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 การศึกษาครั้งนี้  มีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบความเขาใจในการอาน ความสามารถในการ
เขียนและความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนดวยโครงสรางระดับยอดประกอบกับกิจกรรมเสริมสราง
ประสบการณเดิม กับการสอนตามคูมือครู กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนผูเรียน 

พระปริยัติธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราช
วิทยาลัย อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 2 หองเรียน ที่ไดมาจากการสุมแบบกลุม 
(Cluster Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลากแบงผูเรียนออกเปน 2 กลุม กลุมทดลองและกลุม
ควบคุม โดยกลุมทดลองไดรับการสอนโดยโครงสรางระดับยอดประกอบกับกิจกรรมเสริมสราง
ประสบการณเดิม และกลุมควบคุม ไดรับการสอนตามคูมือครู   
 แบบแผนในการทดลองเปนแบบทดสอบวัดความเขาใจในการอาน แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการเขียน และแบบสอบถามวัดความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษชุดเดียวกัน
กับแบบทดสอบและแบบสอบถามกอนและหลังการทดลอง (Randomized Control Group Pretest-

Posttest Design) ใชระยะเวลาในการทดลอง 20 คาบ คาบละ 50 นาที ใชเนื้อหาเดียวกันในการสอน
ทั้งสองกลุม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก t - test for independent samples และ t - test for 

dependent samples. 
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 The purpose of this study was to compare Mathayom Suksa 2 Phrapariyattidham 

Students’ Reading Comprehension, English writing Ability and Interest in Learning English 

through Instruction based on Top-Level Structure with Schema Enhancing Activities and 

Teacher’ s Manual. The samples of this study were 2 classrooms of Mathayom Suksa 2 

Phrapariyattidham Students in the second semester of 2005 academic year at 

Mahavachiralongkorn School, Amphur Wangnoi, Ayutthaya Province. They were selected by 

using cluster random sampling technique and then divided into the experimental and 

control groups. The experimental group was taught by using Top-Level Structure with 

Schema Enhancing Activities; whereas the control group was taught by using instruction 

based on the teacher’s manual. 

 The instruments used in the study were English Reading Comprehension, English 

Writing Ability tests and Interest in Learning English questionnaires. The randomized control 

group pretest-posttest design was used in this experiment. Each group was taught with 

lessons of the same content for twenty 50 minute periods. The data was statistically 

analyzed by t-test independent samples and the t-test dependent samples for within group 

comparison. 

  

 The findings of the study indicated that:  

 1. The English reading comprehension between the experimental and control 

groups was significantly different at the .05 level.  

 2. The English writing ability between the experimental and control groups was 

significantly different at the .01 level.  



  3. The interest in English reading between the experimental and control groups 

was significantly different at the .01 level.  

 4. The interest in English writing between the experimental and control groups was 

significantly different at the .01 level. 

 5. The English reading comprehension of the experimental group between the 

pretest and the posttest was significantly different at the .01 level. 

 6. The English reading comprehension of the control group between the pretest 

and the posttest was significantly different at the .01 level. 

 7. The English writing ability of the experimental group between the pretest and 

the posttest was significantly different at the .01 level. 

 8. The English writing ability of the control group between the pretest and the 

posttest was significantly different at the .01 level. 

 9. The interest in English reading of the experimental group between the pretest 

and the posttest was significantly different at the .01 level. 

  10. The interest in English reading of the control group between the pretest and 

the posttest was significantly different at the .01 level. 

 11. The interest in English writing of the experimental group between the pretest 

and the posttest was significantly different at the .01 level. 

  12. The interest in English writing of the control group between the pretest and the 

posttest was significantly different at the .01 level. 
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บทที่ 1    
บทนํา 

 
ภูมิหลัง  
 ในสังคมโลกปจจุบัน การเรียนภาษาตางประเทศ  เปนสิ่งที่จําเปนในการติดตอส่ือสาร ทั้งใน

ดานการเมือง เศรษฐกิจ และทางการศึกษา นอกจากนั้น  ภาษาอังกฤษยังจัดวาเปนเครื่องมือสําคัญ 

ในการแสวงหาความรู  ความเจริญทางวิทยาการใหมๆ ทั้งในดานวิชาการ  เทคโนโลยี ตลอดจน

ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งลวนแตตองใชภาษาอังกฤษทั้งสิ้น   ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจึง

ตองจัดใหเหมาะสมกับสภาวะปจจุบันและอนาคต  การศึกษาหาความรูในดานภาษาอังกฤษจึงมี

ความสําคัญสําหรับผูที่มุงหวังความเจริญกาวหนาในสังคม  รัฐบาลไทยตระหนักถึงความสําคัญของ

การจัดการศึกษาของชาติ จึงไดประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542 ข้ึน 

โดยกลาวถึงแนวการจัดการศึกษาที่ยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได

และถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม

ธรรมชาติเต็มศักยภาพ มีความรูและทักษะดานคณิตศาสตรและดานภาษา (กระทรวงศึกษา. 2542: 2) 

นอกจากนี้การเรียนรูภาษาตางประเทศเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งซึ่งไมสามารถหลีกเลี่ยงได เพราะภาษา

มิใชเปนเพียงเครื่องมือในการศึกษาคนควาหาขอมูลที่ตองการและเพื่อประกอบอาชีพเทานั้น  

แตยังสามารถใชเปนเครื่องมอืติดตอส่ือสาร  เจรจาตอรองเพื่อการแขงขันและความรวมมือ ทัง้ทางดาน

เศรษฐกิจและการเมืองไดอยางมีประสิทธภิาพ (การเรียนรูภาษาตางประเทศ) ยังชวยสรางสัมพนัธภาพ

ที่ดีระหวางผูคนและสามารถเขาใจวัฒนธรรมที่แตกตางกนัของแตละชาติ ทําใหสามารถปฏิบัติตนตอ

กันไดอยางถกูตองเหมาะสม มีความเขาใจและภาคภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรมไทย สามารถ

ถายทอดวัฒนธรรมไทยไปสูสังคมโลก (กระทรวงศึกษาธกิาร. 2544) 

 สําหรับในประเทศไทย ภาษาอังกฤษ   นับวาเปนภาษาตางประเทศทีน่ยิมเรียนมากทีสุ่ด  

ซึ่งเริ่มเขามามีสวนเกี่ยวของกับชีวิตคนไทยตั้งแต พ.ศ. 2391 (สุมิตรา อังวัฒนกุล. 2535 : 12)   

มีบทบาททั้งในดานการศึกษา สังคม  การเมือง  เศรษฐกิจ  การคา  การทองเที่ยว  ตลอดจนสื่อมวลชน 

ภาษาอังกฤษเปนภาษาแหงโอกาสที่คนเราจะพัฒนาแนวคิดของคน   หรือเปนภาษาที่สองซ่ึงเรา

จําเปนตองรู   เพื่อทําใหเรากาวทันกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและสังคม จัดไดวาภาษาองักฤษ

มีอิทธิพลตอชีวิตคนไทยมากขึ้น    กลายเปนสิ่งจําเปนที่ทุกคนตองเรียนรูแตการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศที่ผานมา ทั้งในระดับประถม มัธยมศึกษา  และอุดมศึกษา ซึ่งยัง

ไมประสบความสําเร็จอยางแทจริง   



 2

การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศในประเทศไทยเรานั้น  ถาหากจะกลาวถึง

ความสําคัญของทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟง พูด อานและเขียนแลว ทักษะการอานก็จัดวาเปนทักษะ

หนึ่งที่มีสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาทักษะอื่นๆ ผูเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ไมตองการ 

ความสามารถทางภาษาทุกรูปแบบเหมือนเจาของภาษา  ซึ่งเปนที่ปรากฏอยูทั่วไปวาทักษะการอานมี

บทบาทสําคัญมากและชีวิตของคนในโลกสมัยใหม     การสื่อสารตางๆ หนังสือความรูทางวิชาการและ

เทคนิคใหมๆ ทุกแขนงเกิดขึ้นอยางมากมาย   ความสามารถในการอานภาษาอยางเขาใจ  จึงมี

ความสําคัญเพิ่มข้ึนเปนเงาตามตัว  ทั้งในดานอาชีพและสวนตัวของบุคคล วอรด (Ward. 1980 : 7 ) 

ไดกลาววา การอานเปนทักษะที่ใหประโยชนมากที่สุด  ทั้งนี้เพราะผูเรียนสวนใหญที่เรียนภาษาอังกฤษ

เปนภาษาตางประเทศ  มักขาดโอกาสในการพูดภาษาอังกฤษ  แตยังมีความจําเปนที่จะตองมีทักษะใน

การอานเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรูระดับสูงขึ้นไป  ทักษะการอาน  จึงจําเปนอยางยิ่งตอนักเรียน 

นักศึกษา ในการคนควาหาความรู  เสาวลักษณ  รัตนวิชช. (2536 : 5)  ไดกลาววา  ความสามารถของ

การอานถือวาเปนทักษะทางภาษาดานการรับรูที่สําคัญ  เปนการชวยใหคนไดเพิ่มพูนความรู จาก

ขอเขียนของผูรูในแตละสาขาวิชา  อีกทั้งยังเปนรากฐานในการเรียนรูอ่ืนๆ  ไดดีตามไปดวย นอกจากนี้ 

ยังชวยใหคนไดพัฒนาความคิดของตนเอง และยังเปนประโยชนในการดําเนินชีวิตทุกๆ ดาน 

 จากรายงานผลการประเมินคุณภาพ   การศึกษาระดับชาติ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GAT) 

ระดับประเทศ รวมทุกสังกัด จําแนกตามเพศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 10,767 โรงเรียน  

ปการศึกษา 2545 มีรายละเอียด ดังนี ้

 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเกี่ยวกับความรู  ความสามารถดานภาษาอังกฤษระดับประเทศ รวมทกุ

สังกัด ทุกเพศ จํานวน 703,625 คน   พบวาคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษเทากับ 18.126    คิดเปน

คะแนนรอยละ เทากับ 45.314    คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 8.046 คะแนน  ความรู ความสามารถ

ดานภาษาอังกฤษระดับประเทศ  มีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับที่ตองปรับปรุง  เทากับ 35.087 เปอรเซ็นต 

พอใช เทากับ 51.444  เปอรเซ็นต และดี เทาดับ 13.469 เปอรเซ็นต    

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GAT) ระดับประเทศ  

รวมทุกสงักัด  จําแนกตามเพศ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2545 มีรายละเอียด ดังนี ้

ผลสัมฤทธิ์ของนกัเรียนเกี่ยวกับความรู  ความสามารถดานภาษาอังกฤษระดับประเทศ รวมทกุ

สังกัด ทุกเพศ จํานวน 3,090 โรงเรียน นักเรียนจํานวน 345,139 คน   พบวาคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษา 

อังกฤษเทากับ 13.717  คิดเปนคะแนนรอยละ เทากับ 39.191  คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.802    

 อีกประการหนึ่ง ในปจจุบัน ปญหาการเรียนการสอนและการบริหารดานวิชาการในโรงเรียน

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ยังพบปญหาอยูหลายอยาง ดังที่ ภูริสา  ปราบริปู. (2535 : 48) ได

ทําการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พบวา  ปญหาการ
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บริหารงานวิชาการในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  มีสาเหตุสําคัญเกิดจากเรื่องการเงิน 

และวัสดุอุปกรณในการเรียนการสอน สาเหตุที่เกิดจากการเงิน คือ โรงเรียนไดรับงบประมาณนอย เงิน

บํารุงการศึกษาไมเพียงพอสําหรับใชจาย และไมมีเงินจัดอบรมครูเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน 

สาเหตุเกิดจากวัสดุ อุปกรณในการเรียนการสอน คือ ขาดเครื่องมือเครื่องใชในการทดลอง ส่ือการเรียน

การสอนไมเพียงพอ และผูเรียนไมมีเงินซื้อหนังสือ แบบเรียน และเครื่องใชอุปกรณการเรียน 

จากผลการศึกษาวิจัยนี้ แสดงใหเห็นวา  การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้น  ยังไม

สัมฤทธิผลเทาที่ควร  เนื่องจากมีสาเหตุจากปญหาตางๆ หลายประการ  ปญหาที่สําคัญประการหนึ่ง

คือ นักเรียนขาดทักษะทางดานการอาน  จากการวิจัยที่เกี่ยวของกับการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน

และนักศึกษาในระดับตางๆ พบวา  ความสามารถในการอานยังอยูในระดับตํ่า (อัจฉรา วงศโสธร. 

2532 : 1) สอดคลองกับคํากลาวของ เอกรินทร สังขทอง ( 2544 : 55) ที่วา นักเรียนประสบปญหาใน

การอานในแตละบทเปนเวลานานและพบวา  หลังการสอนแลวนักเรียนไมไดเขาใจสิ่งที่ครูสอนจริงๆ 

นักเรียนไมเขาใจเนื้อหาในบทที่อาน  โดยเฉพาะนักเรียนไมสามารถเชื่อมโยงแนวคิดที่นักเรียนอานใน

บทเรียนได  บางครั้งนักเรียนเขาใจบทอานบางในระดับคํา  หรือประโยค  ซึ่งไมสามารถใชไดอยาง

ถูกตองในบริบทที่อาน และ (Bond and Tinker. 1967 : 4-8)  เสนอแนวคิดวา  การอานมีบทบาท

สําคัญตอการดําเนินชีวิตของบุคคลในสถานการณของสังคมทั้งทางดานชีวิตประจําวัน เชน การ

ประกอบอาชีพ  ดานการศึกษา และยังมีบทบาทตอความสนุกสนานเพลิดเพลิน  การอานทําใหเกิด

จินตนาการ  มีอารมณแจมใส  สามารถเขาใจตนเองและผูอ่ืน มีความรับผิดชอบและปรับตัวเขากับ

สังคมได เกี่ยวเนื่องกันกับคํากลาวของ เสาวลักษณ รัตนวิชช. (2531) วา การอานนั้นเปนกระบวนการ

ปฏิสัมพันธระหวางผูอาน   และผูเขียนในการใชความรู ความสามารถในการใชภาษา เพื่อส่ือ

ความหมาย ดังนั้น ทักษะการอานเปนทักษะที่สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการกับทักษะอื่นๆ ไดงาย 

ทั้งการฟง การพูด และการเขียน เพราะผูอานยอมจะดึงเอาขอมูลของสิ่งที่อานเพื่อเปนประโยชนในการ

ส่ือสารกับผูอ่ืนได 

ผลการศึกษาของผูวิจัยตางตรงกันวา สาเหตุที่ทําใหเด็กอานไมดีหรืออานแลวสื่อความหมาย

ไมเขาใจ ผลมาจากปจจัยหลายอยางมากกวาที่จะมาจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งโดยเฉพาะ ปจจัยนี้แบง

ออกเปน 3 ประการ คือ ปจจัยดานรางกาย เชน สายตา การไดยิน เปนตน  ปจจัยดานจิตวิทยา เชน 

ความสามารถทางสติปญญา วุฒิภาวะทางอารมณ บุคลิกภาพ การสรางมโนภาพ เปนตน และปจจัย

ดานสังคมและสิ่งแวดลอม เชน สภาพครอบครัว ส่ิงแวดลอมทางโรงเรียน ตลอดจนวิธีการและเทคนิค

การสอนของครู (Carter. 1953 : 11-13)  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย สามารถสรุปไดวา 

ปญหาในการอานเกิดจากปจจัยที่เกิดขึ้น 2 ลักษณะ คือ ปจจัยภายในของผูอาน ไดแก ระดับ

สติปญญา  ความสามารถทางโครงสรางภาษา  ประสบการณเดิมของผูอาน  ความเขาใจความหมาย
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ศัพท  ความสามารถในดานการสรางความคิดรวบยอด เจตคติและความสนใจที่มีตอการอาน 

ความสามารถในการคิด ความสามารถทางดานภาษา ความสามารถในการใชเหตุผล ความรูในระบบ

การเขียน ความสามารถในการควบคุมจิตใจและอารมณ  ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสามารถในการ

ใชวิธีควบคุมการเรียนรู ความบกพรองทางรางกาย เปนตน และปจจัยภายนอกของผูอาน ไดแก สภาพ

สังคมและสิ่งแวดลอมของนักเรียน เชน การอบรมเลี้ยงดู  ฐานะและอาชีพของบิดามารดา  ทศันคตขิอง

บิดามารดาที่มีตอการอาน ระดับการศึกษาของบิดามารดา ภูมิลําเนา  วิธีการสอนและวัสดุอุปกรณ 

การสอน 

 ในเรื่องทักษะการอานของผูเรียนนั้น ผูสอนมีบทบาทที่สําคัญที่จะทําใหนักเรียนอานไดอยางมี

ประสิทธิภาพเนื่องจากกระบวนการอาน  ผูอานตองใชความสามารถในการที่จะทําความเขาใจและ

ตีความหมายจากสิ่งที่ผูเขียนตองการสื่อความหมายใหไดตรงตามจุดประสงคของผูเขียนมากกวาที่จะ

อานเพียงตัวภาษานั้นๆ ผูเรียนจะบรรลุจุดประสงคการอานไดนั้น ผูสอนตองมีบทบาทมากกวาการ

บรรยาย การอานและการแปลใหนักเรียนฟงและตอบคําถามเทานั้น แตผูสอนตองสงเสริมและกระตุน

ใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูไปดวย โดยการใหมีสวนรวมในการอภิปราย แสดงความคิดเห็น ต้ัง

คําถามและการตัดสินใจ บทบาทของผูเรียนจะเปนทั้งผูฟงผูอาน และเขียนไปพรอมๆ กัน จะทําใหเกิด

การจําระยะยาว เพราะไดเรียนโดยการปฏิบัติ  (เสาวลักษณ รัตนวิชช. 2536: 20) 

 จากปญหาดานคุณภาพการศึกษาดังกลาว ผูวิจัยจึงไดศึกษาวิธีการสอนแบบโครงสรางระดับ

ยอดและกิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิมที่มีตอความเขาใจในการอาน ความสามารถในการเขียน

ภาษาอังกฤษ นํามาใชในการทําวิจัยในครั้งนี้  เพื่อจัดการเรียนการสอน  ทําใหผูเรียนรูกลวิธีในการอาน

และการจับใจความสําคัญของเรื่อง  พรอมทั้งยังสรางประสบการณใหผูเรียนรูจักแนววิธีการเขียน

รูปแบบตางๆ     การสอนแบบโครงสรางระดับยอด (Top – Level Structure)  ซึ่งเปนวิธีการสอนที่ครู

สามารถใชในการสรางประสบการณดานการอานใหแกผูเรียน  เปนการสอนที่ผูเรียนสามารถเรียนรู

ลักษณะและรูปแบบของการเขียน   ซึ่งจะชวยพัฒนาการอานและการจับใจความไดงายและรวดเร็วขึ้น 

การฝกใหผูเรียนไดเรียนรู   และเขาใจวิธีการและแผนการเขียนของผูเขียนวาผูเขียนตองการจะสื่อ

ความหมายเรื่องอะไร มีวิธีการดําเนินเรื่องอยางไร หากผูเรียนสามารถเขาใจการวางแผนการเขียน หรือ

วิธีการเขียนของผูเขียนในแตละเรื่องได     จะทําใหผูเรียนมีแนวทางในการจับใจความสําคัญได หาราย 

ละเอียดของเรื่องที่อาน และมีประสิทธิภาพ นอกจากเรื่องความเขาใจในการอาน และความสามารถใน

การเขียนแลว ความสนใจในการเรียนก็นับวาเปนปจจัย หรือคุณลักษณะพิเศษที่สําคัญอีกประการหนึ่ง 

ซึ่งผูเรียนควรไดรับการปลูกฝง ถาผูเรียนมีความสนใจในการเรียน จะทําใหเกิดความตั้งใจเรียน มีสมาธิ

ในการเรียน สามารถติดตามเนื้อหาที่เรียนไดตลอด  
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และสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวย ดังที่ สุมิตรา  อังวัฒนากุล (2537 : 15) กลาววา การเรยีน

ภาษาเปนเรื่องของความถนดัไมใชเร่ืองของสติปญญา การเรียนภาษาอังกฤษจึงควรเปนไปตามความ

ถนัด ความสนใจ แรงจูงใจ และการเห็นประโยชนในการเรียนของแตละบุคคล   

 ดวยเหตนุี้  จึงทําใหผูทาํการศึกษามีความสนใจในการนาํรูปแบบวิธีการสอนแบบโครงสราง

ระดับยอด (Top – Level Structure) ซึ่งเปนวิธกีารสอนที่มีความเหมาะสมกับสมณะสารูปและวฒุิ

ภาวะของผูเรียน  ผูเรียนมีประสบการณในการเรียนวิชาภาษาองักฤษระดับพื้นฐานมาบางแลว  โดยจะ

ทําการเปรียบเทียบกับการสอนตามคูมือครู ผลการทดลองจะนาํมาใชในการพัฒนาความสามารถใน

การใชภาษาอังกฤษและจะไดเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการเรยีนการสอนวิชาภาษาองักฤษใน

โรงเรียนพระปริยัติธรรมหรือสถาบนัการศกึษาทั่วไปเพื่อจะไดมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชา

ภาษาอังกฤษของนักเรียนในโรงเรียนตางๆ  อีกทั้งจะเปนจุดเริ่มตนในการพัฒนารูปแบบการสอน

ภาษาอังกฤษ แกครูผูสอนภาษาองักฤษในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแหงอื่นๆ ไดตอไปอีกดวย 

 

ความมุงหมายในการวิจัย 
   ผูวิจัยไดกําหนดความมุงหมายในการวิจัย ไวดังนี้ 

   1. เปรียบเทียบความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียน  พระปริยติัธรรม 

แผนกสามัญศกึษาชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ทีไ่ดรับการสอนอานโดยใชโครงสรางระดับยอดประกอบกับ

กิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิมกับสามเณร ที่ไดรับการสอนอานตามคูมือครู   

 2. เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียน พระปริยติัธรรม 

แผนกสามัญศกึษาชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ทีไ่ดรับการสอนโดยใช โครงสรางระดับยอดประกอบกับ

กิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิมกับสามเณรที่ไดรับการสอนอานตามคูมือครู   

 3. เปรียบเทียบความสนใจในการอานวิชาภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียน  พระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยใช โครงสรางระดับยอดประกอบกับ 

กิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิมกับสามเณรที่ไดรับการสอนอานตามคูมือครู  

  4. เปรียบเทียบความสนใจในการเขียนวิชาภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียน  พระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยใช โครงสรางระดับยอดประกอบกับ 

กิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิม กับสามเณรที่ไดรับการสอนอานตามคูมือครู   

   5. เปรียบเทียบความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียน พระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนอานโดยใชโครงสรางระดับยอดประกอบกับกิจกรรม

เสริมสรางประสบการณเดิม กอนและหลังการทดลอง 
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 6. เปรียบเทียบความเขาในการอานภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียน  พระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนตามคูมือครูกอนและหลังการทดลอง 

7. เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียน  พระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนอานโดยใชโครงสรางระดับยอดประกอบกับ

กิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิม กอนและหลังการทดลอง 

 8. เปรียบเทียบความสามารถใจในการเขียนภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียน  พระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนตามคูมือครู กอนและหลังการทดลอง   

 9. เปรียบเทียบความสนใจในการอานภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียน พระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนอานโดยใชโครงสรางระดับยอดประกอบกับกิจกรรม

เสริมสรางประสบการณเดิม กอนและหลังการทดลอง  

 10. เปรียบเทียบความสนใจในการอานภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียน  พระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนตามคูมือครู กอนและหลังการทดลอง 

11. เปรียบเทียบความสนใจในการเขียนภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียน  พระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยใชโครงสรางระดับยอดประกอบกับ

กิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิม กอนและหลังการทดลอง  

12. เปรียบเทียบความสนใจในการเขียนภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียน  พระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนตามคูมือครู กอนและหลังการทดลอง 

 

ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลของการวิจัยครั้งนี้ จะชวยใหครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษและผูที่เกี่ยวของกับการเรียนการ

สอนวิชาภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  ใชเปนแนวทางในการพัฒนา

ปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  รูวิธีการสอนการอานและผลการสอนการอานภาษาอังกฤษ

ดวยการสอนโดยใชโครงสรางระดับยอด ประกอบกับกิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิม เพื่อเปน

แนวทางที่จะชวยใหผูเรียนสื่อความหมายไดเปนที่เขาใจ เกิดเจตคติในทางบวกเพื่อสนองตอความ

แตกตาง ในเรื่องความสามารถและความสนใจของสามเณรและผูสนใจใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ตลอดจนเปนแนวทางในการทําวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถในการเรียน วิชาภาษาอังกฤษใน

สถาบันการศึกษาตางๆ  ไดอีกดวย 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการวิจยั 

  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนสามเณรผูเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญ

ศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนพระปริยัติธรรมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังนอย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษหลัก ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 ซึ่งมจีาํนวน 4 

หองเรียน หองเรียนละ 35 รูป รวมทั้งสิ้น 140 รูป   

 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัย 

   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนสามเณรผูเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญ

ศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนพระปริยัติธรรมมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย  อําเภอวังนอย   

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษหลัก (อ 103)  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547 ซึ่ง

มีจํานวน 4 หองเรียน ๆ ละ 35 รูป รวมทั้งสิ้น 140 รูป   ซึ่งเลือกหมดทั้ง 4 หองเรียน  แลวนํามาสุมแบบ

จัดกลุม (Cluster Random Sampling) โดยใชหองเรียนทั้ง 2 เปนหนวยในการสุมจากประชากร  

ดังกลาวขางตน เพื่อใหไดกลุมตัวอยางนอย 2 หองเรียน โดยจับสลากใหหองหนึ่งเปนกลุมทดลอง และ

อีกกลุมหนึ่งเปนกลุมควบคุม เพื่อใหไดการสอนดวยวิธีการสอนที่แตกตางกัน 

กลุมทดลอง    การสอนโดยการใชโครงสรางระดับยอด ประกอบกับกจิกรรม 

           สงเสริมประสบการณเดิม 

กลุมควบคุม   การสอนดวยวิธีการสอนตามคูมือครู 

 
ระยะเวลาทีใ่ชในการทดลอง 

 ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาทดลองครั้งนี้   เปนเวลา 5 สัปดาห สัปดาหละ 4 คาบ รวม

ทั้งสิ้น 20 คาบๆ ละ 50 นาที   ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 ไมนับรวมกับคาบเรียนที่ทําการ

ทดสอบกอนและหลังการทดลอง 

  
เนื้อหาที่ใชในการทดลอง 

 เนื้อหาที่ใชในการทดลองครัง้นี ้ผูวิจยัเลือกเนื้อเร่ืองที่มีเนื้อหาตามรูปแบบโครงสราง

ระดับยอดทั้ง 4 ชนิด คือ 1. การบอกรายละเอียดหรือรายการ (Descriptive or Listing), 2. ปญหาและ

การแกไข  (Problem – Solution), 3. เหตุและผล  (Cause and Effect),   4.การเปรียบเทียบ 

(Comparison – Contrast) โดยที่เนื้อหาทีจ่ํานาํมาทาํการวิจัยนัน้ เปนเรื่องที่มีความยากงายอยูใน

ระดับเดียวกนักับหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ ในรายวิชาภาษาอังกฤษหลัก (อ 103) ตามหลกัสูตร

มัธยมศึกษาตอนตน ซึ่งกลุมทดลองและกลุมควบคุมไดรับการทดลองดวยเนื้อหาเดียวกนั 
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ตัวแปรที่ศกึษา 
  1. ตัวแปรอิสระ แบงเปน 2 ตัวแปร ดังนี ้

                           1.1 วิธกีารสอนที่ผูวิจัยใชในการทดลองแบงเปน 2 วิธี คือ  

   1.1.1 การสอนโดยการใชโครงสรางระดบัยอด ประกอบกับกิจกรรม 

         เสริมสรางประสบการณเดิม 

1.1.2 การสอนดวยวิธีการสอนตามคูมือครู 

  2. ตัวแปรตาม ไดแก 

 2.1 ความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ 

 2.2 ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ 

 2.3 ความสนใจในการเรียนวชิาภาษาอังกฤษ 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 
  1. โครงสรางระดับยอด (Top–Level Structure)  หมายถึง แผนการเขียนหรือโครงการ

เขียน (Writer’s Writing Plan or Top level Organization) ของผูเขียนหรือของขอความซึ่งเปนระดับ

ของขอความตอเนื่อง (Discourse) ที่สําคัญที่สุดของขอความที่ผูเขียนเรียบเรียงเพื่อการสื่อความหมาย

ของเรื่องที่เขียนใหผูอานเขาใจเรื่องไดงายขึ้น ผูอานจะอานเนื้อเร่ืองไดเขาใจดียิ่งขึ้น  ถาสามารถเขาใจ

แผนการเขียนของผูเขียนแตละเรื่อง เพราะจะทําใหการอานมีจุดมุงหมายที่แนนอนวา ผูเขยีนกาํลงับอก

อะไรกับผูอาน และใจความสําคัญคืออะไร  ผูอานยอมอานไดดีข้ึน ทั้งการจับใจความสําคัญและการ

หารายละเอียดของเรื่อง โดยที่ผูอานจะสามารถใชความรูหรือประสบการณเดิม (Schema) เขาชวย 

นอกจากนี้ ยังสามารถทําใหจําเรื่องที่อานไดดี สามารถวิเคราะห วิจารณ สรุปเร่ืองที่อานไดเร็ว และทํา

ใหการเขียนเรื่องดีข้ึนดวย โครงสรางระดับยอดที่นิยมใชกันโดยทั่วไปมี 4 ชนิด  ดังนี้  

 1. การบอกรายละเอียดหรือรายการ (Descriptive or Listing) 

  2. ปญหาและการแกไข (Problem – Solution) 

  3. เหตุและผล (Cause and Effect) 

  4. การเปรียบเทียบ (Comparison – Contrast) 

(เสาวลักษณ รัตนวิชช. 2534 : 32-33 ; อางอิงจาก Bartlett. 1978, 1985, 1986) 

 2. กิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิม (Schema Enhancing Activities) หมายถึง 

กิจกรรมที่ชวยในการใชความรูเดิมเกี่ยวกับเร่ืองตางๆ ที่เคยพบ เคยไดยิน ไดฟง และไดเรียนรูมากอน 

มาใชในการอานและการเขียนโดยการระลึกถึงเรื่องนั้น และโยงความเพื่อทําความเขาใจเรื่องที่อานและ
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เกิดความคิดในการเขียน ทําใหการเดาความแวดลอมในการอาน และสรางจินตนาการในการเขียนให

ดียิ่งขึ้นได มีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกความรูเดิม  

1. รวบรวมความคิด (Identify the concepts) ในขั้นตอนนี้ครูจะกระตุนใหผูเรียนระลกึสิ่งที่

เกี่ยวของกับส่ิงทีก่ําลงัจะเรยีนในดานตางๆ เชน เร่ืองราวที่ผูเรียนพบในชีวิตประจาํวนั เพื่อใหผูเรียนใช

ความคิดวิเคราะหส่ิงสําคัญและเปนประโยชนแกตนเองจากเรื่องที่อานไดโดยผูสอนเนนการทํากจิกรรม

ตางๆ เชน  

ข้ันที่ 1 ผูสอนใหผูเรียนทํากิจกรรมกลุม แบงผูเรียนออกเปนกลุมละ 4 – 6 คน นักเรียน

ชวยกันอานบทความ หรือรูปภาพที่ผูเรียนพบในชีวิตประจําวัน เชน เร่ืองรถ การจายตลาด สุขภาพ 

อวัยวะในรางกาย เปนตน ผูเรียนชวยกันอาน คนหาใจความสําคัญ คนหาคําศัพทเกี่ยวกับเร่ืองที่กําลัง

อานอยูนั้น 

 ข้ันที่ 2 ผู เ รียนแตละกลุมชวยกันออกความเห็นและชวยกันคนหาสิ่งตางๆ ที่ เปน

องคประกอบของสิ่งนั้นๆ กอน แลวชวยกันคนหาคําศัพท ผูสอนตองกระตุนใหผูเรียนคิดหาเหตุผลจาก

การอานและสรุปความคิดรวมกันใชส่ือวัสดุตางๆ ที่นาสนใจ ไดแก บัตรคํา รูปภาพ เอกสารตางๆ 

รวมถึงบทอานที่นาสนใจ  

ข้ันที่ 3 ผูสอนจะเตรียมทําเปนบัตรคําภาษาอังกฤษ 4 - 5 บัตร เพื่อเปนแนวทางในการ

เรียน เชน การบอกใบ โดยมีเกม เดาคําศัพท เติมคําศัพท แตงประโยคภาษาอังกฤษ โดยใหผูเรียนทํา

กิจกรรมกลุมหรือทํากิจกรรมคู เชน ชวยกันอธิบายรูปภาพและเขียนเปนประโยคภาษาอังกฤษ การเติม

คําศัพท การทายคําศัพท เพื่อชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสดึงประสบการณเดิมของตัวเองออกมาใช  

ข้ันที่ 4 ผูสอนพิจารณาความสามารถของผูเรียนแตละกลุม วาผูเรียนรูจักการทํางาน

รวมกันใหประสบความสําเร็จหรือไม และผูสอนใชคําถามนําผูเรียน ในบทเรียนหรือบทความ รูปภาพ  

เพื่อชวยในการเสริมสรางประสบการณเดิมของผูเรียน  

ข้ันที่ 5 ผูสอนใหผูเรียนแตละกลุมแขงขันการทําไดอะแกรมจากเรื่องที่ผูสอนจัดเตรียมให 

(ในกิจกรรมขอที่ 1) โดยใหผูเรียนเรียงใหถูกตองตามโครงสรางที่กําหนดในเนื้อความนั้นๆ วาเปน

โครงสรางระดับยอดชนิดไหน ควรใชอยางไรจึงจะถูกตอง และผูเรียนกลุมใดทําเสร็จกอนเปนผูชนะ 

2. จัดเรียบเรียงความหมาย (Organize the concepts) เปนขั้นตอนเพื่อฝกใหผูเรียน ไดรูจัก

รวบรวมและเรียบเรียงความคิดตามความสําคัญ รูจักขอมูลที่มีอยูมาเชื่อมโยงใหเขากัน ผูสอน

จัดเตรียมบทความหรือรูปภาพที่นาสนใจ เชน บทความเรื่องกีฬา เร่ืองอาหาร เร่ืองการทาํสมาธ ิรูปสัตว

ตางๆ รูปบาน เปนตน โดยที่ผูสอนจัดกิจกรรมทางภาษาอังกฤษ เชน  

 ข้ันที่ 1 ใหผูเรียนแขงขันกันเขียนเรื่องจากบทความและรูปภาพรวมกันในกลุม หรือตาม

ลําพังภายในเวลาที่กําหนดให โดยใชโครงสรางระดับยอดที่ผูเรียนเคยทํารวมกันแลว 
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 ข้ันที่ 2 ใหผูเรียนจับคูหรือผลัดกันออกมารายงานเรื่องเปนกลุม ชวยกันทําแผนวิเคราะห

โครงสรางระดับยอดของบทความเปนตอนๆ วาแตละตอนนั้นควรดําเนินเรื่องอยางไร พรอมทั้งแกคําไข 

หรือประโยคที่ผิดใหถูกตอง 

 ข้ันที่ 3 ใหผูเรียนแขงขันกันเลนเกมลาคําผิดของเรื่องที่เขียนมานั้น โดยมีผูสอนหรือผูเรียน

ออกมาเปนผูดําเนินรายการ กลุมใดหาคําผิดและและแกไขไดมากที่สุด ถูกตองมากที่สุดเปนผูชนะ 

 ข้ันที่ 4 ใหผูเรียนไปคนควาบทความหรือรูปภาพใหมๆ และเขียนเรื่องจากบทความหรือ

รูปภาพที่มีความแตกตางกัน โดยแขงขันการเขียนระหวางกลุมหรือระหวางคูก็ได มีการแขงขันเติมคํา 

เดาคําศัพท การตอประโยค หรือหาคําที่เปนคําตรงกันขาม หรือคําที่มีความหมายเหมือนกัน หรือคํา

และประโยคในประเภทเดียวกัน 

 3. การกลั่นกรองและการเสริมกิจกรรมเพิ่มเติม (Refinement and elaboration) ข้ันนี้เปนการ

ขยายและเพิ่มเติมรายละเอียดจากความรูของผูเรียนใหมากขึ้น เพื่อเปนการเตรียมความพรอมแก

ผูเรียนในการนําไปใชตอไป ซึ่งผูสอนจะใชกิจกรรมนํามาแทนบทเรียนก็ได เชน 

 ข้ันที่ 1 ตรวจสอบพื้นฐานความรูเดิมของนักเรียน เปนการตรวจสอบใหรูวาผูเรียนมีพื้น

ฐานความรูบางหรือไม มากนอยเพียงใด อาจทําไดไมยากนักสําหรับผูเรียนกลุมเล็ก แตสําหรับผูเรียน

กลุมใหญ ผูสอนควรเลือกกิจกรรมประเภทที่สามารถตรวจสอบพื้นฐานความรูไดอยางสะดวกและ

รวดเร็วผูสอนอธิบายกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชโครงสรางระดับยอดดวยการนําสื่อ วัสดุอุปกรณ 

ที่ใชทํากิจกรรมและสาธิตการทํากิจกรรมตางๆ  ในขณะทําการเรียนการสอน 

 ข้ันที่ 2 ผูสอนกระตุนใหผูเรียนตระหนักถึงพื้นฐานความรูที่มีอยู โดยมีจุดประสงคเพื่อให

ผูเรียนดึงเอาความรูออกมาใช ชวยทําความเขาใจในการอาน โดยเชื่อมโยงพื้นฐานความรูเดิมเขากับ

ขอมูลใหมในบทเรียน 

 ข้ันที่ 3 ผูสอนใหรายละเอียดเพิ่มเติม และทบทวนการเรียนการสอน  ลําดับวิธีการทํา

กิจกรรมและการลงมือปฏิบัติ เชน การเขียนเรื่องใหมรวมกัน  รวมกันอภิปรายเกี่ยวกับเร่ืองที่อานและ

เขียนรวมกัน กิจกรรมทางภาษาในขั้นนี้  ครูผูสอนควรใหมีเนื้อหาที่ตอเนื่องกันกับข้ันตอนอื่นที่ผานมา 

เพื่อการทบทวนและเพื่อฝกย้ําความแมนยําในการอานและการเขียน  ดวยการใชเลนเกม โดยการวาง

เงื่อนไขใหมีการแขงขันกันระหวางผูเรียน  ผูสอนจะมีหนาที่คอยชวยเหลือแนะนําและแกไขการใชภาษา

ที่ถูกตองแกผูเรียน กิจกรรมดังกลาว ไดแก    การทํางานกลุมยอยเพื่อการอานรวมกัน การเขียนเรื่อง

รวมกัน การโตตอบในการฟง  พูดรวมกัน การแสดงความคิดเห็นรวมกันในเรื่องที่อาน  จะชวยใหผูเรียน

เกิดความสนุกสนานในการเรียนและการทํากิจกรรมไดมากขึ้นและมีชีวิตชีวาขึ้นดวย 
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 3. วิธีการสอนโดยใชโครงสรางระดับยอด  ประกอบกับกิจกรรมเสริมสราง
ประสบการณเดิม   หมายถึง    การสอนโดยใหนักเรียนสามารถวิเคราะหแผนการเขียนหรือโครงการ

เขียนของผูเรียนหรือของขอความซึ่งเปนระดับขอความตอเนื่อง (Discourse)    ที่สําคัญที่สุดของ

ขอความที่ผูเขียนเรียบเรียงขึ้น    เพื่อส่ือความหมายเรื่องของตนใหผูอานเขาใจเรื่องไดงายขึ้น  และเพื่อ

การใชความรูเดิมเกี่ยวกับเร่ืองตางๆ ที่เคยพบ เคยไดยิน ไดฟง   และไดเรียนรูมากอน มาใชในการอาน

และเขียนโดยการระลึกเรื่องนั้น   และโยงความเพื่อทําความเขาใจเรื่องที่อานและเกิดความคิดในการ

เขียน ทําใหการเดาความแวดลอมในการอาน    และสรางจินตนาการในการเขียนใหดียิ่งขึ้น เพื่อ

ประโยชนในการจับใจความสําคัญและการหารายละเอียดของเรื่องโดยมีข้ันตอนการสอนดังนี้ 

(Rattanavich. 1988 : 89 – 91)  

 ข้ันที่ 1. ผูสอนอธิบายชนิดของโครงสรางระดับยอดทั้ง 4 ชนิด ผูสอนเตรียมขอความใน

การอานแกผูเรียนและใหนักเรียนสามารถจับใจความสําคัญของเรื่อง และบอกรายละเอียดของเรื่องได 

ผูสอนตองสอนการอานจับใจความสําคัญของเรื่องโดยใชไดอะแกม (Mapping) เพื่อชวยในการดึง

ใจความของเรื่อง เชน การลําดับเร่ือง การโยงความสําคัญของเรื่องที่มีความสัมพันธกัน เชน เปนเหตุ

เปนผลกัน เปนปญหาและการแกปญหานั้น การเปรียบความคลายคลึงกันและความแตกตางของเรื่อง 

พรอมทั้งยกตัวอยางประกอบ โดยใชส่ือการสอน เชน สไลด เทป หรือแผนใส 

 ข้ันที่ 2 ผูสอนยกตัวอยางคาํหรือสํานวนที่เปนกุญแจสําคญั สําหรับชนดิของโครงสราง

ระดับยอดใหผูเรียนฝกใชคําเหลานี ้เพื่อหาชนิดของโครงสรางระดับยอดจากขอความตางๆ คําที่เปน

กุญแจสําคัญเหลานั้น ไดแก    

 2.1 คําที่แสดงโครงสรางระดบัยอดชนิดการบอกรายละเอียดหรือรายการ ไดแก  

Such as,  these, those, as following, many, all, several, indication of, specific number, 

sequence.   

  2.2 คําที่แสดงโครงสรางระดบัยอดชนิดปญหาและขอแกไข ไดแก problem, 

question…..solution, this had to be done….this is how we did it, etc. 

  2.3 คําที่แสดงโครงสรางระดบัยอด ชนิดเหตุและผล ไดแก before…., as a result, 

then, if, although, etc. 

  2.4 คําที่แสดงโครงสรางระดบัยอดชนิดการเปรียบเทียบ ไดแก contrast, different, 

same, on the other hand, just as…so, whereas, two, in spite of, etc. 

