษากลุ่ ม ประเทศเพื่ อ นบ้า น หรื อ ภาษาอื่ น ๆ ให้อ ยู่ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของ
สถานศึกษาที่จะจัดทํารายวิชาและจัดการเรี ยนรู ้ตามความเหมาะสม
1.2 สาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
กระทรวงศึกษาธิ การ (2551 : 190 -208) ได้จดั ตั้งสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ โดยมีสาระ
สําคัญดังนี้
1.2.1 สาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ
สาระของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ หมายถึง องค์ความรู ้ที่เป็ น
สากล สําหรับนักเรี ยนภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วยสาระสําคัญ ดังนี้
1.2.1.1 ภาษาเพื่อการสื่ อสารการใช้ภาษาต่างประเทศในการฟั ง-พูด-อ่านเขียน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแสดงความรู ้สึกและความคิดเห็ นตีความ นําเสนอข้อมูลความคิด
รวบยอดและความคิดเห็นในเรื่ องต่างๆและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม
1.2.1.2 ภาษาและวัฒนธรรมการใช้ภาษาต่างประเทศตามวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาความสัมพันธ์ ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษาภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทย และนําไปใช้อย่างเหมาะสม
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1.2.1.3 ภาษากับ ความสั ม พัน ธ์ กับ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ อื่ น การใช้ภ าษา
ต่างประเทศในการเชื่ อมโยงความรู ้กบั กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น เป็ นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหา
ความรู ้ และเปิ ดโลกทัศน์ของตน
1.2.1.4 ภาษากับความสัมพันธ์กบั ชุมชนและโลกการใช้ภาษาต่างประเทศ
ในสถานการณ์ต่างๆทั้งในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน ชุมชน และสังคมโลก เป็ นเครื่ องมือพื้นฐาน
ในการศึกษาต่อประกอบอาชีพ และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั สังคมโลก
1.2.2 คําอธิบายรายวิชาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
กรมวิชาการ (2546) และ กระทรวงศึกษาธิ การ (2551:229-243) ได้กาํ หนด
คําอธิบายรายวิชาวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ดังนี้
1.2.2.1 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาต่างประเทศ สาระการเรี ยนรู ้พ้ืนฐานชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ภาคเรี ยนที่ 1
อ่านออกเสี ยงข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้นถูกต้องตามหลักการ
อ่าน ปฏิบตั ิตามคําอธิ บาย และคําบรรยายที่ฟ้งและอ่าน เลือกและใช้คาํ ขอร้อง คําชี้ แจง คําอธิ บาย
และให้ คําแนะนํา อธิ บายและเขียนประโยคและข้อความสัมพันธ์กบั สื่ อที่ไม่ใช่ความเรี ยงรู ปแบบ
ต่างๆ ที่อ่าน สื่ อสารแสดงความต้องการ เสนอและให้ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ จ าํ ลอง หรื อ สถานการณ์ จ ริ ง อย่า งเหมาะสม อภิ ป รายวิ ถี ชี วิ ต ความคิ ด ความเชื่ อ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่าง โครงสร้ างประโยค ข้อความ สํานวน คําพังเพย สุ ภาษิต บท
กลอน ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของ ภาษากับของไทย ค้นคว้า รวบรวม บันทึก สรุ ปใจความ
สําคัญ วิเคราะห์ความ นําเสนอข้อมูลเรื่ อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ ประสบการณ์และสถานการณ์
ต่าง ๆ ตามความสนใจ และแสดงความคิดเห็น พร้อมให้ เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบในการฟั ง
และอ่านสารคดี บันเทิงคดี และเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ เรี ยนรู ้อื่นจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ
ในการศึ ก ษาต่ อ และประกอบอาชี พ โดยใช้ภ าษา นํ้า เสี ย ง และกิ ริ ย า ท่ า ทางในการสื่ อ สารใน
สถานการณ์จริ งและสถานการณ์จาํ ลองอย่างเหมาะสมกับระดับของบุคคล เวลา โอกาส และสถานที่
ถูกต้องตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เป็ นผูท้ ี่มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
ซื่ อสัตย์สุจริ ต มี วินัยใฝ่ เรี ยนรู ้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมัน่ ในการทํางาน รั กความเป็ นไทย และมี จิต
สาธารณะ
หลักสู ตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 2554
ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ที่อนุมตั ิให้
กระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ ง ให้เป็ น
โรงเรี ยนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (2553 : 1-48) โดยมีสาระสําคัญดังนี้
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ความสํ าคัญของหลักสู ตร
หลักสู ตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรี ยนวิทยาศาสตร์ ภูมิภาคพุทธศักราช
2554 ฉบับนี้ นอกจากจัดทําขึ้นเพื่อพัฒนานักเรี ยนให้มีอุดมการณ์และคุณลักษณะตามอุดมการณ์
และเป้ าหมายในการพัฒนานักเรี ยนของโรงเรี ยนวิทยาศาสตร์ ภูมิภาค ได้จดั ทําให้ครอบคลุมสาระ
การเรี ยนรู ้ของหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ
และครอบคลุมสาระของข้อกําหนดการเป็ นโรงเรี ยนมาตรฐานสากลของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอีกด้วย
การเรี ยนตามหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรี ยนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
พุทธศักราช 2554 ฉบับนี้ นอกจากนักเรี ยนต้องลงทะเบียนรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1
และเลือกลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 และมีผลการเรี ยนแต่ละรายวิชาไม่ต่าํ กว่า 2 แล้ว
นักเรี ยนยังต้อง 1) เข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนานักเรี ยนตามเกณฑ์ข้ นั ตํ่าที่กาํ หนด 2) ผ่านการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนและ 3) ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ในหลักสูตรฉบับนี้อีกด้วย
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ อ 30204
นักเรี ยนจะได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการเขียนเรี ยงความทางวิชาการ (Academic Essay) โดยใช้
ขั้นตอนหรื อกระบวนการเขียน ได้แก่ การร่ างแผนผังความคิด การเขียน การแก้ไขปรับปรุ งงาน
เขียนและการทบทวนงานเขียน
นักเรี ยนจะพัฒนาทักษะการเขียนโดยเริ่ มตั้งแต่การฝึ กเขียนประโยคความเดียว (Simple
Sentences) ประโยคความรวม (Compound Sentences) และประโยคความซ้อน (Complex
Sentences) ในเบื้องต้น ตลอดจนองค์ประกอบที่สาํ คัญของงานเขียนต่างๆ (Connectors or
Conjunctions) ซึ่งจะนําไปสู่ การเขียนเรี ยงความที่มีใจความสําคัญ ข้อความสนับสนุน และบทสรุ ป
ที่ถูกต้องชัดเจน (Critical Writing) ในระดับที่สูงขึ้นไป
นักเรี ยนจะได้เรี ยนรู ้รูปแบบงานเขียนประเภทต่างๆ ซึ่งจะทําให้นกั เรี ยนมีความสามารถ
ในการเขียนเรี ยงความในรู ปแบบที่สร้างสรรค์และมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
นักเรี ยนสามารถพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจ (Comprehension Reading) และทักษะ
ทางด้านการอ่านต่างๆ นอกจากนี้ นกั เรี ยนจะพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจในขั้นสู ง และ
สามารถเข้าใจอารมณ์และจุดมุ่งหมายของผูเ้ ขียนได้ (Article Moods)
นักเรี ยนจะได้เรี ยนเนื้ อหาที่หลากหลาย ทั้งบทความที่เป็ นข้อเท็จจริ ง และเรื่ องที่แต่ง
ขึ้นมา เป็ นต้น ซึ่ งจะเน้นทั้งการอ่านเพื่อหาข้อมูลและการอ่านเพื่อความเพลิดเพลิน โดยนักเรี ยนจะ
สามารถสรุ ปบทอ่านทางวิชาการโดยมีเนื้อหาและใจความที่สมบูรณ์เหมาะสม
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นักเรี ยนจะได้พฒั นาทักษะการพูดและการฟังเพื่อความเข้าใจ ทั้งนี้นกั เรี ยนจะได้เรี ยนรู ้
เกี่ ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับบริ บททางวิชาการ สามารถพัฒนาทักษะในการจด
บันทึก (Note Taking) การพัฒนาความเข้าใจในการฟังบทสนทนาสั้นๆ ที่ประกอบด้วยสํานวน
ต่างๆ (Daily Expressions) และการฟังบรรยายทางวิชาการต่างๆ
นักเรี ยนสามารถนําเสนอผลงาน กล่าวสุ นทรพจน์ และพูดโต้ตอบในการสัมภาษณ์เพื่อ
สมัครเข้าศึกษาต่อหรื อขอรับทุนการศึกษาได้
โดยสรุ ป รายวิชานี้ มุ่งเน้นพัฒนาทักษะทางด้านการเรี ยนภาษาอังกฤษรอบด้านเพื่อ
ส่ งเสริ มให้นักเรี ยนสามารถนําความรู ้ ที่ได้รับไปใช้ท้ งั ในชี วิตประจําวันและการเตรี ยมตัวสอบ
ข้อสอบมาตรฐาน (TOEFL iBT and IELTS) ในการวัดความรู ้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
ในขั้นสู งโดยเฉพาะอย่างยิง่ การอ่านซึ่งมีเนื้อหาทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปะ เศรษฐกิจ
และการเมือง การปกครอง จําเป็ นอย่างยิ่งที่ผเู ้ รี ยนเข้าใจการอ่านเพื่อความเข้าใจ (Comprehension
Reading) และทักษะทางด้านการอ่านต่างๆ รวมทั้งการอ่านเพื่อความเข้าใจในขั้นสู ง และสามารถ
เข้าใจอารมณ์และจุดมุ่งหมายของผูเ้ ขียนได้ (Article Moods) ต่อไป
จากนั้น ผูว้ ิจยั ศึกษาขั้นตอนการออกแบบการเรี ยนการสอนโดยที่ เน้นภาระงานเป็ น
สําคัญของ Willis (2007) โดยมีแนวคิดที่เริ่ มจากการรวบรวมปั ญหาจากการสํารวจความต้องการ
ของผูส้ อนและผูเ้ รี ยน วิเคราะห์ภาระงาน กําหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ กําหนดกลวิธีการสอน
เลื อ กรู ป แบบการสอนและสื่ อ วางแผนการผลิ ต และพัฒ นาสื่ อ การประเมิ น ภาระงาน การใช้
เครื่ องมือ การประเมินผลสรุ ป การนําออกเผยแพร่ โดยผูว้ ิจยั ศึกษาควบคู่ไปกับการศึกษาการใช้
กิจกรรมแบบภาระงาน ตามหลักการเรี ยนรู ้ภาษาที่ 2 (Second Language Acquisition : SLA) ที่
สังเคราะห์กิจกรรมการอ่านจากแนวคิดของนักการศึกษาหลายท่าน (Willis 1996 ; Eillis 2003; J.
and D. Willis 2007) สามารถสรุ ปเป็ นตารางได้ ดังนี้
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ตารางที่ 3 แสดงการสังเคราะห์กิจกรรมการอ่านแบบภาระงานจากแนวคิดของนักการศึกษา
Willis (1996)
1. ขั้นก่อนปฏิบตั ิงาน
(Pre-Task) คือขั้นตอน
ที่ผสู ้ อนบอก
วัตถุประสงค์ของการ
เรี ยนการสอน ผูส้ อน
เสนอหัวข้อสอน
คําศัพท์และโครงสร้าง
เพื่อเตรี ยมความพร้อม
ทางภาษาให้แก่ผู ้ เรี ยน
ที่จะนํา มาใช้ในการ
ปฏิบตั ิภาระงาน โดยผู ้
เรี ยนเลือกปฏิบตั ิ งาน
ภายใต้หวั ข้อที่ ผูส้ อน
กําหนดไว้ตามความ
สนใจ ผูส้ อนชี้แจง
เกณฑ์การประเมินผล
2. ขั้นปฏิบตั ิงาน (Task
Cycle) คือ ขั้น ตอนที่
นักเรี ยนปฏิบตั ิ งาน
และได้ใช้ภาษาในการ
ทํางานพร้อมทั้ง
วางแผน ทบทวน
ความรู ้ เรี ยงลําดับ
เนื้อหา และวิธีในการ
นําเสนอผลงานตาม
สภาพที่คล้าย
สถานการณ์จริ งใน

Ellis (2003)
1. ขั้นเตรี ยมปฏิบตั ิงาน
งาน คือขั้นตอนที่มุ่ง
เน้นการเตรี ยมผูเ้ รี ยน
ให้สามารถปฏิบตั ิงาน
ได้โดย เป็ นแนวทาง
การปฏิบตั ิงานที่สอด
คล้องกับความต้องการ
ของผูเ้ รี ยน
2. ขั้นระหว่างการ
ปฏิบตั ิงาน มีวธิ ีการ
ปฏิบตั ิงาน 2 วิธี ดังนี้
2.1 คุณลักษณะงาน
ปฏิบตั ิ คือ คุณ
ลักษณะต่าง ๆ ของ
งานปฏิบตั ิที่ส่งเสริ ม
ให้ผเู ้ รี ยนสามารถ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
2.2 คุณลักษณะ
ทางด้านกระบวน การ
คือขั้นตอนของการ
ปฏิบตั ิงานที่
กําหนดให้ผเู ้ รี ยนทํา
ตามงานปฏิบตั ิที่ได้รับ
มอบหมายให้สมบูรณ์
3. ขั้นหลังปฏิบตั ิงาน
คือ ขั้นตอนที่

Willis (2007)
1. กิจกรรมเตรี ยม
ความพร้อม (Pre-task
riming activities) คือ
ขั้น ตอนที่เตรี ยมผู ้
เรี ยนให้เข้าใจประเด็น
สําคัญและจุดประสงค์
ของภาระงาน อาจเน้น
คําหรื อวลีที่จาํ เป็ น
สําหรับภาระงาน
นักเรี ยนได้ลงมือ
ปฏิบตั ิข้นั ตอนนี้ โดยมี
เวลาคิดเกี่ยว กับ
วิธีการปฏิบตั ิ งาน งาน
เกี่ยวข้องกับข้อความ
ให้นกั เรี ยนอ่านหัวข้อ
ข้อความ เพื่อทําความ
เข้าใจเสี ย ก่อน
2. ภาระงาน (Task) คือ
ขั้นตอนที่นกั เรี ยน
สามารถทํางานปฏิบตั ิ
เป็ นงานคู่ (Pair work)
หรื องานกลุ่ม (Group
work) พร้อมทั้งให้
นักเรี ยนได้มีโอกาสใช้
ภาษาเป้ าหมายเพื่อ
แสดงความคิดเห็น
โดยผูส้ อนเดินรอบๆ

ผู้วจิ ัย
1. ขั้นเตรี ยมภาระงาน
(Pre-task) เป็ นขั้น
ตอนที่เตรี ยมนัก เรี ยน
ในการทําภาระงาน
ได้แก่ การแนะนําเรื่ อง
ที่จะเรี ยนจุด ประสงค์
ของงานปฏิบตั ิการ
เตรี ยมคํา ศัพท์และ
สํานวนใหม่ที่ใช้ใน
ภาระงาน จากนั้น
นักเรี ยนปฏิบตั ิภาระ
งานที่มีลกั ษณะที่
คล้ายคลึงกับงานที่
ต้องปฏิบตั ิจริ ง
2. ขั้นระหว่างทําภาระ
งาน (During-task) คือ
ขั้นตอนที่นกั เรี ยนทํา
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิธีการทําภาระงาน
ของนักเรี ยนเอง งานที่
ได้รับมอบหมายอาจ
เป็ นงานคู่หรื องาน
กลุ่มฝึ กให้นกั เรี ยน
สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการ
สื่ อสารกับเพื่อน
ในขณะทําภาระงาน
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Willis (1996)
ชีวิตประจําวันผูเ้ รี ยน
เพื่อนําเสนอผลงาน
หน้าชั้นเรี ยน ประ
กอบด้วย 3 ขั้นตอน
2.1 ปฏิบตั ิงาน (Task)
2.2 การเตรี ยมนําเสนอ
(Planning)
2.3 รายงานต่อชั้น
เรี ยน (Report)
3. ขั้นมุ่งเน้นภาษา
(Language Focus) คือ
ขั้นตอนที่ผสู ้ อนและ
ผูเ้ รี ยนร่ วมอภิปรายถึง
งานที่ได้ปฏิบตั ิ ผูเ้ รี ยน
ได้ช้ ีแจงปัญหา
อุปสรรค และแก้ไข
ปั ญหาที่เกิดขึ้นใน
ขณะที่ปฏิบตั ิงาน อีก
ทั้งผูเ้ รี ยนวิเคราะห์
รู ปแบบภาษาที่
ผิดพลาด แก้ไข
โครงสร้างทางภาษาที่
ใช้ในการปฏิบตั ิให้
ถูกต้อง โดยผูส้ อนเป็ น
ผูใ้ ห้คาํ แนะนํา จากนั้น
ผูเ้ รี ยนฝึ กรู ปแบบ
ภาษาอีกครั้งหนึ่ง

Ellis (2003)
ผูเ้ รี ยนรายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานพร้อมทั้ง
ประเมิน ผลการ
ปฏิบตั ิงานของผูเ้ รี ยน
เอง ระบุสาเหตุของ
ปัญหาและวิธีการ
แก้ปัญหาในการ
สื่ อสาร รวม ทั้งภาษา
ที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน

Willis (2007)
ห้องและสังเกตพฤติ
กรรมนักเรี ยนพร้อม
ทั้งกระตุน้ นักเรี ยนให้
พยายามใช้ภาษา
เป้ าหมายผูส้ อนยัง
สามารถช่วยเหลือ
นักเรี ยนที่ตอ้ งการ
ความช่วยเหลือ โดย
นักเรี ยนทํางานเป็ น
กลุ่ม
2.1 การเตรี ยมการ
รายงาน (Planing a
report),
2.2 การรายงานข้อมูล
กลับ(Reporting back)
3. การเน้นรู ปแบบ
(Form focus)
3.1 การวิเคราะห์ภาษา
และการฝึ กปฏิบตั ิ
(Devise analysis and
practice activities)
3.2 การทบทวนภาระ
งานและการประเมิณ
ผล (Task repetition
and evalution)

ผู้วจิ ัย
เมื่อผลิตชิ้นงาน
เรี ยบร้อยแล้วให้เพื่อน
ในกลุ่มตรวจ สอบ
แก้ไขผลงาน รวมทั้ง
ให้นกั เรี ยนวางแผน
ซักซ้อมเพื่อรายงานผล
การทํางานขณะที่
เพื่อนรายงานผลให้
นักเรี ยนทุกคนเขียน
ข้อผิด พลาดของการ
ใช้ภาษาของเพื่อนหลัง
จากนั้นนักเรี ยนแต่ละ
กลุ่มสลับกันตรวจ
3. ขั้นหลังปฏิบตั ิภาระ
งาน (Post-task) คือ
ขั้นตอนที่มุ่งเน้นให้
นักเรี ยนได้ใช้ภาษาให้
ถูกต้องตามรู ปแบบ
และโครงสร้างของ
ภาษาประกอบด้วย 3
ขั้นตอนคือ
3.1 ขั้นวิเคราะห์ภาษา
(Language analysis)
นักเรี ยนทุกกลุ่ม
ร่ วมกันวิเคราะห์
รู ปแบบภาษาที่
ผิดพลาด
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Willis (1996)

Ellis (2003)

Willis (2007)

ผู้วจิ ัย
แก้ไขโครงสร้างทาง
ภาษาที่ใช้ในงาน
ปฏิบตั ิให้ถูกต้องโดยมี
ผูส้ อนเป็ นผูใ้ ห้
คําแนะนําหรื อเติมเต็ม
ในส่ วนที่ยงั มี
ข้อบกพร่ องอยูจ่ น
นักเรี ยนเข้าใจอย่างดี
จากนั้นให้นกั เรี ยนแต่
ละกลุ่มชี้แจงปั ญหา
อุปสรรคและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างการทํางาน
ร่ วมกัน
3.2 ขั้นฝึ กใช้ภาษา
(Practice) นักเรี ยนได้
ฝึ กรู ปแบบโครงสร้าง
ทางภาษาที่ใช้ซ้ าํ อีก
ครั้งหนึ่งทั้งนี้เพื่อให้
เกิดความคล่องแคล่ว
และถูกต้องจากนั้น
ผูเ้ รี ยนได้ทาํ ภาระงาน
เป็ นรายบุคคลซึ่ง
สถานการณ์ที่ฝึก
ปฏิบตั ิต่างไปจากที่ทาํ
ไว้ในขั้นระหว่างทํา
ภาระงาน
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2. เลือกเนื้ อหาและสื บค้นข้อมูลตามหน่ วยการจัดการเรี ยนรู ้ โดยพิจารณาคัดเลือก
ตามเกณฑ์การคัดเลือกเอกสารบทอ่านที่สอดคล้องกับผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง โดยใช้รูปแบบเน้น
แก่นสาระหรื อหัวเรื่ อง (Theme Language-based Language Instruction Model) ของ Brinton, Snow
and Wesche 1997) และ วิสาข์ จิติวตั ร์ (2543 : 257) พร้อมกับศึกษาแนวทางการเลือกบทเรี ยนของ
กรมวิชาการ 2545 สรุ ปได้ดงั นี้
2.1 เลื อกเนื้ อหาที่ สอดคล้องกับหัวเรื่ องและสอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ก าร
เรี ยนรู ้
2.2 เลือกเนื้ อหาตามความสนใจและตามความต้องการของนักเรี ยนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5
2.3 เนื้ อหาเหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ของผูเ้ รี ยน และสามารถนําเนื้ อหา
ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้
2.4 เนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับผูเ้ รี ยน
2.5 เลือกเนื้ อหาที่มีความหลากหลายและมาจากแหล่งเรี ยนรู ้หลายๆ แห่ ง โดย
ผูว้ ิจยั เลือกเนื้อหาจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ จากข้อแนะนําจากนักการศึกษาหลายๆท่าน เช่น ตําราเรี ยน
ภาษาอังกฤษ สื่ อวัสดุจริ ง สิ่ งพิมพ์ต่างๆ นิ ตยาสาร วารสาร และข้อมูลจากอินเตอร์ เน็ทที่เชื่อถือได้
เป็ นต้น โดยใช้โปรแกรม Readability index calculator ในการวัดระดับความยากง่ายเบื้องต้นของ
บทอ่าน
3. นําเนื้ อหาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่คดั เลือกแล้วไปให้ครู ภาษาอังกฤษระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนจุ ฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบและ
คัดเลือกเนื้ อหาที่มีความเหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โดย
ศึกษาความยากง่ายของภาษาและความน่าสนใจของผูเ้ รี ยนโดยใช้เกณฑ์ดงั นี้
- 1 ความยากของภาษาไม่เหมาะสมกับนักเรี ยน
0 ไม่แน่ใจหรื อยังตัดสิ นใจไม่ได้
+1 ความยากของภาษาเหมาะสมกับนักเรี ยน
แล้วนําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาคํานวณค่าดัชนี ความสอดคล้อง (พวงรัตน์
ทวีรัตน์ 2543 : 117) และคัดเลือกเนื้ อหาที่มีค่าดัชนี ความสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ได้ผลการ
ประเมินความยากง่ายและความเหมาะสมของบทอ่าน ดังปรากฏใน (ภาคผนวก จ) ได้บทอ่านที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคม ศิลปะและดนตรี มาใช้ประกอบในการสร้างแบบ
ฝึ กเสริ มการอ่าน 8 บทเรี ยน
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4. จัด ทํา ตารางกํา หนดโครงสร้ า งของขอบข่ า ยเนื้ อ หาบทอ่ า น แล้ว นํา ไปให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 3 ท่านเพื่อทําการประเมินความเหมาะสมของเนื้ อหา
ความสอด คล้องจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ สื่ อ รู ปแบบกิจกรรมของโครงสร้างของขอบข่ายเนื้ อหาบท
อ่านที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น โดยให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน ประเมินว่าโครงสร้างเนื้ อหาเป็ นไปตามเกณฑ์ที่
กําหนดหรื อไม่ นําคะแนนที่ผเู ้ ชี่ยวชาญประเมินแต่ละข้อมาหาค่าเฉลี่ย ดังปรากฏใน (ภาคผนวก ฉ)
โดยใช้สูตรวิธีหาค่าความสอดคล้องของจุดประสงค์กบั ตารางกําหนดโครงสร้างขอบข่ายเนื้ อหา
ของแบบฝึ กเสริ มการอ่านตามสู ตร IOC = ∑
เมื่อ
เมื่อ
เมื่อ

IOC
∑

N

คือ ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความสอดคล้องเหมาะสมของแบบฝึ ก
เสริ มการอ่าน
คือ ผลรวมคะแนนของผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหมด
คือ จํานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ

