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การศึกษาครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน  การเขียนภาษาองักฤษ

ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 โดยใชรู้ปแบบ DR-TA ร่วมกับการจดัการเรียนรูแ้บบเนน้สมองเป็นฐาน กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใชใ้นการศึกษาครัง้นี ้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จ านวน
นกัเรียน 50 คน ที่ไดม้าจากการสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster-Random Sampling) เป็นกลุ่มทดลอง ใชเ้วลาใน
การทดลอง เป็นเวลา 8 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 2 ชั่วโมง รวมจ านวน 16 ชั่วโมง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
เครื่องมือที่ใชใ้นการศึกษาครัง้นี  ้ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู ้จ านวน 6 แผน แบบทดสอบความสามารถในการ
อ่าน การเขียนภาษาองักฤษ แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่  6 ที่ไดร้บัการสอนโดย
ใชรู้ปแบบ DR-TA ร่วมกับการจดัการเรียนรูแ้บบเนน้สมองเป็นฐาน วิเคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปหา
ค่าความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียของนักเรียนระหว่างทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้สถิติ t-test 
Dependent Samples ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่ไดร้บัการสอนอ่านภาษาอังกฤษ โดยใชรู้ปแบบ DR-TA 
ร่วมกับการจดัการเรียนรูแ้บบเนน้สมองเป็นฐานของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  6 นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียก่อน
เรียนเฉล่ีย 10.28 และมีคะแนนหลงัเรียนเฉล่ีย 15.04 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนการสอบทัง้สองครัง้ พบว่านกัเรียน
กลุ่มตวัอย่างมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 นกัเรียนที่ไดร้บัการ
สอนเขียนภาษาองักฤษ โดยใชรู้ปแบบ DR-TA ร่วมกับการจดัการเรียนรูแ้บบเนน้สมองเป็นฐานของนกัเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่  6 นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนเฉล่ีย  11.28 และมีคะแนนหลังเรียนเฉล่ีย  15.36 เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนการสอบทั้งสองครัง้ พบว่านกัเรียนกลุ่มตวัอย่างมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 นักเรียน มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู ้การอ่าน  การเขียน
ภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 โดยใชรู้ปแบบ DR-TA ร่วมกับการจดัการเรียนรูแ้บบเนน้สมอง
เป็นฐาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากที่สดุ 
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This study compares the English reading and writing abilities of twelfth grade students 

using the DR-TA strategy in combination with brain-based activities and learning management. This 
research was classified as experimental research and used a quasi-experimental design. This study 
involved fifty twelfth grade students at Assumption College Samutprakarn. A randomized control group 
pretest-posttest was designed and the data analysis used a t-test for the dependent samples. The 
satisfaction questionnaire of students was used with the DR-TA strategy, in combination with brain-
based activities and learning management. The results had a significant effect on English reading and 
writing by using the DR-TA strategy in combination with brain-based activities to the learning 
management of the experimental group had a mean score in terms of comparison. The mean score 
for reading was 10.28 and the posttest showed an increase to 15.04, the mean score for writing was 
11.28, and the posttest showed an increase to 15.36 at a statistically significant level of .05. The 
experimental group was satisfied with the learning management model. The experimental group used 
the DR-TA strategy in combination with brain-based activities to learning management and satisfaction 
was at the highest level (4.62). Therefore, the hypothesis was accepted, which means that the DR-TA 
strategy in combination with brain-based activities to learning management had a significant effect on 
the reading and writing skills of the students. 

 
Keyword : learning package, Concept-based Instruction, communicative English, conceptual 
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 ไดม้ีการก าหนดการปฏิรูปประเทศใน

หลายด้าน เพื่อให้ทันกับประเทศต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงใกลช้ิดกันมากขึน้                 

การพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจและสังคมโลก รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต และกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีการ

แข่งขันกันอย่างสูงมาก การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง เป็น

ภาษาสากลที่ใชใ้นการสื่อสารอย่างแพร่หลาย (World’s Language) อีกทัง้ยงัเป็นปัจจยัส าคญัใน

การเขา้ถึงวิทยาการความรูใ้นสาขาต่างๆ รวมทัง้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ 

สงัคม และการเผยแพร่วฒันธรรมของประเทศสู่ประชาคมโลก กล่าวไดว้่า การรูภ้าษาองักฤษเป็น

สิ่งจ าเป็นในการสรา้งสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคคล สรา้งศักยภาพในการคิดและการท างาน

อย่างสรา้งสรรค ์และเพื่อใหเ้กิดความสัมพันธ์ระหว่างชนชาติไดดี้อีกดว้ย นอกจากการรบัรูท้าง

ภาษาอังกฤษแลว้ การรบัรูเ้รื่องราวทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ยังมีส่วนช่วยใหบุ้คคลปฏิบติัต่อ

กันไดอ้ย่างเหมาะสม (ชัยพฤกษ์ เสรีรกัษ์ และ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน , 

2551) 

จากความส าคญัดงักล่าว วิชาภาษาองักฤษ จึงถูกก าหนดใหเ้ป็นสาระการเรียนรูพ้ืน้ฐาน

ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อมุ่งเน้นให้ผู ้เรียนมีความรู้                    

และความสามารถในการใชภ้าษาเพื่อการสื่อสาร ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ และมีเจตคติที่ ดีต่อการเรียน เน้นกระบวนการให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ                 

สรา้งองคค์วามรู ้และพัฒนาทักษะผูเ้รียนดว้ยตนเองเป็นส าคัญ โดยมีครูผูส้อนท าหน้าที่ในการ               

ใหค้ าแนะน าและช่วยเหลือ (ปิยพงษ์ พรมนนท์, 2558, น. 31) การออกแบบการจัดการเรียนรู้              

วิชาภาษาองักฤษ จึงเป็นสิ่งส าคญัที่ครูผูส้อนตอ้งออกแบบการจดัการเรียนรูใ้นลกัษณะของการบูร

ณาการความรูใ้นการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะครบทัง้ 4 ดา้น 

ทักษะส าคัญแรกเริ่มของการเรียนภาษาอังกฤษที่ผูเ้รียนควรมีพืน้ฐานความรูเ้พื่อการฝึกฝนและ
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พัฒนาความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษ คือ การอ่าน ผูเ้รียนมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้ง

ไดร้บัการฝึกฝนและพฒันาความรูด้า้นการอ่าน เพราะทกัษะการอ่านเป็นปัจจยัพืน้ฐานที่จะช่วยให้

ผูเ้รียนสามารถพฒันาทกัษะดา้นอ่ืนๆ ควบคู่ไปดว้ย ดงัที่ สถิตาภรณ ์ศรีหิรญั (2559, น. 51)  กลา่ว

ว่า ทักษะการอ่านเป็นทักษะที่ตอ้งอาศัยหลกัการ ความรู ้และองคป์ระกอบหลายอย่าง การอ่าน 

เป็นวิธีการที่สะดวก มีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งส าคญัและจ าเป็นส าหรบัทุกคน ดงันัน้จุดมุ่งหมายใน

การเรียนการสอนภาษาองักฤษที่จะใหไ้ดผ้ลดีนัน้ ผูเ้รียนตอ้งมีทกัษะในการฟัง พดู อ่านและเขียน 

เป็นการแสดงออกทางภาษา ซึ่งในทักษะทัง้ 4 ที่กล่าวมานี ้ทักษะการอ่านเป็นทักษะที่ตอ้งไดร้บั

การเนน้และถือเป็นสิ่งส าคญัที่สดุเพื่อใหผู้เ้รียนประสบผลส าเรจ็ในการเรียนภาษาองักฤษ และเป็น

จุดเริ่มตน้ในการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษในทักษะอ่ืนๆ (อุสุมา ชื่นชมภู, 2555, น. 

11) การอ่านเป็นกระบวนการที่ผู ้อ่านจะต้องใช้ความคิดอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา คือ จะต้อง

ถอดรหัสจากตัวอักษรที่ผู ้เขียนน าเสนอเพื่อให้ได้ข้อมูลหรือเข้าใจความคิด ตลอดจนอารมณ์

ความรูส้กึของผูเ้ขียน ในขณะเดียวกนัจะตอ้งวิเคราะหแ์ละกลั่นกรองขอ้มลูที่ไดร้บัเพื่อบนัทึกไวเ้ป็น

ความรู ้เพื่อน าไปใชใ้นการเรียนหรือการงาน 

จากขอ้มลูงานวิจยัเก่ียวกบัการสอนภาษาองักฤษในประเทศไทย ระหว่างปี 2555 -2564 

พบว่าการสอนภาษาองักฤษในปัจจุบนัครูผูส้อนส่วนมากใชรู้ปแบบการจัดการเรียนรูท้ี่ไม่ส่งเสริม

ใหผู้เ้รียนใชเ้ทคนิคการอ่านที่เหมาะสมกบัผูเ้รียน ครูผูส้อนสว่นมากยงัคงมุ่งเนน้การสอนโครงสรา้ง

ทางไวยากรณภ์าษาองักฤษ มีการจดัการเรียนรูท้กัษะการอ่านเพียงเล็กนอ้ย จึงเป็นสาเหตทุี่ท าให้

ผูเ้รียนมีความรูด้า้นค าศัพทท์ี่จ  ากัด ผูว้ิจัยจึงไดศ้ึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกับรูปแบบ

การสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความสามารถทางการอ่านของผูเ้รียน พบว่า รูปแบบการ

สอนอ่านแบบ  DR-TA (Direct Reading – Thinking Activity) เป็นรูปแบบการอ่านที่น่าสนใจ 

วิธีการสอนอ่านรูปแบบ DR-TA เป็นวิธีการสอนที่เน้นใหผู้เ้รียนมีการคาดเดาเนือ้เรื่องล่วงหน้า          

โดยพิจารณาจากรูปภาพ ชื่อเรื่อง และบริบท ซึ่งถูกพัฒนาขึน้โดย สตาฟเฟอร ์(Stauffer. 1975) 

และปรบัปรุงขึน้ใหม่อีกครัง้โดยเทอรน์ียแ์ละคณะ (Teirney. 1995) เพื่อพัฒนาใหผู้เ้รียนมีความ

สนใจในการเรียนมากยิ่งขึน้ มุ่งฝึกกระบวนการคิด โดยมีการเชื่อมโยงกบัความรูแ้ละประสบการณ์

เดิมของผูเ้รียน เนน้พฒันาทกัษะการอ่าน การคิด การวิเคราะห ์เพื่อสรา้งความสามารถในการอ่าน

ใหผู้เ้รียนไดม้ีทกัษะการอ่านที่ถกูตอ้งและแม่นย ามากยิ่งขึน้ 
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การสอนอ่านภาษาอังกฤษในรูปแบบ DR-TA จึงเป็นการส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทักษะ

การคิด การวิเคราะห ์และการคาดเดาค าตอบจากเนือ้เรื่องที่อ่านโดยผูเ้รียนเชื่อมโยงความรูแ้ละ

ประสบการณเ์ดิมของตนกับเนือ้เรื่องที่อ่าน แต่การสอนทักษะการอ่านตามรูปแบบดงักล่าวเพียง

อย่างเดียวอาจท าใหผู้เ้รียนรูส้ึกเบื่อหน่าย ผูว้ิจยัจึงศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งเก่ียวกับ

การจัดกิจกรรมการเรียนรูภ้าษาอังกฤษเพิ่มเติม พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบเนน้สมอง

เป็นฐาน (Brain-based Learning Activity) เป็นอีกกลวิธีหนึ่งที่กระตุน้ใหผู้เ้รียนฝึกทักษะการคิด                        

การวิเคราะห ์และสามารถคน้หาค าตอบจากเนือ้เรื่องที่ไดอ่้านพรอ้มกบัรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้

ที่หลากหลาย การจัดการเรียนรู้แบบเน้นสมองเป็นฐาน เคนและเคน (Caine&Caine. 1990)                     

เป็นผูใ้หแ้นวคิดเก่ียวกับกิจกรรมการจัดการเรียนรูแ้บบเนน้สมองเป็นฐานไว ้12 ขอ้ และเจนเซ่น 

(Jensen. 2008) ได้ล  าดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นสมองเป็นฐานไว้ 7 ขั้นตอน            

การจัดการเรียนรูแ้บบเนน้สมองเป็นฐานเป็นแนวคิดที่มุ่งเนน้ใหค้รูผูส้อนเขา้ใจถึงกระบวนการที่

เก่ียวขอ้งกบัการเรียนรูข้องผูเ้รียนว่าจะตอ้งออกแบบการจดัการเรียนรูอ้ย่างไร (Harley, 2010) 

อีกปัญหาหนึ่งที่ผู ้วิจัยพบปัญหาในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ คือ ทักษะการเขียน                 

ซึ่งเป็นทักษะที่ส  าคัญและจ าเป็นต่อผูเ้รียนในการพัฒนาความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษ            

เพื่อการสื่อสาร การถ่ายทอดความคิด ความรูส้ึก และจินตนาการของผูเ้รียนในขณะอ่าน ซึ่งเป็น

ทักษะส าคัญที่ตอ้งไดร้บัการเรียนรู ้การฝึกฝนควบคู่กัน กล่าวไดว้่า ทักษะการอ่าน และทักษะ            

การเขียน เป็นกุญแจส าคญัที่จะช่วยใหผู้เ้รียนมีความสามารถทางภาษาองักฤษมากขึน้ หากไดร้บั

การถ่ายทอดความรูแ้ละฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางดา้นไวยากรณ ์(Grammar)               

และค าศัพท ์(Vocabulary) สอดคลอ้งกับงานวิจัยของวาเลนตินา (Khrabrova Valentina, 2016, 

pp. 7) พบว่าผูเ้รียนที่ใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาที่สองสว่นใหญ่ขาดประสบการณใ์นการใชค้ าศพัท ์              

หลกัไวยากรณ ์และขาดการรบัรูว้ิธีการอ่านที่ถูกตอ้ง จึงไม่สามารถถ่ายทอดความคิดออกมาใน

รูปแบบของการเขียนได้ การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษที่มุ่งเน้นให้ผู ้เรียนได้เรียนเพียง            

การสรา้งประโยค เพื่อฝึกฝนในเรื่องไวยากรณเ์พียงอย่างเดียวนัน้ ท าใหผู้เ้รียนไม่ทราบหลกัของ

การเขียนที่ถูกตอ้ง และครูผูส้อนสว่นมากยงัไม่เห็นถึงความส าคญัที่ผูเ้รียนจ าเป็นที่จะตอ้งมีทกัษะ

ในการเขียนภาษาองักฤษ (ปิยพงษ ์พรมนนท,์ 2558, น. 4) 
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จากที่กล่าวมานี ้ จึงเป็นเหตุผลที่ผู ้วิจัยเห็นว่าการพัฒนาความสามารถการอ่าน                         

และการเขียนภาษาองักฤษ โดยใชรู้ปแบบ DR-TA รว่มกบัการจดัการเรียนรูแ้บบเนน้สมองเป็นฐาน 

จะช่วยให้นักเรียนสามารถอ่านจับใจความ วิเคราะห์เนื ้อหา ตอบค าถามจากเรื่องที่ อ่าน                             

มีความสามารถดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ รวบรวมขอ้มลูจากเนือ้เรื่องมาถ่ายทอด

โดยการเขียน เพื่อสื่อความคิด และจินตนาการของผูเ้รียน ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ                     

และมีเจตคติที่ดีต่อการจดัการเรียนรูภ้าษาองักฤษและสง่ผลใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะในการอ่าน ทกัษะ

การเขียน สามารถน าความรูท้ี่ไดร้บัไปใชใ้นการเรียนวิชาอ่ืน ฝึกฝนและพฒันาความสามารถทาง

ภาษาองักฤษไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ                

จึงจ าเป็นตอ้งครอบคลมุทกัษะสื่อสารทุกมิติ ที่เป็นส่วนหนึ่งของสงัคมโลกในยุคดิจิทลัไรพ้รมแดน  

ทัง้หมดนีน้บัว่าเป็นหลกัการและความจ าเป็นที่ผูเ้รียนควรไดร้บัการพฒันา โดยอาศยักระบวนการ

เรียนการสอนภาษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (อัญชลี จันทรเ์สม, 2559, น. 114-123)      

ซึ่งสอดคลอ้งกับผลงานวิจัยของ (ปิยพงษ์ พรมนนท,์ 2558; รตันท์ญา โชติวัฒนาชัย, 2558; อุไร

วรรณ สีชมภู, 2542) ที่ได้น าการสอนอ่านโดยใช้รูปแบบ DR-TA มาใช้ในการสอนอ่าน และ

พฒันาการเขียนภาษาองักฤษ พบว่า นกัเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการอ่านและการเขียน

ภาษาองักฤษไดดี้ขึน้ นกัเรียนมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และสามารถใชค้วามรูท้ี่ไดร้บัจาก

การสอนอ่านและสอนเขียนไปใชใ้นการฝึกฝนและพฒันาความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อ

การสื่อสารไดดี้ขึน้อีกดว้ย อีกทัง้กระบวนการจดัการเรียนรูท้ี่ใชก้ารสอนอ่านแบบ DR-TA นีย้งัสรา้ง

เจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาองักฤษของผูเ้รียน และมีความพึงพอใจในการจดัการเรียนรูโ้ดยใชว้ิธี

ดังกล่าวและเพื่อใชเ้ป็นทั้งเครื่องมือและกระบวนการส าหรับการจัดการสารสนเทศการพัฒนา

ความคิดรวบยอดทางภาษาผ่านการสอนอ่านและการสอนเขียน จะช่วยเสริมสรา้งใหผู้เ้รียนมี

ความรูเ้กิดทักษะ กระบวนการในการอ่านเพื่อหาความหมาย อ่านสรุปความ และอ่านตีความ 

รวมถึงมีความรูใ้นการเขียนเพื่อสื่อความหมายในการถ่ายทอดความคิดไดดี้ขึน้ (รตันท์ญา โชติ

วฒันาชยั, 2558อา้งอิงจาก สมุิตรา ด่านพาณิชย,์ 2550, น. 98)  
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วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1.  เพื่ อ เปรียบเทียบความสามารถในการ อ่านภาษาอังกฤษของนัก เรี ยนชั้น                 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใชรู้ปแบบ DR-TA (Directed Reading – Thinking Activity)  ร่วมกับการ

จดัการเรียนรูแ้บบเนน้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

2. เพื่ อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้น              

มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใชรู้ปแบบ DR-TA (Directed Reading – Thinking Activity)  ร่วมกับการ

จดัการเรียนรูแ้บบเนน้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนอ่าน

ภาษาองักฤษ และการสอนเขียน โดยใชรู้ปแบบ DR-TA (Directed Reading – Thinking Activity)  

รว่มกบัการจดัการเรียนรูแ้บบเนน้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

ความส าคัญของการวิจัย 

การศึกษาความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น                

มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใชรู้ปแบบ DR-TA (Directed Reading – Thinking Activity)  ร่วมกับการ

จัดการเรียนรูแ้บบเน้นสมองเป็นฐาน (Brain Based Learning)ผลของการศึกษามีความส าคัญ 

ดงันี ้

1. ไดรู้ปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน การพัฒนาความสามารถการอ่าน

ภาษาองักฤษดว้ยวิธี DR-TA (Directed Reading – Thinking Activity) ควบคู่กบัการพฒันาทกัษะ

การเขียนภาษาองักฤษโดยใชก้ารจัดการเรียนรูแ้บบเนน้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) 

ที่มุ่งเนน้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยมีครูผูส้อนท าหนา้ที่เป็นผูใ้ห้

ค าแนะน าในการเรียน ส่งผลใหผู้เ้รียนไดใ้ชอ้งคป์ระกอบของการอ่าน  ประสบผลส าเร็จในการ

เรียนรู ้ไดแ้ก่ ประสบการณเ์ดิมของผูอ่้าน (Schema) อภิปรชัญา (Meta-Cognition) และโครงสรา้ง

ของเนือ้ความ (Text Structure) ส่งผลใหผู้เ้รียนสามารถจับใจความส าคัญ  เดาความ และสรุป

ความ น าเสนอขอ้มลูออกมาเป็นภาษาเขียนของตนเองไดอ้ย่างสรา้งสรรค ์ผูเ้รียนมีแรงจงูใจในการ

เรียนและมีประสบการณใ์นการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวนัมากขึน้ 
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2. เป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบการจัดการเรียนรูใ้หค้รูผูส้อนวิชาภาษาอังกฤษ 

และผูต้อ้งการศึกษาหาความรูใ้นแขนงการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ ไดท้ราบถึงหลกัการ

และวิธีในการสอนอ่าน การสอนเขียน และเป็นแนวทางในการสรา้งสื่อการจัดการเรียนรูท้ี่เน้น

กระบวนการคิด มุ่งประสบการณท์างภาษา และเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

ขอบเขตการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ไดแ้ก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนอสัสมัชญั

สมทุรปราการ ที่เรียนรายวิชาภาษาองักฤษเพิ่มเติม (อ่าน-เขียน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

รวม 7 หอ้งเรียน จ านวนนกัเรียน 353 คน 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

กลุ่ มตั วอย่ า ง ในการวิ จั ยครั้ ง นี ้  ไ ด้แก่  นัก เ รี ยนชั้นมั ธยมศึกษา ปีที่  6/3                             

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จ านวนนักเรียน 50 คน ที่ไดม้าจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม 

(Cluster-Random Sampling) เป็นกลุม่ทดลอง 

ระยะเวลาทีใ่ช้ในการทดลอง 

กา ร วิ จั ย ใ นค รั้ ง นี ้  ผู ้ วิ จั ย ใ ช้ เ ว ล า ใ นก า รทดลอ ง  เ ป็ น เ ว ล า  8 สั ป ด าห์                              

สปัดาหล์ะ 2 ชั่วโมง รวมจ านวน 16 ชั่วโมง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2564 

เนือ้หาทีใ่ช้ในการทดลอง 

เนือ้หาที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยเลือกจากเนือ้หาที่ผูเ้รียนสามารถพบเห็นได้ใน

ชีวิตประจ าวัน เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือเรียน และบทความ มาใช้ให้สอดคล้องกับ

ลักษณะของเนือ้หาที่แตกต่างกัน จ านวน 6 เรื่อง ได้แก่ งานเขียนประเภทเรื่องแต่ง (Fiction)                 

และงานเขียนเชิงสารคดี (Non-Fiction)  
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ตัวแปรทีศ่ึกษา 
1. ตัวแปรต้น คือ การใช้รูปแบบ DR-TA (Directed Reading – Thinking Activity)  

รว่มกบัการจดัการเรียนรูแ้บบเนน้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) 

2. ตวัแปรตาม คือ 

 2.1 ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ 

 2.2 ความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ 

 2.3 ความพึงพอใจต่อการสอนอ่านโดยใช้รูปแบบ DR-TA (Directed 

Reading – Thinking Activity)  ร่วมกับการจัดการเรียนรูแ้บบเน้นสมองเป็นฐาน (Brain Based 

Learning) 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

1. การสอนอ่านโดยใช้รูปแบบ DR-TA (Directed Reading – Thinking Activity) 

หมายถึง การใชว้ิธีการสอนอ่านโดยใหผู้เ้รียนมุ่งเนน้ประสบการณเ์ดิมมาใชใ้นการคาดเดาเนือ้หา

ลว่งหนา้เพื่อน ามาเชื่อมโยงกบัความคิดของผูเ้รียน เริ่มดว้ยการตัง้สมมติฐาน คาดเดาเนือ้เรื่องจาก

รูปภาพ ชื่อเรื่อง และบริบท จากนัน้จึงเริ่มตน้อ่านเนือ้เรื่องเพื่อหาขอ้มลู น าขอ้มลูที่ไดม้าสรุปเป็น

ความคิดรวบยอด วิเคราะหป์ระเด็นเนือ้หาหลกั และเนือ้หาย่อย ท าใหน้ักเรียนสามารถสรุปเนือ้

เรื่อง และจบัใจความส าคญัของเรื่องไดง้่ายขึน้ 

2. การจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นสมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) หมายถึง รูปแบบ

การจัดการเรียนรูท้ี่มุ่งเนน้ช่วยพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีทักษะการคิด การวิเคราะห ์และการแก้ปัญหา 

อาศยัความรูแ้ละธรรมชาติการเรียนรูข้องสมองเป็นฐานในการออกแบบกระบวนการเรียนรู ้เพื่อให้

ผู ้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มความสามารถของตนเอง โดยมีกระบวนการจัดการเรียนรู้  แบ่ง

ออกเป็น 3 ขัน้ คือ ขัน้น าเขา้สู่บทเรียน เป็นขัน้การเตรียมความพรอ้มส าหรบัน าเขา้สูบ่ทเรียน  ซึ่งมี

กิจกรรมที่สรา้งบรรยากาศใหผู้เ้รียนรูส้ึกผ่อนคลาย กระตุน้ใหส้มองเกิดการเรียนรู้  ขั้นที่ 2 คือ 

กิจกรรมการสอนอ่านโดยใช้รูปแบบ DR-TA และขั้นสุดทา้ย คือ ขั้นสรุป เป็นการสรุปบทเรียน 

มุ่งเนน้ใหน้ักเรียนถ่ายทอดความรูท้ี่ไดร้บัจากการเรียนรู ้มาถ่ายทอดในงานเขียนโดยใชส้  านวน

ภาษาของตนเองใหม้ีใจความถกูตอ้งครบถว้น กระชบัและเขา้ใจง่าย 
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3. ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ หมายถึง นักเรียนเรียนมีกระบวนการใน

การวิเคราะห ์ตีความ แปลความ บอกรายละเอียด จับใจความส าคัญ สรุปความของขอ้ความ             

หรือเร่ืองท่ีอ่าน โดยวัดผลสัมฤทธิ์จากแบบทดสอบทา้ยบทเรียน แบบทดสอบความสามารถใน          

การอ่าน โดยให้นักเรียนอ่าน และวิเคราะห์ความจากเครื่องมือที่ผู ้วิจัยสรา้งขึน้และผ่านการ                

หาคณุภาพของเครื่องมือเรียบรอ้ยแลว้ 

4. ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ หมายถึง นกัเรียนมีความสามารถในการ

เขียนเพื่อแสดงความคิด ความรูส้กึ และจินตนาการ ที่ไดร้บัจากการอ่านเนือ้เรื่อง บทความ รูปภาพ 

หรือการรบัรูข้อ้มลูจากสื่อประเภทต่างๆ มาเขียนบรรยายเป็นขอ้ความของตนเอง ถกูตอ้งตามหลกั

ไวยากรณ์ หลักวากยสัมพันธ์ ท าให้นักเรียนได้งานเขียนท่ีแปลกใหม่ โดยวัดผลสัมฤทธิ์จาก 

แบบทดสอบความสามารถในการเขียน โดยใหน้ักเรียนเขียนบรรยายความจากเครื่องมือที่ผูว้ิจยั

สรา้งขึน้และผ่านการหาคณุภาพของเครื่องมือเรียบรอ้ยแลว้ 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

การศึกษาความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา  

ปีที่ 6 โดยใชรู้ปแบบ DR-TA (Directed Reading – Thinking Activity)  ร่วมกับการจัดการเรียนรู้

แบบเนน้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) การศึกษาครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดก้ าหนดกรอบแนวคิด 

จากการศกึษาเอกสาร หลกัการ ทฤษฎี และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง โดยเนน้หลกัการสอนอ่านและการ

สอนเขียน เพื่อใหน้ าไปประยุกตใ์ชใ้นการจดัการเรียนรูว้ิชาภาษาองักฤษ มุ่งเนน้ประสบการณข์อง

ผูเ้รียน พัฒนาใหน้ักเรียนรูจ้ัดการคิดวิเคราะห ์เนน้ธรรมชาติของการรบัรูแ้ละกระบวนการเรียนรู้

ทางภาษา เขา้ใจความแตกต่างของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล จัดการเรียนรูโ้ดยยึดหลกัภาษาศาสตร์

เชิงระบบ (Systematic Linguistic) ภาษาศาสตรเ์ชิงจิตวิทยา (Psychological Linguistic) และ

ประสบการณเ์ดิมของผูเ้รียน (Schema) สามารถน าเสนอขอ้มูลเป็นภาษาพูดและภาษาเขียนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ดงัภาพประกอบที่ 1 
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ตวัแปรตน้  ตวัแปรตาม 

การใชรู้ปแบบ DR-TA 

รว่มกบัการจดัการเรียนรู ้

แบบเนน้สมองเป็นฐาน 

 1. ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ 

2. ความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ 
  

 
ความพงึพอใจของนกัเรียนท่ีไดร้บัการสอน

อ่านโดยใชรู้ปแบบ DR-TA 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

สมมติฐานการวิจัย 

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ รูปแบบ DR-TA 

(Directed Reading – Thinking Activity)  รว่มกบัการจดัการเรียนรูแ้บบเนน้สมองเป็นฐาน (Brain 

Based Learning)มีความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษหลงัการทดลอง สงูกว่าก่อนการทดลอง 

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ รูปแบบ DR-TA 

(Directed Reading – Thinking Activity)  รว่มกบัการจดัการเรียนรูแ้บบเนน้สมองเป็นฐาน (Brain 

Based Learning) มีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษหลังการทดลอง สูงกว่าก่อนการ

ทดลอง 

 

 

 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

ในการวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพื่อเป็นพืน้ฐานการ             

ท าวิจยั และไดน้ าเสนอตามหวัขอ้ต่อไปนี ้

1. เอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัการอ่านภาษาองักฤษ 

1.1 ความหมายของการอ่าน 

1.2 องคป์ระกอบของการอ่าน 

1.3 ความสามารถในการอ่าน 

1.4 แนวการสอนอ่าน 

1.5 แนวคิดและทฤษฎีในการสอนอ่านภาษาองักฤษ 

การวดัการประเมินทกัษะการอ่าน 

2. เอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัการสอนอ่านตามรูปแบบ DR-TA 

2.1 แนวคิดการสอนในรูปแบบ DR-TA 

2.2 ขัน้ตอนการสอนแบบ DR-TA 

3. เอกสารเก่ียวขอ้งกบัการเขียน 

3.1 ความหมายของการเขียน 

3.2 องคป์ระกอบของการเขียน 

3.3 กระบวนการคิดกบัการเขียน 

3.4 แนวคิดและทฤษฎีการสอนเขียน 

3.5 การสอนทกัษะการเขียน 

3.6 การวดัและประเมินทกัษะการเขียน 

4. เอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรูแ้บบเนน้สมองเป็นฐาน 

5. เอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัการประเมินความพงึพอใจ 

6. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
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1. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการอ่านภาษาอังกฤษ 

การอ่านเป็นทักษะส าคัญต่อการเรียนรู ้ เป็นทักษะที่ตอ้งอาศัยการฝึกฝน การพัฒนา      

อย่างต่อเนื่องเพื่อใหเ้กิดความช านาญ นอกเหนือจากนี ้ การอ่านยังตอ้งการความคิดสรา้งสรรค์

และการวิเคราะห์วิจารณ์ (critical analysis) ดังนั้น การอ่านจึงเป็นเครื่องมือที่ส  าคัญในการ

พัฒนาการเรียนรู้ สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ ได้รับจากการอ่านไปประยุกต์ใช้               

ในการเรียนแขนงวิชาต่าง ๆ การสอนทกัษะการอ่านจึงเป็นเรื่องส าคญัที่ผูเ้รียนตอ้งท าความเขา้ใจ

อย่างลึกซึง้ ผูว้ิจยัจึงไดท้ าการศึกษาและรวบรวมรายละเอียดที่เก่ียวขอ้งกบัการอ่านภาษาองักฤษ

ในประเด็นต่าง ๆ ดงันี ้

1.1 ความหมายของการอ่าน 

อสุมุา ชื่นชมภู (2555, น. 34-39) กล่าวว่า การอ่านเป็นกระบวนการที่ผูอ่้านจะตอ้ง

ใชค้วามคิดอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา คือ จะต้องถอดรหสัจากตวัอักษรที่ผูเ้ขียนน าเสนอเพื่อใหไ้ด้

ขอ้มลูหรือเขา้ใจความคิด ตลอดจนอารมณค์วามรูส้ึกของผูเ้ขียน ในขณะเดียวกนัจะตอ้งวิเคราะห์          

และกลั่นกรองข้อมูลที่ได้รับเพื่อบันทึกไว้เป็นความรู้ เพื่อน าไปใช้ในการเรียนหรือการงาน                   

หรือเพื่อความบนัเทิง ผูอ่้านจะตอ้งฝึกฝนตนเองเพื่อใหเ้กิดทักษะ เช่น รูจ้กัค า หรือวลีที่ผูเ้ขียนใช้

เชื่อมโยงความคิด (Transition) และเขา้ใจความสมัพันธ์ระหว่างความคิดดังกล่าว สามารถเดา

ความหมายของค าหรือขอ้ความที่ไม่เคยพบมาก่อน (Unfamiliar -expression) เขา้ใจความหมาย

ของค าอ้าง อิง  (Reference) สามารถแยกใจความส าคัญ (Main idea) และรายละเ อียด 

(Supporting-detail) ออกจากกันหรือจับใจความส าคัญได ้สามารถอ่านคร่าวๆ เพื่อจับประเด็น 

(Skimming) และอ่านผ่านๆ เพื่อหาขอ้มลูที่ตอ้งการ (Scanning) สามารถคาดการณก์่อนการอ่าน 

หรือระหว่าง การอ่าน (Predicting) สามารถสรุปความจากหลกัฐานที่มีในงานเขียน (Inference) 

สามารถท าเคา้โครงได ้(Outlining) สามารถย่อความได ้(Summarizing) 

สมทุร เซ็นเชาวนิช (2551, น. 1) ใหค้วามหมายของการอ่านว่า การอ่าน คือ การสื่อ

ความหมาย เป็นการสื่อความหมายระหว่างผูเ้ขียนกบัผูอ่้าน การอ่านเป็นการปฏิบติัการทางสมอง  

และกลา้มเนือ้ที่สลบัซบัซอ้นมากอย่างหนึ่ง แต่ทัง้นีม้ิไดห้มายความว่าผูอ่้านจะตอ้งท าอะไรที่ยาก

เกินกว่าสติปัญญาของตน การอ่านเปรียบเสมือนกระบวนการถอดรหัสบางอย่าง ตวัอกัษรแต่ละ
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ตัวคือรหัสที่ได้ถูกจัดเรียบเรียงไว้อย่างมีระเบียบเพื่อแทนค าพูด ผู้ฟังจะต้องเรียนรู้ที่จะใช้

สัญลักษณ์ในการเขียนและเรียบเรียงเข้าด้วยกัน ให้เหมาะสมและถูกต้องตามสิ่งที่ตนได้ยิน 

ในขณะที่มีการพดูเกิดขึน้ 

ฮารทแ์ละเทยเ์ลอร ์ (Erbeli, Hart, และ Taylor, 2018) กล่าวว่า ทักษะการอ่านเป็น

ทักษะที่ตอ้งอาศัยหลกัการ ความรู ้และองคป์ระกอบหลายอย่าง อาทิเช่น ความเร็วในการอ่าน 

ค าศพัท ์ไวยากรณ ์การตีความหรือการถอดความ การหาใจความส าคญั การหาขอ้ความที่แสดง

ความเป็นนยั การหารายละเอียด การหาขอ้สรุป การหาค าอา้งถึงหรือบ่งถึง การหาลีลาการเขี ยน

ของผูเ้ขียน การหาทัศนคติของผูเ้ขียน การหาว่าบทความเรื่องนีผู้เ้ขียนตอ้งการสื่อถึงเรื่องอะไร 

ตลอดจนการแปลความที่จะพยายามท าความเขา้ใจในเรื่องสิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมา และตอ้งใชเ้วลา

ในการฝึกฝน จึงสามารถที่จะน าความรูไ้ปใชเ้พื่อใหเ้กิดความช านาญ 

ฮูลมแ์ละสโนวล์ิง (Hulme และ Snowling, 2011) กล่าวถึงความหมายของการอ่าน

ไวว้่า การอ่านเป็นกลไกการพฒันาทางสมองอย่างหนึ่ง เป็นทกัษะที่ส  าคญัต่อการเรียนรู ้เพราะการ

อ่านจะส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการคิด ทกัษะทางเชาวปั์ญญา และเป็นการเปิดโลกทัศนใ์หแ้ก่

ผู ้อ่าน  การอ่านที่ดีผู ้อ่านจะต้องแบ่งประเภทและระดับของเรื่องที่ อ่านตามช่วงวัยและความ

เหมาะสม เช่น บนัเทิงคดี สารคดี หนงัสือแนวปรชัญา วิทยาศาสตร ์มนษุยศาสตร ์เป็นตน้   

แวนเลนน์และคณะ (Moss, Schunn, Schneider, McNamara, และ Vanlehn, 

2011)  กล่าวว่า การอ่านคือกระบวนการรับรู ้ทางภาษา (Receptive Language Process)                         

มีกระบวนการคลา้ยๆกับการถอดรหัส เป็นกระบวนการที่มีความสมัพันธ์กัน ระหว่างผูเ้ขียนและ

ผูอ่้าน เพื่อหาความหมายในการสื่อสารระหว่างกัน การอ่านยังเก่ียวขอ้งกับกระบวนการคิด เป็น

กระบวนการภาษาศาสตรเ์ชิงจิตวิทยา สมองจะคิดและตีความ มีการปฏิสมัพนัธร์ะหว่างภาษาและ

ความคิดในกระบวนการอ่าน สามารถถอดความหมายจากบทอ่านของผูเ้ขียนไดอ้ย่างเหมาะสม

ตามความหมายเดิมของผูเ้ขียนดว้ย 
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สรุปได้ว่า การอ่านเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนที่ผู ้อ่านรับรู ้ ความรู้สึก ความคิด                   

และจินตนาการของผูเ้ขียน โดยผ่านทางการตีความจากสัญลักษณ์ที่ผูเ้ขียนไดเ้ขียนขึน้มาเพื่อ                  

สื่อความหมาย โดยอาศยัความรูเ้ดิม ความเขา้ใจค า วลี ประโยคต่าง ๆ และสามารถน าเอาความรู้

เดิมไปประยุกตใ์หเ้ขา้กับความรูใ้หม่ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาความเขา้ใจที่เกิดขึน้เพื่อจะไดเ้ป็น

ประโยชนต่์อการพฒันาในทกัษะดา้นอ่ืน ๆ 

1.2 องคป์ระกอบของการอ่าน 

คีฟเฟอรแ์ละเบอรรี (Kieffer, Vukovic, และ Berry, 2013) ไดก้ล่าวว่า การอ่านเป็น

กระบวนการที่สลับซับซอ้น เพราะผูอ่้านท าความเขา้ใจความหมายจากตัวอักษร ท าใหต้อ้งใช้

กระบวนการคิดอยู่ตลอด ส าหรบัผูอ่้านตอ้งอาศัยการสังเกตจากสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏในขอ้ความ   

เพื่อใชเ้ป็นเครื่องช่วยในการเลือกความหมายที่เหมาะสมที่สดุจากขอ้ความเหล่านัน้ และไดเ้สนอ

องคป์ระกอบของการอ่านไว ้5 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. Recognition – Initiation หมายถึง ขั้นตอนที่สมองระลึกหรือจ าตัวอักษรได้

ตามที่ผูเ้ขียนไดเ้ขียนไว ้เป็นการมองเห็นแลว้จ าไดว้่าค านัน้เขียนแทนค าพูดว่าอะไร และการอ่าน      

จะเริ่มขึน้ เป็นการเริ่มอ่านอีกแบบหนึ่งตามความคิดของเขา หรือการอ่านจะเริ่มดว้ยการมองเห็น

รูปภาพ รูปภาพนัน้ก็จะเป็นตวัเริ่มตน้ในการอ่านไดอี้กลกัษณะหนึ่ง เป็นตน้ 

2. Prediction เป็นการเดาลว่งหนา้ว่า เรื่องที่อ่านนัน้เป็นอย่างไร ลกัษณะใด 

3. Confirmation เป็นการหาข้อมูลยืนยันว่าสิ่งที่ตนคาดการณ์ไว้นั้นถูกต้อง

หรือไม่ เป็นการหาค ายืนยนัในความคาดคิดของผูอ่ื้น 

4. Correction เป็นการแกไ้ข หรือปรบั หรือจดักระบวนการความคิดอีกครัง้หนึ่ง 

เมื่อผูอ่้านพบว่าสิ่งที่ตนคาดการณน์ัน้ไม่ถูกตอ้ง เป็นการแกค้วามคิดของผูอ่้านใหถ้กูตอ้งนั่นเอง 

5. Termination เป็นการสิน้สุดการอ่าน ผูอ่้านจะยุติการอ่านเมื่อไดท้ ากิจกรรม

ตามขัน้ตอนที่กล่าวมาทัง้หมดเสร็จสิน้แลว้ หรืออาจจะไม่ใช่การอ่านจบแลว้ เป็นเพราะผูอ่้านจับ

ความหมายในการอ่านไดน้อ้ย หรือผูอ่้านทราบเรื่องที่จะอ่านแลว้ มิฉะนัน้ก็เป็นนเพราะเรื่องนัน้ไม่

