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การวิจัยครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลการพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงรุก

และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิดแบบบูรณาการเนือ้หา
และภาษาของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการศึกษาครัง้นี ้ คือ นักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสารวิทยา แขวงเสนานิคม เขตจตุจกัร 
กรุงเทพมหานคร 1 หอ้งเรียน ซึ่งไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากนัน้ท า
การสุ่มเลือกนักเรียนแบบแบ่งกลุ่ม  (Cluster Random Sampling) และได้กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ค านวณ จ านวน 36 คน ใชเ้วลาในการทดลอง 18 คาบเรียน รวม 8 
สัปดาห์ โดยใช้แผนการทดลองแบบ  One group pretest – posttest design เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาครัง้นี ้ ไดแ้ก่ แผนการจัดการเรียนรูก้ารอ่านเชิงรุกตามแนวคิดการจัดการเรียนรูแ้บบ
บูรณาการเนือ้หาและภาษา แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเชิงรุกวิชาภาษาอังกฤษ 
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษา  
วิเคราะหข์อ้มูลโดยการใชส้ถิติแบบ t-test for dependent samples ผลการศึกษาพบว่า นกัเรียน
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ไดร้บัการพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงรุกตามแนวคิดการจัดการ
เรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษามีคะแนนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั .05 และความพงึพอใจของนกัเรียนต่อการพฒันาความสามารถในการอ่านเชิงรุกตาม
แนวคิดการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษาอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.58 

 
ค าส าคญั : การอ่านเชิงรุก, การบรูณาการเนือ้หาและภาษา 
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The purposes of this research were to compare the pre-test and post-test 

scores of Grade twelve students who developed active reading abilities based on the 
Content and Language Integrated Learning approach (CLIL) and to study the level of 
satisfaction among the students towards learning based on the Content and Language 
Integrated Learning Approach. The sample consisted of 36 Grade twelve students at 
Sarawittaya School. The experimental design of the study is a one group pre-test – post-
test design. The instruments were CLIL lesson plans, an Active Reading Ability Test 
(reliability=.82) and Satisfaction Questionnaire of CLIL approach (reliability=.84). The 
data analysis included a t-test for the dependent samples. The results of this research 
revealed that the post-test mean score of Grade twelve students with a developed active 
reading ability based on Content and Language Integrated Learning approach was 
higher statistically with a significance of .05 and student satisfaction toward learning 
based on Content and Language Integrated Learning approach was at the highest level. 

 
Keyword : Active reading ability development, Satisfaction-Based, Content, Language 
integrated learning approach 
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บทที ่1  
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

ปัจจุบันพลเมืองโลก รวมทั้งประชาชนไทยอยู่ในยุคขอ้มูลข่าวสาร (Information age) 
การรบัสารดว้ยการอ่านเป็นหัวใจส าคญั บุคคลในสงัคมไม่ว่าจะเป็นครู นักเรียน ผูป้ระกอบอาชีพ
ต่างๆ เด็ก ผูใ้หญ่ หรือแมแ้ต่คนชราลว้นแลว้แต่อยู่ในแวดวงของขอ้มลูที่ไดม้าจากสารซึ่งมาจากสื่อ
แหล่งต่างๆ ดงันัน้การอ่านจึงมีความจ าเป็นส าหรบัการด ารงชีวิต รวมทัง้เป็นสิ่งส  าคญัในการเรียน
การสอน (สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์, 2548, น.3) แต่อย่างไรก็ตามการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อประเมินคณุภาพของระบบการศึกษาในประเทศส าหรบัการเตรียมความพรอ้มนกัเรียนอาย ุ15 
ปี ที่จบการศึกษาภาคบังคับที่มีศักยภาพส าหรบัการแข่งขันในอนาคต พบว่า ผลการประเมิน
นกัเรียนดว้ย PISA ปี 2015 ในดา้นการอ่าน ประเทศไทยมีคะแนนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกบัทุกปีที่
ผ่านมา และมีคะแนนต ่ากว่า คะแนนเฉลี่ย OECD ทั้งนี ้เมื่อพิจารณาแนวโน้มผลคะแนน PISA 
2015 ดา้นการอ่าน พบว่า ประเทศสว่นใหญ่มีผลคะแนนลดลงจากผลการประเมินที่ผ่านมา ในการ
ประเมิน PISA 2015 ดา้นการอ่าน ไดแ้บ่งเกณฑร์ะดบัความสามารถในการอ่านเป็น 7 ระดบั ไดแ้ก่
ระดับต ่ากว่าระดับ 1 ถึง ระดบั 6 ประเทศไทยได ้409 คะแนน และนักเรียนมีความรูเ้รื่องดา้นการ
อ่านอยู่ในระดับ 1 (รอ้ยละ 32.1) มากที่สุด รองลงมา ระดับ 2 (รอ้ยละ 31.1) ซึ่งระดับ 2 คือ
ระดบัพืน้ฐานที่นกัเรียนเริ่มแสดงว่ารูแ้ละพอใชป้ระโยชนจ์ากความรูใ้นการด ารงชีวิตประจ าวนัได ้
(ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, น.38) จากผลการประเมินจะเห็นว่าความสามารถใน
ดา้นการอ่านของเยาวชนไทยก าลงัเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่แย่ลง ประกอบกับปัญหาที่เกิดขึน้
ในชัน้เรียนวิชาภาษาองักฤษที่ผูว้ิจยัไดพ้บ คือ นกัเรียนมีทักษะในการอ่านอยู่ในเกณฑท์ี่ยงัไม่เป็น
ที่พึงพอใจ จากผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 จ านวน 8 ห้องเรียน ที่ไดเ้รียนใน
รายวิชา อ 33204 General English2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวนนกัเรียน 302 คน มี
นกัเรียนไดผ้ลการเรียน 4 รอ้ยละ 11.92 ผลการเรียน 3-3.5 รอ้ยละ 30.97 ผลการเรียน 2-2.5 รอ้ย
ละ 33.44 ผลการเรียน 1-1.5 รอ้ยละ 14.24 ผลการเรียน 0 รอ้ยละ 8.94 จะเห็นไดว้่าผลการเรียน
ของนักเรียนอยู่ในระดับปานกลางเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นพัฒนาการดา้นการอ่านของเยาวชนไทย
ตอ้งไดร้บัการแกไ้ขและพฒันาประกอบกบักรอบความคิดการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 ไดก้ าหนดไว้
ว่าทักษะการอ่าน (Reading) คือหนึ่งในทักษะจ าเป็นพืน้ฐานการเรียนรูส้าระวิชาหลกั เป็นสิ่งที่
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จ าเป็นที่จะท าใหรู้แ้ละเขา้ใจในสาระเนือ้หาของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้(ส  านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน, 2561, ออนไลน)์ จะเห็นไดว้่าการอ่านมีความส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่งใน
การพัฒนาศักยภาพในการเรียนรูข้องผู้เรียนเพราะหากผู้เรียนไม่สามารถใชท้ักษะในการอ่าน
เรียนรูเ้นือ้หาวิชาต่างๆ ไดจ้ะท าใหผู้เ้รียนพบอปุสรรคในการเรียนรู้ อีกทัง้การขาดทกัษะการอ่านที่
ดีจะท าใหผู้เ้รียนมีอปุสรรคในการใชช้ีวิตประจ าวนั รวมทัง้การประกอบอาชีพในอนาคต 

อย่างไรก็ตามการพฒันาทกัษะการอ่านจึงมีความจ าเป็นและเป็นสิ่งที่ควรไดร้บัการแกไ้ข
พฒันาอย่างเรง่ด่วนโดยเฉพาะทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ เนื่องจากภาษาองักฤษมีความส าคญั
และจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการด าเนินชีวิตของคนในสงัคมยุคศตวรรษที่ 21 ภาษาองักฤษเป็นเครื่องมือ
ในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การคน้ควา้หาความรู ้การประกอบอาชีพ การสรา้งความเขา้ใจ
เก่ียวกับวฒันธรรมและวิสยัทศันข์องชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวฒันธรรม
และมมุมองของโลก ซึ่งก่อใหเ้กิดความร่วมมือ และมิตรไมตรีที่ดีงามกบัประเทศต่างๆ ช่วยพฒันา
ผู้เรียนให้มีศักยภาพในการเข้าใจตนเองและผู้ อ่ืนได้ดียิ่ งขึ ้น  เรียนรู้และท าความเข้าใจ 
ความแตกต่างหลากหลายของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี การคิด สังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดีต่อการใชภ้าษาอังกฤษ และสามารถสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษได ้รวมทัง้เขา้ถึงองคค์วามรูไ้ด้ง่ายและกวา้งขึน้ และมีวิสัยทัศนใ์นการด าเนินชีวิต 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น.220) นอกจากนี ้ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียน กฏบัตรอาเซียน ASEAN Charter ข้อ 34 บัญญัติไว้ว่า “ภาษาที่ใช้ในการ
ท างานของอาเซียน คือ ภาษาองักฤษ” หมายความว่าประชากรในประเทศอาเซียนทัง้ 10 ประเทศ
นัน้จะตอ้งใชภ้าษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารกันมากขึน้  ทัง้การติดต่อทางราชการ 
การเจรจาธุรกิจ และการท่องเที่ยว ภาษาองักฤษจะช่วยเพื่มโอกาสใหป้ระชาชนในประเทศอาเซียน
สามารถเดินทางขา้มพรมแดนเพื่อหางานและแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าใหก้ับชีวิต ภาษาอังกฤษจึง
เป็นเครื่องมือที่ส  าคญัที่สุดส าหรบัประชากรประเทศอาเซียน ในการติดต่อสื่อสารกบัโลกภายนอก 
โลกแห่งมิตรไมตรีที่ขยายกวา้งไรพ้รมแดน โลกแห่งการแข่งขนัไรข้อบเขตภมูิศาสตรแ์ละวฒันธรรม 
(สมเกียรติ อ่อนวิมล, 2555, น.1) 

ในศตวรรษที่ 21 เนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูแ้บบเชิงรุก หรือ Active Learning ดงันัน้การสอน
อ่านจึงควรเป็นแบบเชิงรุก เพื่อพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีทักษะการอ่านส าหรบัการเป็นประชากรโลกใน
ศตวรรษนี ้การอ่านเชิงรุกเป็นการจัดการเรียนรูเ้ชิงรุกที่เนน้ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กกระบวนการอ่าน โดย
ผูเ้รียนตอ้งมีเปา้หมายในการอ่าน เป็นการอ่านเพื่อความเขา้ใจ โดยวิธีการอ่านนี ้ผูส้อนตอ้งกระตุน้ 
ท้าทายให้ผู้อ่านเกิดแรงจูงใจในการอ่าน นับตั้งแต่การเลือกบทความ หรือสื่อที่ผู ้อ่านต้องการ 
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ผู้สอนต้องกระตุ้นให้ผู ้อ่านได้มีส่วนร่วมในการอ่าน ได้ใช้วิธีการอ่านที่ผู ้อ่านสนใจ ผู้อ่านต้อง
สามารถอ่าน และท าความเขา้ใจ ระบุรายละเอียด วิเคราะห ์สงัเคราะห ์ตีความ ประเมินค่า และ
น าความรูท้ี่ไดม้าประยุกตใ์ชต่้อไปได ้รวมทัง้ตอ้งน าความรู ้และกระบวนการอ่านเชิงรุกนีไ้ปใชใ้น
สถานการณ์ต่างๆ ต่อไปได้ กระบวนการอ่านเชิงรุกนีผู้ ้อ่านตอ้งสามารถ คิด วิเคราะห์ ตีความ 
ประเมินค่าสิ่งที่อ่านได ้สามารถแสดงความคิดเห็น ใหเ้หตผุล และยกตวัอย่างประกอบเก่ียวกบัสิ่ง
ที่อ่านได ้(Anthony & Angeles, 1993, p.4; The Open university, 2018, online; เยาวเรศ ภักดี
จิตร, 2557, ออนไลน์; วิชัย เสวกงาม , 2559, ออนไลน์; สมศรี ตั้งมงคลเลิศ , 2550, น.61) 
นอกจากนีก้ารพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีทกัษะความสามารถในการอ่านเชิงรุกนอกจากจะเป็นการพฒันา
ทกัษะการอ่านแลว้ ยงัพฒันาทกัษะการคิด วิเคราะห ์สื่อสารของนกัเรียน เนน้การมีส่วนร่วมในชัน้
เรียน ผูเ้รียนตอ้งมีปฏิสมัพนัธต่์อกนั ระหว่างเพื่อน รวมทัง้ครูผูส้อน เรียนแบบร่วมมือมากกว่าการ
แข่งขัน มีความรบัผิดชอบ มีทักษะการคิดแกปั้ญหา และยังเป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดอ่้าน
บทความหลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะท าใหผู้เ้รียนเกิดความคุน้เคยในบริบทของขอ้มลูที่หลากหลาย 

ความส าคญัของภาษาองักฤษและปัญหาเก่ียวกบัทกัษะการอ่านที่กล่าวมาขา้งตน้นัน้ท า
ใหผู้ว้ิจัยสนใจศึกษาการพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงรุกของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 
ตามแนวคิดการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษา ซึ่งเป็นการพฒันาความสามารถใน
การอ่านเชิงรุกของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยน ารูปแบบการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการ
เนือ้หาและภาษามาประยุกตใ์ช้ในการจัดการเรียนการสอนอ่าน โดยการพัฒนาความสามารถใน
การอ่านเชิงรุกของนักเรียนนัน้มีความส าคัญและจะเป็นประโยชนต่์อการเรียนรูข้องผูเ้รียนในยุค
ศตวรรษที่  21 เนื่องจากการสอนอ่านเชิงรุกเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นให้ผู ้เรียนได้แสดง
ความสามารถอย่างเต็มที่ ผูเ้รียนไดเ้รียนรูแ้บบร่วมมือ ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรูแ้ละสามารถสรา้งองค์
ความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง นอกจากนีย้ังมีการฝึกทกัษะต่างๆ ส าหรบัการเตรียมพรอ้มเป็นพลเมืองโลก
ในยคุศตวรรษท่ี 21 หรือที่เรียกว่าเป็นการเรียนรูเ้ชิงรุก 

การจดัการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 การเรียนรูต้อ้งไม่ใช่สถานการณส์มมติในหอ้งเรียน แต่
ต้องออกแบบการเรียนรูใ้ห้ได้เรียนในสภาพที่ใกล้เคียงชีวิตจริงที่สุด และควรเป็นบริบทหรือ
สภาพแวดลอ้มในขณะเรียนรู ้เกิดการสั่งสมประสบการณ์ใหม่ เกิดการเปลี่ยนกระบวนทัศนใ์หม่ 
การออกแบบสถานการณก์ารเรียนรูจ้ึงควรใชบ้ริบทที่ใกลต้วักับผูเ้รียน ในสภาพแวดลอ้มที่ผูเ้รียน
คุน้เคยและรูจ้ัก (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน , 2561, ออนไลน)์ ดังนั้นในการ
พฒันาการอ่านเชิงรุกของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามแนวคิดการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณา
การเนือ้หาและภาษาจึงมีความสอดคลอ้งกับการพัฒนาผูเ้รียนในยุคสมัยปัจจุบนั เนื่องจากการ
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จัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษาเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรูท้ี่เนน้ทั้ งความรูด้า้น
เนือ้หาและความรูด้า้นทักษะภาษา อีกทั้งเป็นการเรียนรูท้ี่เสริมสรา้งความเขา้ใจและความรูใ้น
ความหลากหลายของวัฒนธรรม พัฒนาสมรรถนะทางภาษาทักษะในการสื่อสารในหลาย
วฒันธรรม ท าใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูเ้นือ้หาวิชาในมมุมองที่แตกต่างไปจากเดิม ไดใ้ชภ้าษาเป้าหมาย
ในการสื่อสาร และเป็นการเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู ้ซึ่งการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หา
และภาษานั้นผู้เรียนจะได้พัฒนาศักยภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และพร้อมส าหรับการ
เปลี่ยนแปลงและการแข่งขันของสังคมในยุคปัจจุบัน อีกทั้งเป็นการพัฒนาอย่างยิ่งยืน  (พรพิมล 
ประสงคพ์ร, 2557, น.83-84) 

ผูว้ิจยัไดเ้ล็งเห็นว่าจะเกิดประโยชนแ์ละแนวทางจากการพฒันาทกัษะการอ่านเชิงรุกตาม
แนวคิดการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนื ้อหาและภาษาส าหรบันักเรียนั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร เนื่องจากนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความจ าเป็นตอ้งไดร้บัการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงรุก เป็นการเตรียมความ
พรอ้มใหน้กัเรียนไดม้ีคณุสมบติัและความสามารถที่หลากหลาย เป็นผูท้ี่สามารถใชท้กัษะภาษาใน
การสื่อสาร รวมทัง้สามารถเขา้ใจบริบทในสถานการณ์ชีวิตจริงไดแ้ละพรอ้มส าหรบัการศึกษาใน
ระดบัที่สงูต่อไปในอนาคต ดงันัน้การจดัการเรียนรูแ้บบบรูณาการเนือ้หาและภาษาจึงเป็นแนวคิดที่
เหมาะสมส าหรับการพัฒนาการอ่านเชิงรุก ดังออรติ์ซ (Ortiz, 2014, p.23-29) ได้กล่าวไว้ใน
งานวิจยัว่าการจดัการเรียนรูแ้บบบรูณาการเนือ้หาและภาษานัน้ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจ และ
มีทักษะส าหรบัการอ่านที่ลุ่มลึกกว่า นอกจากนีก้ารเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษาท าให้
บทความที่น ามาสอนอ่านมาจากแหล่งที่มาที่หลากหลายและใกลเ้คียงกับบริบทในชีวิตจริงของ
ผูเ้รียน ท าใหผู้เ้รียนสามารถเชื่อมโยงความรู ้ขอ้มลู ความเขา้ใจและภาษาไดดี้กว่า นอกจากนีก้าร
จดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษายงัสามารถน ามาปรบัและจดัการเรียนรูใ้หก้บัผูเ้รียน
ไดทุ้กช่วงวัยและระดับชั้นของการเรียน หรือทุกระดับความสามารถในการใชท้ักษะทางภาษา
โดยเฉพาะการพัฒนาความสามารถในการอ่านผู้อ่านจะสามารถอ่านได้เข้าใจมากยิ่งขึ ้น   
(Hamidavi, Amiz, & Gorjian, 2016, p.1649-1650; Koort, 2018, p.51-52) นอกจากนีผู้ว้ิจัยยัง
มีความประสงคท์ี่จะศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษา 
เพื่อน าผลการศึกษามาปรงัปรุง และพฒันาการจดัการเรียนรูส้  าหรบัผูเ้รียนต่อไป ดงันัน้การพฒันา
ความสามารถในการอ่านเชิงรุกของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการเนือ้หาและภาษา รวมทัง้การศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการจดัการเรียนรู้
แบบบูรณาการเนือ้หาและภาษาก่อใหเ้กิดการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงรุกส าหรบั
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ผู้เรียน มีคุณสมบัติของผู้เรียนในศตวรรษที่  21 ผู้เรียนจะสามารถใช้ทักษะในการสื่ อสาร
ภาษาองักฤษเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร สืบคน้ เรียนรู ้หรือประกอบอาชีพไดใ้นอนาคต อีกทัง้เป็น
การเรียนรูอ้ย่างยั่งยืน และในการวิจัยครัง้นีผู้ว้ิจัยยังไดส้นใจศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อ
การจดัการเรียนรูด้ว้ยรูปแบบการเรียนรูแ้บบบรูณาการเนือ้หาและภาษา เพื่อที่จะทราบผลสะทอ้น
จากนกัเรียนเพื่อที่จะน ามาแกไ้ขพฒันาทางดา้นการศึกษาในอนาคต 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาผลการพฒันาความสามารถในการอ่านเชิงรุกตามแนวคิดการจดัการเรียนรู้
แบบบูรณาการเนือ้หาและภาษาของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการเปรียบเทียบคะแนน
ก่อนและหลงัเรียน 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการจดัการเรียนรูต้ามแนวคิดการบูรณาการ
เนือ้หาและภาษา 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

1. การวิจัยนีท้  าใหท้ราบผลของการพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงรุกตามแนวคิด
การจดัการเรียนรูแ้บบบรูณาการเนือ้หาและภาษา รวมทัง้ไดท้ราบผลของการศกึษาความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษา ซึ่งจะเป็น
ประโยชนส์  าหรบัการพฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษตลอดไป 

2. ผลการวิจัยครัง้นีจ้ะเป็นแนวทางส าหรบัครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาอ่ืนๆ
รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจแนวคิดการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษา 
สามารถน าไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางการจัดการศึกษาใน 
ยคุศตวรรษท่ี 21 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสารวิทยา 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2562 จ านวนนกัเรียน 260 คน  
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กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสารวิทยา 

กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จากนั้นท าการสุ่มเลือกนักเรียนแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยสุ่ม
เลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนภาษาจีน เกาหลี ญ่ีปุ่ น ฝรั่งเศส และแผนการ
เรียนศิลป์-ค านวณ และไดก้ลุม่ตวัอย่างเป็นนกัเรียนแผนการเรียนศิลป์-ค านวณ จ านวน 36 คน 

ตัวแปร 
ตัวแปรอิสระ ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรูแ้บบบรูณาการเนือ้หาและภาษา 
ตัวแปรตาม   ไดแ้ก่ ความสามารถในการอ่านเชิงรุก และ ความพึงพอใจต่อการ

จดัการเรียนรูต้ามแนวคิดการบรูณาการเนือ้หาและภาษา 
เนือ้หาทีใ่ช้ในการทดลอง 

เนื ้อหาที่ใชใ้นการทดลองเป็นเนือ้หาที่สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชีว้ัดส าหรบั
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 ในรายวิชาภาษาองักฤษเพิ่มเติม อ 33204 ชื่อวิชา General English 
และเนือ้หาที่เก่ียวขอ้งกบัวิชาวิทยาศาสตร ์ประวติัศาสตร ์และสขุศกึษา 

ระยะเวลาทีใ่ช้ในการทดลอง 
ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยใชเ้วลาในการทดลอง

สัปดาหล์ะ 2 คาบเรียน เป็นเวลา 8 สัปดาห์ รวม 16 คาบเรียน และใชเ้วลาในการทดสอบก่อน 
และหลงัเรียน จ านวน 2 คาบเรียน รวมทัง้หมดเป็น 18 คาบเรียน 

 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

การสอนอ่านเชิงรุก หมายถึง การสอนอ่านที่ เน้นให้ผู ้เรียนมีบทบาทส าคัญ  มี
กระบวนการในการจัดกิจกรรมการอ่านแบบ Active Learning โดยผูส้อนตอ้งกระตุน้ใหผู้อ่้านเกิด
แรงจูงใจในการอ่าน การเลือกบทความหรือสื่อที่ผูอ่้านตอ้งการ กระตุน้ใหผู้อ่้านไดม้ีสว่นรว่มในการ
อ่าน ซึ่งผูว้ิจัยไดย้ึดแนวทางของวิลเลี่ยมส ์(William, 1994) แบ่งกระบวนการอ่านเป็น 3 ขัน้ตอน
การอ่านดงันี ้

ขัน้ที่ 1 ขัน้ก่อนการอ่าน (Pre-Reading) เป็นขัน้ที่กระตุน้ความสนใจและความรูเ้ดิม 
(Schema) ของนกัเรียน เป็นการเตรียมความพรอ้มของผูเ้รียนส าหรบัการอ่าน 

ขั้นที่ 2 ขั้นระหว่างการอ่าน (While-Reading) เป็นการอ่านอย่างมีเป้าหมาย โดย
ก าหนดกิจกรรมที่กระตุน้การเรียนรูข้องนกัเรียน กิจกรรมที่ท าใหน้กัเรียนไดอ่้านแบบเชิงรุก รวมทัง้
สง่เสรมิใหผู้เ้รียนไดใ้ชก้ลวิธีต่างๆในการอ่าน 
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ขั้นที่  3 ขั้นหลังการอ่าน (Post-Reading) เป็นกระบวนอ่านขั้นสุดท้ายที่นักเรียน
จะตอ้งสรุปความรูร้วบยอดที่ไดจ้ากการอ่าน และสามารถน าไปประยุกตใ์ชต่้อไปได ้โดยก าหนด
กิจกรรมที่เนน้ใหผู้เ้รียนไดส้รุปองคค์วามรู ้และความคิดรวบยอด หรือตรวจสอบความรูใ้หถ้กูตอ้ง 

และกระบวนการอ่านนัน้จะสอดคลอ้งกับองคป์ระกอบส าคัญของการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการเนือ้หาและภาษา หรือ 4Cs ซึ่งไดแ้ก่ ดา้นเนือ้หา ดา้นความรู ้ดา้นวัฒนธรรม และ
ดา้นการสื่อสาร 

ความสามารถในการอ่านเชิงรุก หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนในการอ่านอย่าง
มีเป้าหมายเพื่อความเขา้ใจ จับใจความส าคัญ น าความรูท้ี่ได้จากการอ่านไปประยุกตใ์ช ้และ
สรา้งสรรคช์ิน้งานต่อไป ในการวิจยัครัง้นีว้ดัไดจ้ากแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านเชิงรุก 
ซึ่งเป็นขอ้สอบแบบปรนยั จ านวน 30 ขอ้ 

ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการบูรณาการเนื้อหาและภาษา 
หมายถึง ความรูส้ึกนึกคิด ความพึงพอใจของนกัเรียนที่มีต่อรูปแบบการจดัการเรียนรูต้ามแนวคิด
การจดัการเรียนรูแ้บบบรูณาการเนือ้หาและภาษา 

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา (Content and Language 
Integrated Learning) หมายถึง แนวคิดการจัดการเรียนรูท้ี่เน้นการสอนเนือ้หาควบคู่ไปกับการ
เรียนรูท้ักษะทางภาษา เกิดขึน้ครัง้แรกเมื่อปี 1994 โดยผูเ้ชี่ยวชาญในสหภาพยุโรปไดแ้ก่ เดวิด 
มารช์ (David Marsh) และแอนน์ มาเจอร ์(Anne Maljers) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า CLIL เป็นการ
เรียนรูท้ี่บูรณาการวิชาเนือ้หาโดยใชท้ักษะภาษาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้ผูเ้รียนจะได้เรียนรู้
ทักษะทางภาษาผ่านเนือ้หาวิชาต่างๆ ไม่ไดแ้ยกเรียนเฉพาะทักษะภาษาแบบที่ผ่านมา ซึ่งการ
จัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษานั้นจะตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบส าคัญ หรือ  4Cs 
ได้แก่ ด้านเนือ้หา (Content) ด้านการสื่อสาร (Communication) ด้านความรู ้(Cognition) และ
ด้านวัฒนธรรม (Culture) องค์ประกอบเหล่านี ้จะท าให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน และการวางแผนการจัดการเรียนรูแ้บบ
บรูณาการเนือ้หาและภาษามีขัน้ตอน ดงันี ้

1. การสรา้งแนวคิดร่วมกันระหว่างครูผูส้อนวิชาเนือ้หาและวิชาภาษาในการก าหนด
เป้าหมายร่วมกัน การร่วมกันสรา้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์ส าหรบัการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการ
เนือ้หาและภาษา 

2. การวิเคราะห์รูปแบบในการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษาโดย
ค านึงถึงบรบิทของสถานศกึษา สภาพแวดลอ้ม การจดัหาครูผูส้อน รวมทัง้นโยบายการศกึษาชาติ 
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3. การวางแผนหน่วยการเรียนรู ้โดยการสรา้งแผนภาพและค านึงถึงองคป์ระกอบ 
4Cs อันได้แก่ เนือ้หาวิชา ความรู ้การสื่อสาร และวัฒนธรรม รวมทั้งแนวคิดต่างๆที่ส  าคัญและ
เหมาะสมในการน ามาวางแผนการจดัการเรียนรู ้

4. การเตรียมหน่วยการเรียนรู ้ปรบัเปลี่ยนแผนภาพความคิดที่ไดจ้ากการวางแผน
หน่วยการเรียนรูไ้ปสูเ่ครื่องมือ แหลง่คน้ควา้ กิจกรรม และงานต่างๆ รวมทัง้วิธีการศกึษาเรียนรู ้

5. การดูแลและการประเมินผลการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษา 
ตรวจสอบผลลพัธใ์นการใชแ้ผนหน่วยการเรียนรู ้กระบวนการเรียนรูข้องนกัเรียน และวิเคราะหส์ิ่งที่
ตอ้งปรบัปรุง หรือแกไ้ขในการวางแผนครัง้ต่อไป 