ได้ตารางกําหนดกรอบเนื้อหา (Table of Content Specification) ของแบบ
ฝึ กเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษเชิ งวิชาการ ในรายวิชาภาษาอังกฤษวิชาการ รหัส อ 30204 สําหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนจุฬาภรราชวิทยาลัย มุกดาหาร (ภาคผนวก ฉ)
5. สร้างและพัฒนาแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ โดยใช้การสอนแบบ
เน้นภาระงาน ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
5.1 ศึกษาหลักการและวิธีการสร้างแบบฝึ ก จากนั้นผูว้ ิจยั นําแนวทางการพัฒนา
แบบฝึ กมาวิเคราะห์กรอบแนวคิดในการสร้างแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ โดยใช้การ
สอนแบบเน้นภาระงาน
5.1.1 การสํารวจข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ การศึกษาเนื้ อหาหลักสู ตรรายวิชา อ
30204 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1 วิเคราะห์ทฤษฎีเทคนิคและกลยุทธ์ในการอ่านภาษาอังกฤษหัวข้อ
ที่นกั เรี ยนต้องการอ่านโดยในการสํารวจความต้องการหัวเรื่ องจากผูเ้ รี ยน รวมถึงขั้นตอนการพัฒนา
แบบฝึ กการอ่านจากหนังสื อและตําราต่างๆ
5.1.2 การพัฒนาแบบฝึ ก ได้แก่ นําข้อมูลที่ได้จาการสํารวจในขั้นที่ 1 มา
กําหนดวัตถุประสงค์ เขียนตารางกําหนดเนื้ อหา (Table of content specification) การประมาณ
ค่าใช้จ่าย การกําหนดระยะเวลาการดําเนิ นการ วางเค้าโครงลําดับก่อน หลัง ของเนื้ อหา ดําเนิ นการ
สร้างแบบฝึ ก และหาประสิ ทธิภาพของแบบฝึ กรายบุคคลและกลุ่มเล็ก
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5.1.3 ทดลองใช้แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ได้แก่ นําแบบฝึ ก
ที่ได้มาทําการหาประสิ ทธิภาพในขั้นรายบุคคลและกลุ่มเล็กมาปรับปรุ งแล้วนําไปทดลองภาคสนาม
เพื่อหาประสิ ทธิภาพต่อไป
5.1.4 การประเมิ น แบบฝึ ก โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ 2 ประการ คื อ เพื่ อ การ
ประเมินตัวแบบฝึ กและประเมิ นความสามารถของผูเ้ รี ยนหลังเรี ยนจากแบบฝึ ก โดยใช้สถิติเป็ น
เกณฑ์ในการประเมินผลด้านประสิ ทธิภาพของแบบฝึ ก
5.2 ศึกษาแนวการสร้ างสื่ อการสอน ลักษณะการสร้ างแบบฝึ กจากแบบเรี ยน
ตํารา งานวิจยั ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเอกสารประกอบการเรี ยนการสอนรายวิชา
อ 30204 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1
5.3 กําหนดแนวการสอนตามกรอบเนื้ อหาที่ได้วิเคราะห์ไว้ โดยดําเนินการตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้
5.3.1 กํา หนดจุ ด ประสงค์ก ารเรี ยนรู ้ ท ัก ษะการอ่ า นรายวิ ช า อ 30204
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1
5.3.2 วิเคราะห์ทกั ษะและกลยุทธ์ในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
แล้ว กําหนดเป็ นเทคนิคจากการที่จะนําไปใช้ในการพัฒนาบทเรี ยน
5.3.3 วิเคราะห์ หัวเรื่ องเพื่อสอบถามความต้องการของผูเ้ รี ยนและนํามา
กําหนดหัวเรื่ อง และเนื้อหาในบทเรี ยน
5.3.4 กําหนดแนวทางการประเมินผลของบทเรี ยน โดยแต่ละบทเรี ยนมี
แบบ ทดสอบย่อยหลังเรี ยนจํานวน 10 ข้อ
5.3.5 เรี ยบเรี ยงจุ ดประสงค์รายวิชา ทักษะและกลยุทธ์ในการอ่ านภาษา
อังกฤษ หัวเรื่ อง กิจกรรม และการประเมินผล
5.4 กําหนดผังงานของบทเรี ยน ที่บรรจุเนื้ อหาตามจุดประสงค์ โดยมีรูปแบบ
ดังนี้
5.4.1 เนื้ อหา (Content) นําเสนอเนื้ อหาตามหัวเรื่ องในแต่ละบท โดยจัด
กิจกรรมการเรี ยนออกเป็ น 3 ขั้น คือ Pre-task, Task Cycle และ Language focus ร่ วมกับการให้
ผูเ้ รี ยนคาดเดาเหตุการณ์ขณะอ่าน (Prediction) โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.4.1.1 กิ จ กรรมก่ อ นการอ่ า น (Pre-task) ผูส้ อนนํา เข้า สู่ บ ทเรี ย น
เกี่ยวกับเรื่ องที่อ่านโดยการใช้คาํ ถามเกริ่ นนํา กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่ องที่จะอ่าน ให้
ผูเ้ รี ยนสังเกตหัวข้อบทอ่านและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่ องที่จะอ่าน สร้างความสนใจและปูพ้ืน
ฐานความรู ้ในเรื่ องที่จะอ่านและโครงสร้างข้อความ เช่น กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเอาความรู ้เดิมมาสัมพันธ์
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กับเรื่ องที่จะอ่าน โดยการใช้คาํ ถามสั้นๆ เกี่ยวกับหัวเรื่ องที่จะอ่านซึ่ งผูว้ ิจยั เป็ นคนถาม จากนั้นให้
ผูเ้ รี ยนสังเกตหัวเรื่ องแล้วคาดเดาเนื้ อเรื่ อง (Prediction) หรื อการแนะนําเรื่ องที่จะเรี ยนจุดประสงค์
ของภาระงานการเตรี ยมคําศัพท์และสํานวนใหม่ที่ใช้ในภาระงาน ผูเ้ รี ยนอาจสังเกตและหาคําเชื่อม
(Connectors) หรื อคําบ่งชี้ (Signal Words) ของโครงสร้างข้อความชนิดนั้นๆ คาดเดารู ปแบบของ
ข้อความว่าเป็ นแบบใด จากนั้นนักเรี ยนปฏิบตั ิงานที่มีลกั ษณะที่คล้ายคลึงกับงานที่ตอ้ งปฏิบตั ิจริ ง
5.4.1.2 กิจกรรมระหว่างการอ่าน (Task Cycle) เป็ นขั้นตอนที่
นักเรี ยนทําความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบตั ิงานของนักเรี ยนเองงานที่ได้รับมอบหมายอาจเป็ นงาน
คู่หรื องานกลุ่มฝึ กให้นักเรี ยนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสารกับเพื่อนในขณะปฏิบตั ิงาน
หรื ออาจใช้ผงั กราฟิ กในการให้นักศึกษาร่ วมกันแสดงความคิดเห็นที่สอดคล้องกับเรื่ องที่จะอ่าน
ออกมาในรู ปแบบของผังกราฟิ กร่ วมกับเพื่อนเป็ นคู่หรื อกลุ่มย่อย เมื่อผลิตชิ้นงานเรี ยบร้อยแล้วให้
เพื่อนในกลุ่มตรวจสอบแก้ไขผลงานเขียนรวมทั้งให้นักเรี ยนวางแผนซักซ้อมเพื่อรายงานผลการ
ทํางานขณะที่เพื่อนรายงานผลให้นักเรี ยนทุกคนเขียนข้อผิดพลาดของการใช้ภาษาของเพื่อนหลัง
จากนั้นนักเรี ยนแต่ละกลุ่มสลับการตรวจงานเขียนเพื่อตรวจสอบดูขอ้ ผิดพลาดทางโครงสร้างภาษา
ซํ้าอีกครั้งหนึ่ง
5.4.1.3 กิจกรรมหลังการอ่าน (Language focus) เป็ นการตรวจสอบ
ความเข้า ใจของผูเ้ รี ย นโดยนัก เรี ย นทุ ก กลุ่ ม ร่ ว มกัน วิ เ คราะห์ รู ป แบบภาษาที่ ผิ ด พลาดแก้ไ ข
โครงสร้างทางภาษาที่ใช้ในภาระงานให้ถูกต้องโดยมีผสู ้ อนเป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนําหรื อเติมเต็มในส่ วน
ที่ยงั มีขอ้ บกพร่ องอยู่จนนักเรี ยนเข้าใจอย่างดีจากนั้นให้นักเรี ยนแต่ละกลุ่มชี้ แจงปั ญหาอุปสรรค
และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการทํางานร่ วมกัน
5.4.2 การทดสอบหลังเรี ยน (Posttest) เป็ นการทดสอบผูเ้ รี ยนหลังจากที่ได้
เรี ยนแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ โดยเน้นการสอนแบบภาระงานแล้ว จํานวน 10 ข้อ
5.5 ดําเนิ นการสร้ างแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ จํานวน 8
บทเรี ยน
5.6 นําแบบฝึ กที่สร้างขึ้นทั้ง 8 บทไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อขอแนวทาง
ในการปรับปรุ งให้บทเรี ยนมีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ที่ได้กาํ หนดไว้
5.7 ทดลองใช้แบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษเชิ งวิชาการ โดยใช้การสอนแบบ
เน้นภาระงาน เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ คือ 75/75 ของชัยยงค์ พรหมวงศ์ และ
คณะ (2540, 49) โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนดังนี้
5.7.1 ขั้นทดลองนักเรี ยน 3 คน ผูว้ ิจยั นําแบบฝึ กเสริ มการอ่านที่สร้างขึ้นไป
ใช้กับนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี่ ที่ 5 โรงเรี ย นจุ ฬ าภรณราชวิ ทยาลัย มุ ก ดาหาร ที่ เ รี ย นรายวิช า
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ภาษาอังกฤษเชิ งวิชาการ ซึ่ งไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่างและมีระดับผลการเรี ยนใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง
จํา นวน 3 คนสาเหตุ เ พราะในแบบฝึ กหั ด ขั้น กานอ่ า นและหลัง อ่ า นนัก เรี ย นต้อ งทั้ง กิ จ กรรม
รายบุคคลและกิจกรรมกลุ่ม เริ่ มดําเนินการทดลองโดยให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการอ่านภาษา อังกฤษก่อนเรี ยน (Pre-test) จํานวน 40 ข้อ ใช้เวลาในการสอบ 60 นาที แล้วบันทึก
คะแนนที่ได้จากการทําแบบทดสอบ หลังจากนั้นให้นกั เรี ยนทดลองเรี ยนครบ 8 บท แล้วให้นกั เรี ยน
ทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษหลังเรี ยน จากนั้นนําคะแนนที่ได้จากการ
ทดสอบมาหาประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 75/75 และให้ทาํ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบฝึ ก
เสริ ม เพื่ อ นํา ผลมาปรั บ ปรุ ง ซึ่ ง ผลคะแนนจากการทํา แบบทดสอบรายบท จํา นวน 8 บทและ
แบบทดสอบหลังเรี ยนในชั้นการทดลองกลุ่ม จํานวน 3 คน ปรากฏผลดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4 การหาประสิ ทธิภาพแบบฝึ กเสริ มการอ่าน ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ในขั้นการทดลอง
3 คน
คะแนน
คะแนนแบบทดสอบประจําบท
รวม
ร้อย สอบหลัง ร้อย
คะแนน
นักเรี ยน 1 2 3 4 5 6 7 8
เรี ยน
ละ
ละ
80
คนที่ 10 10 10 10 10 10 10 10
40
1
8 8 7 7 8 7 8 7
60
75.00
29
72.5
2
8 8 6 7 7 8 7 6
57
71.25
28
70.00
3
8 8 7 8 9 8 8 7
63
78.75
34
85.00
180
75.00
91
75.83
รวม
(240)
(120)
จากตารางที่ 4 พบว่า ผลรวมของคะแนนจากการทําแบบทดสอบ
ประจําบทของแบบฝึ กเสริ มการอ่ าน จํานวน 3 คน เท่ากับ 180 คะแนน คิ ดเป็ นร้ อยละ 75 และ
ผลรวมของคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรี ยน เท่ากับ 91 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 75.83ดังนั้น
ประสิ ทธิภาพของแบบฝึ กเสริ มการอ่านในขั้นทดลองกลุ่ม 3 คน มีค่าเท่ากับ 75/75.83 ทั้งนี้ผวู ้ ิจยั พบ
ปั ญหาคือ ด้านเนื้ อหา รู ปแบบและคําอธิ บายบางบทเรี ยนยากเกิ นไป ตัวอย่างเช่ น บทที่ 3และได้
แก้ไขปั ญหาในเรื่ องรู ปแบบและคําอธิบายที่ไม่ชดั เจน อ่านยาก ขาดแผนภูมที่ช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจ
เนื้ อหาของบทอ่าน ข้อผิดพลาดในการพิมพ์ศพั ท์ไม่ถูกต้อง คําสั่งในการทํากิจกรรมไม่ชดั เจน และ
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เวลาในการทําแบบทดสอบประจําบทเรี ยนไม่พอโดยเพิ่มเวลาในการทําแบบทดสอบจาก 15 นาที
เป็ น 20 นาที
5.7.2 ขั้นตอนการทดลองกลุ่มเล็ก (Small Group Testing) นําแบบฝึ กเสริ ม
การอ่านที่สร้างขึ้นไปใช้กบั นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนจุฬาภรราชวิทยาลัย มุกดาหาร
ที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ทดลอง จํา นวน 12 คน เริ่ มดํา เนิ นการทดลอง โดยให้นัก เรี ย นทําแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนเรี ยน (Pre-test) จํานวน 40 ข้อ ใช้เวลาในการทดสอบ 60
นาที แล้วบันทึกคะแนนที่ได้จากการทําแบบทดสอบ หลังจากนั้นให้นกั เรี ยนทดลองเรี ยนครบ 8 บท
แล้วให้นักเรี ยนทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษหลังเรี ยน จากนั้นนํา
คะแนนที่ได้จากการทดลองมาหาประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 75/75 และให้ทาํ แบบสอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับแบบฝึ กเสริ มเพื่อหาข้อบกพร่ องและนํามาปรับปรุ งแก้ไขในการทดลองภาคสนาม
ต่อไป ซึ่งผลคะแนนจากการทําแบบทดสอบรายบท จํานวน 8 บทและแบบทดสอบหลังเรี ยนในขั้น
การทดลองกลุ่ม จํานวน 12 คน ปรากฏดังต่อไปนี้
ตารางที่ 5 การหาประสิ ทธิ ภาพแบบฝึ กเสริ มการอ่าน ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ในขั้นการทดลอง
กลุ่มเล็ก จํานวน 12 คน
คะแนนแบบทดสอบประจําบท
นักเรี ยน 1 2 3 4 5 6 7 8
คนที่ 10 10 10 10 10 10 10 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

8
9
9
9
8
9
8
9
9
9

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

6
7
7
7
8
7
7
8
9
7

8
8
7
8
8
8
8
7
7
8

8
7
9
7
9
8
7
8
9
7

7
7
7
7
7
7
7
7
8
7

8
8
7
8
7
8
8
8
8
8

7
7
6
7
8
7
7
7
8
7

รวม
คะแนน
80
60
61
60
61
63
62
60
62
66
61

ร้อย คะแนน
ละ สอบหลัง
เรี ยน
(40)
75
30
76.25
33
75
27
76.25
31
78.75
33
77.75
33
75
30
77.75
32
82.5
34
76.25
29

ร้อย
ละ

90
82.5
62.5
82.5
85
82.5
85
85
90
82.5
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ตารางที่ 5 การหาประสิ ทธิ ภาพแบบฝึ กเสริ มการอ่าน ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ในขั้นการทดลอง
กลุ่มเล็ก จํานวน 12 คน (ต่อ)
คะแนนแบบทดสอบประจําบท
นักเรี ยน 1 2 3 4 5 6 7 8
คนที่ 10 10 10 10 10 10 10 10
11
12

9
7

8
8

7
8

8
8
รวม

7
9

7
7

8
7

7
6

รวม
คะแนน
80
61
60
737
(960)

ร้อย คะแนน ร้อย
ละ สอบหลัง ละ
เรี ยน
(40)
76.25
31
82.5
75
29
70
76.77
372 77.75
(480)

จากตารางที่ 5 พบว่า ผลรวมของคะแนนจากการทําแบบทดสอบ
ประจําบทของแบบฝึ กเสริ มการอ่าน จํานวน 12 คน เท่ากับ 737 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 76.77 และ
ผลรวมของคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรี ยนเท่ากับ 372 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 77.75
ดัง นั้น ประสิ ทธิ ภ าพของประสิ ท ธิ ภ าพของแบบฝึ กเสริ ม การอ่ าน ในขั้น ตอนทดลองกลุ่ ม เล็ก
จํานวน 12 คน มีค่าเท่ากับ 76.77/77.75
6. ปรับปรุ งข้อบกพร่ องต่างๆ จากปั ญหาที่พบ ปรับปรุ งขนาดตัวอักษรให้เหมาะสม
กับสายตา และแก้ไขตัวสะกดให้ถูกต้อง ปรับปรุ งคําสั่งในการทํากิจกรรมให้เข้าใจง่าย เพื่อช่วยให้
นักเรี ยนเข้าใจเนื้อหาของบทอ่าน โดยให้ครู ชาวต่างชาติช่วยแนะนําและแก้ไข จากนั้นนําไปจัดพิมพ์
ฉบับสมบูรณ์เพื่อนําไปใช้กลับกลุ่มตัวอย่างต่อไป ดังปรากฏใน (ภาคผนวก ช)
3. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสารหลักสู ตร ดังนี้
1. ศึกษาสาระและมาตรฐานตัวชี้วดั กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ
2. ศึกษาหลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช
2554
3. ศึกษาสาระการเรี ยนรู ้ การจัดเวลาเรี ยน คําอธิบายรายวิชา และหน่วยการ
เรี ยนรู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศของโรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร โดย
กําหนดแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ จํานวน 8 แผน ดังนี้
แผนที่ 1 เรื่ อง Video games are good for you? จํานวน 2 ชัว่ โมง
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แผนที่ 2 เรื่ อง The Facebook party that became a riot. จํานวน 2 ชัว่ โมง
แผนที่ 3 The end of life on Earth จํานวน 2 ชัว่ โมง
แผนที่ 4 The great depression จํานวน 2 ชัว่ โมง
แผนที่ 5 เรื่ อง Which musical instrument shall I learn? จํานวน 2 ชัว่ โมง
แผนที่ 6 เรื่ อง Festival celebration จํานวน 2 ชัว่ โมง
แผนที่ 7 The history of money จํานวน 2 ชัว่ โมง
แผนที่ 8 The great depression จํานวน 2 ชัว่ โมง
ขั้นที่ 2 ศึกษาเทคนิค วิธีสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการสอน
ที่เน้นภาระ 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. การเตรี ยมความพร้อม (Pre-Task)
2. ภาระงาน (Task)
3. การเน้นรู ปแบบทางภาษา (Language Focus)
ขั้นที่ 3 ทําการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหา จุดประสงค์การเรี ยนรู ้และ
จํานวนชัว่ โมง
ขั้นที่ 4 ดําเนิ นการสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษเชิ งวิชาการ
โดยใช้การสอนแบบเน้นภาระงาน จํานวน 8 แผน ซึ่งแต่ละแผนประกอบด้วย
1. หัวเรื่ อง (กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ รหัสวิชา ชั้น ชื่อหน่วยการเรี ยนรู ้ ภาคเรี ยน
ปี การศึกษา ชื่อเรื่ อง เวลาที่ใช้สอน ผูส้ อน)
2. สาระ มาตรฐานการเรี ยนรู ้ / ตัวชี้วดั
3. สาระสําคัญ
4. จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
5. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
6. สื่ อการเรี ยนรู ้
7. การวัดผลและประเมินผล
8. บันทึกหลังกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ขั้นที่ 5 จัดพิมพ์แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ แล้วนํามาหาคุณภาพ ดําเนินการ
ดังนี้
1. นํา แผนการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ที่ ส ร้ า งขึ้ น เสนออาจารย์ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิ พนธ์ เพื่ อตรวจสอบความถูกต้องของรู ปแบบการเขีย นแผนความสัมพันธ์ระหว่าง
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จุดประสงค์การเรี ยนรู ้เนื้อหา กิจกรรมการเรี ยนรู ้ สื่ อการเรี ยนรู ้ การวัดผลประเมินผลเครื่ องมือ ที่ใช้
วัดและประเมินผลรวมทั้งเกณฑ์ที่ใช้วดั และประเมินผล
2. นําแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้มาปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ขั้นที่ 6 นําแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จํานวน 24 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อ
หาประสิ ทธิภาพ ตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหา เวลา สื่ อ กิจกรรม การเรี ยนการสอน เพื่อจะ
ได้นาํ ข้อค้นพบมาปรับปรุ งแก้ไขแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ขั้นที่ 7 จัดพิมพ์แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ฉบับสมบูรณ์ เพื่อนําไปใช้จริ งกับ
กลุ่มตัวอย่าง ดังปรากฏใน (ภาคผนวก ซ)
4. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนเรี ยนและหลังการใช้แบบ
ฝึ กเสริ มการอ่าน เป็ นแบบทดสอบชุดเดียวกัน จํานวน 1 ฉบับ มีขอ้ สอบ 40 ข้อ โดยดําเนินการสร้าง
ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ศึกษาแนวทางการสร้างแบบทดสอบจากหนังสื อเทคนิ คการสร้างข้อสอบภาษา
อังกฤษของ อัจฉรา วงศ์โสธร (2529) และหนังสื อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. กําหนดผลการเรี ยนรู ้ ที่คาดหวังด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5
3. กําหนดหัวข้อและเนื้อหาที่จะนํามาสร้างเป็ นแบบทดสอบ
4. สร้างตารางกําหนดเนื้ อหาแบบทดสอบ (Table of Test Specifications) ให้
ครอบคลุมตามผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังที่กาํ หนดไว้ ตามตารางที่ 6 ดังนี้
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ตารางที่ 6 แสดงการกําหนดเนื้อหาแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน (Table of Test
Specifications for Academic Reading)
Reading Skill
Main idea
1. Identify the
main idea
Detail
2. Identify the
specific detail
Inference
3. Identify
Inference
Reference
4. Identify the
pronoun
reference,
makers or
contextual
reference in
context
Words
meaning
5. Identify the
meaning of
words or
phrases in
context

Type of Cognitive
text
Level

Item
type

Total no.
of Item

R

Passage

K,C

M/C

7

17.5%

1-0

R

Passage

K,C

M/C

7

17.5%

1-0

R

Passage

K,C

M/C

4

10%

1-0

R

Passage

K, C

M/C

3

7.5%

1-0

R

Passage
Sentence

K, T

M/C

3

7.5%

1-0

Mode

Weight Scoring
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ตารางที่ 6 แสดงการกําหนดเนื้อหาแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน (Table of Test
Specifications for Academic Reading) (ต่อ)
Reading Skill
Sequence/Cate
gories
6. Identify the
sequence of
events or
categories of
passage
Similarities/Di
fferences
7. Identify
similarities and
differences
Cause-Effect
8. Identify
cause and
effect
relationships
Conclusion
9. Identify
Conclusion
Mood/tone
10. Identify
mood or tone
Total

Type of Cognitive
text
Level

Item
type

Total no.
of Item

R

Passage

T, C

M/C

2

5%

1-0

R

Passage

C, Cr

M/C

1

2.5%

1-0

R

Passage

T, C

M/C

2

5%

1-0

R

Passage

T, C

M/C

1

2.5%

1-0

R

Passage

K, Cr

M/C

5

12.5%

1-0

40

100

40

Mode

Weight Scoring
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Note :

R = Reading
M = Mechanical

K = Knowledge
T = Transfer

C = Communication
Cr = Criticism

5. สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษตามตารางกําหนด
เนื้ อหาข้อสอบ เป็ นปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน
จํานวน 60 ข้อ ผูว้ ิจยั จะคัดเลือกข้อสอบที่อยูใ่ นเกณฑ์ (คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 0.50 ถึง 1.00) มาใช้ในการ
ทดสอบจริ งจํานวน 40 ข้อ โดยยึดผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ใช้เวลา
90 นาที ในการทําแบบทดสอบ 60 ข้อ
6. นําแบบทดสอบที่สร้ างขึ้นไปให้คณะกรรมการควบคุมวิทยานิ พนธ์ตรวจสอบ
เครื่ องมือเกี่ยวกับสํานวนภาษาและเนื้อหา เพื่อปรับปรุ ง
7. ตรวจสอบความตรงของเนื้ อหาโดยนําแบบทดสอบที่ ไ ด้ปรั บปรุ ง แล้ว ไปให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรี ยนรู ้กบั ข้อสอบ ผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน
3 คน
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ให้คะแนน +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคําถามนั้นสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
ให้คะแนน 0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคําถามนั้นสอดคล้องกับจุดประสงค์ การเรี ยนรู ้
ให้คะแนน -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคําถามนั้นไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
8. วิเคราะห์ขอ้ มูลหาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับจุดประสงค์การ
เรี ยนรู ้โดยใช้สูตร IOC (Index of Item Objective Congruence) เพื่อหาค่าดัชนี ความสอดคล้องและ
พิจารณาคัดเลือกข้อคําถามที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 0.50 ถึง 1.00 ไว้และปรับปรุ งข้อความที่ไม่เหมาะสม
ตามคําแนะนําของผูเ้ ชี่ ยวชาญ ผลปรากฏว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ได้ขอ้ สอบ
เข้าเกณฑ์ จํานวน 60 ข้อ มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.60 ถึง 1.00 ดังปรากฏใน (ภาคผนวก ฌ)
9. นําแบบทดสอบที่ปรับปรุ งแล้วไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่
ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 50 คน แล้วนําวิเคราะห์หาค่าความยาก (P) และค่าอํานาจจําแนก (r)
คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากระหว่าง 0.20-0.80 และค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไปไว้ใช้
พบว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ได้ขอ้ สอบผ่านเกณฑ์ จํานวน 53 ข้อ จึงคัดเลือกไว้
จํานวน 40 ข้อ โดยมีค่าความยาก (P) ตั้งแต่ 0.32 ถึง 0.80 และค่าอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ถึง
0.72 ดังปรากฏใน (ภาคผนวก ฌ)
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10. หาค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใช้สูตร คูเดอร์ -ริ ชาร์ ดสัน 20
(KR-20) ได้ค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ 0.94 ดังปรากฏใน (ภาคผนวก ฌ)
11. นําแบบทดสอบที่ วิเคราะห์ และปรั บปรุ งแก้ไขเรี ยบร้ อยแล้ว จํานวน 40 ข้อ
จัด พิ ม พ์แ บบทดสอบเป็ นฉบับ จริ ง และใช้ เ ป็ นแบบทดสอบวัด ความสามารถในการอ่ า น
ภาษาอังกฤษในการทดลองในชั้นภาคสนามต่อไปกําหนดเวลาในการทดสอบ 60 นาที
5. แบบทดสอบความคิดเห็นทีม่ ีต่อแบบฝึ กเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
แบบทดสอบความคิ ด เห็ น ที่ มีต่อแบบฝึ กเสริ ม การอ่ า นภาษาอังกฤษเชิ งวิ ช าการ
ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของ (Likert) โดย
มีข้ นั ตอนการสร้างและพัฒนา ดังนี้
1. ศึกษาสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่ วนประมาณค่าของ (Likert)
2. สร้างข้อความที่แสดงความคิดเห็นต่อแบบฝึ กเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษ ดังนี้
2.1 ด้านเนื้ อหา เนื้ อหาช่ วยให้นักเรี ยนพัฒนาทักษะการอ่ าน โครงสร้ างทาง
ภาษาสามารถนําไปใช้ได้ในชี วิตจริ ง เนื้ อหาสร้างแรงจูงใจต่อการเรี ยนในชั้นเรี ยนและสามารถนํา
เนื้อหาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
2.2 ด้านรู ปแบบการจัดกิจกรรมการสอน การทํางานเป็ นคู่และทํางานเป็ นกลุ่ม
การกําหนดภาระงานเป็ นฐาน กิ จกรรมขั้นก่ อนอ่ าน การรายงานโดยใช้คาํ ศัพท์และไวยากรณ์
หลังจากการเรี ยน
2.3 ด้านการวัดและประเมินผล ระยะเวลาในการทําข้อสอบ ความสอดคล้องกับ
วัตถุ ประสงค์ของการเรี ยนการสอนการอ่านเชิ งวิชาการ ข้อสอบสามารถวัดทักษะการอ่านและมี
ความยาวเหมาะสม ข้อสอบมีความยากง่ายเหมาะสมกับนักเรี ยน
2.4 ด้านคุณประโยชน์ ส่ งเสริ มทัศนคติที่ดีต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษ ส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนสนใจในการอ่านเนื้ อหาทางวิชาการ บูรณาการเนื้ อหาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศิลปะและดนตรี พัฒนาความเข้าใจเนื้อหาหาวิชา คําศัพท์ และสํานวนภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ ควบคู่กบั การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ จํานวน 20 ข้อ โดยให้เลือก 5 ระดับ คือ
เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยมากที่สุด
การกํา หนดค่ า ระดับ ของข้อ ความในแบบสอบถาม ผูว้ ิ จ ัย ใช้เ กณฑ์ข อง
(Likert) มีการกําหนดค่าระดับดังนี้
เห็นด้วยมากที่สุด ให้คา่ ระดับเท่ากับ 5
เห็นด้วย
ให้ค่าระดับเท่ากับ 4
ไม่แน่ใจ
ให้ค่าระดับเท่ากับ 3
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ไม่เห็นด้วย
ให้คา่ ระดับเท่ากับ 2
ไม่เห็นด้วยมากที่สุด
ให้ค่าระดับเท่ากับ 1
3. นําข้อความที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์และผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการ
สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นจํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของคําถามและรู ปแบบ
ภาษา
4. นําข้อมูลที่ได้จากผูเ้ ชี่ยวชาญมาคํานวณค่าดัชนีความสอดคล้อง
5. นําผลที่ได้จากการพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์และผูท้ รงคุณวุฒิ
ในหัวข้อที่มีค่า IOC ตํ่ากว่า 0.5 มาพิจารณาปรับปรุ งแก้ไขแบบสอบถามความคิดเห็น
6. นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผา่ นการตรวจแก้ไขแล้วไปสอบถามกับนักเรี ยน
หลังการทดลองใช้แบบฝึ กเสริ มการอ่านที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้น ในขั้นการทดลองรายบุคคลและกลุ่มเล็ก
โดยให้นกั เรี ยนทําแบบสอบถามความคิดเห็นหลังการเรี ยนทุกบท จากนั้นจึงนําข้อความหรื อคําถาม
ที่ไม่ชดั เจนมาปรับปรุ งแก้ไขเพื่อนําไปใช้ข้ นั การทดลองภาคสนามในลําดับต่อไป
7. นําผลจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นในขั้นการทดลองรายบุคคลและ
กลุ่มเล็กมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามความคิดเห็นทั้งต้นฉบับ เท่ากับ 0.81 โดย
ใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์แบบแอลฟา
8. นําแบบสอบถามความคิดเห็ นที่ ได้หาค่าความเชื่ อมัน่ และปรั บปรุ งแก้ไขแล้ว
นําไปใช้กบั นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างในขั้นการทดลองภาคสนาม โดยให้นกั เรี ยนทําแบบสอบถามความ
คิดเห็ นหลังการทําแบบทดสอบประจําบททุ กครั้ ง เพื่อนําผลจากความคิดเห็ นของนักเรี ยนกลุ่ ม
ตัวอย่างไปใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาแบบฝึ กเสริ มการอ่าน
5. การดําเนินการทดลอง
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง (Pre-experimental Research) ใช้รูปแบบ OneGroup Pretest-Posttest Design (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543 : 59-60) คือมีการทดสอบก่อนและหลังการ
ใช้แบบฝึ กเสริ มการอ่าน ซึ่งมีรูปแบบ ดังต่อไปนี้
การทดสอบก่อนเรี ยน
T1