น่าสนใจก็ได ้
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การอ่านตามความคิดของคีฟเฟอร ์(Kieffer และคนอ่ืน ๆ, 2013) นัน้ถือเป็นเกมใน

เชิงจิตวิทยาภาษาศาสตร์อย่างหนึ่ง คือ เริ่มจากผู้อ่านรับสัญญาณไปสู่ตัวอย่าง ค าดเดา

ความหมาย หาขอ้ยืนยัน และสรุป ในการสอนอ่านภาษาที่สองนั้น ครูผูส้อนควรค านึกในเรื่อง

ต่อไปนี ้

1. การอ่านภาษาที่สองนัน้ จะง่ายขึน้ถา้เทียบกบัภาษาของตนเอง 

2. การอ่านจะท าให้เด็กรู ้สึกว่ายาก หากเนือ้หาที่ อ่านไม่มีการคุมโครงสร้าง

ไวยากรณบ์า้ง คือหากโครงสรา้งไวยากรณย์ากเกินไปส าหรบัเขา ผูอ่้านจะรูส้กึว่ายากและทอ้แทใ้จ 

เบื่อหน่ายที่จะอ่าน 

3. การอ่านสิ่งที่มีความหมาย ถึงแมจ้ะอ่านในเรื่องที่เขียนดว้ยโครงสรา้งง่ายๆ       

ก็จะเป็นการพฒันาความสามารถทางการอ่านไดดี้ขึน้ เรื่องที่แนะน าใหอ่้านตอ้งเป็นสิ่งที่น่าสนใจ      

มีความหมายต่อชีวิตผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัภมูิหลงั และประสบการณข์องผูเ้รียนดว้ย 

4. สิ่งที่จะใหผู้เ้รียนเริ่มเรียนการอ่าน ควรหลีกเลี่ยงสื่อการสอนที่ใชภ้าษาเป็น

พิเศษเฉพาะตัว เช่น หลีกเลี่ยงเรื่องที่เก่ียวกับวรรณคดี สื่อการสอนที่จะใหเ้ด็กอ่านควรเป็นเรื่อง

ทั่วไป เช่น ป้ายต่างๆ ค าสั่ง ค าบรรยาย บทสนทนา เป็นต้น การจะเลือกสื่อประเภทใดนั้น                 

ตอ้งค านึงถึง ภมูิหลงั และประสบการณข์องผูเ้รียนดว้ย 

5. การอ่านจะช่วยให้ง่ายขึน้ถ้าเขาไดพู้ด สิ่งที่จะอ่านเสียก่อน ส าหรบัผู้ เรียน              

ในขั้นเริ่มต้นนั้น ควรจะจัดเนื ้อหาให้เป็นขั้นตอน ส าหรับพูดก่อน หลังจากนั้นจึงให้เขาอ่าน 

เช่นเดียวกบั ผูท้ี่ใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาที่ 2 ในระดบักลาง ก็ควรจดักิจกรรมใหฝึ้กพดูเรื่องนัน้ๆ 

ก่อน จึงค่อยใหอ่้านภายหลงั 

6. การสอนอ่านส าหรบัผูท้ี่เริ่มเรียนภาษานัน้ การสอนควรเป็นไปตามธรรมชาติ     

มุ่งหาความหมายในสิ่งที่อ่าน หลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่จ าเป็นอ่ืนๆก่อน มุ่งเพียงกระบวนการเพื่อใหเ้กิด

ความเขา้ใจเท่านัน้ 

การอ่านเพื่อใหเ้ขา้ใจในเนือ้เรื่องที่ผูเ้ขียนตอ้งการสื่อสารถึงผูอ่้านนัน้ ผูอ่้านจึงมีความ

จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าความเข้าใจและรู้องค์ประกอบของการอ่าน บารเ์ดอร ์ (Taboada 

Barber และคนอ่ืน ๆ, 2015) กล่าวถึงองคป์ระกอบที่ส  าคญัของการอ่านว่า ความรูเ้ดิมของผูอ่้าน  

มีนอ้ยเพียงใด การเขา้ใจและตีความของผูอ่้านเก่ียวกบัเนือ้เรื่องที่อ่านย่อมมีความแตกต่างกันไป 
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ขึน้อยู่กบัสภาพของแต่ละบุคคล ผูอ่้านที่มีประสบการณใ์นการอ่านมาก ย่อมสามารถอ่านตีความ 

สรุปใจความส าคญัของเนือ้เรื่องไดดี้กว่า สอดคลอ้งกบั ประชมุพร ถิระวนัธุ ์(2541, น. 16) กลา่วถึง

องคป์ระกอบที่ส  าคญัในการอ่านไวด้งันี ้

1. ความรูท้างดา้นภาษา (Linguistic Knowledge) ผูเ้รียนจะเรียนรูค้วามสมัพนัธ์

เก่ียวกบัค าและความหมายของค า เมื่อผูอ่้านฝึกฝนตนเองจนมีทกัษะมากขึน้ ความสามารถในการ

อ่านจะมีมากขึน้ไปดว้ย 

2. ประสบการณแ์ละความรูเ้ดิม (Schema) เมื่อผูเ้รียนมีความรูแ้ละประสบการณ์

ในการอ่านมากก่อน จะส่งผลให้ผู้เรียนมีความเขา้ใจเนือ้  เรื่องของผู้เรียนได้มากขึน้ อีกทั้งยัง

สามารถเชื่อมโยงระหว่างความรูเ้ดิมเขา้กบัความรูใ้หม่ไดดี้ขึน้ดว้ย 

3. การคิดวิเคราะห์เนื ้อเรื่อง (Text Schema) บทความ และงานเขียนต่างๆ                 

มีโครงสรา้งและลกัษณะที่แตกต่างกนั เป็นมมุมองหนึ่งที่สง่ใหเ้ห็นถึงความแตกต่างทางวฒันธรรม

ของผู้เขียนแต่ละคนด้วย ดังนั้น งานเขียนที่แตกต่างกันจึงสะท้อนเรื่องราว ประสบการณ์                  

และวฒันธรรมที่หลากหลาย ผูอ่้านจึงตอ้งใชก้ระบวนการคิดวิเคราะหใ์นการอ่านประกอบดว้ย 

แฮมดี (Hamdi, 2016) ไดก้ล่าว่า ความรูเ้ดิมนัน้เป็นตัวแปรส าคัญที่ผูส้อนอ่าน   

และผูเ้รียนการอ่านพึงระมดัระวงัที่จะไม่มองขา้มไป เพราะนกัเรียนที่มีความรูเ้ดิมเก่ียวกบัประเทศ

ตะวนัตกและประเทศเจา้ของภาษามาบา้ง จะเรียนภาษาองักฤษไดเ้ร็วกว่านักเรียนที่ไม่มีความรู้

ดังกล่าว ซึ่งความรูเ้ดิมเก่ียวกบัประเทศตะวันตกและประเทศเจา้ของภาษานัน้ จะชดเชยในเรื่อง

ของความยากของรูปประโยคที่นักเรียนอ่านได ้เพราะความรูเ้ดิมจะท าใหน้กัเรียนมีความสามารถ               

ที่จะเขา้ใจสิ่งที่อ่านไดอ้ย่างมีเหตผุล และเขา้ใจขอ้ความที่มีโครงสรา้งซบัซอ้นไดดี้กว่า 

ดงันัน้นกัอ่านที่ดี จะตอ้งเริ่มสรา้งพืน้ฐานของการอ่าน ซึ่งมีอยู่ 3 ประการส าคญั ดงันี  ้

1. ภูมิหลงั ผูอ่้านที่ดีความมีความรูร้อบตัวโดยกวา้งขวาง เพื่อเป็นพืน้ฐานของ

การอ่าน ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นมากที่สดุ การที่อ่านเรื่องอะไรแลว้ไม่เขา้ใจนัน้ บางครัง้เป็นเพราะผูอ่้าน

ขาดภูมิหลงัในเรื่องนัน้ๆ เช่น ภูมิหลงัทางวฒันธรรม เรื่องที่เกิดในสงัคม ที่มีวัฒนธรรมของสงัคม

ต่างจากวฒันธรรมในสงัคมผูอ่้าน อาจเป็นสิ่งที่ยากจะเขา้ใจเหตผุลได ้เช่น การฆ่าตวัตายตามสามี              

ในวรรณกรรมบางเรื่อง ผู้อ่านจะอ่านแล้วเข้าใจ ก็ต่อเมื่อมีความรู้และภูมิหลัง ในบริบทของ

เหตกุารณน์ัน้ ๆ พอสมควร 
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2. ประสบการณ์ คือ การไดพ้บเห็น ไดคุ้น้เคยกับเหตุการณ์หรือเรื่องราวนั้นๆ              

เช่น เรื่องความเหงา ความผิดหวงั ความคิดที่จะฆ่าตวัตาย ความสญูเสีย การตกงาน การสอบตก            

เหตกุารณท์ี่เป็นการผจญภยั ฯลฯ นกัอ่านที่ดีควรมีประสบการณก์วา้งขวางหรือขยายประสบการณ์

โดยการสงัเกต แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แมแ้ต่จะเชื่อมโยงประสบการณข์องตนที่คลา้ยคลึงกับ

เรื่องราวที่อ่านหรืออย่างน้อยถ้าเป็นไปได ้ก็จะตอ้งรูจ้ักเลือกอ่านหนังสือที่เหมาะสมกับวัยและ

ประสบการณข์องตน 

 3. ความรูเ้ชิงภาษา บางครัง้ภาษาซึ่งเป็นสื่อในการถ่ายทอดสารก็เป็นอปุสรรคใน

การอ่านไม่น้อย ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะผูอ่้านมีพืน้ความรูเ้ชิงภาษาไม่เพียงพอ เมื่ออ่านหนังสือที่มี

ศิลปะสูงๆ ในการใชถ้อ้ยค า ส านวน ค าพังเพย โวหาร และการเปรียบเทียบที่แหลมคมก็ตีความ

ไม่ได ้ท าใหอ่้านหมดรสชาติไปอย่างน่าเสียดาย ผูอ่้านจึงตอ้งเรียนรูภ้าษา ในฐานะที่มนัท าหนา้ที่                      

สื่อสารความหมายจากผูเ้ขียนถึงผูอ่้าน 

ดงันัน้จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผูส้อนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ และในฐานะภาษา

ที่สองจะตอ้งใหค้วามสนใจกบัความรูเ้ดิมของผูอ่้านดว้ย 

1.3 ความสามารถในการอ่าน 

เบอนฮารด ์(Bernhardt, 2012, น. 31-42) กล่าวว่า ความสามารถในการอ่านนั้น 

จะต้องอาศัยองค์ประกอบต่าง ๆ หลายประการ เช่น ต้องมีความเข้าใจในภาษา สามารถ                   

จบัใจความส าคญัและรายละเอียดปลีกย่อยได ้สามารถสรุปความคิดจากการอ่านไดถู้กตอ้ง เขา้ใจ

ทศันคติของผูเ้ขียนจากขอ้ความที่อ่าน และจดัลีลาในการเสนอความคิดของผูเ้ขียนได ้

นอกจากนี ้ เบอนฮารด์ (Bernhardt, 2012) ได้กล่าวถึงความสามารถที่จ  าเป็น                 

ในการอ่าน โดยทั่วไปว่าประกอบดว้ยความสามารถดงัต่อไปนี ้

1. ความสามารถทางภาษาและตวัหนงัสือ ไดแ้ก่ ความสามารถในการที่จะเขา้ใจ

ความหมายของค าใหม่ๆ จากบริบท ความสามารถที่จะเข้าใจโครงสร้างของประโยคและ

ความสามารถที่จะเขา้ใจเครื่องหมายวรรคตอนและตวัพิมพใ์หญ่ เป็นตน้ 
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2. ความสามารถทางการคิด ไดแ้ก่ ความสามารถที่จะระบุจุดประสงคข์องผูแ้ต่ง 

ความสามารถที่จะเข้าใจความคิดสาระส าคัญและความคิดย่อยที่สนับสนุนความคิดส าคัญ                     

และความสามารถที่จะสรุปแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเรื่องที่อ่าน 

3. ความสามารถในการตีความหมายจากค าที่ผูเ้ขียนแสดงออก และสามารถ               

ที่จะระบทุ่วงท านองการเขียนของผูเ้ขียน 

การอ่านมิไดเ้ป็นเพียงการแสวงหาความหมายของสญัลกัษณที่ผูเ้ขียนไดเ้ขียนขึน้มา

เพื่อสื่อสารกับผู้อ่านเท่านั้น แต่ยังเก่ียวข้องกับกระบวนการทางสมองหรือความคิดรวบยอด  

ขณะที่ผูอ่้านก าลงัด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในขณะการอ่าน เช่น การเคลื่อนไหวของสายตาไปตาม

สัญลักษณ์เพื่อที่จะสื่อความหมายของผู้เขียน และสมองจะท าหน้าที่ถ่ายทอดความหมาย                

แปลความ และตีความจากเรื่องที่อ่านได ้ดังนั้น การอ่านจึงเป็นกระบวนการที่เก่ียวขอ้งกับการ

เรียนรู ้และแปลความ การอ่านที่เก่ียวขอ้งกับจิตวิทยาการอ่าน จึงเก่ียวขอ้งกับกระบวนการ 2 

กระบวนการ คือ กระบวนการที่ตามองเห็นสญัลกัษณแ์ลว้สง่ภาพสญัลกัษณท์ี่มองเห็นไปยงัสมอง                         

กับกระบวนการเรียนรู ้ซึ่งเกิดขึน้เมื่อสมองตีความ  แปลความตามสัญลักษณ์ที่มองเห็น ดังนั้น             

จะเห็นไดว้่า การอ่านจึงเก่ียวขอ้งกับความสมัพนัธ์ทางจิตวิทยาดว้ย เพื่อที่จะไดน้ าไปสู่ผลส าเร็จ

และมีประสิทธิภาพของการอ่าน 

เกรบ (Grabe, 2012, น. 26) กลา่วว่า การอ่านเป็นกระบวนการเรียนรู ้ผูอ่้านพยายาม

ท าความเขา้ใจขอ้ความของผูเ้ขียน ความเขา้ใจในการอ่านจะเกิดขึน้เมื่อผูอ่้านท าความเข้าใจ

ความหมาย และโครงสรา้งของประโยค ถา้ความเขา้ใจของผูอ่้านและผูเ้ขียนสอดคลอ้งกนัผูอ่้านก็

จะท าความเขา้ใจไดเ้รว็ขึน้ โดยอาศยัประสบการณ ์อารมณ ์และความรูเ้ก่ียวกบัภาษาศาสตร ์

คอยโล (Coiro, 2011, น. 107-115) กลา่วว่า การอ่านเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ความรู้สึก อารมณ์ ความเข้าใจในบทอ่าน และการรับรู ้ถึงความหมายของค า โดยอาศัย

กระบวนการคิดเพื่อสื่อความหมายของสัญลักษณ์ในบทอ่าน  ถ้าผู้อ่านได้อ่านเรื่องที่ตนสนใจ               

และเลือกดว้ยตนเอง จะท าใหก้ระตือรือรน้ที่จะท าความเขา้ใจ และหาความหมายในสิ่งที่อ่านมาก

ยิ่งขึน้ และถา้เรื่องที่อ่านยากเกินไปจะท าใหค้วามเขา้ใจในการอ่านลดนอ้ยลงไป เมื่อนกัเรียนพอใจ

เรื่องที่อ่าน จะท าใหม้ีความตัง้ใจอ่านมากขึน้ 
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สรุปได้ว่า การอ่านจะต้องอาศัยการท างานของสมอง ที่จะท าให้เข้าใจสามารถ

วิเคราะหห์าเหตผุล ขอ้เท็จจรงิ และเรียบเรียงจดัล าดบัของเนือ้หาที่อ่าน และน าไปใชอ้ย่างมีเหตผุล 

ดังนัน้ การอ่านจึงหมายถึง การสื่อสารระหว่างผูเ้ขียนและผูอ่้าน โดยผ่านทางการแปลตัวอักษร 

เพื่อค้นหาความหมายของผู้เขียน ซึ่งจะต้องอาศัยองค์ประกอบต่าง  ๆ เช่นความรู้เดิม หรือ 

ประสบการณ์เดิม ลักษณะของเรื่องที่อ่าน ประสบการณ์ร่วมของผู้อ่านและผู้เขียน ตลอดจน

ความสามารถในการอ่านเพื่อใหเ้ขา้ใจเนือ้หาที่อ่าน และน าเอาความคิดนัน้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์

ในขณะผูอ่้านไดอ่้านขอ้ความ และพยายามที่จะรวบรวมเอาความรูเ้ดิมมาผนวกกบัความรูใ้หม่ให้

เกิดความเขา้ใจ 

1.4 แนวการสอนอ่าน (Reading Approach) 

แนวการสอนอ่านเกิดขึน้จากรายงานโคลแมน (Coleman report) ในปี ค.ศ.1929              

ในประเทศสหรฐัอเมรกิา รายงานนีก้ล่าว่าเนื่องจากนกัเรียนอเมริกนัมีเวลาเรียนภาษาต่างประเทศ

ตามหลกัสตูรเพียง 2 ปี สิ่งเดียวที่สามารถท าไดใ้นช่วงเวลาดงักล่าวคือ การพฒันาทกัษะการอ่าน      

ด้วยเหตุนี ้รายงานโคลแมนจึงเสนอแนะให้ผู้สอนหาวิธีการที่จะท าให้นักเรียนอ่านได้ภายใน

ระยะเวลาดงักล่าว เพื่อใหส้ามารถอ่านเอกสารต่าง ๆ ไดรู้เ้รื่องหลงัจบการศึกษาไปแลว้  วิธีการนี ้

นกัเรียนจะถกูฝึกใหอ่้านภาษาต่างประเทศโดยไม่ตอ้งแปลเป็นภาษาตนเอง หลงัจากไดฝึ้กการออก

เสียง ท าความเขา้ใจกบัภาษาพดูที่ไม่ซบัซอ้น และการใชรู้ปประโยคที่ง่ายๆ ต่อจากนัน้ใหน้กัเรียน

อ่านดังๆ มีกิจกรรมการเขียนก็เพียงเพื่อใหน้ักเรียนจ าค าศัพทแ์ละโครงสรา้งประโยคที่จะช่วยใน

การอ่าน มีการสอนหลกัไวยากรณก์็เพียงพอจะใหอ่้านไดเ้ขา้ใจ เช่น รูปของค ากริยา กาล และรูป

ปฏิเสธ (Nagaraj, 2011, p. 87-89) 

สนัทนา (2559, น. 51-52) ไดก้ลา่วถึงขอ้ดีและขอ้จ ากดัของแนวการสอนอ่านไว ้ดงันี ้

1. ขอ้ดีของการจัดกิจกรรมตามแนวการสอนอ่าน คือ ผูเ้รียนมีความสามารถใน

การอ่าน และระบบการอ่านเองช่วยใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาทกัษะการอ่านตามความสามารถของตน 

รวมทัง้การสอนอ่านไม่จ าเป็นตอ้งมีผูส้อนที่มีทกัษะภาษาทางดา้นการพดู 
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2. ขอ้จ ากดัของการจัดกิจกรรมตามแนวการสอนอ่าน คือ ผูเ้รียนขาดทักษะการ

สื่อสารซึ่งเป็นสิ่งที่จ  าเป็นประการหนึ่งในการใชภ้าษา และผูเ้รียนไม่ไดฝึ้กเขียน จึงท าใหก้ารเรียน

การสอนไม่ครบทกัษะทัง้สี่ 

ซาร่า (Salas, 2009, p. 137) ไดก้ล่าวถึงแนวการสอนอ่านว่า การจัดกิจกรรมการ

สอนอ่านในแต่ละขัน้ตอน ผูส้อนสามารถเลือกจดักิจกรรมการเรียนรูไ้ดห้ลายกิจกรรม ดงันี ้

1. ขั้นก่อนการอ่าน (Pre-Reading) เป็นการสรา้งความสนใจและปูพืน้ความรู้              

ในเรื่องที่จะอ่าน ได้แก่ การคาดคะเนเรื่องที่ อ่าน เป็นการกระตุ้นให้ผู ้เรียนคิดถึงความรู้เดิม                

แลว้น ามาสมัพนัธก์บัเรื่องที่อ่าน การคาดคะเนอาจถูกหรือผิดก็ได ้การเดาความหมายของค าศพัท์

จากบรบิท โดยดจูากประโยคขา้งเคียงหรือรูปภาพและการแสดงท่าทาง 

2. ขั้นระหว่างการอ่าน (While-Reading) เป็นการท าความเข้าใจโครงสร้าง

เนือ้ความในเรื่องที่อ่าน กิจกรรมที่ควรจดั ไดแ้ก่ การล าดบัเรื่องโดยตดัเรื่องออกเป็นส่วนๆ อาจเป็น             

ย่อหนา้หรือประโยคก็ได ้แลว้ใหผู้เ้รียนล าดบัขอ้ความเอาเอง แลว้เลา่เรื่องโดยสรุป 

3. ขั้นหลังการอ่าน (Post-Reading) เป็นการตรวจสอบความเขา้ใจของผูเ้รียน 

กิจกรรมที่น ามาจดัอาจจะเป็นการถ่ายโยงไปสูท่กัษะอ่ืน ๆ 

นอกจากนี ้ เทเลอร์ (Taylor, 2007, p. 17-18) ได้เสนอล าดับขั้นการสอนอ่าน                

ไว ้3 ขัน้ตอน โดยแต่ละขัน้ตอนมีจดุประสงค ์ดงันี ้

1. ขัน้ก่อนการอ่าน (Pre-Reading) มีจดุประสงคเ์พื่อ 

1.1 เพื่อแนะน าและกระตุน้ความสนใจในหวัเรื่อง 

1.2 เพื่อชกัจงูใหผู้เ้รียนสนใจอยากเรียนดว้ยการใหเ้หตผุลส าหรบัการอ่าน 

1.3 เพื่อเตรียมตวัในดา้นภาษาใหแ้ก่ผูเ้รียนก่อนจะอ่านเนือ้เรื่อง 

2 .  ขั้ น ก า ร อ่ า น  (While-Reading) ขั้ น ตอนนี ้ เ น้ น ที่ เ นื ้ อ เ รื่ อ ง ที่ จ ะ อ่ า น                         

โดยมีจดุมุ่งหมาย ดงันี ้

2.1 เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ใจจดุประสงคข์องการเรียน 

2.2 เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจโครงสรา้งของงานเขียนหรือเนือ้ความที่จะอ่าน 

2.3 เพื่อช่วยขยายเนือ้ความของเรื่องใหช้ดัเจน 
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3 .  ขั้นหลังการ อ่าน  (Post-Reading) ขั้นตอนนี ้มี จุ ดมุ่ งหมายให้ผู้ เ รี ยน                            

มีความสามารถ ดงันี ้

3.1 สามารถถ่ายโอนความรู ้ความคิดในเรื่องที่อ่านแลว้ 

3.2 สามารถเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับความรูค้วามสนใจหรือความคิดเห็น                

ของผูเ้รียนได ้

1.5 แนวคิดและทฤษฎีในการสอนอ่านภาษาอังกฤษ 

แนวคิดและทฤษฎีในการสอนอ่านภาษาอังกฤษมีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบ                     

วิธีที่ผูส้อนควรยึดเป็นส าคญัในการสอนทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ คือ ทฤษฎีทางภาษาศาสตร ์

ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา และทฤษฎีเชิงจิตวิทยา ในกระบวนการอ่านนั้น ถึงแม้ว่า                   

จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ ใหผู้เ้รียนอ่านเพื่อจับใจความส าคัญ อ่านเพื่อหาค าตอบเฉพาะ    

หาความหมายของค าศพัท ์อ่านสรุปความ อ่านตีความ และอ่านขยายความ ทัง้สามทฤษฎีที่กล่าว

มาจะมีแนวทางในการจดัการเรียนรูท้ี่แตกต่างกันออกไป ผูว้ิจยัจึงไดร้วบรวมแนวคิดและทฤษฎีที่

เก่ียวขอ้งกบัการสอนอ่านภาษาองักฤษ ดงันี ้

1.5.1 ทฤษฎีโครสร้างความรู้เดิม (Schema Theory) 

ทฤษฎีโครงสรา้งความรูเ้ดิม มีความเชื่อว่า เมื่อมนุษยเ์กิดเรียนรูส้ิ่งใดขึน้ สมอง

จะประมวลผลและจัดเก็บขอ้มูลนั้นเป็นหน่วย ซึ่งเป็นหน่วยความรูท้ี่ไดร้บัการเรียบเรียงขึน้จาก

ความรูท้ี่เรามีเก่ียวกับผูค้น สิ่งของ สถานที่ เหตุการณ ์กระบวนการ มโนมติ และสิ่งต่าง  ๆ ที่เป็น

พืน้ฐานใหเ้กิดการเรียนรู ้(An, 2013, p. 56) แนวคิดของทฤษฎีนีคื้อ ผูเ้รียนน าเอาขอ้มูล ความรู ้

แนวคิด ประสบการณ ์เดิมของผูเ้รียน (Schema) มาใชใ้นการตัง้สมมติฐานการอ่านเนือ้เรื่องใหม่ๆ 

แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความสามารถของผูเ้รียนในการเชื่อมโยงความรูเ้ขา้ดว้ยกนั  

แอน (An, 2013, p. 56-58) ไดส้รุปการน าเอาความรูเ้ดิมมาใชอ้ธิบายการอ่านว่า 

ความเขา้ใจในการอ่านจะเกิดขึน้ไดห้ากผูอ่้านมีความรูท้างภาษาและความรูท้ั่วไปในขณะที่อ่าน 

ความรูเ้หล่านีจ้ะถูกกระตุน้ใหท้ างานโดยกระบวนการทางสมอง ผูอ่้านจะใชค้วามรูเ้ดิมทั้งดา้น

ภาษาและความรูท้ั่วไปที่มีอยู่แล้วมาช่วยในการท าความเขา้ใจเรื่องที่อ่าน เพราะขอ้เขียนใดๆ                 

ก็ตาม เป็นเพียงข้อมูลภาษาที่ผู ้เขียนเตรียมให้ผู้อ่าน ซึ่งผู้อ่านจะต้องสรา้งความหมายขึน้เอง                  
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โดยการน าเอาความรูเ้ดิมที่มีอยู่มาสมัพนัธ์กบับทอ่าน ในตวัโครงสรา้งความรูเ้ดิมจะมีช่องว่างอยู่

ในขณะที่กระบวนการอ่านด าเนินไป ผูอ่้านจะเริ่มไดค้วามหมายจากสิ่งที่อ่านมาขึน้เรื่อย  ๆ เมื่อ

ช่องว่างมีสภาพสมบรูณ ์ความเขา้ใจจึงเกิดขึน้ 

การอ่านจะประสบผลส าเรจ็นัน้ ตอ้งอาศยัปัจจยัหลายดา้นมารวมเขา้ดว้ยกนั เพื่อให้

การอ่านประสบผลส าเร็จสูงสุด ได้ส รุปว่า โครงสร้างความรู้เ ดิมของผู้อ่าน (Schema)                             

เป็นองคป์ระกอบที่ส  าคัญยิ่งต่อการส่งผลใหผู้ ้อ่านประสบผลส าเร็จในการอ่าน ผูอ่้านสามารถ

เชื่อมโยงขอ้มูล ความรู ้แนวคิด และประสบการณ์เดิมของตนกับเรื่องที่อ่านไดอ้ย่างเป็นระบบ 

ผูอ่้านที่มีประสบการณใ์นการอ่านมาก ย่อมเขา้ใจเนือ้เรื่องที่อ่านไดม้ากกว่าผูอ่้านที่มีประสบการณ์

ในการอ่านน้อย นอกจานี ้ทฤษฎีนี ้ยังเชื่อว่า การอ่านยังเก่ียวข้องกับกระบวนการคิด เป็น

กระบวนการภาษาศาสตรเ์ชิงจิตวิทยา สมองจะคิดและตีความ มีการปฏิสมัพนัธร์ะหว่างภาษาและ

ความคิดในกระบวนการอ่าน สามารถถอดความหมายจากบทอ่านของผูเ้ขียนไดอ้ย่างเหมาะสม

ตามความหมายเดิมของผูเ้ขียนดว้ย (ปิยพงษ ์พรมนนท,์ 2558, น. 14อา้งอิงจาก เสาวลกัษณ ์รตัน

วิชช,์ 2556, น.63) 

1.5.2 ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 

สันทนา (2559, น. 18) ได้สรุปทฤษฎีการสรา้งความรูด้้วยตนเองว่า เพียเจต์ 

(Piaget) และวิก๊อตสกี (Vygotsky) เป็นนกัการศึกษาที่ส  าคญัที่พฒันาทฤษฎีการสรา้งความรูด้ว้ย

ตนเอง เป็นทฤษฎีที่เชื่อว่าผู้เรียนจะเข้าใจเรื่องที่เรียนได้ดี หากผู้เรียนเป็นผู้สรา้งความรู้จาก

ประสบการณ์ด้วยตนเอง และการเรียนรู้นั้นเป็นเรื่องที่ เ ก่ียวกับภาษา สถานการณ์จริง                          

การมีปฏิสัมพันธ์ และการร่วมมือกันของผู้เรียน (ทิศนา, 2561, น. 90-94) ผู้เรียนที่มีแรงจูงใจ              

จะเลือกรบัขอ้มลู ตัง้สมมติฐาน ทดสอบดว้ยการน าไปใช ้และสรุปผล ทฤษฎีการสร้างความรูด้ว้ย

ตนเองจะเปลี่ยนหอ้งเรียนเป็นสถานที่ที่ผูเ้รียนสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง มีครูเป็นผูช้่วยใหเ้กิดการ

เรียนรู้ (Facilitator) และชี ้แนะ (Guide) ด้วยการวางแผนและให้แนวทางแก่ผู้เรียนซึ่ง เ ป็น

ผู้รับผิดชอบการเรียนรูข้องตนเอง ครูคอยให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ผู ้เรียนมีความคิดสรา้งสรรค์               

และท าโครงการที่ผูเ้รียนคิดขึน้มาเอง 
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การเรียนรูแ้ละพัฒนาการของผูเ้รียนเกิดจากการร่วมมือกัน (Slavin, Cheung, 

Groff, และ Lake, 2008, p. 170-172) ผู้เ รียนมีพัฒนาการทางปัญญาในบริบททางสังคม

การศึกษา กล่าวคือ เด็กไดอ้ยู่ในสงัคมและเรียนรูจ้ากประสบการณน์ัน้ ๆ เมื่อผนวกกบัความรูเ้ดิม

ของผูเ้รียน ผูเ้รียนจะสรา้งความรูใ้หม่ เนื่องจากพฒันาการทางสติปัญญาของผูเ้รียนขึน้อยู่กับวัย              

หากไดร้บัความช่วยเหลือจากผูส้อนและไดม้ีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น ผูเ้รียนจะสามารถเขา้ใจมโนทศัน ์

(Concept) และวิธีการต่าง ๆ ที่เกินวยัได ้นอกจากนี ้วิก๊อตสกียงัสงัเกตว่า เด็กท างานไดดี้ขึน้หาก

ไดท้ าร่วมกบัผูใ้หญ่ ทัง้ ๆ ที่ผูใ้หญ่ไม่ไดเ้ป็นฝ่ายสอน แต่การที่เด็กไดท้ ากิจกรรมร่วมกับผูใ้หญ่ท า

ใหเ้ด็กสามารถท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ (สรุางค,์ 2556, น. 61-63) 

สรุปได้ว่า ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง จึงมีพื ้นฐานอยู่บนกระบวนการ                   

สรา้งองคค์วามรู ้2 กระบวนการดว้ยกนั กระบวนการแรกคือ ผูเ้รียนเรียนรูด้ว้ยการสรา้งความรูใ้หม่

ดว้ยตนเอง ไม่ใช่รบัแต่ขอ้มลูที่หลั่งไหลเขา้มาในสมองของผูเ้รียนเท่านัน้ โดยความรูจ้ะเกิดขึน้จาก

การแปลความหมายของประสบการณ์ที่ได้รับ กระบวนการที่สองคือ กระบวนการเรียนรูจ้ะมี

ประสิทธิภาพมากที่สุดหากกระบวนการนัน้มีความหมายกับผูเ้รียน การจะท าใหเ้กิดกระบวนการ

เรียนรูต้ามทฤษฎี Constructivism จึงไม่ยากนกั เพราะเมื่อมีการเริ่มตน้แลว้ การเรียนรูจ้ะเกิดขึน้

เองโดยอตัโนมติั ดงันัน้ การใหโ้อกาสในการเริ่มตน้การเรียนรูจ้ึงเป็นสิ่งส าคญัที่สุด ครูผูส้อนเพียง

แค่เปิดความคิดแลว้ใหโ้อกาสกบัผูเ้รียนไดส้มัผสัดว้ยตวัของเขาเอง คอยอ านวยความสะดวกและ

ควบคมุการเรียนรูใ้หเ้ป็นไปตามกระบวนการ 

1.5.3 พฤติกรรมการเรียนรู้ 

สกินเนอร ์(Skinner) นกัจิตวิทยาพฤติกรรมชาวอเมริกนัที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคน

หนึ่งในศตวรรษที่ 20 ไดท้ดลองเก่ียวกบัการเรียนรูข้องสตัว ์ผลของการทดลองไดน้ ามาใชเ้ป็นฐาน            

ในการอธิบายการเรียนรู้ของมนุษย์ โดยทั่วไปนักจิตวิทยากลุ่มนี ้เชื่อว่า การเรียนรู้เกิดจาก                   

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สามารถสังเกตเห็นได้ (สุรางค์, 2556, น. 186) และอธิบายได้ 

พฤติกรรมนีจ้ะเกิดขึน้ซ  า้ ๆ ต่อสิ่งเรา้ที่คลา้ยคลึงกัน พฤติกรรมที่เกิดขึน้ซ  า้ ๆ นีเ้รียกว่านิสยั จาก

การศึกษาต่อไปพบว่า พฤติกรรมที่เคยเกิดขึน้จะหายไปถ้าไม่มีการให้รางวัล ในขณะเดียวกัน 

พฤติกรรมที่ไดร้บัรางวัลจะกลายเป็นนิสัย พฤติกรรมการเรียนรูภ้าษาก็เช่นเดียวกับการเรียนรู้             
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เรื่องอื่น ๆ นั่นคือในการเรียนรูภ้าษา เด็กที่เริ่มหดัพดูจะเริ่มออกเสียงเป็นค าโดด ๆ เก่ียวกบัคนหรือ

สิ่งของที่อยู่รอบขา้ง ถา้การพดูนีไ้ดร้บัการตอบสนองจากผูใ้หญ่ เช่น การยิม้ เด็กจะพดูค านัน้ ๆ อีก 

โดยวิธีนีเ้ด็กจะเรียนรูค้  าเพิ่มขึน้เรื่อย ๆ จนกระทั่งสามาถพดูเป็นประโยคได ้ในตอนแรกเด็กอาจจะ

พูดผิดบ้างถูกบ้าง แต่เมื่อถูกผู้ใหญ่แก้ และได้รับสิ่งเร้าต่างกัน เด็กจะพูดได้ถูกต้องในที่สุด 

(สนัทนา, 2559, น. 4) 

จะเห็นไดว้่า สกินเนอรเ์ชื่อว่าการกระท าของเด็กถูกควบคมุโดยผลลพัธห์รือสิ่งเรา้           

ที่เกิดขึน้หลังจากเกิดพฤติกรรม ตัวอย่างเช่น การชมของครูเป็นผลมาจากการตอบค าถามของ

นักเรียน หรือการลงโทษของครูเมื่อนักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม สามารถน ามาใช้เป็น

เครื่องมือในการควบคมุพฤติกรรมของนกัเรียนได ้(Eggen, 2013, p. 168) 

ดงันัน้ หลกัการสอนจากทฤษฎีจิตวิทยานีจ้ึงเนน้พฤติกรรมการแสดงออกของนกัเรียน

ต่อสิ่งเรา้ คือการพดูประโยคต่าง ๆ ตามรูปแบบและค าที่ก าหนดให ้การสอแบบเนน้ไวยากรณแ์ละ

การแปล (Grammar and translation method) แตกต่างจากการสอนแบบที่เคยมีมาก่อนหนา้นี ้

ตรงที่ผูเ้รียนตอ้งท ากิจกรรมฝึกการออกเสียงและรูปประโยคอยู่เสมอ โดยมีครูเป็นผูค้อยย า้ค าตอบ

ที่ถูกตอ้ง การสอนตามหลกัจิตวิทยาการเรียนรูแ้บบนี ้คือการเรียนนการสอนที่ประกอบดว้ยการ

ก าหนดพฤติกรรมที่คาดหวงั การใหเ้นือ้หาทีละนอ้ยจากง่ายไปหายาก สอดคลอ้งกบัวยัของผูเ้รียน 

การถามใหต้อบ และการเสริมแรงทันที (Immediate reinforcement)การเรียนการสอนอีกแบบ

หนึ่งที่สอดคลอ้งกบัจิตวิทยาการเรียนรูแ้บบนีคื้อ การสอนภาษาที่ใหว้่าตามและใหฝึ้กซ า้  ๆ จนจ า

ได ้ 

1.6 การวัดการประเมินทักษะการอ่าน 

การวัดและประเมินทักษะการอ่านเป็นกระบวนการที่ตอ้งท าควบคู่ไปกับกระบวน         

การเรียนการสอน เมื่อผูส้อนด าเนินการสอนแบบใด ก็ควรจะวัดและประเมินผลให้สอดคลอ้งกบั

จุดประสงค์ การสอนอ่านภาษาอังกฤษในปัจจุบัน ครูผู้สอนได้ฝึกสอนและสอนให้นักเรียนมี

ความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจเพื่อรบัสาร ตามที่ผูเ้ขียนตอ้งการสื่อ (อจัฉรา, 2544) การ

วดัและประเมินผล การอ่านจึงตอ้งเนน้การอ่านเพื่อความเขา้ใจ และสิ่งที่เก่ียวขอ้งกับการวัดและ

ประเมินผลการอ่าน คือ การทดสอบ โดยครูผูส้อนจะเป็นผูส้รา้งแบบทดสอบเพื่อวัดและประเมิน
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ความเขา้ใจการอ่านภาษาอังกฤษ ตามคุณลกัษณะที่ดีของแบบทดสอบ ศึกษารูปแบบตลอดจน

วิธีการเขียนขอ้สอบหรือค าถามเพื่อวัดความเขา้ใจในการอ่านภาษาอังกฤษใหถู้กตอ้ง (Guthrie 

และ Klauda, 2014, p. 37-39) รูปแบบที่ใชใ้นการประเมินผลการอ่านเพื่อความเขา้ใจที่นิยมใชม้ี 

2 แบบ คือ แบบทดสอบอตันยั (Subjective Test) หมายถึง แบบทดสอบความเรียงที่ใหผู้เ้รียนตอบ

ค าถามจากเรื่องที่อ่าน โดยเขียนค าตอบเป็นประโยคหรือเป็นขอ้ความ และแบบทดสอบแบบปรนยั 

(Objective Test) หมายถึง แบบทดสอบแบบเลือกตอบถูกผิด แบบจบัคู่ และแบบเติมค า 

(อจัฉรา, 2544) ก าหนดความสามารถทางการอ่านที่เป็นเกณฑแ์บบย่อย ดงันี ้

1. ความรูด้า้นค าศพัท ์สามารถเขา้ใจศพัท ์ส านวนที่ใช ้

2. ความรูด้า้นไวยากรณ ์สามารถใชค้วามรูด้า้นไวยากรณใ์นการท าความเขา้ใจ

เก่ียวกบัค าสรรพนาม ค าเชื่อมโยงของเนือ้ความ  

เกณฑก์ าหนดความสามารถทางการอ่านแบบรวม มดีงันี ้

1. ความสามารถเรียบเรียงความ ไดแ้ก่ การอ่านแลว้เขา้ใจความได ้สามารถ

แสดงความเข้าใจ โดยการตอบค าถามที่ ให้เรียบเรียงถ้อยค าใหม่ โดยให้ได้ใจความเดิม                     

หรือสามารถตอบค าถามแบบเลือกตอบ และแบบเรียงล าดบัขอ้ความเป็น 1,2,3,... ได ้

2. ความสามารถอ่านข้อมูลที่ เป็นรายละเอียด สามารถโยงรายละเอียด                      

ที่เก่ียวขอ้งกับใจความส าคัญของเรื่องได้ว่าเป็นรายละเอียดสนับสนุน หรือเป็นรายละเอียดที่               

แยง้กนัเพื่อใหข้อ้มลูตรงกนัขา้ม ตลอดทัง้เขา้ใจความสมัพนัธร์ะหว่างรายละเอียดดว้ยกนั 

3. ความสามารถอ่านใจความส าคญั สามารถระบุแก่นเรื่อง หวัเรื่องและใจความ

ส าคญัของเรื่องที่อ่านได ้

4. ความสามารถวิเคราะห์และประเมินความสัมพันธ์ของเนื ้อความและ

สุนทรียศาสตรข์องการใชภ้าษา สามารถใชค้วามรูด้า้นค าศัพท ์ไวยากรณ ์ความเขา้ใจสิ่งที่อ่าน             