 ข้ันที่ 3 ใหผูเรียนฝกทําไดอะแกรม หาชนิดของโครงสรางระดับยอดจากขอความตางๆ แต

ละชนิด ผูสอนตองเตรียมหาขอความที่มีโครงสรางระดับยอดแตกตางกันในแตละชนิด ขอความที่ใชไม
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ตองมีความยาวมากนัก เพื่อการฝกหาโครงสรางระดับยอดของผูเรียนชั้นตนไดอยางงาย กอนจะทําใน

ระดับที่ยากขึ้นตอไป ผูสอนจะกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจในสิ่งที่เรียน ใชส่ือวัสดุตางๆ ที่นาสนใจ 

ไดแก บัตรคํา รูปภาพ เอกสารตางๆ รวมถึงบทอานที่นาสนใจ  ผูสอนจะเตรียมทําเปนบัตรคํา 4 - 5 

บัตร เพื่อเปนแนวทางในการเรียน เชน การบอกใบ โดยมีเกม เดาคําศัพท เติมคําศัพท แตงประโยค

ภาษาอังกฤษ โดยใหผูเรียนทํากิจกรรมกลุมหรือทํากิจกรรมคู เชน ชวยกันอธิบายรูปภาพและเขียนเปน

ประโยคภาษาอังกฤษ การเติมคําศัพท การทายคําศัพท เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสดึงประสบการณเดิม

ของตัวเองออกมาใช โดยใหนักเรียนแตละกลุมแขงขันการทําไดอะแกรมจากเรื่องที่ผูสอนจัดเตรียมให 

ตามโครงสรางที่กําหนดในเนื้อความนั้นๆ กลุมใดทําเสร็จกอนเปนผูชนะ   

 ข้ันที่ 4 ใหผูเรียนฝกหาโครงสรางระดับยอด และอภิปรายรวมกันโดยแบงกลุมผูเรียน

ออกเปนกลุมๆ ละ 5 – 6 คน ผูสอนจะใหขอความ ซึ่งคัดเลือกเนื้อหาตางๆ  ในบทเรียน หนังสือพิมพ 

โฆษณา และส่ิงตีพิมพตางๆ  เพื่อใหผูเรียนมีประสบการณการอานในชีวิตประจําวัน ขอความหลาย

ขอความอาจจะมีโครงสรางระดับยอดอยูหลายชนิด  ใหผูเรียนทํากิจกรรมหรือกิจกรรมคู เลนเกมตอคํา 

เกมเติมคํา หาคําที่มีความหมายเหมือนกัน  หรือตรงกันขาม เขียนตามที่ผูสอนบอกใบ หรือเติม

ขอความที่ขาดหายไป  ผูเรียนมีโอกาสอภิปรายพรอมทั้งเขียนไดอะแกรม   อยางที่เคยทําในขั้นตอนที่ 3  

 ข้ันที่ 5 ผูสอนเตรียมเนื้อหาที่มีขอความที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตประจําวัน เชน การรักษา

สุขภาพ กีฬา อุบัติเหตุ เครื่องใชสวนตัว ใหผูเรียนแตละกลุมแขงขันกันเขียนยอความสั้นๆ เรียงประโยค 

ของขอความเกี่ยวกับใจความสําคัญ และรายละเอียดของเรื่องเปนภาษาอังกฤษภายในเวลาที่กําหนด

เพื่อเตรียมรายงานหนาชั้นเรียน 

 ข้ันที่ 6 ใหผูเรียนฝกวิเคราะหขอความตางๆ  ที่ตนสนใจดวยการหาโครงสรางระดับยอด

เพื่อบอกใจความสําคัญ และรายละเอียดของเรื่อง โดยจัดกิจกรรมใหแตละกลุมทําไดอะแกรมแสดง

ความสัมพันธของเรื่อง โดยใชปากกาเขียนไวทบอรด หรือ สีเมจิก สรุปและโยงแผนภูมิใหเขาใจงายๆ 

เชน ตัวละครอะไรบาง  เขาไปไหน เขาทําอะไร เพราะอะไร เปนตน และใหผูเรียนเขียนรายงานเปน

ภาษาอังกฤษสงผูสอนและใหผูเรียนอานเพื่อใหเพื่อนฟง ชวยแกไขการเขียนประโยค และนําผลงาน

แสดงไวในชั้นเรียนหรือบนบอรดแสดงผลงาน เพื่อใหผูเรียนเกิดความภูมิใจในผลงานของตน 

 ข้ันที่ 7 ใหผูเรียนทํากิจกรรมเสริมทักษะทางภาษาตาง ๆ เชน การใหนักเรียนฝกการใช

ภาษาดวยกิจกรรมตางๆ ที่สอดคลองกับเร่ืองที่อาน การพูดโดยการอภิปรายเปนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ

ขอความหรือบทความบางเรื่องที่ผูสอนจัดหามาใหรวมกัน โดยใหเวลาผูเรียนอานจับใจความสําคัญหา

รายละเอียดของเรื่องพรอมทั้งนํามาวิเคราะหบทความนั้นๆ ในดานความคิดเห็นสวนตัวแลวใหนักเรียน

ผลัดกันอานเรื่องและสรุปความที่ไดยินจากการอานของเพื่อน เชน เห็นดวย ไมเห็นดวย กับผูเขียนหรือ

ประโยชนที่ไดจากบทความนั้น ทั้งนี้เพื่อการทบทวนและเพื่อฝกย้ําความแมนยําในการอานและการ



 13

เขียน  ดวยการใชเกมโดยการวางเงื่อนไขใหมีการแขงขันเปนกลุมหรือเปนคูระหวางผูเรียน เขียนเรื่อง

จากรูปภาพ โดยใชโครงสรางระดับยอด เพื่อเปรียบขอแตกตางและคลายคลึงของระบบตัวสะกดของ

คํา และประโยคตางๆ ได จัดกลุมและประเภทของคําตางๆ ที่พบในประโยคได เพื่อใหเกิดความ

สนุกสนานในการทํากิจกรรมรวมกัน และทําใหการเรียนการสอนประสบความสําเร็จไดดียิ่งขึ้น 

 4. การสอนตามคูมือครู หมายถงึ การสอนตามแผนการสอนที่สรางขึ้นตามจุดประสงคการ

เรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษหลัก โดยดําเนินการสอนตามรูปแบบการสอนของหนวยศึกษานิเทศก กรม

สามัญศึกษา ซึ่งมีลําดับข้ันตอนการสอนดังนี้  

 ข้ันที่ 1 สรางความสนใจ ใหผูเรียนเกิดความตั้งใจและจดจอในบทเรียน เปนการสราง

แรงจูงใจใหเกิดขึ้นกับผูเรียน โดยที่ผูสอนอาจพูดเราใจ สนทนา ซักถาม ทายปญหา หรือใชวัสดุ

อุปกรณตางๆ เพื่อใหผูเรียนเกิดความสนใจ 

 ข้ันที่ 2 แจงจุดประสงคใหผูเรียนทราบถึงผลการเรียนของบทเรียนนั้นโดยเฉพาะเจาะจงลง

ไป เพื่อใหผูเรียนมองเห็นประโยชนของบทเรียน และทราบจุดมุงหมายปลายทางของการสอน 

 ข้ันที ่3 กระตุนใหผูเรียนระลึกถึงการเรียนรูพืน้ฐาน จาํเปนตองนํามาใชโดยกระตุนให

ผูเรียนแสดงความสามารถหรือประสบการณพื้นฐานของผูเรียน ที่จะนาํไปสูจุดประสงคการเรียนรูนั้น

เพื่อพิจารณาวา ผูเรียนมีความพรอมมากนอยเพียงใด ซึ่งครูอาจใชวธิีการซักถาม สนทนาหรือใหผูเรียน

ปฏิบัติ 

 ข้ันที่ 4 เสนอบทเรียนใหม โดยใชส่ือกระตุน เปนการเริ่มกิจกรรมในบทเรียนใหม โดยใช 

ส่ือตางๆ ประกอบการสอน 

 ข้ันที่ 5 ใหแนวการเรียนรู โดยผูสอนบอกแนวทางใหผูเรียนสามารถทาํกิจกรรมดวยตัวของ 

ผูเรียนเอง ผูสอนอาจแนะวิธีทํากิจกรรมหรือใหคําถามเปนการนําทางหรือใหแนวทางไปคิดเอง 

 ข้ันที่ 6 ข้ันปฏิบัติ ใหผูเรียนทํากจิกรรมตามวัตถุประสงคดวยตนเองหรือพรอมกันทัง้ชั้น 

 ข้ันที่ 7 ใหขอมูลยอนกลับ โดยที่แสดงใหผูเรียนเห็นวา ผลการปฏิบัติหรือกิจกรรมทีผู่เรียน

แสดงออกนัน้มีปญหาหรือไม อยางไร โดยการใหคําชม คําแนะนํา รวมทั้งแสดงความชื่นชม ในผลงาน

ของผูเรียน 

 ข้ันที่ 8 ประเมินผลการปฏิบัติเปนการวัดหรือประเมินวาพฤติกรรม หรือผลงานที่ผูเรียนทํา

นั้น ไดทําตามจุดประสงคของบทเรียนเพียงใด เพื่อเปนแนวทาง ในการปรับปรุงการเรียนการสอนใน

บทเรียนตอไป 

 ข้ันที่ 9 สงเสริมความแมนยําและการถายโอนการเรียนรูโดยการทบทวนการเรียนที่ผานมา 

เพื่อใหผูเรียนมีพฤติกรรมหรือการเรียนรูที่แมยําขึ้น เชน ใหผูเรียนทําแบบฝกหัดที่ผูสอนกําหนด 
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5. ความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ หมายถึง การเขาใจความหมายของคํา วลี 

ประโยค ความสามารถในการจับใจความสําคัญ สามารถบอกรายละเอียดของเรื่องได เรียงลําดับ

เหตุการณในเรื่องได คาดการณเหตุการณที่ไมไดบงบอกอยางชัดเจนในเรื่องได สามารถตีความและ

สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองที่อานได ซึ่งวัดไดจากคะแนนที่นักเรียนในกลุมตัวอยางที่ทําแบบทดสอบ

วัดความเขาใจในการอานวิชาภาษาอังกฤษ แบบทดสอบดังกลาวเปนแบบทดสอบปรนัยชนิด

เลือกตอบ 4 ตัวเลือก ที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยไดทดลองหาคุณภาพแลว 

6. ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ หมายถึง ความสามารถนําคํา วลี มาเรียงเปน

ประโยค และลําดับประโยคใหมีความหมายเปนที่เขาใจลักษณะโครงสรางของภาษาอังกฤษที่ใชในแต

ละสถานการณอยางถูกกาลเทศะ ซึ่งวัดไดจากแบบทดสอบวัดความสามารถเขียนเรียงความโดยมี

รูปภาพประกอบ 1 เร่ืองที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยไดทดลองหาคุณภาพแลว  

7. ความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ หมายถึง การแสดงออกถึงความรูสึกชอบหรือ

พอใจ ความสนุก เพลิดเพลิน ความเอาใจใส ความมานะพยายามในการเรียน มีความกระตือรือรนใน

การเขารวมกิจกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ตลอดจนการใหความสําคัญและการมองเห็น

คุณประโยชนของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษซึ่งวัดไดจากคะแนนที่ผูเรียนทําแบบสอบถามวัดความ

สนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยลักษณะแบบสอบถาม เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) ของลิเคิรท (Likirt) ซึ่งมีตัวเลือก 4 ระดับ แสดงความรูสึกหรือปฏิบัติในทางบวกและ

ทางลบ ไดแก มากที่สุด มาก นอย และนอยที่สุด ที่ผูวิจัยสรางขึ้นและหาคุณภาพแลว 

 

สมมติฐานในการวิจัย 
  การทําวิจัยในครั้งนี้ ไดกําหนดสมมติฐานการวิจัยไวดังนี้ 

 1. เปรียบเทียบความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียน  พระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนอานโดยใชโครงสรางระดับยอดประกอบกับ

กิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิม กับสามเณรที่ไดรับการสอนอานตามคูมือครู แตกตางกัน 

2. เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียน   พระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยใช โครงสรางระดับยอดประกอบกับ

กิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิมกับสามเณรที่ไดรับการสอนอานตามคูมือครู แตกตางกัน 

3. เปรียบเทียบความสนใจในการอานวิชาภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียน    พระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยใช โครงสรางระดับยอดประกอบกับ 

กิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิมกับสามเณรที่ไดรับการสอนอานตามคูมือครู แตกตางกัน 
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 4. เปรียบเทียบความสนใจในการเขียนวิชาภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียน  พระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยใชโครงสรางระดับยอดประกอบกับ

กิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิมกับสามเณรที่ไดรับการสอนอานตามคูมือครู แตกตางกัน 

   5. เปรียบเทียบความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียน    พระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนอานโดยใชโครงสรางระดับยอดประกอบกับ

กิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิม กอนและหลังการทดลอง แตกตางกัน 

 6. เปรียบเทียบความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียน   พระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนตามคูมือครู กอนและหลังการทดลอง 

แตกตางกัน 

7. เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียน   พระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนอานโดยใชโครงสรางระดับยอดประกอบกับ

กิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิม กอนและหลังการทดลอง แตกตางกัน 

8. เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียน  พระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนตามคูมือครู กอนและหลังการทดลอง 

แตกตางกัน 

9. เปรียบเทียบความสนใจในการอานภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียน   พระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนอานโดยใชโครงสรางระดับยอดประกอบกับ

กิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิม กอนและหลังการทดลอง แตกตางกัน 

  10. เปรียบเทียบความสนใจในการอานภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียน  พระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนตามคูมือครู กอนและหลังการทดลอง 

แตกตางกัน 

11. เปรียบเทียบความสนใจในการเขียนภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียน   พระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยใชโครงสรางระดับยอดประกอบกับ

กิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิม กอนและหลังการทดลอง แตกตางกัน 

12. เปรียบเทียบความสนใจในการเขียนภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียน  พระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนตามคูมือครู กอนและหลังการทดลอง 

แตกตางกัน 

 
 
 



 บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

        การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตามหัวขอ และไดนําเสนอตาม

หัวขอตอไปนี้  

  1. เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรพระปริยัติธรรม 

 1.1 หลักสูตรและโครงสรางหลักสูตรของโรงเรียนพระปรยิัติธรรม 

  2. เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของกับการอาน 

 2.1 ความหมายของการอาน 

  2.2 ความเขาใจในการอาน 

  2.3 องคประกอบของการอาน 

  2.4 ความสามารถในการอาน 

  2.5 จิตวทิยาการอาน 

  2.6 แนวทฤษฏีการสอนอาน 

  2.7 องคประกอบที่ควรคํานงึในการสอนอาน 

  2.8 กระบวนการในการอาน 

  2.9 เกณฑการประเมินการอาน 

 3. เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของกับการเขียน 

 3.1 ความหมายของการเขยีน 

 3.2 ความสามารถในการเขียน 

 3.3 องคประกอบสําคัญของการเขียน 

 3.4 ข้ันตอนในการฝกและการจัดกิจกรรมในการฝกเขียนภาษาอังกฤษ 

 3.5 เกณฑการประเมินการเขียน 

 3.6 เอกสารงานวิจยัที่เกี่ยวของกับการเขียน 

3.7 เอกสารงานวิจยัที่เกี่ยวกบัความสัมพนัธระหวางการอานและการเขียน 

 4. เอกสารและงานวจิัยเกีย่วของกับโครงสรางระดับยอด 

 4.1 ความหมายของโครงสรางระดับยอด 

 4.2 โครงสรางระดับยอดของงานเขียนทัว่ไป 

 4.3 วิธกีารสอนอานโดยการใชโครงสรางระดับยอด 

 5. เอกสารและงานวจิัยเกีย่วของกับประสบการณเดิม (Schema) 
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  5.1 ทฤษฏีโครงสรางประสบการณเดิม 

  5.2 ความสําคญัของความรูเดิมตอการเรียน 

  5.3 การใชความรูเดิมทาํความเขาใจในการอาน 

  5.4 กิจกรรมเพื่อเพิ่มเติมความรูเดิม 

  5.5 ทฤษฏีโครงสรางประสบการณเดิมและการใชไดอะแกรม 

  5.6 เอกสารและงานวจิัยเกีย่วกับการอานโดยใชการสรางไดอะแกรม 

 6. เอกสารที่เกีย่วของกับการสอนตามค ูมือครู ของหนวยศึกษานิเทศก 

 6.1 การเรียนตามแนวของกาเย 

 6.2 การจัดรูปแบบการเรียนการสอนของกาเย 

 6.3 หลักการและเหตุผลในการจัดรูปแบบการเรียนการสอน 

 6.4 การจัดเหตุการณเพื่อพฒันาสมรรถภาพของมนุษย 

  7. เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วกับความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ 

 7.1 ความหมายของความสนใจ 

 7.2 ลักษณะของความสนใจ 

 7.3 องคประกอบของความสนใจ 

 7.4 สาเหตุของความสนใจ 

 7.5 การสรางความสนใจ 

 7.6 การวัดความสนใจ 

 7.7 ความสนใจกับการเรียนการสอน 

 7.8 งานวิจัยทีเ่กี่ยวกับความสนใจในการเรยีนวชิาภาษาอังกฤษ 

   

1. เอกสารเก่ียวกับหลักสูตรพระปริยัติธรรม 
 1.1 หลกัสูตรและโครงสรางหลักสูตรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  

      แผนกสามัญศกึษา 
 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนองความ

ตองการของพระภิกษุ - สามเณร เมื่อเรียนจบแตละชั้น ก็ยอมไดความรูเปนเครื่องบริหารรักษาตน

ในขณะบวชอยู เมื่อลาสิกขาออกไปก็ยอมมีความรูแกอัตภาพ เปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพตอ

สังคมฆราวาส และหากมุงหมายจะเรียนใหสูงขึ้นไปในชั้นระดับอุดมศึกษาก็ยอมทําได  

(กองการศาสนศึกษา. 2527 : 142)  
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 กิตติ ธีรศานต (2539 : 16 – 20) กลาววา หลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา ปพุทธศักราช 2521 มี 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 1. หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน ใชเวลาเรียน 3 ป หรือ 6 ภาคเรียน ผูเรียนจะตอง

เรียนรวมวิชาทั้งสิ้น ใหครบ 96 หนวยการเรียน โดยแยกเปนวิชาบังคับ จํานวน 78 หนวยการเรียน และ

วิชาเลือกเสรี จํานวน 18 หนวยการเรียน 

 วิชาที่เรียนจําแนกเปน วชิาสามัญ 6 หมวด ไดแก ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ 

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา สุขศึกษา และวชิาปริยัติธรรม 3 หมวด ไดแก ภาษาบาล ีธรรม

วินัย และศาสนปฏิบัติ 

 2. หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใชเวลาเรียน 3 ป หรือ 6 ภาคเรียน ผูเรียน

จะตองเรียนรวมวิชาทั้งสิ้นใหครบ 81 หนวยการเรียน โดยแยกเปนวิชาบังคับ จํานวน 42 หนวยการ

เรียน และวิชาเลือกเสรี จํานวน 39 หนวยการเรียน 

 วิชาที่เรียนจําแนกเปน  วชิาสามัญ 6 หมวด  ไดแก  ภาษาไทย  ภาษาตางประเทศ 

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา และวิชาปรยิัติธรรม 4 หมวด  ไดแก  ภาบาล ี ธรรมวนิัย  

ศาสนปฏิบัติและศาสนศิลป 

 หลักสูตรที่ใชในปจจุบัน มี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2534 และหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2534 ซึ่งทั้ง 2 หลักสูตรมีจุดมุงหมายของการศึกษาในการปลูกฝง

ใหพระภิกษุ -สามเณร มีความรูและทักษะในวิชาพระปริยัติธรรมและวิชาสามัญ พระภิกษุสามเณรที่

เรียนในแตละหลักสูตรจะตองเลือกวิชาเรียนและจํานวนหนวยการเรียน เพื่อใหจบหลักสูตรใหเปนไป

ตามเกณฑที่หลักสูตรกําหนด  โดยมีการประเมินผลการเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย

การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

และตอนปลาย พุทธศักราช 2534 

 
หลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

พุทธศักราช 2534 
 

หลักการ 
 1. เปนการศึกษาทีมุ่งใหผูเรียน คนพบความสามารถ ความถนัด ความสนใจตนเอง 

 2. เปนการศึกษาวิชาพระปริยัติธรรมขั้นพืน้ฐาน เพื่อประพฤติปฏิบัติตามพรธรรมวินยั  

    และเพื่อศึกษาตอ 

 3.เปนการศึกษาทีมุ่งใหสามารถปรับตัวเขากับสังคมในปจจุบันไดสะดวก 
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จุดหมาย 
 มุงปลูกฝงใหพระภิกษุ - สามเณร มีคุณลักษณะ ดังตอไปนี ้

 1. มีความรูและทักษะในวิชาพระปริยัติธรรม และวิชาสามัญ 

 2. มนีิสัยใฝหาความรู มีสมณะสัญญาเคารพเชื่อฟง ปฏิบัติตามขอบังคับและระเบยีบสงฆ 

 3. มีสุขภาพดทีั้งรางกายและจิตใจ 

 4. รูจักบํารุงรักษาศาสนสมบัติ อนุรักษ เสริมสรางสภาพแวดลอม 

 5. มีความภูมใิจความเปนสมณะ จงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  

          และเลือ่มใสในระบอบการปกครองแบบประชาธปิไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

 6. มีความคิดสรางสรรค ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติใหเกิดความเจริญแกชุมชน  

                       และสังคมสืบตอไป 
โครงสราง 

1. วิชาบังคับ จํานวน 78 หนวยการเรียน 

 1.1 วิชาบังคับแกน จํานวน 72 หนวยการเรียน ไดแกวิชา ภาษาไทย วิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร สังคมศึกษา สุขศึกษา ศาสนปฏิบัติ ภาษาบาลี พระธรรมวินัย 

 1.2 วิชาบังคับเลือก จํานวน 6 หนวยการเรยีน ใหเลือกจากรายวิชาบังคับเลือก  

สังคมศึกษา 

 2. วิชาเลือกเสรี จํานวน 18 หนวยการเรียน ใหเลือกจากวิชาในกลุมวิชาตางๆ คือ กลุมวิชา

ภาษาไทย  ภาษาตางประเทศ กลุมวิชาวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร กลุมวิชาสังคมศึกษา กลุมวิชา

พัฒนาบุคลิกภาพ กลุมวิชาพระปริยัติธรรม 

 3. กิจกรรม ไดแก กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมแกปญหา/กิจกรรมการพฒันาการเรียนรู และ

กิจกรรมอิสระของผูเรียน 

 4. กิจของสงฆ ไดแก กิจที่พระภิกษุ - สามเณร ปฏิบัติเปนประจําอยูในวัด คือ กิจกรรม

ประจําวนั กิจประจําปกษ กจิประจําวนัสําคัญทางพระพทุธศาสนา 

 
การดําเนินการ 
 1. จัดใหพระภิกษุ - สามเณร เลือกเรียนไดอยางกวางขวาง 

 2. จัดประสบการณใหพระภิกษุ สามเณร ไดรูจักและเขาใจตนเอง สามารถแสวงหา 

    แนวทางในการพัฒนาตนเอง 

 3. สงเสริมใหพระภิกษุ - สามเณร ไดศึกษาพระปริยัติธรรม และวิชาสามัญควบคูกนัและ 

    พระธรรมวนิัย 
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 4. จัดใหการศึกษาและแกไขปญหาของผูเรียน 

 5. จัดการเรียนการสอน เนนพระปริยัติธรรม ใหสามารถนําไปปฏิบัติได 

 6. จัดการเรียนการสอนและกิจกรรม ใหสอดแทรกการเสริมสรางคานิยม ศีลธรรม  

    เพื่อเปนศาสนทายาทที่ดี 

 7.จัดการเรียนการสอนโดยเนนขบวนการเรียนรู  ขบวนการคิดอยางมเีหตุผล 

    และขบวนการกลุม 

 
เกณฑการใชหลักสูตร 

1. เวลา  - มัธยมศึกษาตอนตน ใชเวลา 3 ป หนึ่งปการศึกษาแบงเปน 2 ภาคเรียน           

   ภาคเรียนละ 20 สัปดาห และอาจเปดภาคฤดูรอนไดอีก 

 - หนึง่สัปดาหตองเปดเรียนไมนอยกวา 5 วนั วันละ 7 คาบเวลา 

    คาบละ 50 นาที รวม 35 คาบ 

- ใหเรียนตามหลักสูตร ตองเรียนอยางนอยสัปดาหละ 32 คาบ มกีิจกรรม 

  พัฒนาการเรียนรูสัปดาหละ 1 คาบ กิจกรรมอิสระสัปดาหละ 2 คาบ 

2. การประเมนิการเรียน 

  ใหปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงศกึษาธิการวาดวยการประเมินผลการเรียน ตาม

หลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน พทุธศกัราช 2534 

3. เกณฑการจบหลักสูตร 

  1. เรียนครบทกุวิชาตามโครงสราง 96 หนวยการเรียน 

  2. ตองไดหนวยหารเรียนครบทุกวิชาตางๆ 

  3. มหีนวยการเรียนทัง้สิน้ไมนอยกวา 85 หนวยการเรียน 

  4.ในแตละภาคเรียนตองเขารวมกิจกรรมสงฆ ใชเวลารอยละ 80 
 

หลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
พุทธศักราช 2534 

หลักการ 
 1. เปนการศึกษาทีมุ่งใหแสวงหาความรู ทางพระพทุธศาสนาใหแตกฉาน เพื่อเผยแผ 

    และการศึกษาตอ 

 2. เปนการศึกษาทีมุ่งใหมีประสบการณในการปฏิบัติกจิวัตรของสงฆอยางถูกตอง  

    และเครงครดั 

 3. เปนการศึกษาทีมุ่งใหสามารถปรับตัวเขากับสังคมไดอยางเหมาะสม 
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จุดหมาย 
 มุงปลูกฝงใหพระภิกษุ - สามเณร มีคุณลักษณะดังตอไปนี ้

1. มีความรู ทกัษะในดานศาสนปฏิบัติและกิจของสงฆตามระเบียบและพระธรรมวนิัย 

 2. มีความรู ความเขาใจ และเหน็คุณคาของพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมของชาวพทุธ 

 3. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค นําแนวทางและวิธีใหมๆ ไปใชพัฒนาสงัคม 

 4. รูจักใชสิทธเิสรีภาพในทางทีก่อใหเกิดประโยชนบนรากฐานแหงกฎหมาย 

                และพระธรรมวนิยั 

 5. มีความสํานึกในสมณะสญัญา และการเปนคนไทยรวมกนั มีความรักชาติ ศาสนา  

    และพระมหากษัตริย 

 6. สามารถปฏิบัติตนเปนศาสนทายาท 
 
โครงสราง 

1. วิชาบังคับจาํนวน 42 หนวยการเรียน 

 1.1 วิชาบังคับแกน จาํนวน 36 หนวยการเรียน ไดแก วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา สุข

ศึกษา ศาสนปฏิบัติ ภาษาบาลี พระธรรมวินยั 

 1.2 วิชาบังคับเลือก จํานวน 6 หนวยการเรยีน ใหเลือกเรยีนจากรายวิชาบังคับเลือกกลุม

วิทยาศาสตร 

 2. วิชาเลือกเสรี ใหเลือกเรียนอยางนอย 39 หนวยการเรยีน ใหเลือกจากวิชาในกลุมวิชา

ภาษาไทย กลุมวิชาสงัคมศกึษา กลุมวิชาพัฒนาบุคลิกภาพ กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร กลุม

วิชาพระปริยัติธรรม 

 3. กิจกรรม มี 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะแนวหรือกจิกรรมแกปญหา และกิจกรรมอสิระ 

ของผูเรียน 

 4. กิจของสงฆเปนกิจทีพ่ระภิกษุ สามเณร ปฏิบัติเปนประจําอยูที่วัด ม ี3 ลักษณะ 

 
แนวดําเนนิการ 
 1. ใหเลือกเรียนตามความถนัด และความสมัครใจ 

 2. จัดใหไดศึกษาคนควาอยางกวางขวาง 

 3. จัดการเรียนการสอน โดยใชวิธีการทดลองและวิธกีารใหมๆ ซึ่งไมขัดตอพระธรรมวินัย 

 4. จดัใหเรียนวิชาพระปริยัติธรรม และวิชาสามัญศึกษาควบคูกันและประพฤติปฏิบัติตาม 

    พระธรรมวนิัย 

 5. จัดใหมกีารศึกษา ติดตามและแกไขปญหาของผูเรียนอยางตอเนื่อง 
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 6. จัดการเรียนการสอนโดยเนนวิชาพระปริยัติธรรมใหนาํไปปฏิบัติได 

 7. จัดกิจกรรม จัดการเรียนการสอน จัดแทรกการเสริมสรางคานิยม และศีลธรรมจรรยา 

    มารยาทเพือ่เปนศาสนทายาทที่ดี 

 8. จัดการเรียนการสอน โดยเนนกระบวนการเรียนรู กระบวนการคิดอยางมีเหตุผลและ 

                 กระบวนการกลุม 
 
หลักเกณฑการใชหลักสูตร 

1. เวลาเรียน โดยปกติ ประมาณ 3 ป  

- หนึง่ปการศึกษาแบงเปน 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 20 สัปดาห สามารถเปด 

  ภาคฤดูรอนไดอีก ตามหลักเกณฑการใชหลักสูตร มัธยมศึกษาตอนปลาย  

  พุทธศกัราช 2534 

  - เปดเรียนสัปดาหละ 5 วนั เปนอยางนอย วนัละ 7 คาบๆ ละ 50 นาที  

  รวม 35 คาบ 

  - เรียนตามหลกัสูตรสัปดาหละ 27 คาบ กจิกรรมพิเศษ 2 คาบ ตอสัปดาห 

2. การประเมนิการเรียน 

ใหประเมนิผลไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินการเรียน

ตามหลกัสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา  ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย พทุธศักราช 2534 

3. เกณฑการจบหลักสูตร 

 1. เรียนครบตามวิชาบังคับ/วิชาเลือก ตามโครงการหลกัสูตร 81 หนวยการเรียน 

 2. ตองเรียนไดหนวยการเรียนของวิชาบงัคับทั้งหมด  

 3. ตองเรียนไดหนวยการเรียนทั้งสิน้ไมนอยกวา 78 หนวยการเรียน 

 4. ในแตละภาคเรยีนตองเขารวมกิจกรรมของสงฆ ไมนอยกวารอยละ 80 

 ดังนั้น  จึงสรุปไดวา  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  จัดตั้งขึ้นโดยมี

วัตถุประสงคเพื่อสนองความตองการของพระภิกษุ - สามเณร และหลักสูตรพระปริยัติธรรม ก็เปน

หลักสูตรที่มีจุดมุงหมายของการศึกษาในการปลูกฝงใหพระภิกษุ - สามเณร มีความรูและทักษะในวิชา

พระปริยัติธรรมและวิชาสามัญ พระภิกษุ - สามเณรที่เรียนในแตละหลักสูตรจะตองลงวิชาเรียนและ

จํานวนหนวยการเรียนเพื่อใหจบหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑที่หลักสูตรกําหนด เมื่อผูเรียน เรียนจบ

แตละชั้น ก็ยอมไดความรูเปนเครื่องบริหาร รักษาตนในขณะบวชอยู หรือเมื่อลาสิกขาบทออกไป ก็ยอม

มีความรูควรแกอัตภาพ เปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคาตอสังคมฆราวาส และหากมุงหมายจะเรียนให



 23 

สูงขึ้นไปในขั้นระดับอุดมศึกษาก็ยอมทําได ซึ่งไมแตกตางจากหลักสูตรที่ใชเพื่อจัดการศึกษาในปจจุบัน 

ซึ่งมุงปลูกฝงใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันนั่นเอง 

 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการอาน 
 การอานนับเปนเครื่องมือที่สําคัญในการเสาะแสวงหาความรูเพื่อปรับปรุงตนเอง ในการนําเอา

ขอมูลของสิ่งที่อานมาใชประโยชนในการแกปญหา และปรับตัวใหอยูในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็ว และการทันวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีใหมๆ อยูเสมอ ดังนั้น การอานมีความสําคัญมาก

ในชีวิตประจําวันของผูที่ใฝใจศึกษาหาความรู เพราะนอกจากจะเปนเครื่องมือสําหรับใหผูอานไดรับ

ความรูที่ทันสมัย ไมลาหลังแลวยังมีความรูสึกเพลิดเพลินไดอีกดวย 

 การอาน นับวาเปนทักษะที่เปนเครื่องมือในการเรียนภาษาที่สําคัญ และมีประโยชนมากที่สุด

ทักษะหนึ่ง เพราะทักษะการอานเปนทักษะที่ทําใหนักเรียนสามารถนําความรูที่ไดมาใชกับเนื้อหาอื่นได 

ฉะนั้น ครูจะตองสงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน พัฒนาทักษะการอานใหมากขึ้น เพื่อใหเห็น

ภาพรวมของการอานซึ่งเปนทักษะที่มีประโยชนมาก ผูวิจัยขอเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวกับการอานใน

ประเด็นตอไปนี้ 

 
2.1 ความหมายของการอาน 

 คูเปอร และคนอื่นๆ (Cooper and Others. 1988 : 3)  กลาววาการอาน คือกระบวนการ

ปฏิสัมพันธระหวางผูอานกบัเนื้อหา เพื่อจัดรูปแบบของความหมายโดยอาศัยพืน้ฐานจากประสบการณ

เดิมของผูอาน เปนกระบวนการในการสรางความหมายจากเนื้อหานัน้ ซึ่งการที่ผูอานรับรูขอมูลขาวสาร

ที่เสนอไวในรูปรหัสพิเศษผูเขียนเปนผูสงขาวผูอานจงึเปนผูแปรรหัสเหลานัน้ตามความรูและ

ประสบการณเดิมของตน อันจะกอใหเกิดการนําไปสูเปาหมายหลกัของการอานที่วา  ผูอานตองคิดเปน

และเขาใจความหมายของสิง่ที่อาน (Morris and Stewart. 1989 : 14) นอกจากนี ้วิคซอน และคนอื่นๆ  

(Richek and others. 1989 : 7 ; อางอิงจาก, Wixon and others. 1987 : 750) ยังกลาวไววา การอาน 

คือ   กระบวนการของการสรางความหมาย   ผานการปฏิสัมพันธที่มีอยูตลอดเวลา (Dynamic 

Interaction) ระหวางผูอาน เนื้อหา และปรบิทของสถานการณแหงการอาน (The Context of the 

Reading Situation)  

 ดูบิน (Dubin. 1982 : 15)  กลาวถึงการอานไววา  การอานไมวาจะเปนภาษาแม หรือ

ภาษาที่สองหรือภาษาตางประเทศก็ตาม หมายถึง การสื่อความหมายระหวางผูเขียนกับผูอาน และใน

ระหวางที่อานจะมีปฏิสัมพันธ  อันสําคัญยิ่งบางประการระหวางภาษากับความคิดที่เกิดขึ้น คือ ผูเขียน

จะใสรหัส (Encode)  ความคิดหรือความหมายตามที่ผูเขียนตองการสื่อและผูอานจะถอดรหัส 
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(Decode) ความคิดหรือความหมายนั้นออกมาจนเปนที่เขาใจกัน  ซึ่งความคิดนี้มีความสอดคลองกับ

ความเห็นของ เดล (Dale. 1976 : 4 – 5)  ที่กลาววา  การอาน คือการใหความหมายแกสัญลักษณที่

พิมพหรือเขียนขึ้น  เพื่อที่จะถอดความหมายจากสัญลักษณนั้นๆ และในขณะที่อาน  ผูอานจะรับเอา

ความคิดตลอดจนอารมณ  ความรูสึกของผูเขียนไวดวย  เชนเดียวกับ  เอกรินทร ส่ีมหาศาล (2532 : 1)  

ไดกลาวถึงการอานไววา  เปนพฤติกรรมการสนทนา โตตอบระหวางผูอานกับผูเขียน โดยสื่อผาน

ขอเขียนที่ปรากฏเปนขอความภาษาที่มีรูปแบบ และจุดประสงคแตกตางกันไปแทนการพูดคุยโดยตรง  

ผูอานตองมีความรูและความสามารถทางภาษาจึงจะเขาใจขอความที่อานได รวมทั้งตองมีความคิด

และภูมิหลังทางประสบการณเกี่ยวกับเร่ืองที่อานเพื่อใชสมมติฐานเบื้องตนสําหรับการคาดเดา และใช

เปนแนวทางคนหาความรูความคิดของผูเขียน 

 สวนนักภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยา (Psycholinguistic) ใหความเห็นวา การอานมีความ

เกี่ยวของกับกระบวนการทางจิตวิทยาดวย (บังอร  พานทอง. ม.ป.ป.) เนื่องจากในขณะที่อานหนังสือ

อยูนั้น สมองตองคิดตามดวย ดังนั้น การอานจึงเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นในสมอง เพื่อใหเขาใจ

ความหมายของสิ่งที่กําลังอานอยู  ไมใชเพียงสายตามองสัญลักษณ  แลวออกเสียงเทานั้น ซึ่งเปน

ความคิดที่สอดคลองกับการนิยามความหมายของการอานของ กูดแมน (Goodman. 1972 : 472)  ที่

ไดใหความหมายไววา การอานเปนกระบวนการทางภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยาที่ซับซอน ซึ่งผูอาน

จะตองสรางความหมาย (Reconstruct) โดยความหมายที่ไดมานั้นตองตรง หรือใกลเคียงกับ

ความหมายที่ผูเขียนไดส่ือไวในรูปของตัวอักษร แตการที่จะไดมาซึ่งความหมายนี้ จะตองมีการ

ปฏิสัมพันธระหวางตัวอักษรกับกระบวนการคิดและกระบวนการเลือกสิ่งชี้นําทางภาษา (Linguistic- 

clue)  ทั้งที่ปรากฏเปนตัวอักษร และไมปรากฏเปนตัวอักษร โดยอาศัยความสามารถของผูอานเปน

พื้นฐานในการใชส่ิงชี้นําเพื่อการเดา และการคํานวณ นอกจากนี้ คราวลีย และเมานเทน (Crawley 

and Mountain. 1988 : 12 – 13) ใหความเห็นวา การอานเปนสิ่งที่ซับซอน ไมใชแคเพียงกระบวนการ

แปลความหมายเทานั้น แตยังมีความหมายเกี่ยวของกับกระบวนการทางสายตา (Visual) ทาง

ความคิด (Thinking)  ภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยา (Psycholinguistic) และอภิปญญา (Meta - 

cognitive) การเปลงเสียงคําออกมาเพียงอยางเดียวไมนับวาเปนการอาน การอานเปนกระบวนการ

ทางสายตา คือเปนสวนที่ใชรับขอมูล เมื่อสายตารับขอมูลมาแลว ก็จะกอใหเกิดกระบวนการทาง

ความคิดตามมา กระบวนการทางความคิดที่เกี่ยวการอาน คือ การเขาใจความหมาย การตีความ และ

การนํามาประยุกตใช สวนกระบวนการทางภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยานั้นเปนความสัมพันธ เกี่ยวของ

กันระหวาง ความคิด และภาษา ในกระบวนการของภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยานั้น ประสบการณเดิม 

(Schema) จะชวยในการสรางความหมาย และกระบวนการอภิปญญาจะชวยในการวางแผนในการ

อาน การเลือกใชกลวิธีในการอาน การตรวจขอมูล และการประเมินผลการเรียนรู 
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 เอสกี (Esky. 1986 : 3 – 23) ไดใหความหมายของการอานวา การอานเปนกระบวนการ

ทางสติปญญา ที่สมองทําหนาที่ทั้งหมดในการตีความหมายของขอความที่อาน โดยสมองจะเริ่ม

ทํางานเมื่อตาของผูอานรับรูขอมูลที่ไดจากการอาน และนําความรูเดิมที่สะสมไวในสมองมาชวยในการ

ตีความขอมูลที่อาน ซึ่งขอมูลใหมที่ไดจะกลายเปนสวนหนึ่งของความรู ในเรื่องดังกลาวที่เพิ่มเติมข้ึน

และสามารถนํามาใชในคราวตอไป ในกระบวนการดังกลาวนี้ สมองของผูอานจะอาศยัตวัแนะทีป่รากฏ

ในขอความปริมาณนอยที่สุดมาชวยในการตีความหมายของสิ่งที่อาน 

 แฮริส และสมิธ (Harris and Smith.1976 : 14) ไดใหความหมายเกี่ยวกับการอานไววา 

การอานเปนรูปแบบของการสื่อความหมาย แลกเปลี่ยนความคิดและขาวสารความรูระหวางผูเขียนกับ

ผูอาน นั่นคือผูเขียนจะแสดงความคิดเห็นของตนบนกระดาษไปตามภาษาของแตละคน และผูอานก็

พยายามอานใหไดความหมายที่ผูเขียนไดเขียนไว 

 เปลื้อง  ณ นคร. (2521:12) ไดใหความหมายของการอานไววาการอานคือการถายทอด

ความคิดจากหนงัสือของผูประพันธไปยังผูอาน ผูประพนัธตองการใหผูอานไดเหน็ความคิด ความรูสึก

ของตน ถาผูอานสามารถตคีวามของหนงัสือไดและสามารถรูจุดหมายของผูประพนัธไดก็จะไดชื่อวา 

อานหนงัสือเปน 

 กูดแมน และคณะ (เสาวลักษณ รัตนวิชช. 2531 : 84 ; อางอิงจาก Goodman & others. 

1982. Reading Miscue Inventory) การอานคือ   การสรางความหมายจากสัญลักษณโดยผาน

กระบวนการทางความคิด และเปนกระบวนการปฏิสัมพันธระหวางผูอานและผูเขียนในดานความรูและ

ความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อความหมาย     ผูเขียนยอมที่จะพยายามใชสัญลักษณหรือ

ตัวอักษรสื่อความหมาย หรือใหขอมูลที่ตนตองการสื่อสารแกผูอาน    และผูอานเองก็ยอมที่จะสื่อ

ความหมายจากสัญลักษณหรือตัวอักษรที่ผูเขียนตองการสื่อความหมายแกตน 

 สมุทร  เซ็นเชาวนิช (2539 : 1)  กลาววา การอานเปนการสื่อความหมายระหวางผูเขียน

กับผูอาน ผูเขยีนเปนผูพูด ผูอานแสดงปฏกิิริยาโตตอบและอาจโตตอบกับผูอ่ืนดวย  

 จากการนิยามความหมายของการอานดังกลาวมาแลวนั้น   พอสรุปไดวา การอานคือ 

กระบวนการสื่อความหมายระหวางผูเขียนกับผูอาน  ซึ่งผูอานจะตองแปลความหมายและสรางความ

เขาใจในสิ่งที่อานโดยผานกระบวนการทางความคิด และประสบการณเดิมของผูอาน  จนสามารถ

เขาใจความหมายที่ผูเขียนตองการสื่อได 

 
2.2 ความเขาใจในการอาน 

 ในการอานแตละครั้งผูอานจะมีจุดมุงหมายในการอานที่แตกตางกัน เชน อานเพื่อจับ

ใจความสําคัญ อานเพื่อใหเกิดความเพลิดเพลิน  อานเพื่อแสวงความรู และอานเพื่อหาขอมูลตางๆ 
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จากสิ่งที่ไดกลาวมาจะเห็นไดวา  จุดมุงหมายของการอานแตละครั้งจะแตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับ

ระดับความเขาใจในการอาน เชน ความเขาใจแบบทันที (Reception Comprehension) เปนการเขาใจ

ที่ผูอานสามารถใชความหมายของคําศัพท ความรูจากสํานวนประโยคตางๆ ที่ผูเขียนไดเขียนไวในบท

อาน และจําเปนอยางยิ่งที่ผูอานตองมีสมาธิในการอาน และความเขาใจแบบไตรตรอง (Reflection 

Comprehension) คือ ความเขาใจที่ผูอานตองใหความรู ทักษะ และความสามารถในหลายๆ ดาน 

นอกจากนี้ ยังตองอาศัยความสามารถในการพินิจพิจารณา และไตรตรองหาขอสรุป (Conclusion)  

ใหเปนไปตามแนวความคิดของผูเขียน 

 บอนด และทงิเกอร (Bond amd tinker. 1957 : 235) กลาววา ความเขาใจในการอาน

ข้ึนอยูกับพื้นฐาน  ดังนี ้

 1. การเขาใจความหมายของคํา (Word Meaning) ถือวา เปนทกัษะพืน้ฐานของการอาน  

ผูเรียนรูความหมายของคําไมเพียงพอ จะไมสามารถเขาใจประโยค (Sentence) อนุเฉท (Paragraph) 

และไมสามารถเขาในสิง่ที่อานได 

 2. การเขาใจความหมายของกลุมคํา (Thought Unit) ผูเรียนจะเขาใจความหมายของ

กลุมคําได ก็ตอเมื่อผูเรียนรูจักอานเปนกลุมคํา การอานทีละคําจะไมชวยใหผูเรียนเขาใจได 

 3. การเขาใจประโยค (Sentence Comprehension) นอกจากผูเรียนจะเขาใจความหมาย

ของคํา และกลุมคําแลว ผูเรียนตองมองเห็นความสัมพันธระหวางคําและกลุมคําในประโยคดวย 

สําหรับผูเรียนที่ไมเขาใจความสัมพันธดังกลาว จะทําใหไมเขาใจเรื่องที่อาน 

 4. ความเขาใจอนุเฉท (Paragraph Comprehension) ผูเรียนจะเขาใจอนุเฉทไดก็ตอเมื่อ

มองเห็นความสัมพันธระหวางประโยคในอนุเฉท การทําความเขาใจความสัมพันธระหวางประโยคนั้น

คอนขางยาก แตถาผูเรียนขาดความสามารถดานนี้แลวจะไมสามารถเขาใจเรื่องที่อานได 

 5. ความเขาใจความสัมพันธระหวางอนุเฉท (Comprehension of Larger Units) ผูเรียน

จะสามารถเขาใจเนื้อเร่ืองที่ยาวขึ้นไดก็ตอเมื่อ ผูเรียนสามารถจัดลําดับความคิดของเรื่องที่อานได และ

จะตองมองเห็นความสัมพันธระหวางอนุเฉทดวย 

 ธอนิส (Thonis.  1980 : 77- 81) ใหความหมายวา  ความเขาใจในการอาน  นอกจากจะ

ประกอบดวยความเขาใจในสิ่งที่อานแลว  ยังจะตองประกอบดวยความสามารถอื่น ๆ อีก ไดแก 

  1. หาใจความหลักของยอหนาได 

  2. แจกแจงรายละเอียดปลีกยอยที่ขยายใจความหลัก 

  3. จํารายละเอียดได เชน รายละเอยีดที่เกี่ยวกับคน สถานที่ เหตุการณ และเวลา 

  4. เขาถึงความรูสึก อารมณ และน้าํเสียงของผูเรียน 

  5. มองเหน็ความสัมพันธระหวางสถานการณในเรื่อง กบัการกระทําของตัวละคร 
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  6. เขาถึงเหตุการณและตัวบคุคลในเรื่อง 

  7. รูจักคิดไตรตรองในสิ่งที่อาน 

 มานิต บุญประเสริฐ (2533 : 1) กลาววา  ความเขาใจในการอานนั้นเกี่ยวของกับการไดมา

ซึ่งความหมายของการอาน นักการศึกษาทางการอานกลาววา ความหมายที่เกิดจากความเขาใจ

เกิดขึ้นไดทั้งความหมายที่ไดจากบทอาน และความหมายที่อยูในใจของผูอาน 

 เซพเพอรด (Shepherd. 1973 : 79)  ไดสรุปวา ความเขาใจในการอาน  เปนความ 

สามารถของผูอานที่ไดใชความคิด ติดตามขอความที่ผูเขียนไดเขียนไวและสามารถเขาใจภาษาของ

ผูเขียน ผูอานจะประสบความสําเร็จในการอาน เขาใจความหมายในสิ่งที่ตนอานมากนอยเพียงใดนั้น 

ข้ึนอยูกับภูมิหลัง 2 ประการ คือ  

 1. ความคลองแคลวในการใชภาษาของผูอาน หมายถึง ระดับความรูทางภาษาที่ไดมา

ของผูอาน และระดับความรูในภาษาที่ผูเขียนใช 

 2. ประสบการณที่มีมาแตหนหลังของผูอาน ส่ิงเหลานี้เปนสวนชวยในการรวบรวม

ความคิดของผูอาน ยอมทําใหอานไดเร็ว เขาใจในเนื้อเร่ืองที่อานไดอยางถูกตองและสามารถเขาใจถึง

ความตั้งใจ อารมณ และเจตคติของผูเขียน ซึ่งถายทอดออกมาเปนตัวหนังสือไดอยางลึกซึ้ง  

นอกจากนี ้ชวาล  แพรัตกุล ไดใหความหมายในการอาน สามารถแสดงออกไดดังนี ้

 1. การแปลความ (Translation) คือ สามารถแปลความหมายของสิ่งตางๆ ไดโดยแปล

ตามลักษณะและนัยของเรื่องราว ซึ่งเปนความหมายที่ถกูตองและใชไดดีสําหรับเร่ืองราวนั้นๆ 