6. การสะท้อนผลการจัดการเรียนรูแ้ละการตรวจสอบ โดยการสรา้งกลุ่มแห่งการ
เรียนรูแ้ละรว่มกนัพฒันาการจดัการเรียนรูแ้บบบรูณาการเนือ้หาและภาษา 

การวิจัยครัง้นีผู้ว้ิจัยไดย้ึดแนวคิดการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษามา
ดัดแปลงในการสอนอ่านภาษาอังกฤษเชิงรุก โดยการออกแบบการจัดการเรียนรูไ้ดย้ึดหลักการ
สอนอ่านของวิลเลี่ยมส ์(William, 1994) 3 ขัน้ ไดแ้ก่ขัน้ก่อนการอ่าน (Pre-Reading) ขัน้ระหว่าง
การอ่าน (While-Reading) ขั้นหลังการอ่าน (Post-Reading) และในกระบวนการอ่านนั้นจะ
สอดคลอ้งกับองคป์ระกอบ 4Cs ไดแ้ก่ดา้นเนือ้หา (Content) ไดแ้ก่ บทความที่มีเนือ้หาเก่ียวขอ้ง
กับรายวิชาต่างๆ ด้านความรู ้(Cognition) ไดแ้ก่ การฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์ และการน า
ความรูไ้ปใชส้รา้งสรรคผ์ลงาน ดา้นการสื่อสาร (Communication) ไดแ้ก่ การที่ผูเ้รียนไดใ้ชท้ักษะ
ทางภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเรียนรู ้และด้านวัฒนธรรม (Culture) ได้แก่การเรียนรู้
วฒันธรรมที่หลากหลายผ่านบทความ หรือการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ซึ่งเป็นองคป์ระกอบส าคัญใน
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื ้อหาและภาษาได้ฝึกทักษะการสื่อสารเป็นเครื่องมือใน
การศึกษาค้นควา้สาระเนือ้หาวิชา ฝึกการคิด การท างานกับผู้อ่ืน ได้แก่การท างานเป็นคู่ การ
ท างานเป็นกลุ่ม ไดเ้รียนรูค้วามหลากหลายในสงัคมและฝึกการปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัการจดัการ
เรียนรูส้  าหรบันกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  

 

 

 

 

 

สมมติฐานของการวิจัย 
การจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษา หรือ CLIL จะช่วยใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันา

ตนเองและฝึกทักษะการเรียนรูท้ี่แตกต่างไปจากเดิม ผูเ้รียนจะไดเ้ตรียมความพรอ้มส าหรบัการใช้
ชีวิต การท างานยุคปัจจุบนัและอนาคต ดงัที่หลายงานวิจยัไดค้น้พบว่า การเรียนรูแ้บบบูรณาการ
เนื ้อหาและภาษาเป็นความรูท้ี่ เสริมสร้างความเข้าใจและความรู้ในความหลากหลายของ
วัฒนธรรม ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการศึกษาเรียนรู ้และการติดต่อสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ (Blasco, 2011, p.44; ชริโศภณ อินทาปัจ, 2559, น.16; พรพิมล ประสงคพ์ร, 
2557, น.87) 

การพฒันาความสามารถในการอ่านเชิงรุกของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 ดว้ยแนวคิด
การจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและและการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการ
จดัการเรียนรูแ้บบบรูณาการเนือ้หาและภาษา มีสมมติฐานในการวิจยัดงันี ้

1. นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ไดร้บัการพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงรุก
ตามแนวคิดการจดัการเรียนรูแ้บบบรูณาการเนือ้หาและภาษามีคะแนนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 

 
 

 
 

 

การจดัการเรียนรูแ้บบบรูณาการ
เนือ้หาและภาษา 

 

ความสามารถในการอ่านเชิงรุก 
 

ความพงึพอใจต่อการจดัการ

เรียนรูต้ามแนวคิดการบูรณา

การเนือ้หาและภาษา 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

  
ในการวิจัยครัง้นี ้ผู ้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง และไดน้ าเสนอตาม

หวัขอ้ต่อไปนี ้
 
1. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการอ่าน 

1.1 ความหมายของการอ่าน 
1.2 ความหมายของการอ่านเชิงรุก 
1.3 ความส าคญัของการอ่านเชิงรุก 
1.4 แนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวขอ้งกบัการอ่านเชิงรุก 
1.5 องคป์ระกอบของการอ่านเชิงรุก 
1.6 รูปแบบการสอนอ่านตามแนวคิดการสอนอ่านเชิงรุก 
1.7 การวดัและประเมินผลการอ่านเชิงรุก 
1.8 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการอ่านเชิงรุก 

2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา 
(Content and Language Integrated Learning) 

2.1 ความหมายของการจดัการเรียนรูแ้บบบรูณาการเนือ้หาและภาษา 
2.2 องคป์ระกอบของการจดัการเรียนรูแ้บบบรูณาการเนือ้หาและภาษา 
2.3 กระบวนการของการจดัการเรียนรูแ้บบบรูณาการเนือ้หาและภาษา 
2.4 การประเมินผลการจดัการเรียนรูแ้บบบรูณาการเนือ้หาและภาษา 
2.5 ขอ้ดีและขอ้จ ากดัของการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษา 
2.6 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรูแ้บบบรูณาการเนือ้หาและภาษา 

3. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
3.1 ความหมายของความพงึพอใจ 
3.2 ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัความพงึพอใจ 
3.3 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัความพงึพอใจ 
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1. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการอ่าน 
1.1 การอ่าน 

ทกัษะการอ่านในปัจจุบนัเป็นทกัษะที่ส  าคญัทกัษะหนึ่งตามแนวทางการจดัการเรียน
เรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 การเรียนรูส้าระวิชาต่างๆ นั้นตอ้งอาศัยทักษะการอ่าน และเนื่องจากใน
ชีวิตประจ าวนัของคนเรานัน้มีการอ่านเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ยตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการอ่านต ารา
เรียน การอ่านข่าวในหนังสือพิมพ์ การอ่านฉลากสินคา้ต่างๆ เป็นต้น ดังบทพระราชนิพนธ์ของ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี “ฉนัชอบอ่านหนงัสือ” ความว่าดงันี ้

“หนงัสือนีม้ีมากมายหลายชนิด  น าดวงจิตเรงิรื่นชื่นสดใส 
ใหค้วามรูส้  าเรงิบนัเทิงใจ             ฉนัจึงใฝ่ใจสมานอ่านทกุวนั 
มีวิชาหลายอย่างต่างจ าพวก          ลว้นสะดวกคน้ไดใ้หส้ขุสนัต ์
วิชาการสรรมาสารพนั                 ชั่วชีวนัฉนัอ่านไดไ้ม่เบื่อเลย” 
(สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี, 2530, น.1)  

จะเห็นได้ว่าการอ่านนั้นเก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวันทั้งให้ความรูแ้ละความบันเทิง 
ทัง้นีม้ีผูเ้ชี่ยวชาญหลายท่านไดพ้ดูถึงความหมายของการอ่านไวด้งันี ้

การอ่าน หมายถึงกระบวนการสื่อสารขอ้มลูบางอย่างผ่านตวัอกัษร ค า หรือขอ้ความ
ต่างๆ ระหว่างผูอ่้าน และผูเ้ขียน โดยผูเ้ขียนจะตอ้งมีจดุประสงค์ มีสิ่งที่จะตอ้งการสื่อสารกบัผูอ่้าน 
ผูเ้ขียนจะส่งสาร หรือใจความส าคัญนั้น ผ่านตัวหนังสือ ตัวอักษร ค า หรือข้อความ และผูอ่้าน
จะตอ้งตีความสิ่งที่ไดอ่้าน และสามารถตอบสนอง เขา้ใจ และตอบโตเ้จตนาของผูเ้ขียนได ้ซึ่งการ
อ่านจะประกอบไปด้วย ผู้เขียน ผู้อ่าน และสื่อกลาง หรือสิ่งที่ อ่าน (Catherine, 1992, p.4; 
Roberts, 1999, p.1; Rumelhart, 1997 อา้งถึงใน ญัฐชยา เฉลยทรพัย์, 2555, น.12; สมุทร เซ็น
เชาวนิช, 2551, น.1)  

จากความหมายของการอ่านขา้งตน้ จะเห็นไดว้่า การอ่าน คือกระบวนการตอบสนอง
ระหว่างผูเ้ขียน และผูอ่้าน โดยมีสื่อกลางเป็นค า ขอ้ความ บทความ หนงัสือ ฯลฯ โดยเมื่อผูอ่้านได้
มีปฏิสมัพนัธก์บัสื่อกลางแลว้ ผูอ่้านจะตอบสนองต่อสิ่งที่ผูเ้ขียนไดส้ง่เจตนาผ่านสื่อเหลา่นัน้มา ใน
ปัจจุบันการเรียนการสอนทักษะการอ่านในยุคศตวรรษที่ 21 นั้นนับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง 
เนื่องจากเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร หรือ Information age การอ่านเป็นสิ่งจ าเป็น และเป็น
เครื่องมือที่ส  าคัญในการรบัข่าวสารส าหรบัคนในสงัคม ไม่ว่าจะเป็นนกัเรียน ครู หรือผูท้ี่ประกอบ
อาชีพในสายงานต่างๆ (สนุันทา มั่นเศรษฐวิทย,์ 2548, น.3) และการเรียนการสอนในยุคศตวรรษ
ที่ 21 นัน้เป็นการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคัญ เนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูด้ว้ยตนเอง ครูเป็น
ผูอ้อกแบบการเรียนรู ้และเป็นผูอ้  านวยความสะดวกให้ค าแนะน า (Facilitator) และนักเรียนจะ
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เรียนรูจ้ากการลงมือท าด้วยตนเอง ด้วยความสนใจกระตือรือรน้ที่จะค้นคว้า ทดลอง พิสูจน ์
รวบรวมความรูจ้ากแหล่งเรียนรูต่้างๆ รอบตัวจนสรา้งเป็นองค์ความรูข้ึน้มาด้วยตนเอง โดย
กระบวนการเรียนรูน้ีเ้รียกว่าการเรียนรูแ้บบเชิงรุก หรือ Active Learning (ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื ้นฐาน, 2561, ออนไลน์) ดังนั้นการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาทักษะการอ่านควร
สอดคลอ้งกบัการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 และเป็นการเรียนรูแ้บบเชิงรุก หรือเรียกว่า การอ่านเชิงรุก 
(Active Reading) 

1.2 ความหมายของการอ่านเชิงรุก 
ผู้เชี่ยวชาญ และนักการศึกษาได้กล่าวถึง Active Reading ไว้หลายท่าน บ้างก็

เรียกว่าการอ่านแบบมีส่วนร่วม บา้งก็เรียกว่าการอ่านเชิงรุก ซึ่งความหมายของการอ่านเชิงรุกมี
ดงันี ้

การอ่านเชิงรุก หมายถึง กระบวนการอ่านที่ผูอ่้านตอ้งมีเป้าหมายในการอ่าน เป็น
การอ่านเพื่อความเขา้ใจ โดยกระบวนการอ่านนีจ้ะตอ้งสอดคลอ้งตามแนวการจัดการเรียนรูแ้บบ
เชิงรุก หรือ Active Learning โดยวิธีการอ่านนี ้ผูส้อนตอ้งกระตุน้ ทา้ทายใหผู้อ่้านเกิดแรงจูงใจใน
การอ่าน นบัตัง้แต่การเลือกบทความ หรือสื่อที่ผูอ่้านตอ้งการ ผูส้อนตอ้งกระตุน้ใหผู้อ่้านไดม้ีส่วน
ร่วมในการอ่าน ดว้ยวิธีการอ่านที่ผูอ่้านสนใจ ผูอ่้านตอ้งสามารถอ่าน และท าความเขา้ใจ ตีความ 
ประเมินค่า และน าความรูท้ี่ไดม้าประยุกตใ์ชต่้อไปได ้รวมทัง้ตอ้งน าความรู ้และกระบวนการอ่าน
เชิงรุกนี ้ไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ต่อไปได้ กระบวนการอ่านเชิงรุกนี ้ผู ้อ่านต้องสามารถ คิด 
วิเคราะห ์ตีความ ประเมินค่าสิ่งที่อ่านได ้สามารถแสดงความคิดเห็น ใหเ้หตุผล และยกตัวอย่าง
ประกอบเก่ียวกับสิ่งที่ อ่านได้ (Anthony & Angeles, 1993, p.4; The Open university, 2018, 
online; เยาวเรศ ภกัดีจิตร, 2557, ออนไลน ์; วิชยั เสวกงาม, 2559, ออนไลน;์ สมศรี ตัง้มงคลเลิศ, 
2550, น.61) 

จากความหมายของการอ่านเชิงรุก หรือ Active Reading นี ้จะเห็นได้ว่าเป็น
กระบวนการที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคัญ เน้นใหผู้เ้รียนไดม้ีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู ้และผูเ้รียน
จะตอ้งอ่านอย่างมีเปา้หมาย และสามารถน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชไ้ดต่้อไป 

1.3 ความส าคัญของการอ่านเชิงรุก 
ทกัษะการอ่านมีความจ าเป็น และเป็นทักษะที่เก่ียวขอ้งอยู่ในชีวิตประจ าวนัของคน

ในสงัคม เป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้ตามแนวการจดัการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 นัน้ การอ่านออก
เขียนได ้นัน้นบัว่าเป็นสิ่งจ าเป็นพืน้ฐานที่ตอ้งการใหเ้กิดขึน้ในตวัผูเ้รียน 
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กระทรวงศกึษาธิการ (2546, น.7) ไดอ้ธิบายถึงความส าคญัของการอ่านไวด้งันี ้
1. การอ่านเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู ้โดยเฉพาะผูท้ี่อยู่ในวยัศึกษาเล่า

เรียน จ าเป็นตอ้งอ่านหนงัสือเพื่อการศกึษาหาความรูด้า้นต่างๆ 
2. การอ่านเป็นเครื่องมือช่วยใหป้ระสบความส าเรจ็ในการประกอบอาชีพ เพราะ

สามารถน าความรูท้ี่ไดจ้ากการอ่านไปพฒันาตน และพฒันางาน 
3. การอ่านเป็นเครื่องมือสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของคนรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่น

ต่อๆไป  
4. การอ่านเป็นวิ ธีการส่งเสริมให้คนมีความคิดและฉลาดรอบรู้เพราะ

ประสบการณ์ที่ได้จากการอ่าน เมื่อเก็บสะสมเพิ่มพูนนานวันเข้าก็จะท าให้เกิดความคิด เกิ ด
สติปัญญาเป็นคนฉลาดรอบรูไ้ด ้

5. การอ่านเป็นกิจกรรมที่ก่อใหเ้กิดความเพลิดเพลินบนัเทิงใจ เป็นวิธีหนึ่งในการ
แสวงหาความสขุใหแ้ก่ตนเองที่ง่ายที่สดุ และไดป้ระโยชนค์ุม้ค่าที่สดุ 

6. การอ่านเป็นการพฒันาคณุภาพชีวิต ท าใหเ้ป็นคนที่สมบรูณท์ัง้ดา้นจิตใจ และ
บคุลิกภาพ 

7. การอ่านเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาระบบการเมือง การปกครอง ศาสนา
ประวติัศาสตร ์และสงัคม 

8. การอ่านเป็นวิธีการหนึ่งในการพัฒนาระบบการสื่อสาร และการใชเ้ครื่องมือ
ทางอิเล็กทรอนิกสต่์างๆ 

นอกจากนี ้สมิท (Smith (1967, p.9 อา้งถึงใน สมทุร เซ็นเชาวนิช, 2551, น.2-3) ยัง
ได้กล่าวอีกว่า การอ่านที่ ดีเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับความส าเร็จในชีวิต ทักษะการอ่านนับว่ามี
ความส าคัญอย่างมาก บางคนเชื่อว่าคนที่มีขีดความสามารถในการอ่านต ่าอาจจะต้องพบกับ
ความลม้เหลวในชีวิตของการท างานหรือการศึกษาเล่าเรียนอย่างไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได ้และคนที่
มีความสามรถในการอ่านสูงเท่านัน้ที่จะพบกบัความส าเร็จกา้วหนา้เหมือนคนอ่ืนๆ สอดคลอ้งกับ
ค ากล่าวของ เอลเดอสนั (Alderson (1984 อา้งถึงใน อดิศรา กาติ๊บ, 2549, น.2) และ ออสบอน 
(Osborne (2002 อา้งถึงใน สมศรี ตัง้มงคลเลิศ, 2550, น.61) ที่ว่า การอ่านเชิงรุกเป็นเครื่องมือ
น าพาผูเ้รียนไปสู่การเรียนรู ้ท าใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู ้เกิดความส าเร็จในการเรียน การท างาน 
การอ่านบทความต่างๆ เพื่อหาความรู ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนภาษา หรือวิชาต่างๆ เช่นในการ
เรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาที่ส  าคัญต่อการด าเนินชีวิต หรือการท างานในปัจจุบนั ทักษะการ
อ่านจึงมีความจ าเป็นต่อการเรียนรู ้
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และเนื่องจากการเรียนการสอนในปัจจุบนั กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 226 -227) 
ก าหนดไวใ้นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ว่าผู้เรียนในระดับชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 6 จะตอ้งสามารถใชท้กัษะทางดา้นการอ่านในการอธิบาย และเขียนประโยคและ
ขอ้ความสัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน จับใจความส าคัญ วิเคราะหค์วาม 
สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการอ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบนัเทิงคดีพรอ้มทัง้ให้
เหตผุลและยกตวัอย่างประกอบได ้รวมทัง้การใชภ้าษาสื่อสารในสถานการณจ์ริง หรือสถานการณ์
จ าลองที่เกิดขึน้ในหอ้งเรียน สถานศึกษา สงัคม และชุมชน ดังนั้นการสอนอ่านตามแนวคิดการ
จดัการเรียนรูเ้ชิงรุก หรือการอ่านเชิงรุก จึงมีความส าคญัในการพฒันาผูเ้รียนระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 6 ในยุคศตวรรษที่ 21 เนื่องจากการอ่านเชิงรุก เป็นการสอนอ่านที่นอกจากจะพัฒนาทักษะ
การอ่านแลว้ ยงัพฒันาทกัษะการคิด วิเคราะห ์สื่อสารของนักเรียน เนน้การมีส่วนร่วมในชัน้เรียน 
ผูเ้รียนตอ้งมีปฏิสมัพนัธต่์อกนั ระหว่างเพื่อน รวมทัง้ครูผูส้อน เรียนแบบร่วมมือมากกว่าการแข่งขนั 
มีความรบัผิดชอบ และมีทกัษะการคิดแกปั้ญหา 

1.4 แนวคิดและทฤษฏีทีเ่กี่ยวข้องกับการอ่านเชิงรุก 
การอ่านเป็นทักษะทางภาษาที่ส  าคัญต่อคนทุกอาชีพ ทุกวัยในสังคม การอ่าน

รูปแบบต่างๆ มักจะมีทฤษฎีมากหมายเขา้มาเก่ียวขอ้งเสมอ รวมทัง้แนวคิดการอ่านเชิงรุกซึ่งเป็น
กระบวนการอ่านที่เนน้ให้ผูเ้รียนไดล้งมืออ่านดว้ยตนเองและมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู ้การ
อ่านเชิงรุกมีแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งดงันี ้

1.4.1 แนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
การจดัการเรียนรูเ้ชิงรุก (Active Learning) คือการจดัการเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียน

เป็นส าคญั กระบวนการเรียนนการสอนนัน้เนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู ้มีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น เช่น เพื่อน 
ครูผูส้อน เป็นการเรียนที่ผูเ้รียนไดท้ ามากกว่าการนังฟัง แต่ได ้อ่าน เขียน อภิปราย ลงมือท า และ
คน้ควา้ดว้ยตนเองซึ่งเป็นการเรียนรูอ้ย่างแทจ้ริง ผูเ้รียนจะตอ้งสามารถคิดวิเคราะห ์สังเคราะห ์
และประเมินค่าความรูไ้ด้ รวมทั้งสามารถน าไปใช้ต่อไปในสถานการณ์ต่างๆ (วิจารณ์ พานิช, 
2557, น.27-28; Bonwell & Eison, 1991 อา้งถึงใน วิชยั เสวกงาม, 2559, ออนไลน)์ 

บอนเวล Bonwell (n.d. อา้งถึงใน วิชัย เสวกงาม (2559, ออนไลน)์ อธิบาย
ถึงลกัษณะที่ส  าคญัของ Active Learning ว่ามีลกัษณะดงัต่อไปนี ้

 1. ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึน้กว่าการนั่งฟัง
ตามที่ครูสอน 

 2. ผูเ้รียนมีสว่นรว่มในกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การอ่าน การพดู การเขียน 
 3. พฒันาการและทกัษะของผูเ้รียนส าคญักว่าการถ่ายทอดขอ้มลูความรู ้
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 4. ใหค้วามส าคัญกับการส ารวจทัศนคติ และค่านิยมของผูเ้รียนใหม้าก
ขึน้ 

 5. มีการเสรมิแรง และกระตุน้แรงรูงใจใหก้บัผูเ้รียนมากขึน้ 
 6. ผูส้อนตอ้งใหข้อ้มลูยอ้นกลบั (feedback) กบันกัเรียนทนัที 
 7. ผูเ้รียนมีสว่นรว่มในการวิเคราะห ์สงัเคราะห ์และประเมินผล 

การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันผู้สอนจึงต้องค าถึงการออกแบบการ
เรียนรู้ให้ผู ้เรียนได้คิด ได้ลงมือท าด้วยตนเอง ให้ผู ้เรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู ้
โดยเฉพาะกิจกรรมการอ่าน ซึ่งทักษะการอ่านเป็นทักษะที่ผูเ้รียนรบัขอ้มูลเขา้มา ดังนั้นในการ
เรียนรูแ้บบเชิงรุก (Active learning) เมื่อผูเ้รียนรบัขอ้มลูจากการอ่านมาแลว้ผูเ้รียนจะตอ้งเกิดการ
ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน หรือครูผู้สอน ผู้เรียนจะต้องตอบสนองต่อสิ่งที่ได้อ่านด้วยการวิเคราะห ์
สงัเคราะห ์และประเมินผล รวมทัง้การน าไปประยกุตใ์ชต่้อไป 

1.4.2 ทฤษฎีการอ่านจากล่างขึน้บน (Bottom-up theory) 
ทฤษฎีการอ่านจากลา่งขึน้บน (Bottom-up theory) คือรูปแบบการอ่านที่เนน้

การอ่านค า ผู้อ่านต้องรูค้วามหมาย และเข้าใจค าศัพท์ จึงจะเข้าใจความหมายของสิ่งที่ อ่าน
โดยรวมได ้การอ่านรูปแบบนีจ้ะเป็นไปอย่างชา้ๆ เนื่องจากผูอ่้านตอ้งค านึงถึงการอ่านค าใหเ้ขา้ ใจ
ความหมายก่อน ดังนั้นการอ่านแบบนี ้จึงเหมาะกับผู้อ่านที่ เป็นเด็ก หรือผู้อ่านระดับเริ่มต้น 
(Douglas, 2010, น.227; เสาวลกัษณ ์รตันวิชช,์ 2531, น.86; อดิศรา กาติบ๊, 2549, น.6) 

1.4.3 ทฤษฎีการอ่านจากบนลงล่าง (Top-down theory) 
ทฤษฎีการอ่านจากบนลงล่าง (Top-down theory) คือรูปแบบการอ่านที่เนน้

ความเขา้ใจของภาพรวม ไม่เจาะจงไปที่ค  าศัพทย์่อยๆ ผูส้อนจะเนน้ใหผู้เ้รียนใชก้ลวิธีที่สามารถ
เขา้ใจความหมายได ้เขา้ใจความต่อเนื่อง โครงสรา้ง รวมทัง้ความหมายของค า ผูอ่้านมีบทบาทที่
จะกระตือรือรน้ในการท าความเข้าใจความหมายโดยอาศัยการเดา การคาดคะเน หรือการ
พยายามท าความเข้าใจ ข้อความ หรือบทอ่าน โดยอาศัยความ รู้เดิมที่ มี  (Background 
knowledge) หรืออาศัยโครงสรา้งความรู ้(Scheme) มาช่วยในการตรวจสอบความเขา้ใจในการ
อ่านบทอ่านนั้นๆ ซึ่งมีกลวิธีที่หลากหลายที่สามารถน ามาใชใ้นการอ่านรูปแบบนี ้เช่น การอ่าน
แบบสกิมมิง (Skimming) และการอ่านแบบสแกนนิง (Scanning) เป็นตน้ (Douglas, 2010, น.
227; เสาวลกัษณ ์รตันวิชช,์ 2531, น.86; อดิศรา กาติบ๊, 2549, น.7)  
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1.4.4 ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Schema theory) 
การท าความเข้าใจในเรื่องที่ อ่านนั้น จะเป็นเป็นไปได้ด้วยดีหากผู้อ่านมี

ความรูเ้ดิมเก่ียวกบัเรื่องที่อ่านอยู่บา้ง เนื่องจากความรูเ้ดิมที่ยงัเหลืออยู่นัน้จะท าใหผู้อ่้านสามารถ 
อนุมาน คาดคะเนไดว้่าความหมายหรือใจความส าคญัของเรื่องที่อ่านที่ผูเ้ขียนตอ้งการสื่อคืออะไร 
ซึ่งทฤษฎีโครงสรา้งความรูน้ี ้ให้ความส าคัญกับความรูเ้ดิมที่มีอยู่ของตัวผูอ่้าน โครงสรา้งความรู้
เดิม (Schema, or Schemata) นีม้ีความส าคญัอย่างมากที่จะท าใหผู้อ่้านเขา้ใจสิ่งที่อ่านได ้ดงันัน้
ในการสอนอ่านผูส้อนควรกระตุน้โครงสรา้งความรูท้ี่มีอยู่ของผูเ้รียนในขัน้ก่อนการอ่าน เพื่อเป็น
การกระตุน้ใหผู้เ้รียนไดน้ าความรูท้ี่มีอยู่มาใชป้ระกอบการอ่าน และจะท าใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ใจ
ไดม้ากยิ่งขึน้ และนอกจากนีก้ารกระตุน้โครงสรา้งความรูข้องผูเ้รียนสามารถท าไดทุ้กขัน้ของการ
อ่าน เพื่อน าไปสู่การอ่านอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ (Basmalah, 2013, น.99-100; Catherine, 
1992, น.33; Nuttall, 2008, น.7-8) 

1.5 องคป์ระกอบของการอ่านเชิงรุก 
การอ่านเชิงรุกเป็นทักษะที่ผู ้อ่านรบัสารมา (Receptive skill) โดยผูเ้ขียน เขียนสื่อ

ความต่างๆ ผ่านภาพ ตัวอักษร สญัลกัษณ์ต่างๆ ผูอ่้านมีบทบาทในการคิด วิเคราะห ์สงัเคราะห ์
ประเมินผลสิ่งที่ผูเ้ขียนตอ้งการจะสื่อ เขา้ใจความหมาย ขอ้บงชีต่้างๆ ตลอดจนใจความส าคัญ 
นักวิชาการศึกษาหลายท่านไดเ้สนอองคป์ระกอบที่ท าใหก้ระบวนการอ่านเชิงรุกมีประสิทธิภาพ 
และผูอ่้านเกิดความเขา้ใจในการอ่านไดดี้ ดงันี ้

1. ความรูแ้ละประสบการณ์เดิมของผู้อ่าน ผู้อ่านที่มีความรูเ้ดิมอยู่จะท าให้
เชื่อมโยงเรื่องที่อ่านไดอ้ย่างรวดเร็วและท าใหส้ามารถโยงความรูเ้ก่า และใหม่ได ้ประสบการณข์อง
ผูอ่้านก็ยงัมีสว่นท าใหเ้ขา้ใจเรื่องที่อ่านไดอ้ย่างดีมากยิ่งขึน้ 

2. ความรูท้างดา้นภาษา ผูอ่้านจะอ่านเรื่องเขา้ใจ และไดร้บัประโยชนค์ุ้มค่า หาก
ผูอ่้านมีความรูด้า้นภาษาเป็นพืน้ฐานพอสมควร 

3. วิธีการเขียนของผูแ้ต่ง ผูอ่้านควรรูจ้ักแบบการเขียนของผูแ้ต่ง ซึ่งแตกต่างกัน
ตามยุคสมัย และแต่ละบุคคล รวมทั้งผูแ้ต่งแต่ละบุคคลย่อมมีแนวคิด วิธีการสื่อความหมายที่
แตกต่างกัน หากผูอ่้านสามารถวิเคราะหโ์ครงสรา้งเนือ้ความ หรือวิเคราะหว์ิธีการเขียนของผูแ้ต่ง
ได ้ก็จะช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจมากขึน้ 