และความรูเ้ก่ียวกบัรูปแบบ ลีลาภาษาที่ใชใ้นบทอ่าน ที่เป็นตวักระตุน้ วิเคราะห ์ประเมินและสรุป

ไดว้่าที่อ่านนัน้เป็นสาระประเภทใด ลีลาภาษาที่ใชเ้ป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ เจตนา ทศันคติ

ของผูเ้ขียนที่แฝงอยู่ สามารถวิพากษว์ิจารณถ์ึงเหตผุลที่เกิดขึน้ต่อความมั่นคง และความน่าเชื่อถือ          

ของสมมติฐานที่ผูเ้ขียนตัง้ไว ้ความเป็นไปไดข้องขอ้สรุป ตลอดจนสามารถประเมินประสิทธิผลของ
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บทอ่านนั้นได้ว่า มีความชัดเจนเข้าสู่ประเด็นอย่างไม่อ้อมค้อมและใช้ภาษาได้อย่างกระชับ 

ความสามารถในระดบันีเ้ป็นระดบัสงูซึ่งตอ้งอาศยัความรูใ้นระดบัตน้ๆ เป็นพืน้ฐาน 

การวัดและประเมินทักษะการอ่าน เป็นกระบวนการส าคัญที่สะทอ้นใหเ้ห็นผลของ          

การพัฒนาทักษะในการอ่านแต่ละครัง้ว่าประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด การวัดและประเมิน

ทกัษะการอ่านนัน้มีหลายวิธีดงัที่ (สภุทัรา อกัษรานุเคราะห์, 2534, น. 68) ไดก้ล่าวถึงการวดัและ

ประเมินทักษะการอ่านไวว้่า การประเมินทักษะการอ่านท าไดโ้ดยใหผู้เ้รียนอ่านแลว้แสดงความ

เขา้ใจเรื่องที่อ่าน ซึ่งแสดงออกมาโดยใชท้กัษะการฟัง การพดู การเขียน 

2. การสอนอ่านรูปแบบ Directed Reading – Thinking Activity (DR-TA) 

2.1 แนวคิดการสอนในรูปแบบ DR-TA 

ก า ร ส อ น อ่ า น ใ น รู ป แ บบ  Directed Reading – Thinking Activity (DR-TA)                    

ที่ ถูกพัฒนาขึ ้น โดย สตาฟเฟอร์ (Russell G. Stauffer. 1969) ซึ่ งมีความคิดว่ า  การ อ่าน                       

คือ กระบวนการคิดที่ตอ้งใชป้ระสบการณเ์ดิมของผูอ่้านเขา้มาเชื่อมโยงกับความคิดของผูเ้ขียน                   

การเชื่อมโยงนีเ้ริ่มตน้จากการตัง้สมมติฐาน โดยใชค้วามคิดของผูอ่้านเองในการคาดเดาเนือ้หา 

หลังจากนั้นจึงอ่านเนือ้เรื่องเพื่อหาขอ้มูลและตรวจสอบการคาดเดาที่ผูอ่้านไดต้ั้งสมมติฐานไว ้               

การเชื่อมโยงระหว่างความคิดของผูอ่้าน กับความคิดของผู้เขียนจะเสร็จสิน้ลงดว้ยการสรุปว่า                

ผูอ่้านคาดเดาถกูหรือไม่ (Stauffer, 1997) 

การสอนอ่านรูปแบบ Directed Reading – Thinking Activity (DR-TA) มีแนวคิด

เก่ียวกับการเรียนภาษาที่เป็นพืน้ฐานมาจากแนวทฤษฎีการสอนแบบเน้นประสบการณ ์(Whole 

Language Experience Approach) ดงันี ้
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ประสบการณ ์

(Experience) 

 กระตุน้ 

(Encourage) 

 การสะทอ้นประสบการณ ์

(Reflection) 

 พฒันา 

(Develop) 
       

 

ทกัษะใหม่ๆ 

(New Skills) 

เจตคติใหม่ 

(New Attitudes) 

วิธีคิดใหม่ๆ 

(New Ways of Thinking) 

ภาพประกอบ 2 มโนทศันก์ารสอนแบบเนน้ประสบการณ ์

การจดัการเรียนรูแ้บบเนน้ประสบการณ ์หมายถึง การด าเนินการอนัจะช่วยใหผู้เ้รียน

เกิดการเรียนรูต้ามเปา้หมายโดยใหผู้เ้รียนไดร้บัประสบการณ ์ (Experience) ที่จ  าเป็นต่อการเรียนรู ้

ในเรื่องที่เรียนรูก้่อน และใหผู้เ้รียนสังเกต ทบทวนสิ่งที่เกิดขึน้ และน าสิ่งที่เกิดขึน้มาพิจารณา

ไตร่ตรองร่วมกันจนกระทั่งผูเ้รียนสามารถสรา้งความคิดรวบยอดหรือสมมติฐานต่างๆ ในเรื่องที่

เรียนรูแ้ลว้ จึงน าความคิดหรือสมมติฐานเหล่านัน้ไปทดลองหรือประยุกตใ์ชใ้นสถานการณใ์หม่ๆ

ต่อไป (ทิศนา, 2561, น. 131-132) 

นอกจากนี ้(ทิศนา, 2561) ยงัไดส้รุปตวับ่งชีใ้นการสอนแบบเนน้ประสบการณไ์ว ้ดงันี ้

1. ผู้ ส อ นมี ก า ร จั ด ป ร ะ สบ ก า รณ์ ก า ร เ รี ย น รู้  ( Learning Experience)                                

ที่เป็นรูปธรรมในเรื่องที่เรียนรู ้ใหผู้เ้รียนไดล้งไปประสบดว้ยตวัเอง 

2. ผู้เรียนมีการสะท้อนความคิด (Reflect) และอภิปรายร่วมกัน เก่ียวกับสิ่งที่                

ไดป้ระสบมา หรือเกิดขึน้ในสถานการณก์ารเรียนรูน้ัน้ 

3. ผู้เ รียนมีการสร้างความคิดรวบยอด/หลักการ/สมมติฐานต่างๆ  จาก

ประสบการณท์ี่ไดร้บั 

4. ผู้เรียนมีการน าความคิดรวบยอด/หลักการ/สมมติฐานต่างๆที่สร้างขึน้                       

ไปทดลองหรือประยกุตใ์ชส้ถานการณใ์หม่ๆ 
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5. ผูส้อนมีการติดตามผล และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแลกเปลี่ยนผลการทดลอง/

ประยกุตใ์ชค้วามรู ้เพื่อขยายขอบเขตของการเรียนรู ้หรือปรบัเปลี่ยนความคิด/หลกัการ/สมมติฐาน

ต่างๆ ตามความเหมาะสม 

6. ผูส้อนมีการวดัและประเมินผล โดยใชก้ารประเมินผลการเรียนรูข้องตนเองของ

ผูเ้รียน ประกอบกบัการประเมินผลของผูส้อนดว้ย 

จากเอกสารดังกล่าว สรุปได้ว่า การสอนรูปแบบ Directed Reading – Thinking 

Activity (DR-TA) มีแนวคิดที่เน้นการอ่านโดยเชื่อมโยงความรูห้รือประสบการณ์เดิมของผู้อ่าน                  

การตัง้ค าถามหรือวตัถุประสงคใ์นการอ่าน เพื่อคาดเดาเนือ้หาก่อนการอ่านและอ่านเพื่อตรวจสอบ

การคาดเดานั้น ซึ่งผูเ้รียนจะสามารถใชป้ระสบการณ์เดิมเชื่อมโยงกับการเรียนรูภ้าษาได ้ เพื่อ

ท านาย  หรือคาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึน้ในเนือ้เรื่อง สามารถอ่านเพื่อรวบรวมขอ้มลูต่างๆ และแยกแยะ

ขอ้เท็จจริงหรือประเมินสถานการณต่์างๆในเรื่อง และเพลิดเพลินกบัการท าความเขา้ใจ จดจ าสิ่งที่

อ่านได ้

2.2 ขั้นตอนการสอนแบบ DR-TA (Direct Reading – Thinking Activity) 

ในการสอนอ่านด้วยวิ ธี  DR-TA ตามแนวคิดของสตาฟเฟอร์ (Stauffer.1969)                     

แบง่ขัน้ตอนการสอนอ่านออกเป็น 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ตัง้เปา้หมาย/ก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการอ่าน 

ส าหรบักลวิธีการอ่านแบบ DR-TA ผูเ้รียนสามารถก าหนดเป้าหมายในการ

อ่านไดจ้ากประสบการณ์ ระดับสติปัญญา ความสามารถทางภาษาของตน ความสนใจ ความ

ตอ้งการ และจุดมุ่งหมายของผูเ้รียน หรือครูเป็นผูก้  าหนดวัตถุประสงคใ์นการอ่าน ซึ่งประกอบไป

ดว้ย 

1.1 ใชต้วัชีแ้นะต่างๆ เช่น ชื่อเรื่อง รูปภาพ แผนที่ กราฟ 

1.2 ใชป้ระเภทของสื่อเพื่อคาดเดาเนือ้หา 

1.3 ใชป้ระสบการณ ์ความสามารถ ความสนใจและความตอ้งการของกลุม่ 
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2. ระดบัการอ่าน ความรวดเรว็ในการอ่าน 

ปรบัระดบัการอ่านใหเ้ขา้กบัเป้าหมายและระดบัความยากง่ายของเนือ้หาได ้

โดยแบ่งระดบัการอ่านออกเป็น 3 ระดบั ดงันี ้

2.1 อ่านครา่วๆ (Skimming) อ่านอย่างรวดเรว็เพื่อมุ่งหาประเด็น 

2.2 อ่านขา้ม (Scanning) อ่านเฉพาะสว่นอย่างละเอียด 

2.3 อ่านเพื่อศกึษา (Study) อ่านซ า้เพื่อพิจารณาเนือ้หา 

3. ขัน้สงัเกตการ 

ในขั้นตอนนี ้ครูเสริมสรา้งความเข้าใจและให้ความช่วยเหลือผู้เรียนด้วย            

การชีแ้จงเป้าหมาย ความคิดรวบยอด ความจ าเป็นในการอ่านเนือ้เรื่องซ า้ๆ ช่วยเหลือนกัเรียนใน               

การคาดเดาและหาความหมายค าศัพท์ เช่น การเดาความหมายจากบริบท (Context Clue)             

การเดาความหมายจากเสียง (Phonetic Clue) การเดาความหมายจากโครงสรา้ง (Structure 

Clue) และการเดาความหมายจากอภิธานศพัท ์(Glossary Clue) 

4. ขัน้พฒันาความเขา้ใจในการอ่าน 

ครูใหน้กัเรียนอ่านเนือ้เรื่องในส่วนต่อไปและใชก้ระบวนการอ่านตามขัน้เดิม

ซึ่งจะท าใหน้กัเรียนไดข้อ้มูลมากยิ่งขึน้ นกัเรียนจะเริ่มจบัประเด็นและคาดเดาเรื่องราวจากขอ้มูล             

ที่อ่านไดดี้ยิ่งขึน้ หลงัจากเสรจ็กระบวนการขัน้นีแ้ลว้ ครูจึงใหน้กัเรียนสรุปความคิดรวบยอด โดย 

4.1 ตรวจสอบวตัถปุระสงค ์

4.2 ยืนยนัหรือแกไ้ขวตัถปุระสงค ์

4.3 นกัเรียนอาจตอ้งการแหลง่ขอ้มลูอื่นๆ เพิ่มเติม 

4.4 พฒันาแนวความคิดรวบยอด 

5. ขัน้กิจกรรมเสรมิ 

ในขั้นตอนสุดท้ายนี ้ครูส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีทักษะต่างๆ ที่จ  าเป็นด้วยการ            

จัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น อภิปราย แบบฝึกหัดอ่านเพิ่มเติม การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม                   

และฝึกทักษะการเขียนสะท้อนเรื่องที่อ่านด้วยการให้เหตุผลในเชิงนามธรรม เพื่อเสริมทักษะ

ทางการอ่านในเรื่องต่อไปนี ้
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5.1 การคาดเดา 

5.2 การสรุปขอ้มลูโดยใชภ้าษาของตนเอง 

5.3 ความมีเหตผุล โดยการอนมุานความ และการหาขอ้มลูสนบัสนนุ 

5.4 การหาความหมายของค าศัพท ์โดยการใชรู้ปภาพ บริบทของภาษา 

โครงสรา้งทางภาษาและพจนานุกรรม ตลอดจนกิจกรรมที่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเป็นผูม้ีทักษะในการ

อ่านออกเสียงอย่างถกูตอ้งและการน าเสนอขอ้มลูอย่างมีเหตผุล 

3. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการเขียน 
การเขียนเป็นการสื่อความคิด ความรูส้ึก และความจริง ตลอดจนเรื่องราวต่าง  ๆ               

เพื่อสื่อสารใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ (Crumey, 2012, p. 3) ซึ่งรวมไปถึงการเรียบเรียงขอ้ความประสบการณ์

อย่างมีจุดหมาย โดยอาศยัรูปแบบและศิลปะในการถ่ายทอดออกมาในลกัษณะที่เป็นสญัลักษณ์

ต่าง ๆ ดงันัน้จึงมีนกัวิจยัหลายท่านใหค้วามหมายของการเขียน คือ การสื่อสารความรู ้ความเขา้ใจ 

จินตนาการ อารมณ ์และความคิดเห็นออกมาเป็นสัญลักษณร์ะหว่างผูส้่งสารกับผูอ่้านสารใหม้ี

ความเขา้ใจตรงกนั ตลอดจนใชถ้อ้ยค าใหเ้หมาะสมกับกาลเทศะ (Littlewood, 2010) กล่าวไดว้่า                

ผูเ้ขียนตอ้งมีความสามารถในการเขียน โดยการใชค้ าศพัท ์การสะกดค า การใชส้  านวนต่าง  ๆ การ

ใช้โครงสร้างไวยากรณ์ และเครื่องหมายวรรคตอน ตลอดจนเรียบเรียงความคิดออกมาเป็น

ขอ้ความเพื่อใหผู้อ่ื้นเขา้ใจความคิด และเจตนาของผูเ้ขียน ผูว้ิจัยจึงไดท้ าการศึกษาและรวบรวม

รายละเอียดที่เก่ียวขอ้งกบัการเขียนภาษาองักฤษในประเด็นต่าง ๆ ดงันี ้

3.1 ความหมายของการเขียน  

เฟอริส (Ferris, 2014, pp. 6-23) กล่าวว่า การเขียน คือ กระบวนการทางความคิดที่

ผู ้เขียนจะต้องมีจุดมุ่งหมายในการเขียนผ่านทางสัญลักษณ์ต่าง  ๆ และพยายามเรียงล าดับ

เหตุการณใ์หเ้ป็นไปตามขัน้ตอน แสดงออกทางความคิดในลกัษณะของสญัลกัษณ ์ซึ่งผูเ้ขียนจะ

แสดงประสบการณ ์อารมณ ์ความรูส้กึ และความคิดจากสญัลกัษณเ์หลา่นัน้ 

แอนาท (Ananthi, 2018, p. 5) กล่าวว่า การเขียน คือ กิจกรรมการสื่อสารชนิดหนึ่ง

ระหว่างผูเ้ขียนกับผูอ่้านโดนผ่านการถ่ายโอนความหมายของภาษา การเขียนเป็นกระบวนการที่
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ซบัซอ้นที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้ความที่ปรากฏตวัอกัษร ค าศพัท ์ไวยากรณ ์ที่ไดร้บัการเรียบเรียงไวอ้ย่าง

ถกูตอ้ง ทัง้นีต้อ้งเป็นไปตามจดุประสงคข์องผูเ้ขียนที่ตอ้งการจะสื่อสาร 

สรุปไดว้่า การเขียน คือ การถ่ายทอดความรู ้ความรูส้ึก ความคิด ประสบการณข์อง

ผูเ้ขียนโดยใชต้ัวอักษรเป็นสื่อเพื่อส่งสารใหผู้อ่้านไดท้ราบ ทักษะการเขียน เป็นทักษะที่ซับซ้อน  

เพราะผูเ้ขียนตอ้งใชค้วามรู ้ความสามารถ และองคป์ระกอบหลายๆอย่าง เช่น ค า และประโยค

ต่างๆ ในการเขียนเพื่อสื่อความหมายระหว่างผูร้บัสารกบัผูส้ง่สารใหม้ีความเขา้ใจตรงกนั 

3.2 องคป์ระกอบการเขียน 

โดยทั่วไปที่เราพบเห็นอยู่มากมายมีองคป์ระกอบการเขียนหลายประการ อารสัมา

และ พอเทีย (Aryusmar และ Winda, 2014, p. 337-348) กล่าวไว้ถึงองค์ประกอบการเขียน           

ต่าง ๆ ไวด้งันี ้

1. เนือ้หา (Content) ไดแ้ก่ เรื่องที่ผูเ้ขียนตอ้งการสื่อ ตามจดุมุ่งหมายของผูเ้ขียน 

2. รูปแบบ (Form) ได้แก่ ลักษณะการจัดรูปแบบการจัดล าดับเนื ้อหาตาม

ลกัษณะต่าง ๆ ใหม้ีความสอดคลอ้งกนั (Coherence) ทัง้ในดา้นว่าสิ่งใดเกิดขึน้ก่อนหลงั 

3. ไวยากรณ์ (Grammar) ได้แก่ การใช้ภาษาตามกฎเกณฑ์ และโครงสร้าง          

ที่ถกูตอ้ง สื่อความหมายได ้เช่น กาลใชก้าล (Tense) ใหถ้กูตอ้งเพื่อบอกกาลเวลา 

4. ลีลา (Style)  ไดแ้ก่ การใชภ้าษาในลกัษณะต่างๆ เช่น การใชถ้อ้ยค า ส านวน     

ที่ใชใ้นการเขียน โดยโครงสรา้งมีการเลือกต่อกนัใหเ้หมาะสม 

5. กลไกอื่น ๆ (Mechanics)  ไดแ้ก่ กลไกที่จะน ามาใชใ้นการเรียน เช่น การเขียน

สรุปความ ใชห้ลกัอย่างไร การย่อหนา้ เวน้วรรค การใชค้ าเชื่อม ส านวน วลี เป็นตน้ เพื่อใหถู้กตอ้ง

ตามแบบแผนของภาษานัน้ ๆ 

อาจกล่าวได้ว่า งานเขียนชนิดต่าง ๆ ที่ เราได้พบเห็นอยู่มากมายจะมีลักษณะ

โครงสรา้งของเรื่อง และจดุมุ่งหมายในการเขียนที่แตกต่างกนั เช่น เขียนเพื่อความบนัเทิง เขียนเพื่อ

ความรู ้เป็นตน้ ซึ่งงานเขียนทั่วไปมกัมีลกัษณะดงันี ้(แสงระวี, 2558, น. 176-179) 
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1. มีความชัดเจน คือ อ่านแลว้เขา้ใจไดท้ันที การใชภ้าษาที่ง่าย รดักุม ถูกตอ้ง              

ตามความหมายของรูปค า และประโยค 

2. มีจุดมุ่งหมายที่ชดัเจน ผูอ่้านสามารถจบัจุดมุ่งหมายได ้งานเขียนไม่ควรเขียน

แบบคลมุเครือ 

3. มีความสมัพนัธ ์ด าเนินเรื่องเป็นไปตามล าดบัต่อเนื่องกนั ไม่วกวน ซึ่งจะท าให้

ผูอ่้านเกิดความสบัสน ผูอ่้านสามารถติดตามไดง้่าย 

4. มีความกวา้งขวาง ผูอ่้านอ่านแลว้ไดเ้พิ่มพนูความรูห้รือบนัเทิง 

5. มีความประณีต การใชค้ าต่าง ๆ ในประโยคจะตอ้งมีความสละสลวยเหมาะ

กบักาลเทศะ มีความถกูตอ้ง 

สรุปไดว้่า การเขียนเป็นกระบวนการถ่ายทอดความรูส้ึกนึกคิด ประสบการณ ์และ

ความรูอ้อกมาเป็นตวัอกัษร ซึ่งตอ้งอาศยัความรูท้างดา้นค า ส านวน และโครงสรา้งทางไวยากรณ ์

เรียบเรียบออกมาเป็นภาษาเขียนเพื่อสื่อความหมายให้ตรงตามจจุดประสงค ์ผูเ้ขียนจะตอ้งมี

ความรูค้วามสามารถในการใชภ้าษา จึงจะสามารถเขียนถ่ายทอดความคิดของตนออกมาใหเ้ป็น

ภาษาเขียน มีความถกูตอ้งตามรูปแบบภาษา และสื่อความหมายใหเ้ขา้ใจไดช้ดัเจน 

3.3 กระบวนการคิดกับการเขียน 

กระบวนการคิดเป็นกระบวนการทางสติปัญญา ซึ่งอาศัยสิ่งเรา้และสภาพแวดลอ้ม        

ที่เหมาะสม การฝึกทักษะการคิด การใช้ลักษณะการคิดแบบต่าง  ๆ รวมทั้งกระบวนการคิดที่

หลากหลายจะช่วยใหก้ารคิดอย่างจงใจและอย่างมีเป้าหมายของผูเ้รียนเ ป็นไปอย่างมีคุณภาพ

มากขึน้ (สันทนา, 2559, น. 142-143) การจัดการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการคิด คือ การ

ด าเนินการเรียนการสอนโดยผูส้อนใชรู้ปแบบ วิธีการ และเทคนิคการสอนต่าง  ๆ กระตุน้ใหผู้เ้รียน

เกิดความคิดขยายต่อเนื่องจากความคิดเดิมที่มีอยู่ในลักษณะหนึ่ง เช่น เกิดความคิดที่มีความ

ละเอียด กวา้งขวาง ลกึซึง้ ถกูตอ้งมีเหตผุล และน่าเชื่อถือมากกกว่าเดิม (ปิยพงษ ์พรมนนท,์ 2558, 

น. 56อา้งอิงจาก ประพนัธศิ์ร ิสเุสารจั 2553: 2-3 ) ไดส้รุปกระบวนการคิดว่า กระบวนการคิด เป็น

กระบวนการที่มีความซบัซอ้น ตอ้งใชท้กัษะพืน้ฐานจากหลายๆความคิดเขา้มาผสมรวมกนั ดงันัน้

กระบวนการคิดจึงตอ้งมีขัน้ตอน ตอ้งใชข้อ้มลูมาประมวลเพื่อหาแนวทางในการแกปั้ญหา หรือหา
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ขอ้สรุปของความคิดนัน้ ๆ กระบวนการคิดจึงมีความส าคญัในการพฒันามนุษยใ์นดา้นการเรียนรู้

และการด ารงชีวิตซึ่งประกอบดว้ย คิดสรา้งสรรค ์(creative thinking) คิดวิเคราะห ์(analytical 

thinking) คิดวิจารณญาณ (critical thinking) และคิดแกปั้ญหา (problem -solving) 

การเขียนประกอบดว้ย 3 กระบวนการ คือ (Hughes, 2007) 

1. กระบวนการวางแผนการเขียน (Prewriting) คือ การหาข้อมูล แนวคิด                  

หรือเนือ้หาที่จะน ามาเขียน อาจไดม้าจากการอ่าน การหาประสบการณ ์การฟัง การสมัภาษณ์              

การสงัเกต 

2. กระบวนการเขียน (Writing) คือ การถ่ายทอดความคิดของผูเ้ขียนออกมาเป็น

ตัวอักษร โดยการเขียนครัง้แรกเป็นเพียงการเขียนร่าง หรือการเขียนเท่าที่คิดได ้ซึ่งยังไม่ถูกตอ้ง

สมบรูณแ์บบ 

3. กระบวนการปรบัปรุงแกไ้ข (Revising) คือ การอ่านทบทวนดว้ยตวัเอง หรือให้

ผูอ่ื้นอ่านแลว้แสดงความคิดเห็นต่องานเขียนผูน้ั้น จากนัน้ผูเ้ขียนจึงน าขอ้บกพร่องที่ตนเองและ

ผูอ่ื้นพบมาปรบัปรุงแกไ้ขงานเขียนจนเป็นที่พอใจ 

สรุปไดว้่า การเขียนนัน้ ตอ้งอาศยักระบวนการคิดเป็นปัจจัยส าคัญ ครูผูส้อนจึงควร

จัดการเรียนรูห้ลากหลายรูปแบบ เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความคิด ขยายความคิดใหม้ีความ

หลากหลายมากขึน้ มีความละเอียด รอบคอบ คิดกวา้งขวางขึน้ มีเหตุผล ถูกตอ้ง และน่าเชื่อถือ        

มีการจดักิจกรรมส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดใ้ชค้วามคิดสรา้งสรรค ์มีการสงัเกต ตัง้ค าถาม เปรียบเทียบ 

เชื่อมโยงความรู้ ประสบการณ์เ ดิมของตน (Schema) ผสมผสานกับความรู้ใหม่ที่ ได้รับ                               

มาเขียนถ่ายทอดเรื่องราว ขยายความ ตีความ สรุปความ รวมถึงเขียนบรรยายความเพื่อสื่อสารให้

ผูอ่ื้นเขา้ใจได ้
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3.4 แนวคิดและทฤษฎีการสอนเขียน 

ทฤษฎี พัฒนากา รทา งสติ ปัญญาของบ รู เนอร์  (Bruner’s Intellectual 

Development Theory) 

บรูเนอร ์เป็นนักจิตวิทยาที่สนใจและศึกษาเรื่องจิตวิทยาการเรียนรูแ้ละพัฒนาการ

ทางสติปัญญาต่อจากเพียเจต ์ (Piaget) บรูเนอรเ์ชื่อว่ามนุษยจ์ะรบัรูส้ิ่งที่ตนเองสนใจ และการ

เรียนรูเ้กิดจากการคน้พบดว้ยตนเอง (Discovery Learning) (สนัทนา, 2559, น. 25) ไดก้ล่าวสรุป                           

ถึงกระบวนการจดัการเรียนรูโ้ดยใชท้ฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของบรูเนอรว์่า ผูเ้รียนจะเรียน

ไดดี้หากผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนรูต้ามล าดบั 3 ขัน้ตอน คือ การเรียนรูจ้ากการกระท า  (Action-

based) การเรียนรู้จากความคิดหรือจากภาพ (Image-based) และการเรียนรู้สัญลักษณ์               

และสิ่งที่เป็นนามธรรม (Language-based) บรูเนอรย์ังเชื่ออีกว่าจุดประสงคข์องการศึกษาไม่ใช่

การถ่ายทอดความรู ้แต่เป็นการช่วย (Facilitate) ใหผู้เ้รียนคิดเป็นและแกปั้ญหาได ้ทัง้นีเ้พื่อจะให้

สามารถน าไปใชใ้นสถานการณท์ี่หลากหลายได ้นอกจากนี ้บรูเนอรย์งัเชื่อว่าในการพฒันาทักษะ

ของผูเ้รียน ตอ้งใชก้ระบวนการที่เรียกว่า การเสริมต่อการเรียนรู ้ (Scaffolding) คือการจัดให้มี

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้อนและผูเ้รียนอย่างเป็นระบบที่สามารถท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตาม

จุดประสงคท์ี่ไดก้ าหนดไว ้สอดคลอ้งกับ (ทิศนา, 2561, น. 142-143)  ที่ไดก้ล่าวถึงการจัดการ

เรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการคิด (Thinking-Based Instruction) ว่ากระบวนการคิดเป็น

กระบวนการทางสติปัญญา  ซึ่งอาศยัสิ่งเรา้และสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสม ครูผูส้อนควรมีการจัด

กิจกรรมส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทักษะการคิด และกระบวนการคิดต่าง ๆ ตามความเหมาะสมกับ

พืน้ฐานของผูเ้รียน ไดแ้ก่ 

1. ทกัษะการคิดพืน้ฐาน เช่น การจ า การระลกึ การบรรยาย การอ่าน การเขียน 

2. ทกัษะการคิดที่เป็นแกนส าคญั เช่น การสงัเกต การตัง้ค าถาม การจดัหมวดหมู่ 

การเปรียบเทียบ การเชื่อมโยงความรูแ้ละประสบการณ ์การใชเ้หตผุล การขยายความ การตีความ 

การสรุป เป็นตน้ 

3. ทักษะการคิดขั้นสูง เช่น การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประยุกต์ใช้                

การตัง้สมมติฐาน การรวบรวมขอ้มลู การพิสจูน ์ทดสอบ การคิดรเิริ่ม การจินตนาการ การประเมิน 

การจดัโครงสรา้ง การปรบัโครงสรา้ง และการสรา้งใหม่ เป็นตน้ 
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แนวการสอนเพ่ือส่ือสาร (Communicative Approach) 

การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารได้รับความนิยม ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 เป็นต้นมา 

เนื่องจากมีความตอ้งการเรียนภาษามากขึน้ อีกทัง้การรูภ้าษาที่สองเป็นปัจจยัส าคญัต่อการพฒันา

คุณภาพชีวิต ใหเ้ป็นบุคคลที่รูเ้ท่าทันต่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการใชช้ีวิตในสงัคม ดังจะ

เห็นไดจ้ากประชาคมในหลากหลายประเทศที่เริ่มมีการปรบัตัวเพื่อเขา้สู่การแข่งขันทางเศรษฐกิจ

ในเวทีโลกมากขึน้ เช่น ประชาคมอาเซียน ( ASEAN Community) สหภาพยุโรปที่ก าหนดใหม้ี

ตลาดการคา้เสรี (European Common Market) เป็นตน้ เมื่อความตอ้งการเรียนภาษาต่างประเทศ

มากขึ ้น ครูจึงต้องเปลี่ยนวิธีสอนจากวิธีเดิม แบบเน้นไวยากรณ์และการแปล (Grammar 

translation Method) มาเป็นวิธีที่ไดผ้ลมากกว่า คือใหน้กัเรียนไดม้ีส่วนร่วมในกระบวนการจดัการ

เรียนรูท้างภาษามากขึน้ (สนัทนา, 2559, น. 69-73) ไดส้รุปแนวการสอนเพื่อการสื่อสารว่า การ

เรียนรูจ้ะเกิดขึน้ไดเ้มื่อผูเ้รียนสามารถใชภ้าในการสื่อสารได ้การจัดกิจกรรมจึงตอ้งใหผู้เ้รียนมี

ปฏิสมัพนัธก์นัในภาษาเป้าหมาย เนือ้หาที่ใชใ้นการจดักิจกรรมตอ้งเป็นตามสภาพจริงและช่วยให้

เกิดการสื่อสาร เพื่อใหก้ารเรียนรูม้ีความหมายส าหรบัผูเ้รียน รวมถึงการจดักิจกรรมการเรียนรูแ้ละ

ภาษาที่ใชใ้นการจดักิจกรรมตอ้งมีความหมายส าหรบัผูเ้รียน จึงควรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ 

กิจกรรมการเรียนรูท้ี่เนน้การใชภ้าษาเพื่อการสื่อสาร (Task-based) เพื่อเพิ่มพนูประสบการณท์าง

ภาษาใหก้บัผูเ้รียนโดยตรง ฉะนัน้ กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการสื่อสาร จึงเนน้กิจกรรมคู่ และ

กิจกรรมกลุ่ม เช่น การแสดงบทบาท (Role play) การสมัภาษณ ์การเล่นเกม การใชช้่องว่างขอ้มลู

เพื่อสรา้งทักษะการคิดและการถ่ายทอด (Information gap) การท าโครงงาน การแกปั้ญหา และ

การส ารวจ เป้นต้น กิจกรรมเหล่านีท้  าให้เกิดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student 

Centered Learning) 
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นอกจากนี ้ (สนัทนา, 2559, น. 70-71) ยงัไดก้ลา่วถึงวิธีการจดักิจกรรมตามหลกัการ

ทั่วไปของแนวการสอนเพื่อการสื่อสาร ว่าจะตอ้งประกอบไปดว้ย 

1. ผูส้อนจะตอ้งสรา้งบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู ้มีความเป็นมิตร และความเป็น

กนัเอง 

2. ผูส้อนควรใชภ้าษาองักฤษใหม้ากที่สดุเท่าที่จะมากได ้เพื่อใหผู้เ้รียนเคยชินกบั

ภาษาอังกฤษ และจะตอ้งเป็นตน้แบบในการใชภ้าษาที่ถูกตอ้ง ทัง้ในดา้นการออกเสียงและดา้น

โครงสรา้งของภาษา 

3. เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดใ้ชภ้าษาอังกฤษมากที่สุด ใชก้ิจกรรมคู่หรือกิจกรรม

กลุม่ตามความเหมาะสม เนื่องจากผูเ้รียนแต่ละคนมีความสามารถแตกต่างกนั 

4. สอนใหผู้เ้รียนสามารถใชภ้าษาเก่ียวกบัสิ่งที่อยู่ใกลต้วัหรือเก่ียวกบัสิ่งที่ผูเ้รียน 

พบเจออยู่ในชีวิตประจ าวนั เช่น การสอบถาม การออกค าสั่ง และการขอรอ้ง รวมทัง้ใหส้อดคลอ้ง

กบัความสนใจและความตอ้งการการใชภ้าษาในอนาคตของผูเ้รียน 

5. เน้นการฝึกภาษาแบบที่เจ้าของภาษาใช้ในการสื่อความหมายในชีวิตจริง                    

แต่เป็นภาษาง่ายๆ ส าหรบัผูเ้ริ่มเรียน ในแต่ละครัง้ที่ฝึก ผูส้อนจะตอ้งตั้งจุดประสงค์ที่แน่นอน             

ว่าตอ้งการจะฝึกใหใ้ชภ้าษาเพื่ออะไรและในสถานการณใ์ด 

6. ฝึกโครงสรา้งทางไวยากรณ์ให้สมจริง แสดงให้เห็นถึงการใช้ภาษาในการ

สื่อสาร เช่น การพดู และการเขียน 

7.เสียง ค าศัพท์ และโครงสร้างมีความส าคัญเท่ากับการใช้ภาษาเพื่อสื่อ

ความหมาย 

8. จดักิจกรรมการเรียนรูท้ี่มีสื่อหลากหลาย ไม่ยึดติดอยู่กบักิจกรรมหรือสื่ออย่าง

ใดอย่างหนึ่ง เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้รียนดว้ยความสนกุสนาน ไม่เบื่อหน่าย เห็นประโยชน ์และมีทศันคติ/              

เจตคติที่ดีต่อการเรียน ซึ่งจะช่วยใหผู้เ้รียนมีผลการเรียนที่ดีขึน้ 

9. ใช้สื่อที่ เ ป็นของจริง  เช่น บทความ โฆษณา ข่าวจากวิทยุ  โทรทัศน์                        

การพยากรณอ์ากาศ ภาพยนตร ์เพลง เป็นตน้ 

10. ผู้สอนต้องมีเทคนิคการแก้ไขข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาของผู้เรียนที่

เหมาะสม กล่าวคือ แกไ้ขที่ผิดในขัน้การสอนที่เนน้ความถูกตอ้ง (Accuracy) แต่ไม่ควรแกไ้ขที่ผิด
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ในขัน้การฝึก  ที่ตอ้งการเนน้ความคล่องแคล่ว (Fluency) ครูควรจดบนัทึกไวแ้ลว้แกไ้ขภายหลงัใน

โอกาสที่เหมาะสม เพื่อไม่ท าใหผู้เ้รียนขาดความมั่นใจในตนเอง 

11. ตอ้งมีการประเมินและบอกผลการประเมิน เพราะจะท าใหผู้เ้รียนได้ทราบ            

ถึงความส าเรจ็หรือความลม้เหลวในการท ากิจกรรม 

3.5 การสอนทักษะการเขียน 

การเขียน คือ การสื่อสารให้ผู้อ่ืนได้รับรู ้ด้วยข้อความเป็นลายลักษณ์อักษร                         

มีจดุมุ่งหมายเพื่อถ่ายทอดความคิดของผูส้่งสารคือผูเ้ขียนไปสูผู่ร้บัสารคือผูอ่้าน กระบวนการสอน

ทักษะการเขียน ยังจ าเป็นต้องเริ่มต้นจากการสรา้งระบบในการเขียน จากความถูกต้องแบบ

ควบคุมได้ (Controlled Writing) ไปสู่การเขียนแบบควบคุมน้อยลง (Less Controlled Writing) 

อันจะน าไปสู่การเขียนแบบอิสระ ( Free Writing) ได้ในที่สุด ครูผู้สอนควรมีความรู้และ

ความสามารถในการจัดการเรียนรูเ้พื่อฝึกทักษะการเขียนใหแ้ก่ผูเ้รียนไดอ้ย่างไร ผูเ้รียนจึงจะมี

ทกัษะการเขียนภาษาองักฤษที่มีประสิทธิภาพสงูสดุ 

แฟรเ์บิรน์ (Fairbairns, 2013, pp. 205-220) กล่าวถึงกิจกรรมการสอนเขียนที่                     

อิงธรรมชาติของกระบวนการเขียน 3 ขัน้ตอน คือ 

1. กิจกรรมก่อนการเขียน (Pre-Writing Activities) เป็นการสรา้งความสนใจใน

เรื่องที่จะเขียนและปูพืน้ความรูใ้นเรื่องที่จะเขียน โดยอาจทบทวนความรูเ้ก่ียวกับกลไกทางการ

เขียน ซึ่งมีการสะกดค า การใชเ้ครื่องหมายวรรคตอน การใชก้าลใหถู้กตอ้งกับเรื่องที่จะเขียน เช่น               

ถา้เป็นการเล่าเรื่องที่ผ่านมาแลว้ ตอ้งใชค้  าศัพทท์ี่เก่ียวกับอดีตกาล และเขา้ใจรูปแบบการเขียน

รายงาน ตลอดจนความรูท้างวฒันธรรมที่ควรน ามาใชใ้นการเขียนลกัษณะต่าง ๆ 

2. กิจกรรมระหว่างเขียน (While-Writing Activities) เป็นกิจกรรมที่ผู ้สอน

น ามาใชฝึ้กทักษะในขณะที่เขียนเรื่อง ซึ่งอาจจัดกิจกรรมตามตัวอย่างต่อไปนีคื้อ น าบัตรเชิญ

รูปแบบต่าง ๆ    มาเป็นแบบใหเ้ขียนตามแลว้เขียนบตัรเชิญโดยเปลี่ยนชื่อผูเ้ชิญและชื่อผูไ้ดร้บัเชิญ

ซึ่งเก่ียวขอ้งกบัตวันกัเรียน เป็นการฝึกหดัแบบก าหนดขอบข่ายใหเ้ขียน 

3. กิจกรรมหลงัการเขียน (Post Writing Activities) เป็นการที่นักเรียนพยายาม            

ใชท้ักษะเขียนสมัพันธ์กับทักษะอ่ืน คือ น าเรื่องที่เขียนมาอ่านใหเ้พื่อนฟัง น าถามค าถาม น ามา
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เขียนบทสนทนา แสดงบทบาทสมมติ หรือน ามาอภิปรายแสดงความคิดเห็น ตลอดจนวิจารณ์

ขอ้เขียนนัน้ ๆ นอกจานีค้วรเนน้การสอนทักษะการตรวจทาน (Editing) ดว้ย เช่น การใชพ้จนานุ

กรรมเพื่อตรวจสอบตวัสะกด และความหมาย 

(แสงระวี , 2558, น. 181-182) ; ดอนน์ เบอร์น (Donn Byrne. 1979: 112-118)                 

ไดเ้สนอขัน้ตอนการสอนเขียนแบบเสรี ดงันี ้

1. ผู้เรียนรวบรวมความคิดทั้งหมดที่มีอยู่เ ก่ียวกับเรื่องที่จะเขียนและเขียน

ความคิดทั้งหมด ทบทวน คัดเลือก เพิ่มเติม ตัดทอน ขั้นตอนนีจ้ะกระตุน้ความคิดของนักเรียน                

มีการเชื่อมโยงเรื่องราวเขา้ดว้ยกนั และจะเดาความคิดใหม่พรอ้มทัง้มีการเพิ่มเติมรายละเอียดจน

เป็นโครงร่างของเรื่องที่จะเขียน การเขียนสิ่งต่าง ๆ ที่ผูเ้ขียนคิดไดจ้ะท าใหผู้เ้รียนมีจุดเริ่มต้นของ

การเขียน และเกิดความคิดใหม่ 

2. จากความคิดต่าง ๆ ที่รวบรวมได ้ผูเ้รียนสามารถเขียนโครงร่าง โดยก าหนด             

การจัดล าดับความคิดและวิธีการเขียนเชื่อมโยงความคิดต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม

กลมกลืน ผูเ้รียนจะเขียนโครงรา่งในลกัษณะของการจดบนัทึกส าหรบัขยายใจความต่อไป 

3. ผูเ้รียนเขียนรา่ง (Draft) จากโครงรา่งที่ท าไว ้ การเขียนรา่งเป็นขัน้ตอนที่ส  าคญั 

ที่ผู ้เรียนควรฝึกเป็นประจ าในการเขียนร่าง ผู้เรียนอาจพบว่ามีความคิดใหม่เกิดขึน้หรือมี                       