โดยเฉพาะ 

 2. การตีความ (Interpretation) คือ ความสามารถจับใจความสาํคัญระหวางชิ้นสวนยอยๆ 

ของเรื่องนัน้จนสามารถนํามากลาวแบบนัยหนึง่ได 

 3. การขยายความ (Extrapolation) คือ ความสามารถขยายความหมายและนัยของเรื่อง

นั้นใหกวางไกลไปจากสภาพขอเท็จจริงเดิมได  

 เมื่อพิจารณาความเขาใจในการอานดังกลาวมาขางตน จะเหน็วา การที่ผูอานจะมีความ

เขาใจในการอานไดดีนัน้ ผูอานจะตองมีความรูในเร่ืองความหมายของคํา กลุมคํา การเรียบเรียง

ประโยค และการมองเหน็ความสัมพนัธของแตละประโยคไดอยางชัดเจน ดังนัน้ ครูสอนภาษาอังกฤษ

จึงควรหาวธิีทีดี่มาใชในการฝกการอานใหกับนักเรียนใหสามารถอานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ดัลแมน และคนอื่นๆ (Dallman and others. 1974 : 166) ไดแบงระดับความเขาใจในการ

อานไว 3 ระดบั คือ  

 1. ระดับความเขาใจในขอเทจ็จริง (Factual Level) หมายถึง ความเขาใจเนื้อเร่ืองที่อาน

ตามตัวหนงัสอืที่เขียนไว 
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 2. ระดับความเขาใจขั้นตีความ (Intersection Level) คือ ความเขาใจโดยอาศัยการสรุป

ความ ตีความ และแปลความหมายจากเรือ่งที่อานได 

 3. ระดับความเขาใจชั้นประเมินคา (Evaluation Level) คือ ความสามารถในการประเมิน

คาสิ่งที่อานมาโดยอาศัยความรูและประสบการณของผูอานพิจารณาและตัดสิน 

 สมิธ และบารทเล็ท (Smith and Barrett. 1979 : 317)  ไดแบงความเขาใจในการอานเปน 

4 ระดับ คือ 

 1. ระดับความเขาใจตามตัวอักษร (Literal Comprehension) เปนความเขาใจขั้นพื้นที่

ผูอานจะเขาใจวาผูเขียน เขยีนวาอยางไร 

 2. ระดับความเขาใจขอบขายที่เกี่ยวโยงกบัเร่ือง สามารถโยงกับเหตุการณอ่ืนๆ ได 

(Inference)  

 3. ระดับความเขาใจที่ประเมนิผลเกี่ยวกับเร่ืองที่อานได (Evaluation)  

 4. ระดับความเขาใจทีท่ําใหเกิดทัศนคติเปลี่ยนแปลงความเชื่อ ความรูสึกนึกคิดได 

(Appreciation) 

 นอกจากนี ้เบอรมิสเตอร (Burmiester. 1974 : 147 – 148) ไดแบงระดับความเขาใจใน

การอานไวเปน 7 ระดับ คือ  

 1. ระดับความจํา (Memory) เปนระดับของการจาํที่ผูเขียนไดกลาว คือ การจาํหรือเขาใจ

เกี่ยวกับขอเทจ็จริง วนัที่ คําจํากัดความ ใจความสาํคัญของเรื่องลําดบัเหตุการณของเรื่อง 

 2. ระดับแปลความ (Translation) เปนการนําขอความหรือส่ิงที่เขาใจไปแปลเปนรูปอ่ืน 

เชน การแปลความภาษาหนึ่งเปนอีกภาษาหนึง่ การถอดความ เปนตน 

 3. ระดับการตคีวาม (Interpretation) เปนการเขาใจหรือมองเหน็ความสัมพันธของสิง่ที่

ผูเขียนไมไดบอกไว เชน หาเหตุที่เมื่อบอกผลมาให การคาดการณลวงหนา 

 4. ระดับการประยุกตใช (Application) เปนการเขาใจหรอืมองเหน็หลักการแลวนาํ

หลักการไปประยุกตใชจนประสบความสาํเร็จ 

 5. ระดับการวเิคราะห (Analysis) เปนการเขาใจและรูในแงของการตรวจตราสวนยอยที่

ประกอบเขาเปนสวนเต็ม เชน การวิเคราะหคําโฆษณาชวนเชื่อ การวเิคราะหแยกแยะคําประพันธ การรู

ถึง การใหเหตผุลผิดของผูเขียน 

 6. ระดับการสงัเคราะห (Synthesis) เปนการนาํความคดิเหน็ไดจากการอานมาผสมกัน 

 7. การประเมนิ (Evaluation) เปนการวางเกณฑแลวตดัสินสิ่งที่อานโดยอาศัยหลกัเกณฑ

ที่ต้ังไวเปนบรรทัดฐาน เชน เร่ืองราวที่อาน อะไรเปนความจริง (Fact) อะไรบางที่เปนจินตนาการ 

(Fantasy) อะไรบางที่เปนความคิดเห็น (Opinion)  



 29 

 จากการแบงระดับความเขาใจที่กลาวมาขางตนจะเห็นวา ระดับความเขาใจจะเปน

แนวทางที่กําหนดจุดประสงคการเรียนรูของผูเรียนวา จะสอนอานใหนักเรียนเกิดความเขาใจอยูใน

ระดับใดจึงจะเหมาะสม เพราะนักเรียนที่เปนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน จึงมีประสบการณ

และทักษะทางภาษานอยมาก ดังนั้น ผูวิจัยจึงมุงศึกษาเฉพาะความสามารถในการอานดานแปลความ 

ตีความ ขยายความ และเรียงลําดับเหตุการณของเรื่องได 

 
2.3 องคประกอบสําคัญของการอาน 

 เอ็ดดี้ (Eddie. 1986 : 3 – 7) กลาวถงึ องคประกอบที่มีผลตอความเขาใจในการอาน ดังนี ้

 1. ความรูในระบบการเขียน (Knowledge of the writing system) ผูอานที่มีความ 

สามารถจะตองมีความรูในเรือ่งการผสมคาํและการสะกดคํา เพราะจะชวยใหเขาใจและจดจําคําใน

ภาษาได  

 2. ความรูในเรือ่งภาษา (Knowledge of the language) ซึ่งไดแก โครงสรางของคํา 

ลักษณะของคาํ และการเรียงคํา ส่ิงเหลานีจ้ะชวยใหการอานเปนไปอยางราบรืน่และเกิดความเขาใจ

เร็วขึ้น 

 3. ความสามารถในการตีความหมาย (Ability to interpret) ผูอานจะตองมองเหน็

ความสัมพันธและการเชื่อมโยงกนัของแตละประโยค แลวตีความหมายที่ผูเขียนตองการสื่อสารออกมา

ใหได  

 4. ความรูรอบตัวทั่วไป (Knowledge of the World) ผูอานจะสามารถเขาใจสิ่งที่อาน

ไดมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับลักษณะของบทอานและโครงสรางความรูเดิมของผูอาน ซึ่งนอกจาก

ความรูในหัวเรื่องที่อานแลว ผูอานจําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับประเภทของบทอานตลอดจนความรูใน

เร่ืองของวัฒนธรรมอีกดวย เพราะในขณะอานผูอานจําเปนตองดึงความรูเหลานั้นไปใชประกอบดวย 

 แฮริส และสมิธ (Harris and Smith. 1986 : 235) กลาวถงึองคประกอบที่สําคัญทีม่ีผลตอ

ความเขาใจในการอานอยางมีประสิทธิภาพ ตองอาศัยองคประกอบตางๆ หลายอยาง เชน ความรู 

ความสามารถ และประสบการณเดิม สรุปไดดังนี้ 

 1. ประสบการณเดิมของผูอาน ถาผูอานมปีระสบการณเดิมในเรื่องที่อานจะทาํใหนักเรียน

ทําความเขาใจเรื่องที่อานไดงายขึน้และรวดเร็ว ประสบการณเดิมยงัชวยใหนักเรยีนมีความสนใจได

ดวย 

 2. ความสามารถทางภาษาในการทําความเขาใจความหมายของคําใหมๆ ในปริบท เขาใจ

โครงสรางของประโยค และเขาใจเครื่องหมายตางๆ ที่อยูในบทอาน 

 3. ความสามารถทางความคดิ 
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 4. เจตคติที่ดีตอส่ิงที่อาน หมายความวา ถานักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการอาน ก็จะทําใหมี

ความเขาใจในการอานไดงายขึ้นดวย 

 5. จุดประสงคในการอาน เมือ่ผูอานรูถงึจุดประสงคในการอาน ก็จะทําความเขาใจในบท

อานไดงายขึ้น 

 กูดแมน (Goodman. 1982 : 13)  ไดกลาววา การอานเปนกระบวนการที่ซับซอน เพราะ

ผูอานทําความเขาใจความหมายจากตัวอักษร ทําใหตองใชกระบวนการคิดอยูตลอด สําหรับผูอานตอง

อาศัยการสังเกตสิ่งตางๆ ที่ปรากฏในขอความ เพื่อใชเปนเครื่องชวยในการเลือกความหมายที่

เหมาะสมมากที่สุดจากขอความเหลานั้น และไดเสนอกระบวนการสอนอานไว 5 ข้ัน ดังนี้ 

 1. Recognition – initiation หมายถึง ข้ันตอนที่สมองระลึกหรือจําตัวอักษรไดตาม

ผูเขียนไดเขียนไว เปนการมองเห็นคําแลวจําไดวา คําๆ นั้นเขียนแทนคําพูดอะไร และการอานจะเริ่มข้ึน 

เปนการเริ่มอานอีกแบบหนึ่ง ตามความคิดของเขาหรือการอานจะเริ่มดวยการมองเห็นรูปภาพ รูปภาพ

นั้นก็จะเปนตัวเริ่มตนในการอานไดอีกลักษณะหนึ่ง เปนตน 

 2. Prediction เปนการคาดคะเนเรื่องที่อานลวงหนาเปนอยางไร ดําเนินไปในลักษณะใด 

 3. Confirmation เปนการหาขอมูลยืนยันวาสิ่งที่ตน คาดการณไวนั้นถูกตองไหม เปนการ

หาคํายืนยันในความคิดของผูอ่ืน  

 4. Correction เปนการแกไข หรือปรับ หรือจัดกระบวนการความคิดอีกครั้ง เมื่อผูอานพบ

ส่ิงที่ตนคาดการณนั้นไมถูกตอง เปนการแกความคิดของผูอานใหถูกตองนั่นเอง 

 5. Termination เปนการสิ้นสุดการอาน คนเราจะยุติการอานเมื่อไดทํากิจกรรมทั้งหมด

เรียบรอยแลวหรืออาจจะไมใชการอานจบแลว เปนเพราะผูอานจับความหมายในการอานไดนอย หรือ

ผูอานทราบเรื่องที่อานแลว มิฉะนั้นก็เปนเพราะเรื่องนั้นไมนาสนใจก็ได 

 5. เหตุผลในการอานและรูปแบบการอาน (Reason for reading and style) ผูอานที่มี

ความสามารถตองรูจักเปลี่ยนรูปแบบการอานไปตามจุดมุงหมาย หรือ เหตุผลในการอาน เชน การอาน

แบบผานๆ เพื่อกวาดสายตาดูหัวขอขาวที่สําคัญๆ หรือการอานแบบเอารายละเอียดเพื่ออานตําราเรียน 

 สวนโคดี (Coady. 1979 : 5 – 10) ไดกลาววา องคประกอบของการเกิดปฏิสัมพันธของ

การอาน  ตองอาศัยความสามารถในดานความคิดรวบยอด (Conceptual Abilities), ความรูเดิม 

(Background Knowledge) และกลวิธีกระบวนการ (Process Strategies) 

 ดังนั้น ผูปรารถนาเปนนักอานที่ดีจะตองเริ่มสรางพื้นฐานการอานมีอยู 3 ประการสําคัญ  

ดังนี้  คือ 

 1. ภูมิหลัง ผูอานที่ดีควรมีความรูรอบตัวโดยกวางขวาง เพื่อเปนพื้นฐานของการอาน ซึ่ง

เปนสิ่งจําเปนมากที่สุด การอานเรื่องอะไรแลวไมเขาใจนั้น บางทีเปนเพราะผูอานขาดภูมิหลังในเรื่อง
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นั้นๆ เชน ภูมิหลังทางวัฒนธรรม เร่ืองที่เกิดในสังคม ที่มีวัฒนธรรมของสังคมตางจากวัฒนธรรมใน

สังคมของผูอาน อาจเปนสิ่งที่ยากจะเขาใจเหตุผลได เชน การฆาตัวตายตามสามีในวรรณกรรมบาง

เร่ือง ผูอาน อานแลวเขาใจตอเมื่อมีความรูและภูมิหลังในปริบทของเหตุการณนั้นๆ พอสมควร 

 2. ประสบการณ คือ การไดพบเห็น ไดคุนเคยกับเหตุการณหรือเร่ืองราวนั้นๆ เชน เร่ือง

ความเหงา ความผิดหวัง ความคิดที่จะฆาตัวตายความสูญเสียหรือผิดหวัง การตกงาน การสอบตก 

เหตุการณที่เปนการผจญภัย ฯลฯ นักอานที่ดีควรมีประสบการณกวางขวางหรือขยายประสบการณโดย

การสังเกต แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถาเปนไปได ก็จะตองรูจักเลือกหนังสือที่เหมาะสมกับวัยและ

ประสบการณเดิมของตน 

 3. ความรูเชิงภาษา บางครั้งภาษาซึ่งเปนสื่อในการถายทอดสาร กเ็ปนอุปสรรคในการอาน

ไมนอย ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูอานมพีื้นฐานความรูเชิงภาษาไมเพียงพอ เมื่ออานหนงัสือที่มีศิลปะสูงๆ 

ในการใชถอยคํา สํานวน คําพงัเพย โวหาร และการเปรยีบเทยีบที่แหลมคม ก็ตีความไมได ทําใหอาน

หมดรสชาติไปอยางนาเสียดาย 

 รูเมลฮารท ( Rumelhart. 1981 : 22 – 23)  ไดสรุปการนําเอาความรูเดิมมาใชอธิบายการ

อานดังนี้ คือ ความเขาใจในการอานจะเกิดขึ้นไดหากผูอานมีความรูทางภาษาและความรูทั่วไปใน

ขณะที่อาน ความรูเหลานี่จะถูกกระตุนใหทํางานโดยกระบวนการทางสมอง ผูอานใชความรูเดมิทัง้ดาน

ภาษาและความรูทั่วไปที่มีอยูแลวมาชวยในการทําความเขาใจเรื่องที่อาน เพราะขอเขียนใดๆ ก็ตาม

เปนเพียงขอมูลภาษาที่ผูเขียนเตรียมใหผูอาน ซึ่งผูอานจะตองสรางความหมายขึ้นเอง โดยการนํา

ความรู เดิมที่มีอยูมาสัมพันธกับบทอานในตัวโครงสรางความรู เดิมจะมีชองวางอยูในขณะที่

กระบวนการอานดําเนินไป ผูอานจะเริ่มไดความหมายจากสิ่งที่อานมากขึ้นเรื่อยๆ  เมื่อชองวางมีสภาพ

สมบูรณ ความเขาใจจึงเกิดขึ้น 

 มิลเลอร (Miller. 1971 : 10) ผูเชี่ยวชาญดานการสอนอาน ไดกลาวถึงองคประกอบที่

สําคัญของการอานไว ดังนี ้ 

 1. สายตา (Eye Span) การอานหนงัสือนัน้ ประสาทตานับวาสําคัญทีสุ่ดที่จะรับภาพสู

สมอง ความเรว็ในการอานจะขึ้นอยูกับภาวะที่ตาเราเคลือ่นที่ไปตามตวัอักษรทีเ่รียงลําดับกันอยูท ี

ละบรรทัดใหตอเนื่องกันไปเปนตอนและเปนบท 

 2. กระบวนการคิด (Thinking Process) อัตราการรับรูของแตละคนมีกระบวนการที่

กอใหเกิดความคิดตางกัน คนที่ประสาทปกตินั้น เมื่อสายตาจับอยูที่ตัวอักษรในยอหนาใดยอหนาหนึ่ง 

สมองจะเปนศูนยกลางรับภาพที่ปรากฏอยูสูสายตานั้นแลวแปลความหมาย 

 3. การเคลื่อนความเร็วของสายตา (Eye Movement) เปนองคประกอบดานสรีระเบื้องตน

ของการฝกความเร็วในการอาน ผูอานจะเพิ่มความเร็วในการอานไดโดยการฝกเคลื่อนสายตาไปมาให
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รวดเร็ว องคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งที่จะชวยใหผูอานเกิดความเขาใจเรื่องที่อานไดรวดเร็วยิ่งขึ้นก็

คือ ความรูเดิม (Background Knowledge) ซึ่งโคดีไดกลาววา ความรูเดิมนั้นเปนตัวแปรที่สําคัญที่

ผูสอนอานและผูเรียนพึงระมัดระวัง ไมควรที่จะมองขามไป เพราะนักเรียนที่มีความรูเดิมเกี่ยวกับเร่ืองที่

อานจะเรียนไดดีกวานักเรียนที่ไมมีความรูเดิมเกี่ยวกับภาษาของเขาเลย เพราะความรูเดิมจะทําให

นักเรียนมีความสามารถที่จะเขาใจสิ่งที่อานไดอยางมีเหตุผล และเขาใจขอความที่มีโครงสรางมากกวา 

(Coady. 1979 : 7) 

 ฉะนัน้ จงึจําเปนอยางยิง่ทีผู่สอนการอานภาษาองักฤษเปนภาษาตางประเทศและภาษาที่

สองจะตองใหความสนใจกบัความรูเดิม และประสบการณเดิมของผูอานเปนอยางมากดวย 
 
2.4 ความสามารถในการอาน 

 แฮริส (Harris. 1969 : 59) กลาววา ความสามารถในการอานนัน้จะตองอาศัยองค 

ประกอบตางๆ หลายประการ เชน ตองมีความเขาใจภาษา  สามารถจบัใจความสาํคัญและรายละ 

เอียดปลีกยอยได  สามารถสรุปความคิดจากการอานไดถูกตองเขาใจทัศนคติของผูเขียนจากขอความที่

อาน และจัดลีลาในการเสนอความคิดของผูเขียนได 

 แฮริส (Harris. 1969 : 59)  ไดกลาวถึง ความสามารถที่จาํเปนในการอานโดยทัว่ไปวา 

ประกอบดวยความสามารถดังตอไปนี้ 

 1. ความสามารถทางภาษาหรือตัวหนังสือ ไดแก ความสามารถในการที่จะเขาใจ

ความหมายของคําใหมๆ จากปริบท ความสามารถที่จะเขาใจโครงสรางของประโยคและความสามารถ

ที่จะเขาใจเครื่องหมายวรรคตอน และตัวพิมพ เปนตน 

 2. ความสามารถทางความคิด ไดแก ความสามารถที่บรรลุจุดประสงคของผูแตง ความ 

สามารถที่จะเขาใจความคิดสาระสําคัญและความคิดยอย ที่สนับสนุนความคิดที่สําคัญและความ 

สามารถที่จะสรุป แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองที่อาน 

 3. ความสามรถในการตีความหมายจากน้ําคําที่ผูเขียนแสดงออก และสามารถที่จะระบุ

ทวงทํานองการเขียนของผูเขียน 

 บอนด และทิงเกอร  กลาววา  ความสามารถในการอานขึ้นอยูกับพื้นฐานดังตอไปนี้ 

 1. การเขาใจความหมายของคํา (Word Meaning) การเขาใจความหมายของคําเปน

ทักษะพื้นฐานของการอาน ถามีนักเรียนรูความหมายของคําไมเพียงพอ นักเรียนจะไมสามารถเขาใจ

ประโยค (Sentence) อนุเฉท (Paragraph) และทําใหไมสามารถที่จะพูดหรืออานได 

 2. การเขาใจความหมายของกลุมคํา (Thought Units) นักเรียนจะเขาใจความหมายของ

ประโยคไดก็ตอเมื่อนักเรียนรูจักอานเปนกลุมคํา การอานทีละคําจะทําใหไมเขาใจเรื่องที่อาน 
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 3. การเขาใจประโยค (Sentence Comprehension) นอกจากนักเรียนจะเขาใจ

ความหมายเปนรายคําและเปนกลุมคําแลว นักเรียนจะตองมองเห็นความสัมพันธระหวางคําและ

ความสัมพันธระหวางกลุมคําในประโยคดวย นักเรียนที่ไมสามารถมองเห็นความสัมพันธระหวางคํา

และกลุมคําในประโยคจะไมเขาใจเรื่องที่อาน 

 4. การเขาใจอนุเฉท (Paragraph Comprehension) นักเรียนจะเขาใจอนุเฉทตอเมื่อ

นักเรียนมองเห็นความสัมพันธระหวางประโยคอนุเฉท การเขาใจความสัมพันธระหวางประโยค

คอนขางยาก แตถานักเรียนขาดความสามารถทางดานนี้แลว นักเรียนจะไมเขาใจเรื่องที่อาน 

 5. การเขาใจความสัมพันธระหวางอนุเฉท (Comprehension of Longer Units) นักเรียน

จะสามารถเขาใจเรื่องที่ยาวขึ้นได ก็ตอเมื่อนักเรียนสามารถจัดลําดับความคิดของเรื่องที่อานได 
2.5 จิตวิทยาการอาน 

 การอานมิไดเปนเพียงการแสวงหาความหมายของสัญลักษณที่ผูเขียนไดเขียนขึ้นมา เพื่อ

ส่ือสารกับผูอานเทานั้น    แตยังเกี่ยวของกับกระบวนการทางสมองหรือความคิดรวบยอด ขณะที่ผูอาน

กําลังดําเนินกิจกรรมตางๆ ในขณะการอาน เชน การเคลื่อนไหวของสายตาไปตามสัญลักษณเพื่อที่จะ

ส่ือความหมายของผูเขียน  และสมองจะทําหนาที่ถายทอดความหมาย แปลความ  และตีความจาก

เร่ืองที่อานได ดังนั้น การอานจึงเปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับการเรียนรู  และแปลความ ดังนั้นการ

อานที่เกี่ยวกับจิตวิทยาการอานจึงเกี่ยวของกับกระบวนการ 2 กระบวนการ คือ กระบวนการที่ตา

มองเห็นสัญลักษณแลวสงภาพสัญลักษณไปยังสมองกับกระบวนการเรียนรู ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อสมอง

ตีความ แปลความตามสัญลักษณที่มองเห็น ดังนั้นจะเห็นไดวา การอานจึงเกี่ยวของกับความสัมพันธ

ทางจิตวิทยาดวย เพื่อจะไดนําไปสูผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพของการอาน 

 นักภาษาศาสตรนักจติวทิยาและนกัจิตภาษาศาสตร กลาวถงึ แนวความคิดเกีย่วกบัการ

อาน ไวดังนี้ คือ  

 โรบินสัน (Robinson. 1975 : 2 – 3)  กลาววา  การอานเปนกระบวนการเรียนรู  ผูอาน

พยายามทําความเขาใจขอความของผูเขียน  ความเขาใจในการอานจะเกิดขึ้นเมื่อผูอานทําความเขาใจ

ความหมาย และโครงสรางของประโยค  ถาความเขาใจของผูอานและผูเขียนสอดคลองกัน  ผูอานก็จะ

ทําความเขาใจไดเร็วขึ้น โดยอาศัยประสบการณ อารมณและความรูเกี่ยวกับภาษาศาสตร 

 แครสเชน (Krasshen. 1982 : 165) กลาวถึง  การอานเปนขบวนการที่เกีย่วของกับ

ความรูสึก อารมณ ความเขาใจในบทอาน และการรับรูถงึความหมายของคํา โดยอาศัยกระบวนการคิด

เพื่อส่ือความหมายของสัญลกัษณในบทอาน 
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 รูบิน (Rubin. 1993 : 6 – 7) กลาวถึง การอานเปนขบวนการที่เกี่ยวของกับความรูสึก 

อารมณ ความเขาใจในบทอาน และการรับรูถึงความหมายของคํา โดยอาศัยกระบวนการคิดเพื่อส่ือ

ความหมายของสัญลักษณในบทอาน 
2.6 แนวทฤษฎีการสอนอาน (Teaching Reading Approach) 

 แนวทฤษฎีการสอนอาน มีจุดมุงหมายเพื่อเนนการตีความหมายจากสัญลักษณโดยผาน

กระบวนการทางความคิด การเตรียมความพรอมในการอานสําหรับเด็ก การเสริมสรางกระบวนการ

ทางความคิด เตรียมการใชเครื่องมือในการเรียนรูถาวร และประโยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 หลักการของทฤษฎีการสอนอานในปจจุบันนัน้ ไดรับการพัฒนาใหเปนไปตาม

กระบวนการทางธรรมชาติของมนษุยในการรับรู ทางจิตวิทยาและทางภาษาศาสตร โดยเนน

กระบวนการอานซึง่ผานกระบวนการทางความคิดเปนหลัก หลกัการสอนโดยทั่วไปม ี2 แบบ ดวยกนั 

คือ (เสาวลักษณ  รัตนวชิช. 2534 : 23) 

 1. กระบวนการจากลางขึ้นบน (Bottom up Process) เปนการสอนทีเ่นนองคประกอบ

ยอยของภาษา เชน คํา และประโยค กอนที่จะเขาใจความหมายโดยรวมของเรื่อง ซึง่เปนการเรียนรูที่

ขัดกับความรูสึกทางธรรมชาติ ทาํใหผูเรียนเกิดความเบือ่หนายเพราะเรียนภาษา ดวยวธิีวิเคราะหคํา

เปนสวนๆ ทําใหเขาใจความหมายของเรื่องไดชา 

 2. กระบวนการจากบนลงลาง (Top down Process) เปนการเนนความหมายของเรือ่ง

โดยรวมกอน เพื่อเนนการสื่อความหมายตามหลกัทฤษฎภีาษาศาสตรเชิงจิตวทิยา ซึง่ตองอาศัย

กระบวนการในการตีความหมายจากสัญลักษณ โดยผานกระบวนการทางความคิด 

 ลักษณะสําคญัของกระบวนการบนลงลาง และลางขึ้นบนนีก้็คือ ทัง้ 2 กระบวนการจะ

เกิดขึ้นพรอมๆ กันในขณะทีผู่อานตีความขอมูล (Rmelheart. 1981) และเพื่อแสดงใหเหน็ถงึผลของ

ความรูเดิม 

 

 3. ทฤษฎีการสอนอาน (Teaching Reading Approach)  

 ทฤษฎีการสอนอานในปจจุบันมีอยูดวยกันหลายทฤษฎี ทฤษฎีที่สําคัญ คือ ทฤษฎีทาง

ภาษาศาสตรและทฤษฎีทางจิตวิทยา แมวาเปาหมายของการสอนอานจะคลายคลึงกัน คือตองการให

ผูเรียนมีความสามารถในการจับใจความสําคัญ หารายละเอียดของเรื่อง แปลความ ตีความ ขยาย

ความ และมีเจตคติในการอานทางบวก เชน รักการอาน สนใจการอาน แตทฤษฎีทั้งสองจะมีแนวทาง

ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  การใหปจจัยปอนแกผูเรียนแตกตางกันไปบาง 

 การสอนอานนั้น ตองอาศัยเทคนิคหลายอยางที่เนนองคประกอบของกระบวนการอาน

ใหแกผูเรียน  ซึ่งกระบวนการนั้นๆ ยอมตองมาจากการใหผูอานไดความคิดรวบยอด จับใจความสําคัญ
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ของเรื่องที่อาน และหารายละเอียดของเรื่องไดจากประสบการณเดิม  จากการเดาความแวดลอม จาก

ลักษณะและชนิดของขอความที่ผูเขียน เขียนขึ้นเปนตน ดังนั้น กระบวนการอานที่สมบูรณแบบ จึง

นาจะใชกระบวนการที่ตองอาศัยการพัฒนาทั้งกระบวนการบนลงลาง โดยพิจารณาความรวมของเรื่อง

ลงสูองคประกอบของภาษาในระยะแรก และใชกระบวนการลางขึ้นบนเพื่อวิเคราะหหนวยยอยพื้นฐาน 

โดยพิจารณาคํา ประโยค และโครงสรางอื่นๆ ในระยะสุดทาย กระบวนการอานแบบนี้ เรียกวา 

กระบวนการอานเชิงปฏิสัมพันธ (Interactive) โดยใชการสังเคราะหและวิเคราะห เพื่อชวยใหผูอานได

ใชสมองทั้งซีกขวา (กระบวนการบนลงลาง) และซีกซาย (กระบวนการอานจากลางขึ้นบน) ซึ่งจะทําให

ผูเรียนมีความทรงจําในระยะยาวกับส่ิงที่ตนอาน 

 4. ทฤษฎีอภิปญญา (Meta – Cognitive Approach) 

 เนื่องจากการสอนโดยใชโครงสรางระดับยอด  ประกอบกับกลวิธีการเสริมตอการเรียนรู 

เปนการสอนเพื่อความเขาใจและเปนการกระตุนใหผูอานไดใชความคิด พิจารณาในสิ่งที่ตนอานและ

แสดงภาพของความเขาใจออกมาใหประจักษนั้น เปนขั้นตอนที่ตองใชกระบวนการคิด กระบวนการ

เรียนรูผสมผสานกันไป ลักษณะนี้เปนลักษณะที่สอดคลองกับหลักการของทฤษฎี 

อภิปญญา ซึ่ง เสาวลักษณ รัตนวิชช (2536 : 24) ไดอธิบายไวดังนี ้

 อภิปญญา หมายถึง ความสามารถของผูอานในการเขาใจกระบวนการคิดของตนในการ

ตีความ และการแกปญหาตางๆ จะชวยใหความเขาใจในการอานดีข้ึนเนื่องจากสามารถใชความคิด

ของตนเองจากประสบการณมาใชในการจับใจความ แปลความ ตีความ และขยายความได ที่สําคัญก็

คือ การเดาความ เพื่อแกปญหาความไมเขาใจที่ตนประสบในขณะที่อานเนื้อความตางๆ ผูเรียนจะมี

โอกาสใชอภิปญญาของตนมากที่สุดในการอาน จับใจความ แปลความ ตีความ ขยายความ 

 คานาแวน และเอชแมน (Canavan and Hechman. 1966 : 121) กลาวถึงวิธกีารอานวา

มีอยู 5 ข้ันตอน ดังนี ้

 1. ข้ันสาํรวจ (Survey) คือ ผูอานจะตองสํารวจรายละเอยีดตางๆ ของหนังสือ เชน หวัขอ

ใหญ หวัขอยอย ตัวพิมพเอน เปนตน 

 2. ข้ันตั้งคาํถาม (Question) ผูอานจะตั้งคาํถามจากเนื้อหา เชน อาจดดัแปลงจากหวัขอ

เปนรูปคําถาม 

 3. ข้ันอาน (Read) ข้ันนี้เปนการอานแบบเขม (Intensive Reading) คือ อานใหเขาใจ

สาระสําคัญและรวบรวมขอเท็จจริงของสิ่งที่อานไดอยางแจมแจง เปนการอานเพื่อหาคําตอบ ในขณะที่

ผูอานจะใชดินสอหรือปากกาขีดเสนใตหรือทําเครื่องหมายกํากับเนื้อหาที่อานและบันทึก 

 4. ข้ันระลึก (Recall) เมื่อไดขอเท็จจริงและสาระสําคัญแลว ผูอานตองนําไปใชในการ

รายงานหรือการสอน ดังนั้น จึงควรจะไดมีการระลึกถึงสาระสําคัญของสิ่งที่อานเพื่อปองกันการลืม 
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 5. ข้ันทบทวน (Review) กอนจะรายงานหรือเขาสอบ ควรจะไดมีการทบทวนจากการ

บันทกึครั้งหนึง่เพื่อความมัน่ใจ  

 เสาวลักษณ รัตนวิชช (2531) กลาววา หลักการอานนั้นเกี่ยวกับกระบวนการอยู 2 

กระบวนการ คือการติดตามวา ผูเขียนพูดวาอะไร และคิดวาผูเขียนหมายถึงอะไร วิธีการสอนและ

เทคนิคการสอนอานนั้นผูสอนแตละคนอาจใชเวลาแตกตางกันไป ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความสามารถในการ

อานของแตละคน และพื้นฐานเกี่ยวกับกับส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ ดวย ในการหาเหตุผลของขอความที่อาน

นั้น ผูเชี่ยวชาญการอานไดคนควาไวตามกระบวนการคิด (Thinking Process)  

มีหลายวธิี คือ  

 1. วิธีการที่ใชโครงสรางระดับยอด (Top-Level Structure Method) เปนวิธีที่เนนหนักใน

การสอนใหนักเรียนเกิดประสบการณดวยตนเองในการที่จะพิจารณาวา ความคิดหรือปญหาของ

ขอความนั้นไปในแนวใด เมื่อเขาใจโครงการเขียนหรือแผนการของผูเขียน นักเรียนก็จะพบวา ความคิด

หลัก (Main Idea) และรายละเอียดอื่นๆ อีกดวย 

 2. วิธกีารที่ใชเทคนิคการหาคําทีท่ําใหไมเขาใจเนื้อความที่อานโดยตวัผูอานเอง (The 

Reader Selected Miscues Technique) วิธกีารนีจ้ะใหนักเรียนอภิปรายเพื่อจะเดาความหมายของ

คํายากทีพ่บในขอความที่อานหลังจากทีอ่านแลว การอภิปรายของครูจะชวยใหเขาใจยิ่งขึ้น และรูวา

ตนเองมีจุดบกพรองตรงไหน 

 3. วิธกีารใชกระบวนการโคลซ (The Cloze Procedure) เปนวิธทีี่ใหนกัเรียนอภิปรายถึง

คําที่ลบออกไป 

 4. วิธกีารใชรูปแบบการสอนอานทีม่ีประสิทธิภาพในเนือ้หาวิชาตางๆ (The Erica Model 

Method) เปนวิธีเนนใหนกัเรยีนเกิดประสบการณการอานดวยตนเอง โดยผานกระบวนการ 4 ข้ันตอน 

คือ  

 1. การเตรียมการอาน (Preparing for Reading) 

  2. การคิดสิ่งทีอ่าน (Thinking Though the Reading) 

  3. การตีความและจัดขอมูล (Extraction and Organizing Information) 

  4. การแปลขอมูล (Translation Information) 

 สรุปไดวา การอานมีความจาํเปนตอชวีิตมนุษยในการติดตอส่ือสาร ทาํความเขาใจและ

แสวงหาความรูใหมๆ ที่จาํเปนในการดํารงชีวิต ดังนั้น การสอนอานจึงเปนทกัษะสาํคัญที่ครูจะตองเปด

โอกาสใหผูเรียนไดฝกฝนอยางสม่าํเสมอ และสามารถนาํไปใชประโยชนในชวีิตประจําวนัได 

 นอกจากนี ้ สมุทร เซน็เชาวนิช (2524 : 88) ไดแบงประเภทของความเขาใจออกเปน 2 

ประเภท ไวดังนี้  คือ  
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 1. ความเขาใจแบบทันที (Reception Comprehension) เปนความเขาใจที่ตองอาศยั

ความรู ความหมายของศัพท สํานวนประโยคตางๆ และตองอานอยางมีสติ 

 2. ความเขาใจแบบไตรตรอง (Reflective Comprehension)  

 การศึกษาในตางประเทศนั้น มีนักการศึกษาไดแสดงทรรศนะเรื่องระดับความเขาใจในการ

อานไว เชน (Smith and Barrett; citing Harris and Sipay.1979 : 317) กลาววา ระดับความเขาใจใน

การอานมี 4 ระดับ คือ  

 1. ระดับความเขาใจตัวอักษร (Literal Comprehension) เปนความเขาใจระดับตนที่

ผูอานเขาใจตามตัวอักษรวา ผูเขียนอยางไร เปนเรื่องการระลึกรายละเอียด (Details) ใจความสําคัญ 

(Main Idea) ลําดับเร่ือง (Sequences) การเปรียบเทียบ (Comparison) เหตุผล (Cause - Effect) 

และเขาใจคุณลักษณะของตัวละครหรือของเรื่อง (Character Traits) 

 2. ระดับความเขาใจขอบขายที่เกี่ยวโยงกบัเร่ือง (Interference) สามารถโยงเขากบั

เหตุการณอ่ืนๆ ได 

 3. ระดับความเขาใจที่ประเมนิผลเกี่ยวกับเร่ืองที่อานได (Evaluation) เขาใจเนื้อเร่ืองแลว

ประเมินผลเกีย่วกับเร่ืองที่อานไดวาผูเขียนมีเปาหมายอยางไร อารมณของเรื่องเปนอยางไร เจตคติของ

ผูเขียนเปนอยางไร เปนตน 

 4. ระดับความเขาใจที่จะทาํใหเกิดทัศนคติ เกิดความซาบซึ้ง เปลีย่นแปลงความเชื่อ 

ความรูสึกนึกคิด (Attitude) 

 ดังนั้น จะเห็นวาระดับความเขาใจในการอาน   ก็เปนสวนสําคัญที่จะกําหนดขอบขาย

วัตถุประสงค และพฤติกรรมที่ผูสอนจะใชในการจัดกิจกรรม กลาวคือ จะสอนใหผูอานเกิดความเขาใจ

ระดับไหนนั้น ตองดูความพรอมของผูเรียน และความพรอมดานอื่นๆ ประกอบดวย แตสําหรับงานวิจัย

คร้ังนี้ จะศึกษาเฉพาะความสามารถในการจับใจความสําคัญ แปลความ ขยายความ และเรียงลําดับ

ขอความ ดังนั้น ระดับความเขาใจในการอานจึงมีความสําคัญในการสอนอาน เพื่อที่จะกําหนด

จุดประสงคในการอานของนักเรียนใหเหมาะสมระดับชั้น 

  
2.7 องคประกอบที่ควรคาํนึงในการสอนอาน 

 แฮริส และซีเพย (Harris and Sipay. 1979 : 15 – 18) ไดกลาววา องคประกอบที่สงผลให

การอานประสบผลสําเร็จ คือ  

 1. องคประกอบทางปญญา (Cognitive Factors) ซึ่งไดแก ไอ.คิว. ของผูเรียนเอง เขา

กลาววา การอานนั้นสมัพนัธกับ ไอ. คิว. อยางนอยๆ .40 - .50 ถึง .07 ในผูเรียนระดบั 4 สวนทีเ่หลอื
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เปนเรื่องของแรงจูงใจ (Motivate) คุณภาพของบทเรียน (Quality of Educational Program) เงื่อนไข

ทางเศรษฐกิจ สังคม และอืน่ๆ อีกบาง 

 2. องคประกอบทางกาย – ทางสรีระ (Physical and Physiological Factors) เขากลาววา 

ถึงแมวาความบกพรองหรือความพิการทางกาย จะไมใชเปนตัวอุปสรรคตอการอานโดยตรงก็ตาม แต

กอใหเกิดความบกพรองตอการพัฒนาการอานของผูเรียนดวย หรือกลาวคือ ระบบกลามเนื้อไมได

สงผลตอความสามารถทางการอานโดยตรง แตจะไปสกัดกั้นสวนอื่นทําใหการอานไมเปนไปตามปกติ 

 3. องคประกอบทางสังคม – วัฒนธรรม (Social and Cultural Factors) ความกาวหนา

ทางการอานของผูเรียนนั้นขึ้นอยูกับทางบาน เพื่อนบาน ส่ิงแวดลอมที่บาน สําคัญไมแพจากที่ไดรับ

จากทางโรงเรียนเลย หากบิดามารดาและทุกคนทางบานของผูเรียนมีการศึกษาดี ชอบอานหนังสือ มี

หนังสือมากมายหลายชนิดในบาน หรืออานใหผูเรียนฟง เลาเรื่องตางๆ ใหผูเรียนฟง พวกเขาไปเทีย่วยงั

สถานที่ตางๆ ชวงปดภาคเรียน ใหดูรายการโทรทัศนที่มีประโยชนตอการศึกษา ส่ิงตางๆ เหลานี้จะเปน

ตัวสนับสนุนใหผูเรียนนั้นเปนนักเรียนที่ดีได เพราะการทําอยางนั้น เทากับเปนการเสริมสรางพัฒนา

ทักษะทางภาษาศาสตรใหประสบการณความคิดที่ดีเกี่ยวกับทักษะการอาน สรางนิสัยรักการอาน 

ตรงกันขามกับผูเรียนที่บิดามารดาที่มีการศึกษาต่ํา ตองหาเลี้ยงตัวเอง โอกาสที่จะสงเสริมในการเรียน

ไดนอยไปดวย เพื่อนบานและสังคมในหมูเพื่อนก็เปนสิ่งสําคัญมากเชนกัน ดังเชน ทศันคตใินกลุมเพือ่น

ที่โรงเรียน บางขณะดูจะมีอิทธิพลเหนือผูปกครองเสียอีก 

 4. ความพรอมของผูเรียน ในดานตัวผูเรียนเองควรดูวา วุฒิภาวะของผูเรียนอยูในระดับใด 

หาทางสงเสริมชวยเหลือเทานั้น รวมทั้งจิตใจดวย ครูผูสอนตองสรางใหผูเรียนเกิดความพรอมกอนเริ่ม

เรียน ในเรื่ององคประกอบที่สงผลตอความเขาใจการสอนอานนั้น แฮริส และซีเพย (Harris and Sipay. 

1979 : 139) กลาววา องคประกอบที่มีสวนสําคัญอยางมากตอความเขาใจในการอาน (Reading 

Comprehension) ที่สําคัญคือ สติปญญาโดยทั่วไป (General Intelligence) นั่นคือ  

  1. ความสามารถในการคิด (The Ability of Thinking) 

  2. เหตุผล (Reasons) 

  3. การแกปญหา (Solving Problems)  

สวนที่สําคัญรองลงไป คือ  

  1. ความสามารถของผูอานในดานคําศัพท (Vocabulary) 

  2. ความสามารถในดานการแปรรหัส เชน ความหมายในตัวแนะ (Clues) 

  3. ความสามารถในการเดาความหมาย เพื่อกอใหเกิดความเขาใจ (Guess) 

  4. ความสามารถทางโครงสรางภาษา (Structure) 

  5. วุฒิภาวะ (Maturity) 
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  6. พืน้ฐาน ประสบการณ (Background and Experience) 

  7. ความสนใจ (Interest) 

  8.สไตล (Style) การเรียนของแตละบุคคล เชน ชอบเรยีนเปนกลุม (Group Learning) 

หรือชอบเรียนคนเดียว (Individual Instruction) เปนตน  

 ลี ไก ฟาน และเพทลา (Lee Kai – Fan and Patla. 1978 : 28) ไดใหทรรศนะวา 

องคประกอบพื้นฐานในการอานควรคํานงึเรื่องตางๆ ดังนี ้

 1. กาล (Tense) ซึ่งเปนสวนสําคัญมากในภาษาอังกฤษ หากผูอานมองขาม ไมสนใจ

ขอมูลที่ไดอาจผิดพลาดได กลาวคือ ในการเรยีนภาษาองักฤษนัน้มีสวนสําคัญ 3 สวน ที่ตองคํานึงถึง

อยูเสมอ คือ รูปแบบทางภาษา (Form) ความหมายภาษา (Meaning) และหนาที่ของภาษา 

(Function) หากผูเรียนทาํความเขาใจครบทั้ง 3 สวนนี้ จะสงผลใหผูเรียนเขาใจไดดียิ่งขึ้น เชน  

  I should have gone to the party. 

  หมายถงึ ผูพูดควรจะไปปารต้ีนี้ แตเขาไมอยากไป 

 2. สรรพนาม (Pronoun) การอานที่ดีนั้นตองเขาใจ Pronoun ทีพ่บวา หมายถงึใคร เพื่อจํา

ไดส่ือสารความหมายที่ถูกตอง ชัดเจน ชวยใหอานไดความเขาใจมากขึ้น ปญหาเหลานี้จะพบมากใน

ประโยคยาวหรือสังกรประโยค (Complex Sentence Pronoun) หลกัที่กอปญหายุงยากในการอานก ็

คือ this, these, that, those, such, it, และ Relative Pronouns เชน Who, That…etc. 

ยกตัวอยาง เชน  

  It is curious that many people do not like ballet, theatre, operas recital or 

orchestral concerts but will avidly watch them on T.V. 

  Them หมายถงึอะไร 

 3. เครื่องหมายวรรคตอน (Punctuations) ปกติแลว จะพูดกันในวิชาการเขียน (Course of 

Writing) เพราะมันเกี่ยวของกับการเขียนมากกวาการอาน อยางไรก็ตาม Punctuations ที่ผูเขียนใชใน

การเขียนนั้นก็เพื่อทําใหผูอานงายตอการอานนั่นเอง Punctuations ปกติจะเปนตัวแนะ (Clues) 

อยางไรก็ดีสําหรับผูอานผูเขียนหมายความวาอยางไร เชน 

  e.g. Pilots whose minds are dull do not live long. 

  e.g. Pilots, whose minds are dull, do not live long. 

 4. คําศัพทในปริบท (Vocabulary in context) หากพูดถึง Vocabulary แลวจะมี 3 

ลักษณะ คือ คําศัพททั่วไป (General Vocabulary) คําศัพทเทคนิค คําศัพทเฉพาะ (Technical 

Vocabulary) คําแสลง สํานวน (Slang and Idioms)  
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 หากหนังสือที่เราอานใหคําศัพทประเภทคําศัพททั่วๆ ไป การอานคงไมยุงยากมากนัก 

เพราะเราสามารถเปดหาไดจากพจนานุกรม (Dictionary) แตหากเปนคําศัพทเฉพาะ การอานจะ

ยุงยากมากขึ้น ถาผูอานไมมีความรูเร่ืองเหลานั้นบางเลย และยิ่งพบคําศัพทแสลงหรือสํานวนดวยแลว

ยิ่งจําใหการอานเกิดความยุงยากมากขึ้น เพราะเราจะหาความหมายไมไดเลยจาก Dictionary ผูอาน

ตองอาศัยปริบท (Context) เดาความหมายเอาเอง ซึ่งตองใชความสามารถหลายดานประกอบกัน เชน  

By day he was straight – faced and sober; by night he was sniggling and Inebriated. 