4. แรงจูงใจ  และนิสัยรักการอ่าน การอ่านหนังสืออย่างสม ่ าเสมอเป็น
ส่วนประกอบส าคัญที่จะท าใหก้ารอ่านประสบความส าเร็จ รวมทัง้ผูอ่้านตอ้งมีแรงจูงใจที่จะอ่าน 
และท าความเขา้ใจจนเกิดเป็นองคค์วามรู ้
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5. ประเภทของสาร การรูจ้ักสิ่งพิมพป์ระเภทต่างๆ เช่น หนังสือเอกสาร วารสาร 
จลุสาร นิตยสาร เป็นตน้ จะท าให้สามารถแบ่งประเภทของสาร และเชื่อมโยงเขา้กบัประสบการณ์
ของผูอ่้านท าใหเ้กิดความเขา้ใจไดร้วดเรว็ยิ่งขึน้ 

6. การมีสว่นรวมของผูอ่้าน ผูอ่้านควรไดเ้ลือกประเภทของสื่อสิ่งพิมพท์ี่อยากอ่าน
ดว้ยตนเอง ไดม้ีส่วนร่วม หรือไดเ้ลือกใชว้ิธีการ รูปแบบในการอ่านตามที่สนใจ รวมทั้งไดม้ีโอกาส
ใน ก า รคิ ด  วิ เค ราะห์  สั ง เค ราะห์  แ ล ะป ระ เมิ น ผ ลสิ่ ง ที่ ได้ อ่ าน ไป อย่ า ง เห ม าะสม 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, น.89-90; ผกาศรี เย็นบุตร, 2542, น.18-19; สมศรี ตั้งมงคลเลิศ, 
2550, น.61; เสาวลกัษณ ์รตันวิชช,์ 2531, น.63-64) 

นอกจากนี ้(สมบติั จ าปาเงิน และ ส าเนียง มณีกาญจน์, 2548, น.45) ไดอ้ธิบายว่า
การอ่านหนงัสือจบแลว้เขา้ใจเรื่องที่อ่านไดดี้นัน้ผูอ่้านจะตอ้งสามารถ ดงันี ้

1. เขา้ใจเนือ้เรื่องสว่นรวมไดถ้กูตอ้ง 
2. จบัใจความส าคญัหรือความคิดส าคญัของผูเ้ขียนได ้
3. แยกออกไดว้่าตอนไหนเป็นประเด็นส าคญัมาก ส าคญัรองลงมา ตอนไหนเป็น

สว่นประกอบใจความส าคญัหรือรายละเอียดปลีกย่อย 
4. ตอบปัญหาหรือค าถามในการทดสอบความเขา้ใจได ้
5. สรุป และล าดบัเรื่องราวไดด้ว้ยตนเอง 

แต่ในการอ่านบางครั้งก็ประสบปัญหาท าให้การอ่านนั้นล้มเหลว หรือผู้อ่านไม่
สามารถท าความเขา้ใจความหมาย หรือไม่เขา้ใจสิ่งที่ไดอ่้านไปนั้น นักวิชาการไดอ้ธิบายว่าเกิด
จากสาเหตตุ่างๆ ดงันี ้

1. การขาดความรูแ้ละประสบการณเ์ดิมของผูอ่้าน 
2. ผูอ่้านขาดความสามารถในการตรวจความเขา้ใจ 
3. พืน้ฐานความรู ้และสติปัญญา 
4. การขาดแรงจงูใจ รวมทัง้ความสนใจ 
5. ความสามาถในการใชภ้าษา (ผกาศรี เย็นบุตร, 2542, น.15-16; สมุทร เซ็น

เชาวนิช, 2551, น.101-102; อดิศรา กาติบ๊, 2549, น.14) 
จะเห็นไดว้่าการอ่านที่มีประสิทธิภาพนัน้ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบต่างๆ ที่ผูส้อน

จะตอ้งค านึงถึงในการออกแบบการเรียนการสอนอ่าน โดยเฉพาะการอ่านเชิงรุก ที่เนน้ใหผู้เ้รียนได้
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู ้เพื่อความส าเร็จในการอ่าน และท าให้กระบวนการอ่านมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสดุ 
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1.6 รูปแบบการสอนอ่านตามแนวคิดการสอนอ่านเชิงรุก 
รูปแบบกิจกรรมการสอนอ่านในปัจจบุนัเนน้ใหผู้เ้รียนไดคิ้ด วิเคราะห ์สงัเคราะห ์และ

เขา้ใจความหมาย ใจความส าคัญของสิ่งที่อ่าน รวมทัง้ผูอ่้านตอ้งสามารถน าความรูต่้างๆนั้นไป
ประยกุตใ์ชไ้ดต่้อไป ซึ่งนกัวิชาการ ผูเ้ชี่ยวชาญไดเ้สนอรูปแบบกิจกรรมการสอนอ่านไว ้ดงันี ้

วิลเลี่ยมส์ William (1994, p.35-37) ได้เสนอรูปแบบวิธีการสอนอ่านไว้ตาม
ขัน้ตอนดงันี ้

1. ก่อนการอ่าน (Pre-reading) มีจดุประสงคเ์พื่อ เป็นการกระตุน้ความสนใจ
ในหัวเรื่อง แสดงให้ผู้อ่านเห็นถึงความส าคัญของเรื่องที่ อ่าน และเป็นการเตรียมความพรอ้ม
ทางดา้นภาษาที่จะใชใ้นการอ่านนี ้ซึ่งสิ่งส  าคัญที่ผูส้อนตอ้งค านึงถึงคือ การที่กระตุน้ความรูเ้ดิม 
หรือประสบการณเ์ดิมของผูอ่้าน ที่จะช่วยใหผู้อ่้านสามารถเชื่อมโยงความรูใ้หม่ กบัความรูเ้ดิมได ้
และสามารถท าใหผู้อ่้านเขา้ใจบทอ่านไดอ้ย่างรวดเรว็ 

2. ระหว่างการอ่าน (While-reading) ในขัน้ระหว่างการอ่านนัน้มีจุดประสงค์
เพื่อใหผู้เ้รียนไดท้ าความเขา้ใจจุดประสงคข์องผูเ้ขียน เขา้ใจในรายละเอียดของเรื่อง และท าความ
เข้าใจกับโครงสรา้งของเรื่อง โดยผู้สอนอาจใช้กิจกรรม หรือก าหนดงานใชผู้ ้เรียน เพื่อเป็นการ
กระตุน้การเรียนรู ้รวมทัง้ส่งเสรมิใหผู้เ้รียนไดใ้ชก้ลยทุธต่์างๆ มาช่วยในการอ่าน 

3. หลังการอ่าน (Post-reading) ขั้นสุดทา้ยคือขั้นหลังการอ่าน ผูเ้รียนตอ้ง
สามรถถ่ายโอนความคิดในเรื่องที่ อ่าน สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างสรา้งสรรค์เก่ียวกับ
บทความที่อ่านได ้

สุภัทรา อักษรานุเคราะห ์(2532, น.87-88) ไดเ้สนอขัน้ตอนการใชก้ิจกรรมเพื่อ
สอนการอ่าน ดงันี ้

1. ตั้งวัตถุประสงค์ ผู้สอนควรตั้งวัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรมให้ชักเจน
เพื่อที่ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจในสิ่งที่ตนเองก าลงัจะท าในกิจกรรมนัน้ๆ 

2. การด าเนินการสอน ผู้สอนควรด าเนินการสอนตามวัตถุประสงค์ อีกทั้ง
ผูส้อนควรใชส้ื่อมาช่วยในการสอนเพื่อท าใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจมากยิ่งขึน้ 

3. การฝึกอ่าน เป็นขั้นตอนที่ฝึกให้นักเรียนอ่านจับใจความ โดยที่นักเรียน
สามารถอ่านขอ้ความและสามารถสื่อสารกบัคนอ่ืนๆไดอ้ย่างถกูตอ้ง 

4. การถ่ายโอน เป็นการน าวัตถุประสงค์ปลายทางจากสิ่งที่ เรียนไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม นั่นหมายถึงผูเ้รียนสามารถน าสิ่งที่ตนเองเรียนไปปรบัใช้
ในชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
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นอกจากนี ้ฟรานซิส พี โรบินสนั (Robinson, F.P. (n.d. อา้งถึงใน ฉวีลกัษณ ์บุญ
ยะกาญจน, 2557, น.8-10) ได้เสนอขั้นตอนการอ่านที่น่าสนใจเรียกว่า SQ3R ประกอบด้วย
ขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

1. การส ารวจ (Survey) เป็นการอ่านอย่างคร่าวๆ เพื่อส ารวจ หวัขอ้ ขอ้ความ
ที่เป็นตัวหนา้ รูปภาพ หรือแผนภาพต่างๆ เพื่อตรวจดูแนวคิด หรือจุดประสงคท์ี่ผูเ้ขียนตอ้งการจะ
สื่อถึงผูอ่้าน 

2. การตัง้ค าถาม (Question) ผูอ่้านจะตอ้งตั้งค าถามว่าสิ่งที่ตอ้งการทราบ
จากการอ่านคืออะไร โดยตัง้ค าถามเมื่อไดท้ าการส ารวจสิ่งที่อ่านแลว้ 

3. การอ่าน (Read) ผู้อ่านจะท าการอ่านเพื่อท าการตอบค าถามที่ตนตั้งไว ้
และอ่านเพื่อหารายละเอียด จบัใจความส าคญั เพื่อน ามาตอบค าถาม 

4. การจดจ า (Recite) เมื่ออ่านและตอบค าถามที่ตั้งไว้ได้แล้ว ผู้อ่านควร
จดจ า และบนัทกึสิ่งที่เป็นความรูใ้หม่จากการอ่านไว ้ว่าอ่านแลว้ไดรู้อ้ะไรบา้ง 

5. การทบทวน (Review) หลงัจากการอ่าน ผูอ่้านตอ้งพยายามทบทวน และ
น าความรูไ้ปใช ้เรียงล าดบัจดุส าคญัหลกั และจดุส าคญัรองๆ ไดอ้ย่างถกูตอ้ง 

ศกัดิ์ดา เปลี่ยนเดชา (2561, น.227-228) ไดเ้สนอรูปแบบการสอนอ่านเชิงรุกไว้
ดงันี ้

1. ขัน้สรา้งแรงจูงใจและทา้ทายความสามารถในการอ่าน (Motivation and 
Challenge Reading) เป็นขัน้สรา้งแรงจูงใจ และทา้ทาย กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจในการ
อ่าน โดยอาจใชค้ าถาม รูปภาพ สื่อ อปุกรณเ์ทคโนโลยี เป็นตน้ 

2. ขัน้ก าหนดเป้าหมายและวางแผนการอ่าน (Goal and Plan Reading) คือ
การกระตุน้ผูเ้รียนใหก้ าหนดเป้าหมายในการอ่านอย่างมีทิศทาง คาดเดา หรือตัง้ขอ้สงสยัเก่ียวกบั
เรื่องที่อ่าน โดยใชป้ระสบการณค์วามรูเ้ดิมเชื่อมโยงกบัเรื่องที่อ่าน รวมทัง้การวางแผนเพื่อการอ่าน
เชิงรุก และการรว่มกนัอภิปรายเก่ียวกบัขอ้ค าถามที่จะน าไปสู่การหาค าตอบจากสิ่งที่อ่าน 

3. ขั้นการฝึกปฏิบัติการอ่านอย่างมีส่วนร่วม (Engagement and Practice 
Reading) คือการปฏิบติัการอ่านเชิงรุกอย่างมีส่วนร่วม จนเกิดความเขา้ใจ อ่านแบบมีปฏิสมัพนัธ ์
และสื่อความหมายไดอ้ย่างถูกตอ้ง อาจจะอ่านเด่ียว เป็นคู่ หรือเป็นกลุ่มกอ้ได ้ฝึกการจบัใจความ
ส าคญั หาจดุมุ่งหมายของเรื่องที่อ่าน อาจใชส้ื่อเทคโนโลยีในการช่วยอ่าน 

4. ขั้นสะท้อนผลและการประเมินการอ่าน (Reflection and Evaluation 
Reading) คือขัน้ที่ผูเ้รียนอภิปรายถึงความรูท้ี่ได ้แสดงความคิดเหตอุย่างมีเหตผุล สะทอ้นสิ่งที่ได้
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เรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน ประเมินความเข้าใจของเรื่องราวต่างๆ รวมทั้งการล าดับความ การสื่อ
ความหมาย การใชภ้าษา การท ากิจกรรม หรือแบบฝึดหดัตามเปา้หมายของการอ่านเชิงรุกที่ตัง้ไว ้

5. ขั้นสร้างความรู้จากการอ่านสู่การเขียน และการน าไปใช้ (Creative 
knowledge to writing and Implementation Reading) หมายถึงการกระตุน้ใหผู้เ้รียนน าความรู้
จากการอ่านมาเขียนเชิงสรา้งสรรค์ แสดงความคิดในทางบวก หรือสรา้งสรรค์ชิ ้นงาน และ
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีในการน าเสนอ 

นอกจากนี ้(วัชรี เกษพิชัยณรงค ์และ น า้คา้ง ศรีวฒันาโรทยั, ม.ป.ป., ออนไลน)์ 
ยงัไดเ้สนอรูปแบบการสอนอ่านที่เป็นการเรียนเชิงรุก (Active leading) หรือการอ่านเชิงรุก (Active 
reading) ไว้ว่า การอ่านเชิงรุก เป็นวิธีการอ่านที่ให้ผู ้เรียนได้ท ากิจกรรมการอ่านร่วมกับเพื่อน 
แลกเปลี่ยน น าสิ่งที่ไดจ้ากการอ่านมาเขียนแผนผังมโนทัศน ์แผนภาพ แลว้น าความรูไ้ปใชใ้นการ
ท ากิจกรรมต่อไป 

จะเห็นได้ว่ารูปแบบการอ่าน หรือกิจกรรมขั้นตอนการอ่านมีมากมายหลายแบบ 
ดงันัน้ครูผูส้อนที่เนน้การสอนอ่านเชิงรุก ตอ้งเลือกรูปแบบที่เหมาะสมโดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผูเ้รียน ค านึงถึงประเภทของบทความ หรือบทอ่าน ครูผูส้อนตอ้งใหผู้เ้รียนมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมโดยเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง และครูผูส้อนสามารถออกแบบกิจกรรมให้
ผูเ้รียนไดท้ ากิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย และไดแ้ลกเปลี่ยนเรียนรู ้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหม้ีทกัษะเป็นผูเ้รียนในศตวรรษที่ 21 

1.7 การวัดและประเมินผลการอ่านเชิงรุก 
การเรียนการสอนอ่านในปัจจุบัน เนน้การพัฒนาใหผู้เ้รียนไดพ้ัฒนาทักษะการอ่าน

โดยจะตอ้งสามารถคิด วิเคราะห ์สังเคราะห ์รวมทั้งประเมินผลความรู ้และสามารถน าไปใชไ้ด้
อย่างถูกตอ้ง และกระบวนการอ่านเชิงรุกก็มีจุดมุ่งหมายเช่นเดียวกันคือ เมื่อผูเ้รียนไดป้ฏิบติัการ
อ่านแลว้ ผูเ้รียนตอ้งเขา้ใจ แยกแยะจดุส าคญั หรือใจความส าคญั รวมทัง้จดุประสงคข์องผูเ้ขียนได ้
ผูว้ิจยัไดร้วบรวมวิธีการวดัและประเมินผลการสอนอ่านภาษาองักฤษไวด้งันี ้

สภุทัรา อกัษรานุเคราะห ์(2532, น.91-93)  ไดก้ล่าวว่าการประเมินผลทกัษะการ
อ่านท าไดโ้ดยใหผู้เ้รียนอ่านแลว้แสดงความเขา้ใจเรื่องที่อ่าน ซึ่งแสดงออกมาโดยใชท้ักษะการฟัง 
การพดู หรือเขียน ดงันี ้

1. การหาความหมายของค าศพัท ์
2. การบอกความสมัพนัธร์ะหว่างประโยค 
3. การหาความหมายจากประโยคที่ก าหนดให ้
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4. การตอบค าถามเก่ียวกบัเรื่องที่อ่านโดยใชค้ าถามแบบมีค าตอบใหเ้ลือก 
5. การเรียงล าดบัเรื่องที่อ่านใหถ้กูตอ้ง 
6. การเติมค าในช่องว่างโดยวิธีโคลซ 
7. การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเรื่องที่อ่านอย่างง่ายๆ 
8. การตัง้ชื่อเรื่อง 

อัจฉรา วงศ์โสธร (2538, น.154-155) อธิบายว่า การประเมินทักษะการอ่าน
สามารถใช้เกณฑ์ก าหนดตามส่วนประกอบของภาษาแบบแยกย่อย และเกณฑ์ที่ก าหนดตาม
ความสามารถในการรบัสาร หรือใชท้ัง้สองเกณฑเ์ขา้ดว้ยกนั ดงันี ้

1. ความสามารถทางภาษาที่เป็นเกณฑแ์บบย่อย ไดแ้ก่ 
1.1 ความรูด้า้นค าศพัท ์สามารถเขา้ใจค าศพัทแ์ละการใชค้ าศพัท ์
1.2 ความรูด้้านไวยากรณ์ สามารถใช้ความรูด้้านไวยากรณ์ได้อย่าง

ถกูตอ้ง 
2. เกณฑก์ าหนดความสามารถทางการอ่านแบบรวม มีดงันี ้

2.1 ความสามารถเรียบเรียงความ คือการสามารถเขา้ใจและตอบค าถาม
ที่เรียบเรียงใหม่ไดอ้ย่างถกูตอ้ง และยงัคงใจความเดิมอยู่ หรือเรียงล าดบัขอ้ความได ้

2.2 ความสามารถอ่านขอ้มลูที่เป็นรายละเอียด สามารถโยงรายละเอียด
ใหเ้ก่ียวขอ้งกบัใจความส าคญัของเรื่องได ้

2.3 ความสามารถอ่านจับใจความส าคัญ คือการอ่านที่สามารถจับหัว
เรื่องและใจความส าคญัของเรื่องที่อ่านได ้

2.4 ความสามารถวิเคราะหแ์ละประเมินความสมัพนัธข์องเนือ้ความและ
สนุทรียศาสตรข์องการใชภ้าษาสามารถใชค้วามรูท้างดา้นไวยากรณภ์าษาองักฤษ ความเขา้ใจใน
สิ่งที่อ่าน การวิเคราะห ์ตลอดจนสามารถประเมินสิ่งที่อ่านมาไดอ้ย่างมีเหตแุละผล 

รีเบ็คกา้ วาเล็ตท ์Valette (1977 อา้งถึงใน ก่ิงแกว้ อารีรกัษ์ (2546, น.86-87) ได้
เสนอวิธีการทดสอบการอ่านไวด้งันี ้

1. การอ่านออกเสียง เป็นการทดสอบการอ่านออกเสียงภาษาที่สอง ซึ่ง
สามารถท าไดเ้มื่อนกัเรียนพูดภาษานัน้ๆ ไดค้ล่องแลว้ นกัเรียนที่ออกเสียงไดดี้และเขา้ใจถึงความ
สอดคลอ้งระหว่างเสียงกบัสญัลกัษณ ์จะอ่านไดแ้มอ้าจจะไม่เขา้ใจความหมายก็ตาม 

2. การอ่านเพื่อจบัใจความส าคญั วิธีการท่ีอาจท าไดม้ีดงันี ้
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2.1 อ่านค าถามที่เป็นภาษาที่เรียนใหเ้ขา้ใจ แต่อาจใหต้อบเป็นภาษาแม่
ไดส้  าหรบันกัเรียนในระยะเริ่มตน้ 

2.2 ให้ผูเ้รียนอ่านขอ้ความที่ตัดจากหนังสือพิมพ์ แลว้บอกว่าเป็นเรื่อง
เก่ียวกบัอะไร เช่น ข่าว รายงานอากาศ กีฬา บนัเทิง เป็นตน้ 

2.3 อ่านโดยใชก้ารกวาดสายตา เช่น ใหด้หูนา้แรกของหนังสือพิมพแ์ละ
ใหห้าบทความต่อไปนี ้เช่น รายงานอากาศ ผลของการแข่งขนัฟตุบอล เป็นตน้ 

2.4 อ่านคร่าวๆ เช่น ใหน้ักเรียนอ่านจดหมาย แลว้แยกเป็นกลุ่มๆ ตาม
ความคิดเห็น 

3. การทดสอบการรบัขอ้มูล เป็นการตอบค าถามจากบทความที่หลากหลาย 
เช่นบทความทางวิทยาศาสตร ์หนงัสือพิมพ ์วารสาร โฆษณา เป็นตน้ 

4. การอ่านขอ้ความที่ตัดตอนมาจากหนังสือแลว้ใหต้อบค าถาม ซึ่งจะเป็น
แบบเลือกตอบเพื่อทดสอบความเขา้ใจเป็นส่วนใหญ่ อาจให้ตอบแบบถูก ผิด หรือหากเป็นการ
ตอบค าถามโดยเขียนตอบ ซึ่งตอ้งเก่ียวกบัทกัษะการอ่าน และการเขียนประกอบกนั ควรใหค้ะแนน
ทัง้ในดา้นเนือ้หาและรูปแบบภาษา หรือหากเป็นการตอบปากเปลา่ก็ควรใหค้ะแนนทัง้จากการอ่าน
และการพดูดว้ย 

นอกจากนี ้ (กิ่ งแก้ว อารีรักษ์ , 2546 , น.87) ยังได้เสนออีกหนึ่ งวิ ธีการที่มี
ประสิทธิภาพอีก คือ วิธีการทดสอบโคลส ซึ่งมีลักษณะคลา้ยกับขอ้สอบแบบเติมค า แต่ต่างกัน
ตรงที่ขอ้สอบแบบโคลซจะเวน้ค าอย่างเป็นระบบ ตัง้แต่ทุกๆ 5 ถึง 10 ค า แต่ที่นิยมใชก้ันมากคือ  
5 ถึง 7 ค า และเนือ้เรื่องที่น ามาท าขอ้สอบประเภทนีต้อ้งเป็นเนือ้เรื่องที่เหมาะสมกบันกัเรียน 

Hughes (2003, p.143-152) ไดเ้สนอลักษณะของแบบทดสอบส าหรบัการวัด
ความรูท้กัษะการอ่าน มีหลายรูปแบบดงันี ้

1. ขอ้สอบแบบหลายตวัเลือก เป็นแบบที่นิยมกนัอย่างแพร่หลาย แต่ขอ้สอบ
ประเภทนีน้ัน้ผูส้อนตอ้งระมัดระวังในการเลือกตัวลวง ตัวลวงควรมีประสิทธิภาพในการจ าแนกผู้
ทดสอบไดดี้ 

2. ขอ้สอบแบบตอบสั้น เป็นแบบทดสอบที่ใหผู้ท้ดสอบตอบแบบสั้นๆ เป็น
การวดัความเขา้ใจ ใหผู้ท้ดสอบระบ ุเขียนขอ้ความตอบ ตามค าถามที่ไดร้บั 

3. ขอ้สอบแบบเติมค าในช่องว่า มีลกัษนะคลา้ยกับขอ้สอบแบบโคลซ โดย
เวน้ช่องว่างใหผู้ท้ดสอบเติมค าลงไป 
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4. ข้อสอบแบบการถ่ายโอนข้อมูล เช่นการเติมข้อมูลในตาราง การเขียน
แผนภาพ เป็นตน้ 

จากข้อความข้างต้นเก่ียวกับการวัดและประเมินผลทางทักษะการอ่านนั้น ผู้สอน
สามารถออกแบบโดยใชรู้ปแบบที่หลากหลาย และค านึงถึงผูเ้รียนดว้ย รวมทัง้แบบทดสอบที่ใชใ้น
การวดัและประเมินนัน้ตอ้งมีประสิทธิภาพ และสามารถประเมินผลไดอ้ย่างแม่นย า และครอบคลมุ
ในสิ่ง หรือประเด็นที่ผูส้อนตอ้งการวดั 

1.8 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการอ่านเชิงรุก 
งานวิจัยในประเทศ 

ศกัดิ์ดา เปลี่ยนเดชา (2561, น.227-228) ไดพ้ัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพของ
รูปแบบการจัดการเรียนรูก้ารอ่านเชิงรุก และศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูก้าร
อ่านเชิงรุก ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุกท าใหค้วามสามารถในการอ่านเชิงรุก
และความสามารถในการเขียนเชิงสรา้งสรรคข์องผูเ้รียนเพิ่มขึน้ อนัเนื่องมาจากการพฒันารูปแบบ
การจดัการเรียนรูก้ารอ่านเชิงรุกมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบเนน้การเรียนรูเ้ชิงรุกและการเรียนรู้
ศตวรรษที่ 21 โดยการเรียนรูก้ารอ่านเชิงรุกนีเ้นน้ใหผู้เ้รียนปฏิบติัการอ่านและเขียนควบคู่กับการ
ท ากิจกรรม ฝึกฝนดว้ยตนเอง และร่วมมือกบัผูอ่ื้นในการเรียนรู ้และเนน้การจัดประสบการณต์าม
ความถนนัของผูเ้รียน  

งานวิจัยต่างประเทศ 
หยาง หลิโจว (2555, น.48-57) ไดพ้ัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาไทยเพื่อ

ความเข้าใจ ตามแนวการสอนแบบ Active Reading และหลักการเรียนรูแ้บบร่วมมือ ส าหรับ
นกัศึกษาชัน้ปีที่ 2 ภาควิชาภาษาไทย คณะภาษาและวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย ์มหาวิทยาลยัยูน
นาน จ านวน 62 คน เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม
และศึกษาเจตคติของผูเ้รียนที่มีต่อรูปแบบการสอนดังกล่าว โดยใชแ้บบทดสอบวดัความสามารถ
ในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเมขา้ใจ และแบบวัดเจตคติที่มีต่อรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึน้ 
ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังการเรียนตามรูปแบบการสอนท่ี
ผูว้ิจัยพัฒนาขึน้มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนตามการสอนแบบปกติ และเจตคติของ
ผูเ้รียนกลุ่มทดลองอยู่ในระดบัเห็นดว้ยกบัรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ซึ่งรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนนีเ้นน้ใหผู้เ้รียนไดร้่วมกิจกรรมการเรียนรูท้ี่เปิดโอกาศใหผู้เ้รียนมีบทบาทส าคัญใน
การเรียนรู ้และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู ้รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้เรี ยนไดแ้ลกเปลี่ยน
ความรูค้วามคิดเห็นซึ่งกนัและกนั 
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2. แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนือ้หาและภาษา (Content and Language 
Integrated Learning) 

2.1 ความหมายของแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา 
(Content and Language Integrated Learning) 

แนวคิดการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษา (Content and Language 
Integrated Learning) หรือเรียกกันแบบสั้นๆ ว่า CLIL นั้นเกิดขึ ้นครั้งแรกเมื่อปี 1994 โดย
ผูเ้ชี่ยวชาญในสหภาพยุโรปคือ เดวิด มารช์ (David Marsh) และแอนน ์มาเจอร ์(Anne Maljers) 
แนวคิดการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษา หรือ CLIL นีเ้ป็นที่นิยมแพร่หลายใน
หลายประเทศของทวีปยุโรป เนื่องจากเป็นการจดัการเรียนการสอนที่เนน้การสอนเนือ้หาควบคู่ไป
กบัการเรียนรูท้ักษะทางภาษา เป็นการบูรณาการโดยเรียนรูว้ิชาเนือ้หาต่างๆ โดยใชท้ักษะภาษา
เป็นเครื่องมือ ซึ่งการเป็นการเรียนรูท้ี่ผูเ้รียนจะไดม้มุมองที่ต่างไปจากเดิม ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรูท้กัษะ
ทางภาษาผ่านเนื ้อหาวิชาต่างๆ ไม่ได้แยกเรียนเฉพาะทักษะภาษาแบบในอดีตที่ผ่านมา  
(Do, Philip, & David, 2010 , p.1 -2 ; Montalto, Walter, Theodorou, & Chrysanthou, 2018 , 
p.6; Sulistova, 2013, p.48) 