การเปลี่ยนแปลงการจดัล าดบัหรือเรียบเรียงขอ้ความจากที่ก าหนดไวใ้นโครงรา่ง 

4. หลังจากเขียนร่างแลว้ผูเ้รียนจะตอ้งปรบัปรุงแก้ไขร่างที่เขียนน าไว ้เช่น แก้

ค าผิด แก้ไขส านวน การปรบัปรุงแก้ไขนีผู้เ้ขียนจะตอ้งอ่านร่างตั้งแต่ต้นตนจบ อาจจีการแก้ไข

ขอ้ความ เพิ่มหรือลดจ านวนย่อหนา้ 

5. ขัน้สดุทา้ย ผูเ้รียนเขียนขอ้ความที่สมบูรณท์ี่ไดม้ีการปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ แต่ใน

ขั้นนี ้อาจมีความคิดใหม่ๆเกิดขึน้ และภาพรวมของขอ้ความที่สมบูรณ์จะท าใหผู้เ้รียนสามารถ

ตดัสินใจไดว้่าความคิดใหม่ที่เกิดขึน้นีส้มควรจะสอดแทรกเขา้ไปหรือไม่ 

จากหลกัการและขัน้ตอนการสอนทักษะการเขียนที่ผูว้ิจัยไดศ้ึกษามานัน้ สรุปไดว้่า 

ผูส้อนจะตอ้งจดักิจกรรมในการฝึกทกัษะการเขียนใหก้ับผูเ้รียนอย่างหลากหลาย ซึ่งผูส้อนจะตอ้ง

เลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รียน ทกัษะการเขียนเป็นทกัษะที่ยากส าหรบัผูเ้รียนภาษา             
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แมแ้ต่ในการเขียนดว้ยภาษาของตนเอง การเขียนจะตอ้งใชค้วามรูแ้ละความสามารถหลากหลาย

ดา้นประกอบกนั รวมถึงกระบวนการสอนที่เอือ้ต่อการพฒันาการเขียนอย่างเป็นกระบวนการ 

3.6 การวัดและประเมินทักษะการเขียน 

หน้าทีของครูในการตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องในงานเขียนของนักเรียนนั้น                           

มีความส าคัญเพราะว่า จะไดเ้ป็นแนวทางในการเรียนการสอน เป็นการเตรียมแผนการสอนได้

อย่างถูกตอ้งเหมาะสม การแกไ้ขขอ้บกพร่องของนักเรียนจะเริ่มตัง้แต่อ่านงานเขียนของนักเรียน                     

แลว้ครูผูส้อนก็จะเขียนค าวิจารณง์านเขียน เพื่อใหข้อ้ดีและขอ้บกพร่องของนักเรียน ครูผูส้อนจึง

ควรแกไ้ขขอ้บกพรอ่งของนกัเรียนทุกคน สวุรรณา (2554, น. 57-67) ไดเ้สนอแนะเทคนิคการแกไ้ข

ขอ้บกพรอ่งในการเขียนของผูเ้รียนดงันี ้คือ 

1. ในงานเขียนของผูเ้รียนแต่ละชิน้นัน้ ครูผูส้อนไม่ควรใสเ่ครื่องหมาย ซึ่งแสดงว่า

บกพรอ่งทกุจดุที่พบ ควรเนน้เฉพาะในจดุหรือเรื่องที่เรียนไปเท่านัน้ 

2. ตรวจเช็คขอ้บกพร่องอย่างรอบคอบ โดยศึกษาถึงสาเหตขุองจุดผิดพลาดนัน้ๆ 

และพยายามศกึษาเพิ่มเติมว่าควรจะไดร้บัการสอนเพิ่มเติมในเรื่องอะไร 

3. ครูผู้สอนต้องพยายามหาข้อดีของงานเขียนของผู้ เรียนแต่ละคนด้วย                

เพราะงานเขียนโดยปกติก็จะมีสว่นดีและสว่นบกพรอ่งปะปนกนัไป 

4. คัดลอกหรือส าเนาข้อความที่มีขอ้บกพร่องในการเขียนให้กับผูเ้รียนทุกคน               

เพื่อผูเ้รียนจะไดท้ราบถึงขอ้บกพรอ่งของตวัเอง และแกไ้ขขอ้บกพรอ่งเหลา่นัน้ 

5. ผูส้อนควรใชเ้ครื่องหมายต่างๆ ช่วยในการตรวจเพื่อชีใ้หเ้ห็นขอ้บกพรอ่งในการ

เขียน 

6. พยายามรวบรวมขอ้บกพร่องของผูเ้รียนแลว้หาวิธีการที่จะช่วยเหลือผู้เรียน               

ไดแ้กไ้ขขอ้บกพรอ่ง 

7. ครูจ าเป็นตอ้งเอาใจใสต่่อการแกไ้ขขอ้บกพรอ่งของนกัเรียนดว้ยความจรงิจงั 
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นอกจากนี ้อจัฉรา (2544, น. 109-112) ไดก้ าหนดเกณฑส์ าคัญที่ใชใ้นการประเมิน           

การเขียน ซึ่งประกอบดว้ย 

1. ความถกูตอ้งการใชภ้าษา ไดแ้ก่ ค าศพัท ์โครงสรา้ง 

2. ความเหมาะสมดา้นการใชภ้าษา ไดแ้ก่ ศัพท ์และส านวนว่าสื่อหนา้ที่ภาษา            

ไดต้ามวตัถปุระสงคแ์ละประเภทขของการเขียน มีความชดัเจนกระชบัไดใ้จความ 

3. ความมีจดุเนน้ของความคิดและการน าเสนอที่ชดัเจน 

4. การใชเ้ทคนิคการน าเสนอขอ้มลูที่เป็นนามธรรม และที่เป็นรูปธรรมที่เหมาะสม 

เช่น การเล่า การบรรยาย การยกตัวอย่าง การเปรียบเทียบเหมือนและการเปรียบเทียบต่างๆ               

การจัดประเภท การให้ค านิยาม การวิ เคราะห์ การชักจูงใจ การแสดงความคิดเห็นเชิง

วิพากษว์ิจารณ ์การใชค้วามคิดสรา้งสรรค ์

5. ความสมัพนัธร์ะหว่างความคิดและความสมดลุของการน าเสนอ 

6. การน าเขา้สูเ่รื่องใดอย่างน่าสนใจ 

7. การด าเนินเรื่องอย่างสัมพันธ์กัน มีการสนับสนุนความคิด การน าเสนอ

หลกัฐานดว้ยรายละเอียดที่จ  าเป็นอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามล าดบั 

8. การสรุป หรือขมวดทา้ยเรื่องใหเ้ห็นประเด็น หรือการตีความพาดพิงใหป้ระเด็น  

ที่สรุป มีความสามารถ และความเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดหรือแนวทางปฏิบติัที่ส  าคญัๆ 

การวดัและประเมินทกัษะการเขียน โดยทดสอบความสามารถในการสื่อความหมาย

นัน้ จะใชห้ลกัการทดสอบที่เนน้หนา้ที่การสื่อความหมายในภาษา (Communicative Function) 

ไม่ใช่กฎเกณฑข์องภาษา (Language Pattern) ในการสรา้งแบบทดสอบการเขียนภาษาองักฤษจึง

ตอ้งสอดคล้องกับเนือ้หาแต่ละจุดประสงคข์องการเรียน และสามารถประเมินได้โดยไม่ต้องมี

ค าตอบตายตวั เรียกว่าค าตอบแบบอตันยั (Subject) การทดสอบทกัษะการเขียนภาษาองักฤษเพื่อ

สื่อสาร  จะมุ่งไปที่ความเหมาะสมในการใชภ้าษา (Appropriacy) มากกว่าความถกูตอ้งทางภาษา 

(Correctness) จึงเป็นการทดสอบความสามารถในการใชภ้าษา (Performance) ไม่ใช่การทดสอบ

ความรูท้างภาษา (Cognition) นอกจากนี ้การทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษเพื่อ

สื่อความหมายของผูเ้รียนมกัเป็นการประเมินผูเ้รียนกบัเกณฑท์ี่วางไว ้ (Criterion-Reference) เช่น 

ประเมินออกมาว่าผูเ้รียนมีความสามารถทางการเขียนภาษาองักฤษอยู่ในช่วงใด หรือระดบัใด  ซึ่ง
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ความสามารถในการเรียนแต่ละขัน้นัน้ สามารถอธิบายไดว้่างานเขียนภาษาองักฤษของผูเ้รียนเป็น

อย่างไร ไม่ใช่ประเมินว่าผูเ้รียนผ่านการทดสอบไดเ้ป็นอันดับที่เท่าไร ซึ่งจะท าใหผู้เ้รียนไม่ทราบ

ความสามารถที่แทจ้รงิของตนเองว่ามีมากนอ้ยเพียงใด (แสงระวี, 2558, น. 183) 

4. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบเน้นสมองเป็นฐาน 

เจนเซน (Jensen, 2009) กล่าวว่า การจัดการเรียนรูโ้ดยใชส้มองเป็นฐาน หมายถึง สิ่ง

ต่าง ๆ ที่เกิดการเชื่อมต่อไปยงัสมอง ไม่ว่าจะทางใดก็ตาม ถือเป็นการเรียนรูโ้ดยใชส้มองเป็นฐาน 

โดยเป็นการรวมสหวิทยาการต่าง ๆ การเรียนรูโ้ดยใชส้มองเป็นฐาน เป็นการน าความรู ้ความเขา้ใจ

เก่ียวกับสมองไปใชเ้ป็นเครื่องมือในการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาศักยภาพ

การเรียนรูข้องมนุษย ์โดยเฉพาะความเขา้ใจเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรูก้ับสมอง 

เพราะการเรียนรูบ้นฐานสมองไม่ไดมุ้่งเนน้การออกแบบการเรียนรูเ้พื่อพฒันาสมอง หรือท าอย่างไร

ใหส้มองเจริญเติบโต แต่หัวใจส าคัญของการเรียนรูบ้นฐานสมองอยู่ที่จะออกแบบการเรียนการ

สอนอย่างไรใหส้มองสามารถเรียนรูไ้ดดี้ที่สดุ 

อีวาน (Iwan, 2015) ไดใ้หค้วามหมายการจดัการเรียนรูโ้ดยใชส้มองเป็นฐาน ว่า เป็นการ

ที่ผู ้เรียนได้รับประสบการที่หลากหลาย ทั้งที่ เ ป็นจริงและวาดฝัน และหาวิ ธีการต่าง ๆ                          

ในการรบัประสบการณเ์ขา้มา ซึ่งหมายรวมถึงการสะท้อนความคิด การคิดวิจารณญาณและการ

แสดงออก ในเชิงศิลปะซึ่งเป็นการสรุปความรูเ้ก่ียวกบัการเรียนรู ้

4.1 การสอนทักษะการอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นสมองเป็นฐาน (Brain 

Based Learning: BBL) 

ฟาเรล (Farrell, 2016) ได้สรุปแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบเน้นสมองเป็นฐาน  

(Brain-based Learning Activity) ว่าการจดัการเรียนรูแ้บบเนน้สมองเป็นฐานเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วย

ใหผู้เ้รียนฝึกทักษะการคิด การวิเคราะห ์การคน้หาค าตอบจากเนือ้เรื่องที่อ่าน โดย Caine และ 

Caine (1991) ไดก้ลา่วถึงแนวคิด 12 ขอ้ในการจดัการเรียนรูแ้บบเนน้สมองเป็นฐานไว ้ดงันี ้

1. กระบวนการท างานของสมองเรียนรู้พร้อมกันในเชิงขนาน ระบบการท างาน                   

ของสมองมีหนา้ที่ต่างกนั  ระบบการท างานของสมองสามารถท าสิ่งต่าง ๆ ไดห้ลายอย่างในเวลา
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เดียวกันทั้งด้านความคิด ประสบการณ์และอารมณ์ รวมถึงข้อมูลที่มีอยู่หลากหลายรูปแบบ                    

การกระตุน้สมองส่วนหนึ่งย่อมส่งผลกับส่วนอ่ืน ๆ ดว้ยการเรียนรูทุ้กอย่างมีความส าคัญ ดังนัน้               

การจดัการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพจะท าใหส้มองเกิดกระบวนการเรียนรูท้ี่หลากหลาย 

2. การเรียนรูเ้ก่ียวขอ้งเชื่อมโยงกับสรีระศาสตรท์ั้งสุขภาพพลานามัย การพักผ่อน

นอนหลับ ภาวะโภชนาการ อารมณ์และความเหนื่อยลา้ ซึ่ งปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการ

เรียนรูแ้ละการจดจ าของสมอง ผูส้อนควรใหค้วามใสใ่จต่อความรูส้ึก และระดบัทางสติปัญญาของ

ผูเ้รียน 

3. สมองเรียนรูโ้ดยการหาความหมายของสิ่งที่ตอ้งการเรียนรู ้มนุษยม์ีความกระหาย 

ใคร่รูติ้ดตวัมาแต่ก าเนิด สมองจ าเป็นตอ้งเก็บขอ้มลูในส่วนที่เหมือนกนัและคน้หาความหมายเพื่อ

ตอบสนองกับสิ่งเรา้ที่เพิ่มขึน้ การสอนที่มีประสิทธิภาพต้องยอมรับว่าการให้ความหมายเป็น

เอกลกัษณแ์ต่ละบคุคลและความเขา้ใจของนกัเรียนอยู่บนพืน้ฐานของประสบการณแ์ต่ละคน 

4. สมองมีรูปแบบในการคน้หาความหมาย เกิดขึน้จากการเรียนรูแ้บบแผนขัน้ตอน              

การจัดระบบขอ้มูล เช่น การบวกเลข แสดงว่าทุกครัง้ที่เราบวกผลของมันจะเพิ่มขึน้ตามจ านวน                        

เราสามารถเรียนรูแ้บบแผนของความรูไ้ด ้และตรงกนัขา้มเราจะเรียนรูไ้ดน้อ้ยลงเมื่อเราไม่ไดเ้รียน

แบบแผนการสอนที่มีประสิทธิภาพตอ้งเชื่อมโยงความคิดที่กระจดักระจายและขอ้มลูที่หลากหลาย             

มาจดัเป็นความคิดรวบยอดได ้

5. อารมณส์่งผลต่อการเรียนรู ้อารมณม์ีผลต่อการเรียนรูอ้ย่างมาก เป็นสิ่งส าคญัต่อ 

การเรียนรูท้ี่เราไม่สามารถแยกอารมณอ์อกจากความรูค้วามเขา้ใจได ้และอารมณเ์ป็นตัวกระตุน้

ใหเ้กิดการเรียนรู ้ เกิดความคิดสรา้งสรรค ์การเรียนรูไ้ดร้ับอิทธิพลจากอารมณ์ ความรูส้ึกและ

ทศันคติ 

6. สมองของทุกคนสามารถท างานเป็นส่วนๆ และแบบทั้งหมดไดใ้นเวลาเดียวกัน

กระบวนการทางสมองเกิดขึน้ทั้งในส่วนรวมและส่วนย่อยในเวลาเดียวกัน หากส่วนรวมหรือ

สว่นย่อยถกูมองขา้มไปในสว่นใดสว่นหนึ่ง จะท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูไ้ดย้าก 

7. การจดจ่อ ตั้งใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และการสนใจต่อสิ่งรอบข้างมีส่วนส าคัญต่อ                    

การเรียนรู้ สมองเรียนรู้จากการลงมือท าจึงเกิดการเรียนรู้ หากได้รับประสบการณ์ตรงจาก
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สิ่งแวดลอ้มมากเท่าใดจะยิ่งเพิ่มการเรียนรูม้ากเท่านัน้ การเรียนรูจ้ากการบอกเล่า จากการฟัง

อย่างเดียว อาจท าใหม้ีปฏิสมัพนัธต่์อสิ่งแวดลอ้มนอ้ยสง่ผลใหส้มองเกิดการเรียนรูน้อ้ยลง 

8. การเรียนรูเ้กิดขึน้ไดท้ั้งในขณะที่รูต้ัวและไม่รูต้ัว ผูเ้รียนสามารถเกิดการเรียนรู้                

จากการได้รับประสบการณ์และสามารถจดจ าได้ไม่เพียงแต่ฟังจากคนอ่ืนบอกอย่างเดียว                    

ผูเ้รียนยงัตอ้งการเวลาเพื่อจะเรียนรูด้ว้ย รวมทัง้ผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งรูด้ว้ยว่าจะเรียนรูไ้ดอ้ย่างไร 

9. สมองใชก้ารจ าอย่างนอ้ย 2 ประเภทคือ ระบบการจดจ าจากการเรียนรู ้การเรียนรู ้           

ที่เกิดจากประสบการณ์ตรงและระบบการเรียนรู้จากการท่องจ า การจัดการเรียนการสอนที่

เน้นหนักดา้นการท่องจ าท าใหผู้เ้รียนไม่เกิดการเรียนรู ้ จากประสบการณ์ที่ไดส้ัมผัสและเรียนรู้

โดยตรง   ผูเ้รียนจึงไม่สามารถใหร้ายละเอียดเพิ่มเติมจากสิ่งที่ท่องจ ามาได ้

10. สมองเขา้ใจและจดจ าเมื่อสิ่งที่เกิดขึน้ไดร้บัการปลูกฝังอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อ

ความจริงและทักษะต่างๆ ถูกปลูกฝังในสมองส่วนของระบบการจดจ าและการเรียนรูจ้ากความ

เข้าใจ ท าให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรูจ้ากประสบการณ์ การเรียนรูท้ี่มีประสิทธิภาพที่สุดเกิดจาก

ประสบการณ ์

11. สมองเกิดการเรียนรูเ้มื่อถูกกระตุน้ดว้ยความทา้ทายและจะถูกยับยัง้การเรียนรู้           

หากสมองรูส้ึกว่าก าลงัถูกคุกคาม บรรยากาศในชัน้เรียนจึงควรจะเป็นการทา้ทายและกระตุน้ให้

ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู ้แต่ไม่ควรข่มขู่ผูเ้รียน 

12. สมองของมนุษยแ์ต่ละคนเป็นลกัษณะเฉพาะตัว ดังนั้นรูปแบบการเรียนรูแ้ละ

วิธีการเรียนรูจ้ึงเป็นเอกลกัษณส์ว่นบุคคล ในการสอนตอ้งเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูใ้นสิ่งที่ชอบ

บางคนชอบเรียนเวลาครูพาไปเรียนรูน้อกหอ้งเรียน เรียนรูจ้ากขอจรงิ แต่บางคนชอบนั่งฟังชอบจด

บนัทกึ บางคนชอบใหเ้งียบๆแลว้จะเรียนไดดี้ บางคนชอบความสนกุสนาน ความเพลิดเพลินจึงเกิด

การเรียนรู ้ทัง้นีเ้ป็นเพราะสมองของผูเ้รียนแต่ละคนมีความแตกต่างกนั ครูผูส้อนจึงควรบูรณาการ

การเรียนรูใ้หม้ีความหลากหลายมากที่สดุ 

สรุปไดว้่า สมองเป็นปัจจยัส าคญัที่สง่เสรมิการเรียนรูข้องผูเ้รียน มีความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์

กัน อีกทัง้ยังส่งผลต่อการพัฒนาทักษะต่างๆของนักเรียน ครูผูส้อนควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเกิด                       

การเรียนรูแ้บบสมัผสัโดยตรง เพราะจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนไดอ้ย่างแทจ้ริง ครูผูส้อนจึงควร
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จดัการเรียนรูโ้ดยค านึงถึงหลกัการเรียนรู ้12 ประการและองคป์ระกอบการเรียนรูโ้ดยใชส้มองเป็น

ฐานดว้ย เนื่องจากจะช่วยใหก้ารเรียนรูข้องสมองมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ครูผูส้อนจึงควรท าความ

เขา้ใจเก่ียวกับการท างานของสมองและการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดทักษะที่

จ  าเป็นต่อการเรียนรูแ้ละการด าเนินชีวิตในอนาคต 

4.2 การจัดการเรียนรู้แบบเน้นสมองเป็นฐานกับความสามารถในการอ่าน 

สมองเก่ียวขอ้งกับการพัฒนาการเรียนรูแ้ละทักษะต่างๆของมนุษย ์ซึ่งตอ้งมีการ

ฝึกฝน ที่พอเหมาะตามศกัยภาพและระบบการท างานของสมอง การจดัการเรียนรู้แบบเนน้สมอง

เป็นฐาน (Brain Based Learning : BBL) จึงตอ้งอาศยัความเขา้ใจถึงความแตกต่างของสมองแต่

ละคนที่มีลักษณะเฉพาะตัว รวมถึงการพัฒนากระบวนการเรียนรูจ้ะได้ประสิทธิภาพมากน้อย

เพียงใดขึน้อยู่กบัสภาพแวดลอ้ม จากผลการวิจยัของนกัการศึกษาหลายคนพบว่าสมองของมนุษย์

สามารถท างานพร้อมกันในลักษณะกระจายตัวเชื่อมกัน ดังนั้นสมองส่วนที่ เ ก่ียวข้องกับ

ความสามารถในการใชภ้าษา สมองส่วนที่เก่ียวขอ้งกับตรรกะ รวมถึงสมองส่วนที่เก่ียวขอ้งกับ

ดนตรี สามารถท างานและพฒันากระบวนการเรียนรูไ้ปพรอ้มๆกนัได ้โรส (Rose, 2017) ไดอ้ธิบาย

เก่ียวกบัความสามารถในการอ่านว่า การอ่านมีความสมัพนัธก์บัประสบการณห์รือเรื่องราวที่ผูอ่้าน

ไดเ้จอในอดีต สมองจะจัดเก็บประสบการณ์ และบันทึกความทรงจ านั้นไว ้หรือที่เรียกว่าสคีมา  

(Schema) สมองจะจดัเก็บเรื่องราวเดิม ที่พบเจอในรูปแบบของความทรงจ าระยะยาว เมื่อเราได้

พบเจอกบัเรื่องราวหรือเหตกุารณท์ี่ คลา้ยกบัประสบการณท์ี่เคยเกิดขึน้ สมองจะล าดบัเหตกุารณ์

จากประสบการณเ์ดิมเหลา่นัน้และมาใชใ้นสิ่งที่เกิดขึน้กบัปัจจุบนั 

สคีมา (Schema) มีความส าคัญในกระบวนการอ่าน เมื่อผูอ่้านไดเ้ริ่มตน้การอ่าน              

ผู้อ่านจะใช้ Schema ในการแปลความหมาย วิเคราะห์ถึงสาเหตุและผลลัพธ์ต่างๆที่เกิดขึน้ 

เปรียบเทียบขอ้แตกต่างในเนือ้เรื่องที่อ่านนัน้ๆ สามารถสรุปเนือ้หา และหาความหมายเพื่อคน้หา

สิ่งที่ผูเ้ขียนตอ้งการสื่อถึงผูอ่้านในเรื่องนัน้ๆ แต่ถา้ผูอ่้านไม่มี Schema เก่ียวกบัเรื่องที่อ่าน อาจจะ

ไม่มีความเขา้ใจถึงประเด็น หรือความหมายของเนื ้อเรื่อง ท าใหเ้ขา้ใจเนือ้เรื่องผิดประเด็นไป หรือ

เขา้ใจเนือ้เรื่องคลาดเคลื่อนไปจากที่ผูเ้ขียนตอ้งการสื่อออกมา สิ่งนีจ้ึงเป็นสาเหตสุ  าคญัที่ท าใหเ้รา                

ประสบปัญหาในการอ่านเรื่องต่างๆ ที่เราไม่มีประสบการณ์เดิมที่เก่ียวขอ้งกับสิ่งที่อ่านและไม่
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เขา้ใจความหมายของค าศพัทท์ุกค าที่ปรากฏในเรื่องที่อ่าน (จูเมฆา, แกว้อไุร, อ่อนธานี, และ วิบูล

รงัสรรค,์ 2018) 

โชวกลู (Seyihoglu และ Kaptan, 2012) กล่าวว่า การจัดการเรียนรูแ้บบเนน้สมอง

เป็นฐานส าหรบัการสอนอ่านมีขอ้ดี ดงันี ้

1. การจดัการเรียนรูแ้บบเนน้สมองเป็นฐานส าหรบัการสอนอ่าน เป็นแนวคิดที่มุ่งเนน้  

ใหค้รูผูส้อนมีความเขา้ใจถึงกระบวนการที่เก่ียวขอ้งกับการรบัรูข้องสมอง ท าใหค้รูผูส้อนไดรู้ว้่า            

ควรออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรูอ้ย่างไรใหเ้หมาะสมกับวัย และพืน้ฐานทางสมองของ

ผูเ้รียน ไดห้ลากหลายมิติ 

2. การจดัการเรียนรูแ้บบเนน้สมองเป็นฐานส าหรบัการสอนอ่าน ครูผูส้อนตอ้งมีกลวิธี

ในการกระตุน้ผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรูท้ี่หลากหลาย ครูผูส้อนควรน าเอากลวิธีต่างๆที่เก่ียวขอ้งมา

ปรบัใชใ้นกิจกรรมการจดัการเรียนรูใ้นหอ้งเรียนของตน 

3. การจดัการเรียนรูแ้บบเนน้สมองเป็นฐานส าหรบัการสอนอ่าน ในการที่ครูผูส้อนจะ

จดักิจกรรมการจดัการเรียนรูไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพนัน้ ผูเ้รียนควรไดร้บัการส่งเสริมใหเ้รียนรูก้าร

อ่านจากเนื ้อเรื่องที่พวกเขาสนใจ หรือเนื ้อเรื่องที่ผู ้เรียนสามารถเชื่อมโยงจากความรู้และ

ประสบการณเ์ดิมได ้

4. การจดัการเรียนรูแ้บบเนน้สมองเป็นฐานส าหรบัการสอนอ่าน สามารถส่งเสริมให้

ผู ้เรียนมีความเข้าใจในการอ่านได้ดีขึน้ สามารถคาดเดาค าตอบจากข้อค าถามโดยอาศัย

ประสบการณ์เดิมที่ตนมีร่วมกับสมาชิก เป็นการส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความสนใจในการเรียนรูไ้ด้

อย่างสนุกสนาน มีรูปแบบกิจกรรมการจดัการเรียนรูท้ี่เหมาะสมกบัการพฒันาทักษะการอ่านของ

ผูเ้รียน 

สรุปไดว้่า ความสามารถในการอ่านของผู้อ่านมีความสัมพันธ์กับระบบการอ่านด้วย              

โดยเราจะเข้าใจเนื ้อเรื่องที่ อ่านได้เร็วหรือช้าต่างกัน ขึน้อยู่กับสคีมา (Schema) และระดับ

ความสามารถในการอ่านของแต่ละบุคคล อีกทั้งระบบการจดจ าภายในสมอ งของผู้ที่มี

ความสามารถในการอ่านแต่ละระดบัแตกต่างกนั ผูท้ี่ขาดทกัษะการอ่านจ าเป็นตอ้งใชส้ื่อประกอบ 

เช่น ภาพ เสียง หรือขอ้ความประกอบในขณะที่อ่าน ดงันัน้การจดัการเรียนรูแ้บบเนน้สมองเป็นฐาน
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กบัความสามารถในการอ่าน เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรูท้ี่ตอ้งอาศัยความรูแ้ละธรรมชาติของ

การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานในการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู ้ทั้งในด้านการจัด

กิจกรรม การเสรมิประสบการณ ์ตลอดจนการจดัการสิ่งแวดลอ้ม และกระบวนการอ่ืนๆ รว่มกบัสื่อ

ประกอบการสอน เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรูไ้ดเ้ต็มศกัยภาพของสมองผูเ้รียน 

4.3 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบเน้นสมองเป็นฐาน 

เจนเซน (Jensen, 2009) ไดเ้สนอขัน้ตอนตามแนวคิดการจัดการเรียนรูโ้ดยใชส้มอง

เป็นฐาน (Brain Based Learning) ไว ้5 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. Preparation ในขัน้นีค้รูผูส้อนมีหนา้ที่เตรียมสมองของผูเ้รียนส าหรบัการเชื่อมโยง

ความรู ้ผูส้อนอาจจะใหก้ าลงัใจหรือกระตุน้ผูเ้รียนดว้ยการอภิปรายเก่ียวกับสิ่งที่ผูเ้รียนได้เรียนรู้

มาแลว้และสอบถามความตอ้งการของผูเ้รียนว่าตอ้งการเรียนรูเ้ก่ียวกับอะไรในหัวขอ้นัน้อีกบา้ง 

เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถสรา้งแผนผงัความคิดรวบยอดภายในสมองเก่ียวกบัเรื่องที่เรียนได ้

2. Acquisition เป็นการเตรียมสมองเพื่อซึมซบัขอ้มูลใหม่ สมองจะเชื่อมโยงระหว่าง

ขอ้มูลความรูเ้พิ่มเติมกับขอ้มูลใหม่ตามความเป็นจริงอย่างสรา้งสรรค ์ครูผูส้อนมีหนา้ที่ส่งเสริม

ผูเ้รียนใหรู้ส้ึกเกิดความอยากเรียนรู ้หรือต่ืนเตน้กับการเรียนรูส้ิ่งใหม่ๆ สรา้งประสบการณต์รงแก่

ผูเ้รียน กระตุน้ใหผู้เ้รียนรูส้กึว่าเนือ้หาที่ก าลงัเรียนรูเ้ป็นเรื่องที่ไม่ไกลตวั อาจถามค าถามใหน้กัเรียน

ตอบ ส่งเสริมใหผู้เ้รียนคิดและแสดงเหตุผลออกมา ในช่วงแรกสมองของผูเ้รียนจะเรียนรูส้ิ่งต่างๆ 

หรือประสบการณต่์างๆ ที่เป็นรูปธรรมไดดี้กว่านามธรรม 

3. Elaboration ในขั้นนีเ้ป็นขั้นของกระบวนการที่ผูเ้รียนจะเรียนรูโ้ดยการใชข้อ้มูล              

และขอ้คิดเห็นเพื่อสนบัสนุนเชื่อมโยงการเรียนรูแ้ละเพื่อตรวจสอบแกไ้ขขอ้มลูที่ผิดพลาด เป็นขัน้ที่

ผูเ้รียนเกิดความรูใ้หม่จากเนือ้หาที่ไดเ้รียนรู ้ครูผูส้อนควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนร่วมกนัสรุปเนือ้หาที่

เรียนรูไ้ปจากกิจกรรมก่อนหนา้นี ้กระตุน้ใหเ้กิดการอภิปรายกลุ่มพรอ้มทัง้เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนได้

แสดงความคิดของตนและแลกเปลี่ยนความคิดรว่มกนัในชัน้เรียน 

4. Memory Formation สมองจะท างานภายใตส้ถานการณ์ที่เกิดขึน้ โดยดึงขอ้มูล  

จากการเรียนรูร้วมทัง้อารมณแ์ละสภาพทางรา่งกายของผูเ้รียนในเวลานัน้มาใชแ้บบไม่รูต้วัเป็นไป

โดยอตัโนมัติ การสรา้งความจ าเกิดขึน้ทัง้ในขณะที่ผูเ้รียนพักผ่อนและนอนหลบั ในขัน้นีค้รูผูส้อน
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ควรมุ่งเน้นที่ความส าคัญของการพักและทบทวนเนือ้หาที่ผูเ้รียนไดเ้รียนรูไ้ป โดยการออกแบบ

กิจกรรมที่ผ่อนคลาย เช่น ใหน้กัเรียนวาดแผนผงัความคิดสรุปเนือ้เรื่องที่เรียนไป จบัคู่ แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็น หรือเนือ้หาที่เรียนรู ้จดัรูปแบบกิจกรรมที่ท าใหผู้เ้รียนรูส้ึกผ่อนคลาย 

เป็นตน้ 

5. Functional Integration เป็นขั้นที่ ให้ความส าคัญไปที่การเน้นประสบการณ์                

ของผูเ้รียน ผูเ้รียนจะประยุกตข์อ้มูลเดิมมาใชก้ับสถานการณ ์เช่น ผูเ้คยเรียนการซ่อมเครื่องมือ 

อปุกรณ ์โดยการดกูารซ่อมเตาอบที่บา้นพกัมาแลว้เขาตอ้งสามารถประยุกตท์กัษะการซ่อมเตาอบ             

ไปซ่อมอุปกรณ์ชนิดอ่ืนได้ด้วย ครูผู้สอนจึงควรจัดกิจกรรมให้เกิดการเรียนรูส้ิ่งใหม่ๆ ส่งเสริม

กระบวนการเรียนรูท้ี่ผูเ้รียนสามารถต่อยอดความรูเ้ดิมกับเนือ้หาที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้น

อนาคต 

สรุปไดว้่า การจัดการเรียนรูแ้บบเนน้สมองเป็นฐาน หมายถึง แนวทางการจัดกิจกรรม              

การเรียนรูท้ี่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ การเรียนรูต้อ้งใชทุ้กส่วนทั้งการคิด ความรูส้ึกและการลงมือ

ปฏิบติัไปพรอ้ม ๆ กนัจึงเป็นการเรียนรูท้ี่ดีที่สดุ ครูจ าเป็นตอ้งใชก้ลวิธีและเทคนิคที่หลากหลายเพื่อ

กระตุ้นสมองของนักเรียน ไม่มีวิธีหรือเทคนิคของใครสมบูรณ์ที่สุด ดังนั้นการสอนที่ ดีต้อง

สอดคลอ้งกับการที่จะท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูต้ามเป้าหมาย ซึ่งกระบวนการเรียนรูข้องบุคคล

นัน้มีความหลากหลายและแตกต่างกนัไปตามประสบการณแ์ละความสามารถพืน้ฐานของบุคคล

นั้น ๆ ครูจึงจ าเป็นตอ้งจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้หเ้หมาะสมและเอือ้ต่อผูเ้รียนอย่างเสมอภาคกัน 

เพื่อใหผู้เ้รียนมีความสนกุสนานเกิดความสขุในการเรียนรูต้ามรูปแบบที่ตนถนดั รวมทัง้ยงัมีโอกาส

พัฒนาความสามารถดา้นอ่ืน ๆ ที่ตนเองไม่ถนัดดว้ยวิธีการหลากหลายอีกดว้ย โดยอาจเริ่มจาก

รูจ้ักผูเ้รียนเป็นรายบุคคลแลว้วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้หส้อดคลอ้งกับลกัษณะของผูเ้รียน

รวมทัง้สรา้งโอกาสใหเ้ขาไดพ้ฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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5. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการประเมินความพึงพอใจ 
จากการคน้ควา้เอกสาร ต ารา และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการประเมินความพงึพอใจ 

ผูว้ิจยัสรุปประเด็นไดว้่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความคิด ความรูส้ึก ทศันคติเชิงบวกของบุคคล               

ที่มีต่องบคุคล สิ่งของ สถานที่ ซึ่งความพงึพอใจจะเกิดขึน้เมื่อบุคคลนัน้ไดร้บัการตอบสนองในสิ่งที่

ตนต้องการ ตรงกันข้าม หากบุคคลนั้นไม่ได้รับการตอบสนองในสิ่งที่ตนต้องการ ก็จะไม่เกิด

ความรูส้กึพงึพอใจต่อสิ่งนัน้ (ปิยพงษ ์พรมนนท,์ 2558, น. 94) 

เดซีย์ (Daisy, 2012, p. 15) กล่าวว่า พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึน้ต้องมีสิ่งจูงใจ 

(Motive) หรือแรงขับดัน (Drive) เป็นความต้องการที่กดดันจนมากพอที่จะจูงใจให้บุคคลเกิด

พฤติกรรมเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง  ซึ่งความตอ้งการของแต่ละคนไม่เหมือนกัน  

ความตอ้งการบางอย่างเป็นความตอ้งการทางชีววิทยา(Biological) เกิดขึน้จากสภาวะตึงเครียด 

เช่น ความหิวกระหายหรือความล าบากบางอย่าง เป็นความตอ้งการทางจิตวิทยา (Psychological) 

เกิดจากความตอ้งการการยอมรบั (Recognition) การยกย่อง (Esteem) โดยทฤษฎีที่ไดร้บัความ

นิยมมากที่สดุมี 2 ทฤษฎี คือ 

1. ทฤษฎีของอับราฮัม มาสโลว ์(Maslow’s theory motivation) 

อบัราฮมั มาสโลว ์(A.H.Maslow) คน้หาวิธีที่จะอธิบายว่าท าไมคนจึงถูกผลกัดัน

โดยความตอ้งการบางอย่าง ณ เวลาหนึ่ง ท าไมคนหนึ่งจึงทุ่มเทเวลาและพลงังานอย่างมากเพื่อให้

ไดม้า  ซึ่งความปลอดภัยของตนเองแต่อีกคนหนึ่งกลบัท าสิ่งเหล่านัน้ เพื่อใหไ้ดร้บัการยกย่องนบั

ถือจากผูอ่ื้น ค าตอบของมาสโลว ์คือ ความตอ้งการของมนษุยจ์ะถกูเรียงตามล าดบัจากสิ่งที่กดดนั

มากที่สุดไปถึงน้อยที่สุด ตามล าดับความต้องการ คือ ความต้องการทางกาย (Physiological 

needs) เป็นความต้องการพืน้ฐาน คือ อาหาร ที่พัก อากาศ ยารกัษาโรค  ความตอ้งการความ

ปลอดภัย (Safety needs) เป็นความตอ้งการที่เหนือกว่า ความตอ้งการเพื่อความอยู่รอด เป็น

ความตอ้งการในดา้นความปลอดภยัจากอันตราย ความตอ้งการทางสงัคม (Social needs) เป็น

การตอ้งการการยอมรบัจากเพื่อน ความตอ้งการการยกย่อง (Esteem needs) เป็นความตอ้งการ

การยกย่องส่วนตัว ความนับถือ ความตอ้งการใหต้นประสบความส าเร็จ (Self – Actualization 
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needs) เป็นความตอ้งการสูงสุดของแต่ละบุคคล ความตอ้งการท าทุกสิ่งทุกอย่างไดส้  าเร็จและ

สถานะทางสงัคม 

2. ทฤษฎีของซิกมันด ์ฟรอยด ์(S. M. Freud) 

ซิกมนัด ์ฟรอยด ์( S. M. Freud) ตัง้สมมติุฐานว่าบุคคลมกัไม่รูต้วัมากนกัว่าพลงั

ทางจิตวิทยามีส่วนช่วยสรา้งใหเ้กิดพฤติกรรม ฟรอยดพ์บว่าบุคคลเพิ่มและควบคุมสิ่งเรา้หลาย

อย่างสิ่งเรา้เหลา่นีอ้ยู่นอกเหนือการควบคมุอย่างสิน้เชิง บคุคลจึงมีความฝัน พดูค าที่ไม่ตัง้ใจพดู มี

อารมณอ์ยู่เหนือเหตผุลและมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวิตกจรติอย่างมาก 

สรุปไดว้่า ความพึงพอใจ หมายถึงความรูส้ึกที่เกิดขึน้เมื่อไดร้บัผลส าเร็จตามความ              

มุ่งหมายหรือเป็นความรูส้ึกขัน้สดุทา้ยที่ไดร้บัผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ์ความพึงพอใจจะเกิดขึน้

ได ้ก็ต่อเมื่อความตอ้งการของมนษุยไ์ดร้บัการตอบสนอง เป็นปฏิกิรยิาดา้นความรูส้กึต่อสิ่งเรา้หรือ                

สิ่งกระตุน้ที่แสดงผลออกมาในลกัษณะของผลลพัธ์สุดทา้ยของกระบวนการประเมิน โดยบ่งบอก

ทิศทางของผลการประเมินว่าเป็นไปในลักษณะทิศทางบวกหรือทิศทางลบหรือไม่มีปฏิกิริยาคือ 

เฉย ๆ ต่อสิ่งเรา้หรือสิ่งที่มากระตุน้ 

(ปิยพงษ์ พรมนนท,์ 2558, น. 95-97อา้งอิงจาก ศภุสิริ โสมาเกต ุ2544: 53) ไดส้รุป

เก่ียวกบัความพงึพอใจของนกัเรียนต่อการด าเนินกิจกรรมการจดัการเรียนรู ้ดงันี ้

1. การด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนความพึงพอใจเป็นสิ่งส าคญัที่กระตุน้ให้

นกัเรียนท างานที่ไดร้บัมอบหมาย หรือที่ตอ้งการปฏิบติัให้บรรลผุลตามจุดประสงค ์ผูส้อนจึงตอ้ง

ค านึงถึงความพอใจในการเรียนรูข้องนักเรียน การท าใหน้ักเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้                

หรือปฏิบติัตาม มีแนวคิดพืน้ฐานที่ต่างกนั 

2. ผู้สอนต้องมีบทบาทส าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมถึงวิธีการ                  

และสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ที่ เหมาะสม ท าให้นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนรู้จน                       

บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู ้เมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมใดส าเร็จแลว้ ครูผู้สอนควรมีวิธี                

การเสริมแรงและสรา้งความรูส้ึกเชิงบวกใหก้ับนักเรียน เช่น การกล่าวค าชมเชย การใหร้างวัล                      