 5. กลุมคําที่เอาความสอดคลองหรือขัดแยง (Transitional Words) คือ กลุมคําในประโยค

หรืออนุเฉท (Paragraph) ซึ่งจะเปนตัวบงชี้ขอความที่จะตามมาวาจะเปนไปในลักษณะสอดคลองกัน

ไปในแนวทางเดียวกันกับขอความขางหนา เชน  

He planned to become an airline pilot, furthermore, he become one. 

 นอกจากนีย้ังมี Translational Words อีกหลายประเภท เชน บอกใจความแยงกนัใจความ

เปนเหตุเปนผลกัน ซึ่งผูสอนควรจะศึกษาทําความเขาใจใหดี 
2.8 กระบวนการในการสอนอาน (Process)  

 แฮริส และซีเพย (Harris and Sipay.1979 : 19 – 20) กลาววา การสอนอานมี

กระบวนการสอนดังตอไปนี ้

 1. การรับสัมผัส (Sensation) การอานจะเริ่มจากตาทั้งสองขางจะกระทบกับเครื่องหมาย 

และตัวอักษร โดยอาศัยแสงเปนไปตามระบบการทํางานของตา อันจะเปนทางนําไปสูสมอง สมอง

ตอไปวาเห็นอะไร นั่นคือตองใชความรูและประสบการณเดิมของตนวา เห็นอะไร ดวยกระบวนการนี้

จะตองอาศัยตัวหนังสือที่พิมพชัดเจน ขนาดพอเพียง แสงสวางพอ และตาสามารถรวม (Focus) ส่ิง

นั้นๆ ที่ผนังมานตา (Retina) ได สายตาตองรวดเร็ว เคลื่อนไหว กวาดสายตาไดอยางครอบคลุม 

 2. การรับรู (Perception) เปนขั้นตีความโดยอาศัยประสบการณเดิม (Concepts) เปน

กระบวนการหลังจาก Sensation แลว เมื่อสายตามีการสงภาพที่เห็นหรือสงตัวอักษรที่เห็นไปสูสมอง 

สมองจะรับแลวตีความออกมาวาสิ่งที่เห็นคืออะไร ตัวหนังสือที่เห็นเปนคําอะไร  

 3. ทําความเขาใจ (Comprehension) คือ กระบวนการอานที่ตองอาศัยความรูเกี่ยวกับ

โครงสรางของประโยค และความหมายในประโยคจากกลุมคําที่พบเห็น และทราบวาคําๆ นั้นหมายถึง

อะไร เปนอยางไร มีบทบาทอยางไร 

 4. การตอบสนอง (Reaction) เมื่อเขาใจแลวก็ตอบสนอง อาจจะเปนการตอบสนองทาง

กายและอารมณ  

 แฮริส และ ซีเพย (Harris and Sipay. 1979 : 141 – 142) กลาววา ในการสอนอานนั้น 

ครูผูสอนควรยึดหลักการสอน ดังนี้  
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 1. การสอนอานตองพยายามสรางกิจกรรมที่สนุกสนาน (Reading must be an 

enjoyable activity)  

 2. การสอนที่เปนระบบนั้น ตองใหทักษะการอานที่เหมาะสมเจาะจงอยางใดอยางหนึ่ง 

เชน ระดับประถมฝกอานเพื่อพัฒนาดานคําศัพท ทักษะการคนหาความหมาย เปนตน 

 3. กิจกรรมที่ใชในการสอนเปดโอกาสใหมีกิจกรรมตางๆ อยางเพียงพอ เชน ฝกอานออก

เสียง อานในใจ หรือฝกผูเรียนอานดวยตัวเอง ครูเปนผูฝกใหผูเรียนหัดอานอยางละเทาๆ กัน 

 4. บทเรียนและกิจกรรมสนองความแตกตางแตละบุคคล เพราะแตละบุคคลมีพื้นฐาน

ความสามารถในการอานไมเทากัน 

 5. ควรมีแผนงาน (Plan) เพื่อสนับสนุนการอานของผูเรียนตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงมัธยม 

 กูดแมน (Goodman. 1982 : 13) กลาววา กระบวนการสอนอาน (Reading Process)  

มี 5 ข้ันตอน 

 1. ระลึกหรือจําตัวอักษรไดตามที่ผูเขียนไดเขียนไว (Recognition Initiation) เปนการ

มองเห็นคําแลวจําไดวา คํานั้นเขียนแทนคําพูดวาอะไร และการอานก็จะเริ่มข้ึนเปนการเริ่มจากการ

อานอีกแบบหนึ่งตามความคิดของเขาหรือการอานจะเริ่มดวยการมองเห็นรูปภาพ รูปภาพนั้นก็จะเปน

ตัวเริ่มตนในการอานไดอีกลักษณะหนึ่ง  

 2. เปนการคาดคะเน คาดการณลวงหนาวาเรื่องที่อานนั้นเปนอยางไร จะดําเนินไปใน

ลักษณะใด (Prediction) 

 3. เปนการหาขอมูลยืนยันวาสิ่งที่ตนคาดการณไวนั้นถูกตองไหม เปนการหาคํายืนยันใน

ความคิดเห็นของผูอาน (Confirmation)  

 4. เปนการแกไขหรือปรับ หรือจัดกระบวนความคิดอีกครั้งหนึ่ง เมื่อผูอานพบวา ส่ิงที่ตน

คาดการณไมถูกตอง เปนการแกความคิดของผูอานใหถูกตองนั่นเอง (Correction)  

 5. เปนการสิ้นสุดการอาน คนเราจะยุติการอานเมื่อไดทํากิจกรรมทั้งหมดเรียบรอยแลว 

หรืออาจจะไมใชการอานจบแลว แตเปนเพราะผูอานจับความหมายในการอานไดนอยหรือผูอานทราบ

เรื่องที่จะอาน มิฉะนั้น ก็เนนเพราะเรื่องนั้นไมนาสนใจก็ได (Closure) 

 การอานตามความคิดของ กูดแมน (Goodman) นั้น ถือวาเปนเกมการเดาทางจิตวิทยา

ภาษาศาสตรอยางหนึ่ง (A Psycholinguistic Guessing Games) กลาวคือ เร่ิมจากผูอานรับสัญญาณ 

(Signals) ไปสูตัวอยาง (Sample) เดา (Guesswork) หาขอยืนยัน (Confirm) แกไข (Correcting) ดัง

ไดกลาวแลว 

 ในการสอนภาษาที่สองนั้น กูดแมน (Goodman. 1982 : 68) กลาววา หลักการสอนภาษา

ที่สองนั้น ครูผูสอนควรคํานึงในเรื่องตอไปนี้ 
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 1. การอานภาษาที่สองนั้น สําหรับบางคนแลว จะรูสึกงายขึ้น หากมีการเปรียบเทียบกัน

ระหวางสิ่งที่เหมือนกันกับส่ิงที่แตกตางกันหรือกับภาษาของตนเอง 

 2. การอานทําใหเด็กรูสึกยาก หากเนื้อหาที่อานไมมีโครงสรางไวยากรณบาง คือ หาก

โครงสรางไวยากรณยากเกินไปสําหรับเขา ผูอานจะรูสึกยาก ทอแทใจ เบื่อหนายและไมมีความสนใจที่

จะอาน 

 3. การอานสิ่งที่มีความหมาย (Strong Semantic) ถึงแมจะอานในสิ่งที่เขียนดวย

โครงสรางงายๆ ก็จะเปนการพัฒนาความสามารถทางการอานไดดีดวย นั่นคือ ส่ิงที่แนะนําใหอานตอง

เปนสิ่งที่นาสนใจ มีความหมายตอชีวิตของผูเรียน สอดคลองกับภูมิหลังประสบการณของผูเรียนดวย 

 4. ส่ิงที่จะใหผูเร่ิมเรียนฝกอาน ควรหลีกเลี่ยงสื่อการเรียนที่ใชภาษาเปนพิเศษเฉพาะตัว 

เชน หลีกเลี่ยงที่เกี่ยวกับวรรณคดี (Literature) ส่ือการเรียนที่ใหเด็กอานควรเปนเรื่องทั่วๆ ไป เชน ปาย

ตางๆ คําสั่ง คําบรรยาย บทสนทนา เปนตน การที่จะเลือกสื่อการเรียนในลักกษณะใด ตองแลวแตภูมิ

หลัง (Background) ของผูเรียน 

 5. การอานจะชวยใหงายขึ้นถาใหเขาไดพูด (Speak) ส่ิงที่จะอานเสียกอน สําหรับผูเรียน

ในชั้นเริ่มตนนั้น ควรจะจัดเนื้อหาใหเปนขั้นตอน สําหรับพูดกอน หลังจากนั้นจึงใหเขาอาน เชนเดียวกับ

ผูที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองในระดับกลาง (Medium) ก็ควรจัดกิจกรรมใหฝกพูดนั้นๆ กอนจึง

คอยใหอานในภายหลัง 

 6. สําหรับการสอนอานตอผูที่เร่ิมเรียนภาษานั้น การสอนควรเปนไปตามธรรมชาติ มุงหา

ความหมายในสิ่งที่อาน หลีกเลี่ยงสิ่งที่ไมจําเปนอื่นๆ กอน ไมควรที่จะมุงเพียงกระบวนการเพื่อใหเกิด

ความเขาใจเทานั้น 

 การอานเพื่อความเขาใจนั้น วิดโดสัน (Widdowson. 1979 : 145 – 146) กลาววา การ

สอนอานนั้น ควรมีทักษะอื่นรวมเขาดวยกันกับการอาน เชน รวมทักษะการเขียนเขากับการอาน เทากบั

วา นอกจากผูเรียนจะไดรับการพัฒนาทักษะการอานแลว ในเวลาเดียวกันผูเรียนก็จะไดรับการฝกการ

เขียน พัฒนาการเขียนไปดวย เชน  
(Interpreting)  แปลความ 

          

                                        Reading                                    Writing 

                   ทักษะการอาน   ------------------------ แบบฝก ------------------------ ทักษะการเขียน 

                    Discourse 1……………………….. Exercise ………………….. Discourse 2 

 

ภาพประกอบ 1 แสดงการพฒันารวมกนัของทักษะการอานและทักษะการเขียน 
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จากภาพประกอบ  1 จะเห็นวา  ทักษะการอาน – เขียน สัมพันธกันตลอดเวลา  โดยมีแบบฝก 

(Exercises) เปนตัวเชื่อม เชน บทสนทนาที่ 1 (Discourse 1) แบบฝก...................ใหนักเรียนแป

(Interpret) ส่ิงที่อานไปสูทักษะการเขียน (Writing) โดยใหเขียนดัดแปลงจากบทสนทนาที่ 1 

(Discourse 1) ไปสู (Discourse 2)  

 

สังเกตภาพประกอบอีกครั้ง 
Production                                                                            Reception 

Interpreting 

Corresponding 

 

 

Composing                               Writing                   Reading                            Comprehending  
 

ภาพประกอบ 2 แสดงความสัมพันธของทกัษะการอานและทักษะการเขียน 

 

 การอานที่ยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง คําวา ”นักเรียนเปนศูนยกลาง (Student – 

Centered) และมุงความสนใจไปสูผูเรียน (Focus on the Learner) นั้น พอที่จะรูจักกันดีสําหรับ

ครูผูสอนภาษาอังกฤษในประเทศที่ผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง ซ่ึงแนวความคิดดังกลาวเปน

แนวความคิดของเคอแลน สเตวิค และ กาเต็นโย (Curran, Stevick and Gattegno) ซึ่งก็ไดแกวิธีสอน 

CLE (Community Language Learning) และการสอนแบบเงียบ (The Silent Way) ที่ครูผูสอนรูจัก

กันดีแลวนั่นเอง 

 ตามแนวที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางนี้ หนาที่และบทบาทของครูจะตองเปลี่ยนไปจากเดิมนั่นคือ 

ครูผูสอนจะมีหนาที่จัดเตรียมกิจกรรมตางๆ ในการเรียนไวลวงหนา ทําเครื่องอุปกรณการสอนใหชดัเจน 

ใหคําแนะนําเมื่อผูเรียนมีปญหาและวางแผนใหผูเรียนดวยตนเองอาจจะชวยเหลือซึ่งกันและกัน ดังคํา

กลาวที่วา ”ครูที่ดีคือผูใหคําแนะนําที่ดี” (A Good Director) ไมใชครูแสดงหรือควรทํากิจกรรมเสียเอง 

ครูผูเสนอจะตองหาทางสรางประสบการณและใหคําแนะนําแกผูเรียน ผูเรียนเปนผูทํากิจกรรม (Actor) 

และหากจะวัดความสําเร็จของผูเรียนก็วัดไดจากการกระทํานั่นเอง 

 กาเต็นโย (Gattegno. 1963 : 78) พบวา หากครูผูสอนยิ่งพูดนอยเทาไร ก็จะทาํใหผูเรียน

เกิดความรับผิดชอบตอตนเองมากยิ่งขึน้เทานั้น เขาเชื่อวา การที่ครูไมพูดนัน้ก็คือ การหยุดการรบกวน

ไมขัดจังหวะตอผูเรียนในขณะที่เรียน สอดคลองกับความคิดของสเตวคิ (Stevick. 1980 : 197) ซึ่ง
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กลาววา การเรียนทกุอยางควรใหผูเรียนเกดิการเรียนรูและสัมผัสดวยตนเองแลวทําใหผลการเรียนของ

ผูเรียนบรรลุเปาหมายดีข้ึน วธิีการหนึง่นัน้คือ ผูสอนตองพูดนอย 

 สเตวิค และกาเต็นโย ยงัแสดงทรรศนะตอไปอีกวา ในการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง

นั้นที่สําคัญ คือ บรรยากาศในหองเรียนตองทาํใหผูเรียนรูสึกมั่นคงและปลอดภัย ซึ่งครูจะตองพยายาม

สรางใหเกิดขึ้นโดยคอยเปนที่ปรึกษา ใหกาํลังใจใหความอบอุน อันจะกอใหผูเรียนเกิดความมัน่ใจและ

เขาใจในบทเรียน อีกอยางหนึ่งคือ ครูและผูเรียนตองเขาใจจุดมุงหมายของบทเรียนเปนอยางดี อันจะ

ทําใหเปนภาพพจนของการเรียนชัดเจนขึ้น และยอมสงผลใหเกิดการพฒันาทางภาษาไปในทางที่ดีข้ึน 

 เนลสัน (Nelson. 1984 : 2 – 5, 8) ไดแสดงความคิดเห็นและแนวทางในการสอนอานโดย

ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางไววา ควรจะใหผูเรียนมีสวนรวมในการเลือกบทเรียนแลวใหเวลาและโอกาสแก

ผูเรียนที่จะไดอานและความเขาใจบทเรียนนั้นๆ ดวยตนเอง จะโดยวิธีใดก็ได แลวนําสิ่งที่ผูเรียนแตละ

คนไดจากการอานมาอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน และกิจกรรมสุดทายควรจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดฝก

การเขียน เพื่อจะทําใหผูเรียนคุนเคยกับภาษาและเขาใจมากขึ้นและสิ่งที่ไมควรจะลืมในกิจกรรมการ

เขียนของเขาก็คือ ใหผูเรียนไดเขียนประโยคใจความสําคัญ (Main Ideas) ของเรื่อง เขาพบวากิจกรรม

การอานนั้นสอดคลองกันอยางดีกับกิจกรรมการเรียน 

 
2.9 เกณฑการประเมินทกัษะการอาน 

 อัจฉรา  วงศโสธร (2539 : 154 – 157) กําหนดความสามารถทางการอาน ที่เปนเกณฑ 

แบบยอย ดังนี ้ 

 1. ความรูดานคําศัพท สามารถเขาใจศัพท สํานวนที่ใช 

 2. ความรูดานไวยากรณ สามารถใชความรูดานไวยากรณในการทําความเขาใจเกี่ยวกับ

คําสรรพนาม คําเชื่อมโยงของเนื้อความ เชน การใชคําสันธาน คําบุพบท ที่กาํหนดหนาที่ของภาษาวา

เปนการขอรอง เชื้อเชิญ ขออนุญาต เปนตน   

 เกณฑการกําหนดความสามารถทางการอานแบบรวม จะเปน ดังนี้  

 1. ความสามารถเรยีบเรียงความ ไดแก การอานแลวเขาใจความหมายได สามารถแสดง

ความเขาใจ โดยการตอบคําถามที่ใหเรียบเรียงถอยคําใหม โดยใหไดใจความเดิมหรือสามารถตอบ

คําถามแบบเลอืกตอบ และแบบเรียงลําดับขอความเปน 1, 2, 3,....,ได  

 2. ความสามารถอานขอมูลที่เปนที่เปนรายละเอียด สามารถโยงรายละเอียดที่เกี่ยวของ

กับใจความสําคัญของเรื่องไดวา เปนรายละเอียดสนับสนุน หรือเปนรายละเอียดที่แยงกันเพื่อใหขอมูล

ตรงกันขาม ตลอดทั้งเขาใจความสัมพันธระหวางรายละเอียดดวยกัน 
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 3. ความสามารถในการอานจับใจความสาํคัญ สามารถระบุแกนของเรือ่ง หัวเรื่องและ

ใจความสําคญัของเรื่องที่อานได 

 4. ความสามารถวิเคราะหและประเมินความสัมพันธของเนื้อความและสุนทรียศาสตรของ

การใชภาษา สามารถใชความรูดานคําศัพท ไวยากรณ ความเขาใจสิ่งที่อานและความรูเกี่ยวกับ

รูปแบบ ลีลาภาษาที่ใชในบทอาน ที่เปนตัวเปนกระตุน วิเคราะห ประเมินและสรุปไดวา สารที่อานนั้น

เปนสารประเภทใด ลีลาภาษาที่ใชเปนทางการหรือไมเปนทางการ เจตนา ทัศนคติของผูเขียนที่แฝงอยู

สามารถวิพากษวิจารณถึงเหตุและผลที่เกิดขึ้นตอความมั่นคง ความนาเชื่อของสมมุติฐานที่ผูเขียนตั้ง

ไว ความเปนไปไดของขอสรุป ตลอดจนสามารถประเมินประสิทธิผลของบทอานนั้นไดวา มีความ

ชัดเจนเขาสูประเด็นอยางไมออมคอมและใชภาษาไดอยางกระชับ ความสามารถในระดับนี้เปน

ระดับสูงซึ่งตองอาศัยความรูในระดับตนๆ เปนพื้นฐาน 

 การกําหนดระดับความสามารถขางตนเปนลําดับข้ันตอนที่ข้ึนตอกันและกําหนด

ความสามารถตามเกณฑ  อาจใชมาตราสวนประมาณคา  เปนลาํดับ ดังนี ้

  1 หมายถงึ ไมมีความสามารถ 

  2 หมายถงึ  มีความสามารถนอย 

  3 หมายถงึ  มีความสามารถพอประมาณ 

  4.  หมายถงึ  มีความสามารถมาก 

  5  หมายถงึ มีความสามารถยอดเยี่ยม เปนตน 

 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเขียน  
 3.1 ความหมายของการเขยีน 
 การเขียนนับเปนทักษะที่สําคัญยิ่งอีกทักษะหนึ่ง     เพราะการเขียนจะชวยใหสามารถ

ติดตอส่ือสารกับผูอ่ืนได ชวยจดบันทึกสิ่งตางๆ ที่เรียนหรือทราบมาและยังสามารถถายทอดความรูของ

ตนใหผูอ่ืนทราบดวย (ศรีวัย  สุวรรณกิติ. 2522 : 157) ผูใชภาษาเขียนจึงตองมีความสามารถในการใช

ภาษาใหถูกตอง ตามระเบียบแบบแผน เพราะถาเขียนผิดความหมายก็จะผิดไปหรืออาจจะไมมี

ความหมายเลยก็ได สําหรับความหมายของการเขียนนั้นไดมีผูใหคํานิยามดังนี้ 

 โอลิวา (Oliva. 1969 : 152) กลาววา การเขียนเปนภาษาของผูพูดในการที่จะสื่อความคิด

ของเขาไปสูคนอื่นซึ่งพูดภาษาเดียวกันในการสื่อความหมายนี้ จะขึ้นอยูกับสัญลักษณที่ใชในการเขียน 

 อาราพอฟ (Arapoff. 1967 : 119 – 120) กลาววา การเขียน คือ กระบวนการทาง

ความคิดที่ผูเขียนจะตองมีจุดหมายในการเขียนผานทางสัญลักษณตางๆ และพยายามเรียงลําดับ

เหตุการณใหเปนไปตามขั้นตอน 
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 สวอลเลส (Swalles. 1997 : 34) กลาววา   การเขียนเปนกระบวนการที่ซับซอนที่เกี่ยวของ

กับขอความที่ปรากฏตามตัวอักษร คําศัพท ไวยากรณ   ที่ไดรับการเรียบเรียงไวอยางถูกตอง ทั้งนี้ตอง

เปนไปตามจุดประสงคของผูเขียนที่ตองการจะสื่อสาร 

 ฟนอคเชียโร (Finocchiro. 1980 : 130)    กลาววา    การเขียน คือ การแสดงออกทาง

ความคิดในลักษณะสัญลักษณ ซึ่งผูเขียนจะแสดงประสบการณ อารมณ ความรูสึก ความคิดจาก

สัญลักษณเหลานั้น 

  นอกจากนั้น  อรุณี  วิริยะจิตรา ยังไดกลาวแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการเขียนกับ

เด็กนักเรียนไทยวา ทักษะการเขียนเปนทักษะที่นักเรียนไทยใหความสนใจนอยที่สุด นักเรียนจะรูสึก

กังวลมากในทักษะการเขียน แตหากฝกใหนักเรียนมีโอกาสเขียนบอยๆ ก็จะพบวานักเรียนจะมี

ความกาวหนาในการใชภาษา นอกจากการเขียนจะทําใหผูเรียนไดรับการพัฒนาทางภาษาแลวยัง

พบวาทักษะการเขียนยังจะชวยเสริมทักษะการอานใหดีข้ึนดวย รวมทั้งกอใหเกิดความคงทนในการจํา

มากขึ้น 

 ดังนั้น การเขียนเปนการสื่อความคิด ความรูสึก และความจริง ตลอดจนเรื่องราวตางๆ 

เพื่อส่ือสารใหผูอ่ืนเขาใจ (McCrimmon. 1963 : 3) ซึ่งรวมไปถึงการเรียบเรียงขอความ ประสบการณ

อยางมีจุดมุงหมาย  โดยอาศัยรูปแบบและศิลปะในการถายทอดออกมาในลักษณะที่เปนสัญลักษณ

ตางๆ  ดังนั้น จึงมีนักวิจัยหลายทานไดใหความหมายของการเขียนคือ การสื่อสารความรู ความเขาใจ 

จินตนาการ อารมณ และความคิดเห็นออกมาเปนสัญลักษณระหวางผูสงสารกับผูอานสารใหมีความ

เขาใจตรงกัน  ตลอดจนใชถอยคําใหเหมาะสมกับกาลเทศะ  (บันลือ  พฤกษะวัน และ ดํารง  ศิริเจริญ. 

2532 : 18 ; วรรณี  โสมประยูร. 2521 : 5)  กลาวไดวา ผูเขียนมีความสามารถในการเขียน โดยการใช

คําศัพท การสะกดคํา การใชสํานวนตางๆ การใชโครงสรางไวยากรณ และเครื่องหมายวรรคตอน 

ตลอดจนการเรียบเรียงความคิดออกมาเปนขอความเพื่อใหผูอ่ืนเขาใจความคิด และเจตนาของผูเขียน 

 สรุปวา การเขียน คือ การถายทอดความรู ความรูสึก ความคิด ประสบการณ ของผูเขียน

โดยใชตัวอักษรเปนสื่อเพื่อสงสารใหผูอานไดทราบ ทักษะการเขียน เปนทักษะที่ซับซอน เพราะผูเขียน

ตองใชความรู ความสามารถ และองคประกอบหลายๆ อยาง เชน  คํา และประโยคตางๆ ในการเขียน

เพื่อส่ือความหมายระหวางผูรับสารกับผูสงสารใหมีความเขาใจตรงกัน 

 
3.2 ความสามารถในการเขียน 

 การเขียนภาษาตางประเทศ  หมายถึง  ความสามารถในการใชภาษาเขียนไดอยาง

คลองแคลวในสถานการณทั่วๆ ไป รวมทั้งความสามารถในการใชโครงสรางภาษาคําศัพท  และ
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สัญลักษณที่ใชแทนภาษาพูด ผูเรียนจะตองมีความรูเกี่ยวกับคําศัพทและโครงสรางของภาษากอนที่จะ

ลงมือเขียนจริง  

 ลาโด (Lado. 1977 : 248) กลาววา ความสามารถทางการเขียน คือ ความสามารถที่ใช

ตัวอักษรอยางมีความหมาย สามารถเรียบเรียงขอความจากลักษณะโครงสรางที่ใชแบบฟอรมของการ

เขียนใหตรงกับจุดหมายของการเขียนนั้นๆ ตลอดจนการใชถอยคําสํานวนอยางถูกตอง 

 แวแลตต (Valette. 1981 : 217) กลาววา ความสามารถทางการเขียนเปนความสามารถ

ในการใชศัพท  การสะกดตัวอักษรและไวยากรณโดยการเขียนอยางเชีย่วชาญในลีลาของภาษา 

 แพตตี (Patty. 1985 : 182 – 186) กลาววา  ความสามารถทางการเขียน คือ ความ 

สามารถในการแสดงออก ซึ่งความคิดที่ตองการเชื่อมโยง จัดวางและพัฒนารายละเอียดตางๆ 

ตลอดจนความสามารถในการเขียนเรียบเรียงความคิดใหประโยคเปนขอความสั้นๆ และเปนเรื่องราว 

 กลาวโดยสรุป  ความสามารถทางการเขียน คือ ความสามารถในการใชคําศัพท การสะกดคํา 

โครงสรางไวยากรณ กลไกในการเขียน และสํานวนตางๆ ตลอดจนการเรียบเรียงความคิดออกมาเปน

ขอความไดอยางเหมาะสม  

 
3.3 องคประกอบของการเขียน 

 องคประกอบของการเขียน โดยทั่วๆ ไปที่เราพบเห็นอยูมากมายมีองคประกอบการเขียน

หลายประการ แฮริส (Harris. 1988 : 68 – 69) กลาวถึงองคประกอบการเขียนตางๆ ไว ดังนี้ 

 1. เนื้อหา ไดแก เร่ืองที่ผูเขียนตองการสื่อแกผูอาน ตามจุดมุงหมายของผูเขียน 

 2. รูปแบบ ไดแก ลักษณะการจัดรูปแบบการจัดลําดับเนื้อหาตามลักษณะตางๆ  

 3. ไวยากรณ ไดแก การใชภาษา ตามกฎเกณฑและโครงสรางที่ถูกตอง 

 4. ลีลา ไดแก กลไกที่นํามาใชในการเรียน เชน การเขียนสรุปความ ใชหลักการอยางไร 

การยอหนา เวนวรรค การใชคําเชื่อม สํานวน วลี เปนตน 

 อาจกลาวไดวา งานเขียนชนิดตางๆ ที่เราไดพบเห็นอยูเปนประจํานั้น จะมีลักษณะ

โครงสรางของเรื่อง และจุดมุงหมายในการเขียนที่แตกตางกัน เชน เขียนเพื่อความบันเทิง เขียนเพื่อ

ความรู เปนตน ซึ่งงานเขียนทั่วไปมักมีลักษณะ ดังนี้ 

 1. มีความชัดเจน คือ อานแลวเขาใจไดทันที การใชภาษาที่งาย รัดกุมถูกตองตาม

ความหมายของรูปคํา และประโยค 

 2. มีจุดมุงหมายที่ชัดเจน ผูอานสามารถจับจุดมุงหมายได งานเขียนไมควรเขียนอยาง

คลุมเครือ ไมชัดเจน 
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 3. มีความสัมพันธ ดําเนินเรื่องเปนไปตามลําดับตอเนื่องกัน ไมวกวน ซึ่งจะทําใหผูอานเกดิ

ความสับสน และผูอานสามารถติดตามไดงาย 

 4. มีความกวางขวาง ผูอาน อานแลวไดเพิ่มพูนความรูหรือความบันเทิง 

 5. มีความประณีต การใชคําตางๆ ในประโยคจะตองมีความสละสลวยเหมาะสมกับ

กาลเทศะ มีความถูกตอง 
 
3.4 ขั้นตอนในการฝกและการจัดกิจกรรมในการฝกเขียนภาษาอังกฤษ 

 ทักษะในการเขียนเปนทักษะที่มีความสําคัญอีกทักษะหนึ่ง (ศรีวัย  สุวรรณกิติ. 2522 : 15) 

เพราะผูเรียน ตองใชทักษะเขียนเพื่อ 

1. ติดตอส่ือสารกับผูอ่ืนโดยทางตัวอกัษร 
2. จดบันทกึสิงตางๆ ที่เรียนมาหรือทราบมา 

3. ถายทอดความรูสึกของตนใหผูอ่ืนทราบโดยการเขียน เชน การเขียนคําตอบเปน

ประโยค เปนคํา เปนเครื่องมือที่ใชในการทดสอบความรู 

 ทักษะการเขียนนัน้ เปนทักษะทีย่ากสาํหรับนักเรียนเพราะเปนทักษะในดานการแสดงออก 

(Production) นักเรียนตองใชความสามารถหลายๆ ดาน เชน คําศัพท สํานวน โครงสราง และ

กฎเกณฑทางไวยากรณ ตลอดจนเครื่องหมายวรรคตอน และลีลาในการเขียน ดังนั้นในการฝกทักษะ

ในการเขียน ผูเขียนจะตองฝกอยางเปนระบบโดยผานขั้นตอนการพัฒนาทักษะทัง้ 5 ข้ัน (Rivers. 

1978 : 245 – 255) คือ 

 1. การคัดลอก (Copying) เปนการลอกแบบโดยการเขียนขอความลงบนกระดาษให

นักเรียนคัด ลอก ลงสมุดหรือใหลอกจากหนังสือก็ไดเพื่อใหนักเรียนคุนเคยกับประโยคตัวหนังสือ 

โครงสรางของประโยค การใชตัวอักษรใหญและเครื่องหมายวรรคตอน หลังจากใหนักเรียนคัดลอก

ขอความแลวจะใหนักเรียนหัดเขียนตามคําบอก (Dictation) ก็ได ทั้งนี้เพื่อเปนการทบทวนความจําจาก

ส่ิงที่นักเรียนไดเรียนมาแลวและแสดงถึงความสัมพันธของเสียงกับสัญลักษณดวย 

 2. ผลิตใหม (Reproduction) นักเรียนจะหัดดวยตนเองมากขึ้น จากการเขียนสิง่ที่เขาจํา

ได จากเรื่องทีอ่าน เขียนตามคําบอก เขยีนเรื่องราวจากภาพ นักเรียนจะนาํประโยคที่คัดลอกมาใชดวย

ก็ได 

 3. ผสมผสาน (Recombination) นักเรียนจะนําประโยคที่เคยเรียนมาทั้งจากการฟงและ

การอาน หรือประโยคที่คัดลอก เคยจํามาแลวนั้น แตความซับซอนมากขึ้นในดานรูปแบบของโครงสราง

ตาง ๆ นํามาเปลี่ยนแปลงบางคํา และนํามาใชใหเหมาะสมกับเร่ือง ซึ่งนักเรียนรูจักการใชตารางเทียบ

แทน และการเปลี่ยนแปลงรูปประโยค เปนตน 
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 4. การเขียนที่มีการชี้แนะ (Guided Writing) นักเรียนมีอิสระในการเลือกใชคํา โครงสราง

ไวยากรณ และตองการเรียนรูถึงความแตกตางของภาษาพูดและภาษาเขียนดวย ในขั้นนี้นักเรียนควรที่

จะสามารถยอความได ทํา Dicto – Comp ได แตครูยังตองควบคุมใหแนะนํานักเรียนที่มีปญหา 

ตลอดจนนักเรียนที่ชอบแปลจากภาษาของตนเปนภาษาตางประเทศ 

 5. เรียงความ (Composition) นักเรียนมีอิสระมากขึ้นในการเขียน รูจักการทําเคาโครง

เร่ืองเอง และเขียนเรื่องราวไดเอง ครูทําหนาที่ตรวจและแกไข 

 เพื่อการฝกทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษในขั้นตอนตางๆ (สุไร พงษทองเจริญ 2526 : 

133 – 134) ไดเสนอกิจกรรมในการสอนเขียนไวดังนี้ คือ 

 1. การเขียนเพื่อฝกหัดสิ่งที่เรียนไปแลวใหเกิดความแมนยํา 

 1.1 ดานไวยากรณ ใหเขียนตามแบบฝกหัดที่นักเรียนไดเรียนมาแลว เชน ฝกจาก

ตารางเทียบแทน การเปลี่ยนรูปประโยค การใชสถานการณ แบบฝกหัดในรูปสนทนา และการขยาย

ประโยค 

  1.2. ดานคําศัพททําแบบฝกหัดเพื่อใหใชคําศัพทที่เรียนไปแลว ดวยวิธีหาคําที่มี

ความหมายตรงกัน หรือตรงกันขาม การใหคําจํากัดความ ถอดความ และวิธีใชคําเหลานั้นในประโยค 

  1.3 แบบฝกหัดตามคําอานที่ทําไปแลวในเรื่อง ใหเขียนตอบอยางนั้นๆ หรือเขียนสรุป

เร่ืองหรือใหเขียนใหมแตเรียนแบบบทอาน  หรืออาจใชวิธีเติมคําในชองวางเรื่องที่อานไปแลว 

 2. เขียนบทสนทนา 

  2.1  ตอบทสนทนา เขียนเติม ขยายบทสนทนา 

  2.2  แปลเรื่องเลาเปนบทสนทนา หรือเขียนบทสนทนาเปนเรื่องเลา 

  2.3 เขียนบทสนทนาจากคําที่กําหนดให เขียนบทสนทนาใหมโดยการถอดความ 

 3.  เขียนตามคําบอก 

 4.  การบรรยายภาพหรือส่ิงของ 

 5.  การเขียนเรียงความ 

 นอกจากนี้ อะโบเดอริน (Abodarin. 1986 : 38 – 40)  ไดเสนอแนะกิจกรรมการสอนเขียน

ไว 3 ลักษณะ  คือ  

 1. การเขียนที่มีการควบคุม  (Controlled Writing) ไดแก การเขียนในลักษณะ ตอไปนี้  

   1.1 การคัดลอก (Copying) เปนการคัดลอกฝกการเขียนอยางงาย ๆ ใหกับเด็กมี

จุดมุงหมายใหคุนเคยกับคําศัพท รูปแบบประโยค ขอความ การสะกดคํา การใชเครื่องหมายวรรคตอน 

การขึ้นตนประโยคหรือการเขียนตัวอักษรใหญ เปนตน 
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  1.2 การเติมคําใหสมบูรณ (Gap Filling) เปนการฝกการเขียนที่ผูเขียนตองใช

ความสามารถมากกวาการคัดลอก (Copying) วิธี (Gap Filling) นี้ อาจจะใหลักษณะดังนี้ คือ 

ครูผูสอนนําเอาขอความใหนักเรียนอาน 2 – 3 คร้ังกอน หลังจากนั้นจะตัดคําใดคําหนึ่งในขอความนั้น

ทิ้งไป แลวใหผูเรียนใชความสามารถในการหาคํามาเติมใหขอความนั้นสมบูรณ 

  1.3 การเขียนเรียงความใหอยูในกรอบที่กําหนดให (Controlled Composition 

Frame) เปนการฝกเขียนที่ยากขึ้น โดยใหนักเรียนเลือกเอาสวนตางๆ ของภาษามารวมกันเปนขอความ

นั่นเอง ครูผูสอนใหคําตางๆ ที่จําเปน โดยใหคําเหลานั้นอยูในรูปตาราง เชน ใหประธานหลายๆ ตัว 

กริยาหลายๆ ตัว เปนตน นักเรียนจะตองเลือกเอาคําเหลานั้นมาผูกเปนประโยค เปนขอความเองตาม

ความเหมาะสม 

  1.4 การบันทึกเรื่อง (Writing Down) การฝกเขียนที่ใชทักษะการฟงเปนการเริ่ม

กิจกรรมวิธีการ คือ ครูจะอานขอความใหนักเรียนฟง 2 – 3 คร้ัง หลังจากนั้นครูจะใหนักเรียนเขียนเรื่อง

หรือขอความนั้นๆ ใหมีขอความที่ใกลเคียงกับเร่ืองที่ครูอานใหฟงมากที่สุดเทาที่จะทําได หรือครูอาจจะ

ใหนักเรียนฟงเรื่องจากเทปแลวเขียนขอความนั้นจากเทป 

  1.5 การเขียนโดยใชรูปภาพ (Picture Writing) ครูอาจจะนํารูปภาพหรือการตูนหรือส่ิง

ตางๆ ที่เปนเรื่องมาใชสอนนักเรียน วิธีการคือ ครูจะนําเอารูปภาพเหลานั้นเปนตัวกําหนดโครงเรื่องให

นักเรียน และนักเรียนตองพยายามผูกใหเปนเรื่องตามความคิด จินตนาการและประสบการณของ

ตนเองประโยคตางๆ ตองเริ่มจากความคิดของนักเรียนเอง ครูเปนเพียงผูคอยชวยเหลือเทานั้น เมื่อ

นักเรียนไดความคิดและคําศัพทประโยคตางๆ เปนพื้นฐานแลวครูใหนักเรียนเขียนเรื่องนั้นๆ ตาม

รูปภาพที่กําหนดให 

  1.6 การรวมประโยคเขาดวยกัน (Sentence combining) เปนกิจกรรมอีกรูปแบบหนึ่ง 

ที่จะปูพื้นฐานความสามารถทางการเขียนไดดี โดยการใหผูเขียนพยายามรวมประโยคที่มีใจความ

ใกลเคียงกันเขาดวยกัน เชน  

  The boy is in the shop. 

  He is buying some shirts. 

รวมเปนประโยคเปน  The boy in the shop is buying some shirts. 

 2. การเขียนที่มีการชี้แนะ (Guided Composition) เปนการเขียนที่ผูเขียนตองแสดง

ความสามารถและแสดงความคิดเห็นมากขึ้น ครูเปนเพียงผูวางโครงรางและจุดที่สําคัญใหเทานั้น กอน

ลงมือเขียน ผูเรียนอาจจะอภิปรายรวมกันในหัวขอนั้นๆ กอน แลวจึงเขียนโดยเลือกใชคําใหเหมาะสม

กับส่ิงที่ตนตองการแสดงออก 
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 3. การเขียนแบบอิสระ (Free Composition) เปนทักษะการเขียนขั้นสุดทาย ผูเรียนตองใช

ความสามารถในระดับมัธยมศึกษานั้น การที่จะทําใหนักเรียนเขียนไดถึงขั้นนี้เปนเรื่องที่ทําไดยาก การ

เขียนแบบอิสระนั้นผูเรียนตองหาหัวขอเร่ืองที่จะเขียนเอง และมีอิสระเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็น 

ผูเรียนตองใชความสามารถหลายอยางเขามาผสมผสานกัน  

 
3.5 เกณฑการประเมินการเขียน 

 หนาที่ครูในการตรวจสอบแกไขขอบกพรองในงานเขียนของนักเรียนนัน้มีความสาํคัญ

เพราะวา จะไดเปนแนวทางในการเรียนการสอน เปนการเตรียมแผนการสอนไดอยางถูกตองเหมาะสม 

การแกไขขอบกพรองของนักเรียนจะเริ่มต้ังแตการอาน งานเขียนของนกัเรียน แลวครูผูสอนก็เขียนคํา

วิจารณงานเขียน เพื่อใหเหน็ขอดีและขอบกพรองของนักเรียน ครูผูสอนจึงควรแกไขขอบกพรองของ

นักเรียนทกุคน (รัตนา ศุภจัตุรัส. 2534 : 34 – 37 ; อางองิมาจาก Raimes. 1983 : 120 – 153)  ได

เสนอแนะเทคนิคการแกไขขอบกพรองในการเขียนของผูเรียน 

ดังนี้  คือ 

 1. ในงานเขียนของผูเรียนแตละชิ้นนั้น    ครูผูสอนไมควรใสเครื่องหมาย ซึ่งแสดงวา

ขอบกพรองในการเขียนของผูเรียนทุกจุดที่พบ   ควรพิจารณาเฉพาะจุดบกพรองที่เกี่ยวของกับส่ิงที่

ไดรับการฝกจากบทเรียนเทานั้น เชน หากบทเรียนเปนเรื่องของ Future Tense แลว ผูเขียนใช Present 

Perfect ผิด การตรวจพบในจุดผิดพลาดนี้ ก็ควรจะเลยไปกอน หรือการตรวจอาจจะพุงความสนใจไปสู

จุดบกพรองของผูเรียนในสวนที่จะกอใหเกิดการเขาใจความหมายไดยากในประโยคหรือขอความนั้นๆ 

เทานั้น 

 2. ตรวจเช็คขอบกพรองอยางรอบคอบ  โดยศึกษาถึงสาเหตุของจุดที่ผิดพลาดนั้นๆ การ

วิเคราะหอยางละเอียดวาผูเรียนมีความรูอะไรบางแลว และอะไรที่ผูเรียนควรไดรับการสอนเพิ่มเติมจะ

ชวยใหครูผูสอนวางแผนการสอนไดถูกตองเหมาะสม และจะทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพขึ้น 

และในการจัดกิจกรรมสําหรับผูเรียนนั้น จะตองคํานึงถึงเสมอวา กิจกรรมนั้นๆ จะตองอยูในกรอบของ

ความรูและความสามารถที่ผูเรียนไดรับการฝกจากทางโรงเรียนเทานั้น  รวมทั้งครูผูสอนจะตองชี้

จุดบกพรองของผูเรียนใหเขาไดรับทราบเอาไวเพื่อจะเปนประโยชนตอตัวผูเรียนเองที่จะไดแกไข

จุดบกพรองเหลานั้นไดถูกตองตรงกับความเปนจริง 

 3. ครูผูสอนตองพยายามหาขอดีของงานเขียนของผูเรียนแตละคนดวย เพราะงานเขียน

โดยปกติก็จะมีสวนดีและสวนบกพรองปะปนกันไป ครูควรยกสวนดีของงานเขียนแตละชิ้นมาพูดเปน

ตัวอยางดวย เพราะผูเรียนแตละคนก็ตองการที่จะใหผูอ่ืนไดรับรูถึงความสามารถของตนดวยเชนกัน 
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 4. ทําการคัดลอกหรือสําเนาขอความที่มีขอบกพรองในการเขียนใหกับผูเรียนทุกๆ คน เชน 

หลังจากแบงกลุมผูเรียนแลว ครูผูสอนจะแจกจายประโยคที่เขียนผิดใหกับผูเรียนทุกๆ กลุม กลุมละ 3 

ประโยค ผูเรียนแตละกลุมจะตองพยายามใชความรูความสามารถที่มีอยู แกไขขอบกพรองเหลานั้น 

เมื่อเสร็จแลวใหนําผลที่ไดมาเสนอตอเพื่อนรวมชั้น พรอมทั้งใหคําแนะนําที่ถูกตองตอเพื่อนๆ ดวย ใน

ขณะเดียวกันผูเขียนขอความตัวอยางนั้นก็ตองยอมรับขอบกพรองของตนเอง และจดจําคําแนะนํา

เหลานั้นดวยความตั้งใจ 

 5. ผูสอนควรใชเครื่องหมายตางๆ   ชวยในการตรวจ เพื่อชี้ใหเห็นขอบกพรองในการเขียน 

อันจะทําใหการตรวจเปนไปอยางรวดเร็ว กอนที่ผูสอนหรือผูตรวจจะใชเครื่องหมายเหลานี้จะตองแนใจ

วาผูเรียนสามารถเขาใจและมีความสามารถพอที่จะแกไขขอบกพรองเหลานั้นได เครื่องหมายดังกลาว 

เชน  

   ” = ยอหนาขอความใหม 

  S.P. = สะกดผิด 

  Cap =  ตองใชพยัญชนะตัวใหญ 

  P =  ผิดในเรื่องเครื่องหมายวรรคตอน 

  V =  ใชกริยาผิดกาล 

   ~ =  เปลี่ยนตําแหนงคํา 

  Vocab = เลือกใชคําผิด 

  Form =  ใชรูปของคําผิด เชน Efficient เชน Efficiency เปนตน 

  ∧  =  พยัญชนะหรือคําใดคําหนึง่ตกไป 

  gr =  ผิดไวยากรณ 

  SB =  ประโยคไมสมบูรณ ไมเปนประโยคที่ถกูตอง 

  SS =  โครงสรางประโยคผิด 

  / /  =  แยกออกจากกันหรือผิดวรรค 

  ∪  =  เขียนติดกัน 

  เปนตน 

 การชี้ใหเหน็ขอบกพรองนั้น ครูผูสอนอาจจะใชวิธวีงกลมในสวนที่ผิดหรือขีดเสนใตแลวใช

เครื่องหมายตางๆ ชวย  ผูเรียนเองตองพยายามแกไขขอบกพรองเหลานั้นดวยความตั้งใจ 

 6. พยายามรวบรวมขอบกพรองของผูเรียนแลวหาวิธีการที่จะชวยเหลือผูเรียนขจัดความ

บกพรองเหลานั้นทิ้งไปเสีย โดยครูผูสอนอาจจะทําเปนวารสาร หรือพิมพเปนจดหมายเปดผนึกหรือ
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จัดทําบอรดคําผิดภายในหองเรียนอยางใดอยางหนึ่ง โดยมีจุดประสงคเพื่อใหผูเรียนแกไขขอบกพรอง

เหลานั้น และไดรับการพัฒนาการเขียนใหมากที่สุด  

 7. ครูผูสอนพึงระลึกไวเสมอวาควรเอาใจใสตอการแกไขขอบกพรองของผูเรียนอยาง

จริงจังและตองทําดวยความมั่นใจวาผูเรียนไดรับการแกไขขอบกพรองนั้นจริง 
 
3.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของกบัการเขียน 

 งานวจิัยในประเทศ 
 พรทิพย  ต้ังไชยวรวงศ (2527 : 164) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถทางการ

เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการฝกการเขียน  โดยเขียนตามคําบอก  

การทําแบบฝกหัดแบบโคลซ  และการทําแบบฝกหัดทายบทเรียน  จํานวน 14 คาบ ในภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2526 โดยใชเวลาทั้งสิ้น 12 คาบ  ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏวา นักเรียนที่ไดรับการสอน

การเขียนโดยการทําแบบฝกหัดโคลซ  มีความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียนที่

ไดรับการสอนเขียนตามคําบอกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  สวนนักเรียนที่ไดรับการการสอนเขียน

ตามคําบอกและนักเรียนที่ไดรับการสอนเขียนโดยการทําเปนแบบฝกหัดทายบทเรียนและนักเรียนที่

ได รับการฝกเขียนแบบโคลซ   กับนักเรียนที่ได รับการฝกเขียนดวยแบบฝกหัดทายบทเรียนมี

ความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษแตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ประภาศน  พฤทธิประภา (Prapart  Brudhiprapha. 1972 : 35 – 39)    ทาํการศึกษา

วิเคราะหขอบกพรองในการเขียนเรียบเรียงความจากเรื่องที่ผูวิจัยกาํหนดใหเขียนและใหเลือกเขียน  

ผลการวิจัยพบวา นักเรียนไทยใชโครงสรางประโยคผิด ดังตอไปนี้ 

 

ประเภทและตัวอยางที่ผิด 
จํานวนครั้ง

ที่ปรากฏ 

จํานวนครั้ง

ที่ผิด 
เปอรเซ็นต 

1.  ใช ” to ” ระหวางคาํกริยาชวยกับคํากริยา เชน  

     ” I will to take a bath ” 
150 35 23.33 

2.  ไมใช ” to ” ในกรณทีี่คํากริยาซอนคํากริยา เชน 

     ” I want play ping-pong ”  
123 38 30.89 

3. ใช ” to ”  หลังคําวา ” like ” และ ” go ” ที่ถูกตองตาม

รูปแบบ  ”….ing ”  เชน  ” The woman like to sewing ” 
12 12 100.00 

4.  ใช  ”be ” ระหวางคํากรยิาชวยกับคํากริยา เชน  

    ” I will be swim ” 
47 19 40.42 
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5. ใช  ”to be ” ระหวางคํากริยาชวยกับคํากริยา  เชน  

    ” I will be swim” 
25 7 28.00 

6. ใชรูปแบบความสัมพนัธระหวางประธานและกริยาผดิ 

เชน  ” I lives with my fathers. ” 
145 26 17.81 

7. ใชรูปแบบ ”…ed ”  ผิด เชน ”This maked me very  

    sad.”  
18 6 33.33 

8. ใชรูปแบบ  ”…ing ”  หลัง  ” be ” ผิด เชน  

    ”I am go to Chiangmai. ” 
82 31 37.80 

9. ใช ” Now ”  ” …ing ”  ในความหมายที่เปน Present 

Continuous Tense  เชน ” Now I studying.” 
41 5 12.19 

10. ใช ” was ” และ ” were ”  เปนตัวแสดงความเปน Past 

Simple Tense เชน ” I was finished Mattayom 7 
82 35 42.56 

11. ใช ”Had”  เปนตัวแสดงความเปน Past Simple 

Tense  เชน  ” It had happened. ” 
85 29 34.11 

12. ใชรูปแบบ  ”….ed ”  ของคํากริยาหลงั  ” be ”  เชน 

     ” I shall be rested. ” 
34 47 50.00 

   
งานวจิัยตางประเทศ 

 โอแฮร (O’harre. 1972 : 32 – 627) ไดศึกษาเกี่ยวกับผลการเขียนประโยคที่มีตอการเขียน

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยไมตองสอนไวยากรณแบบใหกฎเกณฑ  ผูวิจัยมีวัตถุประสงคที่

จะวัดผลของการฝกเรื่องประโยคดวยปากเปลากับการเชื่อมประโยคดวยการเขียน  โดยใชเวลาในการ

ทดลอง 8 เดือนเศษ  ผลปรากฏวานักเรียนกลุมทดลองมีโครงสรางของประโยคที่ยาวกวา  ผูวจิยัสรุปวา 

การเชื่อมประโยคดวยปากเปลาและดวยการเขียน ไมไดข้ึนอยูกับการรูกฎเกณฑไวยากรณ 

 เปอรอน (Peron. 1975 : 4316) แหงมหาวิทยาลัยอินเดียนา  ไดเปรียบเทียบการทดลอง

การสอนเขียน โดยวิธีการเชื่อมประโยคของโอแฮรกับวิธีการสอนแบบเกา โดยทําการทดลองกับ

นักเรียนเกรด 4 พบวา นักเรียนที่เรียนดวยวิธีการเชื่อประโยคของโอแฮรทําคะแนน ไดสูงกวาการเรียนที่

เรียนดวยวิธีการสอนแบบเกา และการสอนเขียนดวยวิธีเชื่อมประโยคยังชวยพัฒนาทักษะทางดาน

โครงสรางใหแกนักเรียนในระดับประถมศึกษา นอกจากนี้ การสอนโดยวิธีนี้ ยังจูงใจนักเรียนไดดีกวาวิธี

สอนการเขียนแบบเกา  
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3.7 เอกสารงานวิจยัที่เกี่ยวกับความสมัพันธระหวางการอานและการเขียน 
 เปนที่ยอมรับกันในปจจุบันวา  การเรียนการสอนภาษาที่ดีนั้น  ครูผูสอนจะตองจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน  โดยเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีโอกาสใชทักษะตางๆ ทางภาษาเขามาบูรณา

การรวมกันทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟง พูด อาน และเขียน  ในการเขียนแตละครั้ง อันจะเปนการเสริมให

นักเรียนมีความรอบรูทางภาษามากยิ่งขึ้น ทักษะการอานและทักษะการเขียนก็เชนเดียวกัน นัก

การศึกษาหลายทานไดศึกษาพบวา  ทักษะทั้งสองจะเปนทักษะทางภาษาที่สงเสริมซึ่งกันและกันเปน

อยางมาก  นักเรียนจะสามารถอานสิ่งตางๆ ไดดีข้ึน ถานักเรียนมีความสามารถในทักษะการเขียนดี

และหากนักเรียนมีความสามารถในทักษะการอานที่ดี ทักษะการเขียนของนักเรียนก็จะดีตามไปดวย  

มีนักการศึกษาหลายทานที่สนใจศึกษาความสัมพันธระหวางการอานกับการเขียน เชน 

 กุสุมา  มานะสุนทร (2519 : 1)  ไดศึกษาความสามารถในการอานและเขียนภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนชั้นปที่ 1  ที่กําลังศึกษาภาคปลายปการศึกษา 2518  จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และมหาวิทยาลัยศิลปากร  จํานวน 200 คน  

ผลการวิจัยปรากฏวาความสามารถในการอานและการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา  มี

ความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญ .01 

 อุไร แฉลม (2522 : 1)  ไดศึกษาถึงความสามารถในการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 5 แหง  พบวาความสามารถในการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ 

ของนักศึกษามีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 นัดดา  ขจรนที (2530 :104 – 105)  ไดศึกษาถึงความสามารถทางการอานและการเขียน

ภาษาอังกฤษของกลุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนดวยวิธีมุงประสบการณภาษากับ

กลุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนตามแนวการสอนคูมือครูแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการอานและการเขียนของกลุม

นักเรียนที่เรียนดวยวิธีมุงประสบการณภาษา สูงกวาคะแนนเฉลี่ยของกลุมนักเรียนที่เรียนตามแนว

ทางการสอนตามคูมือครู ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว และสอดคลองกับงานวิจัยของ  

ดร.ริชารด  วอรคเคอร  ดร.เบรนดัน  บารเลท และ ดร.เสาวลักษณ  รัตนวิชช (Walker, Bartlett and 

Rattanavich. 1984 : 12) ที่พบวา  การสอนดวยวิธีมุงประสบการณภาษา ทําใหนักเรียนสามารถอาน

เร่ืองไดเขาใจความหมายของเรื่อง และนักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ ส่ิงที่สงผลให

ความสามารถทางการอานและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนดวยวิธีมุงประสบการณ

ภาษา สูงกวานักเรียนตามแนวการสอนตามคูมือครูเพราะการสอนดวยวิธีมุงประสบการณภาษา มีการ

จัดลําดับข้ันตอนเปนไปตามกระบวนการทางภาษาศาสตร คือ ฟง พูด อาน และเขียน (อุทัย  ภิรมยร่ืน 

และเพ็ญศรี  รังสิยากุล. 2521 : 3 – 5; อางอิงมาจาก Dechant. 1970) 



 56 

 จากการสอนของ อรุณี  วิริยะจิตรา (Arunee  Wiriyachitra. 1983 : 39 – 47) พบวา  หาก

การสอนทักษะการเขียนใหไดผลดี  จําเปนตองสอนใหสัมพันธกับทักษะอื่น เชน จากทักษะการฟงไปสู

ทักษะการเขียน  หรือจากทักษะการอานไปสูทักษะการเขียนอยางใดอยางหนึ่ง  สวนการจัดการชั้น

เรียนนั้นจะจัดอยางไรก็ไดตามความเหมาะสมของเนื้อหา  สถานที่ โอกาส และเวลา และจาก

ประสบการณของ อรุณี  วิริยะจิตรา  ที่สอนโดยนําเอาทักษะการอาน  และทักษะการเขียนมาสัมพันธ

กันนี้  จําทําใหผูเรียนชอบและใหความสนใจตอทักษะการเขียนมากยิ่งขึ้น  กิจกรรมการอานจะเปน

ตัวกระตุน (Motivate)  ใหผูเรียนอยากเรียนมากขึ้น 
 
งานวจิัยตางประเทศ 

  วูดเวิรด และฟลลิปส (Krashen. 1986 : 6; citing Woodward and Phillip. 1967)  ไดทํา

การสํารวจนิสิตชั้นปที่ 1 ในมหาวิทยาลัยไมอามี่ จํานวน 919 คน ผูที่มีความสามารถทางการเขียนดี

ไดรับคะแนนระดับ ” เอ ” และ ” บี ”  ในวิชาเขียน ในขณะที่ผูเขียนไมดี ไดเกรด ” ดี ” และ ” อี ”    ผล

จากการสํารวจพบวา ผูที่มีความสามารถในการเขียนดี รายงานวา อานหนังสือประจํามากกวาผูเขียน

ไมดี 

 โดเนลสัน (Krashen. 1985 : 5; citing Donalson. 1967)  ไดทํากรทดลองกับกลุม

ตัวอยาง  ซึ่งเปนนักเรียนระดับ 10 โดยใหเขียนเรียงความ 8 เร่ือง  และใหนักเรียนทั้งหมดทํา

แบบสอบถาม  ผลปรากฏวา  ผูที่มีความสามารถในการเขียนดี  คือ ผูที่อานหนังสือมาก และอาน

หนังสือบอย ๆ และยังอานหนังสือหลายประเภทอีกดวย 

 คาลฮูน (Calhoun. 1971 : 1911A – 1972A)  ไดทําการทดลองกรสอนเขียนใน

ระดับอุดมศึกษา  โดยใชการอานอยางวิเคราะหวจิารณเปนพืน้ฐาน  โดยดําเนนิการทดลองสอนทกัษะ

การเขียนดวย  การใหอานและวิเคราะหแบบฝกหัดการเขียน และมกีารอภิปรายกัน  ถึงเทคนิคการ

เขียน  แลวจงึนําเทคนิคดังกลาวมาใชในการเขียนของตนเอง  โดยทาํการทดลองกบันักศึกษาชัน้ปที่ 1 

แหง Eastern Nazarene College พบวา  นักศกึษาที่ไดรับการสอนดวยวิธีดังกลาวสามารถเขยีน

เรียงความไดดีกวานักศึกษาที่ไมไดรับการสอนใหวิเคราะหดวยวิธีการแบบนั้น 

 อีแวนนโิก (Evanecho. 1974 : 315 – 326) ไดศึกษาความสัมพนัธระหวางความสามารถ

ในการอานและเขียนของนักเรียนระดับ 6 ที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม  ของโรงเรียนแหงหนึง่ใน 

Victoria British Columbia  จํานวน 118 คน  พบวา ความสามารถในการอานและเขยีนมี

ความสัมพันธกันในระดับสูง 

 ไรอัน  (Krashen . 1984 : 7; citing Ryan. 1977)  ไดทําการเปรียบเทียบกับกลุมตัวอยาง 

2 กลุม ซึ่งเปนนิสิตชั้นปที่ 1 กลุมที่ 1 จํานวน 55 คน  ที่ตองเปดสอนพิเศษวิชาการเขียน  เพราะมี
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ปญหาในการเขียนอีกกลุมเปนผูมีความสามารถทางการเขียนอยูในระดับปกติ  หลังจากสัมภาษณ

นิสิตทั้ง 2 กลุมที่บาน พบวา  ผูที่มีความสามารถในการเขียนอยูในระดับปกติเปนผูอานหนังสือมาก

เมื่ออยูบาน  และมีหนังสือมากมายหลายชนิดมากกวาอีกลุมหนึ่ง  ไรอัน (Ryan) ยังพบวา ผูปกครอง

ของนิสิตที่มีความสามารถอยูในระดับปกติ ชอบอานหนังสือใหพวกเขาฟงขณะยังเปนเด็ก 

 คิมเบอลิง และคนอื่นๆ (Krashen. 1984 : 4; citing Kimberling and others. 1978) ได

ทําการสํารวจกลุมตัวอยาง 66 คน เปนนิสิตชั้นปที่ 1 ในมหาวิทยาลัย โดยใหกลุมตัวอยางทั้ง 66 คน  

ตอบแบบสอบถามและเขียนเรียงความ 1 เร่ืองที่บาน สําหรับแบบสอบถามจะถามนิสิตเกี่ยวกับเวลาที่

ใชในการอานหนังสือ  ผลการศึกษาพบความแตกตางระหวางผูที่มีความสามารถในการเขียนดีกับผูที่

เขียนไมดี  คือ ผูที่มีความสามารถในการเขียนดีรายงานวาชอบอานหนังสือมาตั้งแตเด็ก  และอานมาก

ข้ึน เมื่อเรียนอยูในระดับสูงขึ้น 

 แอปเปลบี (Krashen. 1984 : 4; citing Applebee. 1978)  ไดทําการสํารวจนักเรียนระดบั

มัธยมศึกษา 481 คน  ที่มีความสามารถในการเขียนดี  และไดรับรางวัลการเขียน แอปเปลบี รายงาน

ผลวา นักเรียนที่ประสบความสําเร็จในการเขียนมีนิสัยรักการอานสม่ําเสมอ 

 จอหนสัน (Johnson. 1986 : 13)  ไดทําการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการอานและ

การเขียน  กับผูที่เขียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง  โดยศึกษาความรูเดิมของผูเรียนจะสงผลตอ

ความเขาใจในการอานและการเขียนอยางไร  กลุมตัวอยาง แบงเปน 2 กลุม  กลุมหนึ่งเปนนักเรียนที่ไม

มีความรูเดิมเกี่ยวของกับการเขียนมากอน จํานวน 15 คน อีกกลุมหนึ่ง เปนนักเรียนที่มีความสามารถ

ในการเขียนกอน จํานวน 20 คน ผลการวิจัยปรากฏวา  ความรูเดิมในการเขียนนั้น จะทําใหเด็กมีความ

เขาใจในการอานมากขึ้น  และมีความคงทนในการจําดีดวย   ซึ่งจากผลการวิจัยนี้แสดงวา  

ความสามารถในทางการเขียนจะสงผลตอความเขาใจในการอานใหดีข้ึน 

 ผลการทดลองดังที่กลาวมาแลวนี้ สรุปไดวา  ผูที่มีความสามารถในการอานดีจะมี

ความสามารถในการเขียนดีดวย  เพราะการอานและการเขียนมีความสัมพันธกันและสงเสริมซึ่งกัน

และกันโดยเฉพาะการอานเปนพื้นฐานที่ดียิ่งของการเขียน 

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับโครงสรางระดับยอด 
 ในการอานถาหากวาผูเรียนสามารถเขาใจวิธีการเขียน หรือโครงรางการเขียนของผูเขียนแลว 

ก็จะทําใหผูอานเขาใจถึงจุดประสงคในการเขียน  และทําความเขาใจกับเนื้อเร่ืองที่อานไดเปนอยางดี  

โครงสรางระดับยอดเปนวิธีการหนึ่ง ที่จะชวยใหผูอานเขาใจถึงวิธีการเขียนของผูเขียนไดเปนอยางดี ซึ่ง

ผูวิจัยไดนําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสรางระดับยอดไว ดังนี้ 
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4.1 ความหมายของโครงสรางระดับยอด (Top – Level Structure) 
 อัชเชอร (Rattanavich. 1987 : 22 ; citing Usher. 1987) กลาววา โครงสรางระดับยอด  

เปนวิธีการเพื่อการคนหารายละเอียด    ซึ่งสําคัญที่สุดในเนื้อเร่ือง  เปนวิธีเรียบเรียงรายละเอียดของ

เนื้อหาในแตละตอน    โดยเริ่มจากความคิดหลัก (Main Idea)   แลวจัดใหสัมพันธกัน โครงสราง

ระดับกลาง หรือรายละเอียดสนับสนุน และโครงสรางระดับตํ่า   หรือรายละเอียดพิเศษ ไดให

ความหมายระดับยอด (Top-level Structure) ไววาเปนชื่อของแผนการเขียน (Writing Plan) หรือ

โครงการเขียน (Top-level Organization) ของผูเขียน   ที่จะจัดการเขียนเพื่อส่ือความหมายของเรื่องที่

เขียนใหกับผูอานไดดียิ่งขึ้น ผูอานจะอานเรื่องไดดีข้ึน ถาสามารถเขาใจแผนการเขียนของผูเขียนในแต

ละเร่ือง    เพราะจะทําใหการอานมีจุดหมายที่แนนอนวา   ผูเขียนกําลังจะบอกอะไรกับผูอาน และ

ใจความสําคัญคือ อะไร ? ผูอานยอมจะอานไดแมนยําขึ้น    ทั้งการจับใจความสําคัญ และการหา

รายละเอียดของเรื่อง   โดยที่ผูอานจะสามารถใชความรูเดิม  หรือประสบการณเดิมเขามาชวยไดบาง  

นอกจากนี้ยังชวยใหจําเรื่องที่อานไดนาน    สามารถวิเคราะห วิจารณเร่ืองที่อานได ยอเนื้อหาที่อานได

เร็ว และชวยใหเขียนเรื่องไดดีข้ึนดวย 

 
4.2 โครงสรางระดับยอดของงานเขยีนทั่วไป (Top-level Structuring)  

 กระบวนการโครงสรางระดับยอด  (Top - level Structuring) คือ การจัดกระทําโดยเจตนา

และแนวแน เพื่อการใหรายละเอียดของเนื้อเร่ืองเหมาะสมกับโครงรางของเนื้อเร่ืองเพื่อที่จะจัดไวให

ผูอาน(Bartlett.1986) เมื่อผูอานนําความรูเกี่ยวกับโครงสรางของเรื่องมาชวยในกระบวนการอานนัน่คอื 

กระบวนการโครงสรางระดับยอด  หรือการแสดงออกของความรู ผูอานตองผลิผลผลิตจากกระบวนการ

สรางโครงสรางระดับยอด เชน เกิดภาพในสมองถึงสิ่งที่อานไปแลว ระลึกเรื่องยอๆ ได หรือจําเนื้อหา

จากเนื้อเร่ืองได ผลผลิตนี้ทําใหเกิดความทรงจําที่เปนรากฐานติดแนน เพราะวากระบวนการโครงสราง

ระดับยอด ยิ่งผลผลิตโครงสรางระดับยอด และรากฐานใกลเคียงความเปนจริงมากเทาใด การเรียกคืน

มาก ยิ่งเชื่อถือไดมาก 

 งานเขียนที่พบเห็นโดยทั่วไปมีลักษณะหรือรูปแบบการเขียนของผูเขียนนั้นมีความ

แตกตางกัน ออกไป และจากสื่อที่พบเห็นกันในชีวิตประจําวันไมวาจะเปนหนังสือพิมพ วารสาร 

นิตยสาร ส่ือโฆษณา แบบเรียน หรือส่ิงพิมพอ่ืนๆ สามารถจําแนกตามโครงสรางระดับยอดของการ

เขียน  ที่พบไดทั่วไปในเรื่องชนิดตางๆ กัน บารทเลทท  (Bartlett. 1985 : 88 – 91) ดังนี้ คือ  

  1. การรวมกลุม (Collection) เปนการรวมกลุม หรือเรียงลําดับความคิดหลักของเนื้อหา

ในตอนหนึ่ง ๆ เขาดวยกันเปนกลุม หมู พวก หรือจัดเรียงลําดับเหตุการณเกิดขึ้นตามเนื้อเร่ือง คําไข
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เปนกลุมรายการที่เรียงตามลําดับเวลาไดแก First, Second, Last in the year, at the end of, Early in 

late, Finally, After, Before, etc. 

  2. การพรรณนา (Description, or List) เปนการรวบรวมความคิดหลักของรายการ ส่ิงที่

เกิดขึ้น หรือส่ิงที่สืบเนื่องมาจากหัวเรื่อง เปนตัวเชื่อมระหวางตัวเรื่องและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

กับหัวเรื่อง คําไข ไดแก for example, such as, for instance, etc.        

 3. การเปรียบเทียบ (Comparison, Adversative, Contrast, or argument Plan) บงชี้

ความคิดหลักในเนื้อหาแตละตอน เปนลักษณะในรูปแบบการเปรียบเทียบหรือตรงกันขามกัน ชี้ใหเห็น

ถึงองคประกอบหลักที่คลายคลึงกันหรือตรงกันขาม เทาหรือไมเทากัน คําไข ไดแก same, too, 

instead of, however, in contrast, etc.            

 4. ปญหา - การแกไข (Problem - Solution, Question-Answer, Query) ชี้ใหเห็น

ความคิดของเนื้อหา ถูกรวบรวมขึ้นเปนรายละเอียด 2 กลุม กลุมหนึ่งเปนตัวตอบสนองเหตุการณที่เปน

ปญหา อีกกลุมหนึ่งเปนรายละเอียดที่เกี่ยวของกับส่ิงที่มากอน – หลัง สถานการณที่เปนปญหา คําไข 

ไดแก problem, question, need, to prevent, etc. 

 5. ความเปนเหตุ - เปนผล (Causation, Cause - Effect, Antecedent-Consequent)  

ชี้ถึงความคิดหลักของเนื้อหา ที่ถูกจัดรวบรวมรายละเอียดเปน 2 กลุม กลุมแรกเปนสถานการณที่เปน

เหตุ กลุมหลังเปนสถานการณที่เปนผลมาจากกลุมแรก ทั้งสองกลุมเกี่ยวของกันโดยเวลาที่เกิดกอน -

หลัง และเปนเหตุเปนผล หรือกึ่งเหตุผล คําไข ไดแก because, so, if, then, etc. 

 โครงสรางระดับยอด เปนยุทธวิธีการอานที่เกี่ยวของกับการรูจักวิธีการจัดแนวทาง ผูอาน

จะเรียนรูวิธีการคนพบแผนการเขียน หรือโครงสรางระดับยอด เพื่อเรียกรายละเอียดของเนื้อหาขึ้นมา 

และยังสามารถใชวิธีนี้ชวยคนหาความตั้งใจของผูเขียนเกี่ยวกับเนื้อหาและรวบรวมความคิดที่เกี่ยวพัน

กันหลายๆ ความคิด โครงสรางระดับยอดที่พบโดยทั่วๆ ไป  ในชีวิตประจําวัน ไดแก การพรรณนา การ

เปรียบเทียบ ปญหา – การแกไข และความเปนเหตุเปนผล ถาผูเรียนมีโครงสรางระดับยอดเหลานี้เปน

พื้นฐานความรูเดิม หรือประสบการณเดิม (Background Knowledge or Schemata) แลว ผูเรียน

สามารถเขาใจเนื้อหาหรือเร่ืองราวที่ใชในการสื่อสารไมวาจะเปน การฟง การพูด การอาน และการ

เขียน และยังมีผลตอการระลึกเรื่องราวไดอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับความคิดของแกรซเซอร (Grasser. 

1984 : 29 – 32) ที่กลาววา รูปแบบของการเรียบเรียงใจความสําคัญหรือโครงสรางระดับยอดชวย

ผูอานแปลความหมาย วินิจฉัยความ คาดการณลวงหนา และมีความสนใจเรื่องที่อานทําใหผูอานมีภูมิ

หลังเกี่ยวกับเร่ืองที่อาน ซึ่งเปนเนื้อหาพิเศษที่ยากแกการเขาใจ และการจดจํา ดังนั้น การบอกชื่อ

โครงสรางระดับยอดที่ใชในการเรียบเรียงใจความสําคัญได จึงมีความสําคัญในการอานและการสื่อ

ภาษาทุกๆ ทักษะ 
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 แมนักการศึกษาหลายทานจะแบงกลุม หรือชนิดโครงสรางระดับยอดเปนกลุม หรือชนิด

แตกตางกันบางในรายละเอียด แตโดยใจความสําคัญก็ไมแตกตางกัน แตโครงสรางระดับยอดที่นิยมใช

กันอยูทั่วไปในนิตยสารการโฆษณา และแบบเรียนสวนใหญนั้นแบงออกเปน 4 ชนิด คือ 

  1. การเปรียบเทียบ (Comparison) คือ การชี้ใหเห็นความเหมือนกัน หรือแตกตางกันของ

หัวขอ 2 หัวขอหรือมากกวาขึ้นไป โดยการนําใจความสําคัญของเรื่องมาวัด หรือเรียบเรียงในลักษณะ

ของการเปรียบเทียบ หรือขัดแยงกันในแงรูปแบบ ความคิดเห็นหรือลักษณะการเปรียบเทียบ ซึ่งมี

รูปแบบใหญๆ อยู 3 รูปแบบ คือ  

 1.1 การเทียบแทน (Analogy) การเทียบแทนนี้ตามปกติจะอยูในรูปของไวยากรณ 

as….as you are เปนตน 

  1.2 การใหตัวเลือก (Alternative) ตัวเลือกหรือทางเลือกนี้จะเนนหนักเทาๆ กันแต

เปนไปในทางตรงกันขาม 

  1.3 การแสดงความคิดเห็นที่ขัดแยง (Adversative) คือ การเสนอความเห็นที่ขัดแยง

หรือตรงขาม แตผูเขียนจะแสดงความโนมเอียงไปดานใดดานหนึ่งอยางชัดเจน หรือแฝงไวเปนนัยๆ 

2. การตอบสนอง (Response)   

 การตอบสนองจะมี 2 สวน สวนที่เปนการกระทําและสวนที่เปนการตอบสนองการกระทํา

นั้นๆ ซึ่งจะทําใหใจความสําคัญแบงออกเปน 2 สวนเชนกัน การตอบสนองมี 3 รูปแบบ คือ  

 2.1 การกลาวถึงและการยอมรับ (Address and Reply)  

 2.2 คําถามและคําตอบ (Question and Answer) 

 2.3 ปญหาและการแกไข (Problem and Solution) 

 3. ความเปนเหตุเปนผล (Covariance)  

 ความเปนเหตุเปนผลนี้ แสดงความเปนเหตุเปนผลของเรื่อง ตัวอยางเชน  เหตุการณหนึ่ง

เกิดขึ้นเพราะเปนผลมาจากเหตุการณอีกเหตุการณหนึ่ง ใจความสําคัญแบงออกเปน 2 กลุม คือ สวนที่

เปนเหตุ และสวนที่เปนผลโครงสรางระดับยอดที่สําคัญ คือ เหตุการณที่เกิดขึ้นกอน และผลที่ตามมา 

(Before and as Result) หรือเหตุ-ผล (Cause-Effect) 

 4. การบรรยาย (Description) คือ การบรรยายคุณสมบัติ นั่นคือ การเรียบเรียงหรือจับ

ใจความสําคัญเปนหัวเรื่อง (Topic) และคุณสมบัติของหัวเรื่องนั้นๆ  การบรรยายมีรูปแบบที่สําคัญอยู 

2 ชนิด คือ 

  4.1 รายการ (List) คือ รายการของคุณสมบัติ (Attributes) ลักษณะเฉพาะ คําอธิบาย 

หรือการจัดกระทํา (Setting)  

  4.2 กลุมรายการ (Collection) คือ รายการที่แสดงใหเห็นวาแนวคิดหรือเหตุการณ 
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นั้นๆ มีความสัมพันธ  รวมเปนกลุมรายการโดยยึดหลักตอไปนี้  

 4.2.1 เรียงลําดับเวลา (Time order) 

 4.2.2 เรียงตามลําดับระยะหาง (Space order) 

 ฉะนั้นในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยจึงใชรูปแบบโครงสรางระดับยอด ที่แบงออกเปน ชนิด ตาม

ความนิยม ทั้งนี้เพราะวาโครงสรางระดับยอดเปนยุทธวิธีการอานที่เกี่ยวของกับการรูจักวิธีการจัด

แนวทาง ผูอานจะเรียนรูการคนพบแบบแผนการเขียน  หรือโครงสรางระดับยอดเพื่อเรียกรายละเอียด

ของเนื้อหาข้ึนมา และยังสามารถใชวิธีนี้ชวยคนหาความตั้งใจของผูเขียนเกี่ยวกับเนื้อหา และรวบรวม

ความคิดที่เกี่ยวเนื่องกันหลายๆ ความคิด  โครงสรางระดับยอดที่พบโดยทั่วไปในชีวิตประจําวัน ไดแก 

การบรรยาย การเปรียบเทียบ ปญหา - การแกไข และความเปนเหตุเปนผล ถาผูเรียนมีโครงสรางระดับ

ยอดเหลานี้เปนพื้นฐานความรูเดิมหรือประสบการณเดิม (Background Knowledge or Schemata) 

แลว ผูเรียนจะสามารถเขาใจเนื้อหา หรือเร่ืองราวที่ใชในการสื่อสารไมวาจะเปนการฟง การพูด การ

อาน หรือการเขียน และยังมีผลตอการระลึกเรื่องราวไดอีกดวย ดังนั้น การที่สามารถบอกชื่อรูปแบบ

โครงสรางระดับยอดที่ใชในการเรียบเรียงใจความสําคัญ จึงมีความสําคัญในการอาน  

 ในการศึกษาคนควาในครั้งนี้  ผูวิจัยไดใชรูปแบบโครงสรางระดับยอด 4 ชนิด ของ 

เสาวลักษณ  รัตนวิชช. (Rattanavich.1987) ดังนี้ คือ 

 1. รูปแบบที่บอกรายละเอียดหรือรายการ (Descriptive or Listing) คือ การเขียนที่อธิบาย

หัวขออยางกวางๆ กอน และมีรายละเอียดที่สนับสนุนใจความสําคัญที่กลาวไวในตอนตน รายละเอียด

นั้นอาจจะเปนขอเท็จจริง ความคิดเห็น ข้ันตอนของกระบวนการหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นตามลําดับเวลา 

คําชี้แนะที่บงบอกลักษณะของรูปแบบการเขียนนี้  ไดแก 

   the following  first  as well as 

   then   second  and 

   another   third  many 

   finally   besides in addition 

   furthermore  likewise several 

   some   next  lastly  

ตัวอยางที ่1 รูปแบบการเขียนที่บอกรายละเอียด (Descriptive or Listing)  

       

     My memory is bad. Before I do the shopping, I write a list. The other day, 

 I needed cheese, tomatoes, cereal, coffee, flour and sugar. 
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Main Idea = Shopping List 

 

                                                                       Listing 

 

 

 Cheese               tomatoes               cereal                  coffee                   flour              sugar 
 

Top – level organization is Listing 
The main idea from the top – level organization is the shopping list. Rattanavich. (1987 : 

138) 

2. รูปแบบที่เปนปญหาและการแกไข (Problem – Solution) 

 ลักษณะของรปูแบบการเขียนเปนการเขียนที่แสดงปญหา  และวิธีการแกไข โดยรวมเอา

โครงสรางขอเขียนทีเ่ปนสาเหตุเขาไวดวยกัน คือ  กลาวถึงสาเหตุของปญหา และหลังจากนัน้ผูเขยีนก็

เสนอวิธีแกไข (Solution Set)  

คําชี้แนะที่ชวยใหทาํความเขาใจโครงสรางการเขียนลักษณะนี ้ ไดแก 

  a problem is……………………………………….. 

  a solution is………………………………………... 

  have solved this problem……………………….. 

  this had to be done……………………………… 

  this is how we did it…………………………….. 

ตัวอยางที ่2 รูปแบบการเขียนที่เปนปญหา – การแกไข (Problem – Solution)  
 

 Many have a problem. She now lives at the Greenback and cannot walk 

         to school. One solution might be that she travels to school by bus. 
 

 
Main Idea 

 

                                                  Problem  -  Solution 

 

 

   Lives at Greenback                cannot walk to school                travels to school by bus 
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Top – level organization is Problem – Solution. 
The main idea from the top – level organization is many problems and her solution. 

Key word = problem, solution 

ในบางครั้งผูเขยีนอาจเขียนเปนรูปคําถามและคําตอบ   เชน 

                 When will the mangoes be ready to eat? They will not be ready  

        until early March, so don’t pick them before that. 
 

Main Idea 
 
 
                                                  Question                Answer 

 
When will the mangoes be ready to eat?                Early March 
 
Top – Level organization is Question and Answer of Problem and Solution. 

The main idea from the top – level organization is question and answer of the mangoes will 

be ready to eat. Key word = Question (?) 

Rattanavich. (1987 : 139-140) 

3. รูปแบบที่เปนเหตุเปนผล (Cause and Effect) 

 รูปแบบการเขียนนี้แสดงเหตุผลตอเนื่องกัน  อาจมีหลายสาเหตุที่นําไปสูผลอยางใดอยาง

หนึ่ง  ผูเขียนอาจกลาวถึงสาเหตุไวตอนตน และสรุปผลไวตอนทาย คําชี้แนะที่สังเกตได  คือ 

for this reason  so     in order to 

hence    since    thus 

because  consequently  so that 

accordingly  therefore  because of this 
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ตัวอยางที ่3 รูปแบการเขียนที่เปนเหตุเปนผล (Cause and Effect or Before - After)  

 

   Why do people tell lies? One reason is fear. A child breaks a glass.  

He is afraid that his mother will punish him. So he tells a lie. He says the cat  

broke it. People need courage to tell truth. But not all lying comes from fear.  

Many people tell lies from greed, to get money.  

A fruit-seller about his fruit. He says his mangoes are sweet but in fact  

they are not. Laying I s very bad habit. It is may useful for a time. But in the end  

it brings shame and sorrow. No one trusts a liar. No one wants to be his friend. 
                                              

 
Main Idea 

 
 

Cause   Effect 

(of telling lies) 

 

Fear                     greed                           useful for a time                    shame and sorrow 

 

          Untrustworthy                                                                unwanted 

        No one trusts a liar                                                  no one wants to be friend 

  
Top-level organization is Cause and Effect 

The main idea from the top-level organization is cause and effect of telling lies. 

Key word = why, reason. กิตดา ปรัตถจริยา (2540 : 33-34) 

  

4 .รูปแบบที่เปนการเขียนเปรยีบเทยีบ (Comparison - Contrast) 

รูปแบบการเขียนเปรียบเทียบมี 2 รูปแบบ คือ   เปรียบเทียบความเหมือน (Comparison) และ

เปรียบเทียบความแตกตางๆ (Contrast) 

  ในการเขียนขอความเปรียบเทียบนั้น บางครั้งผูเขียนจะเขียนเปรียบเทียบความเหมือน 

และความแตกตางอยูในยอหนาเดียวกันผูอานจะตองทราบวาผูเขียนกําลังเปรียบเทียบสิ่งใด   
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คําชี้แนะที่ชวยใหผูอานเขาใจลักษณะของขอเขียนแบบนี้ ไดแก 

 even though   both…..and  but 

 rather    yet   not 

 however   in spite of  otherwise 

 in contrast    although  on the contrary 

 on the other hand  whereas  just as different 

 

  When spring comes, our apple tree                When summer comes, our apple tree 

            Is very full flowers.                                         Is very full of green. 

  And when a bird sits on a branch                   And everywhere you look in it 

              The petals fall in showers.                           There is a leafy screen. 

  When autumn comes, our apple tree              When spring comes, our apple tree 

              Is full things to eat.                                         Is full of snow and ice 

  The apples hang from every branch               And rabbits come to visit it……. 

             To tumble at our feet.                                     We think our tree is nice. 

 

รูปแบบการเขียนที่เปนการเปรียบเทียบ  การบอกความแตกตาง  (Comparison – Contrast) 
 

Main Idea 
 

                                        Comparison of our apple tree 
 
In spring                     in summer                            in autumn                          in winter 
 
Very full of flower                                                                          full of snow and ice 

Bird sits on branch                                                                      rabbits came to visit 

Petals fall in shower                                                                     (we think) it’s nice 

 

  Very full of green leaves                          full of think to eat the - 

                         is a leafy screen                                     apples hang from every  

                                                                                         branch 
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 Top – Level organization is the Comparison – Contrast. 

The main idea from the top – level organization is comparison of our apple tree in each 

season. (กิตดา  ปรัตถจริยา 2540 : 35-36) 

 คารเรล (Carrell.  1984 : 446)   กลาววา โครงสรางระดับยอดทั้ง 5 ชนิด   ใชกันมาก เชน  

บทความทางการเมือง  มักมีรูปแบบของโครงสรางระดับยอดชนิดการเปรียบเทียบและมีการลง

ความเห็นในลักษณะของการเอนเอียง   ขณะที่บทความทางหนังสือพิมพมักจะใชรูปแบบการบรรยาย  

เพื่อใหรูวาใครทําอะไร  ที่ไหน เมื่อไร   และอยางไร สวนเรื่องราวทางวิทยาศาสตรมักจะใชรูปแบบชนิด

ปญหา  การแกไข  โดยจะเริ่มตนดวยการเสนอปญหากอน แลวจึงจะเสนอขอแกไข  เชนเดียวกัน

รายงานการวิจัยทางจิตวิทยาที่จะใชปญหา – การแกไข เปนวิธีการนําเสนอโดยแบงเปนตอน ซึ่งมักจะ

เปนปญหา   วิธีดําเนินการทดลอง ผลการวิจัย   และการอภิปรายผล สวนขอมูลทางประวัติศาสตรจะ

ใชลักษณะของกลุมรายการชนิดเรียงลําดับตามเวลา  

 คารเรล ไดใชแผนผังแสดงใหเหน็ระดับข้ันของโครงสรางยอด 4 ชนิด ตามแนวของ ไมเยอร  

โดยใชขอความสั้นๆ  4 แบบ ดังนี้ไปนี ้

 1. กลุมของการใหรายละเอยีดของเรื่อง (Collection of Description)  

 

Our 25th high school reunion was held last year. We saw many old friends, dance 

until dawn, and agreed to meet again in five years. 
 

หัวเรื่อง 
Topic 

  25th high school reunion 

 

        

A                                       B                                 C 

               (Saw old friends)        (Danced until dawn)       (Agreed to meet again) 

รายละเอียดของ A, B และ C ไมมีความเกี่ยวของกันรายละเอียดแตละกลุมตางก็เปนอิสระตอกัน 
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2. การแสดงความเปนเหตุเปนผล (Cause-Effect) 

   

Sally wasn’t eating well, exercising or resting enough. As a result, she felt weak and 

run down and never wanted to do anything. 

 
 

หัวเรื่อง 
Topic 

(Sally’s health) 

 
 
 
                                      เหตุที่เกิดกอน                             ผลทีเ่นื่องมาจากเหต ุ

                                (Sally not eat swell………..)           (Sally fells weak………...)           

ความเกี่ยวของระหวางรายละเอียด  A และ B เปนความสัมพนัธในรูปของเหตุทีเ่กดิกอนกับ

ผลที่ตามมา รายละเอยีด B คือ ผลของสาเหตุ A 

4. ปญหา-การแกไข (Problem-Solution) 
   

 Pollution is a problem; polluted rives are health hazards and eyesores. One solution 

is to bar the dumpling of industrial wastes. 
 

หัวเรื่อง 
Topic 

(Pollution) 

 
 
 
                                     A                                                                          B 

                                Problem                                                                Solution 

                (Pollution is a problem….)                           (bar dumpling of industrial waste) 

ความเกี่ยวของรายละเอียด A กับ B เปนความสัมพนัธกนัในรูปของปญหากับการแกปญหา

การแกปญหาจะสอดคลองกับความตองการที่เกิดจากปญหา 
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4. การเปรียบเทียบ (Comparison) 

   

Despite evidence that smoking is harmful, many people claim this is not so. 

Although smoking has been related to lung and heart disease, for some people smoking 

may relieve tension. 
 