นักวิชาการศึกษา และผูเ้ชี่ยวชาญอธิบายถึงความหมายของ CLIL หรือการจัดการ
เรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษาไวด้ังนี ้CLIL คือ วิธีการทางการศึกษาที่ผนวกการสอน
ภาษาและการสอนเนือ้หาเขา้ดว้ยกนั โดยวิธีการสอนนีเ้นน้ใหค้วามส าคญักบัทัง้ภาษา และเนือ้หา 
โดยผูเ้รียนจะเรียนเนือ้หาวิชาผ่านภาษาเป้าหมายหรือภาษาที่สอง เช่น การเรียนวิชาศิลปะดว้ย
ภาษาอังกฤษ ครูผู้สอนจะสอนเนือ้หาวิชาศิลปะด้วยการใชภ้าษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการ
สื่อสาร ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรูค้วามรูใ้นเนือ้หาวิชาศิลปะ และไดเ้รียนรูท้ักษะทางภาษาไปพรอ้มกัน 
(Do et al., 2010, p.1-2; Montalto et al., 2018, p.6) 

น อ ก จ า ก นี ้  Ioannou & Pavlou (Ioannou Georgiou, S & Pavlou, P. (2011  
as cited in Montalto et al., 2018, p.6) ยังไดก้ล่าวถึงลักษณะของการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณา
การเนือ้หาและภาษาไว ้3 ประการดงันี ้

1. การจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนื ้อหาและภาษาเป็นการเรียนการสอนที่
บูรณาการเนือ้หาและการเรียนภาษาเขา้ดว้ยการ โดยเน้นความส าคัญทั้งเนือ้หาวิชาต่างๆ และ
ทกัษะทางภาษา ผูเ้รียนจะเรียนภาษาเปา้หมายผ่านการเรียนเนือ้หาวิชาต่างๆ 

2. การจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษาสามารถบูรณาการไดก้บัทุก
ระดับชั้น และไดก้ับทุกภาษา เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองความหลากหลายทาง
วฒันธรรม และเป็นการเรียนการสอนท่ีเป็นการเรียนรูต้ลอดชีวิต 
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3. การจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษาเป็นกระบวนการที่เก่ียวขอ้ง
กับการพัฒนาดา้นสังคม วัฒนธรรม สติปัญญา ภาษาศาสตร ์และอ่ืนๆ ที่เป็นทักษะการเรียนรู ้
และช่วยอ านวยความสะดวกในการเรียนเนือ้หาและภาษา 

จากความเป็นมาและความหมายของแนวคิดการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หา
และภาษา (Content and Language Integrated Learning) จะเห็นไดว้่าการเรียนรูแ้บบ CLIL นี ้
เป็นวิธีการที่ค  านึงถึงความหลากหลายของวฒันธรรมภาษาและความแตกต่างของผูเ้รียน ท าให้
ผูเ้รียนไดเ้ปิดมมุมองในการเรียนภาษาที่แตกต่างไปจากเดิม และการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการ
เนือ้หาและภาษานั้นสอดคล้องกับการจัดการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 เนื่องจากการเรียนรูแ้บบ
บูรณาการเนือ้หาและภาษาเป็นการเรียนรูท้ี่ใหค้วามส าคัญกับทักษะการเรียนรูต่้างๆ เช่น ทกัษะ
ดา้นสงัคม วฒันธรรมเป็นตน้ เป็นการจดัการเรียนรูท้ี่เป็นการบูรณาการ และเนน้ใหผู้ ้เรียนไดเ้รียน
ทักษะทางภาษาผ่านบริบทที่เป็นสภาพจริง ได้ใช้ทักษะภาษาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้และ
สื่อสาร เป็นการจดัการเรียนรูท้ี่เตรียมผูเ้รียนในพรอ้มส าหรบัอนาคต และเป็นการส่งเสริมใหผู้เ้รียน
เรียนรูอ้ย่างมีอิสระ 

2.2 องคป์ระกอบของแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา 
(Content and Language Integrated Learning) 

การจัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการบูรณาการเนื ้อหาและภาษา ครูผู้สอนจะต้อง
ค านึงถึงองค์ประกอบส าคัญ 4 ประการ หรือเรียกว่า The 4Cs Framework of CLIL (Do et al., 
2010, p.41) 
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ภาพประกอบ 1 แนวคิดการจดัการเรียนรูแ้บบบรูณาการเนือ้หาและภาษา 
 

ที่มา : (Do et al., 2010) 
 

จากภาพแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื ้อหาและภาษาแสดงถึง
องคป์ระกอบ 4 ประการที่สอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู ้ซึ่งองคป์ระกอบต่างๆ มีดงันี ้ดา้นเนือ้หา 
(Content) ด้านการสื่อสาร (Communication) ด้านความรู้ (Cognition) และด้านวัฒนธรรม 
(Culture)  

ดา้นเนือ้หา (Content) คือความกา้วหนา้ในดา้นเนือ้หาวิชาที่ก าหนดไวใ้นหลกัสตูรไม่
ว่าจะเป็นความกา้วหนา้ทางดา้นความรู ้ทกัษะ และความเขา้ใจ ดงันัน้ในการจดัการเรียนการสอน
แบบบูรณาการเนือ้หาและภาษาจะตอ้งเนน้ดา้นเนือ้หาใหเ้ท่ากนักบัดา้นภาษา ผูเ้รียนตอ้งสามารถ
สรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง มีความเขา้ใจเนือ้หาวิชา และพัฒนาทักษะต่างๆได ้(personalized 
learning) ดา้นการสื่อสาร (Communication) คือการใชห้ลกัภาษาและการเรียนรูภ้าษาแบ่งเป็น 3 
ส่วนไดแ้ก่ ภาษาในการเรียนรู ้(Language of Learning) ภาษาส าหรบัการเรียนรู ้(Language for 
Learning) และ ภาษาที่ เกิดขึน้ผ่านการเรียนรู้ (Language through Learning) โดยครูผู้สอน
จะต้องสรา้งกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้ภาษาและเน้นให้ผู ้เรียน ได้เรียนรูท้ักษะทางภาษาและ
สามารถใชท้ักษะทางภาษานัน้ติดต่อสื่อสาร หรือใชท้ักษะภาษาในการร่วมกิจกรรมการเรียนรูไ้ด ้



  27 

ผูเ้รียนจะตอ้งปฏิสมัพันธก์บัเพื่อน หรือกบัครูผูส้อน โดยใชภ้าษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ดา้น
ความรู ้(Cognition) คือกระบวนการเรียนรู ้และกระบวนการคิด การเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หา
และภาษา ผู้เรียนจะต้องพัฒนาทักษะการคิด เชื่อมโยงความเข้าใจด้านเนื ้อหาและภาษาเข้า
ดว้ยกัน เช่น ผูเ้รียนตอ้งสามารถอธิบายความรูด้้านเนือ้หา โดยใช้ความรูด้้านทักษะภาษาเป็น
เครื่องมือในการสื่อสาร เป็นต้น โดยทั่วไปนั้นจะพิจาณาทฤษฏีการเรียนรูข้องบลูม (Bloom’s 
taxonomy) การเรียนรู ้6 ขัน้ไดแ้ก่ ความจ า ความเขา้ใจ การประยุกตใ์ช ้การวิเคราะห ์การประเมิน 
และการสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ ผูส้อนจะตอ้งค านึงถึงระดับขัน้การเรียนรูใ้นการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามที่หวัง หรือตามที่ก าหนดในจุดประสงค์ของการเรียนการสอน ดา้นวัฒนธรรม 
(Culture) หมายถึงพัฒนาการดา้นความเขา้ใจในเรื่องของความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม หรือ
การเรียนรู ้รบัรู ้และเขา้ใจถึงความแตกต่าง และหลากหลาย และน าไปสูค้วามเขา้ใจตนเองและ
สามารถเขา้ใจผูอ่ื้นได ้(Do et al., 2010, p.41-42) 

นอกจากนีส้ามารถอธิบายเพิ่มเติมจากภาพแนวคิดการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการ
เนือ้หาและภาษาไดว้่าการจดัการเรียนรูแ้บบ CLIL ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรูท้ัง้ดา้นเนือ้หาวิชาและทกัษะ
ภาษาผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ผูเ้รียนได้จะใชท้ักษะภาษาเป็นเครื่องมือในการเรียนรูส้ิ่งใหม่ 
และติดต่อสื่อสาร รวมทัง้การมีปฏิสมัพนัธก์บัเพื่อน และครูผูส้อน ผูเ้รียนจะไดพ้ฒันาทกัษะการคิด 
และการเรียนรู ้จนสรา้งเป็นองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง และผูเ้รียนจะสามารถเขา้ใจถึงความแตกต่าง
หลากหลายในการเรียนรู ้ 

ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเนือ้หาและภาษา (Content and 
Language Integrated Learning) นัน้ผูส้อนตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบ 4Cs ที่จะท าใหก้ารจดัการ
เรียนรูเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และท าใหเ้กิดประโยชนก์ับผูเ้รียนอย่างสงูสดุ ซึ่ง โคล ฮูด และ 
มารช์ (2010) ไดน้ าเสนอแผนภาพที่แสดงถึงภาพรวมของการออกแบบหน่วยการเรียนรูท้ี่สมัพนัธ์
กบั 4Cs ดงันี ้
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ภาพประกอบ 2 โครงสรา้งหน่วยการเรียนรูแ้บบบรูณาการเนือ้หาและภาษา  
 
ที่มา : (Do et al., 2010, p.56) 
 

จากแผนภาพโครงสรา้งหน่วยการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษาขา้งต้น
สามารถอธิบายเพิ่มเติมไดว้่าการออกแบบหน่วยการเรียนรูต้ามแนวทางการจัดการเรียนรูแ้บบ
บูรณาการเนื ้อหาและภาษานั้นครูผู้สอนต้องก าหนดหัวข้อหลักและวิเคราะห์เนื ้อหา รวมทั้ง
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใ้ห้สอดคล้องกับหัวขอ้หลักและองค์ประกอบ 4Cs ซึ่งไดแ้ก่ เนือ้หา 
ความรู ้วฒันธรรม และการสื่อสาร ทัง้นีก้ารสื่อสารยังไดแ้บ่งลกัษณะของการใชภ้าษาเป็น 3 ส่วน
ได้แก่ ภาษาในการเรียนรู้ (Language of Learning) ภาษาส าหรับการเรียนรู ้(Language for 
Learning) และ ภาษาที่เกิดขึน้ผ่านการเรียนรู ้(Language through Learning)  

นอกจากนีแ้นวคิดการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษา หรือ CLIL จะ
ท าใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตนเอง และฝึกทกัษะการเรียนรูท้ี่แตกต่างไปจากเดิม เป็นการเตรียมผูเ้รียน
ให้พรอ้มส าหรับการด าเนินชีวิต การท างานในโลกปัจจุบัน และในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไป  
ดงัค ากล่าวของ (พรพิมล ประสงคพ์ร, 2557, น.83-84) ในงานวิจยัที่ว่าการเรียนรูแ้บบบูรณาการ
เนื ้อหาและภาษาเป็นการเรียนรูท้ี่เสริมสรา้งความเข้าใจและความรูใ้นความหลากหลายของ
วัฒนธรรม พัฒนาสมรรถนะทางภาษาทักษะในการสื่อสารในหลายวัฒนธรรม ท าให้ผูเ้รียนได้
เรียนรูเ้นือ้หาวิชาในมมุมองที่แตกต่างไปจากเดิม ไดใ้ชภ้าษาเป้าหมายในการสื่อสาร และเป็นการ
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เพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรูอี้กดว้ย การจดัการเรียนรูแ้บบ CLIL ท าใหผู้เ้รียนไดพ้ัฒนาศกัยภาพได้
เต็มความสามารถ และพรอ้มส าหรบัการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขนัของสงัคมในยุคปัจจุบนั อีก
ทั้งเป็นการพัฒนาอย่างยิ่งยืน สอดคล้องกับค ากล่าวของ (ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรตัน์, 2017, 
p.156) ที่ว่าการจัดการเรียนการสอนแบบ CLIL เป็นการจ าลองสังคมไวใ้นห้องเรียนผู้เรียนได้
เรียนรูแ้ละปรบัตัวขณะเรียนเนือ้หาวิชาและทักษะภาษา เช่นเดียวกับชีวิตจริงที่ผูเ้รียนตอ้งพัฒนา
และเรียนรูต้ลอดชีวิต และผูเ้รียนตอ้งเรียนรูแ้ละยอมรบัความแตกต่างหลากหลายในสงัคมเพื่อเป็น
การพฒันาสงัคมอย่างยั่งยืน 

2.3 กระบวนการของแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา 
(Content and Language Integrated Learning) 

แนวคิดการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษา (Content and Language 
Integrated Learning) จะประสบความส าเร็จไดน้ั้นครูจะต้องด าเนินการสอนตามกระบวนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ โคล ฮดู และ มารช์ (2010) ไดน้ าเสนอขัน้ตอนการวางแผนการจดัการเรียนรู้
ตามแนวทางการจดัการเรียนรูแ้บบบรูณาการเนือ้หาและภาษาไว ้6 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. การสรา้งแนวคิดร่วมกันระหว่างครูผู้สอนวิชาเนือ้หาและวิชาภาษาในการ
ก าหนดเป้าหมายร่วมกัน การร่วมกันสรา้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์ส าหรบัการจัดการเรียนรูแ้บบ
บรูณาการเนือ้หาและภาษา 

2. การวิเคราะหรู์ปแบบในการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษาโดย
ค านึงถึงบรบิทของสถานศกึษา สภาพแวดลอ้ม การจดัหาครูผูส้อน รวมทัง้นโยบายการศกึษาชาติ 

3. การวางแผนหน่วยการเรียนรู ้โดยการสรา้งแผนภาพและค านึงถึงองคป์ระกอบ 
4Cs อันไดแ้ก่ เนือ้หาวิชา ความรู ้การสื่อสาร และวัฒนธรรม รวมทั้งแนวคิดต่างๆที่ส  าคัญและ
เหมาะสมในการน ามาวางแผนการจดัการเรียนรู ้

4. การเตรียมหน่วยการเรียนรู ้ปรับเปลี่ยนแผนภาพความคิดที่ ได้จากการ
วางแผนหน่วยการเรียนรูไ้ปสู่เครื่องมือ แหล่งคน้ควา้ กิจกรรม และงานต่างๆ รวมทัง้วิธีการศึกษา
เรียนรู ้

5. การดแูลและการประเมินผลการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษา 
ตรวจสอบผลลพัธใ์นการใชแ้ผนหน่วยการเรียนรู ้กระบวนการเรียนรูข้องนกัเรียน และวิเคราะหส์ิ่งที่
ตอ้งปรบัปรุง หรือแกไ้ขในการวางแผนครัง้ต่อไป 

6. การสะทอ้นผลการจดัการเรียนรูแ้ละการตรวจสอบ โดยการสรา้งกลุ่มแห่งการ
เรียนรูแ้ละรว่มกนัพฒันาการจดัการเรียนรูแ้บบบรูณาการเนือ้หาและภาษา 
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จากขัน้ตอนการวางแผนการจดัการเรียนรูต้ามแนวทางของแนวคิดการจดัการเรียนรู้
แบบบรูณาการเนือ้หาและภาษาทัง้ 6 ขัน้ตอนนัน้ สามารถอธิบายเพิ่มเติมไดว้่า การวางแผนหน่วย
การเรียนรูต้ามแนวทางการสอนแบบบูรณาการเนือ้หาและวิชานัน้ สามารถท าไดโ้ดยตอ้งค านึงถึง
บรบิทต่างๆ ภายในสถานศกึษา ครูผูส้อนตอ้งวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้ม เนือ้หา ผูเ้รียน และน ามาใช้
ในการวางแผน อีกทัง้ยงัตอ้งเฝ้าติดตามผล และประเมินผลการจดัการเรียนรูเ้พื่อน ามาพฒันาและ
ปรบัปรุงในการวางแผนการจัดการเรียนรูใ้นครัง้ต่อไป เพื่อเป็นการท าใหก้ารจัดการเรียนรูแ้บบ
บูรณาการเนือ้หาและภาษาเป็นการจัดการเรียนรูท้ี่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ผูเ้รียน 

นอกจากนีก้ารที่จะสามารถจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนือ้หาและภาษาไดดี้และมี
ประสิทธิภาพนัน้ตอ้งอาศยัความรว่มมือจากผูเ้ก่ียวขอ้งในดา้นการศกึษาทุกฝ่าย ไดแ้ก่ผูท้ี่มีอ  านาจ
ในการบรกิารสถานศึกษา ผูป้กครอง ครู และนักเรียน โดยแต่ละฝ่ายตอ้งใหค้วามร่วมมือและร่วม
ใจกนัในการจดัการศึกษาแบบบูรณาการเนือ้หาและภาษา โดยเฉพาะครูและนกัเรียนถือว่าเป็นผูท้ี่
มีบทบาทหลกัที่จะท าใหก้ารศกึษาประสบผลส าเรจ็ (Ball, Kelly, & Clegg, 2015, p.258-259) 

2.4 การประเมินผลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา (Content 
and Language Integrated Learning) 

แนวคิดการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษาเป็นวิธีการเรียนรูท้ี่เนน้ทัง้
เนือ้หาวิชาและทักษะทางภาษา ในดา้นการประเมินผลการจัดการเรียนรูผู้เ้ชี่ยวชาญ นักวิชาการ
ศกึษาไดเ้สนอแนวคิดไวด้งันี ้

การประเมินผลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื ้อหาและภาษานั้นเป็น
กระบวนการที่ค่อนขา้งยากเนื่องจากเน้นทั้งวิชาเนือ้หาและการใชท้ักษะทางภาษา โดยในการ
ประเมินผลนั้นสามารถท าได้ทั้งการประเมินผลในระหว่างการจัดการเรียนรู้ (Formative 
Assessment) และการประเมินผลหลังการจัดการเรียนรู้ (Summative Assessment) ซึ่งการ
ประเมินผลระหว่างการเรียนรูน้ัน้จะท าใหผู้เ้รียนไดท้ราบจุดดี จุดเด่นของการเรียน การท างาน หรือ
การร่วมกิจกรรม ผูส้อนสามารถใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบัเป็นรายบุคคลเพื่อใหผู้เ้รียนไดพ้ัฒนาและ
ปรบัปรุง ส่วนการประเมินผลหลงัการจัดการเรียนรูเ้ป็นการประเมินว่าผูเ้รียนรู ้หรือไม่รูใ้นสิ่งที่ได้
เรียนไป และเป็นการประเมินเพื่อตัดสินว่าผลการเรียนในเนือ้หาวิชานัน้ๆ ของผู้เรียนเป็นอย่างไร 
(Ball et al., 2015, p.258-259; Do et al., 2010)  

นอกจากนี ้โคล ฮูด และ มารช์ (2010) ยังไดเ้สนออีกว่าการประเมินผลดา้นเนือ้หา
ครูผูส้อนสามารถอาจทดสอบดว้ยภาษาที่หนึ่งหรือภาษาแม่ และประเมินผลในความรูด้า้นเนือ้หา
ของผูเ้รียน สว่นการประเมินผลดา้นทกัษะภาษาผูส้อนตอ้งประเมินความสามารถดา้นทกัษะภาษา
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โดยผูเ้รียนตอ้งสามารถจ าความรูด้า้นเนือ้หาวิชาได ้เช่นผูเ้รียนตอ้งสามารถบอกความหมายของ
ค าศัพทเ์ฉพาะต่างๆ อธิบาย โตแ้ยง้ แสดงความคิดเหตุเก่ียวกับความรูด้า้นเนือ้หาโดยใชท้ักษะ
ทางภาษาเป็นเครื่องมือ และครูผูส้อนสามารถทดสอบดว้ยรูปแบบการทดสอบที่หลากหลายตาม
ความเหมาะสม 

2.5 ข้อดีและข้อจ ากัดของแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหาและ
ภาษา (Content and Language Integrated Learning)  

แนวคิดการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนื ้อหาและภาษามีข้อดีและข้อจ ากัดที่
ครูผูส้อนจะตอ้งค านึงถึงและน ามาประยุกตใ์นการออกแบบการสอน หรือการออกแบบกิจกรรม 
ผูเ้ชี่ยวชาญและนักการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงขอ้ดีและขอ้จ ากัดของการจัดการเรียนรูแ้บบ
บูรณาการเนื ้อหาและภาษา (Dale & Tanner, 2012, p.11-13; Montalto et al., 2018, p.10; 
Sulistova, 2013, p.50; Harrop (2012 อา้งถึงใน ชริโศภณ อินทาปัจ, 2559, น.11-13) ผูว้ิจัยได้
สรุปวิเคราะหม์าดงันี ้ 

ข้อดี 
1. การจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนื ้อหาและภาษา หรือ CLIL เป็นการ

พัฒนาทักษะการคิด (Thinking Skill) ของผู้เรียน ท าให้ผู ้เรียนได้ฝึกการคิด วิเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ 

2. กระบวนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษาเป็นการเรียนรู้
บนพืน้ฐานบรบิทในชีวิตจรงิ (Based on real life) ท าใหผู้เ้รียนไดฝึ้กปรบัตวัเขา้กบัสถานการณจ์ริง
ของสงัคมยคุปัจจบุนั 

3. กระบวนการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษาช่วยใหผู้เ้รียน
ฝึกการท างานแบบรว่มมือ หรือการท างานเป็นทีม 

4. กระบวนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษาเป็นการพฒันา
ผู้สอนและผู้เรียนในด้านความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับความหลากหลายและแตกต่างในสังคม 
รวมทัง้เป็นการสรา้งทศันคติที่ดีเก่ียวกบัความแตกต่างหลากหลาย 

5. กระบวนการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนื ้อหาและภาษาท าใหผู้เ้รียน
ไดร้บัโอกาสเปิดกวา้ง และมีคณุสมบติัตรงกบัการท างานในสงัคมยคุปัจจบุนัมากขึน้ อีกทัง้ยงัสรา้ง
โอกาสใหผู้เ้รียนไดม้ีความสามารถเดินทางออกไปท างานในต่างประเทศที่ใชภ้าษาเป้าหมายมาก
ขึน้ 

6. กระบวนการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษาจะได้รบัการ
กระตุน้ เสรมิสรา้งแรงบนัดาลใจ และการมีทศันคติที่ดีต่อวิชาเนือ้หาและภาษามากยิ่งขึน้ 
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7. กระบวนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษาท าใหผู้เ้รียนได้
พัฒนาทักษะดา้นการสื่อสารดว้ยภาษาเป้าหมาย และยังเป็นการพัฒนาสมรรถนะดา้นภาษาอีก
ดว้ย 

8. กระบวนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษาท าใหผู้เ้รียนได้
เรียนรูอ้ย่างมีความหมายและเป็นการสรา้งองค์ความรูด้้วยตนเอง ด้วยกิจกรรมการเรียนรูท้ี่
หลากหลาย 

9. กระบวนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษาเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรูว้ิชาเนือ้หาผ่านมมุมองที่แตกต่างหลากหลาย 

ข้อจ ากัด 
1. กระบวนการจดัการเรียนรูแ้บบบรูณาการเนือ้หาและภาษาใชร้ะยะเวลาใน

การเตรียมสื่อ และกิจกรรมการสอนค่อนขา้งนาน 
2. ครูและนักเรียนที่ขาดทักษะในการใชภ้าษาอาจท าใหเ้กิดอุปสรรคในการ

เรียนรูแ้บบบรูณาการเนือ้หาและภาษาได ้
3. ครูผูส้อนขาดความเขา้ใจเก่ียวกบัการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หา

และภาษาอาจท าใหผู้เ้รียนเรียนรูไ้ดอ้ย่างไม่มีประสิทธิภาพ 
4. หากผู้สอนขาดแรงบันดาลใจในการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้บบ

บรูณาการเนือ้หาและภาษาอาจท าใหก้ารจดัการชัน้เรียนลม้เหลวได ้  
ทัง้นีก้ารจดัการเรียนรูรู้ปแบบต่างๆ มกัมีขอ้ดีและขอ้จ ากดัแตกต่างกนัไป การจดัการ

เรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษาก็เช่นเดียวกัน ดังนัน้การพัฒนาความสามารถในการอ่าน
เชิงรุกในครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดน้ าแนวคิดการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษา (Content 
and Language Integrated Learning) มาดัดแปลง และท าความเขา้ใจและศึกษาแนวทางเป็น
อย่างดี รวมทัง้ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รียนในการออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอน เช่นการใหผู้เ้รียนท าการเป็นกลุ่ม (Group Work) หรือการท างานเป็นคู่ (Pair Work) อีก
ทัง้สรา้งแรงจูงใจใหผู้เ้รียนมีความกระตือรือรน้ในการศึกษาเรียนรูอ้ยู่เสมอ เพื่อการเรียนรูอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นการศกึษาที่ยั่งยืน 
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2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหาและ
ภาษา (Content and Language Integrated Learning) 

2.6.1 งานวิจัยในประเทศ 
พรพิมล ประสงค์พร (2557, น.87) ได้ศึกษาการเสริมสรา้งสมรรถนะของครู

ส าหรบัการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษดว้ยแนวคิดการจัดการเรียนรู ้แบบบูรณาการ
เนือ้หาและภาษา (CLIL) ดว้ยการอบรมครูสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนมัธยมขยายโอกาส สังกัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จ านวน 21 คน พบว่า หลกัสตูรเสริมสรา้ง
สมรรถนะของครูดา้นการจดัการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษดว้ยแนวคิดการจดัการเรียนรูแ้บบ 
CLIL นั้นเป็นการน าแนวคิดใหม่มาถ่ายทอดให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โดยครูผู้สอนวิชา
ภาษาองักฤษที่ไดร้บัการส่งเสริมสมรรถนะมีความเห็นต่อการจดัการเรียนรูแ้บบ CLIL อยู่ในระดับ
มาก และมากที่สุดทุกรายการประเมิน แสดงใหเ้ห็นว่าแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนแบบ 
CLIL นีเ้ป็นรูปแบบการสอนที่ตรงกับความตอ้งการของครูผูส้อนวิชาภาษาอังกฤษ อีกทัง้รูปแบบ
การสอนนี ้ยังเป็นการเรียนรูแ้บบเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ได้ฝึกปฏิบัติ ได้ท ากิจกรรมที่
แตกต่างหลากหลาย ทัง้นีผู้ว้ิจยัไดเ้สนอข้อเสนอแนะเก่ียวกบังานวิจยัไวว้่าควรมีการศึกษาวิจยัถึง
ผลของการสอนด้วยแนวคิดการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษา (CLIL) ในด้าน
ความสารมารถในการใชภ้าษาองักฤษเป็นรายทกัษะ เช่นความสามารถทางการอ่าน เป็นตน้ 

ขวญัจิตต ์สุวรรณนพรตัน ์(2017, น.151-152) ไดศ้ึกษาการพฒันารายวิชาตาม
แนวบูรณาการเนือ้หาและภาษาเพื่อเสริมสรา้งการตระหนักรูใ้นวัฒนธรรมและความสามารถใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรบันกัศึกษาไทยระดับปริญญาบณัฑิตในหลกัสตูรนานาชาติ พบว่า
นักศึกษาระดับปริญญาบณัฑิตสนใจเรียนรูท้างดา้นวัฒนธรรม และรายวิชาตามแนวบูรณาการ
เนือ้หาและภาษามีประสิทธิผล และนักศึกษามีความคิดเห็นเชิงบวกเก่ียวกับรายวิชาตามแนว 
CLIL ดงันัน้สรุปไดว้่าการพฒันารายวิชาตามแนว CLIL ก่อใหเ้กิดการตระหนกัรูใ้นวฒันธรรมและ
พฒันาการสื่อสารภาษาองักฤษได ้ดงันัน้ควรมีการพฒันารายวิชาตามแนว CLIL ต่อไป 

ชรโิศภณ อินทาปัจ (2559, น.16) ไดศ้กึษาการใชบ้รบิทและภาษา (CLIL) ในการ
เรียนการสอนการท าอาหารเป็นภาษาองักฤษ ผลการศึกษาพบว่า ผูเ้รียนไดเ้รียนรูภ้าษาเป้าหมาย
และเนือ้หา โดยผูเ้รียนสามารถใชภ้าษาในสถานการณต่์างๆที่หลากหลาย อีกทัง้การจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการเนือ้หาและภาษายงัเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดร้บัการเสรมิสรา้งแรงจูงใจ และ
เป็นการลดความเหนื่อยลา้ในการเรียนรูท้ักษะทางภาษา เช่น กฏไวยากรณ ์และ ทักษะต่างๆ แต่
อย่างไรก็ตามการจัดการเรียนรูแ้บบใชบ้ริบทและภาษา (CLIL) ครูผูส้อนจะตอ้งค านึงและปรบัใช้
ใหเ้หมาะสมกบับรบิทของผูเ้รียน 
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2.6.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
Hamidavi et al. (2016, p.1649-1650) ไดศ้ึกษาผลของการใชแ้นวคิดการเรียนรู้