ทดลอง
X

ทดสอบหลังเรี ยน
T2

สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง
T1 แทน การทดลองสอบก่อนการใช้แบบฝึ กเสริ มการอ่าน
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X แทน การใช้แบบฝึ กเสริ มการอ่าน
T2 แทน การทดลองสอบหลังการใช้แบบฝึ กการเสริ มการอ่าน
ขั้นตอนในการดําเนินการทดลองภาคสนาม ผูว้ ิจยั ดําเนินการทดลองดังต่อไปนี้
1. ขั้นทดสอบก่อนเรี ยน (Pre-test) ผูว้ ิจยั ให้นกั เรี ยนกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 24 คน ทํา
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ จํานวน 40 ข้อ 40 คะแนน ใช้เวลา 60 นาที
2. นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างทําแบบฝึ กเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษที่ เน้นเนื้ อหาทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและดนตรี สังคมศึกษา ศิลปะ ในรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนจุฬาภรราชวิทยาลัย มุกดาหาร ผูว้ ิจยั ให้นกั เรี ยนกลุ่มตัวอย่างจํานวน 24
คน ทํากิจกรรมตามขั้นตอนที่กาํ หนดในแบบฝึ กเสริ มการอ่าน แบ่งออกเป็ น 8 บทเรี ยนบทเรี ยนละ 2
คาบ คาบเรี ยนละ 50 นาที เป็ นระยะเวลา 4 สัปดาห์ รวมทั้งหมด16 คาบเรี ยนซึ่ งมีข้ นั ตอนดังนี้ 1)
แจกแบบฝึ กเสริ มทักษะการอ่านให้กบั นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างศึกษาโดยในขั้นแรกให้นักเรี ยนทํา
กิจกรรมก่อนการอ่าน (Pre-Task) ในแบบฝึ ก จากนั้นศึกษาบทอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่เน้น
ภาระงานทํากิจกรรมในแบบฝึ กตามขั้นตอนที่กาํ หนด 2) ให้นกั เรี ยนทําแบบฝึ กจนครบ 16 คาบ
เรี ยน ในระหว่างการเรี ยนแต่ละบท นักเรี ยนจะต้องทําแบบทดสอบประจําบทและบันทึกคะแนน
เพื่อนําไปวิเคราะห์หาประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กต่อไป 3) หลังจากที่นกั เรี ยนทําแบบฝึ กเสริ มการ
อ่านในแต่ละบทให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบวัดความเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อแบบฝึ กเสริ มทุกครั้ง
3. ขั้นทดสอบหลังเรี ยน (Post-test) ให้นกั เรี ยนกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดิมจํานวน 24 คน ทํา
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษหลังเรี ยน
4. ผูว้ ิจยั นําผลคะแนนที่ได้จาการทําแบบทดสอบประจําบทและแบบทดสอบวัดความ
สามารถในการอ่านภาษาอังกฤษหลังเรี ยนมาวิเคราะห์เพือ่ หาประสิ ทธิภาพของแบบฝึ กเสริ มการ
อ่าน
6. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ส่ งหนังสื อจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปยังผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา
โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เพื่อขออนุญาตในการดําเนินการวิจยั
2. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบภาระงานโดยใช้แบบฝึ กเสริ มการอ่านเชิงวิชาการ
ตามขั้นตอนดังนี้
2.1 วัดความสามารถในการอ่านของนักเรี ยนก่อนการเรี ยนด้วยแบบทดสอบที่ผวู ้ ิจยั
สร้างขึ้น จากนั้นตรวจให้คะแนนและบันทึกคะแนนของแต่ละคน
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2.2 ดําเนิ นการสอนโดยใช้แ บบฝึ กเสริ มการอ่านที่ ผูว้ ิจยั จัดทําขึ้น จํานวน 8 บท
จากนั้นตรวจให้คะแนนจากการทําแบบทดสอบท้ายบทและบันทึกคะแนนของแต่ละคน
2.3 วัดความคิดของนักเรี ยนที่มีต่อแบบฝึ กเสริ มการอ่านที่ ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้นจากนั้น
ตรวจสอบคะแนนและบันทึกคะแนนของแต่ละคน
2.4 วัดความสามารถในการอ่านของนักเรี ยนหลังการเรี ยนด้วยแบบทดสอบชุดเดิม
จากนั้น ตรวจให้ ค ะแนนและบัน ทึ ก คะแนนของนัก เรี ย นแต่ ล ะคนเพื่ อ นํา คะแนนที่ ไ ด้ไ ปหา
ประสิ ทธิภาพของแบบฝึ ก และเปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านของนักเรี ยนก่อนและหลังการ
ใช้แบบฝึ ก
7. การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์ประสิ ทธิภาพของแบบฝึ กเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษเชิ งวิชาการ (อ30204) สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ตามเกณฑ์ 75/75โดยใช้สูตร E1/E2 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ 2520 : 136)
การหาประสิ ทธิภาพของกระบวนการ ใช้สูตรดังนี้
 X 


 N 


E 1  A x 100

เมื่อ

=
E
X =
1

A
N

=
=

ประสิ ทธิภาพของกระบวนการ
คะแนนรวมของแบบฝึ กหัดหรื องาน
คะแนนเต็มของแบบฝึ กหัดทุกชิ้นรวมกัน
จํานวนผูเ้ รี ยน

การหาประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์ ใช้สูตรดังนี้
 F


 N 


E 2  B x 100

เมื่อ

E
F
2

=
=

ประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์
คะแนนรวมของผลลัพธ์หลังเรี ยน
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B
N

=
=

คะแนนเต็มของการสอบหลังเรี ยน
จํานวนผูเ้ รี ยน

2. เปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนก่อนและหลังเรี ยน
โดยใช้แบบฝึ กเสริ มการอ่านเชิงวิชาการ โดยใช้ T-Test แบบจับคู่
3. ศึกษาความคิดเห็ นของนักเรี ยนจากแบบสอบถามความคิดเห็ นทั้งรายข้อและราย
ฉบับซึ่ งมี ล ัก ษณะเป็ นมาตราส่ ว นประมาณ โดยนําค่าที่ ไ ด้ไ ปแปลความหมาย ตามเกณฑ์ที่ไ ด้
ปรับปรุ งมาจากเกณฑ์ของ Best 1986 :181-182 ดังต่อไปนี้
1.00 ≤ x < 1.50 หมายถึง นักเรี ยนมีความคิดเห็ นต่อแบบฝึ กเสริ มการอ่าน
โดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับที่นอ้ ยที่สุด
1.50 ≤ x < 2.50 หมายถึง นักเรี ยนมีความคิดเห็ นต่อแบบฝึ กเสริ มการอ่าน
โดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับที่นอ้ ย
2.50 ≤ x < 3.50 หมายถึง นักเรี ยนมีความคิดเห็ นต่อแบบฝึ กเสริ มการอ่าน
โดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับพอใช้
3.50 ≤ x < 4.50 หมายถึง นักเรี ยนมีความคิดเห็ นต่อแบบฝึ กเสริ มการอ่าน
โดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับดี
4.50 ≤ x ≤ 5.00 หมายถึง นักเรี ยนมีความคิดเห็ นต่อแบบฝึ กเสริ มการอ่าน
โดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับดีมาก

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ องการพัฒนาแบบฝึ กเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษเชิ งวิชาการโดยใช้การสอน
แบบเน้นภาระงานในรายวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1 (30204) สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
5 โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ผูว้ ิจยั ขอนําเสนอผลการวิจยั แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กเสริ มการอ่านภาษา
อังกฤษเชิงวิชาการโดยใช้การสอนแบบเน้นภาระ ในรายวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (อ30204)
สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ตามเกณฑ์ คือ 75/75
โดยทดลองกับนักเรี ยนจํานวน 24 คน
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านภาษา
อังกฤษของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ก่อนและหลัง
การใช้แบบฝึ กเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ โดยใช้การสอนแบบเน้นภาระงาน
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล คะแนนความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
5 โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่มีต่อการใช้แบบฝึ กเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษเชิ ง
วิชาการ โดยใช้การสอนแบบเน้นภาระงาน
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 เพือ่ ตอบวัตถุประสงค์ ของการวิจัยข้ อที่ 1 คือ หาประสิ ทธิภาพแบบฝึ กเสริม
การอ่ านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ โดยใช้ การสอนแบบเน้ นภาระงาน
ในรายวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1 (30204) สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ตามเกณฑ์ คือ 75/75 ของ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ
(2520: 52, 134-142) ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการดังต่อไปนี้
1. ให้นกั เรี ยนจํานวน 24 คน ทําแบบฝึ กประจําบทเรี ยนในแต่ละบท ทั้ง 8 บท ซึ่งแต่ละ
บทมีคะแนน 10 คะแนน จากนั้นนําคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย x ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
S.D. และค่าร้อยละของคะแนนและจัดลําดับคะแนนเฉลี่ยของแบบฝึ กเสริ มการอ่านแต่ละบท ผล
การวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 คะแนนเฉลี่ย x ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. และลําดับคะแนนเฉลี่ยของแบบฝึ กเสริ ม
การอ่าน
ส่ วนเบี่ยงเบน
บท
คะแนน ค่าเฉลี่ย(
ลําดับ
ชื่อบทเรี ยน
มาตรฐาน ร้อยละ
x)
ที่
เต็ม
ที่
(S.D.)
1
2
3
4
5
6
7
8

Video games are good for you?
The end of life on Earth
The Facebook party that became a
riot.
Graffiti
Which musical instrument shall I
learn?
Festival celebration
The history of money
The Great Depression

10
10
10

8.17
7.50
7.96

0.78
0.66
0.88

85.40
75.00
79.20

1
8
3

10
10

8.21
75.4

0.78
0.72

82.10
75.40

2
7

10
10
10

7.58
7.79
7.71

0.83
0.78
0.69

75.80
77.90
77.10

6
4
5

จากตารางที่ 7 พบว่า แบบฝึ กประจําบทที่เน้นภาระงาน นักเรี ยนทําคะแนนได้สูงสุ ด
คือบทที่ 1 Video games are good for you? ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็ นร้อยละ 85.40 ( x = 8.17, S.D.
= 0.78) อันดับที่ 2 ได้แก่ บทที่ 4 Graffiti ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็ นร้อยละ82.10 ( x = 8.21, S.D. =
0.78) อันดับที่ 3 ได้แก่ บทที่ 3 The Facebook party that became a riot.ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็ นร้อย
ละ 79.20 ( x = 7.96, S.D. = 0.88) อันดับที่ 4 ได้แก่ บทที่ 7 The history of money ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย
คิดเป็ นร้อยละ 77.10 ( x = 7.79, S.D. = 0.78) อันดับที่ 5 ได้แก่ บทที่ 8 The Great Depression ซึ่ งมี
คะแนนเฉลี่ยคิดเป็ นร้อยละ77.10 ( x = 7.71, S.D. = 0.69) อันดับที่ 6 ได้แก่ บทที่ 6 Festival
celebration ซึ่ งมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็ นร้อยละ 75.80 ( x = 7.58, S.D. = 0.83) อันดับที่ 7 ได้แก่ บทที่
5 Which musical instrument shall I learn? ซึ่ งมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็ นร้อยละ 75.40 ( x = 7.54, S.D.
= 0.72) อันดับที่ 8 ได้แก่ บทที่ 2 The end of life on Earth ซึ่ งมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็ นร้อยละ 75.00
( x = 7.50, S.D. = 0.66) ซึ่งเป็ นบทที่นกั เรี ยนทําคะแนนเฉลี่ยได้นอ้ ยที่สุด
2. วิเคราะห์หาประสิ ทธิภาพของแบบฝึ กเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ โดยใช้
การสอนแบบเน้นภาระงาน ในรายวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1 (30204) สําหรับนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร โดยการหาค่าร้อยละของคะแนน จาก
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การทําแบบฝึ กประจําบทของแบบฝึ กเสริ มการอ่านทั้ง 8 บท และค่าร้อยละของคะแนนจากการทํา
แบบทดสอบหลังเรี ยนของนักเรี ยน ทั้ง 24 คน ซึ่งผลการวิเคราะห์ดงั แสดงในตารางที่ 8
ตารางที่ 8 การหาประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กเสริ มการอ่านของแบบฝึ กเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษ
เชิง วิชาการในภาคสนาม
คะแนนแบบทดสอบประจําบท
รวม
คะแนน ร้อย
นักเรี ยน 1 2 3 4 5 6 7
8 คะแนน สอบหลัง ละ
80
เรี ยน (40)
คนที่ 10 10 10 10 10 10 10 10
1
10 10 8 9 9 9 10 9
74
36
90.00
2
9 8 7 8 8 8 8
7
63
33
82.50
3
8 6 7 7 7 7 7
7
56
25
62.50
4
9 8 7 8 7 7 8
7
61
33
82.50
5
8 8 8 8 9 7 7
8
63
34
85.00
6
9 8 7 8 8 7 8
7
62
33
82.50
7
9 8 7 8 7 7 8
7
61
34
85.00
8
9 8 8 7 8 7 8
7
62
34
85.00
9
10 9 9 9 9 9 10 8
73
36
90.00
10
9 8 7 8 7 7 8
7
61
33
82.50
11
9 8 7 7 7 8 8
7
61
33
82.50
12
8 7 7 7 7 7 8
7
58
28
70.00
13
8 7 8 8 7 8 8
8
62
30
75.00
14
10 9 8 9 9 8 9
9
71
36
90.00
15
8 8 8 8 8 8 8
7
63
30
75.00
16
8 9 9 8 8 9 9
8
68
30
75.00
17
8 8 8 7 7 7 8
8
61
31
77.50
18
8 8 7 8 8 8 9
8
64
31
77.50
19
8 7 7 7 8 9 8
8
62
30
75.00
20
8 8 7 7 8 7 8
8
61
30
75.00
21
9 8 7 7 7 7 8
7
60
29
72.50
22
8 8 8 7 8 7 9
8
63
31
77.50

111
ตารางที่ 8 การหาประสิ ทธิภาพของแบบฝึ กเสริ มการอ่านของแบบฝึ กเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษ
เชิง วิชาการในภาคสนาม (ต่อ)
คะแนนแบบทดสอบประจําบท
รวม คะแนน ร้อย
นักเรี ย 1
2
3
4
5
6
7
8 คะแนน สอบหลัง ละ
80 เรี ยน (40)
นคนที่ 10 10 10 10 10 10 10 10
23
7
6
7
7
7
6
7
6
53
23
57.50
24
8
8
7
8
9
8
8
8
64
30
75.00
รวม 205 190 180 185 187 182 197 181 1507
753
คะแนนเต็ม 1920
960
ร้อยละ 8.54 7.92 7.5 7.71 7.79 7.58 8.21 7.54 78.49
78.33
( x ) 8.54 7.92 7.5 7.71 7.79 7.58 8.21 7.54
(S.D.) 0.78 0.88 0.66 0.69 0.78 0.83 0.78 0.72
ลําดับ 1
3
8
5
4
6
2
7
ที่
จากตารางที่ 8 พบว่า ผลรวมของคะแนนจากการทําแบบทดสอบประจําบทของแบบ
ฝึ กเสริ มการอ่านของนักเรี ยน จํานวน 24 คน เท่ากับ 15ใ07 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 78.49 แล
ผลรวมของคะแนนจากการทําแบบ ทดสอบหลังเรี ยนของนักเรี ยน เท่ากับ 753 คิดเป็ นร้อยละ 78.49
ดังนั้น ประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กเสริ มการอ่านอังกฤษเชิงวิชาการ โดยใช้การสอนแบบเน้นภาระ
งาน ในขั้นทดลองภาคสนาม มีค่าเท่ากับ 78.49/78.33 ซึ่งสู งกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนด 75 / 75 แสดงว่า
แบบฝึ กเสริ มการอ่านอังกฤษเชิงวิชาการ โดยใช้การสอนแบบเน้นภาระงานในรายวิชาภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการ 1 (30204) สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
มุกดาหาร มีประสิ ทธิภาพดีมาก ซึ่งเป็ นตามสมมติฐานข้อที่ 1
ตอนที่ 2 เพือ่ ตอบวัตถุประสงค์ ของการวิจัยข้ อที่ 2 คือ เปรียบเทียบความสามารถใน
การอ่ านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
ก่ อนและหลังการใช้ แบบฝึ กเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
1. ให้นกั เรี ยน จํานวน 24 คน ทําแบบฝึ กเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ก่อน
และหลังการใช้แบบฝึ กเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษเชิ งวิชาการ จํานวน 40 ข้อ คะแนนเต็ม 40
คะแนน ซึ่ งเป็ นแบบทดสอบฉบับเดียวกัน จากนั้นจึงหาผลต่างของคะแนน (D) จากการทดสอบ
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ก่อนและหลังเรี ยนโดยใช้แบบฝึ กเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ แล้วนําคะแนนที่ได้จากการ
สอบทั้งสองครั้งมาเปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยน ซึ่ งผลจากการ
วิเคราะห์แสดงในตารางที่ 9
ตารางที่ 9 คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการของนักเรี ยนก่อนและหลังการ
เรี ยน
นักเรี ยน
คะแนน (40)
คนที่ ก่อนเรี ยน หลังเรี ยน
1
32
36
2
24
33
3
20
25
4
24
33
5
26
34
6
26
33
7
27
34
8
29
34
9
30
36
10
28
33
11
28
33
12
23
28

ผลต่าง
(D)
4
9
5
9
8
7
7
5
6
5
5
5

นักเรี ยน
คะแนน (40)
คนที่ ก่อนเรี ยน หลังเรี ยน
13
26
30
14
32
36
15
24
30
16
21
30
17
27
31
18
20
31
19
20
30
20
19
30
21
26
29
22
17
31
23
11
23
24
18
30

ผลต่าง
(D)
4
4
6
9
4
11
10
11
3
14
12
12

จากตารางที่ 9 พบว่าความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิ งวิชาการของนักเรี ยน
ทุกคนสู งขึ้นหลังจากเรี ยนแบบฝึ กเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ทั้ง 8 บท ค่าผลต่างของ
คะแนนก่อนและหลังเรี ยนโดยใช้แบบฝึ กเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษเชิ งวิชาการ สู งสุ ดเท่ากับ 14
และตํ่าสุ ดมีค่าเท่ากับ 3 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน
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ตารางที่ 10 เปรี ย บเที ย บความสามารถในการอ่ า นก่ อ นและหลัง การใช้แ บบฝึ กเสริ ม การอ่ า น
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ โดยใช้การสอนแบบเน้นภาระงาน
การทดสอบ คะแนนเต็ม
x
ก่อนเรี ยน
40
24.08
หลังเรี ยน
40
31.38
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

S.D.
5.07
3.21

(D)

S.D. (D)

t

df

Sig

7.29

3.13

11.42

23

0.00

จากตารางที่ 10 พบว่า ก่อนเรี ยนนักเรี ยนมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษโดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x = 24.08, S.D. = 5.07), หลังเรี ยนนักเรี ยนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( x = 31.38, S.D. = 3.21) ดังนั้น คะแนนผลต่างเฉลี่ยของคะแนนก่อนและหลัง
เรี ยนเท่ากับ (D = 7.29, S.D. (D) = 3.13)
การเปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านก่อนและหลังการใช้สื่อ พบว่าค่า t เท่ากับ
11.42 องศาอิสระ เท่ากับ 23 ค่า Sig เท่ากับ 0.00 น้อยกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05 แสดงว่าความ
สามารถในการอ่ า นภาษาอัง กฤษของนั ก เรี ยนหลัง เรี ยนด้ว ยแบบฝึ กเสริ มการอ่ า นสู ง กว่ า
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนก่อนเรี ยน ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ 2
ตอนที่ 3 เพื่อตอบวัตถุประสงค์ ของการวิจัยข้ อที่ 3 คือ ศึกษาคะแนนความคิดเห็น
ของของนักเรี ยนชั้ นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่มีต่อแบบฝึ ก
เสริมการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ผู้วจิ ัยได้ ดําเนินการดังต่ อไปนี้
1. ให้นักเรี ยน ทั้ง 24 ทําแบบทดสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อแบบฝึ กเสริ มการอ่าน
ภาษาอัง กฤษเชิ งวิ ช าการที่ เ รี ย นจบในแต่ ล ะบท จากนั้น นํา มาหาค่ าเฉลี่ ย x และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน S.D. ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 11

ตารางที่ 11 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย x และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. จากแบบทดสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อแบบฝึ กเสริ มการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการรายข้อจํานวน 8 บท
ข้อ

ข้อความ
ด้ านเนือ้ หาของแบบฝึ กเสริมการอ่าน
เนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกับนักเรี ยน

1
2
3
4
5

ค่า
เฉลี่ย
x

1
4.46

2
4.29

3
4.33

4
4.46

5
4.33

6
4.42

7
8
4.29 4.17

S.D.

0.71

0.84

0.80

0.76

0.85

0.64

0.84 0.85

ค่า ลําดับ
เฉลี่ย
ที่
4.34
5
0.79

4.71
0.61
4.75
0.52
4.63
0.56
4.71
0.61
4.65
0.60

4.54
0.64
4.71
0.73
4.54
0.71
4.50
0.76
4.52
0.74

4.58
0.70
4.67
0.75
4.5
0.76
4.38
0.81
4.49
0.76

4.25
0.72
4.75
0.72
4.54
0.64
4.17
0.85
4.43
0.74

4.29
0.93
4.58
0.76
4.50
0.65
4.38
0.75
4.42
0.79

4.33
0.85
4.46
0.76
4.42
0.64
4.38
0.81
4.40
0.74

4.33
0.85
4.38
0.75
4.42
0.76
4.33
0.85
4.35
0.81

4.41
0.76
4.56
0.73
4.50
0.69
4.39
0.79
4.44
0.75

x

เนื้อหาสร้างแรงจูงใจต่อการเรี ยนในชั้นเรี ยน

S.D.
x

เนื้อหาช่วยให้นกั เรี ยนพัฒนาทักษะการอ่าน

S.D.
x

โครงสร้างภาษาสามารถนําไปใช้ได้ในชีวติ จริ ง
นักเรี ยนสามารถนําเนื้อหาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน
รวมเฉลีย่ ด้ านเนือ้ หาของแบบฝึ กเสริมการอ่าน

S.D.
x

S.D.
x

S.D.

บทที่

4.25
0.78
4.21
0.82
4.42
0.76
4.25
0.88
4.26
0.82

3
1
2
4
I
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ตารางที่ 11 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย x และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. จากแบบทดสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อแบบฝึ กเสริ มการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการรายข้อจํานวน 8 บท (ต่อ)
ข้อ

ข้อความ

6

ด้ านรูปแบบการจัดกิจกรรมการสอนอ่าน
กิจกรรมขั้นก่อนอ่านช่วยให้ผเู ้ รี ยนฝึ กทักษะการ
คิดและการพูด

ค่า
เฉลี่ย

x

S.D.
7
8
9
10

กิจกรรมขั้นระหว่างอ่านช่วยในการทํางานเป็ นคู่
และทํางานเป็ นกลุ่ม
การกําหนดภาระงานเป็ นฐานทําให้นกั เรี ยน
สามารถฝึ กทักษะการอ่าน
การรายงานโดยใช้คาํ ศัพท์และไวยากรณ์
หลังจากการเรี ยนได้อย่างเหมาะสม
กิจกรรมขั้นหลังการอ่านช่วยให้นกั เรี ยนนํา
โครง สร้างทางภาษาไปใช้ได้ในชีวิตจริ ง

รวมเฉลีย่ ด้ านรู ปแบบการจัดกิจกรรมการสอนอ่าน

x

S.D.
x

S.D.
x

S.D.
x

S.D.
x

1

2

3

4

5

6

7

8

4.46
0.76
4.75
0.43
4.58
0.76
4.33
0.75
4.42
0.70
4.51
0.68

4.42
0.86
4.79
0.41
4.58
0.76
4.42
0.81
4.25
0.83
4.49
0.73

4.42
0.86
4.71
0.54
4.54
0.87
4.25
0.88
4.29
0.79
4.44
0.79

4.50
0.76
4.71
0.54
4.46
0.87
4.29
0.84
4.33
0.80
4.46
0.76

4.46
0.76
4.54
0.82
4.54
0.76
4.29
0.84
4.33
0.80
4.43
0.80

4.38
0.86
4.50
0.71
4.50
0.65
4.29
0.79
4.29
0.73
4.39
0.75

4.33
0.85
4.42
0.64
4.42
0.76
4.25
0.88
4.21
0.87
4.33
0.80

4.25
0.88
4.54
0.64
4.42
0.70
4.29
0.84
4.25
0.83
4.35
0.78

ค่า ลําดับ
เฉลี่ย
ที่

4.40
0.82
4.62
0.59
4.51
0.77
4.30
0.83
4.30
0.79
4.43
0.76

3
1
2
5
4
II
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S.D.

บทที่

ตารางที่ 11 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย x และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. จากแบบทดสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อแบบฝึ กเสริ มการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการรายข้อจํานวน 8 บท (ต่อ)
ข้อ

ข้อความ

ค่า
เฉลี่ย

11

ด้ านการวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลการเรี ยนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการเรี ยนการสอนการอ่านเชิง
วิชาการ

x

12
13
14
15

S.D.
x

ข้อสอบมีความยากง่ายเหมาะสมกับนักเรี ยน

S.D.
x

ข้อสอบสามารถวัดทักษะการอ่านของนักเรี ยน

S.D.
x

ข้อสอบมีความยาวเหมาะสมกับนักเรี ยน
ระยะเวลาในการทําข้อสอบเพียงพอกับนักเรี ยน
รวมเฉลีย่ ด้ านการวัดและประเมินผล

S.D.
x

S.D.
x

7

8

ค่า ลําดับ
เฉลี่ย
ที่

1

2

3

4

5

6

4.42
0.76

4.38
0.86

4.38
0.81

4.54
0.58

4.42
0.76

4.42
0.76

4.38 4.42
0.81 0.76

4.42
0.76

4.46
0.76
4.46
0.76
4.33
0.85
4.42
0.81
4.41
0.79

4.29
0.84
4.29
0.86
4.33
0.85
4.67
0.55
4.41
0.79

4.29
0.84
4.29
0.82
4.42
0.81
4.38
0.82
4.39
0.82

4.38
0.75
4.38
0.82
4.38
0.75
4.58
0.76
4.47
0.73

4.38
0.75
4.38
0.76
4.38
0.75
4.42
0.81
4.41
0.77

4.25
0.83
4.25
0.76
4.29
0.84
4.54
0.58
4.38
0.75

4.29
0.84
4.29
0.85
4.33
0.85
4.42
0.86
4.35
0.84

4.33
0.81
4.33
0.81
4.35
0.82
4.48
0.74
4.40
0.79

4.29
0.84
4.29
0.86
4.33
0.85
4.38
0.75
4.36
0.81

2
5
3
4
1
III
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S.D.