หัวเรื่อง 
Topic 

(Smoking) 

 

 

 

 

                                             A                                                          B 

                            ทัศนะหนึง่                                                       ทัศนะตรงกนัขาม 

                          One view                                                        Opposing View      

             (Smoking harmful, related to lung                         (smoking may relieve tension) 

             and heart disease) 

 
4.3 วิธสีอนอานโดยการใชโครงสรางระดับยอด    

 วิธีสอนอานโดยการใชโครงสรางระดับยอด มีหลกัการ และทฤษฎีมาจากการมีปฏิสัมพันธ 

ระหวางผูเขียนและผูอาน ถาผูอานเขาใจโครงสรางการเขียนของผูเขียนก็จะทาํใหเขาใจเรื่องที่อานไดดี 

และรวดเร็วขึ้น ทั้งนี้เพราะสามารถจะจับใจความสําคญัของเรื่องที่อานไดเร็วขึ้น และทราบวาเรือ่งที่

อานเกี่ยวกับอะไร การใชประสบการณเดมิในการอานเปนองคประกอบที่สําคัญของการอาน จะชวยให

การเดาความ และการจับใจความสาํคัญของเรื่องเร็วขึน้ การใชสายตากวาดความสาํคัญของขอความ

ก็ยอมจะทําไดดีข้ึน การมีสมาธิในการอานอยางตรงประเด็นจะชวยใหมีการอานมีประสิทธิภาพ จับ

รายละเอียดของเรื่องได และในขณะเดียวกัน จะจําเรื่องไดดีอีกดวย การตีความ และขยายความกจ็ะ

ทําไดดีในลําดบัตอมา (เสาวลักษณ รัตนวชิช. 2531 : 89)    

 สวนบารทเลท็ท (Bartlett.1985 : 165-210) ไดทําการศึกษาการใชโครงสรางระดบัยอด 

และใหข้ันตอนการสอนโครงสรางระดับยอดไวดังนี ้
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 1. ผูสอนตองตระหนักวา ความคิดรวบยอดของเนื้อเร่ืองของโครงสรางระดับยอดเปน

ส่ิงจําเปน ถาผูเรียนไมมีความรูเร่ืองนี้ ผูสอนตองเริ่มตนสอนใหผูเรียนรูจักกอน 

 2. ความรูเร่ืองโครงสรางระดับยอด 4 รูปแบบ คือ แบบรายการ แบบเปรียบเทียบ แบบเปน

เหตุ เปนผล และแบบปญหา - การแกไข เปนสิ่งสําคัญ ที่ตองสอนใหผูเรียนไดรู 

 3. ในขณะที่อานควรสอนใหผูเรียนรูจักคนหาโครงสรางระดับยอด ในเนื้อเร่ืองแรกๆ พวก

เขาอาจตองการความชวยเหลือจากครูผูสอน และตอไปจะคอยๆ ชวยเหลือตนเองได 

 4. ระหวางที่อาน ผูเรียนควรรูวาโครงสรางที่ผูเรียนคุนเคยอยูหรือไม ผูสอนจําเปนตองสอน

ใหผูเรียนรูจักใชกลวิธีนี้ และมีโอกาสไดอธิบายถึงความสัมพันธที่ผูเรียนไมแนใจ หรืออาจใชการเดา

ความดวยก็ได 

 5. หลังจากการอาน ผูเรียนควรไดรับการตรวจสอบประสิทธิภาพของการสอนโดยใช

โครงสรางระดับยอดที่ใชอยูเสมอและเปนประโยชนมาก เพื่อเปนการพิสูจนวาผูเรียนมีกระบวนการอาน

เปนของตนเอง ควรใหผูเรียนไดพูดคุยถึงกระบวนการที่ใช 

 นอกจากนี้ บารทเล็ทท  ยังไดใหเกณฑในการตรวจสอบประสิทธิภาพของการสอนโดยใช

โครงสรางระดับยอดไว ดังนี้ 

 1. ผูสอนออกแบบกระบวนการหาความรูความเขาใจภายใต ยุทธวิธีโครงสรางระดับยอด 

และใชศัพทเพื่อการสื่อสารในการอภิปรายถึงกระบวนการ 

 2. ผูสอนพูดคุยถึงองคความรูที่เกี่ยวของกับยุทธวิธีมากกวาสิ่งอื่นๆ ที่ไมใชตัวอางอิง

เฉพาะในยุทธวิธีนี้ รวมทั้ง 

 2.1 ในการสื่อสารตองการรูอะไรบางเกี่ยวกับเนื้อหา 

 2.2 จากขอ 2.1 จําอะไรไดบาง 

 2.3 จะรูไดอยางไรวา โครงสรางชนิดไหนเปนชนิดไหน 

 2.4 รูปแบบโครงสรางระดับยอดคืออะไร 

 2.5 จากขอ 2.1 – 2.4 ตองคํานึงถึงอะไรบาง 

 2.6 จะไดอะไรที่เกี่ยวกับโครงสรางระดับยอด 

 2.7 จะตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงงานที่ทําไวไดอยางไร 

 3. ผูสอนพูดคุยประโยชนโครงสรางระดับยอด 

 4. ลักษณะเดนของงาน ถูกรวบรวมเขาเปนเนื้อหาเดียวกันกับกระบวนการทางความรู โดย

มีการวางแผนการกระทํา และการตรวจสอบแผนงาน 

 5. ผูสอนพูดคุยถึงประโยชนของคําชี้แนะ (Key Words) เพื่อกระบวนการทางความรู ซึ่งจะ

ชี้ใหเห็นประสิทธิภาพของผูเรียนทุกคน 
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 6. จัดใหผูเรียนมีการฝกฝนที่เหมาะสมเปนรายบุคคล เกี่ยวกับการใชกลวิธีโครงสราง 

ระดับยอด 

 7. มีการทบทวนเกี่ยวกับกระบวนการ และประโยชนที่เกี่ยวกับเนื้อหาของโครงสรางระดับ

ยอด และใหเรียนใชบอยๆ 

 8. มีการใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน และผูสอนในเรื่องของความสําเร็จของปฏิสัมพันธ

และคุณลักษณะของการสอน 

 จะเห็นไดวา ในการสอนอานโดยใชโครงสรางระดับยอด กอนสอนผูสอนตองเตรียม

บทเรียนเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอน   และเตรียมอุปกรณการสอนใหพรอม  และเริ่มดวยการเสนอ

แผนผังแสดงโครงสรางของรูปแบบการเขียนทั้ง 4 ชนิดพรอมคําชี้แนะใหผูเรียนไดเห็นความแตกตาง

ของแตละรูปแบบกอน แลวจึงอธิบายพรอมยกตัวอยางและใหผูเรียนฝกอานและเขียนแผนผัง เสร็จแลว

รวมกันตรวจสอบ และสรุปอภิปรายทีละแบบเปนลําดับไป   เมื่อครบทุกแบบแลวจึงสรุปรวบยอดเพื่อ

ทบทวนทั้งหมดอีกครั้ง ซึ่งโดยทั่วไปขอความตอนหนึ่งจะประกอบดวยโครงสรางระดับยอดอยางนอย 1 

ชนิด สวนกระบวนการ เทคนิคโครงสรางระดับยอด หมายถึง ข้ันตอนในการใชเทคนิคโครงสรางระดับ

ยอดใน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

 1. การใชเทคนิคโครงสรางระดับยอด ในการเขียนหรือการเรียบเรียงเรื่องราวของผูเขียน 

 2. ข้ันตอนที่ผูอานใชเทคนิคโครงสรางระดับยอดมาชวยในการอาน เพื่อพิจารณาหา

จุดมุงหมายหรือความตั้งใจผูเขียน 

 3. ข้ันตอนที่ผูอานใชเทคนิคโครงสรางระดับยอดมาชวยในการสรางมโนภาพ ระลึกเรื่อง

ยอ หรือจํารายละเอียดของเรื่อง 

 
งานวจิัยตางประเทศ 

 บารทเลทท (Bartlett. 1979 : 6641 – A)  สอนโครงสรางระดับยอดของขอเขียนเชิงสาธก

โวหารแกนักเรียนเกรด 9 จํานวน 325 คน ในโรงเรียนขนาดใหญ   โดยใหผูเรียนบงชี้ และใชโครงสราง

ระดับยอดของขอเขียนแบบเหตุผล ขอเขียนเปรียบเทียบ    ขอเขียนบรรยายคุณลักษณะ และขอเขียน

ปญหา – การแกไข    ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนใชกลวิธีการอานโดยบงชี้โครงสรางระดับยอด   สามารถ

จําเรื่องราวที่อานไดมากกวาผูเรียนที่ไมไดรับการฝกการใชโครงสรางระดับยอด 

 เมเยอร และคนอื่นๆ (Meyer and others. 1980 : 96) ไดศึกษากลวิธีในการอานของ

ผูเรียนเกรด 9 จาก Mesa, Arizona วา จะใชโครงสรางระดับยอดหรือไม และผลของคําไขทางภาษาที่

มีตอการโครงสรางระดับยอด  โดยใชเร่ืองที่เรียบเรียงไวเปนอยางดี และเปนโครงสรางระดับยอดแบบ

ปญหา-การแกไข สําหรับฉบับที่เรียบเรียงไมดีนั้น  มีใจความสําคัญเหมือนกับฉบับแรก แตตัดคําไขทาง
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ภาษาที่บอกชนิดของโครงสรางระดับยอดออก  ผลการวิจัยพบวา  ผูเรียนนอยกวา 50% ของผูเรียน

เกรด 9 ใชโครงสรางระดับยอดในการอานและระลึกถึงเรื่องที่อานแลว และ 22% ของผูเรียนกลุมนี้ใช

ในการเขียนบันทึกความจําดวย ผูเรียนที่มีความเขาใจในการอานสูง  ผูใชโครงสรางระดับยอดจะจดจํา

ใจความของเรื่องไดมากกวา และสามารถแยกขอความที่เคยและไมเคยอานออกจากกันไดดีกวากลุม

ผูเรียนที่ไมใชโครงสรางระดับยอด 

 แมคเดอรมอทท และบริดแมน (McDermott and Bridgman. 1991 : 122-A) ไดทดลอง

สอนโดยใชโครงสรางระดับยอด  ในการสอนโครงสรางแบบบรรยาย และปญหา - การแกไข  แกผูเรียน

เกรด 4 จํานวน 66 คน ผลการวิจัยพบวา 

 1. กอนการฝกใชโครงสรางระดับยอด ผูเรียนที่เกงจะสรปุบทความปญหา - การแกไข ได

ดีกวาผูเรียนระดับปานกลางและผูเรียนออน 

 2. ผูเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชโครงสรางระดับยอด สามารถสรุปบทความปญหา - การ

แกไข ไดดีกวา ผูที่ไมไดรับการสอน 

 3. การสอนผูเรียนที่เรียนปานกลางและเรยีนออน โดยใชโครงสรางระดับยอดชนิดปญหา -

การแกไขเปนวิธีทีม่ีประสิทธิภาพ ในการแกไขปรับปรุงความเขาใจในการอาน 

 4. การสอนโครงสรางระดับยอดชนิดบรรยาย ไมแตกตางกัน คือความเขาใจในการอาน

ของผูเรียนทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมไมแตกตางกัน 

 เทยเลอร (Taylor. 1984 : 405-408) ไดศึกษาการระลึกได (Recall) ของนกัเรียนและ

ความสามารถทางการอานของนักเรียนระดับ 6 และระดับ 4 ซึ่งแบงเปนกลุมที่มีความสามารถในการ

อานดี ปานกลาง และออนและกลุมใหญ ผลการทดลองปรากฏวากลุมใหญ ระลึกถงึเรื่องที่อานแลวได

ดีกวาทุกกลุม นักเรียนระดับ 6 กลุมเกงใช TLS มากกวานักเรียนกลุมออนและนกัเรียนที่ใช TLS จะใช

เวลาในการระลึกมากกวา 

 
งานวจิัยในประเทศ 

 เสาวลักษณ  รัตนวิชช (1987 : 95-101) ทําการศึกษาผลการใชบทเรียนโมดูลประกอบ

โครงสรางระดับยอด ในการสอนอานภาษาอังกฤษแกผูเรียนชันมัธยมศึกษาปที่ 4 ในประเทศไทย 

เปรียบเทียบกับการสอนอานแบบเดิมโดยวัดความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ ทัศนคติในการอาน

ภาษาอังกฤษ ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษและผลสัมฤทธิ์ของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  

สังคมศึกษา วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร กลุมตัวอยางคือผูเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ 

ในประเทศไทย ที่ไดมาจากการสุมแบบหลายขั้นตอน จากภาคทางภูมิศาสตรทั้ง 4 ภาค แลวสุม

นักเรียนมาโรงเรียนละ 100 คน แบงกลุมทดลอง 50 คน ใชเวลาทดลอง 15 คาบ ผลการวิจัยพบวา 
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 1. นักเรียนในกลุมทดลองทัง้ 4 โรงเรียน มีความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษสงูกวา

กลุมควบคุม 

 2. นักเรียนในกลุมทดลองทัง้ 4 โรงเรียน มีความสามารถในการอานภาษาองักฤษแตกตาง

จากกลุมควบคุม 

 3. นักเรียนในกลุมทดลองทัง้ 4 โรงเรียน มีทัศนคติตอการเรียนวิชาการอานภาษาอังกฤษ

สูงกวานกัเรียนในกลุมควบคุม 

 รัตนา ศุภจรัส (2534:58-59) ศึกษาเปรียบเทียบความเขาใจในการอานและความสามารถ

ในการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนอานโดยการใชโครงสรางระดับยอด กับ

การสอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา ความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ  และความสามารถ

ทางการเขียนภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนที่ไดรับการสอนอานโดยโครงสรางระดับยอดและการสอนอาน

ตามคูมือครู แตกตางกัน โดยคะแนนเฉลี่ยความเขาใจในการอานและความสามารถในการเขียนของ

นักเรียนที่เรียนโดยใชโครงสรางระดับยอดสูงกวาคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่เรียนตามคูมือครู 

 ธวัศชา เดชสุภา (2535:101) ศึกษาผลของวิธีสอนโครงสรางระดับยอดและประสบการณ

เดิมที่มีตอความสามารถในการอาน  การเขียนภาษาอังกฤษ และการดึงประสบการณเดิมของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีประสบการณเดิม  และไดรับการสอนตางกันดวยวิธีสอนโครงสรางระดับยอด 

และวิธีสอนตามคูมือครู  ผลการวิจัยพบวา  ความสามารถในการอานของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดย

ใชโครงสรางระดับยอด กับนักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูแตกตางกัน โดยความสามารถทางการ

อานของนักเรียนที่เรียนโดยการใชโครงสรางระดับยอดสูงกวาคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่เรียนตามคูมือ

ครู 

 กิตดา  ปรัตถจริยา (2540 : 120)  ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบความเขาใจในการอาน 

ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ  เจตคติตอการอานและการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 4 ที่ไดรับการสอนโดยใชโครงสรางระดับยอดประกอบกลวิธีการเสริมตอการเรียนรูกับการสอนอาน

ตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา  ความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ และความสามารถในการเขียน 

ของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชโครงสรางระดับยอด ประกอบกับกลวิธีการสอนโดยใชโครงสราง

ระดับยอดประกอบกลวิธีการเสริมตอการเรียนรูดีกวา ผูที่ไดรับการสอนตามคูมือครู 

 รัชณี  หลักเหล็ก (2538 : 85) ศึกษาเปรียบเทียบความเขาใจในการเรียนการอาน

ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนแบบโครงสรางระดับยอด (TLS) ดวย

การจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกับการสอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการ

สอนแบบโครงสรางระดับยอดดวยการจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกับนักเรียนที่ไดรับการสอนตาม

คูมือครู มีความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 ปยวรรณ  ศิริรัตน (2543 : 87)  ศึกษาความเขาใจในการอาน ความสามารถในการเขียน

ภาษาอังกฤษและความสามารถในการทํางานรวมกันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการ

สอนแบบโครงสรางระดับยอดดวยการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ CIRC กับการสอนตามคูมือครู 

ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบโครงสรางระดับยอดดวยการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ 

CIRC กับนักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู มีความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 สุภาพ  บุตรสีทัด (2559 : 78)  ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอานภาษาอังกฤษและ

ทัศนคติตอการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนการอานโดยใช TLS, SQ4R 

และวิธีสอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา นักเรียนทั้ง 3 กลุม มีผลสัมฤทธิ์ในการอานแตกตางกัน โดย

ที่ผูเรียนกลุมที่เรียนดวยการใช TLS มีผลสัมฤทธิ์ทางการอานสูงกวากลุมอ่ืนๆ  

 อรวรรณ  บรรจงสวัสด์ิ (2534 : 90) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และเจตคติตอการอาน

วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยการสอนแบบศูนยการเรียนที่จัด

กิจกรรมการสอนแบบโครงสรางระดับยอดกับการสอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา นักเรียน ที่เรียน

การอานโดยใชชุดการสอนแบบศูนยการเรียนที่จัดกิจกรรมการแบบโครงสรางระดับยอด มีผลสัมฤทธิ์

ทางการอานวิชาภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียนที่เรียนการอานดวยการสอนตามคูมือครู 

 สรุปไดวา การสอนดวยโครงสรางระดับยอด  ทาํใหผูเรียนมีกระบวนการในการอาน โดยใช

โครงการเขียนของขอความนัน้ๆ ในการแสวงหาความหมายรวมจากการอาน ทาํใหผูเรียนสามารถ

เขาใจเรื่องที่อานไดดี มีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น 

 

5. เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวของกับทฤษฎีโครงสรางประสบการณเดิม  
 5.1 ทฤษฎีโครงสรางประสบการณเดิม (Schema Theory) 
 ทฤษฎีโครงสรางประสบการณเดิม เปนทฤษฎีที่ใหเห็นความสําคัญของความรูเดิมโดยอิง

ทฤษฎีภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยา ในขอบขายของจิตวิทยาภาษาศาสตรที่เกี่ยวกับการอานซึ่งไดรับ

อิทธิพลจากจิตวิทยาภาษาศาสตรในรูปแบบที่ (Goodman. 1982 : 120 – 135)   เรียกวา เกมการทาย

ทางจิตวิทยาภาษาศาสตร (Psycholinguistic Guessing Game)   กลาววา   เปนกระบวนการซึ่งเปน

วงจรที่เร่ิมต้ังแตการรับขาวสารจากสิ่งที่อาน (Input Text) การแปลความหมายหรือการทายสิ่งที่อาน

นั้น การทดสอบ การทบทวน หรือย้ํา การทายที่ไดทายไปแลว ในกระบวนการนี้ผูอานถึงแมวาจะเปน

ผูอานที่มีความเชี่ยวชาญในการอานก็ตาม จะไมไดใชตัวแนะ (Clues) ทั้งหมดซึ่งมีอยูในขอความนั้น 

ในการเดาความหมายของขอความที่อาน แตผูอานจะใชความรูเดิมเกี่ยวกับเร่ืองที่อาน จึงจะสามารถ

เขาใจเรื่องนั้นได  
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 ความเขาใจในเรื่องที่อานจะเกิดขึ้นได เมื่อผูอานนําความรูจากขอความในเรื่องที่อานและ

จากโครงสรางความรูที่ผูอานเก็บรบรวมไวเดิม เอามาจัดเขาเปนกลุมของความคิดอันเดียวกัน 

(Schemata) โดยเรื่องที่บรรจุไวดวยกันตองมีความหมายสอดคลองกัน ในโครงสรางความรูจะมี

ชองวาง (Slot) เตรียมไว สําหรับสวนประกอบใหมที่จะเติมเขาไปเพื่อความเขาใจ ซึ่งเปนความรูใน

หัวขอตางๆ ที่อานขอความ แตนอยครั้งที่ผูอานจะพบสวนประกอบที่ตองการในเรื่อง ดังนั้น จึงตองเปน

หนาที่ของผูอานเองที่จะตองสรางความสัมพันธใหเกิดขึ้นระหวางความรูเดิม ในหัวขอนั้นๆ กับความรู

จากขอความในขณะที่กระบวนการนี้กําลังดําเนินการอยู ผูอานก็จะเร่ิมสรางความหมายขึ้นมาเรื่อยๆ 

จนกระทั่งชองวางนั้นมีสภาพที่เต็มสมบูรณ แลวความเขาใจจึงเกิดขึ้น 

 จากกระบวนการอานขางตนจะเห็นไดวาความรูเดิมเปนปจจัยหนึ่งของการอานถึงแมวา

จะตองมีปจจัยอื่นเขามามีสวนชวย ในการอานนั้นใหสมบูรณอีกก็ตาม  ความรูเดิมที่ผูอานนํามาสูเร่ือง

ที่อานก็แสดงใหเห็นวา สมองของผูอานไมไดวางเปลาในขณะที่อาน   กระบวนการใชความคิดเพื่อทํา

ความเขาใจในเรื่องที่อาน   ทําใหผูเชี่ยวชาญการอานสนใจศึกษาการใชความรูเดิมของผูอานใน

กระบวนการอานมากยิ่งขึ้น   การเรียนภาษาที่สองหรือภาษาตางประเทศ   ความรูเดิมยังมีบทบาทตอ

ความเขาใจภาษา   ที่เปนตัวแทนของวัฒนธรรมที่ตางออกไปจากวัฒนธรรม  ในสังคมของผูเรียน และ

เห็นไดชัดเจนที่สุดในการเรียนรูทักษะการอาน จึงมีผูสนใจศึกษาคนควา เกี่ยวกับบทบาทของความรู

เดิมในทักษะการอานเรื่อยๆ  ดังนั้น จึงไดมีการนําเอาตัวแปรตางๆ เขามารวมศึกษาทําใหไดขอคนพบ

ที่แตกตางกันออกไป ดังตอไปนี้ 

 ฉัตรสุดา ดวงพลอย. (2526 : 6-7; อางอิงมาจาก Meyer. 1975; Thorndike.1977; 

Marchall and Glock. 1978 – 1979) กลาววา หลักการของทฤษฏีประสบการณเดมินั้น ถือวาทั้ง

ผูอาน และผูเขียนตางก็มีประสบการณเดมิ (Schema) เปนสวนสําคญัในการเรียนรู ทฤษฏี

ประสบการณเดิมต้ังสมมติฐานวา ความรูและความจาํของมนษุยกอรูปรางขึ้นในลักษณะที่เปน

โครงสราง (Structure) มิใชหารูปแบบไมได ดังนัน้เมื่อผูอานถายทอดความรู   ความคิดเห็น ซึ่งกคื็อ 

ประสบการณเดิมออกมาเปนงานเขยีน งานเขียนนัน้จึงเปนตัวแทนโครงสรางความรูของผูเขียน   ถา

ประสบการณเดิมของผูอาน และผูเขียนแตกตางกันมาก ดังนัน้ผูอานจะไมเขาใจเรื่องที่ตนอาน   

นอกจากนีป้ระสบการณเดมิยังมีความพยายามรวมไปถึงลักษณะโครงสรางของงานเขียน (Schema of 

the text) ในลักษณะตางๆ เชน นิทาน นิยาม บรรยายโวหาร (Expository Prose) เปนตน ซึ่ง

หมายความวา ลักษณะโครงสรางภายในของงานเขียนแตละประเภท (Genre) ก็ยอมแตกตางกนั

ออกไป   และแมแตงานเขียนประเภทเดยีวกันก็สามารถมีโครงสรางทีต่างกนัได ข้ึนอยูกับตัวผูเขยีนที่

เลือกใหระดับความสาํคัญแกขอความใด นักจิตวทิยาการเรียนรู (Cognitive Psychologist)  จึงไดต้ัง

สมติฐานวา   โครงสรางหรือการเรียบเรียงเนื้อหาของงานเขียนยอมจะมอิีทธิพลตอการอาน และไดทํา
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การวิจยัเพื่อพสูิจนสมมติฐานอยางกวางขวาง โดยใชวิธกีารวิเคราะหภาษาในระดบัที่สูงกวาดับ

ประโยค (Discourse Analysis) เปนเครื่องมือในการวิเคราะหงานเขียนนั้นๆ  

 รูเมลฮารท (วไลพร  ฉายา. 2530 : 18 ; อางอิงมาจาก Rumelhart. 1981 : 22 – 23) ได

สรุปการนําทฤษฏีประสบการณเดิมมาใช อธิบายการอานดังนี้ คือ ความเขาใจในการอานจะเกิดขึ้นได 

หากผูอานมีความรูทางภาษา (Linguistic Knowledge) และความรูทั่วไป (General Knowledge of 

the World)  ในขณะที่อานความรูเหลานี้จะถูกกระตุนใหทํางานโดยกระบวนการทางสมอง ผูอานจะใช

ประสบการณเดิมหรือโครงสรางความรูเดิมทั้งทางดานภาษา และความรูทั่วไปที่มีอยูพรอมแลวมาชวย

ในการทําความเขาใจเรื่องที่อาน เพราะขอเขียนใดๆ    ก็ตามเปนเพียงขอมูลทางภาษาที่ผูเขียนเตรียม

ใหผูอานเทานั้น ผูอานจะตองสรางความหมายขึ้นเอง    โดยการนําโครงสรางความรูเดิมที่มีอยูมา

สัมพันธกับขอเขียน   ในตัวโครงสรางความรูเดิมจะมีชองวางอยูในกระบวนการอานใหดําเนินไป ผูอาน

จะเริ่มไดความหมายจากสิ่งที่อานมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อชองวานั้นมีสภาพที่เต็มสมบูรณ  (Instantiation of 

Schemata) 

 คาเรล และอิสเตอรโฮลด (Carell and Eisterhold. 1983 : 56) ไดแบงโครงสรางของ

ความรูออกเปน 2 ชนิด คือ  

 1. โครงสรางความรูเกีย่วกับรูปแบบ (Formal Schemata) หมายถงึ การที่ผูอานมีโครง

ความรูเกีย่วกบัโครงสรางของงานเขียนในลักษณะตางๆ เชน การเขียนเชิงสาธกโวหาร นทิาน นยิาย 

วิทยาศาสตร หรือหนังสือพมิพ ถาผูอานมคีวามรูสึกไวตอลักษณะโครงสรางของการเขียน และรูจกัใช

ความรูเดิมเหลานี้ใหเปนประโยชน ในขณะที่อานจะชวยไดเปนอยางมากในดานความเขาใจ และความ

ทรงจํา ลักษณะโครงสรางของขอเขียนของเรื่องราวตางๆ จะแตกตางกนัไป และมกัมีลักษณะโครงสราง

ของขอเขียนเฉพาะแตละชนิด เชน นิทาน หรือเร่ืองสั้น ก็จะมโีครงสรางเปนฉาก (Setting) เร่ิมเร่ือง 

(Beginning) ลําดับเหตุการณในเรื่อง (Development) และตอนจบ (Ending) ในบรรดาโครงสรางของ

ขอเขียนทัง้หมด โครงสรางของขอเขียนแบบเลาเรื่องคอนขางงาย และเปนที่คุนเคยกันมากจนอาจจะ

นับไดวา โครงสรางแบบสากล  เพราะลักษณะโครงสรางขอเขียนประเภทนี้ มักไมคอยมีวัฒนธรรมของ

แตละชาติไปแทรกซอนไดมากเหมือนลักษณะการเขียนประเภทอื่นๆ ผูอานสวนมากมักจะมีโครงราง

ความรู เกี่ยวกบัโครงสรางขอเขียนเปนการเลาเรื่อง (Narrative Schemata) มาแลว 

 2. โครงสรางความรูเกี่ยวกับเนื้อหา (Content Schemata) คือ การที่ผูอานมีความรู

เกี่ยวกับเนื้อหาของเรื่องในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งมากอน เชน เศรษฐศาสตร การแพทย ธุรกิจ 

ประวัติศาสตร เปนตน จะชวยใหเกิดความเขาใจดีข้ึน ผูอานที่มีโครงสรางความคิดแขนงนี้จะรับรูเร่ือง

ไดเร็วกวาผูที่ไมเคยมีประสบการณความรูทางเนื้อหาเหลานี้มากอน 
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 วิลเลี่ยมส (Williams. 1984 : 1634 – A) ไดทําการวิจัยเพื่อที่จะทดสอบความรูเดิมของ

นักศึกษามหาวิทยาลัย จํานวน 64 คน โดยแบงผูเรียนออกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่มีความสามารถใน

การอานสูง 36 คน และกลุมที่มีความสามารถในการอานต่ํา 28 คน จากนั้นจึงสุมนักศึกษาทั้ง 2 กลุม 

เขากลุมการทดลอง  กลุมแรกเปนกลุมที่ใหผูอานมุงที่จะอานเอาขอมูลจากเร่ืองที่ใหโดยไมคํานึงถึงสิ่ง

อ่ืน และกลุมที่ 2 คือ กลุมที่ใหผูอานไดรับการกระตุนความรูเดิม  ผูอานที่ไดรับการกระตุนใหใชความรู

เดิมนั้น สามารถอานไดถูกตองกวาผูอานในกลุมที่ใหอานโดยมุงเอาขอมูลอยางเดียวเปนปริมาณ 23% 

- 55% นอกจากนี้  ยังพบวาผูอานที่มีความสามารถในการอานต่ํา อานโดยใชความรูเดิมไดถกูตองนอย

กวาพวกที่มีความสามารถสูง 

 ลีวาย และเฮาส (Levine and Haus. 1985 : 391 – 397) ไดรวมกันศึกษาผลของความรู

เดิมตอความเขาใจในการอานของผูเรียนระดับ 2 และ 3 จํานวน 200 คน ที่เรียนภาษาสเปนเปนภาษา

ที่สอง  โดยใหกลุมตัวอยาง อานรายงานเอกสารจริงเกี่ยวกับการแขงขันเบสบอลในหนังสือพิมพสเปน 

ชื่อ La Opinion หลังจากนั้น จึงทดสอบความเขาใจในการอานดวยแบบทดสอบเลือกตอบ 12 ขอ 

ประกอบดวยคําถาม 2 แบบ คือ แบบตรงตัวตามเนื้อหาและแฝงนัยตามเนื้อหา ผูวิจัยทดสอบความรู

เดิมกอนการอานโดยใชแบบสอบถามเลือกตอบ 9 ขอ พบวา กลุมตัวอยางมีความรูเดิมอยูระดับที่

จํากัด 52 คน ระดับสูง 38 คน ผลการวิเคราะหขอมูลจากผูเรียน 90 คน ผลการวิจัยพบวา  

 1. ความรูเดิมเปนปจจัยที่สําคัญ และมีผลตอความเขาใจในการอานแตกตางกัน ใน

คําถามทั้ง 2 ประเภท เมื่ออนุเฉทที่อานอยูในระดับคอนขางยาก 

 2. ความรูเดิมมีความสําคัญมากกวาระดับชั้นที่ผูอานเรียนอยู กลาวคือไมจําเปนเสมอไปที่

ผูอานเรียนอยูในระดับสูงกวา จะสามารถอานไดดีวาผูอานที่เรียนอยูในระดับตํ่าลงมา  ถาหากขาด

ความรูเดิมในเรื่องที่อานนั้น 

 จากแนวคิดของทฤษฎีประสบการณเดิม และผลการวิจัยพอสรุปไดวา ความเขาใจในการ

อานจะเกิดขึ้นไดตองมีองคประกอบ ดังตอไปนี้ คือ 

 1. ความรูทางภาษา 

 2. ประสบการณ ความรูทั่วไป ซึ่งรวมถึงความรู และความพรอมในเนื้อหาที่ผูอาน 

    มีตอส่ิงที่อาน 

 3. ความสมบูรณของเนื้อเร่ืองหรือขอเขียนนั้นๆ 

 4. โครงสรางของขอเขียน 

  การอานที่ไดผล ทําใหเกิดความเขาใจดีข้ึน และรวดเร็วขึ้น สามารถจับใจความสําคัญ 

หรือสรุปความสําคัญ แยกแยะรายละเอียดของเรื่องที่อานไดนั้น ผูอานตองรูจักใชความรูสะสมจาก

ประสบการณเดิม  ที่ไดเรียนรูมาบูรณาการกับเร่ืองที่อาน โดยตองรูจักสังเกตโครงสรางของขอเขียนวา
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เปนอยางไร ควบคูกันไปดวย ซึ่งการสังเกตโครงสรางของขอเขียนนั้น  ทําไดไมยากเพราะปกติขอเขียน

ที่ดี จะมีตัวบงใหเห็นอยางชัดเจนวา เปนการบอกรายการ การลําดับเหตุการณ หรือการเปรียบเทียบ

ความเหมือนความตางและอื่นๆ  เสมอ 

 นอกจากนี้ รัดเดลและรัดเดล (Ruddel and Ruddel. 1995: 52 – 60) ไดกลาวถึง ทฤษฎี

ความรูเดิมวามีความเกี่ยวของกับการเก็บและรวบรวมประสบการณและความรูเดิมดานตางๆ ที่อยูใน

ความทรงจําของเรา ซึ่งความรูเดิมเหลานี้ไดเก็บรวบรวมมาจากสภาพแวดลอม ประสบการณ ทั้งยัง

สามารถนํามาประยุกตใชใหเขากับประสบการณใหมไดอีกดวย ความรูเดิมอาจหมายถึงกลุมของ

ขอมูล หรือหนวยความรูตางๆ ที่ถูกนํามาใชจัดและสรางความหมายแกส่ิงตางๆ ที่ไดพบในชีวิต 

ประจําวันความรูเดิมพัฒนาจากประสบการณทั่วไป จนกระทั่งรวมเปนหนวยความรู ที่เฉพาะเจาะจง 

ลงไป ซึ่งอธิบายไดโดยนํามาโยงเขากับแนวความคิดตางๆ การรวบรวมประสบการณและสิ่งที่เกี่ยวของ

อ่ืนๆ มีความสําคัญตอพัฒนาการทางภาษาและการเรียนรูภาษาของเด็กมาก ทั้งยังนําไปสูการอธิบาย

ส่ิงที่กําลังจะพบเจออยูไดความรูเดิมเปนสิ่งที่ถูกสรางมาจากสภาพแวดลอมและประสบการณตางๆ ซึ่ง

ไมสามารถแยกออกจากกันได 

 จากแนวคิดทฤษฏีประสบการณเดิม และผลการวิจัยพอสรุปไดวา  

 ความรูเดิมเปนปจจัยหนึ่งของการอาน ความรูเดิมที่ผูอานนําเขามาสูเร่ืองที่อานแสดงให

เห็นวา สมองของผูอานไมไดวางเปลาในขณะที่อาน กระบวนการใชความคิดเพื่อทําความเขาใจในเรื่อง

ที่อาน จะเกิดขึ้นตองมีองคประกอบ ดังนี้ 

  - ความรูทางภาษา 

  - ประสบการณความรูทั่วไป 

  - ความสมบูรณของเนื้อเร่ือง หรือขอเขียนนั้นๆ  

  - โครงสรางของขอเขียน 

 
5.2 ความสําคัญของความรูเดิมตอการเรียนรูภาษา 

 รูเมลฮารท (Rumelhart. 1981 : 22 – 23)  อธิบายวา ความเขาใจในการอานจะเกิดขึ้นได

หากผูอานมีความรูทางภาษา (Linguistic Knowledge) และความรูทั่วไป (General Knowledge of 

the World)  ในขณะที่อานความรูจะถูกกระตุนใหทํางานโดยกระบวนการทางสมอง ผูอานจะใชความรู

เดิมทั้งในดานภาษาและความรูทั่วไปที่มีอยูมาชวยทําความเขาใจเรื่องที่อาน เนื่องจากวาขอความที่

อานนั้นเปนเพียงขอมูลที่ผูเขียนตองการจะสื่อสารใหแกผูอานเทานั้น  ผูอานตองการความหมายขึ้นมา

เอง โดยการนําโครงสรางความรูเดิมที่มีอยูมาสัมพันธกับขอมูลใหมในตัวโครงสรางความรูเดิมนี้  

มีชองวางอยู  ในขณะที่ผูอานจะเริ่มไดความหมายจากสิ่งที่อานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  เมื่อชองวางนั้น  
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มีสภาพเต็มสมบูรณ จึงเกิดความเขาใจ 

 ในดานความเขาใจในการอานซึ่งเปนจุดมุงหมายหลักของการอานโดยทั่วไป โดยจิดาภา  

ฉันทานนท  (2541 :  53)  กลาววา ความเขาใจในการอานเปนสิ่งที่เกิดขึ้นภายในสมองซึ่งตองคํานึงถึง

องคประกอบสําคัญที่สงตอความเขาใจในการอาน คือ พื้นฐานความรูของอานในดานตางๆ  ดังนี้ 

 1. ความรูดานภาษา (Linguistic Schema) หมายถึง ความรูเกี่ยวกับตัวอักษร การสะกด

คํา คําศัพท โครงสรางไวยากรณ และสัมพันธภาพในขอความ 

 2. พื้นฐานดานเนื้อหา (Content Schema) หมายถึง ความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความรู

รอบตัวทั่วไป และความรูในเนื้อหาเฉพาะดานตามที่ปรากฏ หรือเกี่ยวของกับเนื้อหาในบทอาน 

 3. ความรูดานโครงสรางบทอาน (Formal Schema) หมายถึง ความรูเกี่ยวกับโครงสราง

ของงานเขียนประเภทตาง ๆ ที่ใชในการนําเสนอเนื้อหาในบทอาน ซึ่งมีหลายประเภท เชน ประเภท

บรรยาย (Descriptive) ประเภทเลาเรื่อง (Narrative) ประเภทเปรียบเทียบ (Comparison) เปนตน 

 ทั้งนี้ ฟดล  และสแปงเลอร (Fields and Spangler. 1995: 127-131) ไดกลาววา ในการ

เรียนรูภาษาเปนกระบวนการทางสมองซึง่มีความเกีย่วของกับความสัมพันธของสิง่ตางๆ ดังนี ้

 1. การจดจําคํา (Sight Word) เด็กเรียนรูคําศัพทสวนใหญจากการพบเห็นคําเหลานั้น

บอยๆ ในขณะที่อานขอความตางๆ  

 2. ความรูดานตัวอักษรและเสียง (Graph phonemic Awareness) เปนสิ่งที่ไมควร

มองขาม เด็กควรไดรูจากตัวอักษรจากการอาน การเขียน และเรียนรูการออกเสียงจากการสื่อสาร ไมใช

เรียนรูการอานและการเขียนจากตัวอักษร 

 3. ความรูดานความหมาย (Semantic Clues) ในการอานผูอานตองรูจักใชปริบท 

(Context Clues) เขาชวยในการทําความเขาใจ   ผูอานอาจไมทราบความหมายของคําทุกคาํ แตก็

สามารถจับใจความหรือเดาความหมายไดเมื่อนําปริบทตางๆ มาประกอบการอานดวย 

 4. ความรูดานไวยากรณ (Syntactic Clues) เด็กควรไดเรียนรูฝกโครงสรางประโยคใน

รูปแบบตางๆ โดยการสื่อสารหรือไดพบเห็นบอยๆ จากสิ่งที่อาน ไมใชการฝกทําซ้ําไปซ้ํามาอยางไร

ความหมายหรือแยกยอยออกจากทักษะทางภาษาอื่นๆ 

 5. ความรูเดิมของแตละบุคคล (Personal Schema) ครูควรชวยใหผูเรียนไดพัฒนา และ

ฝกใชความรูเดิมเขามาชวย ในการอานเนื่องจากทุกสิ่งที่มีความหมายและใกลเคียงกับประสบการณ ที่

เกี่ยวของกับผูเรียน ทําใหสามารถเพิ่มพูนความรูและความเขาใจใหเด็กไดเพื่อนํามาใชในการอาน 

 6. กลวิธีการบูรณาการ (Integrating Strategies) กลวิธีตางๆ ที่กลาวมาแลวนั้นลวนมี

ประโยชนแกผูอานทั้งสิ้น ทั้งยังไมสามารถแยกออกจากกันได ในการใชภาษาทุกครั้งตองบูรณาการ

กลวิธีตางๆ เขาดวยกันใหเหมาะสม 
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5.3 การใชความรูเดิมในการทาํความเขาใจในการอาน  
 ทฤษฎีของการอานจับใจความหลายทฤษฎีเนนความตื่นเตนของผูอานในการพยายาม

สรางความหมาย ซึ่งกิลเลท และเทมเพิล (Gillet and Temple. 1990:53-61) กลาววา ทฤษฎีความรู

เดิม (Schema Theory) ก็เปนทฤษฎีหนึ่งที่ทําใหผูอานมีโครงสรางอยูในใจ   ซึ่งเปนการรวบรวมความรู

รอบตัวของผูอาน ซึ่งความรูเหลานี้เรียกวา   ความรูเดิม (Schemata) ความรูเดิมเหลานี้มีชองวาง

ระหวางกันแตก็สามารถเชื่อมโยงกันได ในการอานแตละครั้งความรูเดิมเหลานี้   จะถูกนํามาใชเพือ่เตมิ

เต็มความหมายและรายละเอียดของเนื้อความที่กําลังอานอยู  ขอมูลรายละเอียดใหมจะถูกนําเขาไป

เติมในชองวางของความรูเดิม แลวก็จะทําใหเกิดการเชื่อมโยงกันของขอมูลใหมและความรูเดิม ทําให

สามารถจับใจความและสรางความหมายได และในการอานแตละครั้งผูอานตองใชความรูเดิม   เพื่อใช

ในการทําความเขาใจเนื้อเร่ืองอยู 2 ชนิด คือ ความรูเดิมจากการรวบรวมความรูรอบตัว และความรูเดมิ

ในดานโครงสรางทางไวยากรณของเนื้อความ 

 เมื่อทฤษฎีความรูเดิมเปนการพัฒนาความรูพื้นฐานเดิมซึ่งมีอิทธิพลตอประสบการณดาน

สังคมและวัฒนธรรมของเด็ก เชนเดียวกันกับข้ันตอนการพัฒนาดานภาษา เด็กเปนผูสรางความรูเดิม

ใหมีความหมาย ความรู เดิมเหลานี้ แสดงถึงกลุมของความหมายและลําดับข้ันที่พัฒนาจาก

ประสบการณของเด็กเอง เด็กคนหาความหมายของสิ่งที่พบเห็นไดเร็ว   โดยการประยุกตความรูเดมิทีม่ี

อยูจากการพัฒนาประสบการณพื้นฐาน หลักที่สําคัญของทฤษฎีนี้ของครู คือ คอยชวยเหลือเด็กในการ

สรางความรูเดิมข้ึนมาใหมรวมถึงการฝกการกลั่นกรองและการขยายความออกเพื่อเตรียมความพรอม

ในการนําไปใชตอไปได 

 
5.4 กิจกรรมเพื่อเพิ่มเติมความรูเดิม 

 การกระตุนเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูภาษาและเพื่อใหสามารถนําไปใชไดอยางมี

ประสิทธิภาพในสถานการทั่วไปไดนั้น  ในการจัดกิจกรรมเพื่อขยายความรูเดิม ใหนําไปใชเชื่อมโยงกับ

ขอมูลใหมไดจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง  ดังที่ไรเดอร และเกรฟส (Ryder and Graves. 1995 : 78-94) 

กลาววาผูอานจะคิดอยางมีความหมายเพื่อเชื่อมโยงขอมูลใหมเขากับความรูเดิมที่ผูเรียนมีอยูแลว โดย

มีหลักในการเพิ่มขอมูลใหมเขาไป   ครูสามารถพัฒนาความรูเดิมที่ตรงกันกับส่ือที่ใชเรียน และเพื่อ

พัฒนาและดัดแปลงความรูเดิมของผูเรียนใหเปนไปในแนวทางเดียวกันกับขอมูลใหมที่ผูเรียนจะไดรับ 

และผูเรียนสามารถดัดแปลงเพื่อนําไปใชเปนวิธีการเรียนรูของตนไดนั้น มีแนวทางในการจัดการเรียนรู

ของตนเอง และมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกใชความรูเดิม 

 1. รวบรวมความคิด (Identify the concepts) ในขั้นตอนนี้ครูจะกระตุนใหผูเรียนระลกึสิ่ง

ที่เกีย่วของกับส่ิงทีก่ําลงัจะเรียนในดานตางๆ  



 80 

 2. จัดเรียบเรียงความหมาย (Organize the concepts) เปนขั้นตอนการฝกใหผูเรียน  

ไดรูจักรวบรวมและเรียงความคิดตามความสําคัญ รูจกัขอมูลที่มีอยูมาเชื่อมโยงใหเขากัน 

 3. การกลั่นกรองและใหรายละเอียด (Refinement and elaboration) ข้ันนี้เปนการขยาย

และเพิ่มเติมรายละเอยีดจากความรูของผูเรียนใหมากขึน้ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการ

นําไปใชตอไป 

 จิดาภา  ฉันทานนท (2541 : 55)  กลาวถงึ การสอนอานตามแนวทฤษฎีโครงสรางความรู

เดิมไววา มีข้ันตอนในการจัดกิจกรรมเพื่อฝกใชความรูเดมิ 4 ข้ันตอน  คือ  

 1. การตรวจสอบพื้นฐานความรูเดิมของนักเรียน เปนการตรวจสอบใหรูวามีพื้นฐานความรู

บางหรือไม มากนอยเพียงใด อาจทําไดไมยากนักสําหรับนักเรียนกลุมเล็ก แตสําหรับนักเรียนกลุมใหญ  

ครูควรเลือกกิจกรรมประเภทที่สามารถตรวจสอบพื้นฐานความรูไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 

 2. การกระตุนใหนักเรียนตระหนักถึงพื้นฐานความรูที่มีอยู มีจุดประสงคเพื่อใหนักเรียนดึง

เอาความรูออกมาใช ชวยทําความเขาใจในการอาน โดยเชื่อมโยงพื้นฐานความรูเดิมเขากับขอมูลใหม

ในบทเรียน 

 3. การขยายขอบเขตความรู  เนื่องจากพื้นฐานความรูเปนสิ่งจาํเปนตอความเขาใจในการ

อาน  การขยายขอบเขตความรูของนักเรียนจากที่รูเพียงเล็กนอยหรือบางสวน ใหมีความรูมากขึ้น จะ

ชวยใหนักเรียนสามารถเขาใจส่ิงที่จะอานไดดีข้ึน 

 4. การเชื่อมโยงขอมูลเขากับพื้นฐานความรู จากงานวิจัยที่ผานมาเปนจํานวนมากพบวา

ความเขาใจในการอานเปนผลของการเชื่อมโยงระหวางขอมูลใหมในบทอานเขากับพื้นฐานความรูของ

ผูอาน ผูอานมักอาศัยหรืออางอิงไปยังความรูที่ตนมีอยูเสมอ แลวปรับเปล่ียน หรือสรางความรูใหม

ข้ึนมาบนพื้นฐานของความรูเดิม บวกกับขอมูลใหมที่ไดรับนั้นความสามารถในการเชื่อมโยงขอมูลใหม

เขากับพื้นความรูที่มีอยูจึงเปนสิ่งสําคัญมาก ที่จะชวยใหเกิดความเขาใจในการอาน 

 ทั้งยัง กลาวอีกวา   การสอนอานตามทฤษฎีโครงสรางความรูเนนที่ข้ันตอนการอานมาก

ที่สุด  เพราะเชื่อวา กิจกรรมกอนการอานจะชวยเตรียมผูเรียนใหมีความพรอมสําหรับการอานเพื่อ

ความเขาใจได  โดยใหผูเรียนไดตระหนักในพื้นฐานความรูที่ตนมีอยู   และนําความรูมาใชในการทํา

ความเขาใจบทอานเพื่อใหเกิดความเขาใจในการอานไดดีที่สุด 

 
 5.5 ทฤษฎีโครงสรางประสบการณเดิมและการใชไดอะแกรม 

  การสอนโดยใชทฤษฎีโครงสรางประสบการณเดิมกับโครงสรางระดับยอดนั้น  เกี่ยวของ

กับทฤษฎีสําคัญหลายทฤษฎีดวย ไดแก  ทฤษฎีการสอนเพื่อการสื่อสาร  ทฤษฎีการสอนแบบธรรมชาติ 
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ทฤษฎีการสอนอาน (จิตวิทยาเชิงภาษาศาสตร) ทฤษฎีอภิปญญา   ซึ่ง เสาวลักษณ รัตนวิชช (2534 : 

20 – 24) กลาวถึงประเด็นที่สําคัญแตละทฤษฎีดังนี้ 

 1. แนวทฤษฎกีารสอนเพื่อการสื่อสาร (The Communicative Teaching Approach) 

  แนวทฤษฎีการสอนนี้    จะเนนใหผูเรียนสามารถใชภาษาเพื่อส่ือความหมายใน

ชีวิตประจําวันไดโดยอาศัยหลักการของภาษาศาสตรเชิงสังคมวิทยา (Sociolinguistic) ซึ่งวาดวย

เนื้อหาในปริบท (Context) และวัฒนธรรมที่แตกตางกัน ในแตละชุมชนที่อาจใชผิดแผกแตกตางกันไป

ตามสภาพแวดลอม กระบวนการสอนตามทฤษฎีนี้  จะเนนปฏิสัมพันธในการใชภาษาระหวางผูสอนกบั

ผูเรียน และระหวางผูเรียนกับผูเรียนเปนสําคัญ   ประเด็นสําคัญในการสรางกิจกรรมปฏิสัมพันธนั้น 

ผูสอนตองใหโอกาสผูเรียนไดคิดและใชความพยายามของตนเอง  เพื่อส่ือความหมายที่ตนตองการให

ผูอ่ืนเขาใจไดทั้งการสื่อความหมายดวยเสียง (การฟง – การพูด) ดวยตัวอักษร (การอาน – การเขียน) 

และดวยการใชทาทาง การใหผูเรียนไดลองผิดลองถูกในการปฏิบัติกิจกรรมทางภาษา โดยผูสอนคอย

แนะนําชวยเหลือและใหกําลังใจ จะชวยใหผูเรียนเกิดเจตคติในทางบวกในการใชภาษาได 

 นอกจากนี้  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจําเปนอยางยิ่งที่ผูสอนจะตองจัดให

ผูเรียนมีโอกาสแสดงออกทางภาษา  ในลักษณะปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน และผูเรียนกับ

ผูเรียนเพื่อใหฝกปฏิบัติการใชภาษาไดอยางเปนธรรมชาติ ผูสอนจะมีหนาที่คอยชวยเหลือแนะนําและ

แกไขการใชภาษาที่ถูกตองแกผูเรียน กิจกรรมดังกลาว ไดแก การทํางานกลุมยอยเพื่อการอานรวมกัน  

การเขียนเรื่องรวมกัน การโตตอบในการฟง พูดรวมกัน การแสดงความคิดเห็นรวมกันในเรื่องที่อาน 

 2. แนวทฤษฎกีารสอนแบบธรรมชาติ (The Natural Approach)  

  ทฤษฎีนี้ จะเนนการเขาใจกระบวนการรับรู     และเรียนรูภาษาของผูเรียนเพื่อการ

จัดลําดับข้ันตอนของกระบวนการใหกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตอเนื่อง    เหมาะสมแกผูเรียนตามวัย 

ความสามารถ   ความถนัด   และความสนใจ ซึ่งจะชวยใหเกิดการเรียนรูที่ถาวรแกผูเรียนได 

  กระบวนการรบัรูและการเรียนรูดังกลาว จะเนนการใหปจจัยปอนที่มีความหมายเปนที่

เขาใจ (Comprehensible Input) แกผูเรียน โดยใชกระบวนการสอน (Process) ที่เหมาะสมกับ การ

รับรูทางภาษาของผูเรียน (Language Acquisition) เปนหลกัเปนผลของการเรียนรู (Output)  

จะประสบความสําเร็จดังที่คาดหมายได ถาผูสอนเขาใจวิธีการใหปจจัยปอนหรือการพัฒนาความคิด

รวบยอดอยางถูกตอง และเหมาะสมกับผูเรียน พรอมทั้งคํานึงจิตวิทยาการใหแรงจูงใจ การลด

ความเครียด และลําดับการพัฒนาทักษะภาษาของมนุษยดวย จะทําใหการสอนภาษาเปนไปได อยาง

มีประสิทธิภาพ 

 3. การพัฒนาความคิดรวบยอด 
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  หลักการพัฒนาภาษาของผูเรียนโดยทั่วไป โดยเฉพาะผูเรียนในระดับตนหรือผูเร่ิม

เรียนจําเปนตองอาศัยการพัฒนาความคิดรวบยอด โดยการใหตัวอยางเปนรูปธรรม และใหโอกาส

ผูเรียนไดคนควา เปรียบเทียบลักษณะภาษาที่คลายคลึง และแตกตางกันในแตละสภาพของการใช

ดวยตัวเอง ผูเรียนจะสรุปกฎเกณฑตางๆ เปนของตัวเองไดในที่สุด เชน หลักไวยากรณ การสะกดคํา 

การผันเสียง เปนตน 

 การใหปจจัยปอนที่เปนที่เขาใจ ไดแก ทุกครั้งที่เสนอเนื้อหาใหม จะชวยใหผูเรียนเกดิความ

เขาใจ และเกิดความคิดรวบยอดของภาษาอยางรวดเร็ว และพรอมที่จะรับองคประกอบอื่นๆ ของภาษา 

อันไดแก  เสียงและตัวอักษร ตามลําดับการถายโยงของความหมายจากความคิดรวบยอด จะชวยให

การจําความแตกตาง และความคลายคลึงของเสียง และตัวอักษรที่ประกอบขึ้นเปนคํานั้นคืออะไร การ

ใหปจจัยปอนที่มีความหมาย เปนที่เขาใจ  ไดแก ผูเรียนนั้นจําเปนตองอาศัยกระบวนการสอน ความคดิ

รวบยอดทางภาษาที่ถูกตอง ซึ่งอาจวัดลําดับการสอนได   

 

ดังภาพประกอบ ตอไปนี้ 
      

1. ใชของจริงที่อยู                                                              2.ส่ือทดแทนของจริง 

ในสภาพแวดลอม                                                           เชน ภาพ ไดอะแกรม 

 

 

3. ความคิดรวบยอด (ความเขาใจ) 

 

 

4. ภาษา (ฟง – พูด)                              5. สัญลักษณ ไดแก ตัวอักษร เครื่องหมาย ฯลฯ 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 แสดงกระบวนการสอนความคิดรวบยอดทางภาษา 

(เสาวลักษณ  รัตนวิชช. 2533 : 20) 

 การใชวัสดุของจริงที่มีอยูในสภาพแวดลอมดังผังภาพ ภาพขอที ่1 เชน วัตถุตางๆ ที่ผูเรียน

เคยพบเห็น และเคยใชอยูในชีวิตปะจําวนั  จะชวยใหผูเรียนเขาใจและไดรับความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ

ความหมายของสิ่งนั้นๆ  ไดอยางรวดเร็ว 
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 ถาเราจะนําของจริงทุกอยางมาใหผูเรียนไดเห็นคงเปนไปไดยาก ดังนั้น การใชส่ิงทดแทน

ของจริงเหลานั้น ไดแก รูปภาพ ไดอะแกรม ก็อาจจะชวยใหผูเรียนเขาใจและเกิดความคิดรวบยอด

เกี่ยวกับความหมายของสิ่งตางๆ เหลานั้นไดเปนอยางดี (ดังภาพประกอบหัวขอที่ 2) เพราะวาผูเรียน

สามารถถายโยงความคิดไปยังของจริงที่เคยเห็นมากอนไดการพัฒนาความคิดรวบยอด (ดังผังภาพขอ

ที่ 3 ) จะงายขึ้น หลังจากนั้นเมื่อผูเรียนมีโอกาสไดยิน ไดฟง เกี่ยวกับส่ิงตางๆ ที่เขาใจมาแลว วาเขาพูด

กันอยางไร การพัฒนาการฟง การพูดมากอน การถายโยงความคิดรบยอดก็จะชัดเจนมากขึ้น  ซึ่ง

กระบวนการนี้จะเปนกระบวนการสําคัญในการถายโยงการอาน  เพื่อความเขาใจที่ถูกตองตามการรับรู

ภาษาของมนุษยโดยทั่วไป 

 4. การรับรูทางสมอง (ทฤษฎีสมองสองซกี) 

  การรับรูทางสมอง  ซึ่งเปนกระบวนการทางธรรมชาติเปนสิ่งสําคัญที่ผูสอนจําเปนตอง

เขาใจกลไกในการทํางานของสมอง  เมื่อเขาใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ชวยใหกระบวนการ

เรียนรูของผูเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและถาวรไดอยางเปนธรรมชาติดวย 

 จากงานวิจัยของสเปอรร่ี (เสาวลักษณ  รัตนวิชช. 2536 : 20 ; อางอิงมาจาก Asher. 