แบบบูรณาการเนือ้หาและภาษา (CLIL) ในการอ่านเพื่อความเขา้ใจของนักเรียนชาวอิหร่านอาย ุ
12-14 ที่ เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ จ านวน 60 คน โดยการเปรียบเทียบกลุ่ม
ควบคุมกับกลุ่มทดลอง และทั้ง 2 กลุ่มถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มที่มีความสามารถในการใชภ้าษาสูง
และต ่า รวมเป็นทัง้หมด 4 กลุ่ม พบว่า กลุม่ทดลองทัง้กลุม่ที่มีความสามารถในการใชภ้าษาสงูและ
ต ่าที่ไดร้บัการสอนอ่านผ่านกระบวนการเรียนรูแ้บบเนือ้หาและภาษามีผลคะแนนสูงกว่ากลุ่มที่
เรียนรูด้ว้ยการสอนอ่านแบบเขม้ขน้ แสดงใหเ้ห็นว่าการสอนอ่านดว้ยวิธีการบูรณาการเนือ้หาและ
ภาษาช่วยพัฒนาผูเ้รียนในดา้นการอ่านเพื่อความเขา้ใจ และสามารถพัฒนาผูเ้รียนไดทุ้กระดับ
ความสามารถในการใชภ้าษา 

Blasco (2011, p.44) ได้ศึกษาผลของการใช้วิธีการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณา
เนื ้อหาและภาษาในการพัฒนาทักษะการพูดส าหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองใน
ประเทศสเปนที่มีอายุระหว่าง11-12ปี โดยศึกษาในดา้นความซับซอ้น ความถูกตอ้ง และความ
คล่องแคล่วของการใชท้ักษะภาษา ผลการศึกษาพบว่าผูเ้รียนที่เรียนรูผ้่านกระบวนการจัดการ
เรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษามีสามารถใชท้กัษะการพดูไดซ้บัซอ้นกว่า ถูกตอ้งมากกว่า 
และคล่องแคล่วกว่า ผูเ้รียนที่ไม่ไดเ้รียนรูผ้่านกระบวนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและ
ภาษา แสดงใหเ้ห็นว่าการพฒันาทกัษะการพดูของผูเ้รียนที่เรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาที่สองดว้ย
การจดัการเรียนรูแ้บบบรูณาการเนือ้หาและภาษานัน้ท าให้ผลการพฒันาความสามารถของผูเ้รียน
ดีขึน้ 

Koort (2018, p.51-52) ไดศ้ึกษาการสรา้ง การจัดการและการประเมินผลการ
เรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษารายวิชาวิทยาศาสตรแ์ละภาษาองักฤษส าหรบัเด็กเล็ก ใน
โรงเรียนประถมศึกษา พบว่าการจัดการเรียนรูว้ิชาวิทยาศาสตรแ์ละภาษาอังกฤษดว้ยรูปแบบการ
จัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนื ้อหาและภาษานั้นได้ผลดีในการจัดการเรียนรูส้  าหรบัเด็กเล็ก 
เนื่องมาจากการออกแบบสื่อการสอนที่เหมาะสม การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท้ี่เหมาะกบัเด็ก
วยัประถม และการจดัการเรียนรูแ้บบ CLIL ช่วยใหผู้เ้รียนไดร้บัการเสรมิสรา้งแรงจูงใจในการเรียน 
พรอ้มที่จะเรียนรูแ้ละร่วมกิจกรรม สรุปไดว้่าการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษานี ้
สามารถน ามาปรบัใชก้ับผูเ้รียนไดทุ้กช่วงวัยและระดับของการเรียน ทั้งยังสามารถเพิ่มความพึง
พอใจของผูเ้รียนต่อการจดัการเรียนรูไ้ดอี้กดว้ย 
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Ortiz (2014, p.23-29) ได้ศึกษาความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนชาวพืน้เมืองกาตาลุญญา ประเทศสเปน ที่เรียนภาษาองักฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศด้วยการใชว้ิธีการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษา โดนผู้วิจัย
เปรียบเทียบผลของคะแนนการอ่านระหว่างกลุ่มทดลองที่จดัการเรียนรูด้ว้ยรูปแบบการบูรณาการ
เนือ้หาและภาษามีนักเรียนจ านวน 21 คน (1คาบต่อสัปดาหจ์ากการเรียนแบบปกติ) และกลุ่ม
ควบคุมที่เรียนแบบปกติมีนักเรียนจ านวน 21 คน ผลการศึกษาพบว่าผลของการทดสอบการอ่าน
เพื่อความเขา้ใจดว้ยแบบทดสอบแบบ 2 ฉบับ นักเรียนกลุ่มทดลองที่จัดการเรียนรูต้ามแนวการ
เรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษามีผลคะแนนดีกว่านกัเรียนที่เรียบแบบปกติ ซึ่งอธิบายไดว้่า
การจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษาสรา้งความเขา้ใจ และทักษะการอ่านที่ลุ่มลึก
ใหก้บัผูเ้รียน นอกจากนีก้ารเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษาท าใหบ้ทความที่น ามาสอนอ่าน
มาจากแหล่งที่มาที่หลากหลายและใกลเ้คียงกบับริบทในชีวิตจริงของผูเ้รียน ท าใหผู้เ้รียนสามารถ
เชื่อมโยงความรู ้ขอ้มลู ความเขา้ใจ และภาษาไดดี้กว่า 

 
3. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 

3.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจเป็นสิ่งส าคญัอย่างหนึ่งที่มีผลต่อความส าเร็จของการจดัการเรียนการ

สอนในห้องเรียนซึ่งการจัดการเรียนการสอนจะบรรลุเป้าหมายไดน้ั้น ผู้เรียนจะตอ้งมีความพึง
พอใจต่อการเรียนในรายวิชา มีความพึงพอใจต่อเนือ้หา รวมทัง้กิจกรรมการเรียนการสอน ความ
พงึพอใจมีความหมายโดยทั่วไปดงันี ้

ความพึงพอใจ คือ คณุภาพหรือระดบัของความรูส้ึกนึกคิด ทศันคติ ความพอใจ หรือ
ความชอบใจที่บุคคลมีต่อการท างาน การท ากิจกรรม การรบับริการ รวมทั้งคุณภาพหรือระดับ
ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนใหห้อ้งเรียน (Good, 1973, p.320; ราชบณัฑิตยสถาน, 
2546, น.775) 

ความพึงพอใจของผูเ้รียนมีผลต่อความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นใน
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนครูผูส้อนควรมีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนเพื่อที่จะน า
ผลการประเมินมาปรบัปรุงแกไ้ขและพฒันาการเรียนการสอนต่อไป 

3.2 ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจไดม้ีผูเ้ชี่ยวชาญกล่าวถึงและอธิบาย

ความสมัพนัธข์องความพงึพอใจกบัปัจจยัต่างๆ ดงันี ้
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Maslow (1970, p.35-51) ได้จัดล าดับความต้องการของมนุษย์จากขั้นต ่าสุด
ไปสูข่ัน้สงูสดุเป็น 5 ขัน้ ไดแ้ก่ 

1. ความต้องการทางด้านกายภาพ (Phisiological Needs) ได้แก่ ความ
ตอ้งการอาหาร น า้ และอากาศ ซึ่งสิ่งเหล่านีถื้อว่าเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรบัชีวิต ถา้มนุษยไ์ม่ไดร้บัการ
สนองตอบในขัน้นีจ้ะไม่มีความตอ้งการในขัน้ถดัไป 

2. ความต้องการความปลอดภัย (Safely Needs) มนุษยจ์ะรูส้ึกปลอดภัย 
เมื่อสิ่งเรา้นัน้เป็นสิ่งที่รูจ้กัมกัคุน้ และจะกลวัสิ่งที่แปลกไปจากเดิม 

3. ความตอ้งการความรกั (Love and Belonging Needs) คนทุกคนอยากได้
ความรกัจากคนอ่ืน อยากเป็นเจา้ของ และในขณะเดียวกันอยากใหต้นเป็นที่รกั  และเป็นของใคร
สกัคน บุคคลจะรูส้ึกเหงาและหวา้เหว่ และขาดถ้ารูส้ึกว่าไม่มีใครรกั หรือไม่รูว้่าจะรกัใคร ความ
ตอ้งการชนิดนี ้คนที่ขาดมากยิ่งตอ้งการมากเพื่อชดเชย 

4. ความต้องการเห็นตนเองมี ค่า (Esteem Needs) เป็นความต้องการ
ยอมรบัจากผูอ่ื้นและความตอ้งการภาคภูมิใจในตนเองดว้ย แต่ถ้าความต้องการนีไ้ม่ไดร้บัการ
ตอบสนองจะก่อใหเ้กิดความรูส้กึต ่าตอ้ย ไรค่้า อ่อนแอ หมดหวงั ไม่มีความหมายในสายตาผูอ่ื้น 

5. ความตอ้งการที่จะท าความเขา้ใจตนเอง (Needs for Self-Actualization) 
เป็นความตอ้งการที่จะเขา้ใจตนเองตรงตามสภาพที่ตนเองเป็นอยู่จริง ยอมรบัในสว่นที่เป็นจุดอ่อน 
และจุดบกพร่องของตนเองตอ้งการที่จะเป็นคนชนิดที่เราเป็นไปไดดี้ที่สุด ซึ่งเป็นพืน้ฐานในการ
เลือกอาชีพให้เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง และท าให้สามารถท างานนั้นได้อย่างมี
ความสขุ เต็มความสามารถ 

จากทฤษฎีของมาสโลวจ์ะเห็นไดว้่า มนุษยม์ีความตอ้งการเป็นล าดับขัน้ไป โดยเริ่ม
จากความต้องการต ่าสุด ไปสู่ความต้องการสูงสุด ในด้านการเรียนการสอนการศึกษาความ
ตอ้งการของบุคคลจะท าใหส้ามารถเขา้ใจเหตุผลในการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลนัน้ๆ 
และช่วยใหส้ามารถหาแนวทางในการปรบัปรุง พฒันาความรูส้ึก ความเขา้ใจ และพฤติกรรมของ
บคุคลนัน้ได ้

3.3 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
วิชชาพร เข็มทอง (2558, น.97) ไดศ้ึกษาการพัฒนาสาระการเรียนรูท้อ้งถิ่น เรื่อง

ศิลปกรรมวัดโปรดเกศเชษฐาราม กลุ่มสาระการเรียนรูศิ้ลปะ ส าหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 
6 และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่านักเรียนที่ไดร้บัการจัดการ
เรียนรูด้ว้ยสาระการเรียนรูท้อ้งถ่ิน เร่ือง ศิลปกรรมวดัโปรดเกศเชษฐาราม มีผลสมัฤทธิ์หลงัเรียนสงู
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กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรูด้ว้ยสาระการเรียนรูท้อ้งถิ่นเรื่องศิลปกรรมวดัโปรดเกศเชษฐารามอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 

ธีระ สภุาวิมล (2551, น.77-80) ไดศ้ึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนช่วงชัน้ที่ 3 ของ
โรงเรียนในสงักัดเทศบาลเมืองอ่างทองที่มีต่อการเรียนการสอนสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพล
ศกึษา พบว่า 

1. นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรูส้าระการเรียนรูส้ขุศึกษาและพล
ศึกษาโดยรวมทุกดา้นไดแ้ก่ ดา้นจุดมุ่งหมายของพลศึกษา ดา้นเนือ้หาสาระหลกัสูตร ดา้นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้ด้านประสิทธิภาพของครูผู้สอน ด้านสถานที่อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความ
สะดวก และดา้นการวดัผลและการประเมินผล อยู่ในระดบัมาก 

2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนระหว่างนักเรียนชายกับนักเรียน
หญิงที่มีต่อการจัดการเรียนรูส้าระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา ในดา้นจุดมุ่งหมายของพล
ศึกษา ดา้นเนือ้หาสาระหลกัสตูร ดา้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ดา้นประสิทธิภาพครูผูส้อน ดา้น
สถานที่อปุกรณแ์ละสิ่งอ านวยความสะดวก และดา้นการวดัผลและการประเมินผล พบว่านกัเรียน
มีความพงึพอใจไม่แตกต่างกนั 

จากการศกึษาเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัความพงึพอใจพบว่าการศกึษาความพงึพอใจต่อ
การเรียนการสอนนั้นเป็นประโยนชอ์ย่างมากส าหรบัการพัฒนาการเรียนการสอนของครูผูส้อน 
และท าใหเ้กิดแนวทางในการพฒันาการเรียนการสอนต่อไป 
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บทที ่3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยครัง้นีเ้ป็นวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เพื่อศึกษาผลการพัฒนา

ความสามารถในการอ่านเชิงรุกตามแนวคิดการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษาของ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลงัเรียนและศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิดการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและ
ภาษาผูว้ิจยัไดด้  าเนินตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอย่าง 
2. การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
3. การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การวิเคราะหข์อ้มลู 

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยเป็นนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสารวิทยา สงักัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2562 
จ านวนนกัเรียน 260 คน  

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสารวิทยา 

กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จากนั้นท าการสุ่มเลือกนักเรียนแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยสุ่ม
เลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนภาษาจีน เกาหลี ญ่ีปุ่ น ฝรั่งเศส และแผนการ
เรียนศิลป์-ค านวณ และไดก้ลุม่ตวัอย่างเป็นนกัเรียนแผนการเรียนศิลป์-ค านวณ จ านวน 36 คน 
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แบบแผนการทดลอง 
การวิจัยในครั้งนี ้ใช้แบบแผนการทดลองแบบ One group pretest – posttest 

design มีรูปแบบตามตาราง ดงันี ้
 

ตาราง 1  แบบแผนการทดลอง 
 

กลุ่ม สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 
E T1 X T2 

    
ที่มา : (พรประภา ชยันา, 2563) 

 

E หมายถึง กลุม่ทดลอง  
T1 หมายถึง การทดสอบก่อนเรียน 
X หมายถึง การจดัการเรียนรูแ้บบบรูณาการเนือ้หาและภาษา 
T2 หมายถึง การทดสอบหลงัเรียน 

ระยะเวลาในการทดลอง 
ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2562 โดยใช้เวลาในการทดลอง

สัปดาหล์ะ 2 คาบเรียน เป็นเวลา 8 สัปดาห์ รวม 16 คาบเรียน และใชเ้วลาในการทดสอบก่อน 
และหลงัเรียน จ านวน 2 คาบเรียน รวมทัง้หมดเป็น 18 คาบเรียน 

 
2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นีแ้บ่งออกเป็น 2 สว่นคือ 
2.1 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการทดลอง 

แผนการจัดการเรียนรูก้ารอ่านเชิงรุกตามแนวคิดการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการ
เนือ้หาและภาษา ผูว้ิจยัด าเนินการสรา้งแผนการสอนตามขัน้ตอนดงันี ้

1.ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการอ่านเชิงรุกและการจัดการ
เรียนรูแ้บบบรูณาการเนือ้หาและภาษา 

2. ศึกษาสาระมาตรฐานการเรียนรู ้และตัวชีว้ัดในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 
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ก าหนด และวิเคราะหเ์นือ้หารายวิชา โดยมีเนือ้หาที่ใชใ้นการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หา
และภาษา ดงันี ้

 
ตาราง 2 แสดงเนือ้หาที่ใชใ้นการจดัการเรียนรูแ้บบบรูณาการเนือ้หาและภาษา 
 

หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง รายวิชาทีเ่กี่ยวข้อง 

1 Introduction to World War II ประวติัศาสตร ์

2 Healthy & Unhealthy Choices at 
Fast Food Restaurants 

สขุศกึษา 

3 How to Make French Toast การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

4 Dinosaurs โลกและดาราศาสตร ์

 
ที่มา : (พรประภา ชยันา, 2563) 
 

3. เขียนแผนการจัดการเรียนรู ้โดยยึดหลักการเน้นให้ผู ้เรียนมีบทบาทส าคัญ 
มีกระบวนการจดักิจกรรมการอ่านแบบ Active Learning โดยอาศัยแนวคิดการจดัการเรียนรูแ้บบ
บรูณาการเนือ้หาและภาษาเป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรมการอ่าน และการเลือกประเภทของ
บทความส าหรับการอ่านอย่างหลากหลายที่ เก่ียวข้องกับวิชาเนื ้อหา โดยใช้ทักษะทาง
ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสื่อสารและด าเนินกิจกรรมการอ่าน ซึ่งผูว้ิจัยได้ยึดแนวทางของวิล
เลี่ยมส ์(William, 1994) แบ่งกระบวนการอ่านเป็น 3 ขัน้ตอนดงันี ้

ขั้นที่  1 ขั้นก่อนการอ่าน (Pre-Reading) เป็นขั้นที่กระตุ้นความสนใจและ
ความรูเ้ดิม (Schema) ของนกัเรียน เป็นการเตรียมความพรอ้มของผูเ้รียนส าหรบัการอ่าน 

ขัน้ที่ 2 ขัน้ระหว่างการอ่าน (While-Reading) เป็นการอ่านอย่างมีเป้าหมาย 
โดยก าหนดกิจกรรมที่กระตุน้การเรียนรูข้องนักเรียน กิจกรรมที่ท าใหน้ักเรียนไดอ่้านแบบเชิงรุก 
รวมทัง้สง่เสรมิใหผู้เ้รียนไดใ้ชก้ลวิธีต่างๆในการอ่าน 

ขั้นที่  3 ขั้นหลังการอ่าน (Post-Reading) เป็นกระบวนอ่านขั้นสุดท้ายที่
นกัเรียนจะตอ้งสรุปความรูร้วบยอดที่ไดจ้ากการอ่าน และสามารถน าไปประยุกตใ์ชต่้อไปได ้โดย
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ก าหนดกิจกรรมที่เนน้ใหผู้เ้รียนไดส้รุปองคค์วามรู ้และความคิดรวบยอด หรือตรวจสอบความรูใ้ห้
ถูกต้อง และกระบวนการอ่านนั้นสอดคล้องกับองค์ประกอบส าคัญของการจัดการเรียนรูแ้บบ
บูรณาการเนือ้หาและภาษา หรือ 4Cs ซึ่งไดแ้ก่ ดา้นเนือ้หา ดา้นความรู ้ดา้นวัฒนธรรม และดา้น
การสื่อสาร 

4. น าแผนการจดัการเรียนรูไ้ปน าเสนอกบัอาจารยท์ี่ปรกึษาปริญญานิพนธ ์และ
น าไปใหผู้ ้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูกต้องของเนือ้หา ความเหมาะสมของกิจกรรมและเวลา
จากนัน้ปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ 

5. น าแผนการจดัการเรียนรูท้ี่ปรบัปรุงแลว้แกไ้ขแลว้ ไปด าเนินการสอนจรงิ 
2.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

2.2.1 แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านเชิงรุกวิชาภาษาองักฤษ 
ผูว้ิจัยมีขัน้ตอนในการสรา้งแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเชิงรุกวิชา

ภาษาองักฤษและหาคณุภาพ ดงันี ้
1. ศึกษามาตรฐาน และตัวชีว้ดัของหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

พทุธศกัราช 2551 ของกลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
2. ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และเอกสารที่เก่ียวขอ้งของแบบทดสอบการอ่าน

ของ อารเ์ธอร ์ฮิวจ์ (2003) ในการสรา้งแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ
ภาษาอังกฤษ ศึกษาการเลือกบทความที่เหมาะส าหรบัระดับชัน้ของนักเรียน และศึกษาแนวคิด
การจดัการเรียนรูแ้บบบรูณาการเนือ้หาและภาษา (CLIL) 

3. สรา้งแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเชิงรุกวิชาภาษาอังกฤษ
ชนิดเลือกตอบจ านวน 41 ขอ้ โดยวัดการจับใจความส าคัญ ระบุรายละเอียด วิเคราะห ์ตีความ 
ประเมินค่าข้อความที่อ่านได้ รวมทั้งความสามารถในการเข้าใจค าศัพท์ ไวยากรณ์ และการ
น าไปใช ้และเมื่อสรา้งแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านเชิงรุกวิชาภาษาอังกฤษเรียบรอ้ย
แลว้ เสนอใหอ้าจารยท์ี่ปรกึษาปรญิญานิพนธต์รวจสอบความถกูตอ้ง 

4. หาคุณภาพแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเชิ ง รุกวิชา
ภาษาอังกฤษ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ จ านวน 3 ท่าน พิจารณาค่าดัชนีความ
เที่ยงตรงเชิงเนือ้หา และลงความเห็นว่าแบบทดสอบสามารถวัดจุดประสงคก์ารเรียนรูไ้ดห้รือไม่ 
โดยใชสู้ตรการวิเคราะหค่์าดัชนีความสอดคลอ้ง (Index of Items-objective Congruence: IOC) 
ของ (ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ, 2539, น.248-249) เกณฑก์ารคดัเลือก IOC ≥ 0.50 โดย
ไดแ้บบทดสอบที่สามารถน าไปใชต่้อได ้จ านวน 39 ขอ้ 
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5. หาคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเชิงรุกวิชา
ภาษาองักฤษ โดยใหน้กัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสารวิทยา ที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 
37 คน ท าแบบทดสอบ 

6. วิ เคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก ( r) และค่าความยากง่าย (p) ของ
แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านเชิงรุกวิชาภาษาองักฤษใชเ้ทคนิค 27 % ของจุง -เต ฟาน 
โดยพิจารณาเลือกขอ้สอบที่มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.20 ขึน้ไป และค่าความยากง่ายอยู่
ระหว่าง 0.20-0.80 ไวจ้  านวน 30 โดยสามารถจ าแนกขอ้สอบตามขั้นของ Bloom’s Taxonomy 
(Cognitive Domain) ดงันี ้ระดบัความรูค้วามจ า 11 ขอ้ ระดบัความเขา้ใจ 7 ขอ้ ระดบัการน าไปใช ้
1 ขอ้ ระดบัการวิเคราะห ์9 ขอ้ และระดบัการประเมินค่า 2 ขอ้ 

7. หลงัจากวิเคราะหค่์าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนกแลว้ น าขอ้สอบ
ที่ผ่านเกณฑจ์ านวน 30 ขอ้ ไปทดสอบเพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ทัง้ฉบบัโดยค านวณค่า
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบของคูเดอร ์– ริชารด์สัน (Kuder - Richardson) สูตรKr-20 ได้ค่า
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากบั 0.82 จากนัน้น าขอ้สอบไปใชใ้นการทดสอบวดัความสามารถ
ในการอ่านเชิงรุกวิชาภาษาองักฤษ 

2.2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิด
การบรูณาการเนือ้หาและภาษา 

การสรา้งแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรูต้าม
แนวคิดการบรูณาการเนือ้หาและภาษามีวิธีการสรา้งและขัน้ตอน ดงันี ้

1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับการสร้างแบบสอบถาม  
ความพงึพอใจ 

2. ก าหนดจุดมุ่งหมายของการสรา้งแบบสอบถาม เพื่อเป็นแนวทางการสรา้ง
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิดการบูรณาการเนือ้หา
และภาษา 

3. สรา้งแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรูต้าม
แนวคิดการบูรณาการเนือ้หาและภาษาเป็นแบบประมาณค่า (Rating Scales) จ านวน 15 ขอ้ ซึ่ง
ลักษณะแบบสอบถามเก่ียวกับความรูส้ึกชอบหรือไม่ชอบ ความรูส้ึกสนุก และพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิดการบูรณาการเนือ้หาและภาษา ก าหนดระดับความ
คิดเห็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยก าหนดเกณฑ์การใหค้ะแนน
ดงัต่อไปนี ้
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5 คะแนน หมายถึง  มากที่สดุ 
4 คะแนน หมายถึง  มาก 
3 คะแนน หมายถึง  ปานกลาง 
2 คะแนน หมายถึง  นอ้ย 
1 คะแนน หมายถึง  นอ้ยที่สดุ 

4. น าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรูต้าม
แนวคิดการบูรณาการเนื ้อหาและภาษาไปน าเสนอกับอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง และน าไปใหผู้เ้ชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านตรวจสอบความเหมาะสม โดยใช้
เกณฑก์ าหนดคะแนนดงันี ้(ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ, 2539, น.248-249) 

 +1 ส าหรบัขอ้ค าถามที่แน่ใจว่าสอดคลอ้งกับนิยามความพึงพอใจของ
นกัเรียนต่อการจดัการเรียนรูต้ามแนวคิดการบรูณาการเนือ้หาและภาษา 

0 ส าหรบัขอ้ค าถามที่ไม่แน่ใจว่าสอดคลอ้งกับนิยามความพึงพอใจของ
นกัเรียนต่อการจดัการเรียนรูต้ามแนวคิดการบรูณาการเนือ้หาและภาษา 

 -1 ส าหรบัขอ้ค าถามที่แน่ใจว่าไม่สอดคลอ้งกับนิยามความพึงพอใจของ
นกัเรียนต่อการจดัการเรียนรูต้ามแนวคิดการบรูณาการเนือ้หาและภาษา 

5. น าผลที่ได้จากการที่ผู ้เชี่ยวชาญให้ความคิดเห็นแต่ละขอ้ไปหาค่าดัชนี
ความสอดคลอ้ง (Index of Items-objective Congruence: IOC) ของ (ลว้น สายยศ และ องัคณา 
สายยศ, 2539, น.248-249) เกณฑก์ารคัดเลือก IOC ≥ 0.05 ไดข้อ้ค าถามที่สามารถน าไปใชต่้อ
ได ้จ านวน 12 ขอ้ 

6. น าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรูต้าม
แนวคิดการบูรณาการเนือ้หาและภาษาไปทดลองใชก้บันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาร
วิทยา ที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 37 คน เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถาม โดยใชส้ถิติ
การวิเคราะห์ (Item Total Correlation) โดยพิจารณาเลือกข้อค าถามที่มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่
ระหว่าง 0.41-0.63 

7.  น าแบบสอบถามที่ ได้ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 
โรงเรียนสารวิทยาท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นโดยการหาค่าสมัประสิทธิ์แอลฟา 
ดว้ยวิธีการของครอนบคั ไดค่้าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากบั 0.84 

8. น าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรูต้าม
แนวคิดการบรูณาการเนือ้หาและภาษาไปใชเ้ก็บขอ้มลูต่อไป 
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3. การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจยัครัง้นี ้มีขัน้ตอนการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มลู ดงันี ้

3.1 ครูก าหนดจุดประสงค ์และวางแผนการเรียนการจดัการเรียนการสอน จดัเตรียม
เอกสาร และสื่อต่างๆ ออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู ้และกิจกรรมการสอนอ่านเชิงรุกตาม
แนวคิดการจดัการเรียนรูแ้บบบรูณาการเนือ้หาและภาษา 

3.2 ทดสอบก่อนเรียน (Pret-est) โดยใชแ้บบทดสอบแบบทดสอบวดัความสามารถ
ในการอ่านเชิงรุกวิชาภาษาองักฤษ 

3.3 ผูว้ิจัยท าความเขา้ใจกับนักเรียนเก่ียวกับการเรียนการสอน จุดประสงค ์การวัด
และประเมินผล 

3.4 ด าเนินการสอนตามแผนการสอนที่ไดจ้ัดเตรียมไว ้ใชเ้วลาการสอนทดลองรวม 
16 คาบเรียน ในเวลา8 สปัดาห ์

3.5 ทดสอบหลงัเรียน (Post-test) โดยใชแ้บบทดสอบแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการอ่านเชิงรุกวิชาภาษาองักฤษ 

3.6 ผู้วิจัยให้ผู ้เรียนประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรูต้าม
แนวคิดการบรูณาการเนือ้หาและภาษา 

3.7 ผูจ้ยัน าผลการทดลองที่ไดม้าวิเคราะหด์ว้ยวิธีการทางสถิติ 
3.8 สรุป และอภิปรายผลการวิจยั 
 

4. การวิเคราะหข์้อมูล 
สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูมีดงันี ้

4.1 สถิติพืน้ฐาน 
4.1.1 ค่าเฉลี่ย (Mean) ค านวณจากสูตร ดังนี ้(ลว้น สายยศ และ อังคณา สาย

ยศ, 2539, น.306) 

x̅   =  
∑ 𝑋

𝑛
 

เมื่อ x̅ แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนน 
∑ 𝑋  แทน ผลรวมทัง้หมดของคะแนน 
 n แทน จ านวนขอ้มลูทัง้หมด 
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4.1.2 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค านวณจากสตูร ดงันี ้
(ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ, 2539, น.308) 

𝑆. 𝐷. = √
𝑛 ∑ 𝑋2  −  (∑ 𝑋)2

𝑛(𝑛 − 1)
 