ท าใหน้กัเรียนเกิดความภมูิใจ และมีความมั่นใจในตนเองมากขึน้ 
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จากขอ้ความขา้งตน้ สรุปไดว้่า นกัเรียนจะมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูม้าก

น้อยเพียงใด ขึน้อยู่กับครูผู้สอนที่มีบทบาทส าคัญในการจัดการเรียนรู้ ผู ้สอนควรหาวิธีการ                           

และสื่อประกอบการจัดการเรียนรูท้ี่เหมาะสม สรา้งบรรยากาศการเรียนรูใ้ห้มีความน่าสนใจ                 

ทัง้นีค้รูตอ้งมีวิธีการในการสรา้งแรงจงูใจใหน้กัเรียนมีปฏิสมัพนัธก์บัการเรียนการสอนในหอ้งเรียน

ดว้ย 

6. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
6.1 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการอ่าน 

ศศิกาญจน ์(2553, น. 99-104) ไดท้ าศึกษาการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบความ

เขา้ใจในการอ่านภาษาอังกฤษ และเจตคติต่อการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษา           

ปีที่ 1 ที่ไดร้บัการสอนแบบมุ่งประสบการณภ์าษา (รูปแบบที่ 1) ที่ใชส้ื่อการสอนซึ่งเนน้วฒันธรรม

ท้องถิ่นกับการสอนแบบเดิม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 

โรงเรียนเทศบาล 2 (บา้นมลายูบางกอก) เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยไดแ้ก่ แผนการจัดการเรียนรู้

รายวิชาภาษาอังกฤษของกลุ่มทดลองโดยใชก้ารสอนแบบมุ่งประสบการณภ์าษา (รูปแบบที่1)          

ที่ใชส้ื่อการสอนซึ่งเน้นวัฒนธรรมทอ้งถิ่น แผนการจัดการเรียนรูร้ายวิชาภาษาอังกฤษของกลุ่ม

ควบคุม โดยใช้การสอนแบบเดิม แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ 

แบบสอบถามวัดความเขา้ใจในการอ่านภาษาอังกฤษ แบบวัดเจตคติต่อการอ่านภาษาอังกฤษ 

ผลการวิจยัพบว่า คะแนนเฉลี่ยความเขา้ใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนกัเรียนที่ไดร้บัการสอน

แบบมุ่งประสบการณภ์าษา (รูปแบบที่ 1) ที่ใชก้ารสอนซึ่งเนน้วัฒนธรรมทอ้งถิ่นสงูกว่านกัเรียนที่

ไดร้บัการสอนแบบเดิม ความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษก่อนและหลงัการทดลองของนกัเรียน

กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคมุสงูขึน้ และเจตคติต่อการอ่านภาษาองักฤษก่อนและหลงัการทดลอง

ของนกัเรียนกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุสงูขึน้ เนื่องจากบทอ่านสง่เสรมิใหผู้เ้รียนใชป้ระสบการณ์

เดิมในการท าความเขา้ใจ ผูเ้รียนสามารถเรียนรูแ้ละฝึกปฏิบติัจากสื่อการสอนที่มีอยู่จรงิในสงัคม 

พิรดา (2557, น. 60-64) ไดท้ าการศึกษาการวิจัยเรื่อง การใช ้พี เอส คิว ไฟว ์อาร ์

เพื่อสง่เสรมิความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษและการวิเคราะหข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปี

ที่ 5 กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัคือ นักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรียนวฒัโนทยัพายัพ 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและ

แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห ์วิเคราะหข์อ้มูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานและค่ารอ้ยละ ผลการวิจัยพบวา่่ ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของผูเ้รียน

สูงขึน้จากระดับต้องปรับปรุงเป็นระดับปานกลาง หลังการอ่านแบบ พี เอส คิว ไฟว์ อารแ์ละ

ความสามารถในการคิด ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองฝึกใช้ความคิด จัดล าดับความคิด 

วางแผนด าเนินการอยางเป็นระบบ รวมถึงยังสามารถประเมินความเขา้ใจในการอ่านของตนเอง

หลงัเสรจ็สิน้การอ่านไดอี้กดว้ย 

นุสรา (2559, น. 88-91) ไดท้ าการศึกษาการวิจยัเรื่อง ผลของการสอนอ่านตามแนว

ทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน และการสอนแบบเดิมที่มีต่อความเขา้ใจในการอ่านภาษาอังกฤษ 

และเจตคติต่อการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการ

วิจยัคือ นกัเรียนชัน้ประประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวดัราษฎรบ์ ารุง (งามศิริวิทยาคาร) ด าเนินการ

ทดลองแบบ Randomized Control Group Pretest – Posttest Design เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย                

ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรูต้ามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐานแผนการจัดการเรียนรูร้ายวิชา

ภาษาอังกฤษของกลุ่มควบคุมโดยใชก้ารสอนแบบเดิม แบบทดสอบวัดความเขา้ในในการอ่าน

ภาษาองักฤษ แบบสอบถามวดัเจตคติต่อการอ่านภาษาองักฤษ วิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติ t-test 

for dependent samples และ t-test for independent samples ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการ

จดัการเรียนรูท้ี่ไดร้บัการสอนอ่านตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน ของกลุ่มทดลองส่งเสริม

ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรูอ้ย่างเป็นล าดบัขัน้ตอน มุ่งเนน้ใหน้กัเรียนอ่านอย่างมีจุดมุ่งหมายในการอ่าน 

นกัเรียนไดใ้ชป้ระสบการณห์รือความรูเ้ดิมในการ ช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจในการอ่าน เปิดโอกาสให้

นักเรียนมีโอกาสได้สังเกตและคิดวิเคราะห์ลักษณะของเนื ้อความและโครงสรา้งการด าเนิน              

เนือ้เรื่องดว้ยตนเองส่งผลใหน้กัเรียนเขา้ใจเรื่องที่อ่านไดดี้ สามารถจบัใจความส าคัญของเรื่ องหา

รายละเอียดของเรื่อง รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ เก่ียวกับเรื่องที่ อ่านได้ดี ส่วน

กระบวนการจัดการเรียนรูข้องกลุ่มควบคุมที่ไดร้บักระบวนการสอนแบบเดิม ส่งเสริมใหน้ักเรียน

เรียนรูค้  าศพัทโ์ครงสรา้งภาษา ลกัษณะทางไวยากรณแ์ละปฏิบติักิจกรรมที่เนน้ การท าแบบ ฝึกหดั

จากใบงานหรือใบความรูจ้ึงท าใหน้กัเรียนมีโอกาสในการดงึความรูเ้ดิมหรือ การสรา้งประสบการณ ์

ที่สามารถเชื่อมโยงผูเ้รียนเขา้สู่เนือ้ความที่อ่านไดน้อ้ยกว่า นกัเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นใน
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การปฏิบัติกิจกรรมทางภาษาไดไ้ม่มากเท่าที่ควร เน้นความเขา้ใจกฎเกณฑไ์วยากรณ์มากกว่า

ความสามารถในการใชภ้าษา ท าใหค้วามเขา้ใจในการอ่านขาดความต่อเนื่อง จึงเป็นผลท าให้

ความเขา้ใจในการ  อ่านของกลุม่ควบคมุ มีประสิทธิภาพนอ้ยกว่ากลุม่ทดลอง 

พสธร (2560, น. 38-44) ไดท้ าการศึกษาการวิจัยเรื่อง การศึกษาพัฒนาการดา้น

ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษและการคิดวิเคราะหข์องนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 โดยใชส้ื่อ

การสอนเสริมโดยใช้นิทานพื ้นบ้านไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนเมืองกระบี่  โดยใช้วิธีการสุ่มแบบความสะดวก (Convenience 

sampling) วิเคราะหข์อ้มลูโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test ผลการวิจยั

พบว่า ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเขา้ใจของนักเรียนมีพัฒนาการสูงขึน้ ผลสัมฤทธิ

ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่

ระดบั .05 และนกัเรียนมีความพึงพอใจในระดบัมากที่สดุต่อการใชส้ื่อการเรียนการสอน เนื่องจาก

นกัเรียนมีความคุน้เคยกบัเนือ้หานิทานพืน้บา้นไทยทัง้ 3 เรื่อง ช่วยท าใหน้กัเรียนสามารถท าความ

เขา้ใจในเนือ้หาการอ่านนิทานที่เป็นภาษาองักฤษได ้นกัเรียนจึงสามารถช่วยกนัท าแบบฝึกหดัเพื่อ

ความเขา้ใจไดอ้ย่างถูกตอ้ง รวมทั้งสามารถคิดวิเคราะห ์แสดงความคิดเห็นต่อเนือ้หาที่อ่านได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.2 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการสอนแบบ DR-TA 

อไุรวรรณ สีชมภู (2542, น. 68-76) ไดท้ าการวิจยัเรื่อง การเปรียบเทียบความเขา้ใจ

และแรงจูงใจในการอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 ที่ไดร้บัการสอนอ่านดว้ย

วิธี DR-TA กบัการสอนอ่านตามคู่มือครู กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัคือ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปี

ที่ 3 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ ์ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนที่ไดร้บัการสอนอ่านดว้ย

วิธี DR-TA มีความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษสงูกว่านกัเรียนที่ไดร้บัการสอนอ่านตามคู่มือครู 

นกัเรียนที่ไดร้บัการสอนอ่านดว้ยวิธี DR-TA มีแรงจูงใจในการอ่านภาษาองักฤษสงูกว่านักเรียนที่

ไดร้บัการสอนอ่านตามคู่มือครู กระบวนการเรียนการสอนอ่านด้วยวิธี DR-TA มุ่งฝึกในการใช้

ความคิดในการคาดเดาเนือ้หาล่วงหนา้อยู่ตลอดเวลา การฝึกใชค้วามคิดในการคาดเดา ช่วยให้

นกัเรียนอ่านบทอ่านไดร้วดเร็วและถูกตอ้งมากยิ่งขึน้ แมว้่าจะมีค าศพัทห์รือประโยคที่นักเรียนไม่
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เขา้ใจอยู่บา้ง แสดงว่านักเรียนอ่านกวาดสายตาเพื่อหาขอ้มูลที่ตอ้งการไดร้วดเร็ว โดยอ่านขา้ม 

หรือคาดเดาความหมายของค า เปิดโอกาสใหน้ักเรียนอ่านในใจดว้ยตนเองทันทีหลงัจากคาดเดา

เนือ้หาที่ก าลังจะอ่านแล้ว จากการศึกษาในครัง้นีพ้บว่า นักเรียนใชเ้วลาในการอ่านไม่เท่ากัน 

เพราะนกัเรียนใชเ้วลาในการอ่านตามความสามารถของตนเอง ขัน้ตอนการอ่านดว้ยวิธี DR-TA จึง

มีสว่นช่วยพฒันาความสามารถการอ่านของนกัเรียนไดม้ากกว่าวิธีสอนตามคู่มือครู 

เพ็ญนภา (2559, น. 80-82) ไดท้ าการวิจยัเรื่อง การศึกษาความสามารถการอ่านจบั

ใจความของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีปัญหาทางการเรียนรูจ้ากการสอนดว้ยวิธี DR-TA 

ร่วมกับผังกราฟิก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 โรงเรียน                     

พระต าหนักสวนกุหลาบ  เลือกโดยวิ ธี เจาะจง(Purposive Sampling) ผลการวิจัยพบว่า 

ความสามารถทางการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 ที่มีปัญหาทางการเรียนรู้

จากการสอนด้วยวิธี DR-TA ร่วมกับผังกราฟิก อยู่ในระดับดี และความสามารถการอ่านจับ

ใจความของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีปัญหาทางการเรียนรูจ้ากการสอนดว้ยวิธี DR-TA 

ร่วมกับผังกราฟิกสูงขึน้ การสอนอ่านแบบ DR – TA ยังช่วยใหน้ักเรียนไดฝึ้กการอ่านออกเสียง

หลายๆรอบรอบแรกอ่านเองทัง้หมดเพื่อตรวจสอบค าที่ไม่รูค้วามหมาย จากนัน้มีการอ่านคนละ

ประโยคกับเพื่อน ซึ่งการอ่านวิธีนี ้จะช่วยให้นักเรียนมีสมาธิกับเรื่องที่ อ่านและคิดตามอยู่

ตลอดเวลา อีกทัง้ในขณะที่อ่านนั้นครูยังไดท้ราบขอ้บกพร่องว่าเด็กคนใดสามารถอ่านได้หรือมี

ปัญหาเก่ียวกับการอ่านค าศัพท์ค าใดหรือไม่ การสอนอ่านแบบ DR-TA ยังมีการตรวจสอบความ

เขา้ใจเป็นช่วง ๆ หลงัจากที่นักเรียนได้อ่านเนือ้เรื่องแลว้ โดยใหน้ักเรียนไดพู้ดและอธิบายถึงเนือ้

เรื่องที่ตนไดอ่้าน ซึ่งท าใหเ้พื่อนๆไดคิ้ดตาม รวมทัง้ครูสามารถคาดการณแ์นวคิดของนกัเรียนได ้ท า

ให้นักเรียนทุกคนมีการคาดเดาไปในทางเดียวกัน แล้วน าความรู้ใหม่ที่ ได้นี ้ไปรวมเข้ากับ

ประสบการณเ์ดิมของตนเอง เพื่อน าไปเชื่อมโยงกบัเนือ้เรื่องในส่วนต่อ ๆ ไป ท าใหค้วามเขา้ใจใน

เนือ้เรื่องโดยรวมชดัเจนและถกูตอ้งมากย่ิงขึน้ 

พระมหาเอกลกัษณ ์(2559, น. 57-60) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง การพฒันาผลสมัฤทธิ์การ

อ่านจบัใจความของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ดว้ยวิธีการสอนอ่านแบบ DR-TA กลุม่ตวัอย่าง

ท่ีใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ผลการวิจัยพบว่า 

ผลสมัฤทธิ์การอ่านจบัใจความของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไดร้บัการสอนดว้ยวิธีการสอน
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อ่านแบบ DR-TA หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และนักเรียนมีความคิดเห็นต่อการเรียนดว้ยวิธีการ

สอนอ่านแบบ DR-TA อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก วิธีการสอนอ่านแบบ DR-TA มีแนวความคิด

เก่ียวกับการเรียนที่มีพืน้ฐานมาจากแนวทฤษฎีการสอนแบบเน้นประสบการณ์เด็กคิดได ้จาก

ประสบการณเ์พียงเล็กนอ้ยที่เด็กไดร้บั และดว้ยความสามารถทางภาษาที่ติดตัวมา เด็กสามารถ

แสดงความคิดเห็นหรือคาดเดาไปถึงสถานการณอ่ื์น ๆ ไดโ้ดยใชภ้าษาเป็นเครื่องมือถ่ายทอดให้

เด็กท ากิจกรรมต่าง ๆ ไดอ้ย่างมีจุดมุ่งหมาย สามารถคาดเดา วางแผนร่วมกิจกรรมกับเพื่อน ๆ 

และจดจ าได ้ตรวจสอบได ้สามารถเรียนรูจ้ากสถานการณ ์จดรายละเอียด สรา้งความสัมพันธ์ 

ถามค าถาม ประมวลความคิดและสรา้งแนวความคิดใหม่ 

เมกาวตั (Megawati, 2019, pp. 8-10) ไดท้ าการวิจัยเรื่อง ผลการศึกษาการพัฒนา

ความสามารถในการอ่านของนกัเรียนโดยใชรู้ปแบบ DR-TA ผลการวิจยัพบว่า การสอนอ่านโดยใช้

รูปแบบ DR-TA มีผลต่อพฒันาการในการอ่านจบัใจความของนกัเรียนในระดบัสงูขึน้ และนกัเรียน

สามารถคาดเดาค าตอบจากเนือ้เรื่องไดถู้กตอ้งมากขึน้ วิธีการอ่านโดยใชรู้ปแบบ DR-TA มีส่วน

ส าคัญในการช่วยใหน้ักเรียนใชป้ระสบการณ์เดิมของตนเองมาประยุกตใ์ชใ้นการเรียนรู ้ท าให้

นักเรียนรูส้ึกมีความมั่นใจในค าตอบของตนเอง และนักเรียนมีความรูด้า้นค าศัพทจ์ากสิ่งที่อ่าน

มากขึน้ 

เซฟทิกา (Seftika, 2016, pp. 1-8) ไดท้ าการวิจยัเรื่อง การอ่านเชิงปฏิบติัการเพื่อเพิ่ม

ความเขา้ใจในการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษของนกัเรียน ผลการวิจยัพบว่า ความเขา้ใจในการ

อ่านจบัใจความภาษาองักฤษของนกัเรียนเพิ่มสงูขึน้หลงัจากใชว้ิ ธีการอ่านแบบ DR-TA นกัเรียนที่

ได้รับการจัดการเรียนในรูปแบบ DR-TA มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการ

จัดการเรียนในรูปแบบปกติ และนักเรียนให้ความสนใจในกิจกรรมการอ่านรูปแบบ DR-TA 

มากกว่ารูปแบบปกติซึ่งนกัเรียนสามารถใชแ้นวความคิดเดิมของตนเองมาตัง้เป็นสมมติฐานในการ

อ่านไดดี้กว่าการอ่านในรูปแบบเดิม  

การน าวิธีการสอนอ่านรูปแบบ DR-TA (Direct Reading - Thinking Activity) เป็น

กิจกรรมการเรียนรูอี้กวิธีหนึ่งที่ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีนิสยัรกัการอ่าน เป็นการพฒันาทกัษะดา้นการ

อ่านจับใจความ ช่วยใหน้ักเรียนสามารถอ่านไดอ้ย่างมีระบบ นักเรียนสามารถท าความเขา้ใจใน

เรื่องที่อ่านและสามารถสรุปเรื่องราวจากการอ่านไดเ้ป็นอย่างดี การพฒันาทกัษะดา้นการอ่านจับ
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ใจความจึงเป็นสิ่งส าคญัที่นกัเรียนตอ้งไดร้บัการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ ดงันัน้ผูว้ิจยัจึง

สนใจที่จะศึกษาและท าการทดลองผลสัมฤทธิ์การอ่านจบัใจความของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีการ

สอนอ่านแบบ DR-TA 

6.3 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการสอนเขียน 

 นนัทนชั ตนบุญ (2553, น. 55-61) ไดท้ าการวิจยัเรื่อง การใช ้เอส ที ไอ เอ็ม เพื่อ

พฒันาความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรคแ์ละการแกปั้ญหาเชิงสรา้งสรรคข์อง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมป์ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการเขียน

ภาษาอังกฤษเชิงสรา้งสรรคส์ูงขึน้และผ่านเกณฑ ์ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง การใช ้เอส ที ไอ เอ็ม 

ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรค์และการแกปั้ญหาเชิง

สรา้งสรรคดี์ขึน้ ผูเ้รียนเกิดความพยายามในการคิดเพื่อใหค้วามคิดของตนไม่ซ  า้กบัเพื่อน ทางดา้น

การใชภ้าษา ผูส้อนมีการใหข้อ้มลูยอ้นกลบั แสดงความคิดเห็น และแนะน าในส่วนความผิดพลาด

ทางดา้นภาษาและไวยากรณใ์นงานทุกชิน้ สง่ผลใหผู้เ้รียนมีพฒันาการทางการเขียนภาษาองักฤษ

เชิงสรา้งสรรคแ์ละโครงสรา้งทางภาษาตามล าดบั 

 กัญญารตัน ์หรดี (2557, น. 72-80) ไดท้ าการวิจัยเรื่อง การวิจัยเรื่องการใชก้าร

เรียนตามแนวคิดสรา้งสรรคค์วามรูเ้พื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่านและความสามารถใน

การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสรา้งสรรค์ กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา          

ปีที่ 5 โรงเรียนบุญวาทยว์ิทยาลยั วิเคราะหข์อ้มลูโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่า

รอ้ยละ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนตามแนวคิดสรา้งสรรคค์วามรู ้มีความสามารถด้านการ

อ่านภาษาอังกฤษสูงกว่าก่อนการทดลอง นักเรียนที่ไดร้บัการสอนโดยใชก้ารเรียนตามแนวคิด

สรา้งสรรคค์วามรู ้มีความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรคผ์่านเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้

และนกัเรียนมีพฒันาการความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรคเ์พิ่มขึน้ 

ปิยพงษ์ พรมนนท ์(2558, น. 152-160) ไดท้ าการวิจัยเรื่อง การศึกษาพัฒนาการ

ความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรค ์และความพงึพอใจของนกัเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่  5 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา รูปแบบที่  3  
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ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ที่ ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบมุ่ง

ประสบการณภ์าษา รูปแบบที่ 3 มีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรค์

หลงัการทดลองครัง้ที่ 1 และหลงัการทดลองครัง้ที่ 2 สงูกว่าก่อนการทดลอง นอกจากนี ้นกัเรียนชัน้

มัธยมศึกษาปี ที่ 5 มีพัฒนาการในการอ่านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ ้น และมีพัฒนาการในการเขียน

ภาษาอังกฤษเชิงสรา้งสรรคเ์พิ่มขึน้ ผูเ้รียนไดเ้ขียนเรื่องราวตามความสนใจของตนเอง เช่น เรื่อง

จากจินตนาการ เรื่องจากประสบการณ์ของตนเอง และเรื่องแสดงออกทางความคิดเห็นที่

หลากหลาย จึงท าใหผู้เ้รียนรูส้ึกว่าการเขียนไม่ไดยุ้่งยากจนเกินไปดว้ย เนื่องจาก การเขียนเชิง

สรา้งสรรคเ์ป็นงานเขียนที่ไม่มีกรอบจ ากัด ผูเ้ขียนสามารถเขียนไดต้ามความคิด และถ่ายทอด

ออกมาเป็นภาษาของตนเอง และไม่เหมือนใคร ผูเ้รียนไดใ้ชท้กัษะการเขียนเพื่อถ่ายถอดความคิด 

ความรู ้สึก จินตนาการ ประสบการณข์องตนเองออกมาในทางสรา้งสรรคอ์ย่างมี อิสรเสรี ไม่มีขอ้

ผกูมดั 

กิ ติยา จินดารัตน์ (2561 , น. 76-80) ได้ท าการวิจัยเรื่อง  การเปรียบเทียบ

ความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์และความสนใจในการเรียน

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ที่ได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา 

(รูปแบบที่ 3) กบัการสอนแบบเดิม กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจัยคือ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 

โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random 

Sampling) วิเคราะหข์อ้มูล โดยใช ้t-test for Independent Samples และ t-test for Dependent 

Samples ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษสูงกว่าวิธีการสอนแบบเดิม 

เนื่องมาจากการสอนแบบมุ่ งประสบการณ์ภาษา (รูปแบบที่  3 )  มุ่ ง เน้นให้นักเรียนได้มี

ความสามารถทางภาษา ทัง้การฟัง พดู อ่าน และเขียน พรอ้มทัง้ไดว้ิเคราะหแ์ละวิจารณเ์รื่องที่อ่าน

จากประสบการณเ์ดิมของนกัเรียน ส่งผลใหน้กัเรียนไดม้ีโอกาสเพิ่มพนูทกัษะทางภาษาทัง้ 4 ด้าน

ในบริบทต่าง ๆ ที่มีอรรถลกัษณท์ี่หลากหลาย นกัเรียนที่ไดร้บัการการสอนดว้ยวิธีสอนแบบเดิม มี

ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรคห์ลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 

เนื่องจากการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา (รูปแบบที่ 3) นักเรียนได้มีการอ่านเนือ้เรื่อง แลว้

น าไปพิจารณาและวิเคราะหก์ารเรียงล าดบัความจากเรื่องที่อ่านอย่างมีระบบ จึงท าใหน้กัเรียนไดม้ี

การเรียนรูก้ารเรียงล าดบัการเขียนเรื่องของตนเอง อีกทั้งในการวิเคราะหแ์ละอภิปรายเรื่องร่วมกนั 
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ไม่ว่า จะเป็นการใชค้ าศพัท ์ส านวน ภาษา ไวยากรณ์ ฯลฯ ซึ่งในแต่ละขัน้ตอนในการจัดการเรียน

การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา นักเรียนได้มีการคิดวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็น

จินตนาการที่ท าใหน้ักเรียนไดพ้ฒันาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค ์ส่งผลใหน้กัเรียนมี

ความสามารถในการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์หลงัการทดลองสงูมากกว่าก่อนการทดลอง 

จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับการเขียน สรุปไดว้่า การเขียนเชิงสรา้งสรรค์

สามารถสง่เสรมิความสามารถการเขียนภาษาองักฤษของผูเ้รียนใหอ้ยู่ในระดบัดีขึน้ได ้เนื่องจากใน

รูปแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู ้ผูเ้รียนจะไดร้บัขอ้มลู ค า ประโยค ส านวน ที่ไดจ้ากการอ่านมา

ก่อน ดังนั้นการสอนทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร จึงมีความจ าเป็นที่ต้องควบคู่กับการสอน

ภาษาองักฤษในทกัษะอ่ืนดว้ย ดงัที่ผูว้ิจยัเลือกการสอนอ่านควบคู่กบัการสอนเขียน การสอนอ่าน

และการสอนเขียนจึงมีความสมัพนัธก์นั ดงังานวิจยัที่ไดย้กมาขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นว่าการอ่านและ

การเขียนสามารถพัฒนาไปพร้อมกันได้ และส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้

ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารดีขึน้ 

6.4 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบเน้นสมองเป็นฐาน 

กณวรรธน ์บุญหลา้ (2558, น. 51-60) ไดท้ าการวิจยัเรื่อง การใชก้ลวิธีการอ่านแบบ      

DR-TA ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรูท้ี่เน้นสมองเป็นฐานเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ในภาคเรียนที่ 2                   

ปีการศึกษา 2557 จ านวน 35 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)                  

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รอ้ยละ และทดสอบสมมิ

ตฐานดว้ยสถิติ t-test dependent sample ผลการวิจัยปรากฏว่า การใชก้ลวิธีการอ่านแบบ DR-

TA ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เน้นสมองเป็นฐานเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน

ภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 

มธุรดา ท่าชา้ง (2554, น. 69-75) ไดท้ าการวิจัยเรื่อง การสอนอ่านจับใจความตาม

แนวการเรียนรูโ้ดยใชส้มองเป็นฐานที่มีต่อความสามารถทางการเขียนสรุปความของนักเรียนชัน้

ประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 โรงเรียน
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ปรินสร์อแยลสว์ิทยาลยั อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 

38 คน ซึ่งไดม้าโดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ การทดสอบค่าที t-test 

ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนที่ไดร้บัการสอนอ่านจบัใจความตามแนวการสอนแบบการเรียนรูโ้ดยใช้

สมองเป็นฐาน มีความสามารถในการอ่านจับใจความหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และนักเรียนที่

ได้รับการสอนอ่านจับใจความ ตามแนวการสอนแบบการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน  มี

ความสามารถทางการเขียนสรุปความ หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 

เลขา มากสังข ์(2556, น. 69-73) ไดท้ าการวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้

สมองเป็นฐานที่มี ต่อความสามารถในการเขี ยนเชิงสร้างสรรค์ภาษาไทยของนักเรียนชั้น

ประถมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนบา้นทุ่งนารี อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลงุ กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั 

คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี                

อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลงุ ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลงุ เขต 2 จ านวน 25 

คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง ผลการวิจัยพบว่า คะแนนความสามารถในการเขียนเชิง

สรา้งสรรคภ์าษาไทยของนักเรียนที่เรียนจากการจัดการเรียนรูโ้ดยใชส้มองเป็ นฐานอยูในระดับดี 

เมื่อพิจารณาความคิดสร้างสรรค์ จ าแนกตามประเภททั้งด้านความคิดคล่อง ความคิดริเริ่ม 

ความคิดยืดหยุน และความคิดละเอียดลออ อยู่ในระดบัดีทัง้หมด และพฤติกรรมการเรียนระหวาง

เรียนของนกัเรียนในดา้นความสนใจกระตือรือรน้ในการเรียนและการถาม-ตอบในชัน้เรียนเพิ่มขึน้

จากทกุครัง้ที่ท าการสงัเกตโดยมีคะแนนเฉลี่ยอยใูนระดบัดีเช่นกนั 

 

 

 

 

 



 

บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอย่าง 

2. การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 

3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

4. การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 

5. สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ไดแ้ก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนอสัสมัชญั

สมทุรปราการ ที่เรียนรายวิชาภาษาองักฤษเพิ่มเติม (อ่าน-เขียน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

รวม 7 หอ้งเรียน จ านวนนกัเรียน 353 คน 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี ้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/3 โรงเรียน

อัสสมัชัญสมุทรปราการ จ านวนนักเรียน 50 คน ที่ไดม้าจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster-

Random Sampling) เป็นกลุม่ทดลอง 

ระยะเวลาทีใ่ช้ในการทดลอง 
กา ร วิ จั ย ใ นค รั้ ง นี ้  ผู ้ วิ จั ย ใ ช้ เ ว ล า ใ นก า รทดลอ ง  เ ป็ น เ ว ล า  8 สั ป ด าห์                               

สปัดาหล์ะ 2 ชั่วโมง รวมจ านวน 16 ชั่วโมง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2564 
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การสร้างเคร่ืองมือวิจัย 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย ได้แก่ 
1. แผนการจดัการเรียนรู ้จ านวน 6 แผน 

2.แบบทดสอบความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาองักฤษ 

3.แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 ที่ไดร้บัการสอนโดย

ใชรู้ปแบบ DR-TA รว่มกบัการจดัการเรียนรูแ้บบเนน้สมองเป็นฐาน 

การสร้างเคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 

1. ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาความสามารถการอ่าน 

การเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้ รูปแบบ DR-TA (Directed Reading – Thinking Activity)  

ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบเน้นสมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) ผู้วิจัยด าเนินการ

ตามขั้นตอน ดังนี ้

1.1 ศึกษามาตรฐานและตัวชี ้วัด  การจัดการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้น                     

มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 และหลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรียนอสัสมัชญัสมทุรปราการ 

1.2 ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีการสอน และแนวโนม้ปัจจุบันของหลักการ  

และทฤษฎีการจัดการเรียนการสอนภาษาเป็นภาษาที่สอง หรือภาษาต่างประเทศ รวมทั้ง

ผลการวิจยั ที่เก่ียวขอ้ง 

1.3 ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีการสอนอ่านตามรูปแบบ DR-TA                 

(Directed Reading – Thinking Activity) การสอนเขียนภาษาอังกฤษ  (Writing) และหนังสือ 

วารสาร หรืองานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบเน้นสมองเป็นฐาน (Brain Based 

Learning) 

1.4 ศึกษาเนือ้หาที่ใชใ้นการทดลอง โดยเลือกเนือ้หาที่เหมาะสมกบันักเรียนชัน้

มัธยมศึกษาปีที่ 6 สอดคลอ้งกับหลกัสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชีว้ัด ไดแ้ก่ งานเขียนประเภท              

เรื่องแต่ง (Fiction) และงานเขียนเชิงสารคดี (Non-Fiction) จากแหลง่ขอ้มลูต่างๆ จ านวน 6 เรื่อง 
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1.5 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 6 แผน ตามการสอนอ่านรูปแบบ              

DR-TA (Directed Reading – Thinking Activity) และการสอนเขียนภาษาองักฤษโดยใชก้ิจกรรม

การเรียนรู้แบบเน้นสมองเป็นฐาน  (Brain Based Learning) โดยมีเนื ้อหาตามประเภทของ

เนือ้ความจ านวน 2 ประเภท ไดแ้ก่ งานเขียนประเภทเรื่องแต่ง (Fiction) และงานเขียนเชิงสารคดี 

(Non-Fiction) ประกอบดว้ยขัน้ตอนในการจดัการเรียนรู ้ดงัต่อไปนี ้

รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 

การสอนอ่านรูปแบบ DR-TA (Directed Reading – Thinking Activity) 

และการสอนเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ 

แบบเน้นสมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) 

 

Direct Reading 

Thinking Activity 

ช่วงที ่1 กระบวนการอ่านและคิด 

           (Directing The Reading-Thinking Process) 

1. ตัง้เปา้หมายในการอ่าน คาดเดาเนือ้เรื่อง 

2. อ่านเนือ้เรื่องแบบครา่วๆ (Skimming) 

3. อ่านเนือ้เรื่องแบบละเอียด (Scanning) ตรวจสอบความเขา้ใจ 

4. สรุปประเด็นเป็นความคิดรวบยอดกบัเรื่องที่อ่าน 

 

Brain Based 

Learning 

ช่วงที ่2 การฝึกทักษะทีจ่ าเป็น (Fundamental Skill Training) 

1. ตรวจสอบความเขา้ใจในการอ่าน และสรุปประเด็นของตนเอง 

2. เขียนบรรยายสรุปความเขา้ใจในการอ่าน 

3. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัเพื่อนในชัน้เรียน/กิจกรรมกลุ่มย่อย 

4. สรุปประเด็นรว่มกนั 

ภาพประกอบ 3 รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู ้
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รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้การสอนอ่านรูปแบบ DR-TA (Directed 

Reading – Thinking Activity)  ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบเน้นสมองเป็นฐาน (Brain 

Based Learning) 

ช่วงที ่1 กระบวนการอ่านและคิด 

(Directing The Reading-Thinking Process) 

ขัน้ที่ 1 ครูน าเขา้สู่บทเรียนดว้ยการใหน้กัเรียนดูรูปภาพ แลว้ใหน้ักเรียน

พิจารณาที่มาของเรื่องที่ก าลงัจะอ่านนัน้ว่าจะเป็นเรื่องอะไร เก่ียวกบัอะไร ครูในฐานะผูช้ีแ้นะคอย

ใหค้ าถามเพื่อกระตุน้ความคิดของนักเรียน ใหน้ักเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับ                 

การคาดเดาเนือ้เรื่อง 

ขัน้ที่ 2 ครูใหน้ักเรียนไดอ่้านเนือ้เรื่องแบบคร่าวๆ (Skimming) พรอ้มทัง้ 

หาค าศพัทท์ี่นกัเรียนไม่รูค้วามหมายหรือไม่เขา้ใจประโยคในเนือ้เรื่อง เพื่อใหค้รูอธิบายความหมาย 

หรือชีแ้นะการคาดเดา 

ขั้นที่  3 ครูให้นักเรียนอ่านเนื ้อเรื่องอีกครั้งแบบละเอียด (Scanning)                

เพื่อตรวจสอบการคาดเดาที่นกัเรียนไดคิ้ดไวก้่อนการอ่านเนือ้เรื่อง หากนกัเรียนพบปัญหาในการ

อ่าน เช่น ไม่รูค้วามหมายของค าศัพท ์หรือไม่เขา้ใจประโยคในเนือ้เรื่อง ครูใหช้ีแ้นะนักเรียนดว้ย

การใหน้กัเรียนพิจารณารูปภาพอีกครัง้ อ่านซ า้ๆ เปิดพจนานุกรมหาความหมาย หรือซกัถามเพื่อน

คนอ่ืนในชัน้เรียน เพื่อช่วยกนัระดมความคิด 

ขัน้ที่ 4 ครูใหน้กัเรียนอ่านค าถามและตอบค าถามจากเนือ้เรื่อง ในช่วงนี ้           

ครูอาจใหน้กัเรียนวาดผงัความคิด หรือเขา้กลุม่ เพื่อช่วยกนัหาขอ้มลู และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น           

ซึ่งกันและกัน จากนั้นจึงใหน้ักเรียนไดต้อบค าถามและอภิปรายแสดงความคิดเห็น ตามความ

เขา้ใจของนกัเรียน 

ช่วงที ่2 การฝึกทักษะทีจ่ าเป็น (Fundamental Skill Training) 

ขัน้ที่ 1 ครูสรุปประเด็นของเนือ้เรื่องและสรุปค าตอบร่วมกันกับนักเรียน

อีกครัง้ เพื่อใหน้กัเรียนไดต้รวจสอบว่าตนเองมีความเขา้ใจในการอ่านจบัใจความและสรุปประเด็น

ถกูตอ้งหรือไม่ 
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ขั้นที่  2 นักเรียนท าแบบฝึกหัดโดยเขียนบรรยายความภาษาอังกฤษ                

เพื่อแสดงความคิด ความรูส้กึ และจินตนาการ ที่ไดร้บัจากการอ่านเนือ้เรื่อง บทความ รูปภาพ หรือ

การรบัรูข้อ้มูลจากสื่อประเภทต่างๆ มาเขียนบรรยายเป็นขอ้ความของตนเอง ถูกตอ้งตามหลัก

ไวยากรณ ์หลกัวากยสมัพนัธ ์

ขั้นที่  3 นักเรียนทบทวนเรื่องที่ตนเองเขียน โดยให้ผู้เรียนอภิปราย                

หรือแลกเปลี่ยนกันอ่านเพื่อตรวจสอบร่วมกันถึงความชัดเจนของชิน้งาน ตั้งแต่ความหมายที่

ต้องการจะสื่อ การล าดับความ การใช้ส  านวน ไวยากรณ์ การสะกดค า เพื่อให้นักเรียนมี

ความสามารถในการใชภ้าษามากขึน้ และสามารถเขียนเรื่องต่อมาไดอ้ย่างง่ายและสะดวกขึน้ อาจ

ใหน้กัเรียนช่วยกนัระดมความคิดเพิ่มเติม และตรวจสอบชิน้งานอีกครัง้ 

ขัน้ที่ 4 นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายชิน้งานของตนเองกบัครูผูส้อนและเพื่อน   

ในชัน้เรียน เพื่อใหน้กัเรียนไดซ้กัถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกนั 

1.6 น าแผนการจัดการเรียนรูท้ัง้ 6 แผน ที่สรา้งเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ น าเสนอ

อาจารยท์ี่ปรกึษาวิทยานิพนธ ์และผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นหลกัสตูรและการสอนภาษาองักฤษ จ านวน 

3 ท่าน พิจารณาความถกูตอ้งของเนือ้หา ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา ความเหมาะสมของการจัดการ

เรียนการสอน เพื่อน าขอ้มลูที่ไดร้บัการพิจารณา มาปรบัปรุงและแกไ้ขตามค าแนะน า 

1.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ และ

ปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องแลว้ ไปทดลองสอนกบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอสัสมัชญั

สมทุรปราการ ที่ไม่ใช่กลุม่ตวัอย่างจ านวน 1 หอ้งเรียน เพื่อหาขอ้บกพร่องและน ามาปรบัปรุงแกไ้ข   

ใหเ้รียบรอ้ย ก่อนน าไปทดลองสอนจรงิกบักลุม่ตวัอย่าง 
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2. ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบความสามารถการอ่าน การเขียน

ภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบ DR-TA (Directed Reading – Thinking Activity) ร่วมกับการ

จัดการเรียนรู้แบบเน้นสมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) 

2.1 ศึกษามาตรฐานและตัวชี ้วัด การจัดการเรียนรูข้องนักเรียนระดับชั้น                     

มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 และหลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรียนอสัสมัชญัสมทุรปราการ 

2.2 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เก่ียวข้อง ในการสร้าง

แบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 

2.3 ศึกษาเอกสารที่เก่ียวขอ้งกับการสรา้งเกณฑก์ารประเมินงานเขียนของ  

แสงระวี ดอนแกว้บวั (2558); เสาวลกัษณ ์รตันวิชช ์(2550) และอจัฉรา วงศโ์สธร (2538) เพื่อใช้

เป็นแนวทางในการสรา้งแบบวดัการเขียนภาษาองักฤษ 

2.4 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษแบบ

ตัวเลือก โดยวัดเรื่องการวิเคราะห์ ตีความ แปลความ บอกรายละเอียด จับใจความส าคัญ                  

สรุปความ จ านวน 20 ขอ้ และเมื่อสรา้งแบบทดสอบวัดความสามารถดา้นการอ่านภาษาอังกฤษ

เสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ ผูว้ิจยัไดน้ าไปใหอ้าจารยท์ี่ปรกึษาวิทยานิพนธต์รวจสอบความถกูตอ้ง 

2.5 วิเคราะหห์าค่าจ าแนก (r) และค่าความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบวดั

ความสามารถดา้นการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ โดยพิจารณาขอ้สอบแต่ละขอ้ที่มีค่าอ านาจ

จ าแนกอยู่ระหว่าง .20 ขึน้ไป และค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20-0.80 ขึน้ไป โดยใชโ้ปรแกรม

วิเคราะหส์  าเรจ็รูป ไดค่้าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการอ่านและการ

เขียนภาษาอังกฤษ อยู่ระหว่าง 0.07-0.62 และได้ค่าความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบวัด

ความสามารถดา้นการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ อยู่ระหว่าง 0.28-0.80 

2.6 สร้างเกณฑ์การประเมินการเขียนภาษาอังกฤษและแบบทดสอบ                               

วดัความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ โดยเขียนบรรยายจากค าถามที่ผูว้ิจยัก าหนดให ้ซึ่งเป็น

การเขียนบรรยายที่ทกุคนสามารถเขียนไดจ้ากเรื่องที่อ่านตามรูปแบบ DR-TA (Directed Reading 