บทที่

ตารางที่ 11 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย x และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. จากแบบทดสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อแบบฝึ กเสริ มการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการรายข้อจํานวน 8 บท (ต่อ)
ข้อ
16

17
18
19
20

ข้อความ
ด้ านคุณประโยชน์
พัฒนาความเข้าใจเนื้อหาหาวิชา คําศัพท์ และ
สํานวนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ควบคู่กบั การ
พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

ค่า
เฉลี่ย

x

S.D.
x

เนื้อหาสร้างแรงจูงใจต่อการเรี ยนในชั้นเรี ยน

S.D.
x

เนื้อหาช่วยให้นกั เรี ยนพัฒนาทักษะการอ่าน

S.D.
x

โครงสร้างภาษาสามารถนําไปใช้ได้ในชีวติ จริ ง
นักเรี ยนสามารถนําเนื้อหาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน
รวมเฉลีย่ ด้ านคุณประโยชน์

S.D.
x

S.D.
x

1

2

3

4

5

6

7

8

4.42
0.81
4.54
0.64
4.29
0.84
4.29
0.79
4.46
0.82
4.40
0.78

4.25
0.88
4.42
0.86
4.42
0.70
4.25
0.88
4.50
0.71
4.37
0.81

4.33
0.85
4.42
0.86
4.33
0.80
4.29
0.84
4.50
0.76
4.38
0.82

4.17
0.85
4.50
0.76
4.42
0.70
4.33
0.85
4.29
0.73
4.34
0.78

4.25
0.88
4.21
0.82
4.29
0.84
4.29
0.84
4.42
0.81
4.29
0.84

4.25
0.88
4.38
0.86
4.29
0.84
4.33
0.80
4.42
0.81
4.33
0.84

4.17
0.85
4.21
0.82
4.29
0.84
4.25
0.88
4.42
0.81
4.27
0.84

4.21
0.87
4.33
0.85
4.29
0.84
4.38
0.81
4.38
0.81
4.32
0.83

ค่า ลําดับ
เฉลี่ย
ที่

4.26
0.86
4.38
0.81
4.33
0.80
4.30
0.84
4.42
0.78
4.34
0.82

5
2
3
4
1
IV
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S.D.

บทที่

ตารางที่ 11 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย x และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. จากแบบทดสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อแบบฝึ กเสริ มการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการรายข้อจํานวน 8 บท (ต่อ)
ข้อความ

ค่า
เฉลี่ย

ค่ าระดับเฉลีย่ รวม

x

S.D.

บทที่
1
4.49
0.71

2
4.45
0.77

3
4.42
0.80

4
4.43
0.75

5
4.39
0.80

6
4.38
0.77

7
8
4.32 4.32
0.82 0.81

ค่า
เฉลี่ย
4.40
0.78

118
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จากตารางที่ 11 พบว่า นักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึ กเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ โดยใช้การสอนแบบเน้นภาระงานในรายวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1 (30204) สําหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยม ศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ทั้ง 8 บท โดยเฉลี่ยเท่ากับ
4.40 (S.D. = 0.78) จึงสรุ ปได้ว่านักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึ กเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษ
สําหรับบทเรี ยนที่มีค่าเฉลี่ยรวมสู งสุ ด 2 อันดับแรกได้แก่ บทที่ 1 Video games are good for you?
( x = 4.49, S.D. = 0.71) และบทที่ 2 ( x = 4.45, S.D. = 0.77) ส่ วนบทเรี ยนที่มีค่าเฉลี่ยรวมตํ่าสุ ด 2
อันดับ ได้แก่ บทที่ 7 Graffiti ( x = 4.32, S.D. = 0.82) บทที่ 8 Which musical instrument shall I
learn? ( x = 4.32, S.D. = 0.81) นอกจากนี้ จากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อแบบฝึ ก
เสริ มการอ่านภาษาอังกฤษ 4 ด้าน กล่าวคือ ด้านเนื้อหาของแบบฝึ กเสริ มการอ่าน ด้านรู ปแบบการ
จัดกิจกรรมการสอนอ่าน ด้านการวัดและประเมินผล และด้านคุณประโยชน์ สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
1. ด้านเนื้อหาของแบบฝึ กเสริ มการอ่าน โดยภาพรวมนักเรี ยนมีความคิดเห็นทางด้าน
เนื้อหาของแบบฝึ กเสริ มการอ่านอยูใ่ นระดับดี ( x = 4.44, S.D. = 0.75) ซึ่งหากพิจารณาระดับความ
คิดเห็ นด้านเนื้ อหารายข้อพบว่า นักเรี ยนเห็ นว่า เนื้ อหาช่ วยให้นักเรี ยนพัฒนาทักษะการอ่าน
เหมาะสมอยูใ่ นระดับดีมาก ( x = 4.56, S.D. = 0.73) เป็ นลําดับที่ 1 นักเรี ยนเห็นว่า โครงสร้างทาง
ภาษาสามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตจริ งอยูใ่ นระดับดีมาก ( x = 4.50, S.D. = 0.9) เป็ นลําดับที่ 2
นักเรี ยนเห็นว่า เนื้ อหาสร้างแรงจูงใจต่อการเรี ยนในชั้นเรี ยนอยูใ่ นระดับดี ( x = 4.41, S.D. = 0.76)
เป็ นลําดับที่ 3 นักเรี ยนเห็นว่า สามารถนําเนื้อหาไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจําวันอยูใ่ นระดับดี ( x =
4.39, S.D. = 0.79) เป็ นลําดับที่ 4 นักเรี ยนเห็นว่า เนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกับนักเรี ยนอยูใ่ น
ระดับดี ( x = 4.34, S.D. = 0.79) เป็ นลําดับที่ 5 สรุ ปนักเรี ยนมีความคิดเห็นทางด้านเนื้ อหาของแบบ
ฝึ กเสริ มการอ่านอยูใ่ นระดับดี
2. ด้านรู ปแบบการจัดกิ จกรรมการสอนอ่าน โดยภาพรวมนักเรี ยนมีความคิดเห็ น
ทางด้านรู ปแบบการจัดกิจกรรมการสอนอ่านของแบบฝึ กเสริ มการอ่านอยูใ่ นระดับดี ( x = 4.43,
S.D. = 0.76) ซึ่ งหากพิจารณาระดับความคิดเห็นด้านการจัดกิจกรรมการสอนอ่านรายข้อพบว่า
นักเรี ยนเห็นว่า กิจกรรมขั้นระหว่างอ่านช่วยในการทํางานเป็ นคู่ และทํางานเป็ นกลุ่มอยูใ่ นระดับดี
มาก ( x = 4.62, S.D. = 0.59) เป็ นลําดับที่ 1 นักเรี ยนเห็นว่า การกําหนดภาระงานเป็ นฐานทําให้
นักเรี ยนสามารถฝึ กทักษะการอ่านในระดับดีมาก ( x = 4.51, S.D. = 0.77) เป็ นลําดับที่ 2 นักเรี ยน
เห็นว่า กิจกรรมขั้นก่อนอ่านช่วยให้ผเู ้ รี ยนฝึ กทักษะการคิดและการพูดอยูใ่ นระดับดี ( x = 4.44,
S.D. = 0.82) เป็ นลําดับที่ 3 นักเรี ยนเห็นว่า การรายงานโดยใช้คาํ ศัพท์และไวยากรณ์หลังจากการ
เรี ยนได้อย่างเหมาะสมอยูใ่ นระดับดี ( x = 4.30, S.D. = 0.83) เป็ นลําดับที่ 4 นักเรี ยนเห็นว่า
กิจกรรมขั้นหลังการอ่านช่วยให้นกั เรี ยนนําโครง สร้างทางภาษาไปใช้ได้ในชีวิตจริ งอยูใ่ นระดับดี (
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= 4.30, S.D. = 0.79) เป็ นลําดับที่ 5 สรุ ปนักเรี ยนมีความคิดเห็นทางด้านรู ปแบบการจัดกิจกรรม
การสอนอ่าน อยูใ่ นระดับดี
3. ด้านการวัดและประเมินผล โดยภาพรวมนักเรี ยนมีความคิดเห็นทางด้านการวัดและ
ประเมินผล ของแบบฝึ กเสริ มการอ่านอยูใ่ นระดับดี ( x = 4.40, S.D. = 0.79) ซึ่ งหากพิจารณาระดับ
ความคิดเห็นด้านการวัดและประเมินผลรายข้อพบว่า นักเรี ยนเห็นว่า ระยะเวลาในการทําข้อสอบ
เพียงพอกับนักเรี ยนอยูใ่ นระดับดี ( x = 4.48, S.D. = 0.74) เป็ นลําดับที่ 1 นักเรี ยนเห็นว่า การวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรี ยนการสอนการอ่านเชิ งวิชาการอยู่ใน
ระดับดี ( x = 4.42, S.D. = 0.76) เป็ นลําดับที่ 2 นักเรี ยนเห็นว่า ข้อสอบสามารถวัดทักษะการอ่าน
ของนักเรี ยนได้อยูใ่ นระดับดี ( x = 4.41, S.D. = 0.81) เป็ นลําดับที่ 3 นักเรี ยนเห็นว่า ข้อสอบมีความ
ยาวเหมาะสมกับนักเรี ยนอยูใ่ นระดับดี ( x = 4.35, S.D. = 0.82) เป็ นลําดับที่ 4 นักเรี ยนเห็นว่า
ข้อสอบมีความยากง่ายเหมาะสมกับนักเรี ยนอยูใ่ นระดับดี ( x = 4.33, S.D. = 0.81) เป็ นลําดับที่ 5
สรุ ปนักเรี ยนมีความคิดเห็นทางด้านการวัดและประเมินผล อยูใ่ นระดับดี
4. ด้านคุณประโยชน์ โดยภาพรวมนักเรี ยนมีความคิดเห็นทางด้านคุณประโยชน์ของ
แบบฝึ กเสริ มการอ่านอยูใ่ นระดับดี ( x = 4.34, S.D. = 0.82) ซึ่งหากพิจารณาระดับความคิดเห็นด้าน
คุณประโยชน์รายข้อพบว่า นักเรี ยนเห็นว่า ส่ งเสริ มทัศนคติที่ดีต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับ
ดี ( x = 4.42, S.D. = 0.78) เป็ นลําดับที่ 1 นักเรี ยนเห็นว่า สามารถนําความรู ้ที่ได้จากการอ่านไป
ประยุกต์ใช้ในการเรี ยนระดับสู งขึ้นได้อยูใ่ นระดับดี ( x = 4.38, S.D. = 0.81) เป็ นลําดับที่ 2 นักเรี ยน
เห็นว่า ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสนใจในการอ่านเนื้อหาทางวิชาการมากขึ้นอยูใ่ นระดับดี ( x = 4.33, S.D.
= 0.80) เป็ นลําดับที่ 3 นักเรี ยนเห็นว่า บูรณาการเนื้ อหาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม
ศึกษา ศิลปะและดนตรี กับภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับดี ( x = 4.30, S.D. = 0.84) เป็ นลําดับที่ 4
นักเรี ยนเห็นว่า พัฒนาความเข้าใจเนื้อหาหาวิชา คําศัพท์ และสํานวนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ควบคู่
กับการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับดี ( x = 4.26, S.D. = 0.86) เป็ นลําดับที่ 5 สรุ ป
นักเรี ยนมีความคิดเห็นด้านคุณประโยชน์ อยูใ่ นระดับดี
กล่าวสรุ ปคือ ด้านเนื้ อหา นักเรี ยนเห็นด้วยว่า เนื้ อหาช่วยให้นกั เรี ยนพัฒนาทักษะการ
อ่านอยูใ่ นระดับดีมาก โครงสร้างทางภาษาสามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตจริ ง เนื้อหาสร้างแรงจูงใจต่อ
การเรี ยนในชั้นเรี ยนและสามารถนําเนื้ อหาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน อย่างไรก็ตาม นักเรี ยน
เห็นว่าเนื้อหามีความยากง่ายในแต่ละบทเรี ยนมีความยากง่ายเหมาะสมไม่เท่ากัน
ด้านรู ปแบบการจัดกิจกรรมการสอนอ่าน นักเรี ยนเห็นด้วยว่า กิจกรรมขั้นระหว่างอ่าน
ช่วยในการทํางานเป็ นคู่ และทํางานเป็ นกลุ่มอยูใ่ นระดับดีมาก การกําหนดภาระงานเป็ นฐานทําให้
นักเรี ยนสามารถฝึ กทักษะการอ่าน กิจกรรมขั้นก่อนอ่านช่วยให้ผเู ้ รี ยนฝึ กทักษะการคิดและการพูด
x
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การรายงานโดยใช้คาํ ศัพท์และไวยากรณ์หลังจากการเรี ยนได้อย่างเหมาะสม และนักเรี ยนเห็ นว่า
กิจกรรมขั้นหลังการอ่านช่วยให้นกั เรี ยนนําโครงสร้างทางภาษาไปใช้ได้ในชีวิตจริ ง
ด้านการวัดและประเมินผล นักเรี ยนเห็นด้วยว่า ระยะเวลาในการทําข้อสอบเพียงพอกับ
นักเรี ยน การวัดและประเมินผลการเรี ยนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรี ยนการสอนการอ่าน
เชิ งวิชาการ ข้อสอบสามารถวัดทักษะการอ่านของนักเรี ยนได้ ข้อสอบมีความยาวเหมาะสมกับ
นักเรี ยน ข้อสอบมีความยากง่ายเหมาะสมกับนักเรี ยน
ด้านคุ ณประโยชน์ นักเรี ยนเห็ นด้วยว่าส่ งเสริ มทัศนคติที่ดีต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษ
ส่ ง เสริ มให้ ผู ้เ รี ยนสนใจในการอ่ า นเนื้ อ หาทางวิ ช าการมากขึ้ น บู ร ณาการเนื้ อ หาทางด้า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศึกษา ศิลปะและดนตรี พัฒนาความเข้าใจเนื้ อหาหาวิชา คําศัพท์
และสํานวนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ควบคู่กบั การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
ดั้งนั้นจากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึ กเสริ มการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ทั้ง 8 บท จึงสรุ ปได้วา่ คิดเห็นของนักเรี ยนมีค่าระดับเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 4.324.49 ซึ่ งแสดงว่า นักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึ กเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ โดยใช้
การสอนแบบเน้นภาระงาน ในรายวิชาภาษาอังกฤษเชิ งวิชาการ 1 (30204) สําหรั บนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนจุฬาภรณราช-วิทยาลัย มุกดาหาร อยูใ่ นระดับดี ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐาน
ข้อที่ 3

บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายและข้ อเสนอแนะ
การพัฒนาเรื่ องการพัฒนาแบบฝึ กเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษเชิ งวิชาการ โดยใช้การ
สอนแบบเน้นภาระงานในรายวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1 (30204) สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยม
ศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เป็ นการวิจยั เชิ งทดลอง (Experimental
Research) มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิ ทธิภาพของแบบฝึ กเสริ มการอ่าน โดยใช้การสอน
แบบเน้นภาระงานในรายวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (อ30204) สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
5 โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ให้ได้ตามเกณฑ์ 75/75 เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถ
ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนก่อนและหลังการใช้แบบฝึ กเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษเชิ ง
วิชาการที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อการใช้แบบฝึ กเสริ มการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์คณิ ตศาสตร์โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่กาํ ลังเรี ยนใน
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 ซึ่งลงทะเบียนในรายวิชาภาษาอังกฤษวิชาการ (อ30204) โดยวิธีการ
สุ่ มตัวอย่างห้องเรี ยนมา 1 ห้อง ด้วยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) ได้นกั เรี ยน
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 24 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. แบบสอบถามความต้องการหัวข้อเรื่ องในการอ่าน สําหรับครู และนักเรี ยน
2. แบบฝึ กเสริ ม การอ่ า นภาษาอัง กฤษเชิ ง วิ ช าการ ผูว้ ิ จ ัย สร้ า งขึ้ น แบ่ ง ออกเป็ น 8
บทเรี ยน บทเรี ยนละ 2 คาบ รวม 16 คาบ คาบเรี ยนละ 50 นาที แต่ละบทเรี ยนประกอบด้วย
เนื้ อหาวิชาสําหรับฝึ กการอ่าน กิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบเน้นภาระงาน (Task-based learning)
ภาระงานและแบบฝึ กหัด ซึ่ งค้นคว้าจากแหล่งเรี ยนรู ้ ต่างๆ เช่ น เอกสารจริ งต่างๆ จากตําราเรี ยน
อินเทอร์เน็ต หนังสื อพิมพ์ภาษาอังกฤษ บทความ โดยเลือกเน้นเฉพาะเนื้อหาที่ครู และนักเรี ยนสนใจ
ร่ วมกันเป็ นหัวข้อหลัก และให้สอดคล้องกับผลการเรี ยนรู ้ที่ต้ งั ไว้
3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ฉบับ เพื่อใช้วดั
ความสามารถในการอ่านก่อนเรี ยนและหลังการใช้แบบฝึ กเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
จํานวน 40 ข้อ เวลา 60 นาที ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นเอง
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4. แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อแบบฝึ กเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ โดย
ใช้การสอนแบบเน้นภาระงาน ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น จํานวน 20 ข้อ
การดําเนินการทลอง ผูว้ ิจยั ดําเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองในภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2558 ตั้งแต่วนั ที่ 11 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ใช้เวลาในการทดลอง 4
สั ป ดาห์ ๆ ละ 4 คาบ เป็ นเวลารวมทั้ง สิ้ น 16 คาบเรี ยน โดยให้ นัก เรี ย นทํา แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการก่อนเรี ยน จากนั้น อธิบายวิธีการใช้แบบฝึ กเสริ ม
การอ่านและกรอกแบบสอบถามความคิดเห็นต่อแบบฝึ กเสริ มการอ่านแต่ละบท แล้วให้แบบฝึ ก
เสริ มการอ่านแก่ผเู ้ รี ยน เพื่อให้นกั เรี ยนได้เรี ยนจนครบ 8 บทเรี ยน ซึ่งแต่ละบทเรี ยนใช้เวลา 2 คาบ
คาบละ 50 นาที หลังจากนั้น ให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบหลังเรี ยนเพื่อวัดความสามารถในการอ่าน
ของผูเ้ รี ยน โดยใช้แบบทดสอบฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรี ยน ผูว้ ิจยั นําคะแนนที่ได้จาก
การทําแบบทดสอบประจําบททั้ง 8 บท คะแนนที่ได้จากการทําแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยน ตลอดจนข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นในแต่ละบทมาวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติเพื่อ
ตรวจสอบสมมติฐาน กล่าวคือ หาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยน เปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนก่อนและหลังการทดลอง และวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรี ยนที่มีต่อ
แบบฝึ กเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้น โดยหาค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนํา
ไปแปลความหมายค่าระดับตามเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้
สรุปผลการวิจยั
จากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั สามารถสรุ ปผลได้ดงั ต่อไปนี้
1. แบบฝึ กเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการโดยใช้การสอนแบบเน้นภาระงาน ใน
รายวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (อ30204) สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มีประสิ ทธิ ภาพท่ากับ 78.49/78.33 แสดงว่าแบบฝึ กเสริ มการอ่านภาษา
อังกฤษที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นมีประสิ ทธิภาพอยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก
2. ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร หลังการใช้แบบฝึ กเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่ผวู ้ ิจยั
สร้ างขึ้น สู งกว่าความ สามารถในการอ่านก่ อนได้รับการฝึ กโดยใช้แบบฝึ กเสริ มการอ่านภาษา
อังกฤษเชิงวิชาการอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มีความคิด
เห็นที่มีต่อแบบฝึ กเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น ทั้ง 8 บท โดยเฉลี่ยเท่ากับ
4.40 (S.D. 0.78) จึงสรุ ปได้ว่านักเรี ยนมีความคิดเห็นที่มีต่อแบบฝึ กเสริ มการอ่านอังกฤษ สําหรับ