เมื่อ S.D.  แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ∑ 𝑋2  แทน ผลรวมของขอ้มลูแต่ละค่ายกก าลงัสอง 
(∑ 𝑋)2 แทน ผลรวมของขอ้มลูทัง้หมดยกก าลงัสอง 

   n  แทน จ านวนขอ้มลูทัง้หมดของกลุ่มตวัอย่าง 

4.2 สถิติที่ใชใ้นการตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ 
4.2.1 ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างขอ้สอบกับจุดประสงคก์ารเรียนรู ้(IOC) 

โดยใชส้ตูร ดงันี ้(ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ, 2539, น.249) 

𝐼𝑂𝐶 =
∑ 𝑅

𝑛
 

เมื่อ 𝐼𝑂𝐶  แทน ค่าดัชนีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ทดสอบกับ
จดุประสงคก์ารเรียนรู ้

 ∑ 𝑅  แทน ผ ล รวม ข อ งค ะ แน น ค ว าม คิ ด เห็ น ข อ ง
ผูเ้ชี่ยวชาญ 

 n  แทน จ านวนผูเ้ชี่ยวชาญ 
4.2.2 ค่าความยากง่าย (Difficulty) และค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของ

แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านเชิงรุกวิชาภาษาองักฤษ โดยใชโ้ปรแกรมสถิติส าเรจ็รูป 
4.2.3 วิเคราะห์แบบสอบถามเป็นรายข้อ (Item Analysis) เพื่อหาค่าอ านาจ

จ าแนกดว้ยการวิเคราะหห์าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนแต่ละขอ้กับคะแนนรวม 
(Item-Total Correlation) โดยใชโ้ปรแกรมสถิติส าเรจ็รูป 
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4.2.3 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเชิงรุกวิชา
ภาษาอังกฤษ (Reliability) โดยใช้สูตร KR-20 (Kuder Richarson) (ล้วน สายยศ และ อังคณา 
สายยศ, 2539, น.198) 

𝑟
𝑡𝑡=

𝑛
𝑛−1

 [𝑠
∑ 𝑞𝑝

𝑠2 ]
 

เมื่อ rtt แทน ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
  n แทน จ านวนขอ้ของแบบทดสอบ 
  p แทน ความยากง่ายของขอ้สอบแต่ละขอ้ (สดัส่วนที่

ตอบถกู) 
  q แทน สดัสว่นที่ตอบผิด (1-p) 
  S2 แทน ค ว าม แ ป รป รว น ข อ งค ะ แ น น รวม ข อ ง

แบบทดสอบ 
4.2.4 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการ

จัดการเรียนรูต้ามแนวคิดการบูรณาการเนือ้หาและภาษาโดยใชสู้ตรค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ดว้ย
วิธีการของครอนบคั (ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ, 2539, น.185) 

𝛼 =
𝐾

𝐾 − 1
 [1 −

∑ 𝑠𝑖
2

𝑠𝑡
2 ] 

เมื่อ α แทน ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือวดั 
  K แทน จ านวนขอ้ของแบบสอบถาม 

  𝑆𝑖
2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนขอ้ที่ i 

  𝑠𝑡
2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทัง้ฉบบั 

  ∑ แทน ผลรวมทัง้หมด 
4.3 สถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 

4.3.1 เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านเชิงรุกวิชาภาษาองักฤษก่อน
และหลงัการทดลอง โดยใชส้ตูร t-test for dependent samples 
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 

การวิจัยครัง้นี ้ ผู ้วิจัยได้ใช้สัญลักษณ์ในการแปลความหมายของการวิเคราะห์ขอ้มูล
ดงัต่อไปนี ้

n  แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 

x̅           แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง 
S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม่ตวัอย่าง 
t  แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน t-distribution 
*  แทน มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
   

การน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล 
การวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดเ้สนอผลการวิเคราะหข์อ้มูลของผลการพัฒนาความสามารถใน

การอ่านเชิงรุกตามแนวคิดการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษา และความพึงพอใจ
ของนกัเรียนต่อการจดัการเรียนรูต้ามแนวคิดการบรูณาการเนือ้หาและภาษา ดงันี ้

1. เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเชิงรุกตามแนวคิดการจัดการเรียนรูแ้บบ
บรูณาการเนือ้หาและภาษา ก่อนและหลงัเรียน ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 ดว้ยแบบทดสอบ
วดัความสามารถในการอ่านเชิงรุกวิชาภาษาองักฤษ 

2. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่อการจัดการเรียนรูต้าม
แนวคิดการบูรณาการเนือ้หาและภาษา ด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการ
จดัการเรียนรูต้ามแนวคิดการบรูณาการเนือ้หาและภาษา 

 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาทดลอง ตามแผนการทดลองแบบ One group pretest – 
posttest design ขอ้มลูที่ไดส้ามารถแสดงค่าสถิติโดยจ าแนกตามตวัแปรท่ีศกึษา ไดด้งันี ้

1. เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเชิงรุกตามแนวคิดการจัดการเรียนรูแ้บบ
บรูณาการเนือ้หาและภาษา ก่อนและหลงัเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 ดว้ยแบบทดสอบ
วดัความสามารถในการอ่านเชิงรุกวิชาภาษาองักฤษ โดยใชส้ถิติ t-test for dependent samples 
ดงัแสดงผลในตาราง 3 
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ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเชิงรุกตามแนวคิดการจดัการเรียนรูแ้บบ
บรูณาการเนือ้หาและภาษา ก่อนและหลงัเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 

 

รายการ 
ก่อนทดลอง หลังทดลอง 

t p 
n x̅ S.D. n x̅ S.D. 

ความสามารถในการ
อ่านเชิงรุก 36 16.39 3.48 36 20.36 3.67 22.03 .000* 

 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 
ที่มา : (พรประภา ชยันา, 2563) 
 

จากตาราง 3 พบว่านักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
คะแนนความสามารถในการอ่านเชิงรุกตามแนวคิดการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและ
ภาษา หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
  
 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 รอ้ยละของคะแนนความสามารถในการอ่านเชิงรุกภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 6 ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบบรูณาการเนือ้หาและภาษา 
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ความสามารถในการอ่านเชิงรุกภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ยของกลุม่ทดลอง
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ที่มา : (พรประภา ชยันา, 2563) 
 

 จากภาพประกอบ 3 เมื่อพิจารณารอ้ยละของคะแนนความสามารถในการอ่าน
เชิงรุกภาษาอังกฤษที่เปลี่ยนแปลงไปของกลุ่มทดลองพบว่ารอ้ยละของคะแนนเฉลี่ยหลงัเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน โดยคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนคิดเป็นรอ้ยละ 54.63 และคะแนนเฉลี่ยหลงัเรียนคิดเป็น
รอ้ยละ 67.87 จะเห็นไดว้่ารอ้ยละของคะแนนเฉลี่ยหลงัเรียนสูงขึน้คิดเป็นรอ้ยละ 13.24 แสดงให้
เป็นว่านักเรียนที่ไดร้บัการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงรุกภาษาอังกฤษดว้ยการจัดการเรียนรูแ้บบ
บรูณาการเนือ้หาและภาษามีพฒันาการที่สงูขึน้ 

 2. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่อการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดการบูรณาการเนือ้หาและภาษา ดว้ยแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการ
จดัการเรียนรูต้ามแนวคิดการบรูณาการเนือ้หาและภาษา 

 
ตาราง 4 ผลการศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนต่อการจดัการเรียนรูต้ามแนวคิดการบรูณาการ
เนือ้หาและภาษาของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 

 

รายการประเมิน �̅� S.D. 
ด้านรูปแบบการสอน   
1. นกัเรียนพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรูแ้บบบรูณาการเนือ้หาและภาษาในรายวชิา    
    General English 

4.42 0.60 

2. นกัเรียนชื่นชอบและสนใจการจดัการเรียนรูแ้บบบรูณาการเนือ้หาและภาษา 4.64 0.49 

3. การจดัการเรียนรูแ้บบบรูณาการเนือ้หาและภาษาท าใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะการ    
    อ่านเชิงรุก 

4.47 0.56 

4. นกัเรียนพึงพอใจในการใชท้กัษะทางภาษาเรยีนรูเ้นือ้หาวิชาตา่งๆ ดว้ยการจดัการ
เรียนรูแ้บบบรูณาการเนือ้หาและภาษา 

4.56 0.56 

5. นกัเรียนชื่นชอบเนือ้หาที่ใชใ้นการจดัการเรียนรู ้ 4.53 0.51 
6. เนือ้หาที่ใชใ้นการจดัการเรียนรูม้ีความสอดคลอ้งกบัรายวชิาอืน่ท่ีนกัเรียนคุน้เคย 4.58 0.65 
7. บทความที่ใชก้ารจดัการเรียนรูม้ีความนา่สนใจ 4.53 0.51 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

8. นกัเรียนรูส้กึสนกุกบักิจกรรมการเรียนการสอนมีการใชส่ื้อเทคโนโลยีอย่างหลากหลาย 4.69 0.47 
9. การใชส่ื้อเทคโนโลยีในการจดัการเรียนการสอนชว่ยใหน้กัเรยีนรูส้กึชื่นชอบการจดัการ 
    เรียนรูแ้บบบรูณาการเนือ้หาและภาษา 

4.67 0.54 

10. นกัเรียนไดร้บัความรู ้และรว่มกิจกรรมอย่างเหมาะสมจากการจดัการเรียนรู ้
      แบบบรูณาการเนือ้หาและภาษา 

4.56 0.61 

11. การจดัการเรียนรูแ้บบบรูณาการเนือ้หาและภาษาท าใหน้กัเรยีนไดเ้รียนรูอ้ยา่ง 
      เพลิดเพลิน และสนกุสนานกบัการเรียน 

4.61 0.55 

12. นกัเรียนไดร้บัประสบการณใ์หม่จากการจดัการเรียนรูแ้บบบรูณาการเนือ้หาและภาษา 4.69 0.53 
คะแนนเฉลี่ยรวม 4.58 

 
ที่มา : (พรประภา ชยันา, 2563) 

 
จากตาราง 4 พบว่าผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรูต้ามแนวคิดการ

จัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากบั 4.58 เมื่อพิจารณาระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนจากค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการแสดง
ความพงึพอใจของนกัเรียน โดยใชเ้กณฑข์อง พวงรตัน ์ทวีรตัน ์(2540: 24) ดงันี ้

    4.51 – 5.00  =  มากที่สดุ 
    3.51 – 4.50  =  มาก 
    2.51 – 3.50  =  ปานกลาง 
    1.51 – 2.50  =  นอ้ย 
    1.00 – 1.50  =  นอ้ยที่สดุ 
แสดงใหเ้ห็นว่าความพึงพอใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการสอนอ่าน

ภาษาองักฤษตามแนวคิดการจดัการเรียนรูแ้บบบรูณาการเนือ้หาและภาษาอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
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บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

การวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้
1. เพื่อศึกษาผลการพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงรุกตามแนวคิดการจัดการ

เรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการเปรียบเทียบ
คะแนนก่อนและหลงัเรียน 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจดัการเรียนรูต้ามแนวคิดการจัดการ
เรียนรูแ้บบบรูณาการเนือ้หาและภาษา 

 
สมมติฐานการวิจัย 

การพัฒนาทักษะความสามารถในการอ่านเชิงรุกดว้ยแนวคิดการจัดการเรียนรูแ้บบ
บรูณาการเนือ้หาและภาษา มีสมมติฐานในการวิจยัดงันี ้

1. นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ไดร้บัการพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงรุก
ตามแนวคิดการจดัการเรียนรูแ้บบบรูณาการเนือ้หาและภาษามีคะแนนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครัง้นีเ้ป็นวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เพื่อศึกษาผลการพัฒนา
ความสามารถในการอ่านเชิงรุกตามแนวคิดการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษาของ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลงัเรียนและศึกษาความพึง
พอใจของนกัเรียนต่อการจดัการเรียนรูต้ามแนวคิดการบรูณาการเนือ้หาและภาษาและภาษาผูว้ิจยั
ไดด้  าเนินตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากร 

ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสารวิทยา 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2562 จ านวนนกัเรียน 260 คน  
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1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย คือ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาร

วิทยา กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จากนั้นท าการสุ่ม เลื อกนัก เรียนแบบแบ่ งกลุ่ม  (Cluster Random 
Sampling) โดยสุ่มเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 แผนการเรียนภาษาจีน เกาหลี ญ่ีปุ่ น 
ฝรั่งเศส และแผนการเรียนศิลป์-ค านวณ และได้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-
ค านวณ จ านวน 36 คน 

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
2.1 แผนการจัดการเรียนรูก้ารอ่านเชิงรุกตามแนวคิดการจัดการเรียนรูแ้บบ

บูรณาการเนือ้หาและภาษา ที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้โดยผ่านการตรวจสอบและแกไ้ข และมีการปรบัปรุง
เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ 

2.2 แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านเชิงรุกวิชาภาษาองักฤษ จ านวน 30 
ขอ้ โดยแบบทดสอบนีไ้ดผ้่านการตรวจจากผูเ้ชี่ยวชาญแลว้ มีค่าอ านาจจ าแนก  (r) ระหว่าง .20-
.80 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ เท่ากบั 0.82 

 2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิด
การบรูณาการเนือ้หาและภาษา มีค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง .41-.63 และมีค่าความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบ เท่ากบั 0.84 

3. การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจัยไดด้ าเนินการทดลองกับนักเรียนกลุ่มทดลองในภาคเรียนในภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2562 โดยใชเ้วลาในการทดลองสปัดาหล์ะ 2 คาบเรียน เป็นเวลา 8 สปัดาห ์รวม 16 
คาบเรียน และใชเ้วลาในการทดสอบก่อน และหลงัเรียน จ านวน 2 คาบเรียน รวมทัง้หมดเป็น 18 
คาบเรียน โดยมีขัน้ตอนการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มลู ดงันี ้

3.1 ครูก าหนดจุดประสงค์ และวางแผนการเรียนการจัดการเรียนการสอน 
จดัเตรียมเอกสาร และสื่อต่างๆ ออกแบบรูปแบบการจดัการเรียนรู ้และกิจกรรมการสอนอ่านเชิงรุก
ตามแนวคิดการจดัการเรียนรูแ้บบบรูณาการเนือ้หาและภาษา 

3.2 ทดสอบก่อนเรียน  (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอ่านเชิงรุกวิชาภาษาองักฤษ  

3.3 ผูว้ิจัยท าความเขา้ใจกับนักเรียนเก่ียวกับการเรียนการสอน จุดประสงค ์
การวดัและประเมินผล 
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3.4 ด าเนินการสอนตามแผนการสอนที่ได้จัดเตรียมไว้ ใช้เวลาการสอน
ทดลองรวม 16 คาบเรียน ในเวลา8 สปัดาห ์

3.5 ทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอ่านเชิงรุกวิชาภาษาองักฤษ  

3.6 ผูว้ิจัยใหผู้เ้รียนประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดการบรูณาการเนือ้หาและภาษา 

3.7 ผูจ้ยัน าผลการทดลองที่ไดม้าวิเคราะหด์ว้ยวิธีการทางสถิติ 
3.8 สรุป และอภิปรายผลการวิจยั 

4. การจัดกระท าและการวิเคราะหข์้อมูล 
ในการวิเคราะหข์อ้มลูผูว้ิจยัไดด้  าเนินการ ดงัต่อไปนี ้

4.1 เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านเชิงรุกวิชาภาษาอังกฤษ
ก่อนและหลงัการทดลองโดยใชส้ถิติ t-test for dependent samples 

4.2 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิด
การบรูณาการเนือ้หาและภาษา หลงัการทดลองโดยการหาค่า Mean และ Standard Deviation 

 
สรุปผลการวิจัย 

การพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงรุกดว้ยแนวคิดการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณา
การเนือ้หาและภาษา และการศึกษาความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรูต้ามแนวคิดการบรูณาการ
เนือ้หาและภาษาของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 สามารถสรุปผลได ้ดงันี ้

1. นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ไดร้บัการพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงรุก
ตามแนวคิดการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษามีคะแนนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิดการบูรณาการเนือ้หา
และภาษา อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.58 
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อภปิรายผล 
ผลการพฒันาความสามารถในการอ่านเชิงรุกของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน

สารวิทยา ตามแนวคิดการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษา และการศึกษาความพึง
พอใจของนกัเรียนต่อการพฒันาความสามารถในการอ่านเชิงรุกตามแนวคิดการจดัการเรียนรูแ้บบ
บรูณาการเนือ้หาและภาษา ผูว้ิจยัสามารถอภิปรายผลตามความมุ่งหมายของการวิจยัไดด้งันี ้

1. เพื่อศึกษาผลการพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงรุกตามแนวคิดการจัดการ
เรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการเปรียบเทียบ
คะแนนก่อนและหลงัเรียน 

จากการวิจัยพบว่า  นัก เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ที่ ได้รับการพัฒ นา
ความสามารถในการอ่านเชิงรุกตามแนวคิดการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษามี
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยรอ้ยละของคะแนน
ความสามารถในการอ่านเชิงรุกภาษาองักฤษที่เปลี่ยนแปลงไปของนกัเรียนกลุ่มทดลองพบว่ารอ้ย
ละของคะแนนเฉลี่ยหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนคิดเป็นรอ้ยละ 54.63 
และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนคิดเป็นรอ้ยละ 67.87 จะเห็นไดว้่ารอ้ยละของคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
สงูขึน้คิดเป็นรอ้ยละ 13.24 ซึ่งอาจพิจารณาไดว้่าเป็นผลสืบเนื่องมากจากเหตผุลดงัต่อไปนี ้

1.1 กระบวนการจัดการเรียนรูข้องนักเรียนกลุ่มทดลอง ซึ่ งไดร้บัการจัดการ
เรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษา หรือที่เรียกว่า CLIL ในการพัฒนาความสามารถในการ
อ่านเชิงรุก เป็นรูปแบบของการจดัการเรียนรูแ้บบ Active Learning การสอนอ่านแบบเชิงรุกดว้ย
การจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษาจะตอ้งยึดองคป์ระกอบ 4 ดา้นเป็นแกนหลัก
ได้แก่ 1. ด้านเนื ้อหา (Content) คือการเน้นเนื ้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนรูเ้ท่ากับด้านภาษา 
ผูเ้รียนจะตอ้งมีความเขา้ใจทัง้เนือ้หาวิชา และพฒันาทกัษะภาษาองักฤษไดโ้ดยผูเ้รียนจกัตอ้งสรา้ง
องค์ความรูไ้ด้ด้วยตนเอง 2. ด้านการสื่อสาร (Communication) คือการใช้ภาษาและ และการ
เรียนรูภ้าษา ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 3 ส่วนได้แก่ ภาษาในการเรียนรู้ (Language of Learning) 
ภาษาส าหรับการเรียน รู้ (Language for Learning) และ ภาษาที่ เกิดขึ ้นผ่ านการเรียน รู ้
(Language through Learning) ผู้สอนต้องออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ เน้นการใช้ภาษาให้
ผูเ้รียนเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร และร่วมกิจกรรมการเรียนรู ้3. ด้านความรู ้(Cognition) คือ
กระบวนการเรียนรู ้และกระบวนการคิด โดยผูเ้รียนจะตอ้งเชื่อมโยงความรูด้า้นเนือ้หา และดา้น
ภาษาเข้าด้วยกัน และ 4. ด้านวัฒนธรรม (Culture) คือการเข้าใจถึงความแตกต่าง และ
หลากหลายของวฒันธรรมของผูเ้รียน ซึ่งจะน าไปสู่การเขา้ใจตนเอง และเขา้ใจผูอ่ื้นได ้(Do et al., 
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2010, p.41-42) ดังนั้นผูว้ิจัยพบว่าการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาเนือ้หาและภาษาท าใหผู้เ้รียนได้
พัฒนา และมีผลคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงขึน้ สอดคลอ้งกับองคป์ระกอบทั้ง 4 ดา้นขา้งตน้ ซึ่ง
สามารถอธิบายผลในแต่ละดา้นไดด้งันี ้

ด้านเนื้อหา การน าบทความที่บูรณาการไปสูว่ิชาอ่ืนๆ อย่างหลากหลาย 
เป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูม้ากขึน้ ซึ่งผูเ้รียนสามารถน าเรื่องราวที่ไดไ้ปใชป้ระโยชนห์รือ
สืบคน้หาขอ้มูล และใชใ้นชีวิตประจ าวันของผูเ้รียนได้ (พรพิมล ประสงคพ์ร, 2557, น.87) ดังนั้น
ผูว้ิจัยไดจ้ัดการสอนอ่านเพื่อพัฒนาความสามารถเชิงรุกของนักเรียนตามแนวคิดแบบบูรณาการ
เนือ้หาและภาษา โดยผูว้ิจยัไดน้ าบทความที่หลากหลายมาประกอบการจดัการเรียนรูท้  าใหผู้เ้รียน
ไดอ่้านบทความที่มีเนือ้หาเก่ียวขอ้งกับรายวิชาต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร ์ประวัติศาสตร ์สุขศึกษา 
เป็นตน้ ซึ่งเนือ้หารายวิชาเหล่านีเ้ป็นเนือ้หาที่ผูเ้รียนคุน้เคยเป็นเรื่องใกลต้วัของผูเ้รียน ท าใหผู้เ้รียน
ไดพ้ฒันาทกัษะการอ่านอย่างลุ่มลึก มีเป้าหมายในการอ่าน และผูเ้รียนไดส้รา้ง หรือคน้พบความรู้
ดว้ยตัวเอง ด้านการส่ือสาร การจัดการเรียนรูแ้บบ CLIL เป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดส้ื่อสาร
ผ่านสถานการณจ์ริง ผูเ้รียนจะไดพ้ัฒนาทักษะทางดา้นการสื่อสาร และใชภ้าษาเป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู ้อีกทัง้ยงัเป็นการลดอคติและความกลวัของผูเ้รียนในการติดต่อสื่อสาร หรือเดินทางไป
ในต่างประเทศ (Sulistova, 2013, p.48-50) ซึ่งในการร่วมกิจกรรมการเรียนรูข้องผูเ้รียนนัน้ ผูเ้รียน
ได้พัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสารทั้ง 3 ส่วนได้แก่ 1. ภาษาในการเรียนรู้ (Language of 
Learning) เช่น การเรียนรูค้  าศัพทใ์นบทความ การสรา้งค าถามและค าตอบเก่ียวกับเนือ้หาที่อ่าน 
2. ภาษาที่เกิดขึน้ผ่านการเรียนรู ้(Language through Learning) เช่น การน าเสนอชิน้งาน หรือ
การพูดแบ่งปันความรูใ้ห้กับเพื่อนในชั้นเรียน 3. ภาษาที่ เกิดขึน้ผ่านการเรียนรู้ (Language 
through Learning) เช่น การถาม-ตอบเก่ียวกบัประเด็นที่อ่าน ซึ่งผูเ้รียนไดใ้ชท้กัษะทางภาษาเป็น
เครื่องมือในการเรียนรูเ้นือ้หาวิชา และการสื่อสาร ปฏิสมัพนัธก์บัเพื่อนและครูผูส้อน ด้านความรู้ 
การจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษาช่วยพัฒนาผู้เรียนในดา้นการอ่านเพื่อความ
เขา้ใจ ผูเ้รียนไดอ่้านอย่างมีเป้าหมาย และสามารถน าความรูไ้ปประยุกตใ์ชไ้ดต่้อไป (Hamidavi  
et al., 2016, p.1649-1650) ดังนั้นในการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิดบูรณาการเนือ้หาและภาษา
เพื่อพฒันาความสามารถในการอ่านเชิงรุกผูว้ิจยัเนน้ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กกระบวนการคิด วิเคราะห ์และ
น าความรูท้ี่ไดจ้ากการอ่านบทความไปสรา้งสรรคผ์ลงาน หรือเผยแพร่ความรูโ้ดยการใชภ้าษาเป็น
เครื่องมือ เช่น ผูเ้รียนสารมารถน าความรูท้ี่ไดจ้ากการอ่านบทความเก่ียวกับสขุภาพและสามารถ
น าค วาม รู้ที่ ได้ ม าส ร้า ง เป็ น ป้ าย โฆ ษณ า เพื่ อ รณ รงค์ เ ก่ี ย วกั บ สุ ขภ าพ ได้  เป็ น ต้น   
และด้านวัฒนธรรม แนวคิดการบูรณาการเนือ้หาและภาษาเสริมสรา้งผูเ้รียนเรื่องการตระหนกัรู ้
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ในวฒันธรรม ผูเ้รียนมีความคิดเห็นเชิงบวกในการเรียนรูว้ฒันธรรมผ่านการบูรณาการเนือ้หาและ
ภาษา อีกทั้งผูเ้รียนยังไดเ้รียนรูผ้่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้กิจกรรมกลุ่ม ได้เรียนรูจ้ากการ
แบ่งปัน และรบัฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนด้วย (ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรตัน์, 2017, น.154-155) 
ผูเ้รียนเขา้ใจถึงความแตกต่าง หลากหลายในความสามารถ และการเรียนรู ้โดยผูเ้รียนสามารถ
ท างานเป็นกลุ่ม (Group Work) หรือเป็นคู่ (Pair Work) ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผูเ้รียนได้ใช้
ความถนัดของสมาชิกในกลุ่มเป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้และสรา้งสรรคผ์ลงาน และผูเ้รียนยังได้
เรียนรูว้ฒันธรรมของเจา้ของภาษาผ่านการอ่านบทความอีกดว้ย 

การสอนอ่านแบบเชิงรุก (Active Reading) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่เนน้
ใหผู้เ้รียนปฏิบติัการอ่านควบคู่ไปกับการท ากิจกรรม ผูเ้รียนจะตอ้งฝึกฝนเรียนรูแ้ละมีส่วนร่วมใน
กระบวนการอ่าน ผูเ้รียนตอ้งสามารถอ่าน ท าความเขา้ใจ ตีความ ประเมินค่า และน าความรูท้ี่ได้
ไปใช ้รวมทัง้ผูเ้รียนจะตอ้งไดม้ีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ึ่งกันและกัน เน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง
และการจัดประสบการณ์ตามความถนัดของผูเ้รียน(วิชัย เสวกงาม.  2559: ออนไลน์ ; สมศรี ตั้ง
มงคลเลิส.  2550: 61 ; เยาวเรศ ภักดีจิตร.  2557: ออนไลน์ ; Bruton; & Broca.  1993: 4 ;  
The Open University.  2018: online) จะเห็นได้ว่าการน าแนวคิดแบบบูรณาการเนื ้อหาและ
ภาษา หรือ CLIL ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 4C ได้แก่ ด้านเนือ้หา ดา้นความรู ้ด้านการ
สื่อสาร และดา้นวฒันธรรม มาใชเ้พื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงรุกนัน้ช่วยใหน้ักเรียนมี
ความสามารถในการอ่านเชิงรุกพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึน้ เพราะว่าการจัดการเรียนรูแ้บบ CLIL 
เป็นการจัดการเรียนรูท้ี่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนไดฝึ้กกระบวนการคิด วิเคราะห ์การท างาน
แบบร่วมมือ ครูผูส้อนท าหน้าที่กระตุน้เสริมแรงใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ พรอ้มทั้งใหค้  าแนะน า 
และชีแ้นะแนวทางใหก้บัผูเ้รียน และผูเ้รียนสามารถประยกุตใ์ช ้หรือสรา้งสรรคผ์ลงานที่มีประโยชน์
โดยใชค้วามรูท้ี่ไดจ้ากการอ่าน การจดัการเรียนรูแ้บบ CLIL นัน้ช่วยใหผู้เ้รียนไดฝึ้กฝนการใชท้กัษะ
ทางภาษาเป็นเครื่องมือในการเรียนรูส้ิ่งใหม่ เป็นการใช้ภาษาในการสื่อสาร สื่อความหมายใน
บริบท และสถานการณ์ที่นักเรียนคุ้นเคยและเป็นธรรมชาติ เป็นการจัดการเรียนรูท้ี่เหมาะกับ
ผูเ้รียนในยุคศตวรรษที่ 21 และช่วยใหผู้เ้รียนเรียนรูไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ นอกจากนี ้
การจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษาท าใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะการอ่านที่ลุม่ลึกกว่า และ
การน าบทความที่ใชใ้นการสอนอ่านมาจากแหล่งที่หลากหลายและใกลเ้คียงกบับริบทในชีวิตของ
ผูเ้รียน ผูเ้รียนจึงสามารถเชื่อมโยงความรู ้ความเขา้ใจ และทกัษะทางภาษาไดเ้ป็นอย่างดี (Ortiz, 
2014, น.23-29)  
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1.2 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื ้อหาและภาษาช่วยเพิ่มความ
สนกุสนานใหช้ัน้เรียน เป็นการบรูณาการเนือ้หารายวิชากลุ่มสาระการเรียนรูต่้างๆ เนน้ใหผู้เ้รียนได้
เรียนดว้ยความสนใจ และพัฒนาหลกัภาษาที่ผูเ้รียนตอ้งการ อีกทัง้เป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียน
สามารถใชท้ักษะทางภาษาเผชิญสถานการณ์จริงในการใชภ้าษา (ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรตัน์, 
2017, น.148) จากการวิจัยครัง้นีผู้ว้ิจัยพบว่าการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษา
เป็นกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยเสริมสร้างการเห็นคุณค่าและความพึงพอใจในตัวเอง  
(Self Esteem) ใหก้ับผูเ้รียน โดยผูเ้รียนจะไดเ้รียนรูว้ิชาเนือ้หาผ่านมุมมองที่แตกต่างหลากหลาย 
โดยใชภ้าษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร และไดศ้กึษาบทความที่เก่ียวขอ้งบูรณาการกบัเนือ้หาจาก
กลุ่มสาระการเรียนรู ้โดยเนือ้หา หรือบทความที่น ามาใชใ้นการจัดการเรียนรูน้ั้น เป็นบทความที่
เก่ียวข้องกับรายวิชาต่างๆ ที่ ผู ้เรียนสนใจ ชื่นชอบ และใกล้ตัวผู้เรียนเช่น ประวัติศาสตร ์
วิทยาศาสตร ์สขุศกึษา เป็นตน้ ซึ่งช่วยเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้พิ่มพนูค าศพัทจ์ากการอ่านบทความ
ที่หลากหลาย และน่าสนใจ และการจดัการเรียนรูรู้ปแบบนีเ้ป็นการจดัประสบการณ์ในการสื่อสาร
ในภาษาต่างๆ จากหลากหลายรายวิชา 