– Thinking Activity) น ามาประมวลสรุปเป็นความคิดและประสบการณข์องตนเองตามการเรียนรู้

แบบใชส้มองเป็นฐาน (Brain Based Learning)  เมื่อสรา้งเสร็จแลว้ ผูว้ิจัยไดน้ าไปใหอ้าจารยท์ี่
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ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง หลังจากนั้นน าไปใหผู้เ้ชี่ยวชาญ 3 ท่าน พิจารณา

ความสอดคลอ้งของเกณฑก์ารประเมิน โดยใชส้ตูรการวิเคราะหค่์าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of 

Items-objective Congruence: IOC) เกณฑก์ารคดัเลือก IOC ≥ 0.50 ไดค่้าดชันีความสอดคลอ้ง

ของเนือ้หาระหว่าง 0.50 – 1.00 

2.7 ก าหนดเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนนโดยใชผู้ต้รวจ 2 ท่าน (น าคะแนนของ

ผูต้รวจ 2 ท่านมาหาร 2 เป็นคะแนนที่ไดข้องผูส้อบ) ผูต้รวจแต่ละคนใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนนการ

เขียน (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) เกณฑก์ารผ่านคือ รอ้ยละ 50 ดงัรายละเอียดตาราง 1 และ 2 ดงันี ้

ตาราง 1 เกณฑพ์ิจารณาการใหค้ะแนนการเขียนภาษาองักฤษ 

เกณฑใ์นการพิจารณา คะแนน 

1. การเรียบเรียงเนือ้หาและขอ้มลู 4 

2. การน าเสนอประเด็นมีความชดัเจน 4 

3. รายละเอียดสนบัสนนุประเด็นไดเ้หมาะสม 4 

4. การสรุปเรื่อง 4 

5. โครงสรา้งทางภาษาและไวยากรณ ์ 4 

คะแนนรวม 20 

ตาราง 2 เกณฑก์ารประเมินการเขียนภาษาองักฤษ 

เกณฑใ์นการพิจารณา คะแนน คุณภาพ 

การเรียบเรียงเนือ้หา 

และขอ้มลู 

4 เรียบเรียงข้อมูลได้ถูกต้อง สมเหตุสมผล เนื ้อหา

กระชับรัดกุม ไม่มีเนือ้หาซ า้ซ้อน สามารถอ่านจับ

ใจความได ้80 เปอรเ์ซ็นต ์ขึน้ไป 

 3 เ รี ย บ เ รี ย ง ข้ อ มู ล ไ ด้ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง นั ก  มี ค ว า ม

สมเหตสุมผลพอสมควร สามารถอ่านจบัใจความได้

ประมาณ 60-70 เปอรเ์ซ็นต ์
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ตาราง 2 (ต่อ) 

เกณฑใ์นการพิจารณา คะแนน คุณภาพ 

 2 มีความสบัสนในการเรียบขอ้มูลไม่สมเหตุสมผล มี

เนื ้อหาซ า้ซ้อนกันเป็นส่วนใหญ่ สามารถอ่านจับ

ใจความไดป้ระมาณ 40-50 เปอรเ์ซ็นต ์

 1 การเรียบเรียงวกวน ขาดการประมวลความคิด มี

เนื ้อหาที่ ซ  ้าซ้อนกันมากมาย สามารถอ่านจับ

ใจความไดเ้พียงเล็กนอ้ย หรือแทบจะไม่ไดเ้ลย 

การน าเสนอประเด็น 

มีความชดัเจน 

4 รายละเอียดที่ใช้เชื่อมโยงความคิดเข้าสู่มีความ

ชดัเจนและเขา้ใจง่าย 

 3 รายละเอียดที่น าเสนอมีความสับสนและส่งผลต่อ

ความเขา้ใจเนือ้หา 

 2 ใหร้ายละเอียดสนับสนุนประเด็นนอ้ยและไม่ค่อยมี

ความสอดคลอ้ง ท าใหเ้ขา้ใจเนือ้หาไดย้าก 

 1 ไม่มีการใหร้ายละเอียดที่สอดคลอ้งกบัเนือ้หา 

รายละเอียดสนบัสนนุ

ประเด็นไดอ้ย่างเหมาะสม 

4 เขียนรายละเอียดสนับสนุนประเด็นในเรื่องไดอ้ย่าง

ชดัเจน เขา้ใจง่าย สามารถจินตภาพตามเนือ้เรื่องได ้

 3 เขียนรายละเอียดสนับสนุนประเด็นในเรื่องไดอ้ย่าง

ชดัเจน สามารถจินตภาพตามเนือ้เรื่องไดพ้อสมควร 

แต่ยงัคลมุเครือในบางสว่น 

 2 เขียนรายละเอียดสนับสนุนประเด็นในเรื่องไดไ้ม่ดี 

ไม่ครอบคลุม ไม่ชัดเจน ผู้อ่านค่อนข้างสับสนใน

รายละเอียด 

 



  78 

ตาราง 2 (ต่อ) 

เกณฑใ์นการพิจารณา คะแนน คุณภาพ 

 1 เขียนรายละเอียดสนับสนุนประเด็นในเรื่องไม่ได้ 

หรือไม่มีรายละเอียดสนับสนุน ไม่ครอบคลุม ไม่

ชดัเจน ผูอ่้านไม่เขา้ใจเรื่อง 

การสรุปเรื่อง 4 สรุปเรื่องไดดี้ ชดัเจน ท าใหผู้อ่้านเขา้ใจง่าย 

 3 สรุปเรื่องได้ แต่ยังไม่ชัดเจน ผู้อ่านเข้าใจค่อนขา้ง

ยาก ไม่สบัสน 

 2 สรุปเรื่องไดไ้ม่ดี ไม่มีความชดัเจน ผูอ่้านสบัสน 

 1 สรุปเรื่องไม่ดี ไม่ชดัเจน ผูอ่้านไม่เขา้ใจ หรือไม่มีการ

สรุปเรื่อง 

โครงสรา้งภาษา 

และไวยากรณ ์

5 สามารถใชภ้าษาไดอ้ย่างถูกตอ้ง การเลือกเขียนค า

ไดอ้ย่างถกูตอ้ง เหมาะสม 

 3 สามารถใช้ภาษาได้ และเลือกเขียนค าได้อย่าง

เหมาะสม มีขอ้ผิดพลาดปานกลาง 

 2 สามารถใชภ้าษาไดถู้กตอ้งเพียงเล็กนอ้ย สามารถ

เขียนค าง่ายๆ ในการเขียนอธิบาย มีข้อผิดพลาด

มาก 

 1 ไม่สามารถใชภ้าษาไดถู้กตอ้ง ไม่สามารถเลือกเขียน

ค าได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีข้อผิดพลาดเป็น

สว่นมาก 

คะแนนรวม 20  
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2.8 น าแบบทดสอบความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษ ไปทดลองใชก้ับ

นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอสัสมัชญัสมทุรปราการ จ านวน 1 หอ้งเรียน จ านวน 50 คน 

ที่ไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง 

2.9 ทดสอบความเชื่อมั่นของเกณฑก์ารใหค้ะแนน โดยทดลองแบบทดสอบ

การเขียนภาษาองักฤษกบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 50 คน โดยใชผู้ต้รวจ 2 ท่าน และ

ผูว้ิจัยค านวณหาค่าความสอดคลอ้งของคะแนนที่ไดจ้ากผูต้รวจทัง้ 2 คน หาค่าความเชื่อมั่นของ

เกณฑก์ารประเมิน โดยใชสู้ตรการหาค่าสหสัมพันธ์ของเพียรส์ัน (Pearson Correlation) ไดค่้า

ความเชื่อมั่นของเกณฑก์ารประเมินการเขียนภาษาองักฤษเท่ากบั 0.92 

3. ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน              

การอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 โดยใช้รูปแบบ DR-TA 

(Directed Reading – Thinking Activity)  ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบเน้นสมองเป็นฐาน 

(Brain Based Learning) 

3.1 ศึกษาทฤษฎี และเอกสารที่เก่ียวขอ้งกับความพึงพอใจ เพื่อใชเ้ป็นแนว

ทางการสรา้งแบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรียนต่อการจดัการเรียนการสอน 

3.2 ก าหนดจุดมุ่งหมายของการสรา้งแบบสอบถาม เพื่อเป็นแนวทางการ

สรา้งแบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรียนต่อการจดัการเรียนการสอน 

3.3 สรา้งแบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนการ

สอนที่มีลกัษณะแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 15 ขอ้ ผูว้ิจัยจะใช้

แบบวดัความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนหลงัจากด าเนินการทดลองเสร็จ ใหเ้ลือกตอบ 5 

ค าตอบ มีเกณฑใ์นการใหค้ะแนน ดงันี ้

5 หมายถึง มีความพงึพอใจในระดบั มากที่สดุ 

4 หมายถึง มีความพงึพอใจในระดบั มาก 

3 หมายถึง มีความพงึพอใจในระดบั ปานกลาง 

2 หมายถงึ มีความพงึพอใจในระดบั นอ้ย 

1 หมายถึง มีความพงึพอใจในระดบั นอ้ยที่สดุ 
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3.4 น าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการ

สอน ไปน าเสนอกับอาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง และผูเ้ชี่ยวชาญ

จ านวน 3 ท่าน หลังจากนั้นน าแบบสอบถามมาปรับปรุงตามค าแนะน า โดยใช้เกณฑ์ก าหนด

คะแนนดงันี ้

+1 ส าหรับข้อความที่สอดคล้องกับนิยามความพึงพอใจของนักเรียน                      

ต่อการจัดการเรียนการสอนการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                 

โดยใชรู้ปแบบ DR-TA (Directed Reading – Thinking Activity)  ร่วมกับการจัดการเรียนรูแ้บบ

เนน้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) 

0   ส าหรบัขอ้ความที่ไม่แน่ใจว่าสอดคลอ้งกับนิยามความพึงพอใจของ

นกัเรียนต่อการจดัการเรียนการสอนการอ่าน การเขียนภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา                 

ปีที่ 6 โดยใชรู้ปแบบ DR-TA (Directed Reading – Thinking Activity)  ร่วมกับการจัดการเรียนรู้

แบบเนน้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) 

-1  ส าหรบัขอ้ความที่ไม่สอดคลอ้งกับนิยามความพึงพอใจของนักเรียน

ต่อการจดัการเรียนการสอนการอ่าน การเขียนภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 โดย

ใชรู้ปแบบ DR-TA (Directed Reading – Thinking Activity)  ร่วมกับการจัดการเรียนรูแ้บบเน้น

สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) 

3.5 น าผลที่ไดจ้ากความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญในแต่ละขอ้ ไปหาค่าดัชนี                   

ความสอดคล้องกับค าถามและจุดประสงค์ (Index of Items-objective Congruence: IOC)                

โดยผูว้ิจยัคดัเลือกแบบสอบถามความพงึพอใจที่มีค่าความสอดคลอ้งมากกว่าหรือเท่ากบั 0.50 

3.6 น าแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการจดัการเรียนการสอน                  

การอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 โดยใช้ รูปแบบ DR-TA 

(Directed Reading – Thinking Activity)  รว่มกบัการจดัการเรียนรูแ้บบเนน้สมองเป็นฐาน (Brain 

Based Learning) ไปใชก้ับนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสมัชัญสมทุรปราการ ที่เป็น

กลุม่ตวัอย่าง จ านวน 50 คน 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. แบบแผนการวิจัย 
แบบแผนการวิจัยในครัง้นี ้ เป็นแบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง โดยใชแ้บบแผนการ

ทดลองแบบ One Single Group Pretest-Posttest มีรูปแบบแผนการทดลอง ดงันี ้

ตาราง 3 แบบแผนการวิจยั 

E O1 X O2 

ความหมายของสัญลักษณท์ีใ่ช้ 

E แทน กลุม่การทดลอง (Experimental group) 

O1 แทน การทดสอบก่อนเรียน 

O2 แทน การทดสอบหลงัเรียน 

X แทน กา รจัดกา ร เ รี ย นก า รสอนกา ร อ่ า น  ก า ร เ ขี ย น

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 โดยใช้ รูปแบบ DR-TA (Directed Reading – 

Thinking Activity) รว่มกบัการจดัการเรียนรูแ้บบเนน้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) 

2. วิธีการด าเนินการทดลอง 
2.1 ผูว้ิจยัท าความเขา้ใจกบัผูเ้รียนเก่ียวกบักิจกรรมการเรียนรู ้จุดประสงคก์ารเรียนรู ้

และการวดัและประเมินผล 

2.2 ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ก่อนด าเนินการทดลอง ด้วยแบบทดสอบ

ความสามารถการอ่าน การเขียนภาษาองักฤษ 

2.3 ผูว้ิจัยเป็นผูด้  าเนินการทดลองกับกลุ่มทดลองดว้ยตนเอง ตามแผนการจัดการ

เรียนการรูก้ารอ่าน การเขียนภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ รูปแบบ DR-

TA (Directed Reading – Thinking Activity)  ร่วมกับการจัดการเรียนรูแ้บบเน้นสมองเป็นฐาน 

(Brain Based Learning) จ านวน 6 แผน ที่ผูว้ิจยัจดัท าขึน้และหาคณุภาพแลว้ พรอ้มทัง้บนัทึกผล

การจัดการเรียนรูท้า้ยแผน เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลในการอภิปรายผลการวิจัย ใชเ้วลาทดลองรวม      

16 ชั่วโมง ใน 8 สปัดาห ์
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2.4 ท าการทดสอบหลงัเรียน (Posttest) หลงัด าเนินการทดลองครบตามที่ก าหนดใน

แผนการจดัการเรียนรูก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอย่าง ดว้ยแบบทดสอบความสามารถการอ่าน การเขียน

ภาษาองักฤษ โดยใชแ้บบทดสอบชดุเดียวกบัการทดสอบก่อนเรียน 

2.5 ผูว้ิจยัด าเนินการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 ที่ไดร้บั              

การจัดการเรียนรู ้การอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบ DR-TA (Directed Reading – 

Thinking Activity) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบเน้นสมองเป็นฐาน (Brain Based Learning)

หลงัจากเสรจ็สิน้การทดสอบหลงัเรียน 

2.6 น าผลคะแนนที่ไดจ้ากการทดสอบก่อนเรียน หลงัเรียน และผลการประเมินความ 

พึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้ การอ่าน การเขียน

ภาษาองักฤษโดยใชรู้ปแบบ DR-TA (Directed Reading – Thinking Activity) ร่วมกบัการจดัการ

เรียนรูแ้บบเนน้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) มาวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยวิธีการทางสถิติเพื่อ

ทดสอบสมมติฐาน 

ตาราง 4 สรุปการด าเนินการทดลองของกลุม่ทดลอง (Experimental group) ที่จดัการจดัการเรียน
การสอนการอ่าน การเขียนภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบ DR-TA 
(Directed Reading – Thinking Activity) ร่วมกบัการจดัการเรียนรูแ้บบเนน้สมองเป็นฐาน (Brain 
Based Learning) 

การด าเนินการทดลอง 

สปัดาหท์ี่ 1 ชั่วโมงที่ 1 ท าความเขา้ใจเก่ียวกับการจัดการเรียนรู ้จุดประสงค์การ

เรียนรู ้การวดัและการประเมินผล 

 ชั่วโมงที่ 2 ทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) 

- แบบทดสอบการอ่าน และการเขียนภาษาองักฤษ 

สปัดาหท์ี่ 2 ชั่วโมงที่ 3-4 แบบฝึกการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ ชดุที่ 1 

เรื่อง Seat Belts 

สปัดาหท์ี่ 3 ชั่วโมงที่ 5-6 แบบฝึกการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ ชดุที่ 2 

เรื่อง The Coliseum 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

การด าเนินการทดลอง 
สปัดาหท์ี่ 4 ชั่วโมงที่ 7-8 แบบฝึกการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ ชุดที่ 3 

เรื่อง The Library of Alexandria 
สปัดาหท์ี่ 5 ชั่วโมงที่ 9-10 แบบฝึกการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ ชุดที่ 4 

เรื่อง The Streisand Effect 
สปัดาหท์ี่ 6 ชั่วโมงที่ 11-12 แบบฝึกการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ ชุดที่ 5 

เรื่อง A Tale of Two Countries 
สปัดาหท์ี่ 7 ชั่วโมงที่ 13-14 แบบฝึกการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ ชุดที่ 6 

เรื่อง The Statue of Liberty 
สปัดาหท์ี่ 8 ชั่วโมงที่ 15 ทดสอบหลงัเรียน (Post-Test) 

- แบบทดสอบการอ่าน และการเขียนภาษาองักฤษ 
 ชั่วโมงที่ 16 ท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการ

สอนการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น
มัธยม ศึกษาปีที่  6 โดยใช้รูปแบบ DR-TA ร่วมกับการ
จดัการเรียนรูแ้บบเนน้สมองเป็นฐาน 

การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะหข์้อมูล 

การวิจัยครัง้นี ้มีขัน้ตอนการวิเคราะหข์อ้มูลและการใชส้ถิติต่างๆ เพื่อพิสูจนส์มมติฐาน 

ส าหรบัการวิจยัแต่ละขอ้โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรส์  าเรจ็รูปเพื่อวิเคราะหห์าค่าสถิติต่างๆ ดงันี  ้

1. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ค่ารอ้ยละของคะแนนแบบทดสอบความสามารถการอ่าน              

การเขียนภาษาอังกฤษ โดยใชรู้ปแบบ DR-TA (Directed Reading – Thinking Activity) ร่วมกับ

การจดัการเรียนรูแ้บบเนน้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) นกัเรียนกลุม่ตวัอย่าง ก่อนและ

หลงัในการทดลอง 

2. เปรียบเทียบคะแนนของแบบทดสอบความสามารถการอ่าน การเขียน

ภาษาองักฤษ โดยใชรู้ปแบบ DR-TA (Directed Reading – Thinking Activity) รว่มกบัการจัดการ
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เรียนรูแ้บบเนน้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ก่อนและหลงั

ในการทดลอง โดยใช ้t-test Dependent Samples 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 

ผูว้ิจยัวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปเพื่อวิเคราะหห์าค่าสถิติต่างๆ ดงันี ้

1. หาค่าเฉลี่ย (Mean) ของคะแนนความสามารถการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ             

โดยใช้รูปแบบ DR-TA (Directed Reading – Thinking Activity) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ

เนน้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) 

2. หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนนความสามารถการ

อ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบ DR-TA (Directed Reading – Thinking Activity) 

รว่มกบัการจดัการเรียนรูแ้บบเนน้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) 

3. หาค่าความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนระหว่างทดสอบก่อนเรียน                  

และหลงัเรียน โดยใชส้ถิติ t-test Dependent Samples 



 

บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 

 ในการวิเคราะหข์อ้มูลที่ไดจ้ากผลการทดลอง ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสญัลกัษณท์ี่ใชใ้น

การน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้

 N แทน จ านวนนกัเรียนกลุม่ตวัอย่าง 

 �̅� แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนน 

 𝑆𝐷 แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 𝑡 แทน สถิติการแจกแจงแบบ (t-distribution) 

 df แทน ระดบัขัน้ของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 

การน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน                  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบ DR-TA ร่วมกับการจัดการเรียนรูแ้บบเน้นสมองเป็นฐาน                 

(Brain Based Learning)  ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหข์อ้มลู และน าเสนอผลการวิเคราะหต์ามวตัถุประสงค์

ของการทดลอง ดงันี ้

1. การวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนของแบบทดสอบความสามารถการอ่าน การ

เขียนภาษาองักฤษ โดยใชรู้ปแบบ DR-TA ร่วมกบัการจดัการเรียนรูแ้บบเนน้สมองเป็นฐาน (Brain 

Based Learning) ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ก่อนและหลังในการทดลอง โดยใช้ t-test 

Dependent Samples ดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รูป 

2. การวิเคราะห์ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                   

ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูก้ารอ่าน การเขียนภาษาองักฤษโดยใชรู้ปแบบ DR-TA ร่วมกบัการจดัการ

เรียนรูแ้บบเนน้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) 
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ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

ผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูตามล าดบั ดงันี ้

1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนของแบบทดสอบความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใชรู้ปแบบ DR-TA ร่วมกับการจัดการเรียนรูแ้บบเนน้สมอง

เป็นฐาน (Brain Based Learning) ของนกัเรียนกลุม่ตวัอย่าง ก่อนและหลงัในการทดลอง 

ผูว้ิจยัไดท้ าการทดสอบเพื่อวัดความสามารถการอ่านภาษาองักฤษของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบ DR-TA ร่วมกับการจัดการเรียนรูแ้บบเน้นสมองเป็นฐาน 

(Brain Based Learning) ก่อนและหลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง มาวิเคราะห์

เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนดว้ยสถิติ t-test แบบ dependent sample โดยใชโ้ปรแกรม

ส าเรจ็รูป ดงันี ้

ตาราง 5 ผลการเปรียบเทียบคะแนนของแบบทดสอบความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 โดยใชรู้ปแบบ DR-TA ร่วมกบัการจัดการเรียนรูแ้บบเนน้สมองเป็น

ฐาน (Brain Based Learning) ของนกัเรียนกลุม่ตวัอย่าง ก่อนและหลงัในการทดลอง 

คะแนน N �̅� S.D. t df p-value 

ก่อนเรียน 50 10.28 4.116 
16.697* 49 <0.001 

หลงัเรียน 50 15.04 3.220 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

จากตาราง 6 พบว่า นักเรียนที่ไดร้บัการสอนอ่านภาษาอังกฤษ โดยใชรู้ปแบบ DR-

TA ร่วมกับการจัดการเรียนรูแ้บบเน้นสมองเป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียน                  

มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเฉลี่ย 10.28 และมีคะแนนหลงัเรียนเฉลี่ย 15.04 เมื่อเปรียบเทียบคะแนน

การสอบทัง้สองครัง้ พบว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนของแบบทดสอบความสามารถการเขียนภาษาองักฤษ

ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใชรู้ปแบบ DR-TA ร่วมกับการจัดการเรียนรูแ้บบเนน้สมอง

เป็นฐานของนกัเรียนกลุม่ตวัอย่าง ก่อนและหลงัในการทดลอง 

ผูว้ิจยัไดท้ าการทดสอบเพื่อวดัความสามารถการเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบ DR-TA ร่วมกับการจัดการเรียนรูแ้บบเน้นสมองเป็นฐาน               

ก่อนและหลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ิจัยไดท้ าการสอนโดยใชแ้ผนการจัดการ

เรียนรูก้ารอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษโดยใชรู้ปแบบ DR-TA ร่วมกับการจัดการเรียนรูแ้บบเน้น

สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) จ านวน 6 แผน มาวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความแตกต่าง

ของคะแนนดว้ยสถิติ t-test แบบ dependent sample โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป ดงันี ้

ตาราง 6 ผลการเปรียบเทียบคะแนนของแบบทดสอบความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษของ

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใชรู้ปแบบ DR-TA ร่วมกับการจัดการเรียนรูแ้บบเนน้สมองเป็น

ฐาน ของนกัเรียนกลุม่ตวัอย่าง ก่อนและหลงัในการทดลอง 

คะแนน N �̅� S.D. t df p-value 

ก่อนเรียน 50 11.28 2.718 
15.324* 49 <0.001 

หลงัเรียน 50 15.36 2.961 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

จากตาราง 7 พบว่า นักเรียนที่ไดร้บัการสอนเขียนภาษาอังกฤษ โดยใชรู้ปแบบ 

DR-TA รว่มกบัการจดัการเรียนรูแ้บบเนน้สมองเป็นฐานของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 นกัเรียน                  

มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเฉลี่ย 11.28 และมีคะแนนหลงัเรียนเฉลี่ย 15.36 เมื่อเปรียบเทียบคะแนน

การสอบทัง้สองครัง้ พบว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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3.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ไดร้บัการสอน

อ่านภาษาอังกฤษ และการสอนเขียน โดยใชรู้ปแบบ DR-TA ร่วมกับการจัดการเรียนรูแ้บบเนน้

สมองเป็นฐาน 

ผูว้ิจยัไดท้ าการศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 ที่ไดร้บัการ

จดัการเรียนรู ้การอ่าน การเขียนภาษาองักฤษโดยใชรู้ปแบบ DR-TA รว่มกบัการจดัการเรียนรูแ้บบ

เน้นสมองเป็นฐาน ผู้วิจัยได้ท าการจัดล าดับการประเมินความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ คือ                

ระดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุ มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยที่สดุ โดยใชสู้ตรการวิเคราะหค่์าเฉลี่ย 

และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงันี ้

ตาราง 7 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ไดร้บัการจัดการเรียนรู ้             
การอ่าน การเขียนภาษาองักฤษโดยใชรู้ปแบบ DR-TA รว่มกบัการจดัการเรียนรูแ้บบเนน้สมองเป็น
ฐาน 

ขอ้ รายการ �̅� S.D. 
ระดบัความ

พงึพอใจ 

1 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ มีความแปลกใหม่  

น่าสนใจ และดึงดูดความสนใจของข้าพเจ้าให้

ติดตามอยู่เสมอ 

4.72 0.81 มากที่สดุ 

2 
การจัดล าดับเนือ้หาของครูผู้สอนท าให้ข้าพเจ้ามี

ความเขา้ใจง่ายต่อบทเรียน 
4.46 0.68 มาก 

3 
เนือ้หาน่าสนใจ ไม่ยากง่ายจนเกินไป และสามารถ

น าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้
4.66 0.63 มากที่สดุ 

4 
ครูผูส้อนอธิบายตรงประเด็น และมีการยกตวัอย่าง

ประกอบอย่างชดัเจน 
4.58 0.61 มากที่สดุ 

5 

การใชส้ื่ออปุกรณก์ารสอนมีความเหมาะสม มีความ

น่าสนใจ และส่งเสริมใหข้า้พเจา้เขา้ใจบทเรียนได้

เรว็ขึน้ 

4.32 1.04 มาก 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

ขอ้ รายการ �̅� S.D. 
ระดบัความ

พงึพอใจ 

6 
บรรยากาศการจัดการเรียนรูเ้ป็นกนัเอง สนุกสนาน 

และไม่น่าเบื่อ 
4.84 0.37 มากที่สดุ 

7 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้การอ่าน การเขียน

ภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบ DR-TA  ร่วมกับการ

จดัการเรียนรูแ้บบเนน้สมองเป็นฐาน (Brain Based 

Learning) ท าใหข้า้พเจา้เกิดความกระตือรือรน้ใน

การเรียน 

4.42 0.76 มาก 

8 

ข้าพเจ้าชอบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้การอ่าน      

การเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบ DR-TA  

ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบเน้นสมองเป็นฐาน 

(Brain Based Learning) ที่ฝึกใหรู้จ้ักคิด วิเคราะห ์

แกปั้ญหา และสง่เสรมิความคิดสรา้งสรรค ์

4.42 0.78 มาก 

9 

กิจกรรมการจัดการเรียนรูม้ีการส่งเสริมใหข้า้พเจา้

เกิดการพฒันาครบทัง้ 4 ทกัษะ คือ การฟัง พดู อ่าน 

เขียน 

4.44 0.79 มาก 

10 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้การอ่าน การเขียน

ภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบ DR-TA  ร่วมกับการ

จดัการเรียนรูแ้บบเนน้สมองเป็นฐาน (Brain Based 

Learning) ขา้พเจา้ไดล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเอง 

4.88 0.33 มากที่สดุ 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

ขอ้ รายการ �̅� S.D. 
ระดบัความ

พงึพอใจ 

11 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้การอ่าน การเขียน

ภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบ DR-TA  ร่วมกับการ

จดัการเรียนรูแ้บบเนน้สมองเป็นฐาน (Brain Based 

Learning) ข้าพเจ้าได้พัฒนาการเรียนรู/้ ค าศัพท์/ 

ส  านวน/ และองค์ประกอบในการเขียนอย่าง

กวา้งขวาง 

4.66 0.63 มากที่สดุ 

12 

กิจกรรมการจัดการเรียนรูว้ิชาภาษาอังกฤษ ท าให้

ขา้พเจา้เป็นคนทันสมัย ทันเหตุการณ ์มีประโยชน์

ต่อชีวิตประจ าวนัของขา้พเจา้ 

4.88 0.33 มากที่สดุ 

13 กิจกรรมการจัดการเรียนรูว้ิชาภาษาอังกฤษ เป็น

ประโยชน์ในการประกอบอาชีพของข้าพเจ้าใน

อนาคต 

4.86 0.35 มากที่สดุ 

14 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้การอ่าน การเขียน

ภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบ DR-TA  ร่วมกับการ

จดัการเรียนรูแ้บบเนน้สมองเป็นฐาน (Brain Based 

Learning) มีขัน้ตอนที่ช่วยใหข้า้พเจา้สามารถแกไ้ข

ปัญหาไดด้ว้ยตนเอง 

4.40 0.83 มาก 

15 ข้าพเจ้ามีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการจัดการ

เรียนรู้การอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้

รูปแบบ DR-TA  ร่วมกับการจัดการเรียนรูแ้บบเนน้

สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) 

4.82 0.48 มากที่สดุ 

สรุปผล 4.62 0.33 มากทีสุ่ด 
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เกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนน ดงันี ้

4.21 -  5.00 หมายถึง มีความพงึพอใจในระดบั  มากที่สดุ 

3.41 – 4.20 หมายถึง  มีความพงึพอใจในระดบั  มาก 

2.61 -  3.40 หมายถึง มีความพงึพอใจในระดบั  ปานกลาง 

1.81 – 2.60 หมายถึง  มีความพงึพอใจในระดบั  นอ้ย 

1.00 – 1.80 หมายถึง มีความพงึพอใจในระดบั  นอ้ยที่สดุ 

จากตารางที่ 8 เมื่อศึกษาเกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนความพึงพอใจ 

สรุปไดว้่า นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูจ้ากการทดลอง อยู่ในระดบัมาก

ที่สดุ และเมื่อวิเคราะหค์ะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนกัเรียนในแต่ละหวัขอ้ย่อยมีค่าคะแนนอยู่

ระหว่าง 4.21 – 5.00 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระหว่าง 0.33 – 1.04 รวมทัง้มีคะแนนเฉลี่ยทุก

ขอ้ 4.62 มีคะแนนเฉลี่ยรวมของคะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.33 เมื่อพิจารณาจากเกณฑแ์ปล

ความหมายของคะแนนความพงึพอใจ สรุปไดว้่า นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 มีความพงึพอใจต่อ

การจดัการเรียนรูก้ารอ่าน การเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 โดยใชรู้ปแบบ 

DR-TA ร่วมกับการจัดการเรียนรูแ้บบเน้นสมองเป็นฐาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด               

ทกุประเด็น และโดยรวม 



 

บทที ่5 
สรุป อภปิราย และขอ้เสนอแนะ 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้

มธัยมศึกษาปีที่ 6 โดยใชรู้ปแบบ DR-TA ร่วมกบัการจัดการเรียนรูแ้บบเนน้สมองเป็นฐาน (Brain 

Based Learning)  ผูว้ิจยัไดแ้บ่งหวัขอ้ในการสรุปผล ดงันี ้

1 สรุปผลการวิจยั 

2 อภิปรายผลการวิจยั 

3 ขอ้เสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 

1. นกัเรียนที่ไดร้บัการสอนอ่านภาษาอังกฤษ โดยใชรู้ปแบบ DR-TA ร่วมกบัการจัดการ

เรียนรูแ้บบเนน้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 นกัเรียน

มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเฉลี่ย 10.28 และมีคะแนนหลงัเรียนเฉลี่ย 15.04 เมื่อเปรียบเทียบคะแนน

การสอบทัง้สองครัง้ พบว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

2. นกัเรียนที่ไดร้บัการสอนเขียนภาษาองักฤษ โดยใชรู้ปแบบ DR-TA ร่วมกบัการจดัการ

เรียนรูแ้บบเนน้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 นกัเรียน

มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเฉลี่ย 11.28 และมีคะแนนหลงัเรียนเฉลี่ย 15.36 เมื่อเปรียบเทียบคะแนน

การสอบทัง้สองครัง้ พบว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

3. นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรูก้ารอ่าน การเขียน

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใชรู้ปแบบ DR-TA ร่วมกับการจัดการเรียนรู้

แบบเนน้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) มีความพงึพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
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อภปิรายผล 

ผลจากการศึกษาความสามารถการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน                          

ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 โดยใชรู้ปแบบ DR-TA (Directed Reading – Thinking Activity) รว่มกบัการ

จดัการเรียนรูแ้บบเนน้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) สามารถน ามาอภิปรายผลการวิจยั

ตามจดุมุ่งหมายของการวิจยั ไดด้งันี ้

1. การศึกษาการพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษดว้ยวิธี DR-TA (Directed 

Reading – Thinking Activity) ควบคู่กบัการพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษโดยใชก้ารจัดการ

เรียนรูแ้บบเนน้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) ผลปรากฏว่า นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 

6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้การอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบ DR-TA (Direct 

Reading – Thinking Activity) ร่วมกับการจัดการเรียนรูแ้บบเน้นสมองเป็นฐาน  (Brain Based 

Learning) มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ และการเขียนภาษาอังกฤษหลงัการทดลอง 

สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย 

โดยสามารถอธิบายไดด้งันี ้

1.1 ก่อนด าเนินการทดลอง ผูว้ิจยัไดท้ าความเขา้ใจกบันกัเรียนถึงกระบวนการจดัการ

เรียนรู้ จุดประสงค์ การวัดและการประเมินผล เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจใน

ความหมาย ลักษณะ องค์ประกอบของการอ่าน มีความสามารถในการจับใจความ คาดเดา 

ตีความ และสรุปความจากการอ่านได ้สามารถน ามาสรุปเป็นความคิดรวบยอด แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น โดยผสมผสานรูปแบบการจดัการเรียนรูแ้บบเนน้สมองเป็นฐาน  (Brain Based Learning) 

เพื่อใหน้กัเรียนฝึกทกัษะการคิด การวิเคราะห ์การคน้หาค าตอบจากเนือ้เรื่องที่อ่าน ซึ่งสอดคลอ้ง

กับโชวกลู (Seyihoglu และ Kaptan, 2012) ไดก้ล่าวถึงขอ้ดีของการจัดการเรียนรูแ้บบเนน้สมอง

เป็นฐาน (Brain Based Learning) ไวว้่า การจดัการเรียนรูแ้บบเนน้สมองเป็นฐานส าหรบัการสอน

อ่าน สามารถส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจในการอ่านไดดี้ขึน้ สามารถคาดเดาค าตอบจากขอ้

ค าถามโดยอาศยัประสบการณเ์ดิมที่ตนมีร่วมกบัสมาชิก เป็นการสง่เสรมิใหผู้เ้รียนมีความสนใจใน

การเรียนรูไ้ดอ้ย่างสนุกสนาน มีรูปแบบกิจกรรมการจดัการเรียนรูท้ี่เหมาะสมกบัการพฒันาทักษะ

การอ่านของผูเ้รียน  
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1.2 ผู้วิจัยได้บันทึกผลการจัดการเรียนรู ้ในระหว่างการจัดกิจกรรมท้ายแผนการ

จัดการเรียนรู้การอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบ DR-TA (Directed Reading – 

Thinking Activity) ร่วมกับการจัดการเรียนรูแ้บบเน้นสมองเป็นฐาน (Brain Based Learning)              

ที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้จ านวน 6 แผน สรุปผลดงันี ้

ช่วงที่ 1 กระบวนการอ่านและคิด (Directing The Reading-Thinking Process) 

ขัน้ที่ 1 ตัง้เปา้หมายในการอ่าน คาดเดาเนือ้เรื่อง จากการสงัเกตนกัเรียนกลุ่ม

ตัวอย่าง พบว่า นักเรียนให้ความสนใจในสื่อที่น าเขา้สู่บทเรียน เช่น สื่อวิ ดีทัศน์ ภาพตัวอย่าง         

การใบค้ าศัพทท์ี่เก่ียวขอ้งกับเนือ้เรื่อง โดยใหน้ักเรียนคาดเดาถึงเนือ้เรื่องที่จะไดเ้รียนรู ้ เพื่อตั้ง

จุดมุ่งหมายในการอ่าน นกัเรียนมีการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในชัน้เรียนว่าตรง

กับสิ่งที่ตนเองคาดเดาไวห้รือไม่ นักเรียนบางคนที่มีประสบการณห์รือเรื่องราวที่เก่ียวขอ้งกับเนือ้

เรื่องในบทอ่านสามารถตัง้เป้าหมาย คาดเดาไดเ้ร็วกว่านักเรียนที่ไม่มีประสบการณเ์ก่ียวกับเนือ้

เรื่องที่จะเรียน 

ขัน้ที่ 2 นกัเรียนอ่านเนือ้เรื่องครา่วๆ (Skimming) เพื่อหาค าศพัทท์ี่นกัเรียนไม่

รูค้วามหมายหรือไม่เขา้ใจประโยคในเนือ้เรื่อง เพื่อใหค้รูอธิบายความหมาย หรือชีแ้นะการคาดเดา  

เมื่อนักเรียนรูค้วามหมายของค าศัพทท์ี่ตนไม่รูแ้ลว้ นักเรียนสามารถคาดเดาเรื่องราวในเนือ้เรื่อง

ไดม้ากขึน้ ผูว้ิจัยสังเกตเห็นไดว้่า นักเรียนหลายคนสามารถตอบค าถามที่ผูว้ิจัยตั้งค าถามเพื่อ

น าเขา้สู่บทเรียนไดถู้กตอ้งและรวดเร็วมากขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกับ ทิศนา (2561, น. 131-132) ที่ได้

กล่าวถึงกระบวนการจัดการเรียนรูแ้บบเน้นประสบการณท์ี่จ  าเป็นต่อการเรียนรู ้ในเรื่องที่เรียนรู้

ก่อน และใหผู้เ้รียนสังเกต ทบทวนสิ่งที่เกิดขึน้ และน าสิ่งที่เกิดขึน้มาพิจารณาไตร่ตรองร่วมกัน

จนกระทั่งผูเ้รียนสามารถสรา้งความคิดรวบยอดหรือสมมติฐานต่างๆ ในเรื่องที่เรียนรูแ้ลว้จึงน า

ความคิดหรือสมมติฐานเหลา่นัน้ไปทดลองหรือประยุกตใ์ชใ้นสถานการณใ์หม่ๆต่อไป 

ขัน้ที่ 3 อ่านเนือ้เรื่องแบบละเอียด (Scanning) ตรวจสอบความเขา้ใจ ผูว้ิจยั

สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนจากการจดัการเรียนรู ้พบว่า นกัเรียนสามารถเขา้ใจเนือ้เรื่องที่อ่านได้

เร็วขึน้ โดยมีองคป์ระกอบจากการรูค้  าศพัทท์ี่นกัเรียนหาความหมายมาก่อนแลว้ นกัเรียนสามารถ

ตอบไดว้่าค าศัพทน์ัน้ๆ มีความหมายว่าอะไร และนักเรียนยังสามารถอธิบายเก่ียวกับโครงสรา้ง
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ทางไวยากรณ์ โดยอาศัยการสังเกตชนิดของค า และการคาดเดาจากบริบท ท าใหก้ิจกรรมการ

เรียนรูข้องผูเ้รียนมีความหลากหลายมากขึน้ 

ขัน้ที่ 4 สรุปประเด็นเป็นความคิดรวบยอดกบัเรื่องที่อ่าน เมื่อผูว้ิจยัใหน้กัเรียน

อ่านเนือ้เรื่องอย่างละเอียดแลว้ ผูว้ิจัยใหน้ักเรียนแยกเขา้กลุ่มย่อย แบ่งเป็นกลุ่มละ 5 คน เพื่อ

แลกเปลี่ยนความคิด และสรุปประเด็นที่ได้จากเนื ้อเรื่องที่ อ่าน พรอ้มทั้งตอบค าถาม จากชุด

แบบฝึกหดัที่ผูว้ิจยัไดม้อบหมาย 

ช่วงที่ 2 การฝึกทกัษะที่จ  าเป็น (Fundamental Skill Training) 

ขั้นที่ 1 ผูว้ิจัยน ากระบวนการจัดการเรียนรูแ้บบเน้นสมองเป็นฐาน (Brain 

Based Learning) มาใชใ้นการจดักิจกรรมช่วงที่ 2 เพื่อน าเขา้สู่การพฒันาความสามารถการเขียน

ภาษาอังกฤษของนักเรียน หลังจากได้ฝึกทักษะการอ่านจากช่วงที่  1 ของรูปแบบ DR-TA 

(Directed Reading – Thinking Activity) แลว้ ผูว้ิจยัใชก้ิจกรรมการถามตอบเพื่อใหน้ักเรียนสรุป

ประเด็น และตรวจสอบความเขา้ใจของเนือ้เรื่องที่อ่าน ใหน้กัเรียนเกิดกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ 

สามารถตัง้ค าถามเก่ียวกับประเด็นที่สงสัย แสวงหาค าตอบที่มีความสมเหตุสมผล ผูว้ิจัยใชส้ื่อ