124
บทเรี ยนที่มีค่าเฉลี่ยรวมสู งสุ ด 2 อันดับแรก ได้แก่ บทที่ 1 Video games are good for you? ( x =
4.49, S.D. = 0.71) และบทที่ 2 The end of life on Earth ( x = 4.45, S.D. = 0.77) ส่ วนบทเรี ยนที่มี
ค่าเฉลี่ยรวมตํ่าสุ ด 2 อันดับ ได้แก่ บทที่ 7 The history of money ( x = 4.32, S.D. = 0.82) บทที่ 8
The Great Depression ( x = 4.32, S.D. = 0.81) นอกจากนี้ จากการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มที่มี
ต่อแบบฝึ กเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษ 4 ด้าน กล่าวคือ ด้านเนื้อหาของแบบฝึ กเสริ มการอ่าน ด้าน
รู ปแบบการจัดกิจกรรมการสอนอ่าน ด้านการวัดและประเมินผล และด้านคุณประโยชน์ สรุ ปได้
ดังต่อไปนี้
3.1 ด้านเนื้อหาของแบบฝึ กเสริ มการอ่าน โดยภาพรวมนักเรี ยนมีความคิดเห็นทาง
ด้านเนื้ อหาของแบบฝึ กเสริ มการอ่านอยูใ่ นระดับดี ( x = 4.44, S.D. = 0.75) ซึ่ งหากพิจารณาระดับ
ความคิดเห็นด้านเนื้ อหารายข้อพบว่า นักเรี ยนเห็นว่า เนื้ อหาช่วยให้นกั เรี ยนพัฒนาทักษะการอ่าน
เหมาะสมอยูใ่ นระดับดีมาก ( x = 4.56, S.D. = 0.73) เป็ นลําดับที่ 1 นักเรี ยนเห็นว่า โครงสร้างทาง
ภาษาสามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตจริ งอยูใ่ นระดับดีมาก ( x = 4.50, S.D. = 0.9) เป็ นลําดับที่ 2
นักเรี ยนเห็นว่า เนื้ อหาสร้างแรงจูงใจต่อการเรี ยนในชั้นเรี ยนอยูใ่ นระดับดี ( x = 4.41, S.D. = 0.76)
เป็ นลําดับที่ 3 นักเรี ยนเห็นว่า สามารถนําเนื้อหาไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจําวันอยูใ่ นระดับดี ( x =
4.39, S.D. = 0.79) เป็ นลําดับที่ 4 นักเรี ยนเห็นว่า เนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกับนักเรี ยนอยูใ่ น
ระดับดี ( x = 4.34, S.D. = 0.79) เป็ นลําดับที่ 5 สรุ ปนักเรี ยนมีความคิดเห็นทางด้านเนื้ อหาของแบบ
ฝึ กเสริ มการอ่านอยูใ่ นระดับดี
3.2 ด้านรู ปแบบการจัดกิจกรรมการสอนอ่าน โดยภาพรวมนักเรี ยนมีความคิดเห็น
ทางด้านรู ปแบบการจัดกิจกรรมการสอนอ่านของแบบฝึ กเสริ มการอ่านอยูใ่ นระดับดี ( x = 4.43,
S.D. = 0.76) ซึ่ งหากพิจารณาระดับความคิดเห็นด้านการจัดกิจกรรมการสอนอ่านรายข้อพบว่า
นักเรี ยนเห็นว่า กิจกรรมขั้นระหว่างอ่านช่วยในการทํางานเป็ นคู่ และทํางานเป็ นกลุ่มอยูใ่ นระดับดี
มาก ( x = 4.62, S.D. = 0.59) เป็ นลําดับที่ 1 นักเรี ยนเห็นว่า การกําหนดภาระงานเป็ นฐานทําให้
นักเรี ยนสามารถฝึ กทักษะการอ่านในระดับดีมาก ( x = 4.51, S.D. = 0.77) เป็ นลําดับที่ 2 นักเรี ยน
เห็นว่า กิจกรรมขั้นก่อนอ่านช่วยให้ผเู ้ รี ยนฝึ กทักษะการคิดและการพูดอยูใ่ นระดับดี ( x = 4.44,
S.D. = 0.82) เป็ นลําดับที่ 3 นักเรี ยนเห็นว่า การรายงานโดยใช้คาํ ศัพท์และไวยากรณ์หลังจากการ
เรี ยนได้อย่างเหมาะสมอยูใ่ นระดับดี ( x = 4.30, S.D. = 0.83) เป็ นลําดับที่ 4 นักเรี ยนเห็นว่า
กิจกรรมขั้นหลังการอ่านช่วยให้นกั เรี ยนนําโครง สร้างทางภาษาไปใช้ได้ในชีวิตจริ งอยูใ่ นระดับดี
( x = 4.30, S.D. = 0.79) เป็ นลําดับที่ 5 สรุ ปนักเรี ยนมีความคิดเห็นทางด้านรู ปแบบการจัดกิจกรรม
การสอนอ่าน อยูใ่ นระดับดี
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3.3 ด้านการวัดและประเมินผล โดยภาพรวมนักเรี ยนมีความคิดเห็นทางด้านการวัด
และประเมินผล ของแบบฝึ กเสริ มการอ่านอยูใ่ นระดับดี ( x = 4.40, S.D. = 0.79) ซึ่ งหากพิจารณา
ระดับความคิดเห็นด้านการวัดและประเมินผลรายข้อพบว่า นักเรี ยนเห็นว่า ระยะเวลาในการทํา
ข้อสอบเพียงพอกับนักเรี ยนอยูใ่ นระดับดี ( x = 4.48, S.D. = 0.74) เป็ นลําดับที่ 1 นักเรี ยนเห็นว่า
การวัดและประเมิ นผลการเรี ย นสอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ของการเรี ยนการสอนการอ่ านเชิ ง
วิชาการอยูใ่ นระดับดี ( x = 4.42, S.D. = 0.76) เป็ นลําดับที่ 2 นักเรี ยนเห็นว่า ข้อสอบสามารถวัด
ทักษะการอ่านของนักเรี ยนได้อยูใ่ นระดับดี ( x = 4.41, S.D. = 0.81) เป็ นลําดับที่ 3 นักเรี ยนเห็นว่า
ข้อสอบมีความยาวเหมาะสมกับนักเรี ยนอยูใ่ นระดับดี ( x = 4.35, S.D. = 0.82) เป็ นลําดับที่ 4
นักเรี ยนเห็นว่า ข้อสอบมีความยากง่ายเหมาะสมกับนักเรี ยนอยูใ่ นระดับดี ( x = 4.33, S.D. = 0.81)
เป็ นลําดับที่ 5 สรุ ปนักเรี ยนมีความคิดเห็นทางด้านการวัดและประเมินผล อยูใ่ นระดับดี
3.4 ด้านคุณประโยชน์ โดยภาพรวมนักเรี ยนมีความคิดเห็นทางด้านคุณประโยชน์
ของแบบฝึ กเสริ มการอ่านอยูใ่ นระดับดี ( x = 4.34, S.D. = 0.82) ซึ่งหากพิจารณาระดับความคิดเห็น
ด้านคุณประโยชน์รายข้อพบว่า นักเรี ยนเห็นว่า ส่ งเสริ มทัศนคติที่ดีต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษอยูใ่ น
ระดับดี ( x = 4.42, S.D. = 0.78) เป็ นลําดับที่ 1 นักเรี ยนเห็นว่า สามารถนําความรู ้ที่ได้จากการอ่าน
ไปประยุกต์ ใช้ในการเรี ยนระดับสู งขึ้นได้อยูใ่ นระดับดี ( x = 4.38, S.D. = 0.81) เป็ นลําดับที่ 2
นักเรี ยนเห็นว่า ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนสนใจในการอ่านเนื้อหาทางวิชาการมากขึ้นอยูใ่ นระดับดี ( x =
4.33, S.D. = 0.80) เป็ นลําดับที่ 3 นักเรี ยนเห็นว่า มีการบูรณาการเนื้อหาทางด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี สังคมศึกษา ศิลปะและดนตรี กับภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับดี ( x = 4.30, S.D. = 0.84)
เป็ นลําดับที่ 4 นักเรี ยนเห็นว่า พัฒนาความเข้าใจเนื้อหาหาวิชา คําศัพท์ และสํานวนภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ ควบคู่กบั การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับดี ( x = 4.26, S.D. = 0.86) เป็ น
ลําดับที่ 5 สรุ ปนักเรี ยนมีความคิดเห็นด้านคุณประโยชน์ อยูใ่ นระดับดี
การอภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. จากผลการวิจยั ข้อที่ 1 แบบฝึ กเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการโดยใช้การสอน
แบบเน้นภาระงานในรายวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (อ30204) สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
5 โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มีประสิ ทธิภาพท่ากับ 78.49/78.33 แสดงว่ามีประสิ ทธิ
ภาพอยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้คือ 75/75 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Natsuko,
พนอ สงวนแก้ว (2553) และ พรพิมล แซ่เฮง (2555) อาจเนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้
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1.1 แบบฝึ กเสริ ม การอ่ า นภาษาอัง กฤษ โดยใช้ก ารสอนแบบเน้น ภาระงานที่
ผูว้ ิ จ ัย พัฒ นาขึ้ น คํา นึ ง ถึ ง หลัก การวิ เ คราะห์ ค วามต้อ งการในการอ่ า นของผูเ้ รี ย นและหลัก สู ต ร
โรงเรี ยน ซึ่งเปิ ดสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (อ30204) สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 5 โดยผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามความต้องการหัวข้อเรื่ องในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ เพื่อ
วิเคราะห์ความต้องการด้านเนื้อหา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (Grabe and Stoller, 1997: 91) ได้
เสนอแนะขั้นตอนและการออกแบบการเรี ยนการสอนที่เน้นเนื้ อหาสามารถดําเนิ นการตามขั้นตอน
3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การเลือกเนื้ อหา (Selecting the Theme) ผูส้ อนจะต้อเลือกหัวข้อที่สอด
คล้องกับสถานการณ์ จริ ง และหัวเรื่ องย่อยที่สัมพันธ์กนั นอกจากนี้ ผูส้ อนจะต้องคํานึ งถึงความ
สนใจ ความต้องการของผูเ้ รี ยนและหลักสู ตรโรงเรี ยน ต่อมาในขั้นที่ 2 การเลือกสื่ อการสอนหรื อ
บทเรี ยน (Selecting the Material or the text) การเลือกสื่ อการสอนหรื อบทเรี ยนในกรอบเนื้อหาที่
คาดว่าผูเ้ รี ยนสนใจ และต้องใช้ฝึกให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาทักษะการคิดในระดับสู ง จากนั้นในขั้นที่ 3 การ
สร้างแผนภูมิแสดงรู ปแบบเครื อข่ายของเนื้ อหา (Mapping) หลังจากเลือกเนื้ อหาแล้ว จึงกําหนด
หัวข้อเรื่ อง เพื่อเจาะลึกเนื้ อหาโดยให้มีความต่อเนื่องและสัมพันธ์กนั ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Sharon (1991) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการอ่านอย่างพินิจพิเคราะห์และเจตคติ
ต่อการอ่านโดยใช้สื่อหนังสื อพิมพ์ของนักเรี ยนเกรด 6 โปรแกรมภาษาอังกฤษ จํานวน 23 คน ใช้
เวลา 12 สัปดาห์ โดยให้กลุ่มตัวอย่างเลือกอ่านบทความที่ชอบจากหนังสื อพิมพ์ต่าง จากนั้นให้ตอบ
คําถามจากเรื่ องที่อ่านเพื่อฝึ กการอ่านอย่างพินิจพิเคราะห์ ผลการวิจยั พบว่านักเรี ยนมีความสามารถ
ทางการอ่านอย่างพินิจพิเคราะห์และเจคติต่อการอ่านสู งขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจยั ของกาญจนา
แก้วจํารัส (2551) ทําการวิจยั เพื่อพัฒนาแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษา อังกฤษที่เน้นเนื้ อหาทางด้าน
วิทยาศาสตร์ และสิ่ งแวดล้อม ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (E42104) สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยม
ศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรี ธรรมราช ผลการวิจยั พบว่า ประสิ ทธิ ภาพของ
แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นเนื้อหาทางด้านวิทยาศาสตร์ และสิ่ งแวดล้อมอยูใ่ นเกณฑ์ดี
และความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนหลังการใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษา
อังกฤษสู งกว่าก่อนการใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ นักเรี ยนยังมีความคิดเห็น
ต่อแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นอยูใ่ นระดับดี
2. จากผลการวิจยั ข้อที่ 2 พบว่าความสามารถในด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร หลังการใช้แบบฝึ กเสริ มการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการโดยใช้การสอนแบบเน้นภาระงานที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น สู งกว่าความสามารถใน
การอ่านก่อนได้รับการฝึ กโดยใช้แบบฝึ กเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ผวู ้ ิจยั ตั้งไว้ อาจเนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้
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2.1 แบบฝึ กเสริ มการอ่านที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น เป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอนภาษาแบบ
เน้นภาระงาน (Task-based teaching) ซึ่งเหมาะสมกับผูท้ ี่เรี ยนภาษาใหม่เป็ นภาษาที่สอง เป็ นวิธีการ
สอนภาษาที่มีประสิ ทธิภาพมากที่สุด ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการใช้ภาษาจริ งในห้องเรี ยน รวมทั้งการ
ออกแบบภาระงาน การอภิปรายงาน การแก้ปัญหา การเล่นเกมส์ และอื่นๆ อีกมากมาย สิ่ งเหล่านี้ทาํ
ให้ผูเ้ รี ยนต้องใช้ภาษาซึ่ งมีความหมายต่อผูเ้ รี ยน อีกทั้งผูเ้ รี ยนควรได้รับการฝึ กในรู ปของการใช้
กิจกรรมที่เน้นภาระงาน โดยให้ผูเ้ รี ยนร่ วมกันทํางานที่ได้รับมอบหมายตามขั้นตอนที่ระบุไว้ใน
กิจกรรมนั้นๆ จนบรรลุผล ซึ่ งสอดคล้องตามทฤษฎีการเรี ยนรู ้ภาษาที่ 2 ของ Krashen and Terrel
(1984) ซึ่ งผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนโดยธรรมชาติท้ งั ในและนอกห้องเรี ยน และสอดคล้องกับ Willis
(1996) ที่ได้กล่าวว่า การสอนโดยใช้กิจกรรมที่เน้นภาระงานเป็ นกิจกรรมที่มีเป้ าหมายชัดเจนเป็ น
การกระทําภาระงานด้านการติดต่อสื่ อสารเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ให้เป็ นที่พึงพอใจทั้งต่อตนเองและ
ผูอ้ ื่น เช่น การเปรี ยบเทียบรู ปภาพ 2 รู ป หรื อ ข้อความ เพื่อหาความแตกต่างตลอดจนการแก้ปัญหา
ต่างๆ ประเภทของกิจกรรมที่เน้นภาระงาน เขายังได้กล่าวไว้อีกว่า การสอนโดยใช้กิจกรรมที่เน้น
ภาระงานเป็ นศูนย์กลางในการสอน และเป็ นการกลัน่ กรองกระบวนการซึ่ งเหมาะสมกับชั้นเรี ยน
และตัวของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
นอกจากนี้ ผลการวิจยั ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Willis (2007) ที่ได้เสนอแนะขั้น
ตอนและการออกแบบการเรี ยนการสอนโดยเน้นภาระงาน โดยดําเนิ นการตามขั้นตอน 3 ขั้นตอน
ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นเตรี ยมปฏิบตั ิงาน (Pre-task) เป็ นขั้นตอนที่เตรี ยมนักเรี ยนในการปฏิบตั ิ งาน คือ
การแนะนําเรื่ องที่จะเรี ยนจุดประสงค์ของภาระงานการเตรี ยมคําศัพท์และสํานวนใหม่ที่ใช้ในภาระ
งาน จากนั้นนักเรี ยนปฏิบตั ิงานที่มีลกั ษณะที่คล้ายคลึงกับงานที่ตอ้ งปฏิบตั ิจริ ง, ขั้นที่ 2 ขั้นระหว่าง
ปฏิบตั ิงาน (During-task) เป็ นขั้นตอนที่นักเรี ยนทําความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบตั ิงานของ
นักเรี ยนเองงานที่ได้รับมอบหมายอาจเป็ นงานคู่หรื องานกลุ่มฝึ กให้นกั เรี ยนสามารถใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่ อสารกับเพื่อนในขณะปฏิบตั ิงานเมื่อผลิตชิ้นงานเรี ยบร้อยแล้วให้เพื่อนในกลุ่มตรวจสอบ
แก้ไขผลงานเขียนรวมทั้งให้นกั เรี ยนวางแผนซักซ้อมเพื่อรายงานผลการทํางานขณะที่เพื่อนรายงาน
ผลให้นักเรี ยนทุกคนเขียนข้อผิดพลาดของการใช้ภาษาของเพื่อนหลังจากนั้นนักเรี ยนแต่ละกลุ่ม
สลับการตรวจงานเขียนเพื่อตรวจสอบดูขอ้ ผิดพลาดทางโครงสร้างภาษาซํ้าอีกครั้งหนึ่ง, ขั้นที่ 3 ขั้น
หลังปฏิบตั ิงาน (Post-task) เป็ นขั้นตอนที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนได้ใช้ภาษาให้ถูกต้องตามรู ป แบบและ
โครงสร้างของภาษาประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ ขั้นวิเคราะห์ภาษา (Language analysis), ขั้นฝึ กใช้
ภาษา (Practice) และขั้นติดตามผล (Follow-up) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พนอ สงวนแก้ว
(2553) ทําการวิจยั เพื่อพัฒนารู ปแบบกิจกรรมการอ่านเน้นภาระงาน ผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบการ
อ่านเน้นภาระงานเพิ่มความเข้าใจในการอ่านของนักเรี ยน และยังมีส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
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อ่านแบบเพิ่มขยาย การอ่านเน้นภาระงานยังส่ งผลต่อความคงทนในการเรี ยน และความคิดเห็นของ
นักเรี ยนต่อรู ปแบบเป็ นด้านบวก
3. จากผลการวิจยั ข้อที่ 3 นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
มุกดาหาร มีความคิดเห็นที่มีต่อแบบฝึ กเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นทั้ง 8
บท มีค่าระดับเฉลี่ย x อยูร่ ะหว่าง 4.32-4.49 ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.40 (S.D. = 0.78) จึงสรุ ปได้ว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็ นที่ดีต่อแบบฝึ กเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษ สําหรับบทเรี ยนที่มีค่าเฉลี่ย
รวมสู งสุ ด 2 อันดับแรกได้แก่ บทที่ 1 Video games are good for you? ( x = 4.49, S.D. = 0.71) และ
บทที่ 2 The end of life on Earth ( x = 4.45, S.D. = 0.77) สามารถอภิปรายผลได้ว่า เป็ นเพราะบท
อ่านในแบบฝึ กไม่ยากเกินไป เนื้ อหาใกล้ตวั ผูเ้ รี ยน กิจกรรมก่อนการอ่านเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้
ใช้ความรู ้เดิมมาตอบคําถามและเหมาะสมกับระดับชั้น เพราะเนื้ อหาแต่ละบทได้วิเคราะห์ความยาก
ง่ายและระดับของวงคําศัพท์ที่เหมาะสมกับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 พร้อมกับมีข้ นั ตอนที่
ชัดเจน กิจกรรมการอ่านถ่ายโอนข้อมูลจากบทอ่านสู่ แผนภูมที่ช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจได้ง่าย นักเรี ยน
จึงมีแรงจูงใจในการอ่าน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสิ รินาถ ธารา (2558) ทําการวิจยั เรื่ อง การ
พัฒ นากิ จ กรรมการอ่ า นเน้น ภาระงานเพื่ อ เสริ ม สร้ า งผลสัม ฤทธิ์ การอ่ า นภาษาอัง กฤษอย่า งมี
วิจารณญาณ สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 พบว่า นักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมการอ่าน
เน้นภาระงานที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นในระดับดีมาก ส่ วนบทเรี ยนที่มีค่าเฉลี่ยรวมตํ่าที่สุด 2 อันดับ ซึ่ งมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากัน ได้แก่ บทที่ 7 The history of money ( x = 4.32, S.D. = 0.82) บทที่ 8 The Great
Depression ( x = 4.32, S.D. = 0.81) อาจเป็ นเพราะ การทํากิจกรรมการอ่านถ่ายโอนข้อมูลลงใน
แผนภูมิที่นกั เรี ยนต้องเขียนเติมข้อมูลเองค่อนข้างมาก ต้องใช้เวลาในการอ่านซํ้าหลายครั้งเพื่อให้ได้
ข้อมูลครบ และมี การเขียนตอบคําถามในระดับกลุ่มคําและประโยคซึ่ งนักเรี ยนต้องอาศัยความ
สามารถในการเขียนตอบด้วย นอกจากนี้ จากการศึกษาความคิดเห็ นของนักเรี ยนที่มีต่อแบบฝึ ก
เสริ มการอ่านอังกฤษ 4 ด้านคือ ด้านเนื้ อหา ด้านการจัดกิจกรรมการสอนอ่าน ด้านการวัดและ
ประเมินผล และด้านคุณประโยชน์ สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
3.1 ด้านเนื้ อหา นักเรี ยนมีความคิดเห็นทางด้านเนื้ อหาแบบฝึ กเสริ มการอ่านอยู่ใน
ระดับดี ( x = 4.44, S.D. = 0.75) โดยนักเรี ยนเห็นว่า เนื้ อหาช่วยให้นกั เรี ยนพัฒนาทักษะการอ่าน
เหมาะสมอยูใ่ นระดับดีมาก = (4.56, S.D. = 0.73) เป็ นลําดับที่ 1 อาจเนื่องจากมีการวิเคราะห์หวั ข้อ
เรื่ องในการอ่านภาษาอังกฤษเชิ งวิชาการที่ สัมพันธ์กับเนื้ อหาด้าน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ดนตรี และศิลปะเพื่อนํามาประยุกต์ใช้กบั แบบฝึ กเสริ มการอ่านในครั้งนี้ ซึ่ งมีการจัด
เนื้อหาเป็ น 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 Science and Technology ตอนที่ 2 Social Study ตอนที่ 3 Art
Study ตอนที่ 4 Music Study ซึ่ งทําให้ผเู ้ รี ยนสามารถเข้าใจความคิดรวบยอด และติดตามเนื้ อหาได้
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อย่างเป็ นระบบ รวมทั้งคําศัพท์และโครงสร้างความรู ้ของผูเ้ รี ยนก็จะได้รับการฝึ กฝนและพัฒนา
อย่างต่อเนื่ อง จนผูเ้ รี ยนสามารถสื่ อความคิดของตนเกี่ ยวกับเนื้ อหาออกมาได้อย่างคล่ องแคล่ ว
สอดคล้องกับ Thorndike (1973) ที่กล่าวว่า การฝึ กฝนหรื อกระทําเป็ นประจําๆ จะทําให้เกิดความ
คล่องแคล่ว และสามารถทําสิ่ งนั้นๆได้ดี จึงเป็ นสาเหตุให้นักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อเนื้ อหาอยู่ใน
ระดับดี ส่ วนการที่นักเรี ยนเห็ นว่าแบบฝึ กแบบฝึ กในแต่ละบทเรี ยนมีความยากง่ายเหมาะสมใน
ระดับดี ( x = 4.34, S.D. = 0.79) เป็ นลําดับสุ ดท้าย อาจเป็ นเพราะเนื้อหาในบทอ่านมีความแตกต่าง
กัน บางบทเนื้ อหาเข้าใจง่าย บางบทเนื้ อหาซับซ้อนขึ้น นักเรี ยนต้อองทําแบบฝึ กหัดประจําบทที่
หลากหลายตามจุดประสงค์ของแบบฝึ กเสริ ม ซึ่ งบางกิจกรรมนักเรี ยนไม่มีความคุน้ เคย เช่ น การ
อ่านแบบ Skim and Skan และ การอ่านถ่ายโอนข้อมูลลงในแผนภูมิรูปแบบต่างๆ
3.2 ด้า นรู ป แบบการจัด กิ จ กรรมการสอนอ่ าน โดยเน้น การสอนแบบภาระงาน
นักเรี ยนมีความคิดเห็นทางด้านรู ปแบบการจัดกิจกรรมการสอนอ่านของแบบฝึ กเสริ มการอ่านอยูใ่ น
ระดับดี( x = 4.43, S.D. = 0.76) โดยนักเรี ยนเห็นว่ากิจกรรมขั้นระหว่างอ่านช่วยในการทํางานเป็ นคู่
และทํางานเป็ นกลุ่ม นักเรี ยนจึงไม่ตอ้ งกังวล อยูใ่ นระดับดีมาก ( x = 4.62, S.D. = 0.59) เป็ นลําดับที่
1 อาจเนื่องจากเหตุผลว่า นักเรี ยนสามารถปรึ กษากันได้ และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ส่ วน
การที่นกั เรี ยนเห็นว่า กิจกรรมขั้นหลังการอ่านช่วยให้นกั เรี ยนนําโครง สร้างทางภาษาไปใช้ได้ใน
ชีวิตจริ งอยูใ่ นระดับดี ( x = 4.30, S.D. = 0.79) เป็ นลําดับสุ ดท้าย อาจเป็ นเพราะ รู ปแบบการจัด
กิจกรรมการสอนอ่านเป็ นกิ จกรรมที่นักเรี ยนต้องใช้กระบวนการความรู ้ความเข้าใจเพื่อทําความ
เข้าใจเกี่ยวกับบทอ่านด้วยตนเองและนําไปประยุกต์ใช้ เช่น tenses ต่างๆ ครู ปล่อยให้นกั เรี ยนอ่าน
อย่างอิสระ ซึ่ งจากการสอบ ถามพบว่านักเรี ยนต้องการให้มีมุมแนะนําอธิ บายไวยากรณ์ ที่สําคัญ
เพิ่มเติม สอดคล้องกับ Willis, D ;& Willis J. (2007) ที่กล่าวว่า ภาระงานทําให้นกั เรี ยนเกิดความ
มัน่ ใจในการใช้ภาษามีปฏิสัมพันธ์กบั เพื่อนเพิ่มขึ้น ได้ฝึกการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นทําให้เกิดความ
ท้าทายและมีความสนุ กสนานในการปฏิบตั ิงาน จึงเป็ นสาเหตุให้นกั เรี ยนมีความคิดเห็นต่อการใช้
แบบฝึ กด้านนี้ อยูใ่ นระดับดี
3.3 ด้านการวัดและประเมินผล การที่นกั เรี ยนมีความคิดเห็นทางด้านการวัดและ
ประเมินผลของแบบฝึ กเสริ มการอ่านอยูใ่ นระดับดี ( x = 4.40, S.D. = 0.79) สอดคล้องกับ Willis
(1996) ได้กล่าวว่า นักเรี ยนเรี ยนรู ้อย่างเป็ นธรรมชาติ ผ่านกระบวนการที่ง่ายและชัดเจน มีข้ นั ตอน
และการวัดการประเมินผลที่ถูกต้อง จึงเป็ นสาเหตุให้นกั เรี ยนมีความคิดเห็นต่อการใช้แบบฝึ กด้านนี้
อยู่ในระดับดี โดยนักเรี ยนเห็นว่า ระยะเวลาในการทําข้อสอบเพียงพอกับนักเรี ยนอยู่ในระดับดี
( x = 4.48, S.D. = 0.74) เป็ นลําดับที่ 1 อาจเนื่องจากเหตุผลว่า นักเรี ยนสามารถทําข้อสอบเสร็ จตาม
เวลา เนื่ องจากนํากระบวนการที่ได้เรี ยนรู ้ไปใช้ในการทําแบบฝึ กหรื อแบบทดสอบ ส่ วนข้อสอบมี
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ความยากง่ายเหมาะสมกับนักเรี ยนอยูใ่ นระดับดี ( x = 4.33, S.D. = 0.81) เป็ นลําดับที่ 5 อาจเป็ น
เพราะนักเรี ยนมีเวลาในการเตรี ยมตัวสอบน้อยเกิ นไป จึงรู ้สึกว่าข้อสอบบางข้อยากเกินไป สรุ ป
นักเรี ยนมีความคิดเห็นทางด้านการวัดและประเมินผลอยูใ่ นระดับดี
3.4 ด้านคุณประโยชน์ การที่นกั เรี ยนมีความคิดเห็นด้านคุณประโยชน์ของแบบฝึ ก
เสริ มการอ่านอยูใ่ นระดับดี ( x = 4.34, S.D. = 0.82) ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 2 อันดับแรกได้แก่
แบบฝึ กส่ งเสริ มทัศนคติที่ดีต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับดี ( x = 4.42, S.D. = 0.78) เป็ น
ลําดับที่ 1 นักเรี ยนเห็นว่า สามารถนําความรู ้ที่ได้จากการอ่านไปประยุกต์ ใช้ในการเรี ยนระดับสู ง
ขึ้นได้อยูใ่ นระดับดี ( x = 4.38, S.D. = 0.81) เป็ นลําดับที่ 2 อาจเป็ นเพราะนักเรี ยนมีทศั นคติที่ดีต่อ
การเรี ยนภาษาอังกฤษก่อนอยูแ่ ล้ว และบรรยากาศในการเรี ยนสนุกสนาน นอกจากนี้ ความรู ้จากบท
อ่านส่ วนใหญ่นกั เรี ยนได้นาํ ไปใช้ประโยชน์ในการบูรณาการกับรายวิชาอื่นๆ เช่น วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี สังคมศึกษา ดนตรี และศิลปะ ประกอบกับนักเรี ยนจะต้องฟั งบรรยายเป็ นภาษา อังกฤษ
นําเสนองานเป็ นภาษาอังกฤษ รวมทั้งต้องใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในการสอบข้อสอบของกลุ่ม
โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย และข้อสอบเรี ยนต่อเข้ามหาวิทยาลัย จึงทําให้นกั เรี ยนจึงมีโอกาส
เชื่อมโยงความรู ้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับ Ellis (2003) กิจกรรมที่สัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งซึ่งส่ งเสริ ม
ให้นกั เรี ยนได้ใช้ภาษาในการปฏิบตั ิงานจนบรรลุตามจุดประสงค์ที่ต้ งั ไว้เพื่อให้ได้ชิ้นงานสมบูรณ์
โดยเน้นการสื่ อความหมายมากกว่ารู ปแบบของภาษา จึงเป็ นสาเหตุให้นกั เรี ยนมีความคิดเห็นต่อการ
ใช้แบบฝึ กด้านนี้ อยูใ่ นระดับดี ส่ วนข้อที่มีระดับเฉลี่ยรวมตํ่าสุ ด 2 ลําดับ ได้แก่ นักเรี ยนเห็นว่า
แบบฝึ กบู ร ณาการเนื้ อ หาทางด้า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี สัง คมศึ ก ษา ศิ ล ปะและดนตรี กับ
ภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับดี ( x = 4.30, S.D. = 0.84) เป็ นลําดับที่ 4 และนักเรี ยนเห็นว่า พัฒนาความ
เข้าใจเนื้ อหาหาวิชา คําศัพท์ และสํานวนภาษาอังกฤษเชิ งวิชาการ ควบคู่กบั การพัฒนาทักษะการ
อ่านภาษา อังกฤษอยูใ่ นระดับดี ( x = 4.26, S.D. = 0.86) เป็ นลําดับที่ 5 อาจมีสาเหตุมาจากการอ่าน
เนื้ อหาวิชาการทัว่ ไปมีแรงดึ งดูดใจในการอ่านน้อยอยู่แล้ว จากการสอบถามนักเรี ยนแสดงความ
คิดเห็ นว่าควรมี บทอ่ านจากนวนิ ยายสมัยใหม่หรื อแนวเนื้ อหาเกี่ ยวกับข้อสอบในด้านการอ่าน
เพิ่มเติ ม เพื่อให้ได้ท้ งั ความรู ้ แ ละความบันเทิ ง เช่ น แฮรรี่ พอตเตอร์ , ลอร์ ด ออฟเดอะริ ง หรื อ
ข้อสอบเรี ยนต่อปี ที่ผา่ นมา อีกประการหนึ่ ง นักเรี ยนเห็นว่า ได้พฒั นาเนื้อหาวิชาและทักษะการอ่าน
ขั้นสูง แต่ขาดการอธิบายคําศัพท์ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพื่อนําเข้าสู่ บทเรี ยนและยังต้องการเทคนิค
เกี่ยวกับการอ่านเพิ่มเติม
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ปัญหาทีพ่ บในการวิจัย
จากการวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั พบปัญหาบางประการที่เกิดขึ้น พอจะสรุ ปได้ดงั นี้
1. ปั ญหาด้านเนื้อหาของบทเรี ยน กล่าวคือ การคัดเลือกบทอ่านให้มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของบทเรี ยน มี ความยากง่ายเหมาะสม และน่ าสนใจ ซึ่ งผูว้ ิจยั คัดเลือกบทอ่านจาก
เว็บไซต์ (http:// learnenglishteens.britishcouncil.org/magazine) ที่มีเนื้ อหาอยู่ในระดับ B2 และ
นํามาจากบทความทางอินเตอร์ เน็ต เนื้ อเรื่ องอาจจะมีความยาวและความยากง่ายไม่เท่ากัน ผูว้ ิจยั จึง
ต้องใช้โปรแกรมวิเคราะห์ระดับความยากง่ายของบทอ่าน (https://readability-score.com) และ
เว็บไซต์ตรวจสอบระดับความยากง่ายของวงคําศัพท์ (http://dictionary.cambridge.org/) เพื่อปรับให้
เหมาะสมกับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
2. ปั ญหาด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและการพัฒนาทักษะการอ่าน กล่าวคือ
นักเรี ยนให้ความเห็นว่า มีการพัฒนาทักษะกระบวนการอ่านอย่างเป็ นขั้นตอน เข้าใจความหมายของ
บทอ่าน แต่ไม่ได้เรี ยนคําศัพท์เท่าที่ควร อาจเป็ นเพราะเกิดจากกิจกรรมนําเข้าสู่ บทเรี ยน ผูส้ อนให้
นักเรี ยนอ่านโดยอิสระโดยให้นกั เรี ยนหาคําสําคัญที่นกั เรี ยนคิดว่าสามารถช่วยในการอ่านเรื่ อง ซึ่ ง
บางครั้งอาจทําให้นกั เรี ยนบางคนเกิดความเข้าใจคาดเคลื่อนและไม่เข้าใจว่าอะไรคือคําสําคัญในการ
ค้นหา ครู อาจความช่วยเหลือในด้านคําศัพท์ตามที่นกั เรี ยนต้องการเป็ นบางครั้ง ผูว้ ิจยั ต้องเพิ่มการ
กลวิธีการอ่านให้นกั เรี ยน เช่น การทําให้นกั เรี ยนดึงคําสําคัญออกมา (Elicit the words) โดยให้ใช้
โปรแกรมออนไลน์ http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/, http://dictionary.cambridge.org/,
และ http://www.ldoceonline.com/ เพื่อแสดงตัวอย่างในการทําให้นกั เรี ยนเข้าใจได้ง่ายขึ้น
3. ปั ญหาด้านการใช้เวลา ประการแรกคือปั ญหาเวลาในการทํากิจกรรม กิจกรรมส่ วน
ใหญ่ เป็ นกิ จกรรมกลุ่ ม ที่ ตอ้ งมี การแสดงความคิ ดเห็ นภายในกลุ่ ม และมี ก ารแลกเปลี่ ยนความ
คิดเห็นระหว่างกลุ่ม จึงมีเวลาไม่เพียงพอ ผูว้ ิจยั จึงใช้วิธีตรวจสอบความเข้าใจของนักเรี ยนโดยใช้
CCQs (Concept Checking Questions) และ ICQs (Instruction Concept Questions) เพื่อให้นกั เรี ยน
ทบทวนความเข้าใจก่อนการทํางานกลุ่ม และประการที่สองคือ ปั ญหาด้านเวลาการจัดการเรี ยนการ
สอนที่มีระยะห่ างไม่เท่ากัน กล่าวคือ บางครั้งครู มีภารกิจต้องไปราชการในบางสัปดาห์ แต่ก็สอน
ชดเชยในสัปดาห์ถดั ไป ซึ่งอาจส่ งผลต่อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนได้
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ข้ อเสนอแนะในการวิจัย
จากการวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ งและพัฒนาแบบฝึ กเสริ มการ
อ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการโดยใช้การสอนแบบเน้นภาระงานและการวิจยั ครั้งต่อไปดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนําแบบฝึ กเสริ มไปใช้ในด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
1.1 จากผลการวิจยั ที่มีค่าประสิ ทธิ ภาพดีมาก แสดงว่าแบบฝึ กเสริ มการอ่านภาษา
อังกฤษจัดเป็ นสื่ อประกอบการเรี ยนการสอนที่ช่วยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษสูง ผูเ้ รี ยนเกิดแรงจูงใจและมีความคิดเห็นที่ดี ดังนั้น ครู ผสู ้ อนสามารถนําแบบฝึ กเสริ ม
การอ่ า นภาษาอัง กฤษมาใช้ป ระกอบการเรี ย นการสอนและใช้เ ป็ นส่ ว นหนึ่ งของการวัด ผล
ประเมินผลการเรี ยน
1.2 รู ปแบบการสอนแบบเน้นภาระงานเป็ นการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีอิสระในการ
ใช้ภาษา และใช้ภาษาได้อย่างเป็ นธรรมชาติ นักเรี ยนได้เลือกหัวข้อที่ตวั เองสนใจซึ่ งก่อให้เกิดแรง
จูงใจในการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนยังมีโอกาสได้เรี ยนรู ้ความหมายของระดับกลุ่มคํา อนุ ประโยค ประโยค
และเรี ยนรู ้รูปแบบของภาษาที่เป็ นธรรมชาติและสามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจําวัน
2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาบทเรี ยน
2.1 เนื้ อหาของแบบฝึ กเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษเชิ งวิชาการ ครู ผสู ้ อนควรเลือก
เนื้ อหาที่ทนั สมัยไม่ยากและไม่ง่ายจนเกินไปมาสร้างกิจกรรมการสอนอ่าน เช่น บทอ่านที่ 3 ที่ควร
ปรับระดับความยากของคําศัพท์และสํานวนภาษาให้เข้าใจง่ายขึ้น โดยให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการ
ทํากิจกรรมให้มากที่สุด
2.2 การจัดกิ จกรรมการสอนอ่าน ควรเพิ่มกลวิธีการอ่านให้นักเรี ยนในกิ จกรรม
ระหว่างอ่านในบทเรี ยนที่ 3 เช่น การทํานายเรื่ อง การใช้ความรู ้ดา้ นไวยากรณ์ การเดาความหมาย
ศัพท์จากคําอุปสรรค การหาที่มาของคํา และควรเพิ่มมุมแนะนําใช้โครงสร้างภาษาที่พบบ่อยในบท
อ่านนั้นหลังการอ่านเพื่อให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้โครงสร้างภาษาจากบริ บทในบทอ่าน นอกจากนี้ ครู
สามารถใช้กิจกรรมที่ฝึกทักษะการสื่ อสารเพิ่มเติม เช่น กิจกรรมการแก้ปัญหา กิจกรรมเติมข้อมูลที่
หายไป การเรี ยงลําดับความสําคัญ การจําแนกประเภท และกิจกรรมต่อข้อมูล เป็ นต้น
2.3 ควรเพิ่มวิธีวดั ผลประเมินผลที่หลากหลาย กล่าวคือ ประการแรก ลักษณะของ
คําถามของแบบทดสอบนอกจากใช้คาํ ถามเพื่อวัดทักษะย่อยในการอ่าน เช่ น การเดาความหมาย
คําศัพท์จากบริ บท การทําความเข้าใจคําอ้างอิงสรรพนาม เป็ นต้น ควรเน้นการใช้คาํ ถามเพื่อวัด
ทัก ษะหลัก ในการอ่ า นเพื่ อ ให้นัก เรี ย นใช้ค วามคิ ด เห็ น ของผูเ้ ขี ย น การสรุ ป ข้อ ความที่ ไ ด้อ่ า น
การสังเคราะห์หรื อรวบรวมประเด็นความรู ้ ที่ได้จากการอ่าน เป็ นต้น ประการที่สอง นอกจากใช้
แบบทักษะการอ่ านแบบเลื อกตอบและแบบอ่า นถ่ ายโอนข้อมู ลแล้ว ควรเพิ่มเติ มแบบทดสอบ
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ประเภทการตอบคําถามแบบสั้น การจดบันทึกข้อความ หรื อการเติมคําที่เว้นว่างโดยใช้ขอ้ มูลจาก
บทอ่าน เป็ นต้น และประการสุ ดท้าย ครู ผสู ้ อนสามารถประยุกต์การวัดผลประเมินผลสภาพจริ งมา
ประเมินความสามารถในการอ่าน เช่น การทําโครงงาน การทําแฟ้ มสะสมงาน การสังเกตการณ์มี
ส่ วนร่ วมในชั้นเรี ยน การเขียนบันทึกหลังการอ่าน เป็ นต้น
3. ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่อไป
3.1 ควรสร้ างแบบฝึ กเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษเชิ งวิชาการในรู ปแบบบทเรี ยน
ออนไลน์หรื อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรื อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้
ประยุกต์ใช้ประโยชน์จากสื่ อเทคโนโลยีและดึงดูดความสนใจ
3.2 ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จ ัย โดยใช้หั ว ข้อ เรื่ องนอกเหนื อ จากเรื่ องวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี สังคมศึกษา ดนตรี และศิลปะ เช่น ด้านสุ ขภาพพลานามัย และโดยเฉพาะทักษะที่จาํ เป็ น
ในศตวรรษที่ 21
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ตารางแสดงคําอธิบายรายวิชา/ผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังรายปี /สาระการเรี ยนรู ้รายปี รายวิชา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (อ30204) ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวังรายปี
สาระการเรียนรู้
คําอธิบายรายวิชา
1. ภาษาเพื่อการสื่ อสารการ
1. นักเรี ยนจะได้เรี ยนรู ้
1. นักเรี ยนเข้าใจ
องค์ประกอบที่สาํ คัญของงาน ใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง- เกี่ยวกับการเขียนเรี ยงความ
พูด-อ่าน-เขียน แลกเปลี่ยน
ทางวิชาการ (Academic Essay)
เขียนทางวิชาการ (Content,
ข้อมูลข่าวสารแสดงความรู ้สึก โดยใช้ข้นั ตอนหรื อ
Organization,Style and
Punctuation) และสามารถ
และความคิดเห็นตีความ
กระบวนการเขียนได้แก่การ
เขียนแสดงความคิดเห็นต่อ
นําเสนอข้อมูลความคิดรวบ
ร่ างแผนผังความคิดการเขียน
บทความที่นาํ มาอภิปรายใน
ยอดและความคิดเห็นในเรื่ อง การแก้ไขปรับปรุ งงานเขียน
ห้องเรี ยนได้และสามารถเขียน ต่างๆ และสร้างความสัมพันธ์ และการทบทวนงานเขียน
บทความได้อย่างน้อย 200 คํา ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม
2. นักเรี ยนจะพัฒนาทักษะ
2. นักเรี ยนสามารถอธิบาย
2. ภาษาและวัฒนธรรมการ การเขียนโดยเริ่ มตั้งแต่การฝึ ก
ข้อแตกต่างของประโยคต่างๆ ใช้ภาษาต่างประเทศตาม
เขียนประโยคความเดียว
และสามารถเขียนประโยค
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
(SimpleSentences) ประโยค
ความเดียว (Simple Sentences) ความสัมพันธ์ ความเหมือนและ ความรวม (Compound
ประโยคความรวม (Compound ความแตกต่างระหว่างภาษากับ Sentences) และประโยคความ
Sentences) และประโยคความ วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
ซ้อน (Complex
ซ้อน (Complex Sentences)
และวัฒนธรรมของเจ้าของ
Sentences) ในเบื้องต้น
และสามารถใช้ตวั เชื่อมต่างๆ ภาษากับวัฒนธรรมไทย และ ตลอดจนองค์ประกอบที่สาํ คัญ
นําไปใช้อย่างเหมาะสม
ของงานเขียนต่างๆ
(Connectors or
3. ภาษากับความสัมพันธ์
(Connectors or
Conjunctions) ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพตลอดจนสามารถ กับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น การ Conjunctions) ซึ่งจะนําไปสู่
เขียนสรุ ปใจความสําคัญ
ใช้ภาษาต่างประเทศในการ
การเขียนเรี ยงความที่มีใจความ
ข้อความสนับสนุนและ
เชื่อมโยงความรู ้กบั กลุ่มสาระ สําคัญข้อความสนับสนุนและ
บทสรุ ปอย่างถูกต้องชัดเจน
การเรี ยนรู ้อื่น เป็ นพื้นฐานใน บทสรุ ปที่ถูกต้องชัดเจน
3. นักเรี ยนเข้าใจและ
การพัฒนา แสวงหาความรู ้ และ (Critical Writing) ในระดับที่
สามารถเรี ยนรู ้เกี่ยวกับรู ปแบบ เปิ ดโลกทัศน์ของตน
สู งขึ้นไป
งาน
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ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (อ30204) ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 (ต่อ)
ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวังรายปี
สาระการเรียนรู้
คําอธิบายรายวิชา
4. ภาษากับความสัมพันธ์
3. นักเรี ยนจะได้เรี ยนรู ้
เขียนประเภทต่างๆและ
กับชุมชนและโลก การใช้
รู ปแบบงานเขียนประเภทต่างๆ
สามารถเขียนเรี ยงความใน
ภาษาต่างประเทศใน
ซึ่งจะทําให้นกั เรี ยนมี
รู ปแบบที่สร้างสรรค์และมี
สถานการณ์ต่างๆทั้งใน
ความสามารถในการเขียน
ประสิ ทธิภาพ
เรี ยงความในรู ปแบบที่
4. นักเรี ยนรู ้และเข้าใจวิธี ห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน
สร้างสรรค์และมีประสิ ทธิภาพ
พัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจ ชุมชน และสังคมโลก เป็ น
(Comprehension Reading)
เครื่ อง มือพื้นฐานในการศึกษา ยิง่ ขึ้น
และทักษะทางด้านการอ่าน
ต่อประกอบอาชีพ และ
4. นักเรี ยนสามารถ
ต่างๆนอกจากนี้นกั เรี ยนยัง
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั สังคมโลก พัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจ
พัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความ
(Compre- hension Reading)
เข้าใจในขั้นสูงและเข้าใจ
และทักษะทางด้านการอ่าน
อารมณ์และจุดมุ่งหมายของ
ต่างๆนอกจากนี้นกั เรี ยนจะ
ผูเ้ ขียนได้ (Writer’s Purposes)
พัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความ
เข้าใจในขั้นสูงและสามารถ
5. นักเรี ยนสามารถแยกแยะ
เข้าใจอารมณ์และจุดมุ่งหมาย
ข้อมูลที่เป็ นข้อเท็จจริ งแนวคิด
ของผูเ้ ขียนได้ (Article Moods)
หรื อเรื่ องที่แต่งขึ้นทั้งในการ
5. นักเรี ยนจะได้เรี ยน
อ่านเพื่อหาข้อมูลและการอ่าน
เนื้อหาที่หลากหลายทั้ง
เพื่อความเพลิดเพลินตลอดจน
บทความที่เป็ นข้อเท็จจริ งและ
สามารถสรุ ปบทอ่านทาง
วิชาการโดยมีเนื้อหาและ
เรื่ องที่แต่งขึ้นเป็ นต้นซึ่งจะเน้น
ใจความที่สมบูรณ์ได้
ทั้งการอ่านเพือ่ หาข้อมูลและ
การอ่านเพื่อความเพลิดเพลิน
โดยนักเรี ยนจะสามารถสรุ ป
บทอ่านทางวิชาการโดยมี
เนื้อหาและใจความที่สมบูรณ์
เหมาะสม
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ตารางแสดงคําอธิบายรายวิชา/ผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังรายปี /สาระการเรี ยนรู ้รายปี รายวิชา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (อ30204) ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 (ต่อ)
ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวังรายปี
สาระการเรียนรู้
คําอธิบายรายวิชา
6. นักเรี ยนจะได้พฒั นา
6. ทักษะการพูดของ
ทักษะการพูดและการฟังเพือ่
นักเรี ยนได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องพูดคล่องแคล่วขึ้นและ
ความเข้าใจทั้งนี้นกั เรี ยนจะได้
สามารถสื่ อสารกับชาวต่างชาติ
เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการใช้
ได้เป็ นอย่างดี
ภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับ
7. นักเรี ยนเข้าใจและเรี ยนรู ้
บริ บททางวิชาการสามารถ
เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษให้
พัฒนาทักษะในการจดบันทึก
เหมาะสมกับบริ บททาง
(Note Taking)
วิชาการมีทกั ษะในการจด
การพัฒนาความเข้าใจในการ
บันทึก (Note Taking) และ
ฟังบทสนทนาสั้นๆที่
เข้าใจในการฟังบทสนทนา
ประกอบด้วยสํานวนต่างๆ
สั้นๆที่ประกอบด้วยสํานวน
(Daily Expressions) และการ
ฟังบรรยายทางวิชาการต่างๆ
ต่างๆ (Daily Expressions)
7. นักเรี ยนสามารถนําเสนอ
ตลอดถึงการฟังบรรยายทาง
ผลงานกล่าวสุ นทรพจน์และ
วิชาการต่างๆได้รับการพัฒนา
พูดโต้ตอบในการสัมภาษณ์
อย่างต่อเนื่อง
เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อหรื อ
8. นักเรี ยนนําเสนอผลงาน
กล่าวสุ นทรพจน์และพูด
ขอรับทุนการศึกษาได้โดยสรุ ป
โต้ตอบในการสัมภาษณ์เพื่อ
รายวิชานี้มุ่งเน้นพัฒนาทักษะ
สมัครเข้าศึกษาต่อหรื อขอรับ
ทางด้านการเรี ยนภาษาอังกฤษ
ทุนการศึกษาด้วยความมัน่ ใจ
รอบด้านเพื่อส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนสามารถนําความรู ้ที่
ได้รับไปใช้ท้ งั ใน
ชีวิตประจําวันและการเตรี ยม
ตัวสอบข้อสอบมาตรฐาน
(TOEFL iBT and IELTS)
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ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (อ30204) ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 (ต่อ)
ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวังรายปี

สาระการเรียนรู้

คําอธิบายรายวิชา
ในการวัดความรู ้ความสามารถ
ทางด้านภาษา อังกฤษในขั้นสูง
ต่อไปสูงขึ้นไป

ภาคผนวก ข
ผลการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (อ30204) ด้ านการอ่านเพือ่ ความเข้ าใจ
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
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ผลการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (อ30204) ด้ านการอ่านเชิงวชาการ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
2.1 อ่านข้อมูลแล้วสามารถเข้าใจและตีความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่ อที่เป็ นความ
เรี ยงและสื่ อที่ไม่ใช่ความเรี ยง ในรู ปแบบต่างๆ โดยถ่ายโอนเป็ นข้อความที่ใช้ถอ้ ยคําของตนเอง
2.2 อ่านข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบนั แล้วสามารถเข้าใจ ตีความ วิเคราะห์ระบุ
ปัญหา และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความข้อมูลข่าวสาร สารคดี จากสื่ อสิ่ งพิมพ์หรื อสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์
2.3 อ่านข้อมูลแล้วเห็นประโยชน์ของการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู ้
การเข้าสู่ สงั คมและอาชีพ ระบุเหตุและผล และนําเสนอข้อมูลได้
2.4 อ่านข้อมูล บทความ ในหัวข้อต่างๆแล้วสามารถบอกความหมายและอธิบาย
ความหมายของคําศัพท์โดยอาศัยตัวชี้วดั แนะคําตอบ (Context clues) และสรุ ปใจความสําคัญได้
2.5 อ่านข้อมูล บทความ ข่าวสาร ในหัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับแล้วสามารถอธิบาย
ความหมายของคําศัพท์โดยอาศัยความรู ้เดิม บอกรายละเอียด เรี ยงลําดับเหตุการณ์ และระบุประเภท
ข้อมูลที่อ่านได้
2.6 อ่านข้อมูลแล้วสามารถบอกรายละเอียด ระบุเครื่ องชี้แนะ (Markers) ตัวอ้างอิง
(Contextual reference) วิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาสาระภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้อื่นๆได้
2.7 อ่านข้อมูลแล้วสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระอื่นเพื่อขยายโลกทัศน์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายในรู ปแบบต่างๆ ระบุความเหมือนและ
ความแตกต่าง แล้วพูดอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้
2.8 อ่านข้อมูลแล้วสามารถอภิปรายเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับจากการใช้
ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระเรี ยนรู ้

ภาคผนวก ค
ตารางแสดงคําอธิบายรายวิชาและหัวข้ อเรื่องในการอ่านเสริมวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
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ตารางแสดงคําอธิบายรายวิชาและหัวข้อเรื่ องในการอ่านเสริ มวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
คําอธิบายรายวิชา
หัวข้ อเรื่องในการอ่านเสริมวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
1. นักเรี ยนจะได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับ 1) Science (เนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์)
1.1 The world’s famous scientists
การเขียนเรี ยงความทางวิชาการ
1.2 Are zoos a good thing?
(Academic Essay) โดยใช้ข้นั ตอน
1.3 A life on Mars
หรื อกระบวนการเขียนได้แก่การ
1.4 The end of life on Earth
ร่ างแผนผังความคิดการเขียนการ
1.5 Animals and plants
แก้ไขปรับปรุ งงานเขียนและการ
1.6 Reduce Reuse Recycle
ทบทวนงานเขียน
1.7 Geology
2. นักเรี ยนจะพัฒนาทักษะการ
เขียนโดยเริ่ มตั้งแต่การฝึ กเขียน
2) Technology (เนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยี)
ประโยคความเดียว
(SimpleSentences) ประโยคความ
2.1 The Facebook party that became a riot
รวม (Compound Sentences) และ
2.2 ASIMO Robot
ประโยคความซ้อน (Complex
2.3 3D or not 3D?
Sentences) ในเบื้องต้นตลอดจน
2.4 The Apple watch: technology gone too far
2.5 The rise of vinyl: Record Store Day
องค์ประกอบที่สาํ คัญของงาน
2.6 Skype: more important than it looks
เขียนต่างๆ (Connectors or
2.7 Video games are good for you?
Conjunctions) ซึ่งจะนําไปสู่การ
เขียนเรี ยงความที่มีใจความสําคัญ
ข้อความสนับสนุนและบทสรุ ปที่ 3) Culture (เนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรม)
3.1 Electronic crime
ถูกต้องชัดเจน (Critical Writing)
3.2 Copyright
ในระดับที่สูงขึ้นไป
3.3 Festival celebration
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ตารางแสดงคําอธิบายรายวิชาและหัวข้อเรื่ องในการอ่านเสริ มวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (ต่อ)
คําอธิบายรายวิชา
3. นักเรี ยนจะได้เรี ยนรู ้
รู ปแบบงานเขียนประเภทต่างๆ
ซึ่งจะทําให้นกั เรี ยนมี
ความสามารถในการเขียน
เรี ยงความในรู ปแบบที่
สร้างสรรค์และมีประสิ ทธิภาพ
ยิง่ ขึ้น
4. นักเรี ยนสามารถ
พัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจ
(Compre- hension Reading)
และทักษะทางด้านการอ่าน
ต่างๆนอกจากนี้นกั เรี ยนจะ
พัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความ
เข้าใจในขั้นสูงและสามารถ
เข้าใจอารมณ์และจุดมุ่งหมาย
ของผูเ้ ขียนได้ (Article Moods)
5. นักเรี ยนจะได้เรี ยน
เนื้อหาที่หลากหลายทั้ง
บทความที่เป็ นข้อเท็จจริ งและ
เรื่ องที่แต่งขึ้นเป็ นต้นซึ่งจะเน้น
ทั้งการอ่านเพือ่ หาข้อมูลและ
การอ่านเพื่อความเพลิดเพลิน
โดยนักเรี ยนจะสามารถสรุ ป
บทอ่านทางวิชาการโดยมี
เนื้อหาและใจความที่สมบูรณ์
เหมาะสม

หัวข้ อเรื่องในการอ่ านเสริมวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
4) Economics (เนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจ)
4.1 The Great Depression
4.2 Company growth
4.3 Rising dollar
5) History (เนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์)
5.1 Thai history
5.2 The history of money
5.3 World history
6) Art Study (เนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะ)
6.1 Painting
6.2 Sculpture
6.3 Literature
6.4 Graffiti
6.5 Drawing
7) Music Study (เนื้อหาเกี่ยวกับดนตรี )
1.1 Reggaeton music
1.2 Which musical instrument shall I learn?
1.3 The history of Thai Music
1.4 The culture of music
1.5 The value of music
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ตารางแสดงคําอธิบายรายวิชาและหัวข้อเรื่ องในการอ่านเสริ มวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (ต่อ)
คําอธิบายรายวิชา
6. นักเรี ยนจะได้พฒั นา
ทักษะการพูดและการฟังเพือ่
ความเข้าใจทั้งนี้นกั เรี ยนจะได้
เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการใช้
ภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับ
บริ บททางวิชาการสามารถ
พัฒนาทักษะในการจดบันทึก
(Note Taking) การพัฒนา
ความเข้าใจในการฟังบท
สนทนาสั้นๆที่ประกอบด้วย
สํานวนต่างๆ (Daily
Expressions) และการฟัง
บรรยายทางวิชาการต่างๆ
7. นักเรี ยนสามารถ
นําเสนอผลงานกล่าวสุ นทร
พจน์และพูดโต้ตอบในการ
สัมภาษณ์เพื่อสมัครเข้าศึกษา
ต่อหรื อขอรับทุนการศึกษาได้
โดยสรุ ปรายวิชานี้มุ่งเน้น
พัฒนาทักษะทางด้านการเรี ยน
ภาษาอังกฤษรอบด้านเพื่อ
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนสามารถนํา
ความรู ้ที่ได้รับไปใช้ท้ งั ใน
ชีวติ ประจําวันและการเตรี ยม
ตัวสอบข้อสอบมาตรฐาน
(TOEFL iBT and IELTS)

หัวข้ อเรื่องในการอ่านเสริมวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
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ตารางแสดงคําอธิบายรายวิชาและหัวข้อเรื่ องในการอ่านเสริ มวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (ต่อ)
คําอธิบายรายวิชา
ในการวัดความรู ้ความสามารถ
ทางด้านภาษา อังกฤษในขั้นสู ง
ต่อไปสู งขึ้นไป

หัวข้ อเรื่องในการอ่านเสริมวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

ภาคผนวก ง
แบบสอบถามความต้ องการหัวข้ อเรื่องในการอ่ านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
(สํ าหรับครู ผู้สอนและนักเรียน)
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แบบสอบถามความต้ องการหัวข้ อเรื่องการอ่ านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
คําชี้แจง กรุ ณาทําเครื่ องหมาย ลงในช่องความต้องการของข้อคําถามและเขียนข้อเสนอแนะลง
ในช่องข้อเสนอแนะที่กาํ หนดให้ โดยมีค่าระดับความต้องการดังนี้
3 หมายถึง ต้องการมาก
2 หมายถึง ต้องการปานกลาง
1 หมายถึง ต้องการน้อย

เนื้อหาที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

บทอ่าน
The world’s famous scientists
Are zoos a good thing?
A life on Mars
The end of life on Earth
Animals and plants
Reduce Reuse Recycle
Geology
The Facebook party that became a riot
ASIMO Robot
3D or not 3D?
The Apple watch: technology gone too far
The rise of vinyl: Record Store Day
Skype: more important than it looks
Video games are good for you?
Electronic crime
Copyright
Festival celebration

ระดับความ
ต้องการ
3 2 1

หมายเหตุ
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เนื้อหาที่
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

บทอ่าน

ระดับความ
ต้องการ
3 2 1

หมายเหตุ

The Great Depression
Company growth
Rising dollar
Thai history
The history of money
World history
Painting
Sculpture
Literature
Graffiti
Drawing
Reggaeton music
Which musical instrument shall I learn?
The history of Thai Music
The culture of music
The value of music

ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
ขอขอบคุณในความร่ วมมือ

ภาคผนวก จ
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ค่ าดัชนีความสอดคล้ องความยากง่ ายทางภาษาของเนือ้ หาบทอ่ าน
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกีย่ วกับความยากง่ ายทางภาษาเนือ้ หาบทอ่ าน
แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญกับความยากง่ายทางภาษาของเนื้อหาบทอ่านที่เหมาะสม
จะนํามาสอนกับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โปรดพิจารณาแล้วกรุ ณาทําเครื่ องหมาย ใน
ช่องว่างที่เลือก
เกณฑ์การให้ค่าระดับความยากง่าย
- 1 ความยากของภาษาไม่เหมาะสมกับนักเรี ยน
0 ไม่แน่ใจหรื อยังตัดสิ นใจไม่ได้
+1 ความยากของภาษาเหมาะสมกับนักเรี ยน
เนื้อหาที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

บทอ่าน
The world’s famous scientists
Are zoos a good thing?
A life on Mars
The end of life on Earth
Animals and plants
Reduce Reuse Recycle
Geology
The Facebook party that became a riot
ASIMO Robot
3D or not 3D?
The Apple watch: technology gone too far
The rise of vinyl: Record Store Day
Skype: more important than it looks
Video games are good for you?
Electronic crime
Copyright
Festival celebration

ความยากง่ายทาง
ภาษาของบทอ่าน
-1
0
1

หมายเหตุ
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เนื้อหาที่
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

บทอ่าน
The Great Depression
Company growth
Rising dollar
Thai history
The history of money
World history
Painting
Sculpture
Literature
Graffiti
Drawing
Reggaeton music
Which musical instrument shall I learn?
The history of Thai Music
The culture of music
The value of music

ความยากง่ายทาง
ภาษาของบทอ่าน
-1
0
1

หมายเหตุ
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ตารางแสดงค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ของความยากง่ายทางภาษาของเนื้อหาบทอ่าน
เนื้อหา คะแนนของผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่
ที่
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1

1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1

0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

รวม

IOC

ข้อเสนอแนะ

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

0.66
1
1
1
0.66
1
1
1
0.66
1
0.66
1
1
1
0.66
1
1
1
1
0.66
1
1
0.66
1
0.66
1
1
0.66

เนื้อหายาก
บทอ่านสั้น แต่เหมาะสม
เนื้อหาครบ
เนื้อหายาก แต่ภาษาเข้าใจง่าย
เนื้อหายาก
ข้อมูลครบ ความยาวเหมาะสม
ดี
เนื้อหาน่าสนใจ
บทอ่านยาว
เนื้อหาครบ
เนื้อหามาก
บทอ่านสั้น แต่เหมาะสม
เหมาะสม
ข้อมูลครบ ความยาวเหมาะสม
เนื้อหาไม่น่าสนใจ
ดี
ดีมาก
มีศพั ท์ยาก แต่เนื้ อหาน่าสนใจ
เนื้อหาครบ
เนื้อหามาก
เนื้อหาน่าสนใจ
เนื้อหาสั้น แต่เนื้อหาน่าสนใจ
บทอ่านยาว
เหมาะสม
เนื้อหาไม่น่าสนใจ
บทอ่านสั้น แต่มีความเหมาะสม
เหมาะสม
บทอ่านยาว

164
ตารางแสดงค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ของความยากง่ายทางภาษาของเนื้อหาบทอ่าน (ต่อ)
เนื้อหา คะแนนของผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่
ที่
1
2
3
29
30
31
32
33

1
1
1
1
0

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

รวม

IOC

ข้อเสนอแนะ

3
3
3
3
2

1
1
1
1
0.66

ดี
ดี เนื้อหาไม่ยาก
เนื้อหาครบ
บทอ่านเหมาะสม
บทอ่านยาว
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ตารางแสดงค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ของความยากง่ายทางภาษาของเนื้อหา
บทอ่านผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน
เนื้อหาบทที่
1
2
3
4
5
6
7
8

คะแนนของผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

IOC
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1

ภาคผนวก ฉ
แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญกับความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หา
ของจุดประสงค์ การเรียนรู้ และบทเรียนภาษาอังกฤษทีเ่ น้ นภาระงานเป็ นฐาน
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แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญกับความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หาของจุดประสงค์ การเรียนรู้และ
กิจกรรมของบทเรียนภาษาอังกฤษทีเ่ น้ นภาระงานเป็ นฐานและภาษาอังกฤษเชิงวิชาการต่ อ
ความสามารถทักษะการอ่าน สํ าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คําชี้แจง : กรุ ณาทําเครื่ องหมาย  ลงในช่องความคิดเห็นของข้อคําถามและข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมให้เขียนเสนอลงในข้อเสนอแนะที่กาํ หนดให้ โดยมีค่าระดับความคิดเห็น ดังต่อไปนี้
-1 แทน เมื่อแน่ใจว่าจุดประสงค์การเรี ยนรู ้และกิจกรรมไม่มีความเหมาะสม สําหรับ
บทเรี ยนภาษาอังกฤษที่เน้นภาระงานเป็ นฐานและภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการต่อความสามารถทักษะการอ่าน สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 5 โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
0 แทน เมื่อไม่แน่ใจว่าจุดประสงค์การเรี ยนรู ้และกิจกรรมมีความเหมาะสม สําหรับ
บทเรี ยนภาษาอังกฤษที่เน้นภาระงานเป็ นฐานและภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการต่อความสามารถทักษะการอ่าน สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 5 โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
1 แทน เมื่อแน่ใจว่าจุดประสงค์การเรี ยนรู ้และกิจกรรมมีความเหมาะสมสําหรับ
บทเรี ยนภาษาอังกฤษที่เน้นภาระงานเป็ นฐานและภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการต่อความสามารถทักษะการอ่าน สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
5 โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Unit/
Topic
Unit 1
Science and
Technology
Topic 1
Video games are
good for you.