ดังนั้นการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิดการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนื ้อหาและภาษา  
เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ เหมาะกับการพัฒนาผู้เรียนในยุคศตวรรษที่  21 โดยเฉพาะ 
การพัฒนาทักษะการอ่านเชิงรุก หรือ Active Reading ของผูเ้รียน เนื่องจากผูเ้รียนจะได้เรียนรู้
เนื ้อหาวิชา และหลักภาษาไปพร้อมกัน และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่มีความชอบ 
ความสามารถที่หลากหลายได้แสดงออก และร่วมกิจกรรมการเรียนรูใ้นชั้นเรียนได้มากยิ่งขึน้ 
รวมทั้งการใช้สื่อเทคโนโลยี และกิจกรรมที่หลากหลายในการจัดการเรียนรูช้่วยให้ผู ้เรียนเกิด
แรงจูงใจ และมีความตัง้ใจในการอ่านอย่างมีเป้าหมายมากยิ่งขึน้ อีกทัง้บรรยากาศในการท างาน
เป็นทีมช่วยให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการสื่อสาร และมีความมั่นใจในตัวเองมากขึน้ นับว่า  
การจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษาช่วยเสริมสรา้งใหผู้ ้เรียนเกิด Self Esteem และ
สามารถพฒันาตนเองไปในทิศทางที่ดีขึน้ไดเ้ป็นอย่างดี 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิดการบูรณา
การเนือ้หาและภาษา 

จากการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิด
การบูรณาการเนือ้หาและภาษาอยู่ในระดับมากที่สุด โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียน
เท่ากบั 4.58 ซึ่งอาจมีสาเหตมุาจากหลายประการดว้ยกนั ดงันี ้
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2.1 การจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาเนือ้หาและภาษาช่วยเสริมแรง และช่วยให้
ผู้เรียนเกิดแรงกระตุ้นในการเรียนรูเ้นื ้อหาและภาษา และการจัดการเรียนรูรู้ปแบบนีค้รูผู ้สอน
สามารถประยุกตใ์ชก้ับผูเ้รียนไดทุ้กระดับชัน้ ทัง้ยังสามารถยกระดับความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อ
รูปแบบการจัดการเรียนรูไ้ด้ (Koort, 2018, p.51-52) เนื่องจากการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงรุก
ตามแนวคิดการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาเนือ้หาและภาษาเป็นการจดัการเรียนรูท้ี่ผูเ้รียนไดพ้ัฒนา
ทกัษะทางภาษา และเรียนรูเ้นือ้หาวิชาบนพืน้ฐานบรบิทในชีวิตจรงิ (Based on real life) ผูเ้รียนได้
ฝึกการปรบัตัวในสถานการณ์ต่างๆ สามารถเข้าใจความหลากหลายแตกต่างระหว่างบุคคล 
รวมทัง้การท างานเป็นทีม การใหค้วามร่วมมือกบัสมาชิกในกลุ่มในการท างาน จะเห็นไดจ้ากการ
การสรา้งสรรคผ์ลงานหลงักระบวนการอ่านของนกัเรียน สมาชิกกลุม่จะใหค้วามรว่มมือ และมีสว่น
รว่มในการท างานโดยใชค้วามถนดัของแต่ละบุคคลสรา้งสรรคช์ิน้งานใหส้  าเร็จ เช่น ผูเ้รียนบางคน
มีความถนัดในดา้นงานศิลปะ ก็จะช่วยสรา้งสรรคง์านในดา้นที่ใชค้วามสามารถทางศิลปะ หรือ
ผูเ้รียนบางคนมีความรูเ้ดิม และชอบทางดา้นประวติัศาสตร์ อาจจะสามารถอ่านบทความไดอ้ย่าง
ลุ่มลึก และเขา้ใจไดร้วดเร็วกว่าผูเ้รียนคนอ่ืนๆ การเขา้ใจความแตกต่างและหลากหลายนีช้่วยให้
ผูเ้รียนสามารถท างานไดอ้ย่างมีความสขุ และผูเ้รียนทกุคนสามารถบรรลเุป้าหมายรว่มกนัไดแ้มว้่า
จะมีความถนดัแตกต่างกนั นอกจากนีผู้ว้ิจบัพบว่าระหว่างกระบวนการจดัการเรียนรูก้ารเสริมแรง
ในทางบวก การกระตุน้ และใหโ้อกาสผูเ้รียนไดแ้สดงความคิดเห็นนัน้ท าใหผู้เ้รียนมีทศันคติที่ดีต่อ
การเรียนเนือ้หาวิชา และการเรียนรูภ้าษามากยิ่งขึน้ 

2.2 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเนือ้หาและภาษา เป็นการจ าลอง
สังคมไว้ในห้องเรียน ผู้เรียนได้เรียนรูแ้ละปรับตัวขณะเรียนเนื ้อหาวิชา และทักษะทางภาษา
เช่นเดียวกับชีวิตจริงที่ผู ้เรียนต้องพัฒนาและเรียนรูต้ลอดชีวิต ซึ่งผู้เรียนาต้องเรียนรูใ้นความ
แตกต่างหลากหลายในสังคมเพื่อเป็นการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน (ขวัญจิตต ์สุวรรณนพรตัน์, 
2017, น.156) ผูว้ิจยัพบว่า ผูเ้รียนไดร้บัประโยชนจ์ากการเรียนรูต้ามแนวคิดการจดัการเรียนรูแ้บบ
บูรณาเนื ้อหาและภาษา (CLIL) เนื่องจากผู้เรียนได้เรียนรู้เนื ้อหาวิชาต่างๆ จากบทความที่
หลากหลาย โดยใช้ทักษะทางภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร การจัดการเรียนรูแ้บบ CLIL 
ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพในการฝึกปรบัตัวเข้ากับสถานการณ์จริงในสังคม และเตรียมพรอ้ม
ส าหรบัการเปลี่ยนแปลงแข่งขันของสังคมในยุคศตวรรษที่ 21 และเป็นการพัฒนาผูเ้รียนอย่าง
ยั่งยืน ผูเ้รียนไดร้บัโอกาสเปิดกวา้ง และมีคุณสมบติัที่หลากหลายในสงัคมการท างานยุคปัจจุบนั 
และการจดัการเรียนรูแ้บบ CLIL ช่วยเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้ดินทางไปท างานในต่างประเทศที่ใช้
ภาษาเป้าหมายไดม้ากขึน้ การใชบ้ริบทและภาษา (CLIL) ในการจัดการเรียนรูช้่วยใหผู้เ้รียนได้
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เรียนรูภ้าษาเป้าหมายและเนือ้หา โดยใชภ้าษาในสถานการณ์ต่างๆ ที่หลากหลาย นอกจากนีย้ัง
เป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดร้บัการเสริมสรา้งแรงจูงใจ และเป็นการลดความเหนื่อยลา้ในการ
เรียนรูท้กัษะทางภาษาอีกดว้ย (ชรโิศภณ อินทาปัจ, 2559, น.16) 

จะเห็นไดว้่าผูเ้รียนที่ไดเ้รียนรูต้ามแนวคิดการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาเนือ้หาและ
ภาษา (CLIL) ไดร้บัประโยชนจ์ากรูปแบบการจัดการเรียนรูน้ี ้ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญส าหรบัการพัฒนา
ตนเองเพื่อเตรียมพรอ้มส าหรบัการเป็นประชากรที่มีคณุภาพ และมีความสามารถที่หลากหลายใน
สงัคมยคุศตวรรตที่ 21 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้ 
1.1 ผลจากการวิจัยพบว่าการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษาท าให้

นกัเรียนมีความสามารถในการอ่านเชิงรุกภาษาอังกฤษ ผูส้อนจึงควรน ารูปแบบการจดัการเรียนรู้
แบบบูรณาการเนือ้หาและภาษาไปใชใ้นการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืน โดยครู
ควรอธิบายขั้นตอนต่างๆ ในกิจกรรมการเรียนรูใ้หผู้เ้รียนเขา้ใจอย่างชัดเจน และครูควรท าความ
เข้าใจกับนักเรียนเก่ียวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ก่อน เพื่ อการเรียนรู้ของนักเรียนจะมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ 

1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษานั้นเป็นรูปแบบการ
จัดการเรียนรูท้ี่ช่วยให้ครูได้น าสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในห้องเรียน ซึ่งเหมาะกับการจัดการเรียนรู้
ส  าหรบัผูเ้รียนในยุคศตวรรษที่ 21 ท าใหผู้เ้รียนเกิดความกระตือรือรน้ และมีความสนใจในกิจกรรม
การเรียนรูม้ากยิ่งขึน้ 

1.3 ครูควรส่งเสริมและกระตุ้น ให้ผู ้เรียนได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเต็ม
ความสามารถ รวมทัง้การแสดงออกในการใชท้ักษะทางภาษาใหไ้ดม้ากที่สุด โดยการตัง้ค าถาม
กระตุน้ผูเ้รียน รวมทัง้การชมเชยเสรมิแรงผูเ้รียนอยู่เสมอ 

1.4 การจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษาเป็นการเสริมสรา้งความคิด
สรา้งสรรค ์รวมทัง้เป็นการฝึกกระบวนการคิดของผูเ้รียนอีกดว้ย 

1.5 การจัดการเรียนรูท้ี่ เน้นการอ่านแบบเชิงรุกช่วยเน้นให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนรู ้และผู้เรียนจะได้เรียนรู ้ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนอย่างมีเป้าหมาย และเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
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1.6 การสอนอ่านดว้ยการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษาเป็นการบูร
ณาการบทความที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรูอ่ื้นมาใช้ในการจัดการเรียนรู ้ช่วยเพิ่มพูน
ค าศพัท ์องคค์วามรู ้และเป็นเพิ่มโอกาสในการเรียนรูข้องนกัเรียน 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
2.1 ควรศึกษาผลการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษาในการพัฒนา

ทกัษะภาษาองักฤษดา้นอ่ืนของผูเ้รียน เช่น ทกัษะการเขียน เป็นตน้ 
2.2 ควรน าแนวคิดการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษาไปทดลองใชใ้น

การจดัการเรียนรูใ้นกลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศในระดบัมธัยมศกึษาชัน้ปีอ่ืนๆ 
2.3 ควรน าแนวคิดการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษาไปทดลองใชใ้น

การจดัการเรียนรูใ้นกลุม่สาระอื่นๆ เพื่อเป็นการพฒันาผูเ้รียนใหม้ีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 
2.4 ควรมีการน าสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย และน่าสนใจมาใชใ้นการออกแบบการ

เรียนรูต้ามแนวคิดการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษา 
2.5 กลุ่มตัวอย่างระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่ควรท าการทดลองหรือเก็บขอ้มูลใน

ภาคเรียนที่ 2 ของปีการศกึษา เนื่องจากนกัเรียนอาจจะตอ้งเตรียมตวัศกึษาต่อในระดบัสงูต่อไป 
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  68 

รายนามผู้เชี่ยวชาญ 

อาจารย ์ดร.จไุรรตัน ์อาจแกว้ อาจารยป์ระธานสาขาวิชาวิจยัและประเมินผลการศกึษา 
    คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 

ครูอรสา ศรีนรา   ครูช านาญการพิเศษ 

    โรงเรียนอดุมดรุณี จงัหวดัสโุขทยั 

ครูชวนชม เติมประยูร  ครูช านาญการพิเศษ 

    โรงเรียนบา้นปลอ่งเหลี่ยม จงัหวดัสมทุรสาคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  69 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
คณุภาพเครื่องมือวิจยั 

1. ค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (IOC) ค่าความยาก (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความ
เชื่อมั่น (Cronbach’s Alpha) ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านเชิงรุกภาษาองักฤษ 

2. ค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (IOC) ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ (r) Item Total Correlation
และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการพัฒนา
ความสามารถในการอ่านเชิงรุกตามแนวคิดการจดัการเรียนรูแ้บบบรูณาการ เนือ้หาและภาษา 

3. คะแนนความสามารถในการอ่านเชิงรุกวิชาภาษาองักฤษก่อนและหลงัเรียน 
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ตาราง 5 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ค่าความยาก (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านเชิงรุกภาษาองักฤษค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) เท่ากบั .82 
 
ข้อ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าความยาก (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
1 1.00 .45 .70 
2 0.67 .75 .50 
3 0.67 .20 .20 
4 1.00 .70 .20 
5 1.00 .50 .40 
6 1.00 .70 .20 
7 1.00 .80 .20 
8 1.00 .75 .50 
9 1.00 .30 .20 
10 1.00 .80 .20 
11 1.00 .80 .40 
12 1.00 .70 .20 
13 1.00 .80 .40 
14 1.00 .80 .20 
15 1.00 .65 .30 
16 1.00 .35 .70 
17 1.00 .20 .40 
18 1.00 .45 .30 
19 1.00 .60 .20 
20 1.00 .80 .20 
21 1.00 .35 .50 
22 1.00 .75 .50 
23 1.00 .65 .50 
24 1.00 .35 .50 

 
ที่มา : (พรประภา ชยันา, 2563) 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 

25 1.00 .70 .60 
26 1.00 .80 .20 
27 1.00 .70 .60 
28 1.00 .60 .80 
29 1.00 .45 .30 
30 1.00 .75 .30 

   
ตาราง 6 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ (r) Item Total Correlation และ
ค่าความเชื่อมั่น (Cronbach’s Alpha) ของแบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรียนต่อการพฒันา
ความสามารถในการอ่านเชิงรุกตามแนวคิดการจดัการเรียนรูแ้บบบรูณาการเนือ้หาและภาษาค่า
ความเชื่อมั่น (Cronbach’s Alpha) เท่ากบั .84 
 

ข้อ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อ านาจจ าแนกรายข้อ (r) 
Item Total Correlation 

1 1.00 .458 
2 1.00 .584 
3 1.00 .625 
4 1.00 .413 
5 1.00 .508 
6 1.00 .471 
7 1.00 .472 
8 1.00 .490 
9 0.67 .590 
10 1.00 .499 
11 1.00 .429 
12 1.00 .519 

 
ที่มา : (พรประภา ชยันา, 2563) 
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ตาราง 7 คะแนนความสามารถในการอ่านเชิงรุกวิชาภาษาองักฤษก่อนและหลงัเรียน 
 

นักเรียนคนที ่ ก่อนเรียน หลังเรียน 
1 15 19 
2 17 21 
3 21 25 
4 22 26 
5 16 21 
6 16 19 
7 14 17 
8 10 17 
9 19 22 
10 18 21 
11 23 28 
12 16 23 
13 15 18 
14 18 22 
15 19 23 
16 16 21 
17 21 24 
18 20 23 
19 16 20 
20 16 19 
21 18 22 
22 16 21 
23 17 22 

 
ที่มา : (พรประภา ชยันา, 2563) 
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ตาราง 7 (ต่อ) 
 

24 21 24 
25 11 14 
26 15 19 
27 14 18 
28 13 17 
29 17 21 
30 15 19 
31 18 21 
32 10 13 
33 13 16 
34 12 16 
35 10 13 
36 22 28 
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ภาคผนวก ค 
1. แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านเชิงรุกวิชาภาษาองักฤษ 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิง

รุกตามแนวคิดการจดัการเรียนรูแ้บบบรูณาการเนือ้หาและภาษา 
3. แผนการจัดการเรียนรูก้ารอ่านเชิงรุกตามแนวคิดการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการ

เนือ้หาและภาษา 
4. บทความที่ใชใ้นการจดัการเรียนรูแ้บบบรูณาการเนือ้หาและภาษา 
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Active Reading Ability Test 
Subject: General English    Level: Grade 12 
Items: 30   Scores: 30  Time: 50 minutes 

ค าชีแ้จง จงเลือกค าตอบที่ถูกตอ้งที่สดุเพียงขอ้เดียวแลว้กากบาทลงในกระดาษค าตอบ 

Directions: Read passage A and choose the best answer (Items 1-10) 
Passage A 

Imagine yourself in a room painted a light blue color. Now imagine yourself in a 
bright red room. Do you think you would feel differently in each of these rooms? Most 
people would feel calmer in the blue room. They would feel more energized in the red 
room. Why is this? Psychological studies show that different colors can have different 
effects on mood and behavior. 

 
People usually associate colors with where these colors appear in nature. So, 

we associate light blue with the sky and sea. This makes blue a calming color for most 
people. Asuka Obata runs a spa in Kyoto, Japan. All the walls of the spa are blue. Obata 
says, “It is essential that we create a sense of peace and tranquility. Blue helps this.” 

 
Red is associated with fire and blood. So red is also associated with danger, 

passion, and love. Red can even raise blood pressure! Adriana Vilas of Cordoba, 
Argentina, painted her office red. She says, “I like a color that gives me energy and 
inspiration.” Jack Alter of New York City gives red roses to his wife every few weeks. He 
explains, “I want to show her that, even though we’ve been married for 20 years, I still 
feel passionate about her.” 

 
We all have natural associations with certain colors. However, some colors may 

have different meanings to people of two different cultures. 
 

The colors black and white are a good example of this. In many cultures, black 
means death and mourning. So black is the traditional color people wear to the funerals. 
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However, in Asia, white means death and mourning. So, in Asia, white is the color 
people usually wear to the funerals. 
 

In most other cultures, white is not associated with funerals. White represents 
purity, innocence, and goodness. For this reason, the brides traditionally wear white in 
these cultures. However, in China, white is the color of mourning. It is important that the 
brides do not wear white. Brides in China traditionally wear red. In Chinese culture, red 
represents happiness and good luck. Chinese celebrations are full of red. During the 
Chinese New Year, people wear red more than other colors. Older family members give 
money in red envelopes to younger members of the family. 
 

Clearly the way we respond to color is complicated. You may think you are 
choosing a red shirt because you like the color. But you are probably choosing it, based 

on what your brain, the environment, and your culture tell you about the color. 
  

1. How does light blue affect our mood? 
a. Blue is calming.    b. Blue is a sense of peace. 
c. Blue can tranquilize our mood.  d. All of the above. 

2. Why does spa owner in Kyoto paint blue on the walls of spa? 
a. Because blue is stimulating. 
b. Because blue is a color of the sea. 
c. Because blue is a color of tranquility. 
d. Because blue can help customers feel blue. 

3. According to the passage, which of the following statements is not true? 
a. Red is the color of love.  b. Red means blood pressure. 
c. Red can activate our mood. d. Red is a symbol of danger and harm. 

4. In Asia, Which color that people usually wear to the funerals? 
a. white    b. grey 
c. black    d. navy 
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5. What does “this” in paragraph5 refer to? 
a. the association with nature of black and white. 
b. different meanings in two different cultures. 
c. the difference between black and white. 
d. the effects of the two color. 

6. Why don’t brides in China wear white? 
a. Because white is not beautiful. 
b. Because white is a symbol of mourner. 
c. Because white represents innocence and morality. 
d. Because Chinese brides need to wear bright color in their wedding 

7. What is the important color for celebration in China? 
a. Brown    b. Blue    
c. Red     d. White 

8. What is the main idea of the passage? 
a. Colors can have different effects on us. 
b. Red and blue can affect our body and mood. 
c. Colors can make people feel calmer and happier. 
d. There are many colors that associate with nature. 

9. Which one is the best title for the passage? 
a. The Meaning of Color  b. The Psychology of Color 
c. Cultures and Colors  d. The Sense of Color 

10. The word “based on” in the last paragraph can be replaced by………………. . 
a. carried on    b. dealt with 
c. cope with    d. depend on 
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Directions: According to the passage A, please use the given choices to match the 
effect and meaning. (Items 11-13) 
 
 
 
11. It is a symbol of pureness and virtue.  
12. It creates a sense of peace and tranquility.  
13. It is the color that refer to passion and love. 
 
Directions: Read passage B and choose the best answer. (Items 14-15) 
Passage B 

Both plant and animal cells are eukaryotic, so they contain member-bound 
organelles like the nucleus and mitochondria. 

However, plant cells and animal cells do not look exactly the same or have all of 
the same organelles, since they each have different needs. For example, plant cells 
contain chloroplasts since they need to perform photosynthesis, but animal cells do not. 

• Animal and plant cells have mitochondria, but only plant cells have 
chloroplasts. Plants don’t get their sugar from eating food, so they need 
to make sugar from sunlight. This process (photosynthesis) takes place 
in the chloroplast. Once the sugar is made, it is then broken down by the 
mitochondria to make energy for the cell. Because animals get sugar 
from the food they eat, they do not need chloroplasts: just mitochondria. 

• A plant cell contains a large, singular vacuole that is used for storage 
and maintaining the shape of the cell. In contrast, animal cells have 
many, smaller vacuoles. 

• Plant cells have a cell wall, as well as a cell membrane. In plants, the cell 
wall surrounds the cell membrane. This gives the plant cell its unique 
rectangular shape. Animal cells simply have a cell membrane, but no cell 
wall.(Academy, 2019, online) 

a. blue  b. red  c. white d. yellow 
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14. What do the plants need to make sugar? 
 a. glucose  b. light   c. insect  d. soil 
15. According to the passage, which of the following statements is not true? 
 a. Animals do not need chloroplasts. 
 b. Animal cells have large vacuoles. 
 c. Plants do not get sugar from eating food. 
 d. Plant cells and animal cells have cell walls. 
 
Directions: According to passage B, please use the given information below fill in the 
Venn diagram. (Items 16-18) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Directions: Read passage C and choose the best answer. (Items 19-23) 
Passage C 

Social media can be defined as the facilities and tools that reduce the world to 
a global village; websites and applications that enables users to create, share contents 
and participate in social networking. The social media platform provides opportunities 
for users to create online communities to share ideas, information, personal messages, 

Chloroplasts        b. Small vacuole  c. Cell wall  d. Vacuole     
   e. Cell membrane f. Eukaryotic cells     g. Mitochondria 

Plant Cell Animal Cell 

16. 
  

18.  17.  

Both 
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etc. Some of the social media applications include Facebook, Instagram, YouTube, My 
Space, Twitter, Skype, LinkedIn, etc. 

Youths are predominantly the users of the Internet for social interaction. They 
are the people who cannot imagine life without the Internet, the group seeking for ways 
to connect virtually to anyone in the world. 

Although we are aware that the social media can have positive effects on the 
youths, we cannot discountenance the negative effects it also has on the youths. Several 
studies have been conducted on this and we outline below some of the positive and 
negative effects of social media on the youths. 
Various social platforms provide the youths with: 

• Great communication tools to connect with the loved ones and old friends 
irrespective of locations. 

• Access to positive and free information being shared on social media. 
• Opportunities to promote their businesses to a larger and wider audience. 
• Social capital. 
• An avenue to contribute to emotional wellbeing of others by offering positive 

advices. 
• Opportunities to launch businesses online 
• Opportunities to market businesses online at little or no cost. 
• Real time sharing of information for businesses through paid and unpaid 

advertising. 

The negative effects of social media on youths cannot be overlooked and can 
be overwhelming. It can have harmful effects on the youths if not controlled. Some of 
these effects include: 

• Lack of control of and over personal information: Youths post private information 
online without realising the associated risks. 

• Cyber bullying 
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• Mental health issues 
• Lack of morals 
• Spread and ability to amplify fake news 
• Exposure to adult information 
• Indirect encouragement of high rate of scam on social media 
• Poor grades from the academic pursuits 
• Long hours on social media platforms 
• Peer pressure 
• Addiction to social media(Association, 2019, online) 

19. What is the main idea of the passage? 
a. The social media is the facilitator that help people to communicate. 
b. There are both positive and negative effects of social media on youths. 
c. The youths are the people who cannot imagine life without social media. 
d. There are some of social media such as Fecebook, Instagram, Skype, My 

Space, etc. 
20. Which one is not social media application? 

a. LinkedIn   b. You-tube   
c. PowerPoint   d. Line 

 
21. According to the passage, which of the following statements is not true? 

a. Youths can search for free information from social media. 
b. People can create online communities by using social media. 
c. Youths are people who cannot imagine life without social media. 
d. Business owners can share information through only paid advertising. 

22. What does the word “these” (line 6) refer to? 
a. youths    b. business owner 
c. researcher    d. everyone 
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23. Which one is the best title for the passage? 
a. The facilitator  
b. The youths and social media 
c. The harmful effect on youths 
d. The effects of social media on youths 

 
Directions: According to passage C, Use the given choice to match the effects of social 
media on the youths. (Items 24-26) 
 
 
 
 
24. Youths can amplify rumors.  
25. Bullying on social media such as Facebook, Instagram, etc.  
26. Health issues from using long hours on social media.  
Directions: Read passage D and choose the best answer. (Items 27-30) 
Passage D 
Directions 

• Heat the oven to 400˚F. Whisk eggs, pumpkin, brown sugar, cinnamon, salt, 
ginger and cloves in medium bowl until well blended. Beat in half. Pour the 
mixture into mini pie crusts, about 2/3 cup each. 
Carefully place pies on the rack in the center of the 400˚F oven. Bake for 15 
minutes. Lower  oven temperature to 350˚F; continue baking for another 20 to 22 
minutes longer. 

• Cool completely on wire racks. Refrigerate, loosely covered, until firm, several 
hours or overnight.(American Egg Board, 2020b, online)  

Insider Info 

• Decorate with toasted pecans and whipped cream. 

a. The positive effect of social media on youths. 
b. The negative effect of social media on youths. 



  83 

• For easier slicing, use a thin-bladed knife and wipe the knife with clean damp 
towel, or rinse the knife under warm water, after each cut. 