ออนไลนม์าช่วยในการสรา้งบรรยากาศการเรียนรูใ้ห้สนุกสนานมากขึน้  เช่น กิจกรรมกระดาน

ความคิด กิจกรรมเกมถามตอบออนไลน ์หรือการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนตัง้ค าถาม และใหเ้พื่อนใน

ชัน้เรียนช่วยกนัหาค าตอบ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดรว่มกนั ในขัน้นี ้ ผูว้ิจยัพบว่า นกัเรียนใหค้วาม

สนใจการตอบค าถาม และร่วมมือกนัในกลุ่มของตนเองเป็นอย่างดี สอดคลอ้งกบัขัน้ตอนกิจกรรม

การจดัการเรียนรูแ้บบเนน้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) ของเจนเซ่น (Jensen, 2009) 

ที่กล่าวถึงขั้นตอน Elaboration ว่าเป็นขั้นของกระบวนการที่นักเรียนจะเรียนรูโ้ดยการใช้ข้อมูล             

และขอ้คิดเห็นเพื่อสนับสนุนเชื่อมโยงการเรียนรูแ้ละเพื่อตรวจสอบแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด เกิด

ความรูใ้หม่จากเนือ้หาที่ไดเ้รียนรู ้ครูผูส้อนควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดร้่วมกนัสรุปเนือ้หาที่เรียนรู้

ไปจากกิจกรรมก่อนหนา้นี ้กระตุน้ใหเ้กิดการอภิปรายกลุ่มพรอ้มทัง้เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สดง

ความคิดของตนและแลกเปลี่ยนความคิดรว่มกนัในชัน้เรียน 
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ขัน้ที่ 2 เขียนบรรยายสรุปความเขา้ใจในการอ่าน หลังจากที่นกัเรียนเขา้กลุม่

เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและช่วยกันตอบค าถาม เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจในการอ่านแลว้ 

ผูว้ิจยัใหน้กัเรียนสรุปความคิด ความเขา้ใจของตนเอง และน ามาเขียนบรรยาย สรุปประเด็นส าคญั 

เขียนแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในแนวคิดของตนเอง โดยผูว้ิจยัก าหนดให้นกัเรียนเขียนประมาณ 

50 – 100 ค า ในขั้นนี ้ผูว้ิจัยพบว่า นักเรียนมีความสามารถในการเขียนดีขึน้เป็นล าดับจากการ

ฝึกฝนการเขียนในหลายๆ ครัง้ และไดร้บัการตรวจความถูกตอ้งของการเขียนจากครูผูส้อนชาว

ต่างประเทศที่เขา้มาช่วยในการตรวจงานเขียนของนกัเรียน 

ขั้นที่  3 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในชั้นเรียน/กิจกรรมกลุ่มย่อย 

หลังจากที่นักเรียนเขียนบรรยายสรุปความเข้าใจในการอ่านของตนเองแลว้ ผู้วิจัยให้นักเรียน

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัเพื่อนในชัน้เรียนเพิ่มเติม โดยการใชส้ื่อออนไลนเ์ขา้มาช่วยจดักิจกรรม

การเรียนรูใ้หม้ีความหลากหลายมากขึน้ นกัเรียนสามารถตัง้ประเด็นค าถามที่แตกต่างกันไปตาม

ความคิดของตนไดอ้ย่างอิสระ ซึ่งสอดคลอ้งกบัฮิวจ ์(Hughes, 2007) ไดส้รุปกระบวนการเขียนไว ้

3 ขั้นตอนคือ Prewriting เป็นกระบวนการวางแผนการเขียน นักเรียนสรุปเนือ้เรื่องที่อ่านตาม

แนวคิดของตนเอง โดยเชื่อมโยงกับประสบการณ ์ความรูเ้ดิมของตนเอง น ามาสู่ขัน้ตอนที่ 2 คือ 

Writing กระบวนการเขียนถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นตวัอกัษร ซึ่งในขัน้ตอนนีอ้าจเป็นเพียงการ

ร่างขอ้มูลคร่าวๆ ยังไม่ถูกตอ้งหรือสมบูรณ์แบบ ผูว้ิจัยจึงเปิดโอกาสใหน้ักเรียนสามารถน างาน

เขียนของตนเองมาทบทวนรูปแบบการเขียน การใชภ้าษา น าเขา้สู่ขัน้ตอน Revising กระบวนการ

ปรับปรุงแก้ไข โดยให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่ อน น าเสนองานเขียนของตนเอง เพื่อให้

นกัเรียนเปรียบเทียบงานเขียนของตนเองกบัเพื่อนในชัน้เรียน และน ามาพฒันา ปรบัปรุงจนเป็นที่

พอใจ 

ขั้นที่  4 สรุปประเด็นร่วมกัน ผู้วิจัยสรุปเนื ้อเรื่องให้นักเรียนทบทวน และ

ตรวจสอบความเขา้ใจว่านักเรียนเขา้ใจเนือ้เรื่องตรงกันหรือไม่ จากนัน้ผูว้ิจัยเฉลยค าตอบในชุด

แบบฝึกหดั และสรุปผลคะแนนของนักเรียนเป็นรายบุคคล พบว่า นกัเรียนมีความสามารถในการ

อ่าน การเขียนดีขึน้อย่างต่อเนื่อง สอดคลอ้งกบัฟาเรล (Farrell, 2016) ไดก้ล่าวไวว้่า การอ่านและ

การเขียนมีความสมัพนัธก์นั หากนกัเรียนมีความเขา้ใจถึงขัน้ตอนในการอ่าน มีความรูใ้นเรื่องของ 
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ค า ส านวน ประโยค รูปแบบภาษา และสามารถจดจ าสิ่งที่อ่านได ้นักเรียนจะสามารถถ่ายทอด

เรื่องราว หรือถ่ายทอดความคิดของตนเองผ่านการเขียนไดอ้ย่างเป็นระบบ 

จากที่อภิปรายผลมานี ้สรุปไดว้่า การสอนอ่าน การสอนเขียนโดยใชรู้ปแบบ DR-TA 

(Directed Reading – Thinking Activity) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบเน้นสมองเป็นฐาน                    

(Brain Based Learning) ช่วยใหน้กัเรียนมีความสามารถในการอ่าน และการเขียนดีขึน้ โดยอาศยั

ความเขา้ใจในองคป์ระกอบของการอ่านดังที่ บาเบอร ์(Taboada Barber และคนอ่ืน ๆ, 2015) 

และประชุมพร ถิระวนัธุ ์(2541, น. 16) ไดก้ล่าวไวว้่า การอ่านนัน้มีองคป์ระกอบที่ส  าคญัที่จะช่วย

ให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจในการอ่านได้เร็วขึน้ คือ ผู้อ่านจะต้องมีประสบการณ์และความรูเ้ดิม 

(Schema) ในสิ่งที่จะอ่านมาก่อนไม่มากก็นอ้ย และผูอ่้านตอ้งใชก้ระบวนการคิดวิเคราะหเ์นือ้เรื่อง 

(Text Schema) ในการ อ่านประกอบกับความ รู้ทางด้านภาษา (Linguistic Knowledge) 

ความสัมพันธ์เก่ียวกับค าและความหมายของค า เมื่อผู้อ่านฝึกฝนตนเองจนมีทักษะมากขึน้ 

ความสามารถในการอ่านจะมีมากขึน้ไปดว้ย รวมไปถึงทักษะการเขียนของนักเรียนที่ไดร้บัการ

ฝึกฝนไปพร้อมกับการอ่าน นักเรียนสามารถวิ เคราะห์ลักษณะของโครงสร้างทางภาษา 

(Schematic Structure) เรียนรูค้  าศพัท ์(Vocabulary) ท าใหน้กัเรียนเขา้ใจในวิธีการใชภ้าษาเขียน

มากขึน้ สามารถก าหนดเป้าหมาย หรือวางแผนการเขียนของตนเองได้ดีขึน้ จากงานวิจัยของ 

กญัญารตัน ์หรดี (2557, น. 72-80); นนัทนชั ตนบญุ (2553, น. 55-61); ปิยพงษ ์พรมนนท ์(2558, 

น. 152-160) และกิติยา จินดารตัน ์(2561, น. 76-80) พบว่า การเขียนเชิงสรา้งสรรคส์ามารถ

สง่เสรมิความสามารถการเขียนภาษาองักฤษของผูเ้รียนใหอ้ยู่ในระดบัดีขึน้ได ้เนื่องจากในรูปแบบ

กิจกรรมการจัดการเรียนรู ้ผูเ้รียนจะไดร้บัขอ้มูล ค า ประโยค ส านวน ที่ไดจ้ากการอ่านมาก่อน 

ดังนั้นการสอนทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร จึงมีความจ าเป็นที่ต้องควบคู่กับการสอน

ภาษาองักฤษในทกัษะอ่ืนดว้ย ดงัที่ผูว้ิจยัเลือกการสอนอ่านควบคู่กบัการสอนเขียน การสอนอ่าน

และการสอนเขียนจึงมีความสัมพันธ์กัน ครูผูส้อนจึงควรจัดการเรียนรูห้ลากหลายรูปแบบ เพื่อ

กระตุ้นให้ผู ้เรียนเกิดความคิด ขยายความคิดให้มีความหลากหลายมากขึน้ มีความละเอียด 

รอบคอบ คิดกวา้งขวางขึน้ มีเหตผุล ถกูตอ้ง และน่าเชื่อถือ มีการจดักิจกรรมสง่เสรมิใหผู้เ้รียนไดใ้ช้

ความคิดสรา้งสรรค ์มีการสงัเกต ตัง้ค าถาม เปรียบเทียบ เชื่อมโยงความรู ้ประสบการณเ์ดิมของ
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ตน (Schema) ผสมผสานกับความรูใ้หม่ที่ไดร้บัมาเขียนถ่ายทอดเรื่องราว ขยายความ ตีความ 

สรุปความ รวมถึงเขียนบรรยายความเพื่อสื่อสารใหผู้อ่ื้นเขา้ใจไดด้งังานวิจยัที่ไดย้กมาขา้งตน้แสดง

ให้เห็นว่าการอ่านและการเขียนสามารถพัฒนาไปพร้อมกันได้ และส่งเสริมให้นักเรียนมี

ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการสื่อสารดีขึน้ 

2. จากผลการวิ เคราะห์ความพึงพอใจสามารถสรุปได้ว่า นักเรียนระดับชั้น

มธัยมศึกษาปีที่ 6 ที่ไดร้บัการสอนอ่าน การสอนเขียน โดยใชรู้ปแบบ DR-TA (Directed Reading 

– Thinking Activity) ร่วมกับการจัดการเรียนรูแ้บบเน้นสมองเป็นฐาน (Brain Based Learning)     

มีความพึงพอใจระดับมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยของการสรุปผลอยู่ที่ 4.62 จึงกล่าวไดว้่า การสอนอ่าน 

การสอนเขียน โดยใชรู้ปแบบ DR-TA (Directed Reading – Thinking Activity) รว่มกบัการจดัการ

เรียนรูแ้บบเนน้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) สง่ผลใหน้กัเรียนเกิดความกระตือรือรน้ใน

การเรียนมากขึน้ เพราะการสอนอ่านโดยใชรู้ปแบบ DR-TA เป็นวิธีการสอนที่แปลกใหม่ น่าสนใจ 

และนกัเรียนใหเ้กิดกระบวนการคิด วิเคราะห ์นกัเรียนไดม้ีโอกาสฝึกฝนการอ่าน การเดาความ การ

ตัง้ประเด็นค าถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สรุปประเด็นของเนือ้เรื่องเป็นความคิดรวบยอด

กบัเรื่องที่อ่าน จนไปสูข่ัน้ตอนของกิจกรรมการจดัการเรียนรูแ้บบเนน้สมองเป็นฐาน (Brain Based 

Learning) นกัเรียนไดฝึ้กฝนทกัษะการเขียนอย่างเป็นขัน้ตอน สามารถเรียบเรียงเนือ้หาและขอ้มลู

จากเนือ้เรื่อง เขียนรายละเอียดสนับสนุนประเด็นได้อย่างเหมาะสม สามารถใชภ้าษาไดอ้ย่าง

ถูกตอ้งตามโครงสรา้งภาษาและไวยากรณ ์จากงานวิจยัของเคอรสเลค (Kerslake, 2020, p.172-

185); โกเซน (Göçen, 2019, p.19-23) ไดน้ ารูปแบบ DR-TA ไปใชใ้นการพัฒนาความสามารถ

การสอนอ่าน การสอนเขียนพบว่า นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ

สงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติกว่าการสอนในรูปแบบเดิม โดยมีผลสืบเนื่องมาจากวิธีการจดัการ

เรียนรูโ้ดยใชรู้ปแบบ DR-TA (Directed Reading – Thinking Activity) มีกระบวนการเนน้ผูเ้รียน

เป็นกลุ่ม นกัเรียนไดม้ีโอกาสไดท้ ากิจกรรมร่วมกับเพื่อนในชัน้เรียน ซึ่งเป็นบรรยากาศการจัดการ

เรียนรูท้ี่นกัเรียนไม่ค่อยไดม้ีโอกาสไดป้ฏิบติัร่วมกนัเท่าใดนกั นกัเรียนจึงมีความรูส้ึกว่าการจดัการ

เรียนรูโ้ดยใชรู้ปแบบ DR-TA (Directed Reading – Thinking Activity) นีม้ีความแตกต่างกับการ

จดัการเรียนรูใ้นรูปแบบเดิม นกัเรียนมีความรูส้ึกผ่อนคลายและเป็นอิสระในการถ่ายทอดความคิด
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ของตนเองจากการสรุปประเด็นเนือ้เรื่องที่อ่าน สามารถน าขอ้มูลมาวางแผนการเขียนอย่างเป็น

ระบบ สง่ผลใหน้กัเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียน และมีความสนใจในการฝึกทกัษะการอ่าน 

การเขียนมากขึน้ 

ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะในการจดัการเรียนรู ้

1.1 ดว้ยสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) ท าใหก้าร

จดัการเรียนการสอนตอ้งจัดในรูปแบบออนไลน ์การเลือกเนือ้หาในการสอนออนไลน ์ครูผูส้อนจึง

ควรเลือกเนือ้เรื่องที่ไม่ยาวจนเกินไปและเป็นเรื่องที่นกัเรียนมีประสบการณห์รือเป็นความรูร้อบตวัที่

นกัเรียนสามารถเขา้ใจไดง้่าย เหมาะสมกบัระยะเวลา และการจดัการเรียนรูใ้นรูปแบบออนไลน ์

1.2 ครูควรสรา้งบรรยากาศในการจดัการเรียนรูท้ี่เหมาะสมกบัการสอนออนไลน ์โดย

เลือกใชส้ื่อการสอนที่เหมาะสม เช่น สื่อวีดิทศัน ์เกมออนไลน ์กระดานถามตอบออนไลน ์เป็นตน้ 

เพื่อกระตุน้ใหน้กัเรียนมีสว่นรว่มในชัน้เรียนออนไลนใ์หม้ากที่สดุ 

1.3 มุ่งเนน้ใหน้ักเรียนตัง้ประเด็นถามตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในชัน้

เรียน โดยครูผูส้อนท าหนา้ที่เป็นผูค้วบคมุชัน้เรียน คอยกระตุน้นกัเรียนใหท้ ากิจกรรมรว่มกนั 

1.4 เปิดโอกาสให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเรียนรู ้โดยอาจให้นักเรียน

สืบคน้ขอ้มลูเพิ่มเติมจากหวัขอ้การเรียนรู ้คน้หาความหมายของค าศพัท ์

1.5 คัดเลือกเนือ้หาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย สอดคลอ้งกับหลกัสูตรการ

จดัการเรียนรูว้ิชาภาษาองักฤษ เช่น ข่าว เหตกุารณใ์นปัจจุบนั หรือบทอ่านที่มาจากนิยาย ละครที่

เป็นที่รูจ้กั เพื่อดงึความสนใจของนกัเรียน 

2. ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 

2.1 น าแผนการจดัการเรียนรูไ้ปทดลองกบันกัเรียนกลุ่มอ่ืนๆ เพื่อศึกษาผลการวิจยัที่

หลากหลายมากขึน้ 

2.2 ศึกษาเปรียบเทียบ การสอนอ่าน การสอนเขียนโดยใชรู้ปแบบ DR-TA (Direct 

Reading – Thinking Activity) ร่วมกับการจัดการเรียนรูแ้บบเน้นสมองเป็นฐาน (Brain Based 
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Learning) กับวิธีการสอนในรูปแบบอ่ืนๆ เพื่อศึกษาว่าเทคนิคหรือวิ ธีการสอนรูปแบบใด จะ

สามารถพฒันานกัเรียนใหเ้กิดประสิทธิภาพในการเรียนรูม้ากกว่ากนั 

2.3 พัฒนารูปแบบการสอนอ่าน การสอนเขียนโดยใช้รูปแบบ DR-TA (Direct 

Reading – Thinking Activity) โดยใช้สื่อการสอนประเภทต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อ

สอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรูใ้นยุคสื่อดิจิตลั 
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ภาคผนวก ก 
หนังสือขอความอนุเคราะหผ์ู้เช่ียวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมอืวิจัย 
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ภาคผนวก ข 
เคร่ืองมือเก็บข้อมูลการทดลอง 

1. แบบประเมินความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู ้(IOC) 
2. ตวัอย่างแผนการจดัการเรียนรู ้
3. เอกสารประกอบการจดัการเรียนรู ้
4. แบบทดสอบความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาองักฤษ ก่อนและหลงัการทดลอง 
5. แบบประเมินความสามารถการเขียนภาษาองักฤษ 
6. แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูก้ารอ่าน 
การเขียนภาษาองักฤษโดยใชรู้ปแบบ DR-TA รว่มกบัการจดัการเรียนรูแ้บบเนน้สมองเป็นฐาน 
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แบบประเมินดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 

ส าหรับผู้เชี่ยวชาญพิจารณาประเมิน และให้ค าแนะน า 
 
การวิจัยเร่ือง   

การพฒันาความสามารถการอ่าน การเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 
โดยใชรู้ปแบบ DR-TA รว่มกบัการจดัการเรียนรูแ้บบเนน้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) 

ผู้วิจัย 
 นายภาคิน แจง้กิจ 
ค าชีแ้จง 
 เชิญท่านพิจารณาข้อค าถาม/ข้อสอบ ส าหรับการวิจัยแต่ละข้อว่า มีความเหมาะสม ไม่ขัด
จรยิธรรม และสอดคลอ้งกบั นิยามเชิงปฏิบตัิการ วตัถปุระสงค ์ของตวัแปรที่ศกึษาหรือไม่ 

ถา้พิจารณาแลว้เห็นว่า สอดคลอ้งใหท้่านเขียน    ที่ช่อง  +1, ไม่แน่ใจ ที่ช่อง 0, ไม่สอดคลอ้ง 
ที่ช่อง  -1  และกรุณาใหค้ าแนะน าเพื่อพฒันาและปรบัปรุงในขัน้ตอนต่อไป 

แบบประเมินมี 2 ตอน 
ตอนที ่1: ข้อมูลเบือ้งต้นของผู้เช่ียวชาญ 

ชื่อ-สกลุ ผูป้ระเมิน……………………………………………………………………………….. 
ต าแหน่ง…………….……………………………………………………………………………. 
สถานที่ท  างาน………………………….………………………………………………………… 

ตอนที ่2: พิจารณารายการประเมินว่าสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้หรือไม่ 
             โดยใส่เคร่ืองหมาย ลงในช่องทีท่่านพิจารณา 

ข้อ ข้อค าถามส าหรับการวิจัย 
ความคิดเหน็ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 
ด้านแผนการจัดการเรียนรู้ 

1 มีหัวข้อชัดเจนตรงตามรูปแบบแผนการ
จดัการเรียนรู ้

   
 

2 จุดประสงคก์ารเรียนรูช้ดัเจน สามารถพฒันา
ผูเ้รียนเพื่อใหบ้รรลผุลการเรียนรูไ้ดง้่ายขึน้ 

   
 

3 กิจกรรมการจดัการเรียนรูม้ีขัน้ตอนตรงตาม กระบวนการอ่านและการคิด 
(Direct Reading – Thinking Process) 
3.1 การตรวจสอบความเขา้ใจ     
3.2 การสรุปความคิดรวบยอด     
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ข้อ ข้อค าถามส าหรับการวิจัย 
ความคิดเหน็ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 
3.3 การพัฒนาการ เขี ยน เพื่ อถ่ า ยทอด
ความคิด  

   
 

4 ก าหนดวิ ธีวัดประเมินผลสอดคล้องกับ
จดุประสงคก์ารจดัการเรียนรู ้

   
 

ด้านเนือ้หาในการจัดการเรียนรู้ 
5 เนือ้หามีความสอดคลอ้งกับจุดประสงคก์าร

เรียนรู ้
   

 

6 เนือ้หามีความละเอียดและชดัเจน     
7 เหมาะสมกบัวยัและความสนใจของนกัเรียน     
8 เนื ้อหาเป็นไปตามล าดับขั้นตอนของการ

เรียนรู ้
   

 

9 เนือ้หามีความเหมาะสมกบัเวลา     
10 ภาษามีความถกูตอ้งและเขา้ใจง่าย     

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม......................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ลงชื่อ ................................................. ผูเ้ชี่ยวชาญ 

(.............................................) 
วนัที่ ....... เดือน ..................พ.ศ. ...… 
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Lesson Plan for Experimental Group 
Unit:    Short Reading Comprehension Passages 
Title:    (……)       Level:  Secondary 6 
Date:   (……)       Time:   2 hrs. (1 weeks) 

Standard & Indicators: F1.1 M6/3 Understanding of and capacity to interpret what has been 
heard and read from various types of media, and ability to express opinions with proper 
reasoning. 
Concept: Reading and writing by using the text type that students are able to practice the 
language in dairy life, and promote reading ability, interpret and summarize the main ideas of 
the story according to get a written plan to write effectively because of students are able to use 
vocabularies, idioms and text structure that they have gained from a reading. 
Objectives: 
The students will be able to: 

1 The students will be able to comprehend the reading passages. 
2 The students will be able to guess possible meaning of contextual words from  
the text. 

4 The students will be able to predict, confirm, or revise their predictions about 
the content of the text using prior knowledge and experience, title, illustrations, and 
textual information. 

4 The students will be able to answer the questions correctly. 
5 The students will be able to summarize the main idea of the passages. 

Vocabularies: 
significant, complexion, countenance, disconsolate, vague, exertion, graveness 

Structure: 
Grammar: Present Simple Tense, Past Simple Tense, Etc. 
Writing: Creative writing structure 

Materials: 
 1 Text: Reading Comprehension, Marshall Cavendish Education, Singapore. 
 2 Worksheet. 
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Teaching and Learning Procedures: 
Phase 1: Directed Reading-Thinking Process 

Step 1: Warm-up 
1) The teacher lets students in each group relevant the text and analyzes its content structure 
by asking students the following questions; 
     - What is this story about? 
     - What kind of genre is it? 
     - What is the second, third and forth paragraph about? 
     - What do you already know about this topic? 

Step 2: Prediction 
2) The teacher tells students to volunteer and show their predictions about what the millionaire 
do and the teacher writes down students’ predictions on the board. 
3)  Students predict what the next paragraph is going to be discussed about. 
4)  Students write their predictions down on a given frame. (worksheet) 

Step 3: Silent Reading 
5)  Students read the first section of the text silently to find out whether they are right in their 
predictions. 
6)  Students summarize what they read in their own words on Worksheet. 
(If students don’t know the meaning of words, the teacher lets them read the sentences again 
by looking at the pictures or ask the teacher.) 

Step 4: Checking for Understanding 
7)   The teacher asks students to close the first section of the text and asks the questions to 
check for understanding and then students read the first section of the text again to check their 
understanding. 

Step 5: Predicting next Section 
8) Students predict, read the second section silently, and check for understanding as steps 2-4. 
9) Students predict, read the third section silently, and check for understanding as steps 2-4. 
10) Students predict, read the forth section silently, and check for understanding as steps 2-4. 
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Step 6: Summarizing 
11) The teacher explains about paragraph writing, paragraph outline and organization, then 
students read the whole text again silently and sum up what they read in their own words in a 
given frame. 

Phase 2: 
Fundamental Skill Training 

Step 7: Doing Exercise and Discussion 
12) Students do exercise after reading the story. 
13) The teacher checks the answer by joining a discussion, and gives some advices to 
students. 
14) The teacher explains problematic words and structures in the reading text, then students 
discuss the problems in the text. 

Formative Assessment:   iPSLE   ICSE   Etc. (O-Net/ GAT/ IELTS/ ………….) 
1. Take an assessment from the exercise. 
2. Take the assessment from a virtual exam. 
3. Observation Evaluation. 

Summative Assessment: A written test will be conducted at the end of the chapter. 
Learning Outcomes/Objective 

(KPA) 
 Evaluation 
Methods 

Evaluation 
Instruments 

Assessment 
Criteria 

(K) The students can identify the 
way to reading methods. 

Observation 
Practice 

Exercises 
Pre, Post-Test 

Accuracy 
(60% pass) 

(P) The students can analysis any 
passages. 

Observation 
Practice 

Exercises 
Pre, Post-Test 

Accuracy 
(60% pass) 

(A) The Students are responsible 
for their work. 

Observation 
Assignment 

Exercises Responsibility 
(60% pass) 

 
 

Master Pakin Chaengkit 
Teacher 

….…/……/…… 

 
 

Ms.Mali Treephet 
Head of FLD 

….…/……/…… 
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เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1 

Directions: Read the following passage and answer the 
questions that follow. Refer to the text to check your answers 
when appropriate. 

Worksheet 1 
 

20 Points 

Seat Belts 

“Click!” That’s the sound of safety. That’s the sound of survival. 
That’s the sound of a seat belt locking in place. Seat belts save 
lives and that’s a fact. That’s why I don’t drive anywhere until 
mine is on tight. Choosing to wear your seat belt is a simple as 
choosing between life and death. Which one do you choose?  

Think about it. When you ’re driving in a car, you may be going 
60 MPH or faster. That car is zipping down the road. Then somebody ahead of you locks 
up his or her brakes. Your driver doesn ’t have time to stop. The car that you are in crashes. 
Your car was going 60 miles per hour. Now it has suddenly stopped. Your body, however, 
is still going 60 MPH. What ’s going to stop your body? Will it be the windshield or your 
seat belt? Every time that you get into a car you make that choice. I choose the sea t belt.  

Some people think that seat belts are uncool. They think that seat belts cramp their style, 
or that seat belts are uncomfortable. To them I say, what ’s more uncomfortable? Wearing 
a seat belt or flying through a car windshield? What ’s more uncool? Being safely anchored 
to a car, or skidding across the road in your jean shorts? Wearing a seat belt is both cooler 
and more comfortable than the alternatives.  

Let’s just take a closer look at your choices. If you are not wearing your seat belt, you can 
hop around the car and slide in and out of your seat easily. That sounds like a lot of fun. 
But, you are also more likely to die or suffer serious injuries. If you are wearing a seat belt, 
you have to stay in your seat. That ’s no fun. But, you are much more likely to walk away 
unharmed from a car accident. Hmmm... A small pleasure for a serious pain. That ’s a 
tough choice. I think that I ’ll avoid the serious pain. 
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How about giving money away? Do you like to give your money away? Probably not. And 
when you don’t wear your seat belt, you are begging to give your money away. That ’s 
because kids are required to wear seat belts in every state in America. If you ’re riding in 
a car, and you don ’t have a seat belt on, the police can give you or your driver a ticket. 
Then you will have to give money to the city. I ’d rather keep my money, but you can spend 
yours how you want.  

Wearing a seat belt does not make you invincible. You can still get hurt or killed while 
wearing your seat belt. But wearing them has proven to be safer than driving without them.  
You are much less likely to be killed in a car wreck if you are wearing a seat belt. You are 
much less likely to get seriously injured if you are wearing one. So why not take the safer 
way? Why not go the way that has been proven to result in fewer deaths? You do want to 
live, don’t you? 

Part 1: Multiple Choices (5 points) 
 1. Which title best expresses the main idea of this text?  
  a. Car Accidents: Ways That We Can Prevent Them 
  b. Slow Down: Save Lives By Driving Slower 
  c. Seat Belts: Wear Them to Survive Any Wreck 
  d. Why Not? Improve Your Odds with Seat Belts  
 2. Which best expresses the author ’s main purpose in writing this text? 
  a. To inform readers about seat belt laws 
  b. To persuade readers to wear seat belts 
  c. To entertain readers with stories and jokes about seat belts  
  d. To describe what car accidents are like without seat belts  
 3. Which best describes the text structure in the fourth paragraph?  
  a. Compare and contrast b. Chronological order 
  c. Sequential order  d. Problem and solution 
 4. Which best defines the word alternatives as it is used in the third  
     paragraph? 
  a. Being safe  b. Being unsafe 
  c. Other choices  d. Driving fast 
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 5. Which best expresses the main idea of the fi fth paragraph? 
  a. Seat belts are a waste of money. 
  b. People don’t like to give money away. 
  c. Not wearing a seat belt may cost you.  
  d. Seat belt laws save lives. 
 6. Which best defines the word invincible as it is used in the last paragraph?  
  a. Uncool 
  b. Difficult or impossible to see 
  c. Glow-in-the-dark  
  d. Unable to be harmed 
 7. Which statement would the author most likely agree with? 
  a. Being safe is more important than being cool.  
  b. Moving freely around a car is worth the risks.  
  c. Seat belts will keep you safe in any car accident.  
  d. You should be most concerned with your comfort.  
 8. Which argument is not made by the author? 
  a. Not wearing a seat belt can be expensive.  
  b. Penalties for not wearing a seat belt should increase. 
  c. Seat belts keep you from flying through the windshield.  
  d. Wearing a seat belt is cooler than suffering an injury.  
 9. Which statement would the author most likely disagree with? 
  a. Seat belts save lives. 
  b. Every state in America has seat belt laws. 
  c. You shouldn’t drive anywhere until you are wearing your seat belt.  
  d. Seat belts increase your chances of being injured in a car wreck.  
 10. Which best explains why the author starts his essay with the word click?  
  a. He is trying to scare readers. 
  b. He is trying to get the reader ’s attention. 
  c. He is trying to remind readers how seat belts sound when clasped.  
  d. He is trying to describe what it ’s like to ride in a car. 
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Part 2: Writing (15 points) 
Long Response 
1. What are three main points that the author uses to support his argument? 
    Put them in your own words. (30 words: 5 points) 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
2. Why does the author write about driving in a car in the second paragraph? 
    What is his purpose? Refer to the text in your explanation. (30 words: 5 points) 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
3. Do you believe that the author is more interested in being safe or being comfortable? 
    Refer to the text in your response. (30 words: 5 points) 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ที ่2 

Directions: Read the following passage and answer the 
questions that follow. Refer to the text to check your answers 
when appropriate. 

Worksheet 2 
 

20 Points 

The Coliseum 

The Coliseum is an ancient stadium in the center of Rome. 
It is the largest of its kind. It is very old. They started building 
it in the year 70. It took ten years to build. It is still around 
today.  

The Coliseum has been used in many ways. In ancient Rome, men fought each other in it. They 
fought against lions, tigers, and bears. Oh my! It was dreadful. But most of the people loved it. 
As many as 80,000 Romans would pack inside to watch. These gruesome events went on until 
523.      

The Coliseum has been damaged many times over the years. It was struck by lightning in the 
year 217. This started a fire. Much of the Coliseum is made of stone. But the fire damaged the 
upper levels. They were made of wood. This damage took many years to repair. It was not 
finished until the year 240.  

The worst damage happened in 1349. A mighty earthquake shook Rome and the Coliseum. The 
south side of the building collapsed. Pieces of the arena were all over the ground. Many people 
took the fallen stones. Others took stones from the seating areas. They used them to repair 
houses and churches.  

The Romans of those days were not connected to the Coliseum. It had last been used as a 
castle. Before that it was a graveyard. It has been hundreds of years since the games. The 
damage to the Coliseum was never repaired. It’s a good thing the outer wall of it still stands 
strong. 
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Today the Coliseum is one of Rome’s most popular attractions. People from all over the world 
come to Italy to see it. The Pope leads a big march around it every Good Friday. It is a symbol 
that many know. It has even appeared on the back of a coin. I guess that makes it a symbol that 
many people want too. 

Part 1: Multiple Choices (5 points) 
 1. Which happened first? 
  a. An earthquake damaged the Coliseum. 
  b. The Coliseum was struck by lightning.  
  c. The Coliseum appeared on the back of a coin.  
  d. The Coliseum was used as a castle.  
 2. When did the Romans finish building the Coliseum? 
  a. The year 70  b. The year 523 
  c. The year 80  d. The year 240 
 3. What caused the fire that damaged the upper levels of the Coliseum?  
  a. A bolt of lightning 
  b. Rowdy people who came to watch the events 
  c. An attacking army 
  d. An angry mob 
 4. For which purpose was the Coliseum not used? 
  a. People fought other people in it.  
  b. It was a private castle. 
  c. People fought animals in it.  
  d. It was a meeting place for the government.  
 5. Which caused the most damage to the Coliseum? 
  a. Fires  b. Earthquakes 
  c. Wars  d. Hurricanes 
 6. What did the people do with the stones that they took from the Coliseum?  
  a. They repaired buildings. 
  b. They sold them. 
  c. They used them as weapons. 
  d. They used them as tombstones. 



  124 

 7. Which best defines the word gruesome as it is used in the second paragraph?  
  a. Exciting  b. Funny 
  c. Horrifying  d. Boring 
 8. Which best describes the main idea in the last paragraph? 
  a. This is about all the things the Coliseum has been used for throughout history.  
  b. This is about how the Coliseum is a popular place to visit today.  
  c. This is about how the Coliseum is a symbol that many people know.  
  d. This is about how the Coliseum is used today.  
 9. Which was not a way in which the Coliseum was damaged over the years?  
  a. Earthquake  b. Tornado 
  c. Lightning  d. Fire 
 10. Which statement would the author most likely agree with? 
  a. The Coliseum should be replaced with a building that is not damaged.  
  b. The Coliseum has its place in history but it is not useful today.  
  c. The Coliseum should be used for fighting once again.  
  d. The Coliseum is very old and has been used for many purposes.  

Part 2: Writing (15 points) 
Long Response 
1. Why was the Coliseum repaired after the fire but not after the earthquake? 
    Use the text in your answer. (30 words: 5 points) 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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2. Why did the fire only damage the upper levels of the Coliseum? 
    Refer to the text in your answer. (30 words: 5 points) 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
3. Why is the Coliseum still important today? Use the text in your answer. (30 words: 5 points) 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ที ่3 

Directions: Read the following passage and answer the 
questions that follow. Refer to the text to check your answers 
when appropriate. 

Worksheet 3 
 

20 Points 

The Streisand Effect 

The California Coastal Records Project formed in 2002. Its founders, Kenneth and Gabrielle 
Adelman, took aerial photos of the coastline. They wanted to document erosion. They posted 
these pictures on their website. In 2003, famous singer Barbara Streisand sued the Adelmans 
for 50 million dollars. 

Barbara Streisand sued the Adelmans because they posted a photo of her Malibu home. She 
and her lawyers felt that this violated her privacy. The image with Streisand’s home is known as 
“Image 3850.” Streisand and her lawyers demanded that the Adelmans remove “Image 3850.” 
The Adelmans did not comply. They countersued Streisand. 

Before Streisand filed suit, “Image 3850” had only been downloaded six times. Two of those 
downloads were from Streisand’s own attorneys. Almost no one in the world had seen “Image 
3850” until the lawsuit became a media story. In the next month, people viewed “Image 3850” 
more than 420,000 times. Streisand’s attempt to protect her privacy had backfired. 

Streisand tried to suppress something on the Internet. Trying to hide information from people on 
the Internet often creates greater interest. This social phenomenon is now known as the 
Streisand effect.  When people feel that information is being kept from them, this motivates them 
to access it. Almost no one wanted to view photos of Streisand’s home, until they learned that 
she didn’t want them to see it. 

Imagine that you are sitting in your classroom. The teacher whispers something in your 
classmate’s ear. The student’s eyes widened with surprise. Don’t you want to know what the 
teacher said? Imagine that the teacher pointed out the window and said, “Don’t look over there!” 
You might be motivated to do the opposite. This is called psychological reactance. The 
Streisand effect works in this way. 
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Streisand failed to limit peoples’ access to “Image 3850.” Spectacularly. And she lost in court 
too. Her lawsuit was dismissed and she was ordered to pay the Adelman’s legal fees. This 
amounted to $155,567. Was there a better way for her to have minimized the loss of her privacy? 
How should she have responded to the Adelman’s website? 
 
Part 1: Multiple Choices (10 points) 
 1. Why did the Adelmans post a photo of Streisand ’s house on the Internet? 
  a. They were selling photos of famous peoples’ houses. 
  b. They wanted to annoy Streisand. 
  c. They were trying to get money from Streisand.  
  d. They were documenting coastal erosion.  
 2. Which best describes the author ’s purpose in the second paragraph? 
  a. He is arguing that the Adelmans should have removed “Image 3850.” 
  b. He is describing how the California Coastal Records Project formed.  
  c. He is explaining the background of the lawsuit.  
  d. He is characterizing Barbara Streisand as a villain.  
 3. How did the Adelmans respond to Streisand’s demands to remove “Image 3850”? 
  a. They removed the photo from their site.  
  b. They blurred out Streisand ’s home in their photo. 
  c. They snuck into Streisand ’s home and photographed the inside. 
  d. They sued Barbara Streisand. 
 4. What effect did Streisand ’s lawsuit have on the viewership of “Image 3850”? 
  a. Fewer people viewed “Image 3850” 
  b. Many more people viewed “Image 3850” 
  c. About the same amount of people viewed “Image 3850” 
  d. People stopped viewing “Image 3850” entirely 
 5. With which statement would the author most likely DISAGREE?  
  a. Suing people is a good way to hide information from the Internet.  
  b. Suing people for posting will draw attention to the post.  
  c. Streisand sued the Adelmans for 50 million dollars.  
  d. A court ruled that the Adelmans did not violate Streisand ’s privacy. 



  128 

 6. Which best explains why the author included the fifth paragraph and chose this  
        style? 
  a. He wants to inform readers about ways that teachers secretly communicate.  
  b. He wants readers to imagine how the Streisand effect works in their lives.  
  c. He wants to tell a story about a typical day at school.  
  d. He wants to change the subject because he is bored with Barbara Str eisand. 
 7. Which best defines the Streisand effect? 
  a. Famous people cannot expect privacy.  
  b. The best things in life are free. 

c. Trying to suppress information may draw attention to it.  
  d. Suing people is only worthwhile if you win.  
 8. Which event happened LAST? 
  a. “Image 3850” was downloaded 420,000 times in a month.  
  b. The Adelmans took pictures of the coastline.  
  c. Barbara Streisand sued the Adelmans.  
  d. Barbara Streisand paid the Adelman ’s’ legal fees.  
 9. What lesson can readers learn from this text? 
  a. The most effective way to stand up for yourself is to silence others.  
  b. Everyone is guaranteed total privacy under the law.  
  c. Ignoring something unpleasant may be the best way to make it go away.  
  d. Coastal erosion is a serious problem that affects everybody.  
 10. With which statement would the author most likely AGREE?  
  a. Streisand WON in court and SUCCEEDED in protecting her privacy.  
  b. Streisand LOST in court and FAILED to protect her privacy.  
  c. Streisand LOST in court but SUCCEEDED in protecting her privacy.  
  d. Streisand WON in court but FAILED to protect her privacy.  
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Part 2: Writing (10 points) 
Long Response 
1. Why did Streisand’s efforts to protect her privacy backfire? 
 Use information from the text to explain your answer. (30 words: 5 points) 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
2. What should Streisand have done if she didn’t want a lot of people to see “Image 3850”? 
 Why would that have been better than her legal strategy? (30 words: 5 points) 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ที ่4 

Directions: Read the following passage and answer the 
questions that follow. Refer to the text to check your answers 
when appropriate. 

Worksheet 4 
 

20 Points 

A Tale of Two Countries 

Some call it the “Hermit Kingdom.” It is a place where the outside 
world has been walled off. American pop music is illegal here and 
you can get executed for watching soap operas. This is not a make-
believe world in a science fiction novel. It’s a 46,000 square mile 
nation hanging off the east coast of China. It is one of the poorest 
nations in the world and it is armed with nuclear weapons. It is North 
Korea.   

Immediately to the south lies a nation with one of the world’s richest 
economies. About one-third of all phones and TVs are made here. 
The people of this nation are among the world’s most educated. Unemployment is low, job 
security is high, and workers in this nation enjoy the highest salaries in Asia. It is South Korea. 
The people of this nation share origins with their northern neighbor, but they have since grown 
far apart.  

The Democratic People’s Republic of Korea (known to Westerners as North Korea) was founded 
in 1945 after World War II. Their neighbor at the end of the Korean Peninsula, South Korea or 
the Republic of Korea, was established at the same time. These two nations have an unusual 
history. For one thing, they have technically been at war since 1950. 