Task objectives

Activities

Video games are good for you?
Pre-task Brainstorming
- Share the ideas with class about
advantages and drawbacks of games (title)
and let the students share their own
1. To identify main
ideas and details of the experience.
reading passage in the - Read the title, any sub-headings, scan the
form of semantic map. text to find useful words and phrases.
2. To be able to
Matching details
understand words,
- Encourage the students to match the
phrases and the main
details in the correct group.
idea of each paragraph. A - advantages of games
B - disadvantages of games
Task cycle:
Task 1 (Skim the text.)
- Students skim the text.
After this process, they help each other to
answer these questions.
By the end of the
lesson, the students
are expected to:

ความคิดเห็น

Linguistic Content
Reading Skills
- Main idea
- Detail
- Words meaning
Similarities/Diffe
rences
- Conclusion
- Mood/tone

Structures
Present Perfect
- Life experiences in the
past.
- Recent past actions that
are important now.
- Past situations that are
still happening now.
-With just, yet already, to
talk about recent events in
the past.
Modals Auxiliaries
- Different modals show
how certain the speaker is
about the assumption he
or she is making.

Vocabulary
- Good effects and bad
effects
of games

-1

0

1

IOC

- Behavior
- Physical skills
- Brain functions
- Psychological
problem
- Research references
- Speculation
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Unit/
Topic

Task objectives

Activities
Reading Skills

3. To conclude specific
rules from the text and
create the the primary
concepts.
4. To develop
academic reading
abilities and transfer to
writing and speaking.

ความคิดเห็น

Linguistic Content
Structures

Vocabulary

-1

0

1

IOC

-Where does the text come from?
-What type of text is it?
-What pattern of text is it?
-What is the text about?
-Who was it written for?
Task 2 : (Complete semantic map.)
- Read the first sentence of each paragraph
but in some cases read the last sentence
of the paragraph and then complete the
map – Topic Sentence, Major Supporting
Details, Minor Supporting Details and the
Overall Idea.

Planning
- Individual work and group work
are provided with clearer
understanding in each section of a
reading. Ask the students to keep
them and come to speak out in front
of the class

169

Unit/
Topic

Task objectives

ความคิดเห็น

Linguistic Content

Activities
Reading Skills

Structures

Vocabulary

-1

0

1

IOC

Report
Some groups present a complete reading
task to the class and the teacher gives
feedback and explanation for it.
Language Focus:
Analysis:
- Students summarize grammatical rules by
themselves.
present perfect
past simple
modals auxiliaries
Practice:
Lesson Challenge
- Let the students take notes and apply to
another academic reading passage.
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Unit/
Topic
Unit 1
Science and
Technology

Task objectives
By the end of the
lesson, the students
are expected to:

Topic 2
1. To identify main
The end of life on ideas and details of the
Earth
reading passage in the
form of semantic map.
2. To be able to
understand words,
phrases and the main
idea of each paragraph.

Activities
The end of life on Earth
Pre-task
Brainstorming
-Ask “Have you ever experienced any type
of natural disaster? : and how?
- Talk with class about cause and effect of
natural disaster in Thailand.
- how much damage one could do.
Gap Filling
- Students complete the gaps with a phrase
from the box.
Task cycle:
Task 1 (Skim the text.)
- Students skim the text.
After this process, they help each other to
answer these questions.
-Where does the text come
from?

ความคิดเห็น

Linguistic Content
Reading Skills
- Main idea

Structures
Sentence Types

- Detail

Complex
- Natural disaster
Sentences
-It has at least two parts: - Types of space rock
one that can stand alone
and another one that
- Phrases
cannot.
-The part that cannot
stand alone is linked to
the rest of the sentence by
a subordinating
conjunction

- Words meaning
- Cause-Effect
- Conclusion
- Mood/tone

Vocabulary
- Astrology

-1

0

1

IOC

Participial Phrase
- consists of a participle
and
any modifiers or
complements the
participle has.

171

Unit/
Topic

Task objectives

Activities
Reading Skills

3. To conclude specific
rules from the text and
create the the primary
concepts.
4. To develop
academic reading
abilities and transfer to
writing and speaking.

-What type of text is it?
-What pattern of text is it?
-What is the text about?
-Who was it written for?
Task 2
(Complete semantic map.)
- Read the first sentence of each paragraph
but in some cases read the last sentence
of the paragraph and then complete the
map – Topic Sentence, Major Supporting
Details, Minor Supporting Details and the
Overall Idea.

ความคิดเห็น

Linguistic Content
Structures
The entire phrase
is used as an adjective.

Vocabulary

-1

0

1

IOC

Planning
- Individual work and group work are
provided with clearer understanding in
each section of a reading. Ask the students
to memorize them and come
to speak them out in front
of the class.
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Unit/
Topic

Task objectives

ความคิดเห็น

Linguistic Content

Activities
Reading Skills

Structures

Vocabulary

-1

0

1

IOC

Report
Some groups present a complete reading
task to the class and the teacher gives
feedback and explanation for it.
Language Focus:
Analysis:
- Students summarize grammar rules by
themselves.
complex sentences
participial phrases
Practice:
Lesson Challenge
- Let the students take notes and apply to
another academic reading passage.
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Unit/
Topic

Task objectives

Activities
Reading Skills

Unit 1
Science and
Technology

By the end of the
lesson, the students
are expected to:

The Facebook party
Pre-task
Brainstorming
- Share the ideas with class about the
online party and ask “Is Facebook a good
way to organize a party?” Why or why
not?
- Read the title and any sub-headings.

Topic 3
The Facebook
party

1. To identify main
ideas and details of the
reading passage in the
form of semantic map.
Gap Filling
2. To be able to
-Complete the gaps with phrasal verbs from
understand words,
the box.
phrases and the main
idea of each paragraph.
Task cycle:
Task 1 (Skim the text.)
- Students skim the text.
After this process, they help each other to
answer these questions.
-Where does the text come
from?
-What type of text is it?
-What pattern of text is it?

ความคิดเห็น

Linguistic Content

- Main idea
- Detail
- Words meaning
- Sequence
- Conclusion
- Mood/tone

Structures
Past Tense Passive
Forms
- An actions that started
and finished in the past,
for example a series
of events in someone’s
life.

Vocabulary
- Computer
social network site,
open-access settings,
Twitter account, posted
on, launched

-1

0

1

IOC

- Human/
Nature/
Character/
Psychology
violent, vandalize,
attack, volunteer
- Collocation size
a big mistake
throw a birthday party
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Unit/
Topic

Task objectives

Activities
Reading Skills

3. To conclude specific
rules from the text and
create the the primary
concepts.
4. To develop
academic reading
abilities and transfer to
writing and speaking.

-What is the text about?
-Who was it written for?
Task 2
(Complete semantic map.)
- Read the first sentence of each paragraph
but in some cases read the last sentence
of the paragraph and then complete the
map – Topic Sentence, Major Supporting
Details, Minor Supporting Details and the
Overall Idea.

ความคิดเห็น

Linguistic Content
Structures

Vocabulary
- Statistics
(a/the number of)

-1

0

1

IOC

Planning
- Individual work and group work are
provided with clearer understanding in
each section of a reading. Ask the students
to memorize them and come to speak them
out in front of the class.
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Unit/
Topic

Task objectives

ความคิดเห็น

Linguistic Content

Activities
Reading Skills

Structures

Vocabulary

-1

0

1

IOC

Report
Some groups present a complete reading
task to the class and the teacher gives
feedback and explanation for it.
Language Focus:
Analysis:
- Students summarize grammar rules by
themselves.
Past Tense Passive Forms
Practice:
Lesson Challenge
- Let the students take notes and apply to
another academic reading passage.
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Unit/
Topic
Unit 2
Art and Music
Topic 4
The history of
graffiti

Task objectives
By the end of the
lesson, the students
are expected to:

Activities

The history of graffiti
Pre-task
Brainstorming
- Share the ideas with class about the
important of art in our life.
1. To identify main
ideas and details of the - Read the title, any sub-headings, scan the
reading passage in the text to find useful words and phrases.
form of semantic map. Identify the text
2. To be able to
-Read parts of the sentences from the text
understand words,
and then circle good or bad ideas.
phrases and the main
Task cycle:
idea of each paragraph. Task 1 (Skim the text.)
- Students skim the text.
After this process, they help each other to
answer these questions.

ความคิดเห็น

Linguistic Content
Reading Skills
- Main idea
- Detail
- Words meaning

Structures
Prepositional Phrases
- It includes a preposition,
the object of the
preposition, and any
modifiers
of that object.

- Sequence
- Conclusion
- Mood/tone

A paraphrase
- It is a restatement of the
meaning of
a text or passage using
other words.

Vocabulary
-Art (graffiti)
spray paints
stencil
property
springboard
taggers
crews
canvas

-1

0

1

IOC

-Behavior
vandal
- City
vibrant
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Unit/
Topic

Task objectives

ความคิดเห็น

Linguistic Content

Activities
Reading Skills

Structures

Vocabulary

-1

0

1

IOC

3. To conclude specific -Where does the text come
rules from the text and from?
create the the primary -What type of text is it?
-What pattern of text is it?
concepts.
-What is the text about?
-Who was it written for?
4. To develop
academic reading
Task 2
abilities and transfer to (Complete semantic map.)
writing and speaking. - Read the first sentence of each paragraph
but in some cases read the last sentence
of the paragraph and then complete the
map – Topic Sentence, Major Supporting
Details, Minor Supporting Details and the
Overall Idea.
Planning
- Individual work and group work are
provided with clearer understanding in
each section of a reading. Ask the students
to memorize them and come
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Unit/
Topic

Task objectives

ความคิดเห็น

Linguistic Content

Activities
Reading Skills

Structures

Vocabulary

-1

0

1

IOC

To speak them out in front of the class.
Report
Some groups present a complete reading
task to the class and the teacher gives
feedback and explanation for it.
Language Focus:
Analysis:
- Students explain how to use prepositional
phrases, create their parallel phrases or
synonym and summarize
the concept by themselves.
Practice:
Lesson Challenge
- Let the students take notes and apply to
another academic reading passage.
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Unit/
Topic
Unit 2
Art and Music
Topic 5
Musical
Instrument

Task objectives

Activities

Musical Instrument
Pre-task
Brainstorming
- Set up a problem of musical instrument
1. To identify main
with class: Which musical instrument shall
ideas and details of the I learn? and let the students share the ideas
reading passage in the and give proper reasons.
form of semantic map. - Read the title, any sub-headings, scan the
2. To be able to
text to find useful words and phrases.
understand words,
Sequence/Categories
phrases and the main
- Give chronological task for the students
idea of each paragraph. to order and give reasons based on both
from the text and their own experience
Task cycle:
Task 1 (Skim the text.)
- Students skim the text.
By the end of the
lesson, the students
are expected to:

ความคิดเห็น

Linguistic Content
Reading Skills
- Main idea
- Detail

Structures
Pronoun
It takes the place of one
or more nouns or
pronouns.

- Words meaning
- Inference
- Reference
- Conclusion
- Mood/tone

Compound Sentences
It contains two or more
independent clauses and
no subordinate clauses.

Vocabulary
- Musical Instrument

-1

0

1

IOC

tuba
flute
cello
piano
guitar
drums
violin
bassoon
maracas
trumpet
bass guitar
saxophone
txylophone
tambourine
double bass
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Unit/
Topic

Task objectives

ความคิดเห็น

Linguistic Content

Activities
Reading Skills

Structures

Vocabulary

-1

0

1

IOC

3. To conclude specific After this process, they help each other to
rules from the text and answer these questions.
create the the primary -Where does the text come
from?
concepts.
-What type of text is it?
-What pattern of text is it?
4. To develop
academic reading
-What is the text about?
abilities and transfer to -Who was it written for?
writing and speaking. Task 2
(Complete semantic map.)
- Read the first sentence of each paragraph
but in some cases read the last sentence
of the paragraph and then complete the
map – Topic Sentence, Major Supporting
Details, Minor Supporting Details and the
Overall Idea.
Planning
- Individual work and group work are
provided with clearer understanding in
each section of a reading.
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Unit/
Topic

Task objectives

ความคิดเห็น

Linguistic Content

Activities
Reading Skills

Structures

Vocabulary

-1

0

1

IOC

Ask the students to keep them and come to
speak
out in front of the class.
Report
Some groups present a complete reading
task to the class and the teacher gives
feedback and explanation for it.
Language Focus:
Analysis:
- Students summarize grammatical rules
(pronoun, and compound sentences)
Practice:
Lesson Challenge
- Let the students take notes and apply to
another academic reading passage.
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Unit/
Topic
Unit 3
Social Study

Task objectives

Activities

By the end of the
lesson, the students
are expected to:

Religious Festival
Pre-task
Brainstorming
Topic 6
- List 3 religious festivals and let students
Culture
1. To identify main
share ideas about religious festivals;
ideas and details of the What is Thanksgiving?
Sub-Topic
reading passage in the In what ways are they alike?
Religious Festival form of semantic map. What ways are they
different?
2. To be able to
understand words,
- Read the title, any sub-headings, scan the
phrases and the main
text to find useful words and phrases.
idea of each paragraph. Gap Filling
- Encourage the students to fill out the
blanks with the correct word.

ความคิดเห็น

Linguistic Content
Reading Skills
- Main idea

Structures
Punctuation

Vocabulary
- Religious Festival

- Detail

dash
colon
period
comma
semicolon
question mark

faith
feast
ritual
lunar
festival
decorate
celebrate
symbolize
traditions
customary
auspicious
superstitious

- Words meaning
- Reference
- Conclusion
- Mood/tone

-1

0

1

IOC

Task cycle:
Task 1 (Skim the text.)
- Students skim the text.
After this process, they help each other to
answer these
questions.
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Unit/
Topic

Task objectives

ความคิดเห็น

Linguistic Content

Activities
Reading Skills

Structures

Vocabulary

-1

0

1

IOC

3. To conclude specific -Where does the text come
rules from the text and from?
create the the primary -What type of text is it?
concepts.
-What pattern of text is it?
-What is the text about?
-Who was it written for?
4. To develop
academic reading
Task 2
abilities and transfer to (Complete semantic map.)
writing and speaking. - Read the first sentence of each paragraph
but in some cases read the last sentence
of the paragraph and then complete the
map – Topic Sentence, Major Supporting
Details, Minor Supporting Details and the
Overall Idea.
Planning
- Individual work and group work are
provided with clearer understanding in
each section of a reading. Ask the students
to keep them and come to speak
out in front of the class.
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Unit/
Topic

Task objectives

ความคิดเห็น

Linguistic Content

Activities
Reading Skills

Structures

Vocabulary

-1

0

1

IOC

Report
Some groups present a complete reading
task to the class and the teacher gives
feedback and explanation for it.
Language Focus:
Analysis:
- Students summarize grammar rules by
themselves.
punctuation
Practice:
Lesson Challenge
- Let the students speak out one by one
what are the stages that the teacher
provided.
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Unit/
Topic
Unit 3
Social Study
Topic 7
History
Sub-Topic
The History of
Money

Task objectives

Activities

The History of Money
Pre-task
Brainstorming
- Ask the student why history is important
for us and motivate students to give
1. To identify main
ideas and details of the example in details.
reading passage in the - Read the title, any sub-headings, scan the
form of semantic map. text to find useful words and phrases.
2. To be able to
Time and Sequence
understand words,
- Let the students arrange the events in
phrases and the main
chronological order.
idea of each paragraph. Task cycle:
Task 1 (Skim the text.)
- Students skim the text.
After this process, they help each other to
answer these questions.
By the end of the
lesson, the students
are expected to:

ความคิดเห็น

Linguistic Content
Reading Skills
- Main idea
- Detail
- Words meaning
- Sequence
- Conclusion
- Mood/tone

Structures
Past Simple
- An actions that started
and finished in the past,
for example a series
of events in someone’s
life.

Vocabulary
- Time
BC
AC

-1

0

1

IOC

- Money
barter
currency
exchange
demands
invention
banknotes
cowrie shells
lumps of silver
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Unit/
Topic

Task objectives

ความคิดเห็น

Linguistic Content

Activities
Reading Skills

Structures

Vocabulary

-1

0

1

IOC

3. To conclude specific -Where does the text come
rules from the text and from?
create the the primary -What type of text is it?
-What pattern of text is it?
concepts.
-What is the text about?
4. To develop
-Who was it written for?
academic reading
Task 2
abilities and transfer to (Complete semantic map.)
writing and speaking. - Read the first sentence of each paragraph
but in some cases read the last sentence
of the paragraph and then complete the
map – Topic Sentence, Major Supporting
Details, Minor Supporting Details and the
Overall Idea.
Planning
- Individual work and group work are
provided with clearer understanding in
each section of a reading.
Ask the students to keep them and come to
speak out in front of the class.
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Unit/
Topic

Task objectives

ความคิดเห็น

Linguistic Content

Activities
Reading Skills

Structures

Vocabulary

-1

0

1

IOC

Report
Some groups present a complete reading
task to the class and the teacher gives
feedback and explanation for it.
Language Focus:
Analysis:
- Students summarize grammar rules by
themselves.
past simple
Practice:
Lesson Challenge
- Let the students speak out one by one
what are the stages that the teacher
provided.
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Unit/
Topic
Unit 3
Social Study
Topic 8
Economics
Sub-Topic
The Great
Depression

Task objectives
By the end of the
lesson, the students
are expected to:
1. To identify main
ideas and details of the
reading passage in the
form of semantic map.
2. To be able to
understand words,
phrases and the main
idea of each paragraph.

Activities
The Great Depression
Pre-task
Brainstorming
- Let’s talk about the economics,
happening in Thailand.
- Read the title, any sub-headings, scan the
text to find useful words and phrases.
Matching details
- Encourage the students to
match the words and phrases with suitable
contexts.
Task cycle:
Task 1 (Skim the text.)
- Students skim the text.
After this process, they help each other to
answer these questions.

ความคิดเห็น

Linguistic Content
Reading Skills
- Main idea
- Detail
- Words meaning
- Cause-Effect
- Conclusion
- Mood/tone

Structures
Noun Clauses
It is a subordinate clause
that is used as a noun.

Vocabulary
- Economic
Depression
nickel
soared
worthy
dropped
collapse
inflation deflation
depression
catastrophe
labor force
stock market
unemployment rate
dramatically changed

-1

0

1

IOC

Abbreviations
Gross Domestic
Product (GDP)
Social Security System
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Unit/
Topic

Task objectives

ความคิดเห็น

Linguistic Content

Activities
Reading Skills

Structures

Vocabulary

-1

0

1

IOC

3. To conclude specific -Where does the text come
rules from the text and from?
-What type of text is it?
create the
-What pattern of text is it?
-What is the text about?
4. To develop
academic reading
-Who was it written for?
abilities and transfer to Task 2
writing and speaking. (Complete semantic map.)
- Read the first sentence of each paragraph
but in some cases read the last sentence
of the paragraph and then complete the
map – Topic Sentence, Major Supporting
Details, Minor Supporting Details and the
Overall Idea.
Planning
- Individual work and group work are
provided with clearer understanding in
each section of a reading.
Ask the students to keep them and come to
speak out in front of the class.
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Unit/
Topic

Task objectives

ความคิดเห็น

Linguistic Content

Activities
Reading Skills

Structures

Vocabulary

-1

0

1

IOC

Report
Some groups present a complete reading
task to the class and the teacher gives
feedback and explanation for it.
Language Focus:
Analysis:
- Students summarize grammar rules by
themselves.
noun clauses
Practice:
Lesson Challenge
- Let the students speak out one by one
what are the stages that the teacher
provided.
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ตารางแสดงค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ของโครงสร้างขอบข่ายเนื้อหา จากการประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน
เนื้อหาบทที่
1
2
3
4
5
6
7
8

1
1
1
1
1
1
1
1
1

คะแนนของผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่
2
1
1
1
1
1
1
1
1

3
1
1
1
1
1
1
1
1

รวมคะแนน

IOC

3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
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Video games are good for you!

For years video games have been criticized for making people more antisocial, overweight
or depressed. But now researchers are finding that games can actually change us for the better and
improve both our body and mind.
Games can help to develop physical skills. Pre-school children who played interactive
games such as the ones available on will have been shown to have improved motor skills, for
example they can kick, catch and throw a ball better that children who don’t play video games. A
study of surgeons who do microsurgery in Boston found that those who played video games were
27 per cent faster and made 37 per cent fewer errors than those who didn’t. Vision is also
improved, particularly telling the difference between shades of grey. This is useful for driving at
night, piloting a plane or reading X-rays.
Games also benefit a variety of brain function, including decision making. People who play
action-based games make decisions 25 per cent faster that others and are no less accurate,
according to one study. It was also found that the best gamers can make choices and act on them
up to six times a second, four times faster than most people. In another study by researchers from
the University of Rochester in New York, experienced gamers were shown to be able to pay
attention to more than six things at once without getting confused, compared with the four that
most people can normally keep in mind. Additionally, video games can also reduce gender
differences. Scientists have found that women who play games are better able to mentally
manipulate 3D objects.
There is also evidence that gaming can help with psychological problems. At the
University of Auckland in New Zealand, researchers asked 94 young people diagnosed with
depression to play a 3D fantasy game called SPARX and in many cases, the game reduced
symptoms of depression more than conventional treatment. Another research team at Oxford
University found that playing Tetris shortly after exposure to something very upsetting – in the
experiment, a film of traumatic scenes of injury and death was used – can actually prevent people
having disturbing flashbacks.
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The effects are not always so positive, however. Indiana University researchers carried out
brain scans on young men and found evidence that violent games can alter brain function after as
little as a week of play, affecting regions in the brain associated with emotional control and
causing more aggressive behavior in the player. But Daphne Bavelier, one of the most
experienced researchers in the field, says that the violent action games that often worry parents
most may actually have the strongest beneficial effect on the brain. In the future, we may see
many treatments for physical and neurological problems which incorporate the playing of video
games.
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills
Each text total 400-500 words –CEFR (Level B 2)
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The application Task
Pre-task
Brainstorming
1. The students share their own experience of games.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
2. Read the title.
3. Scan the text.
-key details
…………………………………………………………………………………
-key words
…………………………………………………………………………………
-proper nouns
…………………………………………………………………………………
-dates/numbers
…………………………………………………………………………………
4. Put detailsinto the correct box.
1. Because of games, we have improved ourselves.
2. Playing gaming can help with mental issues.
3. Games can cause more negative behavior in the player.
4. Games help physical skills become better than before.
5. Action-based games result in making a decision 25 % faster.
6. Violent games can change brain function concerned with emotional control.
7. We can do a wide range of things at the same time.
8. Video games decrease gender contrasts.
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The advantages of games

The disadvantages of games

Task cycle
Task 1 Skim the text.
books journals magazines newspapers online resources article
Where does the text come from?
…………………………………………………………………………………
expository persuasive narrative descriptive
What type of text is it?
…………………………………………………………………………………

Description Sequence

Comparison

Cause
and
Effect

Problem
and
solution

Classification Definition

What pattern of text is it?
…………………………………………………………………………………
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The advantages and drawbacks of playing video games.
Games benefit a variety of brain functions.
Games can help with psychological problem.
Children should play games because it helps create imagination.
What is the text about?
…………………………………………………………………………………
games players scientists students game sellers teachers teenagers
Who was it written for?
…………………………………………………………………………………
Task 2 Complete semantic map.
Read the text again and complete the semantic mapping
Ex. - Identify the Topic Sentence, Major Supporting Details and Minor Supporting Details.
Wilma Rudolph, the crippled child who became an Olympic running champion, is an
inspiration for us all. Born prematurely in 1940, Wilma spent her childhood battling illness,
including measles, scarlet fever, chicken pox, pneumonia, and polio, a crippling disease which at
that time had no cure. At the age of four, she was told she would never walk again. But Wilma
and her family refused to give up. After years of special treatment and physical therapy, 12-yearold Wilma was able to walk normally again. But walking wasn’t enough for Wilma, who was
determined to be an athlete. Before long, her talent earned her a spot in the 1956 Olympics, where
she earned a bronze medal. In the 1960 Olympics, the height of her career, she won three gold
medals.
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Topic Sentence
Wilma Rudolph, the crippled child who became
an Olympic running champion, is an inspiration
for us all.

Major Supporting Details
Wilma spent her childhood battling illness…
an Olympic running champion, is an inspiration
Her talent earned her a spot in the 1956 Olympics.

MinorSupporting Details
In 1956 Olympics, where she earned a bronze medal.
After years of special treatment and physical therapy,
12-year-old Wilma was able to walk normally again.
Etc..

200

201
Planning
Memorize the stages and come to speak them out in front of the class.
Group 1
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Group 2
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Group 3
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Group 4
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Group 5
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Group 6
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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Language Focus
Analysis
1. Highlighttwosentences with the words: have/has +v3 (present perfect tense), summarize
the grammatical rules and create their own sentence by using the same structure.
1.1 Summarize the grammatical rules.
……………………………………………………………………………….……………………...
…………………………………………………………………………………….………………...
……………………………………………………………………………………….……………...
1.2. Create your own sentence.
…………………………………………………………………………………………….………...
Read the last sentence of the text and summarize rule of Future Simple Tense.
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
Practice:
Lesson Challenge
Teachers provide a wide variety of Present Perfectand Modal Auxiliariesin terms of new
words, phrases and patterns.
Present Perfect
Use the present perfect for:
1) Life experiences in the past. We don’t say when these happened: we are interested in the
experience, not the time or date. We often use ever and never.
I’ve seen all Tarantino’s films.
Have you ever eaten sushi? - Yes, I have. / No, I haven’t.
2) Recent past actions that are important now.