• When is it done? Like custard pies, pumpkin pie should be removed from the 
oven before the center is completely set. The center will jiggle slightly when dish 
is gently shaken. Filling will continue to “cook” after it’s removed and the center 
will firm up quickly.(American Egg Board, 2020b, online) 

27. Which ingredient is not mentioned in the recipe? 
a. butter     b. cinnamon 
c. pumpkin     d. ginger 

28. What can we use to slice the pie? 
a. a thick-bladed knife    b. a kitchen knife 
c. a tiny-bladed knife    d. a thin-bladed knife 

29. The word “reduce” (line 4) can be replaced by ……………………... 
a. return     b. decrease 
c. remedy     d. decay 

30. According to the recipe, which toppings is not mentioned? 
a. toasted pecans    b. whipped cream 
c. baked pumpkin    d. None of the above. 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง ความพงึพอใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสารวิทยา ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้

แบบบรูณาการเนือ้หาและภาษา วิชา อ33204 General English ปีการศกึษา 2562 
ค าชีแ้จง 
 1. แบบสอบถามนีม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อตอ้งการทราบความพึงพอใจของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนสารวิทยา ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการเนือ้หาและภาษา วิชา  อ33204 General English ปี
การศกึษา 2562 
 2. แบบสอบถามนีม้ีลกัษณะเป็นประมาณค่า (Rating Scales) ก าหนดระดบัความคิดเห็น 5 ระดบั คือ 
มากที่สดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที่สดุ โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัต่อไปนี ้ 
   5 คะแนน หมายถึง  มากที่สดุ 
   4 คะแนน หมายถึง  มาก 
   3 คะแนน หมายถึง  ปานกลาง 
   2 คะแนน หมายถึง  นอ้ย 
   1 คะแนน หมายถึง  นอ้ยที่สดุ 
 3. กรุณาใส่เครื่องหมาย / ลงในช่องว่างที่ตรงกบัระดบัความพึงพอใจของนกัเรียน 

รายการประเมิน 

ระดับความคดิเหน็ 

มา
กท

ีสุ่ด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ีสุ่ด
 

ด้านรูปแบบการสอน      

1. 
นกัเรียนพึงพอใจต่อการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการเนือ้หา
และภาษาในรายวิชา  General English 

     

2. 
นกัเรียนชื่นชอบและสนใจการจดัการเรียนรูแ้บบบรูณาการ
เนือ้หาและภาษา 

     

3. 
การจดัการเรียนรูแ้บบบรูณาการเนือ้หาและภาษาท าใหผู้เ้รียน
ไดพ้ฒันาทกัษะการ   อ่านเชงิรุก 

     

4 
นกัเรียนพึงพอใจในการใชท้กัษะทางภาษาเรียนรูเ้นือ้หาวชิา
ต่างๆ ดว้ยการจดัการเรียนรูแ้บบบรูณาการเนือ้หาและภาษา 

     

5. นกัเรียนชื่นชอบเนือ้หาที่ใชใ้นการจดัการเรียนรู ้      

6. 
เนือ้หาที่ใชใ้นการจดัการเรียนรูม้คีวามสอดคลอ้งกบัรายวิชาอื่น
ที่นกัเรียนคุน้เคย 

     

7. บทความที่ใชก้ารจดัการเรียนรูม้คีวามน่าสนใจ      
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รายการประเมิน 

ระดับความคดิเหน็ 

มา
กท

ีสุ่ด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ีสุ่ด
 

8. 
นกัเรียนรูส้กึสนกุกบักิจกรรมการเรียนการสอนมกีารใชส่ื้อ
เทคโนโลยีอย่างหลากหลาย 

     

9. 
การใชส่ื้อเทคโนโลยีในการจดัการเรียนการสอนชว่ยใหน้กัเรยีน
รูส้กึชื่นชอบการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการเนือ้หาและภาษา 

     

10. 
นกัเรียนไดร้บัความรู ้และรว่มกจิกรรมอย่างเหมาะสมจากการ
จดัการเรียนรูแ้บบบรูณาการเนือ้หาและภาษา 

     

11. 
การจดัการเรียนรูแ้บบบรูณาการเนือ้หาและภาษาท าให้
นกัเรียนไดเ้รยีนรูอ้ย่างเพลิดเพลิน และสนกุสนานกบัการเรยีน 

     

12. 
นกัเรียนไดร้บัประสบการณใ์หมจ่ากการจดัการเรียนรูแ้บบ
บรูณาการเนือ้หาและภาษา 

     

 
ข้อเสนอแนะ 

............................................................................................................................. ...
....................…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………...............................................................
.............................................................................................................................................. 
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ   รายวิชา อ33204 General English 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6                 ภาคเรียนที ่2        ปีการศึกษา 2562         
หน่วยการเรียนรู้ที ่1 ชื่อหน่วย History   เร่ือง Introduction to World War II เวลา 4 ชั่วโมง 
 
1. ผลการเรียนรู้ 

1.1 จับใจความส าคัญ ระบุรายละเอียด วิเคราะหค์วาม สรุปความ ตีความ และแสดง
ความคิดเห็นจากสารคดีเก่ียวกบัเก่ียวกบัอาหาร ภาษา  สิ่งแวดลอ้ม วรรณกรรม วรรณคดี 

1.2 สรุปใจความส าคญัของเรื่องหรือหวัขอ้ที่อ่านในรูปแบบของกราฟฟิก 
1.3 ใชภ้าษาองักฤษในการคน้ควา้และน าเสนอขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้

อ่ืนจากแหลง่การเรียนรูต่้าง ๆ 
2. จุดประสงคก์ารเรียนรู้    

 2.1 นักเรียนสรุปความ บทความเรื่อง Introduction to World War II ในรูปแบบของ
กราฟฟิกได ้

2.3 นกัเรียนระบรุายละเอียด ใจความส าคญัเก่ียวกบับทความที่อ่านได ้
3. สาระส าคัญ 

การศึกษาประวติัศาสตรย์คุสงครามโลกครัง้ที่สอง เหตกุารณส์ าคญั ที่มา และสาเหตขุอง
การเกิดสงคราม 
4. สาระการเรียนรู้  

การเริ่มสงครามโลกครัง้ที่สอง 
5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  

5.1 ความสามารถในการสื่อสาร  
5.2 ความสามารถในการคิด 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์ 
6.1 ใฝ่เรียนรู ้
6.2 มุ่งมั่นในการท างาน  

7. ตารางวิเคราะหก์ารจัดการเรียนการสอนตามหลักการของ CLIL 
 

4Cs Framework บทเรียน CLIL 
ด้านเนือ้หา (Content) - History (Introduction to World War II) 
ด้านความรู้ (Cognition) - ผูเ้รียนรูแ้ละเขา้ใจเหตกุารณส์ าคญัในประวติัศาสตร์
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4Cs Framework บทเรียน CLIL 
สงครามโลกครัง้ที่ 2 
- ผูเ้รียนสามารถระบขุอ้มลูเก่ียวกบัเรื่องราวใน
ประวติัศาสตร ์

ด้านวัฒนธรรม (Culture) การท างานคู่ (Pair Work) 
ด้านการส่ือสาร (Communication) Language of Learning 

- ค าศพัทห์ลกัในบทความ humiliation, parliament, 
treaty, isolationist, topple 
- การสรา้งค าถามและค าตอบเก่ียวกบัประเด็นต่างๆ
เก่ียวกบัสงครามโลกครัง้ที่ 2 
Language through Learning 
- การน าเสนอแผนภาพ Timeline 
Language for Learning 
- ค าถามเก่ียวกบัเหตกุารณใ์นอดีต 
- Past Tenses 

 
8.  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  
  8.1 ขั้นน า 

8.1.1 ครูทกัทายนกัเรียน     
8.1.2 ครูสอบถามนักเรียนว่าหากไดย้ินค าว่า “History” นกัเรียนนึกถึงอะไรบา้งและ

ใหน้กัเรียนรว่มกนัแสดงความคิดเห็น 
8.1.3 ครูแจง้นกัเรียนเก่ียวกบับทเรียนในคาบเรียนนีว้่าเก่ียวขอ้งกบัประวติัศาสตร ์

  8.2 ขั้นสอน 

8.2.1 ครูใหน้กัเรียนท ากิจกรรมการอ่านดงันี ้
        Pre-Reading 

- ครูให้นักเรียนดูรูปภาพเก่ียวกับสงครามโลกครั้งที่สอง  2-3 รูปแล้วให้
นกัเรียนทายว่าเหตกุารณใ์นภาพเกิดขึน้ในยคุใดและเป็นเหตกุารณอ์ะไร 

- ครูใหน้ักเรียนร่วมกันระดมความคิดเก่ียวกับเหตุการณ์สงครามโลกครัง้ที่
สอง 
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- ครูใหน้ักเรียนดูชื่อบทความที่ก าลงัจะอ่านและอธิบายขั้นตอนกิจกรรมการ
อ่าน รวมทัง้ใหน้กัเรียนจบัคู่และท ากิจกรรมการอ่านเป็นคู่ (pair work) 
       While-Reading 

- ครูใหน้ักเรียนแต่ละคู่อ่านบทความ Introduction to World War II และท า

กิจกรรมขณะอ่านโดยการเติมขอ้มลูลงในตารางประเทศฝ่าย Allies และ Axis 
Allies Axis 

  
  
  

- ครูให้นักเรียนสรุปใจความส าคัญโดยการเขียน Timeline ของเหตุการณ์
ส าคญัที่เกิดขึน้ โดยครูใหน้กัเรียนดตูวัอย่างดงัภาพ 
 
 
 
        Post-Reading 

- ครูใหน้ักเรียนแต่ละคู่น าเสนอแผนภาพ Timelime ของตนเองเพื่อเป็นการ
ตรวจสอบความเขา้ใจ  
  8.3 ขั้นสรุป 

8.3.1 ครูและนักเรียนร่วมกนัสรุปบทความและความรูท้ี่ไดเ้รียนไปในบทเรียนนีด้ว้ย
การถามตอบในชัน้เรียน และดภูาพเหตกุารณจ์รงิประกอบ 

 
9. ภาระงาน / ชิน้งาน  

9.1 แผนภาพ Timeline เหตกุารณส์ าคญัในสงครามมโลกครัง้ที่ 2   
9.2 ขอ้มลูตารางประเทศฝ่าย Allies และ Axis 
 
 
 
 
 

1930 1933 1939
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10. การวัดและประเมินผล 
10.1 การประเมินตามจดุประสงคก์ารเรียนรู ้

จุดประสงค ์
การเรียนรู้ 

ภาระงาน/
ชิน้งาน 

วิธีวัด เคร่ืองมือวัด 
เกณฑก์าร
ให้คะแนน 

เกณฑ์
การผ่าน 

1. สรุปความ 
บทความเรื่อง 
Introduction to 
World War II ใน
รูปแบบของ
กราฟฟิกได ้  
 

แผนภาพ 
Timeline 
เหตกุารณ์
ส าคญัใน
สงครามมโลก
ครัง้ที่ 2   

ประเมิน
งานเขียน 

แบบประเมิน
งานเขียน 

- รูปแบบ 
- เนือ้หา 
- ค าศพัท ์
- การใช้
ภาษา 
- อ่ืนๆ 

เกณฑผ์่าน
รอ้ยละ 60 

2. ระบุ
รายละเอียด 
ใจความส าคญั
เก่ียวกบับทความ
ที่อ่านได ้
 

ขอ้มลูตาราง
ประเทศฝ่าย 
Allies และ 
Axis 

ประเมิน
ความเขา้ใจ
และระบุ
รายละเอียด
เก่ียวกบั
บทความ 

กิจกรรมขณะ
อ่านตาราง
ประเทศฝ่าย 
Allies และ 
Axis 

จ านวน
ค าตอบที่
ถกูตอ้ง ขอ้
ละ 1 
คะแนน  

เกณฑผ์่าน
รอ้ยละ 60 

     
11. ส่ือการเรียนรู้ 

11.1 Powerpoint เรื่อง WW II 
12. แหล่งการเรียนรู้ 

12.1 พจนานกุรม 
12.2 Website: https://www.commonlit.org/es/texts/introduction-to-world-war-ii 

 
 

 

 

 

 

https://www.commonlit.org/es/texts/introduction-to-world-war-ii
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ รายวิชา อ33204    General English 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6                      ภาคเรียนที ่2    ปีการศึกษา 2562        
หน่วยการเรียนรู้ที ่2 ชื่อหน่วย Health Education เร่ือง Healthy & Unhealthy Choices at 
Fast Food Restaurants      เวลา 4 ชั่วโมง 
1. ผลการเรียนรู้ 

1.1 จับใจความส าคัญ ระบุรายละเอียด วิเคราะหค์วาม สรุปความ ตีความ และแสดง
ความคิดเห็นจากสารคดีเก่ียวกบัเก่ียวกบัอาหาร ภาษา สิ่งแวดลอ้ม วรรณกรรม วรรณคดี 

1.2 สรุปใจความส าคญัของเรื่องหรือหวัขอ้ที่อ่านในรูปแบบของกราฟฟิก 
1.3 ใชภ้าษาองักฤษในการคน้ควา้และน าเสนอขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้

อ่ืนจากแหลง่การเรียนรูต่้าง ๆ 
2. จุดประสงคก์ารเรียนรู้    

2.1 นกัเรียนระบรุายละเอียด ใจความส าคญัเก่ียวกบับทความที่อ่านได ้

2.2 นักเรียนน าเสนอแนวคิดจากบทความเรื่อง Choose This, Not That: Healthy & 
Unhealthy Choices at Fast Food Restaurants ในรูปแบบของการเขียนปา้ยโปสเตอรไ์ด ้
3. สาระส าคัญ 
  การศกึษาเรื่องการวางแผนเรื่องการรบัประทานที่มีประโยชนต่์อรา่งกาย 
4. สาระการเรียนรู้  
 การวางแผนพฒันาสขุภาพตนเองและครอบครวั 
5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
 5.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 5.2 ความสามารถในการคิด 
           5.3 ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์ 
 6.1 ใฝ่เรียนรู ้
 6.2 มุ่งมั่นในการท างาน  
7. ตารางวิเคราะหก์ารจัดการเรียนการสอนตามหลักการของ CLIL 
 

4Cs Framework บทเรียน CLIL 
ด้านเนือ้หา (Content) Healthy & Unhealthy Choices at Fast Food 

Restaurants 
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4Cs Framework บทเรียน CLIL 
ด้านความรู้ (Cognition) หลกัการหลีกเลี่ยงอาหารท่ีไม่มีประโยชนแ์ละการเลือก

บรโิภคอาหารที่ดีต่อสขุภาพ 
ด้านวัฒนธรรม (Culture) - การท างานกลุม่ 

- การแลกเปลี่ยนเรียนรูจ้ากกิจกรรม Gallery Walk 
ด้านการส่ือสาร (Communication) Language of Learning 

- ค าศพัทใ์นบทความ 
- การใชภ้าษาน าเสนอความรูท้ี่ไดจ้ากการอ่านบทความ
ผ่านโปสเตอรร์ณรงค ์
Language through Learning 
- การใชป้ระโยคต่างๆน าเสนอขอ้ดีและขอ้เสียของอาหาร 
Fast food 
- การใชภ้าษาน าเสนอใจความส าคญั 

4Cs Framework บทเรียน CLIL 
 Language for Learning 

- Present Tense 
- การใชส้  านวนในการน าเสนอขอ้ดีและขอ้เสียของอาหาร 
Fast food 

 
8.  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  
  8.1 ขั้นน า 
    8.1.1 ครูทักทายนักเรียนและสอบถามนักเรียนว่า “What is your favorite?” ครูให้

นักเรียนในห้องตอบค าถามที่ละคน ครูเขียนค าตอบของของนักเรียนบนกระดานโดย
แบ่งเป็น 2 ฝ่ังคือ Healthy food และ Fast food. 

    8.1.2 ครูอธิบายว่าในชีวิตประจ าวันของเรานั้นมีอาหารมากมายให้เราเลือก
รบัประทานแต่เราตอ้งรบัประทานอาหารใหค้รบ5หมู่ อาหารที่ดีมีประโยชนต่์อสุขภาพ ใน
บทเรียนนีน้กัเรียนจะไดเ้รียนรูว้ิธีรบัมือกบัอาหาร fast food ในชีวิตประจ าวนัของนกัเรียน  

  8.2 ขั้นสอน 
    8.2.1 ครูใหน้กัเรียนท ากิจกรรมการอ่านดงันี ้
 



  92 

       Pre-Reading 
      - ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 5 คน จากนั้นครูแจกรูปภาพอาหาร fast 

food ใหน้กัเรียนแต่ละกลุม่ 
      - จากนั้นครูให้นักเรียนแต่กลุ่มร่วมกันระดมความคิดเขียนข้อดีและ

ขอ้เสียของอาหาร fast food ที่นกัเรียนแต่กลุม่ไดร้บั 
      - ครูใหน้ักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายน าเสนอขอ้ดีและขอ้เสียของ

อาหารfastfood ที่นกัเรียนแต่ละกลุม่ไดร้ว่มกนัระดมความคิด 
       While-Reading 
      - ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่านบทความเรื่อง Choose This, Not That: 

Healthy & Unhealthy Choices at Fast Food Restaurants 
      - ในขณะที่อ่านครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุม่สรุปใจความส าคญัของบทความ 

และจากนัน้ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุม่น าเสนอใจความส าคญั 
        Post-Reading 
      - ครูใหน้ักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดโดยน าแนวคิดและความรูท้ี่ได้

จากบทความเรื่อง Choose This, Not That: Healthy & Unhealthy Choices at Fast Food 
Restaurants มาเขียนโปสเตอรร์ณรงคก์ารหลีกเลี่ยงอาหาร fast food 

      - จากนัน้ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มน าโปสเตอรไ์ปติดรอบๆ หอ้งเรียน เพื่อ
น าไปสูก่ิจกรรม Gallery Walk แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 

      - ครูใหน้ักเรียนเขียนวิธีการที่นักเรียนชอบที่สุดและคิดว่าเหมาะสมกับ
ตนเองลงบนกระดาษที่ครูแจกให ้    

  8.3 ขั้นสรุป 
    8.3.1 ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายถึงวิธีการหลีกเลี่ยงอาหาร fast food ที่นกัเรียน

ชอบที่สดุของตนเอง 
 
9. ภาระงาน / ชิน้งาน  
 9.1 โปรเตอรร์ณรงคก์ารหลีกเลี่ยงอาหาร fast food 
 9.2 การน าเสนอใจความส าคญัของบทความเรื่อง Choose This, Not That: Healthy & 
Unhealthy Choices at Fast Food Restaurants 
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10. การวัดและประเมินผล 
    10.1 การประเมินตามจดุประสงคก์ารเรียนรู ้

จุดประสงค ์
การเรียนรู้ 

ภาระงาน/
ชิน้งาน 

วิธีวัด 
เคร่ืองมือ

วัด 
เกณฑก์าร
ให้คะแนน 

เกณฑ์
การผ่าน 

1. ระบรุายละเอียด 
ใจความส าคญั
เก่ียวกบับทความที่
อ่านได ้

การน าเสนอ
ใจความส าคญั
ของบทความ
เรื่อง Choose 
This, NoThat: 
Healthy & 
Unhealthy 
Choices at 
Fast Food 
Restaurants 

ประเมิน
ความเขา้ใจ
และระบุ
รายละเอียด
เก่ียวกบั
บทความ 

กิจกรรม
การ
น าเสนอ
ใจความ
ส าคญั 

ค าตอบที่
ถกูตอ้ง 10 
คะแนน  

เกณฑ์
ผ่านรอ้ย
ละ 60 

2. น าเสนอแนวคิด
จากบทความเรื่อง 
Choose This, Not 
That: Healthy & 
Unhealthy 
Choices at Fast 
Food Restaurants 
ในรูปแบบของการ
เขียนปา้ยโปสเตอร ์

โปรเตอรร์ณ
รงคก์าร
หลีกเลี่ยง
อาหาร fast 
food 

ประเมินงาน
เขียน 

แบบ
ประเมิน
งานเขียน 

- รูปแบบ 
- เนือ้หา 
- ค าศพัท ์
- การใชภ้าษา 
- อ่ืนๆ 

เกณฑ์
ผ่านรอ้ย
ละ 60 

 
 
 
 
 
 



  94 

11. ส่ือการเรียนรู้ 
  11.1 รูปภาพอาหาร fast food 
  11.1 บทความเรื่อง Choose This, Not That: Healthy & Unhealthy Choices at Fast Food 

Restaurants 
12. แหล่งการเรียนรู้ 
  12.1 พจนานกุรม 

12.2 Website: https://www.healthychildren.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.healthychildren.org/
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บทความทีใ่ช้ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดบูรณาการเนือ้หาและภาษา 
WWII 

Introduction to World War II 
After the end of World War I, Germany was defeated. The peace agreement 

that ended the war left the country humiliated but not crippled. In their humiliation,  

Germans looked for a powerful leader. Many Germans were dissatisfied with their 
government and wanted change. In the 1930’s, a political group called the Nazi Party 
came to power.  

A man named Adolf Hitler was the Fuhrer, or supreme leader of the Nazi Party. 
In 1933, Hitler was appointed Chancellor of Germany. He became head of the German 
parliament. Hitler wanted power. He broke the World War I peace treaty  and began to 
build an army. Hitler threatened the balance of peace all over Europe. 

While two other countries were following Germany’s lead, powerful dictators in 
Italy and Japan were building up their own armies. Italy, Japan, and Germany would 
become the Axis Powers of World War II. Their hunger for military might was quite 
different from the U.S.’s desire for peace. The United States watched the other countries 
from a distance. People in the U.S. were worried but isolationist.   Americans did not want 
to get involved in another European War. 

Germany invaded Poland on September 1, 1939, Germany invaded Poland. 
World War II began. Britain and France were allies with Poland and declared war on 
Germany. Hitler’s strategy was called blitzkrieg. This German word translates to 
“lightning war.” The German army toppled  countries knew what hit them. By June, Hitler 
had captured Paris, France. 

For two years the United States tried to ignore the war. At the end of 1941, the 
U.S. was pulled into the war. The country was attacked by Japan. On December 8, 
1941, the U.S. declared war on Japan. In return, Germany and Italy declared war on the 
United States. For the second time in 25 years, the world was fighting a global war. 

The main Axis powers in World War II were Germany, Italy, and Japan. The 
biggest Allies were the U.S., Britain, France, and the USSR. (ReadWork, 2019, online) 
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บทความทีใ่ช้ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดบูรณาการเนือ้หาและภาษา 
Choose This, Not That: Healthy & Unhealthy Choices at Fast Food Restaurants  

It can be challenging to make healthy choices when eating out. We can limit 
trips to fast food restaurants by planning ahead and having healthy choices available at 
home, or to packing snacks or meals for when away from home.  
There are tips for Eating at a Fast Food Restaurant: 

• Before you go, look at the menu online and plan the meal. Look for items lower 
in saturated fat, sodium, added sugars, and calories. 

• Pay attention to portion sizes. Due to large portions, one meal at a fast food 
restaurant may contain as many calories as a child needs for a whole day. 
Decrease portion size by sharing your meal, putting half of your meal in a to go 
container for a later meal, and/or resisting the urge to "clean your plate."  

• Avoid sugary drinks. A large soda may contain 17 teaspoons of sugar and 
several hundred calories. Consider water or unsweetened tea instead of soda, 
fruit punch, or a shake. 

• Choose items that are grilled or baked items over fried or breaded. 
• Go light on sauces like mayonnaise and ketchup which contain sugar, fat, and 

salt. 
• Skip the cheese. 
• Look for fruit, vegetable, and salad with low calorie dressing options. 

There are some examples of Choosing Healthier Options: 
• Chicken fajita instead of a breaded chicken sandwich 
• Lean burger instead of an oversized special with lots of fat-laden trimmings 
• Baked potato, fruit or salad with low fat dressing or steamed vegetables instead 

of high-fat French fries 
• Main-course salad from the salad bar with low-calorie dressing (skip the bacon 

bits and croutons) 
• Nonfat frozen yogurt with a fresh fruit topping instead of an ice cream sundae or 

a large slice of pie 

https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/gradeschool/nutrition/Pages/Making-Healthy-Food-Choices.aspx
https://www.healthychildren.org/English/healthy-living/nutrition/Pages/Choosing-Healthy-Snacks-for-Children.aspx
https://www.healthychildren.org/English/healthy-living/nutrition/Pages/Portions-and-Serving-Sizes.aspx
https://www.healthychildren.org/English/healthy-living/nutrition/Pages/The-Clean-Plate-Club.aspx
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• Pizza with whole grain crust topped with vegetables like tomato sauce, 
mushrooms, eggplant, and peppers instead of high-fat toppings like sausage, 
pepperoni, and extra cheese 

• Low-fat milkshake or water instead of soda or a regular shake (American 

Academy of Pediatrics, 2016, online) 
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บทความทีใ่ช้ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดบูรณาการเนือ้หาและภาษา 

How TO Make French Toast 
Ingredients 

8 Eggs 
1/3 Cup milk 
1/4 tsp. ground nutmeg, OPTIONAL 
8 Day-old bread slices 

Directions 
1. BEAT eggs, milk and nutmeg in shallow dish until blended. SOAK 1 bread 

slice at a time in egg mixture, turning once, letting stand about 1 minute per side. 
2. HEAT lightly greased large nonstick skillet over high heat until hot. 
3. PLACE as many bread slices in hot pan as will fit in single.  

    4. COOK until golden brown and no visible liquid egg remains, 2 to 3 minutes 
per side.   

  5. REPEAT to cook remaining bread. 
      6. TOP with fresh fruit, applesauce, preserves, syrup or powdered sugar. 
     7. SERVE immediately. 
Insider Information on How to Make the Perfect French Toast 

For variety, flavor the egg “better” with an extract, freshly grated citrus peel, 
fruit juice, cider or liqueur. Dip in chopped peanuts and serve with fruit syrup. 

Any bread you like will work – French, Italian, raisin, cinnamon – raisin, 
wholegrain or multi – grain. Bread that has become a little dry (day-old) is 
recommended. 

If bread is very fresh, spread in single layer on a clean towel or baking sheets; 
let stand, uncovered, 1 to 2 hours, turning once, before using. 

To freeze French toast, cool slices on wire rack. Place in single layer on baking 
sheet and freeze 1 to 2 hours. Wrap airtight in serving – size portions; freeze up to 1 
month. To reheat, unwrap slices and heat in toaster, toaster over or on an ungreased 
baking sheet in preheated 375-degree Fahrenheit oven for 8 to 9 minutes. (American 
Egg Board, 2020a, online) 
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บทความทีใ่ช้ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดบูรณาการเนือ้หาและภาษา 
Dinosaurs 

Dinosaurs lived over 200 million years ago during the Jurassic period until they 
went extinct during the Cretaceous period. The word dinosaur means “terrible lizard”. 
Some paleontologists believe dinosaurs may have been more like birds than lizards, 
sighting that they have dug up evidence of feathers, wishbones, and other fossils unique 
to bird anatomy. They also theorize that dinosaurs must have been warm blooded 
mammals, and not cold-blooded like reptiles. Since the dinosaurs have been extinct for 
million of years, there is no way anyone will know for sure what they were really like. Still, 
paleontologists are able to learn a lot about them just from their fossils. 

The largest dinosaurs were called sauropods. They were gigantic plant eaters, 
with long necks to help them reach vegetation on top of trees, and long tails to give 
them counterbalance. They had small heads and it is believed that they moved slowly. 
Brachiosaurus is a popular example of these. They were about 85 feet long, 40 feet tall, 
and it’s estimated that they weighed about 75 tons. Their front legs were longer than 
their back legs, just like modern giraffe’s. However, as big as they were, they still weren’t 
bigger than the modern blue whale, which at 200 tons is still the largest known creature 
to have ever existed. 

The biggest meat-eating or carnivorous dinosaurs were called theropods. They 
lived during the Cretacious period. They had massive teeth, but a relatively small brain. 
When most people think of theropods, they usually think of the Tyrannosaurus Rex. This 
giant predator was approximately 45 feet long, 12 feet tall, and weighed about 6 tons. 
There were many other carnivores that were much smaller but just as dangerous, like 
allosaurus or velociraptor. Scientists have many questions about these prehistoric 
animals and how they lived. Did they actively hunt or were they scavengers? Did they 
hunt their prey alone, or in packs? Unfortunately, we will never know for certain. 

Some plant eating dinosaurs developed protective plates, horns or spikes to 
protect them predators. Stegosaurus, Tricerotops, and Ankylosourous are just a few 
examples. Others took to the sky, like the winged pterodactyl or to the water like the 
swimming mosasaurus. 
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Of course, not all dinosaurs were giants. Some were as small and fast as 
modern animals. Compsognathus was a tiny meat-eater about the size of a chicken. 
Lesothosaurus was a plant eater who was about 3 feet long. The smallest dinosaur 
skeleton ever found in complete from was just 16 inches long. They called it Mussaurus, 
which means “mouse lizard”. (EasyTeacherWorksheets, 2019, online) 
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ภาคผนวก ง 
1. ภาพการจดักิจกรรมการเรียนรูต้ามแนวคิดการบณูาการเนือ้หาและภาษา (CLIL) 
2. ผลงานนกัเรียน 
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ภาพประกอบ 4 กิจกรรมกลุ่ม 
 

ที่มา : (พรประภา, 2563) 
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ภาพประกอบ 5 กิจกรรมในชัน้เรียน 

 
ที่มา : (พรประภา, 2563) 
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ภาพประกอบ 6 ผลงานนกัเรียน 
 

ที่มา : (พรประภา, 2563) 
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ภาพประกอบ 7 (ต่อ) 
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ภาพประกอบ 7 (ต่อ) 
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ภาพประกอบ 7 (ต่อ) 

 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวพรประภา   ชยันา 
วัน เดือน ปี เกิด 18 กรกฎาคม 2535 
สถานทีเ่กิด อ าเภอเมืองเลย  จงัหวดัเลย 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2553  มธัยมศกึษาชัน้ปีที่ 6 จาก โรงเรียนเลยพิทยาคม  

พ.ศ. 2558  กศ.บ. ภาษาองักฤษ จาก มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิ
โรฒ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน บา้นเลขที่ 1/7 อาคารชุดน็อตติง้ฮิลล ์ถนนพหลโยธิน แขวงอนสุาวรีย ์  
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