Though they were born at the same time, these two countries had different parents. The United 
States supported South Korea in its infancy. China and the Soviet Union supported North Korea. 
The U.S. and the Soviet Union may have ended World War II as allies, but they had different 
ways of organizing their societies.  

The U.S. is a capitalist country. That means that some people are rich and some people are 
poor. Resources are distributed unevenly. Business are owned by private entities. The Soviet 
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Union claimed to have a communist system. That means that everybody supposedly gets the 
same. Resources are distributed more evenly. Business are owned in “common” by the 
government. These two superpower nations raised North and South Korea in their own images. 

North Korea and South Korea share a border. Since they are locked in state of perpetual war, 
it’s not a regular boarder with a simple checkpoint. The border they share is known as a 
“demilitarized zone.” A demilitarized zone is supposed to be free from military installations. Yet, 
the Korean Demilitarized Zone is the most heavily militarized border in the world. Both nations 
have their biggest guns lined-up on the divide and pointed at the other side. It is literally the 
opposite of what the phrase “demilitarized zone” implies. 

The two Koreas went to war in 1950. The North attacked and took over much of South Korea. 
But the United States jumped in and pushed the North Koreans back to the Chinese border. 
Then China got involved and pushed the Americans and South Koreans back. The nations 
agreed to a ceasefire. Millions of people were dead and the living returned to their original 
boundaries. The war never officially ended, though combat has ceased for the most part.  

After the war, South Korea was one of the poorest nations in the world. In 1960 the average 
citizen made $79 a year. The country did not have a lot of natural resources to sell, but they did 
have many hardworking people. During the 1960s, the country began manufacturing labor-
intensive products. Selling these products to people in other nations made South Korea rich. 
They now have one of the largest and most thriving economies in the world. As of 2012, the 
average South Korean citizen makes around $32,020 a year.  

The economy of North Korea is dramatically different. Since it’s birth in the 1940s, North Korea 
has been one of the most secluded countries in the world. They promote an idea of self-reliance 
that they call Juche. Under this idea, they do little to no trading with other nations. Up until the 
1980s, they received large cash infusions from China and the Soviet Union. But the Soviet Union 
fell apart in the 80s and became separate capitalist countries, of which Russia is largest. Without 
the Soviet contributions, North Korea entered a long period of famine that lasted through the 
90s. Food was hard to come by and some estimate that millions of people starved to death. Still, 
the country persisted when much of the world thought that it would fall apart. Not only did they 
survive, they managed to build a nuclear arsenal during this time. 
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Some day Korea may be unified again. It seems unlikely now, but stranger things have 
happened. Yet, even if they did unify, how could these very different societies acclimate to one 
another? They have grown in different directions. One country is among the wealthiest, the other 
amongst the poorest. The average North Korean male is estimated to be five-inches shorter than 
a South Korean (some suspect because of malnutrition). With such big differences, will they 
ever be able to see eye to eye? 

Part 1: Multiple Choices (10 points) 
 1. Which term best describes South Korea based on information from the text? 
  a. capitalist  b. communist 
  c. socialist  d. totalitarian 

2. Based on the author’s tone and viewpoint, which person would most likely disagree 
with the conclusions drawn in this text? 

  a. An American businessman b. A South Korean businessman 
  c. A North Korean politician d. A South Korean politician 
 3. Which statement would the author most likely agree with?  
  a. The Korean War was a major win for the United States of America.  
  b. North Korea is poor because they don ’t trade with many other nations. 
  c. South Korean people are naturally more gifted than their northern brethren.  
  d. The South Korean economy grew at an average pace after 1960.  
 4. Which statement best expresses the main idea of the seventh paragraph?  
  a. South Korea was a very poor nation in 1960.  
  b. South Korea makes a lot of money by trading natural resources.  
  c. South Korea had a remarkable economic turnaround.  
  d. South Korea produces many electronic products.  
 5. Which statement best describes the results of the Korean War? 
  a. The South Koreans gained a lot of ground after winning the war.  
  b. The North Koreans benefitted tremendously from the war.  
  c. The Korean War led to the formation of South Korea.  
  d. Both sides lost many people and got little to show for it. 
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 6. Which best defines the word famine as it is used in the eighth paragraph?  
  a. A period of time when food is scarce 
  b. A period of time when it is hard to get laborers  
  c. A period of time when the government is going through a transition 
  d. A period of time when a country does not have a leader  
 7. What is ironic about the Korean Demilitarized Zone?  
  a. It is not the average border with a simple checkpoint.  
  b. It is free from military installations and weaponry.  
  c. It is the most militarized border in the world.  
  d. The North and South Koreans are technically still at war.  
 8. Which best describes how the text is structured in the fifth paragraph?  
  a. Chronological order  b. Compare and contrast 
  c. Sequence  d. Problem and solution 
 9. Which best explains why so many North Koreans starved during the 1990s?  
  a. The North Koreans had just recently lost the Korean War.  
  b. The North Koreans were abandoned by their allies in the U.S.  
  c. North Korea became a capitalist country. 
  d. The Soviet Union stopped supporting North Korea.  
 10. Which statement would the author most likely disagree with?  
  a. It is impressive that the North Koreans built nuclear weaponry during a  
                famine. 
  b. The North Korean economy has made an amazing transformation since the  
                1960s. 
  c. North and South Koreans have grown to be different, but they come from the  
                same place.  
  d. Unification of the two Koreas is unlikely at  this time. 
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Part 2: Writing (10 points) 
Long Response 
1. What made the Korean War particularly tragic? 
    Support your argument with a quote from the text. 
    Explain what your quote shows and thoughtfully conclude your argument. (30 words: 5 points) 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
2. What is one thing that readers can learn from this text? 
    Cite several pieces of text to support your point.  
    Be sure to explain what the text is showing. (30 words: 5 points) 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ที ่5 

Directions: Read the following passage and answer the 
questions that follow. Refer to the text to check your answers 
when appropriate. 

Worksheet 5 
 

20 Points 

The Library of Alexandria 

The Library of Alexandria was the greatest library of the 
ancient world. Built around 280 BC, this library held as 
many as 700,000 books and scrolls. Think of all that 
ancient wisdom! Some of it was timeless. Most of it was 
rare. Much of it was burned.  

To appreciate the Library of Alexandria, you have to understand the rarity of books at that 
time. This library was built 1600 years before the invention of the printing press. Every text 
in the collection was handwritten. It took a lot more work to make a book back then. Books 
were very expensive. The collection of texts at the Library of Alexandria was priceless in 
every sense. 

Naturally, this library was located in Alexandria, a seaport in Egypt. Alexander the Great 
established this city in 331 BC. He built a very large empire that respected and preserved 
knowledge. The Library of Alexandria grew from this empire.  

The rulers of Alexandria wanted their library to be a collection of all the world ’s knowledge. 
That was a pretty big mission at the time. That’s a mission that Google and others are still 
pursuing today. Can you imagine what it was like trying to collect all the world ’s knowledge 
before computers? The rulers of Alexandria took some extreme actions to pursue their 
mission. 

They sent royal agents across the known world to collect texts. They gave these agents 
large sums of money and instructed them to buy any book that they could find. They 
preferred older texts, but they would buy books written by any author on any subject. As 
time passed, the rulers of Alexandria became more aggressive in their mission. They 
searched for books on all ships that entered their ports. Alexandria was a trading hub and 
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many ships came and went. Government agents seized every book that they found.  They 
brought the books to the library and scholars would copy them. Sometimes the library 
kept the originals. And they returned the copies to the visitors.  

Another interesting acquisition involved the Athenians. Athens was a neighboring city -
state to Alexandria in the Macedonian Empire. The Alexandrians wanted some classic 
Greek texts from the Athenians. They convinced the Athenians to lend them the original 
copies of these texts. The Alexandrians claimed that they would copy these texts. The 
Alexandrians gave the Athenians a tremendous sum to secure the loan. They gave them 
over 1,000 pounds of silver as collateral. The Alexandrians did copy the books, but they 
returned the copies to the Athenians. The Alexandrians happily forfeited the collateral to 
keep the original texts. 

One ill-fated night in 48 BC, the Library of Alexandria burned. Roman general Julius 
Caesar was fighting a civil war against the Roman Senate. While engaged in battle, 
Caesar felt it wise to set fire to his own ships and burn the docks  at Alexandria. The fire 
spread and destroyed the Library of Alexandria. The flames consumed many texts. Some 
texts may have been saved. The full-damage of the episode is unknown. The library was 
later rebuilt, but was thereafter less noted in history.  

Part 1: Multiple Choices (10 points) 
 1. Which statement is FALSE based on the text?  
  a. The city of Alexandria is located in Egypt.  
  b. Julius Caesar burned the Library of Alexandria.  
  c. The city of Alexandria was named after Alexander Hamilton.  
  d. Athens was a city-state in the Macedonian Empire. 
 2. Which statement is TRUE based on the text?  
  a. Books were a little more valuable in 250 BC than they are today.  
  b. Books were a lot more valuable in 250 BC than they are today.  
  c. Books were a little less valuable in 250 BC than they are today.  
  d. Books were a lot less valuable in 250 BC than they are today.  
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3. Which best explains why the author writes about Google in the FOURTH paragraph? 

  a. He is making a modern connection to the ancient lib rary’s mission. 
  b. He is persuading readers to use Google to learn more about the library.  
  c. He is informing readers that Google competes with libraries.  
  d. He is persuading readers to give more information about our world to Google.  
 4. Which event happened FIRST according to the text? 
  a. The printing press was invented. 
  b. The city of Alexandria was established.  
  c. Julius Caesar burned his boats. 
  d. The Library of Alexandria was built.  
 5. The Alexandrians did all of the following to obtain  books EXCEPT which? 
  a. Seized books from visitors to their city  
  b. Tricked neighboring cities into surrendering classic texts  
  c. Spent lots of money buying any book they could find  
  d. Made every citizen write a book for their library  
 6. Which best explains the AUTHOR ’S PURPOSE in writing the SECOND paragraph? 
  a. He is trying to inform readers of the value of the library ’s collection. 
  b. He is trying to persuade readers to visit the city of Alexandria.  
  c. He is trying to impress readers with poetic language about the library.  
  d. He is trying to explain the importance of the printing press.  
 7. With which statement would the author most likely DISAGREE?  
  a. Julius Caesar burned the Library of Alexandria.  
  b. Alexander the Great founded Alexandria. 
  c. The Alexandrians paid more money for older books.  
  d. The Athenians scammed the Alexandrians for their silver.  
 8. Based on the text, which best explain Alexandrians ’ attitude toward books? 
  a. They wanted newer books because they were prettier than older books. 
  b. They wanted older books because they smelled better than newer books.  
  c. They wanted older books because they had fewer errors than newer books.  
  d. They wanted newer books more because they were less worn than older  
                books. 
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 9. What can we INFER about the rulers of ancient Alexandria based on the text?  
  a. They were more into warfare than study.  
  b. They valued knowledge more than money.  
  c. They thought that learning was a waste of time.  
  d. They defended the property rights of all travelers.  
 10. Which lesson can readers learn from this text?  
  a. One must always be honest when dealing with neighbors.  
  b. Treating visitors with respect is the most important part of trade.  
  c. Using fire during warfare will always go as planned. 
  d. Carefully preserve knowledge as it could be lost forever.  

Part 2: Writing (10 points) 
Long Response 

1. The Alexandrian government supported knowledge. Does your government support  
    knowledge? In what ways does your government or society support knowledge? What more  
    could be done to better support knowledge? 
    Explain your answer completely. (50 words: 10 points) 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ที ่6 

Directions: Read the following passage and answer the 
questions that follow. Refer to the text to check your answers 
when appropriate. 

Worksheet 6 
 

20 Points 

The Statue of Liberty 
More than a million people immigrate to the United States 
to start new lives every year, and if they are arriving in 
New York, one of the first sights that they will see is the 
Statue of Liberty. The Statue of Liberty stands on Liberty 
Island, near Manhattan in New York. Though she is often 
thought to be resident of New York, Liberty Island is 
actually federal property, which means that the Statue of 
Liberty belongs to the whole country. The Statue of Liberty 
is not only the tallest statue in America, it is also one of 
the most recognizable American symbols. 

The Statue of Liberty is huge. From the tip of the torch to the pedestal on which she stands, 
she is just over 151 feet tall. If you include the pedestal in your measurement, she stands 
more than 305 feet off of the ground. That’s more than 30 basketball hoops or an entire 
football field. Her waist size is 35 feet, which would make it awfully tough to find pants, 
and the tablet she holds is 23 feet long. Don’t worry though; she hasn’t had any trouble 
holding that tablet yet with her 8 foot index finger. Talk about heavy handed…  

Though America financed and built the pedestal on which the Statue of Liberty 
stands, the statue itself was a gift from France. In this way the complete work, much like 
the United States, is a product of both American and French contributions. At one time 
America was ruled by the British. The founding fathers of America chose to fight against 
Great Britain for the independence of their country. France supported America by 
providing money, men, and weapons of war. Had it not  been for French contributions 
during the Revolutionary War, America would not exist in the way that it does today; 
therefore, it is quite fitting that the Statue of Liberty, which represents freedom, came to 
being by a joint American and French effort. On October 28 th, 1886, just over one-hundred 
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years after America declared its independence from Great Britain, the Statue of Liberty 
was completed and dedicated by its designer, Frédéric Auguste Bartholdi.  

Perhaps no person did more to bring the statue into being than Bartholdi. Not only did 
Bartholdi gain both French and American approval for the project, he led the French 
fundraising efforts and designed the appearance of the statue. The appearance of the 
Statue of Liberty is somewhat derived from Libertas,  the Roman goddess of freedom. The 
torch represents how liberty enlightens the world. The seven points or rays coming from 
the top of the crown represent the sun, the seven seas, the seven continents, and (as with 
the torch) how liberty enlightens the world. Though much of the statue was modeled after 
depictions of goddesses, Bartholdi modeled the face after his mother. Now that’s a 
Mother’s Day gift that’s hard to top.  

Though Bartholdi was responsible for the external appearance of statute, the internal 
design can be largely credited to innovative designer, Gustave Eiffel. Though Mr. Eiffel is 
best known for his contributions to a tower in Paris that is named after him, he also 
engineered the internal structure that holds up the Statue of Liberty. Eiffel ch ose to use a 
flexible structure, so that changes in the temperature and strong winds from the ocean 
would not cause the statue to crack. Because of Eiffel’s crafty design, the Statue of Liberty 
may sway as much as three inches on a windy day. If the winds exceed 50 miles per hour, 
the torch may sway five inches. Eiffel is also responsible for including two spiraling 
staircases on the interior of the statue to help visitors reach the observation point in the 
crown. 

While most people appreciate the Statue of Liberty today, during its construction in the 
1870s, many Americans were critical of the project. Some took issue with the fact that 
Bartholdi was French. They believed that American monuments should be designed and 
constructed by Americans. Others felt that the statue wasn’t much of a gift since it 
required Americans to foot the bill for the pedestal. After the Panic of 1873, America fell 
into a deep economic depression that lasted through much of the 1870s. (During an 
economic depression people spend less money and it is harder to find jobs.) Because 
the nation was going through a depression, many Americans thought that money should 
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not be spent to support a giant French statue. I think most Americans would now agree 
that it was a good investment. 

Part 1: Multiple Choices (10 points) 
1. Which is not represented by the seven points on the crown of the Statue of Liberty 

according to the text? 
  a. The points represent how liberty enlightens the world.  
  b. The points represent the seven continents.  
  c. The points represent the sun. 
  d. The points represent the seven days of creation.  
2. Information in the second paragraph is mainly organized using which text  
        structure? 
  a. Spatial order  b. Order of importance 
  c. Chronological order  d. Cause and effect 
3. Which best expresses the main idea of the third paragraph?  
  a. France assisted the United States in the Revolutionary War.  
  b. The statue was a joint effort between France and the U.S. just like U.S.  
           independence. 
  c. The U.S. was once a colony of Great Britain.  
  d. The statue of liberty was dedicated 100 years after America declared its  
           independence. 

4. Which is not a reason why people criticized the Statue of Liberty during its  
    construction? 
  a. Some people felt that the statue should have been bigger. 
  b. Some people felt that the statue should have been built by an American.  
  c. Some people felt that France should have paid for the statue and the  pedestal. 
  d. Some people felt that America shouldn’t spend money on a statue during a  
           depression.  
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5. Which of the following statements is false? 
 a. The tablet that the Statue of Liberty holds is 23 feet long.  
 b. The Statue of Liberty’s waste size is 35 feet.  
 c. The pedestal underneath the Statue of Liberty is 305 tall.  
 d. The Statue of Liberty is over 151 feet tall.  
6. Which best expresses the author’s purpose in writing the last paragraph?  
 a. To describe what a depression is 
 b. To show that some people did not think very highly of the French 
 c. To argue why the Statue of Liberty was a good investment  
 d. To explain why some people were against building the statue.  
7. Which of the following is an opinion? 
 a. The Statue of Liberty cost a tremendous amount of money to build. 
 b. The Statue of Liberty was sculpted by Frédéric Auguste Bartholdi.  
 c. The Statue of Liberty is over 151 feet tall.  
 d. The Statue of Liberty may sway 3 inches on a windy day.  
8. Which of the following statements is false? 
 a. The guy who built the Eiffel Tower also designed the inside of the Statue of Liberty.  
 b. The Eiffel Tower was a gift to the Americans from the people of France.  
 c. The Statue of Liberty is located on federal property.  
 d. Bartholdi got permission from both the French and the US to build the statue. 
9. Which of the following is not one of the ways that Bartholdi contributed to the statue?  
 a. He designed the interior of the statue.  
 b. He gained approval for the project from the U.S. and from France.  
 c. He sculpted the exterior of the statue. 
 d. He gained financing to complete the project from France.  
10. Which best expresses the author’s purpose in writing this text?  
  a. To persuade people to visit the Statue of Liberty  
  b. To inform readers with interesting facts about the Statue of Liberty 
  c. To entertain readers with stories about the construction of the Statue of Liberty  
  d. To describe the appearance of the Statue of Liberty.  
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Part 2: Writing (10 points) 
Long Response 
1. Why is it significant or important that the Statue of Liberty is a product of both French and      
    American efforts? Make your point, quote text to support it, explain your quote, and connect  
    it back to your point. (60-80 words: 10 points) 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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Nonfiction Reading Test 

English Supplementary (Reading – Writing)                                                       Time: 60 minutes 

Name:_____________________________________   Class: Secondary 6/_____   Number: 

 
Passage 1: Redwoods and Arms Races          Source: https://www.ereadingworksheets.com 

Directions: Read the following passage and answer the questions that follow. 
                  Refer to the text to check your answers when appropriate. 

 Redwoods are the tallest trees in 
the world. They grow to be as 
high as 380 feet. Compare that to 
an American football field, which 
is 300 feet long.  A redwood 
would impress you if you stood 
near one. But why do they grow so tall? 

It’s hard to see from the ground, but the redwoods are competing. They are fighting with each 
other to get the most sunlight. The trees that get the most sunlight grow taller. Trees that get 
stuck under other trees do not get as much light. They lose the opportunity to grow taller. So 
redwoods must grow taller to compete or they will get trapped on the bottom. 

Growing so tall is risky. The wind is more threatening to a tall tree. It is also hard to grow so 
much. Redwoods use all their energy to grow tall. The trees might be better off if they didn’t 
have to grow so tall to survive. Their lives would be safer and easier. But there is no way for 
them to coordinate. They cannot agree to stop growing as tall as possible. So they compete 
their whole lives. 

People face similar challenges. For example, nations spend a lot of money to protect themselves 
from other nations. The US spends more than half its budget on defense. Most other nations 
spend 10-30% of theirs on arms and armies. That’s a lot of money. 

https://www/
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We could spend that money on schools, roads, and parks. We could spend it on feeding hungry 
people or helping the environment. We could spend it on advancing art, philosophy, or science. 
So why don’t we? 

The problem is that if a nation has no military, then they face the risk of invasion. A nation with a 
mighty army may take their resources and destroy them on a whim. 

Like the redwoods, which grow taller to their own detriment, we are locked in a harmful race. 
Most people agree that world peace is better than an arms race. In a peaceful world, we could 
use all our resources to make our lives better. 

That sounds nice, but what if one nation broke the agreement? What if they built an army in 
secret? What if they used their secret army to destroy us? Can we afford to take that risk? Most 
nations decide that they cannot. Rather, they choose to spend a lot of money on defense 
programs. 

(Questions) 
1. Why does the author believe that redwoods grow so tall? 

a. They are in a life or death fight for sunlight. 
b. They want more oxygen, which is higher in the atmosphere. 
c. They want more rain, so they race toward the clouds. 
d. They want more exposure to wind, so they grow high. 

2. Which best describes the author’s purpose in the FIFTH paragraph? 
a. To propose ways that we could fix the redwoods and save the forests 
b. To make a wish list of what he would do if he were the president 
c. To explain how our government is corrupt and evil 
d. To list how tax money could be better spent than on defense 

3. Why does the author think that it’d be better for redwoods if they were shorter? 
a. Growing wider helps the tree to get more sun. 
b. Growing tall is dangerous and hard. 
c. Growing tall is boring and time-consuming. 
d. Growing wider helps the tree get more wind. 
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4. What risk do redwoods take if they stop growing taller? 
a. They will have less access to wind and water. 
b. The wind is more likely to knock them over. 
c. They are more likely to be harmed in a war. 
d. Other trees will take their sunlight. 

5. With which statement would the author most likely AGREE? 
a. Spending tax money on defense is wasteful and we should NOT do it. 
b. Spending tax money on defense is the best thing we can do as a species. 
c. Spending tax money on defense is wasteful but we should still do it. 
d. Spending tax money on defense is good because missiles help people. 

6. Which best defines the word detriment as used in paragraph 7? Use the context clues. 
a. To make things worse 
b. To make things better 
c. To keep things about the same 
d. To come to an agreement 

7. According to the text, a nation that doesn’t spend on defense faces which risk? 
a. They will not be able to control their citizens. 
b. They will not be able to invade other lands. 
c. Another nation may invade and destroy them. 
d. Another nation may want to trade with them. 

8. According to the text, which statement is TRUE? 
a. Most nations spend around a quarter of their budgets on defense. 
b. Most nations spend more than half of their budgets on defense. 
c. Most nations spend almost none of their budgets on defense. 
d. Most nations spend all of their budgets on defense. 

9. With which statement would the author most likely DISAGREE? 
a. Redwoods use a lot of energy to grow so tall. 
b. There are no downsides to maintaining a strong army. 
c. Growing too tall is dangerous for a tree. 
d. Defense budgets use a lot of resources. 
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10. Which statement best expresses the MAIN IDEA of this text? 
a. SOME competitions are harmful to ALL competitors.  
b. ALL competitions are good for ALL competitors. 
c. NO competitions are good for ANY competitors. 
d. NO competitions are harmful to ANY competitors. 

Passage 2: Phishing 
Directions: Read the following passage and answer the questions that follow. Refer to the text 
to check your answers when appropriate. 

Imagine that you get an email one morning.                        
It appears to be from your bank. The email warns 
that someone broke into your account. It says that 
you need to sign in to check some things. You click 
the link in the email. It takes you to a site that looks 
very much like your bank’s. You enter your 
username and password. You submit the form. 
You’ve just been phished! 

Phishing is a type of attack that happens over the Internet. Users receive an email or text 
message that seems like it came from a trusted source. These users are being deceived. They 
are interacting with dangerous hackers. The attackers copy trusted companies. They send 
users to web pages that look like the ones we use every day. When users login or provide 
sensitive information, the attackers steal this data.   

Attackers want your data for many reasons. They may use your data to commit identity fraud. 
This is when they use your identity to buy something with your credit. Then they receive the 
goods and you receive the bill. Or they may want your password to take over a computer 
network. They may want access to private emails. They may want customer records. They gain 
access by tricking people into giving them their login info.  
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Some phishing attacks are targeted. A targeted phishing attack is called a spear phishing 
attack. These attacks are dangerous because hey are convincing. The attacker may know the 
target’s name, address, or job title. They may have gathered info from social networks, like  
account is secured with two keys. The first is your password. The second key is a random code 
that changes every few minutes. This code may be generated by a 2FA app, like Authy. Or it 
can be sent to your cell phone on request. If you activate 2FA on your accounts, an attacker will 
not be able to get in even with your password.   

The names of friends or family. The attackers may use this personal information to craft a 
believable email. The target will be tricked into clicking a link. The link will send them to a phony 
website. This site will look familiar, but it will be a spoofed site built to steal data. Any data that 
the target submits will go to the hacker. 

Phishing attacks are dangerous, but you can spot them if you pay attention. One thing to watch 
is your address bar in your browser. Attackers use domains that look like the ones that we trust, 
but they are not the same. For example, in 2016 staffers from Hillary Clinton’s campaign were 
spear phished. The attackers used the domain accounts-google.com. That domain looks like 
google.com, but it isn’t the same. When logging into google, you should always do it from 
google.com. Likewise, when logging into any account, make sure the address matches what 
you expect. If you are unsure, search for the site and login from the root domain.  

An even better way to secure your account against phishing attacks is to use 2FA: two factor 
authentication. 2FA means that your Phishing attacks are scary and common. The reason why 
they are common is that they are effective. Many people accept appearances without suspicion. 
Browsing the Internet safely requires a healthy amount of suspicion. Not everything is what it 
appears. Nobody is trying to give you free money. Don’t trust; verify. 
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(Question) 
1. Which is a phishing attack? 

a) Throwing water on an adversary’s computer 
b) Tricking someone into giving away sensitive data 
c) Sneaking into a concert without paying 
d) Buying something with someone else’s credit 

2. What is the difference between a phishing and spear phishing attack? 
a) A spear phishing attack is targeted while phishing is random. 
b) A phishing attack is illegal while spear phishing is legal. 
c) A spear phishing attack involves theft or identity fraud and phishing does not. 
d) A phishing attack is more convincing than a spear phishing attack. 

3. Which is NOT a motive or reason for phishing mentioned in the text? 
a) To steal private communication or records 
b) To commit identity fraud 
c) To gain control of someone else’s computer network 
d) To disarm home alarm systems 

4. How can 2FA protect users from phishing attacks? 
a) Nobody can log into the account under any circumstances. 
b) The attacker needs a fingerprint or eyeball scan to access the account. 
c) Users need two keys to login, and the user can’t give away one of the keys. 
d) Two people have to approve the login, so the attacker can’t do it alone. 

5. Which statement would the author most likely AGREE with? 
a) Every phishing attack involves stealing the victim’s identity to commit fraud. 
b) In a phishing attack, an attacker overpowers a victim with a stronger computer. 
c) In a spear phishing attack, the attacker erases the victim’s identity. 
d) If a phishing attack is successful, users willingly give attackers sensitive data. 

6. Which statement would the author most likely DISAGREE with? 
a) Hilary Clinton’s campaign team was spear phished in 2016. 
b) The domains google.com and accounts-google.com go to the same place. 
c) Some links send users to phony sites designed to steal passwords. 
d) You should check your address bar carefully before submitting your data. 
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7. Which best describes the main idea of the third paragraph? 
a) To describe the reasons for phishing attacks 
b) To explain how phishing attacks are executed 
c) To teach readers how to defend against phishing attacks 
d) To compare and contrast phishing and spear phishing 

8. Why does the author discuss 2FA? 
a) He is trying to impress readers by using technical terms. 
b) He is trying to persuade readers to not use the Internet. 
c) He is trying to inform readers about how to protect themselves. 
d) He is trying to entertain readers by telling a short story. 

9. Which is NOT discussed by the author? 
a) Reasons why people commit phishing attacks 
b) Which computers work best for phishing attacks 
c) How spear phishing is different from phishing 
d) How to protect oneself against phishing attacks 

10. With which statement would the author most likely AGREE? 
a) A safe Internet user is suspicious of links. 
b) A company’s logo on a web page means that the site is safe. 
c) Using 2FA does NOT help to protect against phishing attacks. 
d) The Internet is too dangerous for regular people to use. 
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(Long Response) 
Explain in your own words what 2FA is and how it protects users against phishing attacks. 
(100 words) 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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แบบประเมินความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษ 

แผนการจดัการเรียนรูท้ี่______ ครัง้ที่______                                     วนัที่___________________ 
หน่วยการเรียนรู_้__________________________________________ ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6/  ____ 
ผูป้ระเมิน  ______________________________________________________________________ 

เลขที่ 
เกณฑก์ารประเมิน 

รวม 
(20) 

การเรียบเรียง 
(4) 

การน าเสนอ 
(4) 

รายละเอียด 
(4) 

สรุปเรื่อง 
(4) 

โครงสรา้ง 
(4) 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
21       
22       
23       
24       
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เลขที่ 
เกณฑก์ารประเมิน 

รวม 
(20) 

การเรียบเรียง 
(4) 

การน าเสนอ 
(4) 

รายละเอียด 
(4) 

สรุปเรื่อง 
(4) 

โครงสรา้ง 
(4) 

25       
26       
27       
28       
29       
30       
31       
32       
33       
34       
35       
36       
37       
38       
39       
40       
41       
42       
43       
44       
45       
46       
47       
48       
49       
50       

 
ลงชื่อ ................................................. ผูป้ระเมิน 

                 (.............................................) 
            วนัที่ ....... เดือน ..................พ.ศ. ...… 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 

ทีไ่ด้รับการจัดการเรียนรู้การอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบ DR-TA 

ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบเน้นสมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) 

ค าชีแ้จง   กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่องประเมินแต่ละขอ้ที่คิดว่าตรงกบัความคิดเห็นมากที่สดุ 

ตอนที ่1   ขอ้มลูทั่วไป 

1. เพศ   ชาย           หญิง 

ตอนที ่2   แบบสอบถามความพงึพอใจของผูเ้รียน 

เกณฑก์ารประเมิน   ระดบั 5  หมายถึง  มีความพงึพอใจมากที่สดุ 

ระดบั 4  หมายถึง  มีความพงึพอใจมาก 

ระดบั 3  หมายถึง  มีความพงึพอใจปานกลาง 

ระดบั 2  หมายถึง  มีความพงึพอใจนอ้ย 

ระดบั 1  หมายถึง  มีความพงึพอใจนอ้ยที่สดุ 

รายการการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ หมาย

เหตุ 5 4 3 2 1 
1. ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

1.1 กระบวนการจดัการเรียนรู ้มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ 
และดงึดดูความสนใจของขา้พเจา้ใหต้ิดตามอยู่เสมอ 

      

1.2 การจัดล าดับเนื ้อหาของครูผู้สอนท าให้ข้าพเจ้ามี
ความเขา้ใจง่ายต่อบทเรียน 

      

1.3 เนือ้หาน่าสนใจ ไม่ยากง่ายจนเกินไป และสามารถ
น าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้

      

1.4 ครูผู้สอนอธิบายตรงประเด็น และมีการยกตัวอย่าง
ประกอบอย่างชดัเจน 

      

1.5 การใชส้ื่ออุปกรณก์ารสอนมีความเหมาะสม มีความ
น่าสนใจ และสง่เสรมิใหข้า้พเจา้เขา้ใจบทเรียนไดเ้รว็ขึน้ 

      

1.6 บรรยากาศการจัดการเรียนรูเ้ป็นกันเอง สนุกสนาน 
และไม่น่าเบื่อ 
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รายการการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ หมาย

เหตุ 5 4 3 2 1 
2. ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
2.1  กิจกรรมการจัดการเรียนรู ้การอ่าน  การเขียน
ภาษาอังกฤษโดยใชรู้ปแบบ DR-TA  ร่วมกับการจัดการ
เรียนรูแ้บบเน้นสมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) 
ท าใหข้า้พเจา้เกิดความกระตือรือรน้ในการเรียน 

      

2.2 ขา้พเจา้ชอบกิจกรรมการจัดการเรียนรู ้การอ่าน การ
เขียนภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบ DR-TA  ร่วมกับการ
จัดการเรียนรู ้แบบเน้นสมองเป็นฐาน (Brain Based 
Learning) ที่ ฝึกให้รู ้จักคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และ
สง่เสรมิความคิดสรา้งสรรค ์

      

2.3 กิจกรรมการจดัการเรียนรูม้ีการสง่เสรมิใหข้า้พเจา้เกิด
การพฒันาครบทัง้ 4 ทกัษะ คือ การฟัง พดู อ่าน เขียน 

      

2.4 กิจกรรมการจัดการ เรี ยน รู ้การอ่าน  การ เขียน
ภาษาอังกฤษโดยใชรู้ปแบบ DR-TA  ร่วมกับการจัดการ
เรียนรูแ้บบเน้นสมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) 
ขา้พเจา้ไดล้งมือปฏิบตัิดว้ยตนเอง 

      

2.5 กิจกรรมการจัดการ เรี ยน รู ้การอ่าน  การ เขียน
ภาษาอังกฤษโดยใชรู้ปแบบ DR-TA  ร่วมกับการจัดการ
เรียนรูแ้บบเน้นสมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) 
ข้าพเจ้าได้พัฒนาการเรียนรู ้/ ค าศัพท์/ ส  านวน/ และ
องคป์ระกอบในการเขียนอย่างกวา้งขวาง 

      

2.6 กิจกรรมการจัดการเรียนรูวิ้ชาภาษาอังกฤษ ท าให้
ข้าพเจ้าเป็นคนทันสมัย ทันเหตุการณ์ มีประโยชน์ต่อ
ชีวิตประจ าวนัของขา้พเจา้ 

      

2.7 กิจกรรมการจัดการเรียนรู ้วิชาภาษาอังกฤษ เป็น
ประโยชนใ์นการประกอบอาชีพของขา้พเจา้ในอนาคต 

      

2.8 กิจกรรมการจัดการ เรี ยน รู ้การอ่าน  การ เขียน
ภาษาอังกฤษโดยใชรู้ปแบบ DR-TA  ร่วมกับการจัดการ
เรียนรูแ้บบเน้นสมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) 
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รายการการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ หมาย

เหตุ 5 4 3 2 1 
มีขั้นตอนที่ช่วยใหข้้าพเจ้าสามารถแก้ไขปัญหาได้ดว้ย
ตนเอง 
2.9 ขา้พเจา้มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการจดัการเรียนรู ้
การอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบ DR-TA  
ร่วมกับการจัดการเรียนรูแ้บบเน้นสมองเป็นฐาน (Brain 
Based Learning) 

      

 

ขอ้เสนอแนะ 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค  
คุณภาพของเคร่ืองมือการทดลอง 

1. ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู ้
2. ค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (IOC) ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ
ความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษ และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบความสามารถในการ
อ่านภาษาองักฤษ 
3. ค่าความเชื่อมั่นของเกณฑก์ารประเมินการเขียนภาษาองักฤษ 
4. ผลคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของกลุม่ตวัอย่าง ก่อนและหลงัการทดลอง 
5. ผลคะแนนความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษของกลุม่ตวัอย่าง ก่อนและหลงัการทดลอง 
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ตาราง 8 ค่าความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู ้

รายการประเมิน 
คะแนนการประเมินของผูเ้ชี่ยวชาญ 

IOC แปรผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

ด้านแผนการจัดการเรียนรู้  

1.  มีหัวข้อชัด เจนตรงตามรูปแบบ

แผนการจดัการเรียนรู ้

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2. จดุประสงคก์ารเรียนรูช้ดัเจน สามารถ

พฒันาผูเ้รียนเพื่อใหบ้รรลผุลการเรียนรู ้

ไดง้่ายขึน้ 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

3. กิจกรรมการจัดการเรียนรูม้ีขั้นตอน

ตรงตาม กระบวนการอ่านและการคิด 

(Direct Reading – Thinking Process) 

3.1 การตรวจสอบความเขา้ใจ 

3.2 การสรุปความคิดรวบยอด 

3.3 กา รพัฒนาก า ร เ ขี ย น เพื่ อ

ถ่ายทอดความคิด 

 

 

 

+1 

0 

+1 

 

 

 

0 

+1 

+1 

 

 

 

+1 

+1 

0 

 

 

 

0.67 

0.67 

0.67 

 

 

 

ใชไ้ด ้

ใชไ้ด ้

ใชไ้ด ้

4. ก าหนดวิธีวัดประเมินผลสอดคลอ้ง

กบัจดุประสงคก์ารจดัการเรียนรู ้

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

ด้านเนือ้หาในการจัดการเรียนรู้  

5. เนือ้หามีความละเอียดและชดัเจน +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

6. เนือ้หามีความละเอียดและชดัเจน +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

7. เหมาะสมกับวัยและความสนใจของ

นกัเรียน 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

8. เนือ้หาเป็นไปตามล าดับขัน้ตอนของ

การเรียนรู ้

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

9. เนือ้หามีความเหมาะสมกบัเวลา +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

10. ภาษามีความถกูตอ้งและเขา้ใจง่าย +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 9 ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก ( r) ของ
แบบทดสอบความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษ และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ 

ขอ้สอบ IOC p r 

1 1.00 .30 .35 

2 1.00 .80 .31 

3 1.00 .28 .37 

4 1.00 .52 .60 

5 1.00 .60 .29 

6 1.00 .48 .54 

7 1.00 .76 .38 

8 1.00 .48 .62 

9 1.00 .62 .38 

10 1.00 .48 .41 

11 1.00 .48 .37 

12 1.00 .48 .16 

13 1.00 .46 .50 

14 1.00 .56 .24 

15 1.00 .54 .49 

16 1.00 .48 .34 

17 1.00 .60 .17 

18 1.00 .56 .57 

19 1.00 .50 .16 

20 1.00 .52 .57 

ไดค่้าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทัง้ฉบบั = 0.80 
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ตาราง 10ค่าความเชื่อมั่นของเกณฑก์ารประเมินการเขียนภาษาองักฤษ 

ล าดบั ผูต้รวจ 1 ผูต้รวจ 2 ล าดบั ผูต้รวจ 1 ผูต้รวจ 2 
1 10 10 26 9 9 
2 9 8 27 11 11 
3 9 9 28 8 9 
4 12 14 29 9 11 
5 9 8 30 8 8 
6 15 14 31 10 9 
7 7 8 32 9 8 
8 13 14 33 10 9 
9 9 9 34 14 14 
10 11 11 35 13 13 
11 8 9 36 9 10 
12 9 9 37 11 12 
13 8 8 38 8 11 
14 10 10 39 9 12 
15 9 7 40 8 10 
16 10 10 41 10 11 
17 14 12 42 9 8 
18 10 10 43 10 11 
19 9 8 44 14 14 
20 9 10 45 12 13 
21 12 12 46 9 10 
22 9 8 47 15 14 
23 15 14 48 7 8 
24 7 8 49 13 12 
25 13 11 50 7 8 

ไดค่้าความเชื่อมั่นของเกณฑก์ารประเมินการเขียนภาษาองักฤษ = 0.92 
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ตาราง 11 ผลคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของกลุม่ตวัอย่าง ก่อนและหลงัการ
ทดลอง 

ล าดบั Pre (20) Post (20) ล าดบั Pre (20) Post (20) 
1 12 17 26 14 16 
2 5 12 27 8 13 
3 3 10 28 4 10 
4 10 14 29 13 19 
5 7 12 30 4 12 
6 12 18 31 14 17 
7 18 20 32 7 13 
8 13 15 33 5 15 
9 17 19 34 12 18 
10 9 11 35 10 12 
11 18 20 36 9 16 
12 14 20 37 6 11 
13 17 19 38 15 20 
14 15 18 39 11 17 
15 9 15 40 6 11 
16 6 12 41 9 14 
17 17 20 42 9 12 
18 13 18 43 6 12 
19 10 16 44 4 10 
20 17 19 45 11 15 
21 12 17 46 6 17 
22 11 15 47 9 12 
23 8 13 48 9 14 
24 11 15 49 6 10 
25 15 19 50 8 12 
   �̅� 10.28 15.04 
   𝑆𝐷 4.116 3.220 
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ตาราง 12 ผลคะแนนความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษของกลุม่ตวัอย่าง ก่อนและหลงัการ
ทดลอง 

ล าดบั Pre (20) Post (20) ล าดบั Pre (20) Post (20) 
1 15 18 26 8 14 
2 10 12 27 10 18 
3 10 12 28 12 16 
4 12 16 29 10 15 
5 10 18 30 8 10 
6 10 14 31 8 10 
7 8 18 32 14 18 
8 12 16 33 8 14 
9 16 20 34 10 16 
10 10 14 35 12 16 
11 15 20 36 16 20 
12 14 16 37 12 15 
13 8 12 38 10 16 
14 8 10 39 8 12 
15 10 16 40 10 15 
16 10 15 41 10 14 
17 8 10 42 14 20 
18 12 20 43 12 16 
19 15 18 44 18 20 
20 10 12 45 15 18 
21 10 12 46 12 15 
22 14 18 47 10 12 
23 18 20 48 8 14 
24 12 15 49 10 12 
25 12 16 50 10 14 

   �̅� 11.25 15.36 
   𝑆𝐷 2.718 2.961 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ช่ือ-สกุล นายภาคิน แจง้กิจ 
วัน เดือน ปี เกิด 17 กรกฎาคม 2535 
สถานทีเ่กิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา การศกึษามหาบณัฑิต (วิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู)้ 

มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ   
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