203
Oh no! I’ve left my wallet on the bus.
The president has resigned.
3) Past situations that are still happening now. We often use how long with for (throughout a
period of time) and since (from a point in the past until now).
I haven’t seen Jenny this morning. (It is still this morning.)
How long have you known Mitya? - I’ve known him for two years.
Jack's been in Italy since January.
4) With just, already, yet to talk about recent events in the past. The exact time is not important.
Use just and already mainly in positive sentences. Use yet in negatives and questions.
It’s just stopped raining. Let’s go out.
Can you feed the cat? - I’ve already fed her.
We can still watch the film. It hasn’t started yet.
Have you done your English homework yet?
Note: Use the past simple for completed actions in the past.
I saw Jenny yesterday.
Peter moved to Saudi Arabia in 2011.
Natasha didn't want another piece of cake.
When did you see Alex?
Form:
For positive sentences, the form is subject + have/has + past participle. Make negatives
with not and change the word order to make questions.
I've finished the report.
Jack's been in Italy since January.
We've just got back from Germany.
I haven’t seen Jenny this morning.
How long has Alex known Mitya?
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Modal Auxiliaries
It’s possible to use other modal auxiliaries instead of will in the future perfect. Different modals
show how certain the speaker is about the assumption he or she is making. Remember that the
assumption is made on the information the speaker has at the moment of speaking.
Compare:
By this time next year I’ll have passed my driving test. Quite sure
By this time next year I should have passed my driving test. Reasonably sure
By this time next year I may have passed my driving test. Not so sure
By this time next year I might have passed my driving test. Not so sure

Answers
Video games are good for you!
Pre-task
Brainstorming
1. The students share their own experience of games.
Possible answer: I used to play FIFA Game which was fantastic. It is a football
simulation game. I enjoyed playing with my friends. It also reduced my stress level and
developed my imagination.
2. Read the title.
3. Scan the text.
-key details
Video games are good for you!/Games can help to develop physical skills.
Games benefit a variety of brain function./Gaming help with psychological problems.
However, the effects are not always so positive.
-key words
Video games/ Behavior/ Physical skills/ Brain functions/ Psychological problem/
Researcher/…
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-proper nouns
Boston/ X-rays/ the University of Rochester in New York/ 3D objects/ the University of
Auckland in New Zealand/ SPARX/ Oxford University/ Indiana University/ Daphne
Bavelier
-dates/numbers
27 per cent faster/ 37 per cent fewer errors/ make decisions 25 per cent faster/
94 young people diagnosed
4. Put detailsinto the correct box.
The advantages of games
1.Because of games, we have improved
ourselves.
2. Playing gaming can help with mental
issues.
4. Games help physical skills become better
than before.
5. Action-based games result in making a
decision 25 % faster.
7. We can do a wide range of things at the
same time.
8. Video games decrease gender contrasts.

The disadvantages of games
3. Games can cause more negative behavior in
the player.
6. Violent games can change brain function
concerned with emotional control.
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Task cycle
Task 1 Skim the text.
Where does the text come from?
Online resources/Articles
What type of text is it?
Expository
What pattern of text is it?
Cause and Effect
What is the text about?
The advantages and drawbacks of playing video games.
Who was it written for?
Students/ scientists
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

Foreign Department (Semester 2/2015)
Unit : 1
Unit Title : Science and Technology
Topic : Video games are good for you?
Terminal Objective
Enabling Objective

Expected Behavior
Language Fucus

Materials

Lesson Plan 1
Period : 1-2
Class Level : Grade 11

Grade 11 (E 30204)
Date :
Time : 2 hours

: To develop academic reading abilities and transfer to writing and speaking.
: To identify main ideas and details of the reading passage in the form of semantic map.
: To be able to understand words, phrases and the main idea of each paragraph.
: To conclude specific features from the text and create the primary concepts.
: To participate with friends in pairs or groups.
: Language function : Read an academic reading text with an appropriate format
: Vocabulary : Games, Behavior, Physical skills, Brain functions, Psychological problem, References, Speculation
: Grammar : Present Perfect / Modals Auxiliaries
: Skills : Listening/Speaking/Reading/Writing
: Laptop/Projector/Worksheets/Microphone/Laser-pointer/Tasks/Makers
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Steps
Pre-task
(20 minutes)

Task cycle (30 minutes)
Task 1
Skim the text

Teachers' activities
A teacher shares the ideas with class about
advantages and drawbacks of games.
A teacher demonstates how to scan the text
and how to find useful words and phrases.
A teacher encourages the students to match the
details in the correct group.
A teacher lets students skim the text and help them
if they need.

Students' activities
Students share their own experience.
Students read the title and scan the text to find out
key details, key words, proper nouns, dates/numbers
Students place details (advantages/disadvantages of
games) into the correct box.
Students skim the text. After this process, they help
each other to answer these questions.
• Where does the text come from?
• What are the types/patterns of text?
• What is the text about?
• Who was it written for?
• What is the main idea of the whole text?
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Steps
Task 2
Complete semantic map
Planning
(10 minutes)
Report (20 minutes)
Language Focus

Teachers' activities
A teacher lets students read the text again and let them
complete the semantic mapping.
A teacher ensures that students have a clearer
understanding in each section of a reading.
A teacher gives feedback and explanation for it.
A teacher does as a distance facilitator.

A teacher provides a wide variety of example in terms

Students apply the strategies, read the text and
complete the semantic mapping.
Students memorize the steps and come to speak them
out in front of the class.
Students present a complete reading task to the class.
Students find ( present perfect, modals auxiliaries),
identify the grammar rules and create their own
sentences.
Students take notes and apply to another academic

of new words, phrases and patterns.

reading passage.

(20 minutes)
Practice
(20 minutes)

Students' activities
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ASIMO - the caring robot

In 1986, Honda (a company known mainly for its cars and motorbikes) started work on
developing a robot which would be able to walk. 28 years later, in 2014, ASIMO was
unveiled. ASIMO is currently the most realistic humanoid robot in the world. It can jump,
run, walk, climb stairs and even hop on one leg! It can also use its five fully functioning
fingers to hold objects in its hands. ASIMO has cameras for eyes, and has the ability to
recognise faces and map out its surroundings. It can also understand basic commands and is
programmed to know American and British Sign Language so can communicate with deaf
people.
Honda has been taking ASIMO all around the world to show it to young people in order to
inspire and encourage them to study science. Honda has also said that in the future, ASIMO
might be able to do certain things which would be dangerous for humans to do, such as fire
fighting and dealing with harmful chemicals.
Many people say that ASIMO is a fantastic creation because it could be used to help elderly
and disabled people who cannot do basic important tasks, such as cleaning or washing up. In
England, more than half of people aged 75 and over live by themselves, and 5 million of them
say that their main form of company comes from the television. The fact that elderly people
are increasingly lonely in a society which is built around communication through the internet
and social media is incredibly sad.
Personally, although I think ASIMO is an incredible invention, I am disgusted by the fact that
we are having to use a robot to combat such a simple problem as loneliness amongst the
elderly. It is a horrible thought that no one seems to care enough about the older generation to
make an effort to communicate and be friendly with them. When it is eventually released to
be sold to the public, ASIMO will not be cheap, so not every lonely person will be able to
afford one. So I really think that we must try our best not to rely on technology to do things
that we simply cannot be bothered to do. Yes, technology is a wonderful thing and ASIMO is
a mind-blowing creation, but we must not use its existence as an excuse not to make the effort
with older people.
So if you know an elderly person, like your grandma or grandpa, maybe you should call them
up on the phone each week or go round to their house for a cup of tea or coffee and talk about
the weather. I'm sure they will really appreciate the effort; a little goes a long way.
Note from editor: The photo above this post is not ASIMO. To see what ASIMO looks like,
have a look at the Honda website: http://world.honda.com/ASIMO/ You can see ASIMO in
action in this video too.

214
ASIMO – The Caring Robot
1. What is ASIMO? (Words meaning)
a. The most realistic humanoid robot in the world
b. A fantastic creation
c. An incredible invention
d. An excuse

2. Why do many people say that ASIMO is a fantastic creation?

a. It can fight

b. It can deal
with harmful

c. It can help
elderly and
disabled people
d b i

d. It can walk
and climb

3. What is the main form of company for many people over the age of 75 in
England?(Details)
a. Their children
b. A cat
c. A dog
d. The television
4. Why is the author disgusted?(Inferences)
a. ASIMO smells bad.
b. A robot is being used to solve the simple problem of loneliness.
c. Old people smell bad.
d. ASIMO is not cheap.
5. What is the mood/tone of the story?(Mood/tone)
a. Cautionary and skeptical
b. Excited and happy
c. Sad and excited
d. Enraged and upset
6. What is the main idea of the story?(Main idea)
a. Robots can be used to do human tasks but we should not rely on them.
b. Old people are very lonely and need company.
c. Honda makes cars but also robots.
d. One day everybody will have a robots like ASIMO for a friend.
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7. In paragraph 4, sentence 3, what does “it” refer to?(References)
a. Old people
b. Disabled people
c. ASIMO
d. Public
8. Why does the author think you should talk to your grandparents?(Inferences)
a. Because ASIMO is not a human
b. Because the author thinks we should not use technology as an excuse
to not spend time with older people.
c. Because the author thinks that ASIMO is too expensive
d. Because the author thinks that technology is wonderful
9. What could Honda’s first robot do?

a. Jump
b. Hop on one leg
What could Honda’s
first robot do?
c. Run
d. Walk

10. What is the main point of sentence 1 in paragraph 2? “Honda has been taking
ASIMO all around the world to show it to young people in order to inspire and
encourage them to study science”(Sentences meaning)
a. Honda has been taking ASIMO all around the world.
b. Honda invented ASIMO.
c. Honda wants ASIMO to inspire students to study science.
d. Honda is a great place for future scientists to work.
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Answer Key
ASIMO – The Caring Robot

1. A
2. C
3. D
4. B
5. A
6. A
7. C
8. B
9. D
10. C
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Are zoos a good thing?

Zoo are hugely popular attractions for adults and children alike. But are they actually a good
things?
Critics of zoos would argue that animals often suffer physically and mentally by being
enclosed. Even the best artificial environments can’t come close to matching the space,
diversity, and freedom that animals have in their natural habitats. This deprivation causes
many zoo animals to become stressed or mentally ill. Capturing animals in the wild also
causes much suffering by splitting up families. Some zoos make animals behave unnaturally;
for example, marine parks often force dolphins and whales to perform tricks. These mammals
may die decades earlier than their wild relatives, and some even try to commit suicide.
On the other hand, by bringing people and animals together, zoos have the potential to
educate the public about conservation issues and inspire people to protect their animals and
their habitats. Some zoos provide a safe environment for animals which have been mistreated
in circuses, or pets which have been abandoned. Zoos also carry out important research into
subjects like animal behavior and how to treat illnesses.
One of the most important modern functions of zoos is supporting international breeding
programs, particularly for endangered species. In the wilds, some of the rarest species have
difficulty in finding mates and breeding, and they might also be threatened by poachers, loss
of enable these species to live and breed in a secure environment. In addition, as numbers of
some wild species drop, there is an increased danger of populations becoming too genetically
similar. Breeding programs provide a safeguard; zoo-bred animals can be released into the
wild to increase genetic diversity.
However, opponents of zoos say that the vast majority of captive breeding programs do not
release animals back into the wild. Surplus animals are sold not only to other zoos but also to
circuses or hunting ranchers in the US or South Africa, where some people are willing to pay
a lot of money for the chance to kill an animal in a fenced enclosure. Often, these animals are
familiar with humans and have very little chance of escaping.
So, are zoos good for animals or not? Perhaps it all depends on how well individual zoos are
managed, and the benefits of zoos can surely outweigh their harmful effects. However, it is
understandable that many people believe imprisoning animals for any reason is simply wrong.

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills
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Are Zoos a Good Thing?
1. What is an artificial environment?(Words meaning)
a. The natural habitat of an animal
b. An environment created to be like the natural habitat of an animal.
c. A place with space, diversity, and freedom
d. A place that makes animals healthy.
2. Why do some zoo animals die early?(Cause-Effect)
a. They are not fed well.
b. They are killed by the zookeepers.
c. They are forced to behave unnaturally.
d. They spend too much time with humans.
3. Which is NOT a benefit of zoos?(Details)
a. Zoo animals become stressed and mentally ill.
b. Zoos educate the public and conservation issues.
c. Zoos support breeding programs for endangered species.
d. Zoos perform research about animal behavior.
4. How can zoo-bred animals increase genetic-diversity in the wild?(Details)
a. They have the exact same genes as wild animals and can breed with
them.
b. They have the exact same genes as wild animals and cannot breed with
them.
c. They have different genes than wild animals and can breed with them.
d. They have different genes than wild animals and cannot breed with
them.
Look at the diagram.
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Introduction
Zoo are hugely popular attractions for adults and children alike.
But are they actually a good things?
Topic sentence 1
Critics of zoos would argue that animals often suffer physically
and mentally by being enclosed.
Topic sentence 2
On the other hand, by bringing people and animals together, zoos have
the potential to educate the public about conservation issues and inspire
people to protect their animals and their habitats.

Topic sentence 3
One of the most important modern functions of zoos is supporting
international breeding programs, particularly for endangered species.

Topic sentence 4
However, opponents of zoos say that the vast majority of captive
breeding programs do not release animals back into the wild.

5. What is the main idea of the story?

The main idea
a.
b.
c.
d.

Raising the question of whether zoos should be illegal or not.
Raising the question of whether more zoos should be created.
Raising the question of which animals belong in a zoo.
Raising the question of whether zoos are good for animals or not.

6. What is the author’s opinion about zoos?(Mood/tone)
a. They are bad because the animals are treated unfairly.
b. They are good because they educate the public about conservation
issues.
c. It depends on how well the zoo is managed.
d. The author has no opinion about zoos.
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7. What is the purpose of using “On the other hand” to begin paragraph 2?
(Sentences meaning)
a. To continue discussing the harmful effects of zoos.
b. To talk about his own opinions instead of facts.
c. To contrast the benefits of zoos with the harmful effects of zoos.
d. To discuss the body parts of zoo animals.
8. What is the effect of living in an artificial environment on the mental health of
zoo animals?(Cause-Effect)
a. It makes the mentally healthy.
b. It makes them all try to commit suicide.
c. It makes them become stressed of mentally ill.
d. Zoo animals do not have mental health.
9. What is the mood/tone of the article?(Mood/tone)
a. Opinionated
b. Frustrated
c. Open-minded
d. Close-minded
10. Which sentence is not important for the main point of the story?(Main idea)
a. “Often, these animals are familiar with humans and have very little
chance of escaping.”
b. “Perhaps it all depends on how well individual zoos are managed, and
the benefits of zoos can surely outweigh their harmful effects.”
c. “Critics of zoos would argue that animals often suffer physically and
mentally by being enclosed.”
d. “On the other hand, by bringing people and animals together, zoos
have the potential to educate the public about conservation issues and
inspire people to protect animals and their habitats.”
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Answer Key
Are Zoos a Good Thing?

1. B
2. C
3. A
4. C
5. D
6. C
7. C
8. C
9. C
10. A
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Everyday puzzles

Humans have been, historically speaking, astonishingly ignorant. Not until
comparatively recently did we realize that our small blue and green planet is, in fact,
round and not flat. Knowledge was the preserve of the elite, much of which was in
fact based on superstition and educated guesswork.
Luckily, the scientists of the 15th and 16th century Renaissance dragged mankind kicking and screaming and clutching to its superstitious ways - out of the Dark Ages.
During the eighteenth century, a period known now as the Enlightenment, many
political and philosophical revolutionaries challenged existing social systems. And
then, in the twentieth century, civil rights movements shocked the world into
recognizing gender and racial equality as a right, rather than a privilege.
Great minds will always challenge the status quo. Scientists, philosophers, explorers
and avant-garde artists: they all contribute to the progress of mankind. They are
constantly searching for answers to the really big questions, such as if there could be
life on other planets, or if there is a God.
Us normal folk, however, face our own set of unanswerable everyday mysteries. A set
of nagging puzzles life likes to throw at us now and again, if you will. You know
what I mean - like why does it only rain when I have forgotten my umbrella? Or why
is the traffic always worse when I am already late? Why is Justin Bieber famous? And
why do my house keys insist on running away from me? I’m sure I left them in my
bag …
If anyone has the answer to any of these unanswerable everyday mysteries, please let
me know! (Particularly the last one)

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/magazine
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Everyday Puzzles
1. What is “our small blue and green planet”?(Words meaning)
a. Neptune
b. The solar system
c. Earth
d. Mars
2. What does “knowledge was the preserve of the elite” mean?(Sentences
meaning)
a. Only the elite were allowed to study and gain knowledge.
b. The elite created knowledge by guessing.
c. The elite created knowledge through superstition.
d. Both a and c
3. What does the metaphor “dragged mankind – kicking and screaming and
clutching to its superstitious ways” convey?(Inferences)
a. Mankind was literally came out of the Dark Ages kicking and
screaming.
b. Mankind threw a temper tantrum like a bunch of babies.
c. Mankind resisted changing their superstitious ways during this time
period.
d. Mankind chose science over superstition without resistance.
4. What happened during the Enlightenment? (Sequences / categories)

The 15th and 16th
century

During 1980s

ways

Renaissance dragged mankind - kicking and
screaming and clutching to its superstitious

a. Existing social systems were challenged.
b. Existing social systems did not change.
c. The world recognized gender and racial
equality as a right.
d. The world recognized gender and racial
equality as privilege.
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5. What does “Great minds will always challenge the status quo” mean?
(Sentences meaning)
a. Great minds will write a status on facebook.
b. Great minds will always question what is considered normal and taken
for granted even if these questions are unpopular.
c. Great minds do not believe in God.
d. Great minds like to challenge politicians.
6. How are “us normal folk” similar to “great minds?”(Similarities/Differences)
a. We like to solve puzzles.
b. We like Justin Bieber.
c. We ask questions that we do not know the answers too.
d. We cannot find out keys.
7. What is the main point of the story?(Main idea)
a. Throughout history, humans are ignorant
b. Throughout history, humans are forgetful
c. Throughout history, humans are always late
d. Throughout history, humans ask questions and search for answers
8. What is the tone of this story?(Mood/tone)
a. Conversational and curious
b. Bored and selfish
c. Opinionated and curious
d. Questioning and opinionated
The shark is a carnivorous (meat-eating) sea animal. It is one of the most feared
fishin the ocean, having the reputation of attacking humans.
Paragraph 3
Great minds will always challenge the status quo. Scientists, philosophers, explorers
and avant-garde artists: they all contribute to the progress of mankind. They are
constantly searching for answers to the really big questions, such as if there could be
life on other planets, or if there is a God.
9. Who does “they” refer to in sentence 3, paragraph 3?(References)
a. Only scientists
b. Only philosophers
c. Only explorers
d. People with great minds
10. Which sentence is NOT important for understanding the main point of the
story?
(Main idea)
a. “Not until comparatively recently did we realize that our small blue
and green planet is, in fact, round and not flat.”
b. “Great minds will always challenge the status quo.”
c. “Us normal folk, however, face our own set of unanswerable everyday
mysteries.”
d. All of the above.
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Answer Key
1. C
2. A
3. C
4. A
5. B
6. C
7. D
8. A
9. D
10. A
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OK, I confess: I like reggaeton music

Many months in Latin America have taught me that this confession may bring shame upon
my family. Nevertheless, it has been too long I can no longer hold it in: I like reggaeton
music.
Reggaeton is not a genre of music that is particularly well-known, outside of the Americas.
Unless you happen to have some connection to Latin American culture, most people are
unlikely to have heard of this music, most often described as a fusion of other styles including
Jamaican dancehall, Latin American salsa, electronica and hip-hop music.
The lyrics are a mixture of singing and rap, usually in Spanish though sometimes also in
Portuguese, and often with a little English. While having certainly originated in Latin
America, unlike almost all other styles of music, nobody really knows where the genre was
born. Some have suggested that its origins are in Panamá but, with no clear idea of its origins,
people describe reggaeton as the first 'transnational' music in existence. Regardless of its
origins, a large number of reggaeton artists are from Puerto Rico, including one of the most
famous, Daddy Yankee.
Reggaeton must be a very popular style of music. The most successful artists such as Don
Omar and Tito El Bambino are exceptionally rich, famous and, by all accounts, very
successful. In some cases artists have also become well-known internationally after releasing
singles with English-speaking artists.
In spite of this success, here in Colombia I really do find it very difficult to find any reggaeton
fans. Every time I mention to friends and colleagues that I like to listen to Wisin and Yandel,
or a bit of J Balvin, their jaws drop to the ground as they start to question whether or not they
wish to continue their friendship with me.
OK, so perhaps I am exaggerating a little but it is hard to meet any fellow reggaeton fans. I
hear the music everywhere I go: in clubs, in taxis, on buses and in plenty of shops. But ask
anyone if they like it, and they reply with a very flat 'no', and I cannot seem to find any real
reason for this.
Reggaeton is everywhere in Colombia and it must, therefore, be very popular. Its fans,
however, are nowhere to be seen. They must logically exist: are they just too afraid to admit
that they like it?

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/magazine
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OK, I confess: I like reggaeton music

1. What culture is reggaeton music from?(Details)

a. England

b. Colombia

c. Latin

d. United

2. What languages are reggaeton lyrics sung in?(Details)
a. Spanish, Portuguese, and English
b. Only Spanish
c. Only English
d. Spanish and English
3. Why is reggaeton described as the first ‘transnational’ music in
existence?(Inferences)
a. It is from Panama
b. It is from Puerto Rico
c. It is from Colombia
d. It’s origins are unclear
4. Who are Wisin and Yandel?(Details)

a. The author’s friends

b. The author’s parents

Who are Wisin and
Yandel? (Details)

c. The Colombian
government

d. Popular reggaeton
artists
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5. What is the main idea of the story?(Main idea)
a. The author was introduced to reggaeton music in Latin America and
now he cannot find other people who like it.
b. The author has brought shame upon his family for liking reggaeton
music.
c. A discussion of the origins of reggaeton music
d. A discussion of the most popular reggaeton artists
6. Why does the author say “perhaps I am exaggerating” in paragraph 5?
(Sentences meaning)
a. Because he does not have any friends
b. Because his friends would not end a friendship over differences in
music preferences
c. Because it is hard to meet other reggaeton fans
d. Because he only has friends in Latin America
7. What is the tone of this story?(Mood/tone)
a. Angry and sad
b. Confused and sarcastic
c. Annoyed and unhappy
d. Excited and unhappy
8. What does “they” refer to in the last sentence?(References)
a. Reggaeton music
b. The author’s friends
c. Reggaeton artists
d. Fans of Reggaeton music
9. Which sentence is NOT needed to understand the main point of the
story?(Main idea)
a. “Reggaeton is not a genre of music that is particularly well-known,
outside of the Americas.”
b. “In spite of its success, here in Colombia I really do find it very
difficult to find any reggaeton fans.”
c. “In some cases, artists have also become well-known internationally
after releasing singles with English-speaking artists.”
d. “Reggaeton is everywhere in Colombia and it must, therefore, be
popular.”
10. Why does the author conclude that Reggaeton “must, therefore, be
popular?”(Conclusion)
a. Because he hears it in taxis
b. Because he cannot find any reggaeton fans
c. Because it is everywhere in Colombia
d. Because it logically exists
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Answer Key
1. C
2. A
3. D
4. D
5. A
6. B
7. B
8. D
9. C
10. C
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ตารางแสดงดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ ค่าความยาก ค่าอํานาจจําแนก
และค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.5
ข้อที่

ค่า IOC

สรุ ปผล

ค่าความยาก

ค่าอํานาจ
จําแนก
(r)

สถานะ
ข้อสอบ

1

1

สอดคล้อง

(P)
0.74

2

1

สอดคล้อง

0.68

0.48

3

1

สอดคล้อง

0.76

0.48

4

1

สอดคล้อง

0.68

0.48

5

1

สอดคล้อง

0.54

0.44

6

0.8

สอดคล้อง

0.74

0.52

7

1

สอดคล้อง

0.36

8

1

สอดคล้อง

9

1

สอดคล้อง

0.76
0.38

0.24
0.48

10

1

สอดคล้อง

0.44

0.72

11

1

สอดคล้อง

0.54

0.44

12

1

สอดคล้อง

0.80

0.24

13

1

สอดคล้อง

0.68

0.40

14

1

สอดคล้อง

0.54

0.44

15

1

สอดคล้อง

0.40

0.48

16

1

สอดคล้อง

0.44

0.56

17

1

สอดคล้อง

0.54

0.44

18
19

1
1

สอดคล้อง
สอดคล้อง

0.34
0.72

0.35
0.40

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

20

1

สอดคล้อง

0.54

0.44

ผ่านเกณฑ์

21

1

สอดคล้อง

0.38

0.36

ผ่านเกณฑ์

0.44

0.20

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
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ตารางแสดงดัชนีความสอดคล้ องระหว่างข้ อสอบกับจุดประสงค์ ค่าความยาก ค่าอํานาจจําแนก
และค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ ชัน้ ม.5 (ต่อ)
ข้อที่

ค่า IOC

สรุ ปผล

ค่าความยาก
(P)

22

ค่าอํานาจ
จําแนก
(r)

สถานะ
ข้อสอบ

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

0.78
0.54
0.62
0.44
0.72

0.20
0.44
0.44
0.46

26

1
0.8
1
1
1

27

1

สอดคล้อง

0.86

0.20

28

1

สอดคล้อง

0.80

29

0.8

สอดคล้อง

0.46

0.24
0.04

30

สอดคล้อง
สอดคล้อง

0.48
0.46

0.16

31

1
1

32

1

สอดคล้อง

0.58

0.36

33

1

สอดคล้อง

0.60

0.72

34

1

สอดคล้อง

0.70

0.52

35
36

1
1

สอดคล้อง
สอดคล้อง

0.24
0.56

-0.16
0.64

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผา่ นเกณฑ์
ไม่ผา่ นเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผา่ นเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

37

1

สอดคล้อง

0.78

0.44

ผ่านเกณฑ์

38

1

สอดคล้อง

0.34

-0.20

ไม่ผา่ นเกณฑ์

39

1

สอดคล้อง

0.42

0.36

ผ่านเกณฑ์

40

1

สอดคล้อง

0.74

ผ่านเกณฑ์

41
42

1
1

สอดคล้อง
สอดคล้อง

0.32
0.70

0.28
0.08

43

1

สอดคล้อง

0.58

23
24
25

0.56

0.36

0.51

ไม่ผา่ นเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

0.52

ผ่านเกณฑ์
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และค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ ชัน้ ม.5 (ต่อ)
ข้อที่

ค่า IOC

สรุ ปผล

(P)

ค่าอํานาจ
จําแนก
(r)

สถานะ
ข้อสอบ

ค่าความยาก

44

1

สอดคล้อง

0.44

0.56

ผ่านเกณฑ์

45

1

สอดคล้อง

0.54

0.28

ผ่านเกณฑ์

46

1

สอดคล้อง

0.12

0.32

ผ่านเกณฑ์

47

1

สอดคล้อง

0.86

0.54

ผ่านเกณฑ์

48

0.6

สอดคล้อง

0.54

0.44

ผ่านเกณฑ์

49

0.8

สอดคล้อง

0.70

0.28

ผ่านเกณฑ์

50

0.6

สอดคล้อง

0.48

0.40

ผ่านเกณฑ์

51

1

สอดคล้อง

0.72

ผ่านเกณฑ์

52
53

1
1

สอดคล้อง
สอดคล้อง

0.34
0.38

0.40
0.12

54

1

สอดคล้อง

55

0.8

56

0.36

ไม่ผา่ นเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

0.78

0.20

ผ่านเกณฑ์

สอดคล้อง

0.70

0.28

ผ่านเกณฑ์

1

สอดคล้อง

0.62

ผ่านเกณฑ์

57
58

1
1

สอดคล้อง
สอดคล้อง

0.44
0.72

0.44
0.08

59

1

สอดคล้อง

0.86

0.20

60

1

สอดคล้อง

0.80

0.24

ค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับ 0.94

0.56

ไม่ผา่ นเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
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