1987 : 19 ; Citing Sperry. n.d.)  กลาววา สมองของมนุษยจะประกอบไปดวยเซลล (Cell) จํานวนนับ

พันๆ ลานตัว และมีประสิทธิภาพแตกตางกันไปตามพันธุกรรม จากบิดามารดาของแตละคนซึ่งไม

เหมือนกัน  สมองสวนบนของมนุษยจะทําหนาที่คลายเปนสะพานเชื่อมโยงสมอง (Corpus Callosum) 

ทําหนาที่รับการถายทอดความรูและประสบการณ จากการทํางานของสมองทั้งสองขางนั้น  สมองแต

ละซีกจะมีบริเวณรับรูจากอวัยวะสัมผัสควบคุม  การปฏิบัติการเคลื่อนไหวของรางกาย  (Gazzinga. 

1981 : 530) สมองซีกซายจะทําหนาที่รับรูและสื่อความทางภาษา เชน การฟง และการพูด โดยมี

ความสามารถแยกแยะความคิดเชิงตรรกวิทยาได แยกแยะความเปนเหตุเปนผลได เชน วิชา

คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร สมองซีกขวาจะทําหนาที่ทางความคิดจินตนาการ การใชทาทางการ

เคลื่อนไหวโดยไมใชคําพูดเพื่อส่ือความหมาย 

 การทํางานของสมอง ทั้งสองซีก หากมีความสมดุลแลวการเชื่อมโยงการรับรูเขาสูประสาท

สวนกลางโดยผานสะพานเชื่อมโยงสมอง จะมีประสิทธิภาพมาก การรับรูนั้นๆ จะคงทนถาวรในระยะ

ยาวได ทําใหเกิดความทรงจําระยะยาว เชน การขับรถ การวายน้ํา การเรียนโดยการปฏิบัติ หากการ

ทํางานของสมองมีความโนมเอียงไปเพียงใดขางหนึ่ง หรือซีกใดซีกหนึ่งแลวการรับรูตางๆ จะเกิดขึ้น

เปนความทรงจําในระยะสั้นเทานั้น เชน การทองจําศัพท (ใชสมองซีกซายอยางเดียว) การอานออก

เสียง (ใชสมองซีกซายอยางเดียว) การจินตนาการแตปราศจากการปฏิบัติ (ใชสมองซีกขวาขางเดียว) 
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ดวยการทํางานของสมองมนุษย มีความมหัศจรรยและชวยในการพัฒนาการรับรูทางภาษาอยูแลวใน

ตัวโดยธรรมชาติ หากผูสอนตระหนักถึง ระบบการทํางานที่แยบยลนี้แลวจะชวยใหเกิดความเขาใจของ

ผูเรียนระยะยาวไดเปนอยางดี 

 
 5.6 เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวกับการสอนอาน โดยใชการสรางไดอะแกรม 
(Mapping) 

 เดวิดสัน (Davidson. 1982 : 52)   กลาวถึงการสอนอานโดยการสรางไดอะแกรม 

(Mapping หรือ Diagram หรือ Graphic) วา หมายถึง การสรางความสัมพันธของความคิดของผูอาน

จากเรื่องที่อาน โดยใชเสนแสดงใหเห็นถึงความเขาใจเรื่องที่อาน 

 สินาทรา  สตาหล – เกเมค และ เบิรก (Sinatra Stahl, Gemake and Berg. 1984 : 22) 

ใหความหมายวา เทคนิคการสรางไดอะแกรม (Mapping หรือ Webbing หรือ Network) เปนเทคนิค

การสอนอานเพื่อความเขาใจโดยใชเสนแสดงความสมัพันธระหวางความคิดหลกัและประเด็นตางๆ ใน

เร่ือง 

 ชมิตท (Schmidt. 1986 : 113) กลาววา การสอนอานโดยการใชไดอะแกรม (Mapping) 

เปนยุทธวิธีการอานเพื่อความเขาใจ โดยใหผูอานทําไดอะแกรม เพื่อแสดงถึงความเขาใจที่ไดรับจาก

การอาน 

 ศิริรัตน  นีละคุปต  (2532 : 117)   กลาวถึง ไดอะแกรม (Mapping) วา คือ การจดโนต

ความจากสิ่งที่อานมาเขียนเปนแผนภูมิ จะทําใหผูเรียนคิดวิเคราะห ประเมินขอมูลที่จะเติมและให

เหตุผลเชิงวิพากษวิจารณ ผูเรียนจะตองเรียบเรียงและจําแนกความคิดตามแบบการเขียนของผูเขียน 

อาจกลาวไดวา การเติมขอมูลในแผนภูมิเปนแบบฝกหัดความคิดที่ผูเรียนตองใชสติปญญา ถาผูเรียน

สรางแผนภูมิไดก็ถือวาอานเขาใจ 

 เสาวลักษณ  รัตนวิชช  (2534 : 31 – 32) กลาวา การสอนอานโดยการใชเทคนิคการสราง

ไดอะแกรม (Mapping) หมายถึง ไดอะแกรมที่ผูสอนใชเพื่อชวยผูเรียนในการสอนอานจับใจความ

สําคัญของเรื่อง เชน การลําดับเร่ือง การโยงความสําคัญของเรื่องที่สัมพันธ เชน เปนเหตุเปนผลกัน 

เปนปญหาและการแกปญหานั้น การเปรียบเทียบความคลายคลึง ความแตกตางของเรื่อง นอกจากนี้

ยังเกี่ยวกับการใหรายละเอียดของเรื่องอีกดวย 

 จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา การสอนการอานโดยใชเทคนิคกรสรางไดอะแกรม 

(Mapping) เปนเทคนิคการสอนอานจับใจความของเรื่อง โดยการใหผูเขียนไดอะแกรมเพื่อแสดงใหเหน็

ถึงใจความสําคัญ และความสัมพันธระหวางประเด็นตางๆ ทําใหผูอานมองเห็นขั้นตอนและเหตุการณ
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ตางๆ เปนลําดับไป สงผลใหผูอานเขาใจเรื่องที่อานไดดีข้ึน จดจําเรื่องที่อานไดนาน และเกิดเจตคติที่ดี

ตอการอาน  
 
 5.7 การใชเทคนิคการสรางไดอะแกรมฝกทักษะในการอาน 
 ฮานฟ (Heimlich and Pittellman. 1986 : 8 – 22. citing Hanf. 1971 : 225 – 230) ได

เสนอขั้นตอนในการสรางไดอะแกรมไวดังนี ้

 1. สรุปใจความสําคัญของเรือ่งที่อาน  (Main Idea) โดยการเขียนใจความสาํคัญ หรือชื่อ

เร่ือง (Title) ไวภายในวงกลม หรือส่ีเหลีย่ม หรืออาจเปนรูปทรงอะไรก็ได 

 2. สรุปหรือหาหัวขอยอย (Second Categories) ของเนื้อเร่ืองที่กลาวถึง ผูอานจะตอง

จําแนกประเภท หรือจัดกลุมหัวขอแนวความคิด ถาในเนื้อความไมไดกําหนดไวชัดเจน ผูอานจะตอง

สรุปประเด็น และกําหนดเปนหัวขอ แลวโยงหัวขอตางๆ เขากับใจความสําคัญ หรือชื่อเร่ือง หลังจากที่

เขียนวงกลมหรือส่ีเหลี่ยมลอมรอบแลว 

 3. หารายละเอียดสนับสนุน (Supporting Details) ผูเรียนจะตองอานอยางละเอียด เพื่อ

เก็บรายละเอียด จะทําใหการสรางไดอะแกรมสมบูรณ โยงรายละเอียดที่สนับสนุนเขากับหัวขอยอย 

 
5.8 ความสําคัญและประโยชนของการใชเทคนิคการสอนอานโดยการสราง

ไดอะแกรม 
 มอรริส และสจวรต ดอร (Morris and Stewart – Dore. 1986 : 48) กลาววา การสราง

ไดอะแกรม ชวยใหผูอานมองเหน็ความสมัพันธตางๆ ในขอความที่อานสรุป โยงความสัมพันธจัด

รวบรวมรายละเอียดตางๆ เขาเปนกลุมตามหัวขอ หรือประเภท และแยกแยะขอความที่ไมเกีย่วของได 

โดยจะตองอานอยางเปนระบบ และมีข้ันตอน กลาวคือ จะตองศึกษาโครงสรางของบทอาน หา

ใจความสําคญั และลําดับความสัมพันธของเนื้อเร่ือง 

 อัลเวอรแมนน (Alvermann. 1986 : 210 -211) กลาววา การสรางไดอะแกรม ชวยให

ผูเรียนมองเห็นความสัมพันธตางๆ และสรุปใจความสําคัญของเรื่องที่อานได เพราะไดอะแกรมจะ

แสดงความสัมพันธ ระหวางใจความสําคัญกับใจความยอยๆ ในบทอานไวอยางเปนลําดับข้ันตอน 

 ฟลัด และแลปป (Flood and Lapp. 1988 : 780)  กลาววา ไดอะแกรมเปนเครื่องมือ

สําคัญที่ชวยใหผูเรียนที่มีปญหาทางการอาน มองเห็นความสัมพันธระหวางความคิดหลักและความคดิ

ยอยๆ ในเร่ืองที่อานได ชวยใหผูเรียนเขาใจเรื่องที่อานไดตรงตามเจตนาของผูเขียน และแกปญหา

ทางการอานเพื่อความเขาใจของผูเรียนได  

 เดวิดสัน (Davidson. 1982 : 52 – 56) กลาววา เมื่อผูเรียนไดคุนเคยกับไดอะแกรมมาก

ข้ึนแลว จึงใหลงมือทําเอง การใหผูเรียนทําไดอะแกรมที่ไดอานเองในครั้งแรกๆ ผูเรียนจะมีความรูสึกไม



 86 

มั่นใจ แตความรูสึกเชนนี้จะหมดไป ถาผูเรียนทํากิจกรรมนี้เปนกลุม เพราะผูเรียนไดมีโอกาสเปลี่ยน

ความคิดเห็นกัน การมีปฏิสัมพันธเกี่ยวกับการทําไดอะแกรมจะทําใหผูเรียนเขาใจ และใชกระบวนการ

คิดอยางมีเหตุผล อันจะใหมีความเขาใจในเรื่องที่อานไดดีข้ึน 

 เสาวลักษณ  รัตนวิชช (Rattanavich. 1992 : 48)  กลาววา การใหผูเรียนทําไดอะแกรม 

(Mapping) จากการอานจะชวยใหผูเรียนสรุปความสําคัญของเรื่องที่อานไดงายขึ้น สนุก และไมรูสึก

เบื่อ จากความคิดเห็นดังกลาว แสดงใหเห็นวา การสอนอานเพื่อความเขาใจ โดยใชเทคนิคการสราง

ไดอะแกรม มีความสําคัญและมีประโยชนโดยตรงตอผูอาน คือ ชวยใหผูอานมีความเขาใจเร่ืองราวที่

อานไดดี รูจักการวิเคราะห วิพากษวิจารณ สงผลใหผูอานมีพัฒนาการทางความคิดทางสมองมากขึ้น 

 
5.9 ลักษณะของเทคนิคการสรางไดอะแกรม 

 การสอนอานโดยใชเทคนิคการสรางไดอะแกรมนั้น นักการศึกษาและผูเชี่ยวชาญดานการ

อานไดกลาวถึงลักษณะของเทคนิคการสรางไดอะแกรมไวหลายประการ ดังนี้  

 มอรริส และสจวรต ดอร (Morris ans Stewart – Dore. 1989 : 55) ไดกลาวถึงลักษณะ

ของเทคนิคการสรางไดอะแกรม ไวหลายประการ  

 1. การสรางไดอะแกรม เปนการจัดเรียงคําไข (Key Word) ซึ่งแสดงใหเห็นความสัมพันธ

ของเหตุการณ และแนวคิดในบทอาน  ดังนั้น จุดหมายของการทําไดอะแกรม  คือ เพื่อแสดง

ความสัมพันธของเหตุการณ และแนวคิดในเรื่องที่อาน 

 2. เทคนิคการสรางไดอะแกรม ชวยใหผูเรียนไดฝกการจัดระบบความคิดตางๆ ในเรื่อง 

และเห็นความสัมพันธของความคิดเหลานั้น โดยจะนําความคิดตางๆ มาจําแนก แลวจัดเขาเปนกลุม

ตามหัวขอ 

 3. เทคนิคการสรางไดอะแกรม ชวยใหผูเรียนไดฝกการจัดระบบความคิดตางๆ ในเรื่อง 

และเห็นความสัมพันธของความคิดเหลานั้น โดยจะนําความคิดตางๆ มาจําแนก แลวจัดเขาเปนกลุม

ตามหัวขอ 

 4. เทคนิคการสรางไดอะแกรม  สอนใหผูเรียนไดคิดอยางมีระบบ 

 5. เทคนิคการสรางไดอะแกรม ชวยใหการเรียนการสอนของผูสอนและผูเรียนเปนไปอยาง

มีจุดมุงหมาย 

 จะเห็นไดวาเทคนิคการสรางไดอะแกรมมีลักษณะเดนๆ หลายประการ ดังที่นักการศึกษา

ไดกลาวถึงขางตน ซึ่งลักษณะเดนๆ เหลานี้ สามารถสรุปไดดังนี้ 

 1. เปนเทคนิคการสอนอานจับใจความ และสอนคําศัพทที่มีประสิทธิภาพ 

 2. เปนเทคนิคการสอนที่พัฒนาความคิด เหตุผล และการทํางานที่มีระบบ มีข้ันตอน 
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 3. เปนเทคนิคการสอนอานที่ชวยใหผูอานประสบผลสําเร็จ ในการอานไดดีทําใหอยาก

อาน ชอบอาน และมีนิสัยรักการอาน นั่นคือ มีเจตคติที่ดีตอการอาน 

 สินาทรา  สตาหล – เกเมค และมอรแกน  (Sinatra Stahl, Gemake and Morgan. 1984 : 

4 -12)  ไดเสนอรูปแบบการสรางไดอะแกรม โดยยึดลักษณะของโครงสรางการเขียน (Written 

Discourse) เปนหลักในการสรางไดอะแกรมไว 4 ประเภท คือ  

 1. ไดอะแกรม บรรยายลําดับเหตุการณ (Narrative Sequential) Organization or 

Sequential Episodic Map) โดยใชลูกศรเปนเครื่องลําดับการณและเชื่อมโยงเหตุการณสนับสนุนใน

แตละกรอบเหตุการณ  

 

ดังในภาพประกอบ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 2 Sequential Episodic Map 
 

 2. ไดอะแกรม พรรณนารายละเอียด (Thematic or Descriptive Map) เปนแผนผังแสดง

รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคล สถานที่ หรือส่ิงตางๆ   โดยมีใจความสําคัญของเรื่องตรงกลาง โยง

ความสัมพันธจากใจความสําคัญของเรื่องไปสูหัวขอสําคัญ (Major Features) ตางๆ    ดวยเสนตรง 

และโยงรายละเอียดปลีกยอยเขากับหัวขอสําคัญ  
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ดังตัวอยางในหนาถัดไป 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 Thematic or Descriptive Map 

 

 3. ไดอะแกรมเปรียบเทียบความแตกตาง (Comparative and Contrastive Map) หัวขอที่

จะเปรียบเทียบอยูในกรอบบนสุด โดยมีลูกศรโยงลงมาสูกรอบซึ่งแสดงความเหมือน (Sameness) ทาง

ซายมือ และลูกศรหยักๆ สําหรับกรอบแสดงความแตกตางทางขวามือ จะมีรายละเอียดปลีกยอยของ

ทั้งสองฝายอยูในกรอบดานขาง ภาพประกอบ  

 4 Comparative and Contrastive Map 
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 4. ไดอะแกรมจําแนกประเภท (Classification Map) ไดอะแกรมจะแสดงความสัมพันธ

ของหัวเรื่อง ตัวอยางและรายละเอียดสนับสนุน โดยหัวเรื่องที่กลาวถึง จะอยูในกรอบบนสุด สวน

ตัวอยาง หรือหัวขอที่จําแนก และรายละเอียดสนับสนุนจะอยูในกรอบใตหัวเรื่อง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                  

ภาพประกอบ 5 Classification Map 

 เสาวลักษณ  รัตนวิชช (2534 : 32 – 33) กลาวถึงรูปแบบของไดอะแกรมและการสราง

ไดอะแกรมวา การทาํไดอะแกรมแสดงความสัมพนัธของเรื่อง ควรทาํงายๆ  โดยใชปากกาหรือสีเมจกิ 

สรุปและโยงแผนภูมิใหเขาใจงายๆ เชน จากคําถามของผูสอนมีตัวละครอะไรบาง ผูเรียนจําไดไหม 

 

ตัวละครในเรื่องออยอมยิ้ม 

 

 

 

 

 
 
 
                                  

หมอ          แม        ออ       ออย        ผูสอน 

ทําไมออถงึฟนผุ ผูเรียนตอบไดไหม ฟนผแุลวออทําอยางไร 

รับประทานอมยิ้ม                            ออฟนผุ                              ไปหาหมอฟน 
 

ภาพประกอบ 6 การทาํไดอะแกรมแสดงความสัมพันธของเรื่องอยางงาย 
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งานวจิัยตางประเทศ 
 จอหนสัน (Johnson. 1987 : 198 – A)   ไดทําการศึกษา ผลของการใช Cloze Story Map 

(CSM)  ที่มีตอความเขาใจในการอาน กลุมตัวอยาง คือ ผูเรียนระดับ 4 จํานวน 132 คน แบงออกเปน 

3 กลุม กลุมละ 44 คน กลุมแรก เรียนโดยการทําไดอะแกรม (Mapping)  ดวยตนเอง หลังจากอาน

เร่ือง กลุมที่ 2 เรียนโดย Cloze Story Map ที่ผูสอนสรางขึ้น กลุมที่ 3 เรียนดวยการตอบคําถามหลัง

จารการอานเรื่อง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบทดสอบวัดความเขาใจในการอาน  และ

แบบทดสอบวัดความคงทนในการจําเรื่อง ผลการวิจัยพบวา ความเขาใจในการอานของกลุมที่เรียน 

โดยการทําไดอะแกรม (Mapping) ดวยตนเองแตกตางจากกลุมที่เรียนดวยการตอบคําถาม อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตไมพบความแตกตางระหวางทั้ง 2 กลุมที่เรียนดวยการสราง

ไดอะแกรม (Mapping) และระหวางกลุมที่ใช Cloze Story Map กับกลุมที่เรียนดวยการตอบคําถาม 

   
งานวจิัยในประเทศ 

 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับเทคนิคการสรางไดอะแกรม มาใชในการสอนอานเพื่อความเขาใจ

ในการอานวิชาภาษาอังกฤษ  ที่คนพบมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับ  การนําแผนผังสรุปโยงเรื่อง (Story Map) 

มาใชสอนอานในการอานเพื่อความเขาใจในในการอานภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษา 1 เร่ือง คือ 

 งานวิจัยของ  นพดล  ปูชูประเสริฐ (2534 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ในการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยการ

อภิปราย และการทําแผนผังสรุปโยงเรื่องที่อาน (Story Map) ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ในการอาน

เพื่อความเขาใจในการภาษาอังกฤษ ของผูเรียนที่เรียนดวยการทําแผนผังสรุปโยงเรื่องที่อาน สูงกวา

ผูเรียนที่เรียนดวยการอภิปรายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 งานวิจัยที่ใชเทคนิคกรสรางไดอะแกรมเปนสวนหนึ่งในการสอน ไดแก งานวิจัยที่ใชวธิสีอน

แบบมุงประสบการณภาษา กับงานวิจัยที่ใชสอนตามรูปแบบเอริกา (ERICA MODEL) เชน 

 สายสุนีย  เติมสินสุข (2535 : 139) ทําการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถทางการอาน

และการเขียนภาษาอังกฤษ และความรับผิดชอบของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการสอนแบบ

มุงประสบการณภาษา กับการสอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนที่ไดรับการสอนแบบมุง

ประสบการณภาษา มีความสามารถทางการอาน การเขียน สูงกวาผูเรียนที่เรียนตามคูมือครู  

 เนาวรัตน  นุมอุรา (2534 : 84)   ทําการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถทางการอานและ

การเขียนภาษาอังกฤษ    และมนุษยสัมพันธ   ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนตาม

รูปแบบเอริกา (ERICA MODEL) และการสอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา    ความเขาใจในการอาน

ภาษาอังกฤษของผูเรียนที่ไดรับการสอนตามรูปแบบเอริกา   กับการสอนตามคูมือครูไมแตกตางกัน แต
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ความเขาใจในภาษาอังกฤษ ของกลุมทดลองระหวางกอนกับหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 

 สงวนศรี  เณรฐานันท  (2532 : 92)   ทําการศึกษาเปรียบเทียบความเขาใจในการอาน 

ความสามารถทางการเขียน และแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

โดยใชโครงสรางระดับยอด กับการสอนตามคูมือครู   ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนที่ไดรับการสอนอานดวย

วิธีใชโครงสรางระดับยอด    กับนักเรียนที่ไดรับการสอนอานตามคูมือครู มีความเขาใจในการอาน

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังพบวา ความสามารถทางการเขียนแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากการวิจัยที่เกี่ยวของกับการอาน  โดยใชเทคนิคการสรางไดอะแกรม จะเห็นไดวา หาก

มีการนําเทคนิคนี้ มาใชในการสอนอานควบคูกับโครงสรางระดับยอด    โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ

ในระดับมัธยมศึกษาจะชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจในเรื่องที่อานไดงายขึ้น ชัดเจนขึ้นเพราะผูเรียน

มองเห็นภาพตามขั้นตอนเปนลําดับไป  ผูเรียนมีพัฒนาการทางการอานดีข้ึน 

 

6. เอกสารที่เกี่ยวของกับการสอนตามคูมือครู ของหนวยศึกษานิเทศก 
 หนวยศึกษานิเทศก  กรมสามัญศึกษา ไดจัดประชุมสัมมนาเพื่อหาวิธีการสอน ซึ่งสามารถทํา

ใหผูเรียนมีคุณสมบัติ 3 ประการ คือ คิดเปน  ทําเปน และแกปญหาเปน   ซึ่งคุณสมบัติดังกลาวได

กําหนดตามจุดประสงคและจุดมุงหมายของงหลักสูตรมัธยมศึกษา   พุทธศักราช 2521 หนวยศึกษา 

นิเทศกจึงจัดทําคูมือการสอนใหโรงเรียนไดยึดเปนแนวทาง    ซึ่งเรียกวา   คูมือการสอนของหนวย

ศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา  โดยยึดรูปแบบการเรียนรูของ โรเบีรต เอ็ม กาเย (Robert M. Gagne) 

และลิสเซิลส เจ บริกส (Lisles J. Briggs) เปนหลักสําคัญ (กรมสามัญศึกษา หนวยศึกษานิเทศก. 

2527 : บทนํา)  

 
6.1 การเรียนตามแนวของกาเย   
 การเรียนรูของกาเย (Gagne. 1967 : 62 – 170) ไดแบงการเรียนรูแบบพื้นฐานเบื้องตน

ตลอดจนการเรียนรูแบบยากและซับซอน ดังนี้ 

 1. การเรียนรูเครื่องหมายและสัญญาณ (Signal Learning) เปนการเรียนรูซึ่งผูเรียนไม

สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเอง การเรียนรูประเภทนี ้ไดแก การเรียนรูโดยการวางเงื่อนไขตาม

แบบของพาฟลอฟ  (Pavlov)  ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับอารมณและความรูสึก 

 2. การเรียนรูความสัมพันธระหวางสิ่งเราและการตอบสนอง (Stimulus Response 

Learning) เปนการเรียนรูจากการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง ผูเรียนสามารถควบคุม
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พฤติกรรมของตนได มีความตั้งใจและรูตนเองในการที่จะเชื่อมโยงการตอบสนองที่เหมาะสมตอส่ิงเรา

ตางๆ กัน เมื่อทําไดถูกตองและเหมาะสม 

 3. การเรียนแบบลูกโซ (Chain Learning) เปนการเรียนรูการประกอบกิจกรรมอยาง

ตอเนื่องตามลําดับ ซึ่งประกอบดวยความสัมพันธระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองตั้งแต 2 คู ข้ึนไป เปน

พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการกระทําและทักษะตางๆ ในการเคลื่อนไหว 

 4. การเรียนรูโดยการเชื่อมโยงดวยถอยคําภาษา (Verbal Association) เปนเรื่องของการ

ใชภาษา และเนนความสําคัญของภาษาและถอยคํา 

 5. การเรียนรูแบบจําแนกความแตกตาง   (Discrimination Learning)   เปนการเรียนรูซึ่ง

ผูเรียนสามารถมองเห็น   และแบงแยกความแตกตางระหวางสิ่งเราไดเพื่อที่จะตอบสนองตอส่ิงเรานั้น

ใหถูกตอง 

 6. การเรียนรูมโนคติ   (Concept Learning) เปนการเรยีนการตอบสนองรวมกนัตอกลุม

ของสิ่งเราที่มคีวามแตกตางกัน ผูเรียนตองเรียนรูส่ิงที่คลายกนั สามารถสรุปความเหมือนและแบงแยก

ความแตกตางของสิ่งเราได 

 7. การเรียนรูกฎและหลักการ (Principle Learning) เปนการเรียนซึ่งเกิดจากการรวมมือ

หรือการเชื่อมโยงมโนคติ ต้ังแต 2 มโนคติข้ึนไปเขาดวยกัน และเมื่อต้ังเปนกฎเกณฑข้ึนไดแลว สามารถ

นําไปในสถานการณตางๆ ดวยวิธีการคลายคลึงกันได 

 8. การเรียนรูการแกปญหา (Problem Learning) เปนการเรียนรูซึ่งตองอาศัยความคิดโดย

การรวมกฎเกณฑตางๆ ของการเรียนรูประเภทที่ 7 เขาดวยกัน และนําไปใชในการแกปญหาได 

 
6.2 การจัดรปูแบบการเรยีนการสอนของกาเย 
 อาคม  จันทรสุนทร (2527 : 2 – 3) กลาววา    การจัดรูปแบบการเรียนการสอนของกาเย 

สามารถจัดรูปแบบการสอน ซึ่งตองอาศัยสมมติฐานเบื้องตน 5 ประการ ดังนี้ 

 1. การจัดรูปแบบการเรียนการสอน มุงใหเกิดการเรียนรูในแตละบุคคล การจัดรูปแบบการ

เรียนการสอนนี้ จึงไมไดมุงที่บุคคลสวนใหญ คือ   มิใชระบบกระจายเสียงที่มุงใหความรูและทัศนคติ

แกบุคคลในสังคมโดยรวม   แตจะมุงใหกับแตละบุคคลซึ่งที่อยูรวมกันในสังคม 

 2. การจัดรูปแบบการเรียนการสอน ทําไดทั้งระยะสั้นและระยะยาว คือ เปนทั้งการจดั 

รูปแบบหรือวางแผนการสอนในแตละชั่วโมง และการวางแผนการจัดการเรียนการสอนในบทเรียนหรือ

รายวิชานัน้ทั้งหมด ซึง่อาจทาํโดยครูแตละคนหรือเปนคณะชวยกันทําก็ได 
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 3. การจัดรูปแบบการเรียนการสอน   ถือวา   เปนการจัดรูปแบบการเรียนการสอนอยางมี

ระบบ จะมีผลอยางมากตอพัฒนาการของผูเรียนแตละคน กลาวคือ   ถามีการจัดรูปแบบการเรียนการ

สอนที่ดีแลว ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูดวยตนเองโดยธรรมชาติ 

 4. การจัดรูปแบบการเรียนการสอน ควรจัดทําเชิงระบบ   กลาวคือ มีขั้นตอนตั้งแตการ

พิจารณาความตองการ ความจําเปน เปาหมาย และการดําเนินการเปนขั้นๆ  ตอเนื่องกัน ตลอดจนถึง

ข้ันที่ผูเรียนทราบผลการปฏิบัติ หรือประเมินผลวิธีการดําเนินงานได 

 5. การจัดรูปแบบการเรียนการสอนตองอยูบนพื้นฐานที่วา มนุษยเรามีการเรียนรูอยางไร 

คือ ตองรูกระบวนการเรียนและสภาพการเรียนรูตางๆ 

 ดังนั้น  การจัดรูปแบบการเรียนการสอน คือ การวางแผนการเรียนการสอนใหเปนระบบ 

กลาวคือ เปนการกําหนดภาพรวมของการเรียนการสอน ซึ่งจะดําเนินการแสดงใหเห็นถึงองคประกอบ

ตางๆ ที่เกี่ยวของกัน หรืออาจจะเปนระบบขนาดใหญ เชน ระบบการจัดรายวิชา หรือเปนการออกแบบ

ระยะยาว หรือในระบบยอยๆ เชน ในระดับการเรียนการสอนแตละชั่วโมง 

 
6.3 หลกัการและเหตุผลในการจัดรูปแบบการเรียนการสอน 
 อาคม  จันทรสุนทร (2527 : 6 - 7) กลาวถึงหลักการและเหตุผลในการจัดรูปแบบการเรียน

การสอนตามแนวของกาเย  ไวดังนี้ 

 1. ควรเริ่มตนดวยการหาความตองการที่จําเปนของการเรียนการสอนนั้น เปนกลุม

ผูรับผิดชอบกําหนดเปาหมายกวางๆ   ของการเรียนการสอน พรอมกับพิจารณาวา มีทรัพยากร ส่ิง

สนับสนุนที่จะใชในการเรียนการสอนอะไรบาง มากนอยเพียงใด และมีขอจํากัดอยางไร 

 2. นําเปาหมายกวางๆ   ในการเรียนการสอน และกําหนดโครงสรางของหลักสูตร โดยยึด

เปาหมายในขอ 1 จัดทําเปาหมายของแตละวิชา 

 3. จุดประสงคของแตละวิชา   สามารถระบุถึงสมรรถภาพการเรียนรู นั่นคือ สามารถจะ

บอกผลของการเรียนการสอนหรือการเรียนรูออกมาในรูปของพฤติกรรมที่สังเกตได 

 4. ระบุถึงสมรรถภาพตางๆ   ของมนุษยใหชัดเจน เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนเปนไป

ตามสภาพภายในและภายนอกไดถูกตอง การใชแตหลักการเรียนรูทั่วๆ  ไปจะใชไดในวงกวางเทานั้น 

การรูและการใชหลักการเรียนรู โดยเฉพาะอยางยิ่ง   แตละสมรรถภาพจะทําใหเกิดการเรียนรูอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 5. เมื่อรูสภาพหรือกฎแหงการเรียนรู สมรรถภาพตางๆ จะทําใหมีการวางแผน และกําหนด

ลําดับข้ันตอนของการเรียนการสอนไดดีข้ึน 
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 6. ข้ันของการวางแผนการเรียนการสอน คือ ตองทําเปนหนวยยอยที่ขอบเขตจํากัดแตมี

รายละเอียดมากขึ้น และจัดทํารายละเอียดของจุดประสงค จากจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 7. เมื่อแตละรายวิชาทําเปนหนวยยอย หรือทําเปนบทเรียน ซึ่งมีจุดประสงคการเรียนรูเชิง

พฤติกรรมอยางชัดเจนแลว ตองจัดสถานการณตางๆ  ใหเหมาะสมกับจุดประสงคนั้นๆ ทั้งนี้รวมทั้งการ

ปฏิบัติของผูสอน และการจัดสื่อการเรียนการสอนตางๆ ซึ่งจะตองหาทางเลือกที่ดีและใหไดตรงตาม

จุดประสงคนั้นๆ 

 8. ข้ันตอนที่จะทําใหการเรียนการสอนสมบูรณ คือ การประเมินผลซึ่งจะตองประเมินตาม

จุดประสงคที่กําหนดไว การประเมินผลในแตละบทเรียนตามจุดประสงคการเรียนรูเชิงพฤติกรรม ควร

จะใชทดสอบแบบอิงเกณฑ หรือการทดสอบโดยยึดจุดประสงคเปนหลัก 

 9. เพื่อใหเห็นภาพพจนของการวางแผนการเรียนการสอนทั้งระบบ จะตองพิจารณาถึงการ

จัดระบบการเรียนการสอน ซึ่งครูผูสอนจะเปนผูมีบทบาทสําคัญที่จะจัดระบบการเรียนการสอน 

ถายทอดความรูใหแกผูเรียน โดยเนนความสามารถของแตละบุคคล เพื่อใหระบบการเรียนการสอน

สมบูรณจะตองพิจารณาถึงการประเมินผล เมื่อส้ินสุดงาน เพื่อพิจารณาประสิทธิภาพการจัดรูปแบบ

การเรียนการสอนดวย 

 
6.4 การจัดเหตุการณเพือ่พัฒนาสมรรถภาพของมนุษย 
 การจัดการเรียนการสอนตองสอดคลองกับการเรียนรูของมนุษย   และจะตองยึดตาม

จุดประสงคและคํานึงถึงสมรรถภาพของผูเรียน ซึ่งจัดเหตุการณ   และควรมีการสอนตาลําดับข้ันตอน

ดังนี้ (อาคม  จันทรสุนทร. 2527 : 2 – 3)  

 1. การสรางความสนใจ เปนวิธีการนําเขาสูบทเรียน   โดยการสนทนาซักถาม  หรือใชวัสดุ 

อุปกรณ เชื่อมประสบการณเดิมกับส่ิงที่เรียนรูใหม   เพื่อใหผูเรียนเกิดความสนใจและพรอมที่เรียน

บทเรียนใหม 

 2. แจงจุดประสงค คือ เพื่อใหผูเรียนทราบวา เร่ืองที่จะเรียนตอไป เมื่อเรียนจบแลว ผูเรียน

จะตองมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง และเปนไปตมจุดประสงคหรือไม 

ผูเรียนจะตองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามหลักสูตร 

 3. ทบทวนความรูเดิม เปนการตรวจสอบความรูพื้นฐานของผูเรียนกอนที่จะเรียนบทเรียน

ใหม เพื่อใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงประสบการณเดิมกับประสบการณใหมได โดยการซักถามหรือการ

ทดสอบ เปนตน 

 4. เสนอบทเรียนใหม โดยใชอุปกรณ  เพื่อใหบทเรียนใหมนาสนใจ เปนขั้นที่ครูจัด

ประสบการณใหมใหนักเรียน ซึ่งจะเปนประสบการณที่มีความสําคัญตอตัวผูเรียน 
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 5. ใหแนวความรู เพื่อเปนพื้นฐานสําหรับผูเรียนที่จะฝกปฏิบัติ   ครูจะเปนผูใหแนวทางการ

เรียนแกผูเรียน โดยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคลองกับสมรรถภาพของมนุษยซึ่งเปนสวนหนึ่งของ

จุดประสงคปลายทาง 

 6. ผูเรียนลงมือปฏิบัติ ครูผูสอนควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรม แสดง

ความคิดเห็น ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ไดทํางานรวมกับผูอ่ืน และการแสดงออกตามสภาพการณที่

เหมาะสม เปนตน เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูไปปฏิบัติในชีวิตจริงได 

 7. ใหขอมูลยอนกลับ คือ ใหผูเรียนทราบผลการปฏิบัติ เมื่อผูเรียนไดทํากิจกรรมใด

กิจกรรมหนึ่ง และสามารถทราบผลทันที ยอมเปนผลดีตอผูเรียนเอง ถาหากพบขอบกพรองจะไดแกไข

ทันที ในขั้นตอนนี้ผูสอนจะติชมดวยตนเอง หรือใหกลุมเพื่อนหรือตัวผูเรียนเองเปนผูประเมินผล 

 8. ประเมินผลการเรียนการสอนตามจุดประสงค ทําใหผูเรียนทราบวา ผูเรียนสามารถ

บรรลุจุดประสงคการเรียนในแตละคาบหรือไม ซึ่งอาจเปนผลมาจากการสอนของครูผูสอน หรือเกิด

จากตัวผูเรียน วิธีปฏิบัติ คือ ครูผูสอนอาจจะประเมินไดจากการทดสอบยอย หรือสังเกตพฤติกรรมอื่นๆ 

ของผูเรียน เปนตน 

 9. สงเสริมความแมนยําและการถายโอนความรู เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูไปใชใน

สถานการณอ่ืนๆ ไดโดยการสรุปเนนย้ํา เพื่อใหผูเรียนเขาใจในสิ่งที่เรียน เชน ใหทําการบาน ทาํรายงาน 

หรือศึกษาเพื่อเติม นอกเหนือจากความร ู ที่ไดรับ 

 จากลําดับข้ันของเหตุการณการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพของมนุษย เมื่อนํามาจัด

แผนการสอนสามารถจัดลําดับข้ันตอนไดดังนี้ (หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา. 2534  : 45)  

  ข้ันที่ 1 สรางความสนใจ 

  ข้ันที่ 2 แจงจุดประสงค 

  ข้ันที่ 3 ทบทวนความรูเดิมกอนที่จะเริ่มตนบทเรียนใหม 

  ข้ันที่ 4 เสนอบทเรียนใหม โดยใชวัสดุอุปกรณตางๆ 

  ข้ันที่ 5 ใหแนวการเรียนรู 

  ข้ันที 6 ปฏิบัติกิจกรรม 

  ข้ันที่ 7 แจงผลปฏิบัติ 

  ข้ันที่ 8 ประเมินผลการเรียนการสอนตามจุดประสงค 

  ข้ันที่ 9 สงเสริมความแมนยําและการถายโอนการเรียนรู 

 สรุปไดวา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหมีประสิทธิภาพและใหไดประสิทธิผลนั้น 

จะตองศึกษาเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับข้ันตอนการเรียนรูของมนุษย ตลอดจน

ทฤษฎีทางจิตวิทยา เพื่อใหเปนแนวทางในการลําดับข้ันตอนการสอนที่ถูกตองเหมาะสม และใหผูเรียน
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เกิดการเรียนรูตามธรรมชาติของการเรียนรู นอกจากนี้ จะตองมีการวางแผนงาน   การปฏิบัติตามแผน 

และการประเมินผล   คูมือครูจะเปนเครื่องชี้แนะในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  ใหมี

ประสิทธิภาพ เพื่อเปนแนวทางใหครูผูสอนไดปฏิบัติและปรับปรุงแกไข    ใหเกิดผลทั้งผูเรียนและผูสอน

ตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว 

 

7. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ 
7.1 ความหมายของความสนใจ 
 เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับความสนใจ จากการคนควา นักการศึกษาและนักจิตวิทยา

หลายๆ ทาน มีทรรศนะและใหความหมายที่แตกตางกันออกไป ดังนี้ 

 กมลรัตน  หลาสุวงษ  (2528 : 233)  กลาววา ความสนใจเปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นใกลเคียง

กับทัศนคติ แตเกิดขึ้นกอนทัศนคติ เปนความรูสึกตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งในทางบวก โดยมีสถานการณตางๆ  

ที่มีอิทธิพลตอบุคคลนั้น 

 เพจ และมาแชลล (Page and Marchall. 1977 : 181) ไดใหความหมายของความสนใจ

ไววา หมายถึง ความประสงคที่จะเขารวมกิจกรรมที่เหมาะสมบางอยาง เปนอาการที่จิตใจเพงเล็งกับ

การเลือกกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง หรืออาการสนุกสนาน เพลิดเพลินใจในกรกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

 ธอรนไดค (Thorndike. 1959 : 118) ไดกลาวถึงความสนใจวา เปนลักษณะหนึ่งของ

บุคลิกภาพ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความรูสึกและความนึกคิดของคนเราในทางที่ชอบหรือไมชอบตอส่ิงหนึ่ง

ส่ิงใด 

 กูด (Good. 1973 : 223) กลาววา ความสนใจหมายถึง ความรูสึกชอบของบุคคลที่แสดง

ตอส่ิงหนึ่งสิ่งใด ซึ่งความรูสึกนั้นอาจมีชั่วขณะหนึ่ง หรืออาจถาวร ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความอยากรูอยากเห็น

ของแตละบุคคล และประสบการณทําใหความสนใจของแตละบุคคลมีสภาพแตกตางกัน  ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดของ พาวเวลล (Powell. 1963 : 330) ที่กลาววา ความสนใจ หมายถึง 

แรงผลักดันที่กระตุนใหบุคคลกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

 โฟรหลิค (Frohlick. 1959 : 135) ไดกลาวถึงความสนใจไววา ความสนใจเปนแรงผลักดัน

อันหนึ่งที่กระตุนใหบุคคลกระทําการใดๆ  หรืออีกนัยหนึ่ง ความสนใจแสดงถึงความโนมเอียงในการที่

บุคคลจะเลือกหรือทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ตนชอบมากกวาสิ่งอื่นๆ  ถาจะกลาวโดยงายกวานี้ ความสนใจ คือ 

การชอบ  หรือส่ิงที่เรา  ชอบ นั่นเอง 

 ดิวอี้ (Dewey. 1959 : 66) ไดใหความหมายของความสนใจไววา ความสนใจ คือ ความ 

รูสึกชอบหรือความพอใจทีม่ีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง แนวคิดหรือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึง่ 
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 จากการศึกษาถึงความหมายของความสนใจ สามารถสรุปไดวา ความสนใจ หมายถึง 

ความรูสึกของบุคคลที่มีจิตใจจดจอตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง ดวยความรูสึกชอบ เอาใจใส กระตือรือรน และมี

ความมานะพยายาม ตลอดถึงมองเห็นคุณคาและประโยชนในสิ่งนั้นๆ 

 
7.2 ลักษณะของความสนใจ 

 มีนักการศึกษาหลายทาน ไดใหทัศนะเกี่ยวกับลักษณะของความสนใจ ไวดังตอไปนี้ ดังที่

ทวี  ทอแกว และอบรม  สินภิบาล  (2517 : 61) ไดแบงลักษณะของความสนใจ ไวดังนี้ 

  1. ความสนใจเปนความรูสึกที่เกิดขึ้นในบุคคล เนื่องจากถูกชักนําโดยสิ่งแวดลอม 

  2. ความสนใจแตละบุคคลมีความเขมขนตางกัน 

  3. ความสนใจที่บุคคลมีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง ยอมเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณ 

  4. บุคคลมีความสนใจตอส่ิงตางๆ แตกตางกันไป 

  5. ความสนใจอาจเปนความรูสึกชั่วขณะหรือตลอดไปก็ได 

พยอม  วงศสารศรี. (2526 : 194) กลาววา ความสนใจนั้น แบงออกไดเปน 2 ประเภท  

ดังนี้   คือ  

 1. ความสนใจภายนอก (Extrinsic Interest) เปนความสนใจที่เกิดขึ้นจากแรงจูงใจ

ภายนอกที่มากระทําตอบุคคล เชน การใหรางวัล การชมเชย   เปนตัวที่ทําใหเราสนใจเรียนหรือสนใจ

ปฏิบัติกิจกรรมที่มีเครื่องลอเหลานั้น 

 2. ความสนใจภายใน (Intrinsic Interest) เปนความสนใจที่เกิดขึ้นจากภายในตัวบุคคลที่

มุงจะกระทําใดๆ ใหประสบผลสําเร็จ 

 นอกจากนี้ วนิช  บรรจง และคนอื่นๆ   (2515 : 330) ไดกลาวถึงลักษณะของความสนใจ

ไวหลายประการ  ดังนี้ 

  1. ความสนใจ เปนความรูสึก หรือเจตคติที่เขมขนอยูในวงแคบ คือ บุคคลจะตองมี

ความสนใจตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งเปนอยางๆ ไป 

  2. ความสนใจ เปนเรื่องของแตละบุคคล บุคคลหนึ่งอาจจะสนใจตอส่ิงหนึ่ง แตบุคคล

อ่ืนๆ อาจจะไมสนใจตอส่ิงนั้น 

  3. ความสนใจ ทําใหบุคคลเอาใจใสและจดจําสิ่งที่ตนสนใจ 

  4. เมื่อเกิดความสนใจตอส่ิงใดแลว ยอมมีความมุงหมายอยางใดยางหนึ่งตอส่ิงนั้น 

เชน ตองการอยากรูใหมากขึ้น ตองปฏิบัติ เปนตน 

  5. บุคคลยอมมีความมุงมั่นที่จะทําใหสําเร็จตามความมุงหมาย ถาบุคคลนั้นมีความ

สนใจตอส่ิงนั้น 
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 พาวเวลล  (Powell. 1963 : 330)  กลาววา นักเรียนที่มีความสนใจในการเรียน   จะทําให

เกิดความตั้งในเรียน มีสมาธิในการเรียน และสามารถติดตามเนื้อหาที่เรียนไดตลอด   ซึ่งจะสงผลตอ

ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนดวย  

 โดยปกติความสนใจจะพัฒนาควบคู กับพฤติกรรมของบุคคล  โดยมีจุดเริ่มตนจากการ

ไดรับความสนใจ บุคคลจะสนใจในสิ่งที่กระทําแลวไดรับการตอบสนอง   ดังนั้น  ความสนใจจงึเกีย่วกบั

จุดประสงคที่บุคคลนั้นปรารถนา 

 ลักษณะของความสนใจที่นักการศึกษากลาวไว สรุปไดวา   ความสนใจเปนเรื่องของแตละ

บุคคล ทุกคนอาจสนใจสิ่งตางๆ   แตกตางกันไป ส่ิงที่บุคคลหนึ่งสนใจอาจไมเปนที่สนใจของอีกบุคคล

หนึ่ง ความสนใจเปนลักษณะที่มีจิตใจจดจออยูกับส่ิงหนึ่งเปนเวลานานแลว   สามารถทําใหเกิดความ

ต้ังใจได ลักษณะและระดับความสนใจของแตละบุคคลแตกตางกัน ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับความตองการ ความ

ถนัด ประสบการณ และสภาพแวดลอมในสังคมที่แตกตางกัน เปนตน 

 
7.3 องคประกอบของความสนใจ 

 สุชา  จันทรเอม และสุรางค  จันทรเอม  (2518 : 73)  กลาวถึงองคประกอบที่เกี่ยวของกับ

ความสนใจของเด็ก ไวดังนี้  

 1. ความสนใจเกิดขึ้นจากความพรอม ความตองการ และอิทธิพลของสิ่งแวดลอม 

 2. ความสนใจตอส่ิงหนึ่งสิ่งใดเปนเรื่องของแตละบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งคนเราทุกคน

ไมจําเปนตองมีความสนใจในสิ่งเดียวกัน และในระยะเวลาเดียวกัน 

 3. ความสนใจมีความสัมพันธอยางสูงกับสุขภาพของรางกาย  เด็กจะสนใจสิ่งใดเปนระยะ

ส้ันหรือระยะยาว ยอมข้ึนอยูกับความสมบูรณของรางกาย 

 4. ความสนใจเฉพาะอยางนั้น  อาจเปลี่ยนแปลงตามวัยและระยะเวลาของแตละบุคคล 

แตแบบแผนของความสนใจคอนขางคงที่  ทําใหสามารถวัดความสนใจของบุคคลในอนาคตได 

 5. ความสนใจมีความสัมพันธอยางสูงกับสภาพจิตใจ และเชาวนปญญาของเด็กที่มเีชาวน

ปญญาต่ําจะสนใจตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งและไมสลับซับซอน และเด็กที่มีเชาวนสูงมักจะสนใจหลายอยางใน

เวลาเดียวกันและเปนเรื่องที่สลับซับซอน 

 6. ความสนใจมีความสัมพันธอยางสูงกับพื้นฐานประสบการณของเด็ก  เด็กจะสนใจเรื่อง

ใด เด็กยอมตองมีความรูเร่ืองนั้นพอสมควร  ถาเด็กขาดประสบการณอาจไมเกิดความสนใจ เปนแต

เพียงอยากรูอยากเห็นชั่วครูแลวก็เลิกสนใจ 

 ความสนใจตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งของบุคคลเกิดขึ้นจากความพรอม ความตองการ ความถนัด 

ประสบการณ และอิทธิพลของสิ่งแวดลอม และอาจเปลี่ยนแปลงตามวัยและกาลเวลาของแตละบุคคล 
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ความสนใจเปนปจจัยที่สําคัญตอการเรียนรูซึ่งจะชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดความตั้งใจมีความพยายาม

ในการเรียนอันจะสงผลทําใหประสบผลสําเร็จในการเรียน 

 
7.4 สาเหตุของความสนใจ 

 สาเหตุของความสนใจนัน้ จรินทร  สกุลถาวร  (2528 : 61 – 62) ไดกลาวไววา ความสนใจ

เกิดจากสาเหตุตางๆ ดังตอไปนี้ 

 1. ความตองการ เชน อยากเปนคนเรียนเกงก็ตองพยายามสนใจบทเรียน เพื่อที่จะได

ทําใหตนเองเขาใจและจะไดสอบไดที่หนึ่ง 

 2. การเอาอยางสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คนในหมูคณะนิยมหรือสนใจ จะทําใหคนที่เขารวมเกิด

ความสนใจตามไปดวย เชน เด็กสวนมากเมื่อเห็นพอแม ครู หรือเพื่อนชอบ หรือสนใจส่ิงใดสิ่งหนึ่งก็

พลอยสนใจสิ่งนั้นตามไปดวย 

 3. การอานหนังสือ ชวยใหเกิดความสนใจได เชน การอานชีวประวัติของนักประดิษฐ

ส่ิงตางๆ ก็จะทําใหผูอานมีความสนใจที่จะคิดประดิษฐส่ิงตางๆ บาง 

 4. การศึกษาหรือการฝกฝนความรู ความสามมารถในสิ่งหนึ่งสิ่งใด ยอมจะทําใหเกิด

ความสนใจขึ้น แมวาในตอนแรกนั้นยังไมมีความสนใจ เชน ผูเรียนภาษาอังกฤษ เมื่ออาน พูด ฟง และ

เขียนได ก็จะมีความสนใจในภาษาอังกฤษมากขึ้น 

 5. ความแปลกประหลาด เมื่อไดพบเห็นสิ่งของที่แปลกประหลาด หรือไมเคยเห็นมา

กอน ก็จะทําเกิดความสนใจในสิ่งนั้นขึ้น เชน เด็กที่ไมเคยเห็นฮิปโป  เมื่อไดไปเที่ยวสวนสัตว และไดพบ

เห็นฮิปโปเปนครั้งแรก  ก็จะเกิดความสนใจในฮิปโปอยางมาก 

 สงวน  สุทธิเลิศอรุณ (2530 : 92) กลาวถึงสาเหตุความสนใจไวดังนี้  

  1. ความรู บุคคลที่มีความรูในเรื่องหนึ่งแลวทําใหบุคคลนั้นเกิดความสนใจในเรื่อง 

    อ่ืนๆ ตอไป 

  2. สาเหตุมาจากการกระทําตามอยางเพื่อน หรือลัทธิเอาอยาง 

  3. บุคคลไดรับผลประโยชนจากความสนใจในสิ่งนั้นๆ 

  4. ความอยากรูอยากเห็น 

  5. สาเหตุมาจากเรื่องสวนตัว ซึ่งเปนเหตุผลของแตละบุคคล 

 นอกจากนี ้สุชา  จนัทรเอม และสุรางค  จนัทรเอม ( 2515 : 108 – 109) กลาวถึงสาเหตุ

ของความสนใจ  สรุปไดดังนี ้

1. ความสนใจ เกิดจากการเห็นคุณคาของสิ่งนั้น 

  2. ความสนใจ เกิดจากแรงจูงใจของสิ่งเรา  
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  3. เด็กมีความถนัดและมีประสบการณในสิ่งนั้น 

  4. ความสนใจ เปนสิ่งที่มีความหมายตอเด็ก และมีความสัมพันธกับชีวิต 

  5. ความสนใจ เปนสิ่งแปลกใหมและทําใหเด็กเกิดความตื่นเตน 

 ดังนั้น  สาเหตุของความสนใจ จึงสามารถสรุปไดวา   ความสนใจนั้นขึ้นอยูกับปจจัยหลาย

อยางแลวแตประสบการณของแตละบุคคลที่ประสบ    หรือเนื่องการที่จากไดรับรูเกี่ยวกับส่ิงนั้นแลวเอา

ใจจดจอในส่ิงที่รับรูอยางตอเนื่อง   จนเกิดความรูสึกตอบสนองอยางเต็มที่หรือพอใจในสิ่งนั้น ในที่สุดก็

กลายเปนความสนใจในสิ่งที่รับรูนั้นๆ   ความสนใจอาจจะเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุข้ึนอยูกับเหตุผลขอ

แตละบุคคล ซึ่งไดแก อายุ เพศ ระดับสติปญญา ความรู ความถนัด ประสบการณ  ความถนัดตาม

ธรรมชาติ ความอยากรูอยากเห็น การเลียนแบบ และผลประโยชนในสิ่งนั้นๆ 

 
7.5 การสรางความสนใจ 

 นักจิตวิทยาและนักการศึกษาหลายทาน  เห็นความสําคัญของการเรียนทางดานอารมณ

และความรูสึกของผูเรียนเปนอยางยิ่ง  ดังนั้น    จึงพยายามสรางทฤษฎีและหลักการตางๆ เพือ่จะทาํให

ผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น   เพราะวา    ความสนใจจะพัฒนาควบคูไปกับพฤติกรรม

ของบุคคล     โดยมีจุดเริ่มตนจากการไดรับความพอใจบุคคลจะสนใจสิ่งซึ่งเมื่อกระทําแลวไดรับการ

สนองตอบ สําหรับหลักการและวิธีการเสนอที่จะสรางความสนใจใหกับผูเรียนนั้น    สุรางค  โควตระกูล 

(2541 : 369) ไดกลาวไว โดยใชแนวความคิดของนักจิตวิทยามนุษยนิยม ที่เนนความสําคัญ 5 ประการ 

คือ  

 1. นักเรียนเปนศูนยกลาง เนนความสําคัญของการใหนักเรียนเปนผูกระทําและมีสวนรวม

ในกิจกรรมและประสบการณตางๆ  ที่จะนํามาซึ่งการเรียนรูพัฒนาตนเต็มที่ตามศักยภาพของตน 

 2. บรรยากาศของหองเรียนจะตองอบอุน  ความสัมพันธระหวางครู – นักเรียนและระหวาง

นักเรียน – นักเรียน เปนไปดวยดี มีความรักและไววางใจซึ่งกันและกัน เปนบรรยากาศที่สรางความ

พอใจใหแกทุกคน 

 3. เนนความสําคัญของกระบวนการ (Process) ของการเรียนรู 

 4. จัดบรรยากาศของหองเรียนใหสงเสริมความอยากรู อยากเห็นและเลือกวิธีการเรียนรู

เอง ดวยการพบ 

 5. สงเสริมและฝกหัดใหนักเรียนประเมินผลของการเรียนรูดวยตนเอง 

 สุโท  เจริญสุข  (2525 : 72) เสนอแนวทางในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนมี

ความสนใจในการเรียน ดังนี้ 

 1. ควรนําเอาเรื่องหรือส่ิงแปลกใหม มาเลาหรือแสดงใหผูเรียนดู 
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 2. การทําบทเรียนใหสนุกสนาน โดยการใชส่ืออุปกรณ เทคนิคและวิธีการสอน 

ที่หลากหลาย 

 3. การทําบทเรียนใหกระจาง โดยใชถอยคําที่เขาใจงายๆ และเปนรูปธรรม 

มากกวานามธรรม 

 4. ใหผูเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น หรือกระตุนใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมการเรียน 

การสอนอยางสม่ําเสมอ โดยใชคําถาม กิจกรรม และอุปกรณตางๆ เปนตน 

 5. การจัดบรรยากาศหรือส่ิงแวดลอมใหนามั่นใจ 

 6. ใหการเสริมแรง 

 กมลรัตน  หลาสุวงษ (2528 : 234) เสนอแนวคิดเกี่ยวกบัวิธีการสรางความสนใจใหกับ

ผูเรียน สรุปไดดังนี ้

  1. ศึกษาความตองการของผูเรียนสวนใหญ เพื่อจะจัดบทเรียน สภาพหองเรียน และ

ส่ือการเรียนตางๆ ใหตรงกับความตองการ 

  2. สํารวจพืน้ฐานทางดานความถนัดของผูเรียน เพื่อจัดสภาพการเรียนการสอนใหตรง

กับความถนัดนั้นๆ 

  3. จัดสภาพหองเรียนใหนาสนใจ มกีารตัง้คําถามยัว่ยุและทาทายความสามารถของ

ผูเรียน พยายามใหผูเรียนมสีวนรวมในการเรียนการสอนใหมากที่สุด เชน การแสดงความคิดเหน็ การ

แกปญหา เปนตน 

  4. ใหการเสริมแรง โดยพยายามใหผูเรียนไดประสบความสําเร็จในการเรียน หรือการ

ทํางานนัน้ๆ โดยเลือกใหตรงกับความถนดัและความสามารถของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนสนใจในสิง่ที่

ไดรับมอบหมาย 

  5. ชี้ทาง หรือใหผูเรียนทราบความกาวหนาในการทาํงานของตนเองทกุระยะ ซึ่งจะทํา

ใหผูเรียนมีความสนใจทํางานนัน้ๆ ตอไป 

 มาสโลว (Maslow. 1970 : 109) กลาววา การสรางความสนใจในการเรียน ครูผูสอนควร

คํานึงถึงสิง่ตางๆ ดังนี ้

 1. การตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐาน เชน จัดบรรยากาศการเรยีนใหนาสนใจ ใหการ

ยอมรับผูเรียนทุกคน จัดกิจกรรมที่ตองแขงขันกับตนเอง และลดการเปรียบเทียบกับผูอ่ืน 

 2. การพัฒนาความสามารถ เชน การจัดสภาพการเรียนใหกระตุนความสามารถของ

ผูเรียน และใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน 

 3. จัดประสบการณการเรียน เพื่อทําใหผูเรียนประสบความสําเร็จ 

 4. คํานึงถึงผลเสียของการแขงขัน ทําใหนักเรียนขาดความชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
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 5. ใหความชวยเหลือผูเรียนบางคนซึ่งตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ 

 6. กระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรู และศึกษาดวยตนเอง 

 ในการจัดการเรียนการสอน ครูผูสอนควรนําเทคนิคและวิธีการสอนที่ทันสมัยเพื่อเราความ

สนใจ  กระตุนใหผูเรียนเกิดความสนุกสนาน หรือใหศึกษาคนควาเพิ่มเติมและใหมีโอกาสพบเห็นสิ่ง

แปลกใหม ก็จะชวยสรางความสนใจในการเรียนใหเกิดขึ้นได 

 
7.6 การวัดความสนใจ 

 การวัดความสนใจใหไดผลถกูตอง เปนสิ่งที่กระทําไดยากนี้เนื่องจากความสนใจของแตละ

บุคคลแตกตางกนั และขึ้นอยูกับองคประกอบอื่นๆ เชน อายุ เพศ สติปญญา การศึกษา อาชพี ฐานะ

ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิง่แวดลอม เปนตน ไดมีผูสนใจในการศึกษาแนวทางเกี่ยวกับการวัดความ

สนใจของแตละบุคคล ไวดังนี ้

 เฮอรล็อค (Hurlock. 1955) กลาววาบุคคลสามารถวัดความสนใจได 3 วธิี คือ วิธกีารสังเกต 

การสัมภาษณ และใชแบบทดสอบวัดความเขาใจ สวนพาวเวลล (Powell. 1963 : 337 – 338) ไดเสนอ

วิธีวัดความสนใจของบุคคลไวดังนี ้ 

 1. ใชแบบวัดความสนใจ (Interest Inventories) ซึ่งประกอบดวยขอความชุดหนึ่ง สําหรับ

ใหแตละบุคคลแสดงความชอบ หรือไมชอบตอขอความตางๆ เหลานั้น 

 2. ใชแบบสอบถามปลายเปด (Open – ended Questionnaires) โดยใหผูตอบมีอิสระที่

จะตอบคําถามตางๆ ไดตามความรูสึกแทจริงของตน  

 3. ใชการสัมภาษณ (Interview) ซึ่งผูสัมภาษณสามารถสังเกตเห็นพฤติกรรมของผูถูก

สัมภาษณได 

 เดวิส (Davis. 1964 : 160 161) ยังไดเสนอแนะเทคนิคสําหรับวัดความสนใจไวดังนี้  

 1. คนหาสิง่ทีแ่ตละบุคคลชอบในระยะเวลา 2 – 3 ป ทีผ่านมา ถาเขายอมสละเวลาวางที่มี

อยูเพื่อทําสิง่ใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ ก็แสดงวาเขามีความสนใจในสิง่นัน้ 

 2. คนหาวาแตละบุคคลมีความรูในเร่ืองนั้นๆ  มากนอยเพียงใด ถาเขามีความรูเร่ืองนั้น

มาก ก็จะแสดงวาเขาสนใจในเรื่องนั้น  เพราะคนเรายอมจะทําสิ่งที่ตนสนใจไดดีกวาสิ่งที่ไมสนใจ 

 3. ใหแตละคนแสดงความรูสึกชอบหรือไมชอบตอขอความตางๆ  ที่กําหนดให 

 นอกจากนี ้รววีรรณ  อังคนุรักษพนัธ (2533 : 205 ; อางอิง Super. 1957 : 218 – 219)  

กลาวถึง การวดัความสนใจวา สามารถกระทําไดในลักษณะตางๆ กัน เนื่องจากความสนใจเปน

แรงผลักดันทีก่ระตุนใหบุคคลกระทําสิง่ใดสิ่งหนึ่ง หรือแสดงพฤติกรรม ถาตองการวัดความสนใจของ
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บุคคลนั้นจะสามารถวัดหรือประเมินไดจากการกระทําหรือการแสดงพฤติกรรมสามารถศึกษาไดโดย

วิธีการ ดังนี ้

 1. ความสนใจสวนตัว (Expressed Interests) เปนวิธีการศึกษาคําพูดหรือถอยคําของ

บุคคลเกี่ยวกับความสนใจ ความสนใจที่ไดจากการศึกษานี้เปนพื้นฐานของการศึกษาความสนใจวิธีอ่ืน 

ซึ่งใหคุณคาที่จํากัดและยังเชื่อมั่นไมไดเต็มที่นัก 

 2. ความสนใจขั้นอาสา (Manifest Interests) เปนวิธีการศึกษาพฤติกรรมการแสดงออกที่

สังเกตได ซึ่งเปนพฤติกรรมที่บุคคลนั้นทําใหเปนงานอดิเรกหรืองานประจํา 

 3. ความสนใจจากแบบทดสอบ (Test Interests) เปนวิธีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนจากวิชาซึ่งบุคคลนั้นสนใจ โดยยึดพื้นฐานของทฤษฎีที่วา บุคคลจะเลือกเรียนในวิชาที่บุคคลนั้น

สนใจ 

 4. ความสนใจจากแบบสํารวจ (Inventoried Interests) เปนวิธีการศึกษาโดยใชแบบ

สํารวจ โดยใหบุคคลแสดงความรูสึกชอบและไมชอบ แลวนําผลจากแบบสํารวจไปวิเคราะหทางสถิติ

ไดผลออกมาเปนคะแนนความสนใจ 

 การวัดความสนใจของบุคคลสามารถทําไดหลายวิธี คือ วิธีการสังเกต  การสัมภาษณและ

ใชแบบสอบถามวัดความสนใจ  แตวิธีหนึ่งที่จะนําไปวัดความสนใจในการเรียนไดดี  คือ  การใช

แบบสอบถามวัดความสนใจ  ดังนั้นจะใชวิธีใดวิธีหนึ่งขึ้นอยูกับวัตถุประสงค สถานการณและดุลยพินิจ

ของบุคคลที่จะนําไปใช 

 
7.7 ความสนใจกับการเรยีนการสอน 

  ในการเรียนการสอนวิชาตางๆ นั้น    จุดมุงหมายที่จะใหผูเรียนมีความรูความสามารถใน

วิชาที่เรียนแลว   ยังจะตองปลูกฝงใหนักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาเหลานั้นดวย เพราะความ

สนใจมีความสําคัญที่จะทําใหผูเรียนตั้งใจเรียน   และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก็จะสูงดวย   ดังที่ พาว

เวลล (Powell. 1963 : 330)  กลาววา  ผูเรียนที่มีความสนใจจะทําใหเกิดความตั้งใจเรียนดวย ผูเรียนมี

สมาธิสามารถติดตามเนื้อเร่ืองที่เรียนไดตลอด  และสงผลสัมฤทธิ์ในวิชานั้นดวย ดังนั้น   การจัดการ

เรียนการสอนที่จะทําใหผูเรียนเกิดความสนใจนั้น จําเปนตองคํานึงถึงและใหความสนใจเปนอยางยิ่ง 

ฉะนั้น สุโท เจริญสุข  (2525 : 72)  ไดใหแนวทางในการจัดการเรียนการสอนตามความสนใจของ

ผูเรียน ไวดังนี้ 

 1. นําเอาเรื่องหรือส่ิงแปลกใหมมาเลาหรือแสดงใหผูเรียนดู 

 2. ทําบทเรียนใหสนุก โดยใชอุปกรณการสอน เทคนิควิธีหลายๆ รูปแบบ 

 3.ทําบทเรียนใหกระจาง โดยใชถอยคําที่งายๆ หรือที่เปนรูปธรรมมากกวานามธรรม 
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 4.ใหผูเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือกระตุนใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมการเรียนเสมอ

โดยใชคําถาม กิจกรรม อุปกรณตางๆ ชวยสอน 

 5. จัดสิ่งแวดลอมใหนาสนใจ 

 6. มีการเสริมแรง 

 พรรณี  ชูทัย เจนจิต (2538 : 506 – 508)  ยังไดกลาววา การสอนบทเรียนใดๆ  ก็ตาม ส่ิง

สําคัญที่ครูควรคํานึงถึง คือ อุปกรณการสอน ซึ่งถือวาเปนสิ่งเราที่มีประโยชน ทําอยางไรเราจึงจะทําให

ส่ิงเราของเรามีความเขมขนดึงดูดใจนักเรียน โดยไดเสนอแนะไวดัง ตอไปนี้ 

 1. การใชสีสรรค โดยเฉพาะสีแดงจะดึงดูดความสนใจไดมาก ในการเขียนแผนภูมิ หรือ

บัตรคํานั้น สีแดงจะชวยไดมากสําหรับคําหรือขอความที่เราตองการจะเนน สําหรับสีเหลืองนั้นควร

หลีกเลี่ยงการใช โดยเฉพาะกับเด็กเล็ก 

 2. เปลี่ยนสิ่งเราใจเสมอจะทาํใหเด็กตืน่ตัวมากกวาสิง่เราที่อยูคงที่ไมมีการเปลี่ยนแปลง 

ปายนิเทศในหองเรียนจะเปนแหลงที่เราใจนักเรียนไดเปนอยางดี เมือ่นักเรียนเขามาในหอง  ยอมเปน

ธรรมดาที่จะมองไปที่ปายนิเทศ  ถาครูเปนคนกระตือรือรนสนกุสนานกบัการทาํงาน  จะใชปายนิเทศ

เปนเปนแหลงที่สรางความสนใจใหกับนักเรียนไดเปนอยางดี  ไมวาจะเปนเรื่องราวเกีย่วกับบทเรียน 

หรือความรูทั่วไป ถาเปนไปไดพยายามเปลี่ยนทุกๆ  อาทิตยเพื่อวาจะยั่วยุใหเด็กเกดิความสนใจวา 

อาทิตยใหมนีค้รูจะมีอะไรสําหรับพวกเขา 

 3. การใชเสียง รูจักการเพิ่มน้ําหนักของเสียงในการพูด การอธิบาย ตอนใดควรจะใชเสียง

เบาหรือเสียงดัง ซึ่งการใชเสียงนี้ถือวาเปนสิ่งเราที่สําคัญ บทเรียนจะเราผูเรียนไดแคไหนนั้น ข้ึนอยูกับ

การใชเสียงของครูผูสอน 

 4. ส่ิงเราที่เคลื่อนไหวไดยอมจะมีคุณคากวาสิ่งเราที่อยูกับที่ โดยเฉพาะอุปกรณที่นํามาใช

กับนักเรียนชั้นประถม ถามีการเคลื่อนไหวได จะทําใหเด็กเกิดความสนใจไดมาก เด็กจะตื่นเตน

สนุกสนาน ส่ิงเรานั้นไมจําเปนที่จะตองเคลื่อนไหวไดเอง แตครูเปนผูใหเกิดการเคลื่อนไหว เชน การใช

ตุกตา หรือรูปหุนตางๆ ประกอบการเลาเรื่อง 

 5. การสรางสิง่แวดลอม แปลกใหม นาพิศวง จะเปนการกระตุนเด็กอยางดีที่สุด 

โดยเฉพาะอยางยิง่ในการนาํเขาสูบทเรียนถาครพูยายามวธิีใหมๆ มาใช ไมใชวธิีใดวิธีหนึ่งจาํเจ ยอมจะ

ยั่วยุใหเด็กเกดิความสนใจไดมาก หรือในขณะที่สอนมกีจิกรรมใดกิจกรรมหนึ่งแทรกเขามา จะกระตุน

เด็กไดอยางดทีี่สุด โดยเฉพาะคนที่กาํลังเคลิ้มๆ จะหลับ 

 อนึ่ง พรรณี  ชูทัย เจนจิต  (2538 : 509)  ยงัไดกลาวอกีวา การจะทําใหเด็กเกิดความ

พอใจมากนอยแคไหนนัน้ขึน้อยูกับความเขมขน มีความหมาย ส่ิงที่แปลกใหม และความซับซอนของสิ่ง

เรา การเปลี่ยนพฤติกรรมทกุอยางในตัวครู ก็จะมีสวนชวยเพิ่มความสนใจใหกับนักเรียน เชนกนั 
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 ดังนั้น   จึงสรุปไดวา   การที่จะทําใหนักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษไดนั้น ครูตองคํานึงถึงจิตวิทยาการศึกษา และเทคนิคการสอนตางๆ ที่สามารถจะนํามา

ประยุกตใช เพื่อทําใหนักเรียนเกิดความสนใจในวิชาภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอยางยิ่ง นักเรียนทุกคน

ตองมีสวนรวมในการใชภาษากับเพื่อนๆ ทุกคน พยายามทําใหนักเรียนเห็นคุณคาของการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษใหมากที่สุด และใหส่ิงเราที่มีความหมาย แปลกใหม ซับซอนและยั่วยุ ก็จะทําใหเพิ่ม

ความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น 

  
7.8 งานวิจัยที่เกี่ยวกับความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

 งานวจิัยตางประเทศ 
  เชอรเรย และเรโนลด (Shirey and Reynold. 1988 : 159)  ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ

ความสนใจตอความตั้งใจ โดยมีกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาวิทยาลัย จํานวน 23 คน  กลุมตัวอยางตอง

อานประโยค 72 ประโยค    ซึ่งตนไดประมาณคาความสนใจไวแลว กลุมตัวอยางจะไปอานประโยค

ดังกลาวจากเครื่องไมโครคอมพิวเตอร   เพื่อที่จะวัดความสนใจ  โดยพิจารณาจากเวลาในการอาน

ประโยค และเวลาที่ใชในการทํางานหรือแบบฝก  หลังจากอานประโยคตางๆ แลว  กลุมตัวอยางทํา

แบบทดสอบเกี่ยวกับส่ิงที่อาน ผลการวิจัยพบวา   กลุมตัวอยางสามารถเรียนรูประโยคที่อานได

ประมาณคาวานาสนใจไดดีกวาประโยคที่ประมาณคาไววา   ไมนาสนใจแตอยางไรก็ตาม ไดพบวา   

ความตั้งใจไมมีความเกี่ยวพันในลักษณะเปนตัวเชื่อมระหวางความสนใจกับการเรียนรู   นั่นคือ   ความ

สนใจกอใหเกิดการเรียนรูได แตความสนใจไมไดนําไปสูความตั้งใจ  และการเรียนรู ไมไดเกิดจากความ

ต้ังใจ 

 นีจาด (Nejad. 1987 : 129) ไดวิจัยผลของความคิดและความรูสึกตอความสนใจและ

ความชอบ โดยที่กลุมตัวอยาง เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 240 คน ไดทดลองอานเรื่องทีจ่บ

ลงดวยความสนใจและนาประหลาดใจ ซึ่งมีระดับความรูสึกหลายระดับ และเรื่องที่อานแสดงใหเห็นถึง

ความดี ความเลวในระดับที่แตกตางกัน และมีระดับของความเขาใจเรื่องแตกตางกัน ผลการวิจัยสรุป

ไดวา ความสนใจและความชอบเกิดขึ้นจากสาเหตุที่แตกตางกัน    ความสนใจและความชอบมี

ความสัมพันธอยางสูง ถึงแมวาบางอยางที่ไมชอบอาจนาสนใจ   และบางอยางที่ชอบอาจไมนาสนใจ 

แตอยางไรก็ตามสิ่งที่นาสนใจยิ่งขึ้นหากเราชอบและเราจะชอบยิ่งหากเราสนใจในสิ่งนั้น 

 อิเซนการด (Isengart. 1996) ศึกษาความสัมพันธระหวางความสนใจในการอานของ

นักเรียน ความเชื่อของครูและการสอนเชิงปฏิบัตินิยม   โดยทําการทดลองกับนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 4 – 6 ผลปรากฏวา   ความสนใจในการอานของนักเรียนขึ้นอยูกับการสอนอานขั้น

พื้นฐานใหกับนักเรียน 
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งานวจิัยภายในประเทศ 
 สุริตา  ชูดวงแกว (2535 : 126) ไดศึกษาเปรียบเทียบความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ

และความสนใจในการเรียนการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอน

แบบบทบาทสมมติ และวิธีการสอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนดวยกลวิธี

เสริมตอการเรียนรูและนักเรียน ที่ไดรับการสอนตามคูมือครู มีความสนใจในการเรียนการอาน

ภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ปยนุช พัฒนภิรมย (2538 : 97)  ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบความเขาใจในการอาน 

ความสามารถในการเขียนและความสนใจในการเรียนวิชาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่

ไดรับการสอนดวยแบบฝกการอานดวยกระบวนการความคิดสรางสรรคกับการสอนตามคูมือครู  

ผลการวิจัยพบวา    นักเรียนที่ไดรับการสอนดวยแบบฝกการอานดวยกระบวนการความคิดสรางสรรค

กับนักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู   มีความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 พรพิมล  ประสงคพร (2535 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการ

ใชภาษาอังกฤษของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 ที่ไดรับการสอนดวยวธิีการสอนแบบมุงประสบการณ

ภาษา รูปแบบที่ 2 ซึง่ใชและไมใชกิจกรรมทดสอบเชิงปฏิบัติ กับการสอนตามคูมือครู ผลการทดลอง

พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีการสอนแบบมุงประสบการณภาษา รูปแบบที ่2 ซึ่งใชและไมใช

กิจกรรมทดสอบเชิงปฏิบัติการกับการสอนตามคูมือครู มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษแตกตาง

กันอยางมีนยัสําคัญทางสถติที่ระดับ .01 สวนนักเรียนทีไ่ดรับการสอนแบบประสบการณภาษา รูปแบบ

ที่ 2 ซึง่ใชและไมใชกิจกรรมกรทดสอบเชิงปฏิบัติการ มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษไมแตกตาง

กันความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษของทั้ง 3 กลุม  แตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 

 เกศรี  กิติศรีปญญา (2542 : 91) ไดทําการเปรียบเทยีบความสามารถในการใช

ภาษาอังกฤษความคิดรวบยอดทางภาษาจากการอาน และความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ของ

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่3 ที่ไดรับการสอนแบบประสบการณ (รูปแบบที่ 2) กับการสอนตามคูมือครู 

ผลปรากฏวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษารูปแบบที่ 2 หลังการทดลอง มคีวาม

สนใจในการเรยีนภาษาอังกฤษสูงกวานกัเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมอืครู 

 ดังนั้น สรุปไดวา การเรียนการสอนที่ดี ตองทําใหผูเรียนมีความสนใจ    เกิดความใฝรู

กระตือรือรนอยากจะเรียน    รูจักประยุกตใชวิธีสอนที่ทันสมัย   รูจักใชวัสดุอุปกรณใหสอดคลองกับ

บทเรียน มีเทคนิควิธีการสอนหลายๆ รูปแบบ   จัดสิ่งแวดลอมเปนที่ดึงดูดความสนใจผูเรียน    และใน

ที่สุดตองมีการเสริมแรงเพื่อกระตุนใหเกิดการเราความสนใจอยางตอเนื่อง 
 



 บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

ในการวิจัยครัง้นี ้ผูวิจยัจะดาํเนนิการตามขั้นตอนดังนี ้

  1. การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 

  2. เครื่องมือทีใ่ชในการดําเนนิการทดลอง 

  3. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจยั 

4. การดําเนนิการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 

5.  การวิเคราะหขอมูล 

6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

  7. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 

   

1. การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
 

 1.1 ประชากรที่ใชในการวิจยั 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี ้ เปนสามเณรผูเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 โรงเรียนพระปริยัติธรรมมหาวชิราลงกรณราชวทิยาลัย อําเภอวงันอย จงัหวัด

พระนครศรีอยธุยา ที่เรียนวิชาภาษาองักฤษหลัก (อ 103) ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 ซึ่งมีจาํนวน 

4 หองเรยีน หองเรียนละ 35 รูป รวมทั้งสิน้ 140 รูป 

 1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัครั้งนี้  เปนสามเณรผูเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามญั

ศึกษา ชั้นมธัยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนพระปริยัติธรรมมหาวชิราลงกรณราชวทิยาลัย  อําเภอวังนอย  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    ทีเ่รียนวิชาองักฤษหลกั ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2548   ซึ่งมีจาํนวน 4 

หองเรียน  หองเรียนละ 35 รูป รวมทั้งสิน้ 140 รูป เลือกหมดทั้ง 3 หองเรียน แลวนํามาสุมแบบกลุม 

(Cluster Random Sampling) เพื่อใหไดกลุมตัวอยาง จํานวน 2 หองเรียน โดยจับสลากใหหองหนึ่ง

เปนกลุมทดลอง และอีกหองหนึ่งเปนกลุมควบคุมเพื่อใหไดการสอนดวยวิธกีารสอนทีแ่ตกตางกนั 
 
กลุมทดลอง  ไดรับการสอนดวยวิธกีารสอนอานดวยโครงสรางระดับยอด ประกอบกบั 

                      กิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิม  

 กลุมควบคุม  ไดรับการสอนดวยวิธกีารสอนตามคูมือครู 
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2. เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการทดลอง 
 2.1 แผนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษหลัก (อ 103) โดยแบงออกเปน 2 แผน ดังนี้ 

  2.1.1 แผนการสอนของกลุมทดลอง ใชวิธีการสอนดวยโครงสรางระดับยอดประกอบกบั

กิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิม 

  2.1.2 แผนการสอนของกลุมควบคุม ใชวธิีการสอนตามคูมือครู 

 2.2 แบบทดสอบวัดความเขาใจในการเรียนภาษาอังกฤษ 

 2.3 แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ 

 2.4 แบบสอบถามวัดความใสใจในการเรียนภาษาอังกฤษ  

 

3. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  3.1 แผนการสอนทัง้กลุมทดลองและกลุมควบคุม ผูวิจยัดําเนนิการดังนี ้

   3.1.1 ศึกษารายละเอยีดเกีย่วกับหลักการและวิธีการสรางแผนการสอนดวยโครงสราง

ระดับยอดจากเอกสารและจากผูเชีย่วชาญ เพื่อเปนแนวทางในการจดัเนื้อหาและสรางแผนการสอน

ดวยโครงสรางระดับยอด  

  3.1.2  ศึกษารายละเอยีดของเนื้อหาที่ใชในการสอนวิชาภาษาอังกฤษหลักที่มีระดับ

ความยากงาย เหมาะสมกับผูเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนตน จากหนงัสือ แบบเรียน วารสาร หรือส่ิงพิมพ

ตางๆ ที่นกัเรียนสามารถพบเห็นไดในชวีิตประจําวนั  (Authentic Text) มีเนื้อหาดังนี ้

   3.2.1 Listing Authentic Materials 

   3.2.2 Comparison Authentic Materials 

   3.2.3 Problem–Solution Authentic Materials 

   3.2.4 Before–After or Cause–Effect Authentic Materials 

   3.1.3 นําเนื้อหาที่คัดเลือกไวใหทานผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 3 

ทาน ตรวจดูเนื้อหาที่คัดเลือกมานั้นมีคําศัพทและโครงสราง แนวคิดเหมาะสมกับระดับชั้นเพียงใด 

   3.1.4 ศึกษาแผนการสอนอานตามแนวการสอนอาน โครงสรางแผนการสอนตาม

จุดประสงคการเรียนของวิชาภาษาอังกฤษหลัก ทฤษฎีการสอนและหลักการสอนภาษาอังกฤษ โดย

โครงสรางระดับยอดตามหลักการ และขั้นตอนของบารทเล็ทท (Bartlett. 1978) ซึ่ง เสาวลักษณ   

รัตนวิชช (1987 : 135 – 223) นํามาปรับปรุงและแกไข  ประกอบกับกลวิธีการสอนโดยทฤษฎี

ประสบการณเดิม  เพื่อสรางปฏิสัมพันธทางวาจาระหวางผูสอนกับผูเรียนของบราวนและพาลนิสการ 

(Brown and Palinscar. 1984)  โดยการใชลักษณะการพูด  5 ประเภท  ของบีด  (Beed. 1991)  และ

อิทธิพลทางออม ของแฟลนเดอรส (Flanders. 1970) ซึ่งทั้ง 2 กลุม เปนเรื่องที่มีความยากงายอยูใน
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ระดับเดียวกนักับหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ  ในรายวิชาภาษาอังกฤษหลัก (อ 103) ตามหลกัสูตร

มัธยมศึกษาตอนตน ซึ่งกลุมทดลองและกลุมควบคุมไดรับการทดลองดวยเนื้อหาเดียวกนั 

   3.1.5 กลุมทดลอง ในรูปแบบการสอนโดยโครงสรางระดับยอดประกอบกับกิจกรรม

เสริมสรางประสบการณเดิม โดยมีข้ันตอนการสอนดังนี้ คือ  

   ข้ันที่ 1 : ข้ันนํา ผูสอนชี้แจงจุดประสงคของการเรียน และอธิบายชนิดของกาสอน

โดยโครงสรางระดับยอด ประกอบกับกจิกรรมเสริมสรางประสบการณเดิม   

   ในขั้นนี้มีจุดมุงหมาย เพื่อใหสามเณรผูเรียนไดเขาใจโครงสรางระดับยอดที่ใชกัน

อยูทั้ง 4 ชนิด และบอกประเภทชนิดของคําไข (Key Words) ที่สําคัญเพื่อใหผูเรียนฝกใชคําเหลานี้ เพื่อ

หาโครงสรางระดับยอดชนิดตาง ๆ   จากขอความคําที่เปนคําไข ที่สําคัญของแตละประเภทของ

โครงสรางระดับยอด มีดังนี้ ไดแก 

  ก. คําที่แสดงโครงสรางระดบัยอดชนิดการบอกรายละเอียด หรือรายการ 

ไดแก such as, these, those, as following, many, all, several, indication of, specific number, 

sequence, etc. 

  ข. คําที่แสดงโครงสรางระดบัยอดชนิดปญหาและขอแกไข ไดแก  problem, 

question...solution, this had to be done….this is how we did it, etc. 

  ค. คําที่แสดงโครงสรางระดบัยอดชนิดเหตุและผล  ไดแก  before…., as a 

result, then, if, although, etc. 

   ง. คําที่แสดงโครงสรางระดบัยอดชนิดการเปรียบเทียบ ไดแก Contrast, 

different, same, on the other hand, just, as…so, whereas, two, in spite of, etc. 

  ข้ันที่ 2 : ใหผูเรียนอานในใจเพื่อจับใจความสําคัญ   และบอกรายละเอียดของ

เร่ือง ในแตละชนิดของโครงสรางระดับยอด 

  1. โครงสรางระดับยอดชนิดบอกรายละเอียดหรือรายการ (Descriptive or  

                                        Listing) 

  2. โครงสรางระดับยอดชนิดปญหาและการแกไข (Problem–Solution) 

  3. โครงสรางระดับยอดชนิดเหตุและผล (Cause and Effect) 

  4. โครงสรางระดับยอดชนิดการเปรียบเทียบ (Comparison–Contrast) 

  ในขั้นนี้ผูสอนแจกเนื้อเร่ืองในแตละชนิดของโครงสรางระดับยอด   ผูสอนพูดให

ผูเรียนอานในใจเพื่อจับใจความสาํคัญ บอกรายละเอยีดของเรื่อง โดยใชคําถามเปนการกระตุนให

นักเรียนอาน เชน ใครทาํอะไร  ที่ไหน อยางไร จากนัน้ผูสอนใชการพูดทั้ง 5 ประเภท คือ 
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  1. พูดเพื่อใหรูปแบบทางภาษา  ใชเมื่อผูเรียนพูดคําหรือขอความนั้นผิดเพื่อผูเรียน

ใชภาษาแมหรือขอซักถาม 

  2. พูดเพื่อสงเสริมตอขอความ ใชเมื่อผูเรียนพยายามจะพูดแตพูดติดขัดไม

สามารถพูดขอความที่ตนตองการใหจบสมบูรณไดตลอด 

  3. พูดเพื่อใหแนวทางหรือชี้แนะ ใชเมื่อผูเรียนนั่งเงียบไมไดตอบ 

  4. พูดเพื่อใหปฏิบัติโดยวธิีอยางใดอยางหนึ่งใหการสนทนาดําเนินตอไป 

   5. พูดเพื่อสนับสนุนใหกําลังใจ สรางความเชื่อมั่น และบอกผลของการปฏิบัติเมื่อ

ผูเรียนไดกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปแลว แตไมแนใจในสิ่งที่ตนปฏิบัติไป 

   ข้ันที่ 3 : ใหผูเรียนฝกการเขียนไดอะแกรมชนิดตางๆ ของโครงสรางระดับยอดจาก

ขอความ เพื่อเขียนใจความสําคัญ   และบอกรายละเอียดของเรื่องในการอาน ผูสอนทําไดอะแกรมให

ผูเรียนเติมหรือเขียนเองกับโครงสรางระดับยอดทุกชนิด โดยแบงผูเรียนเปนกลุม กลุมละ 4 – 6 คน ให

ชวยกันแสดงความคิดเห็นรวมกัน คิดหาเหตุผล และอธิบายเพิ่มเติมพรอมทั้งยกตัวอยางประกอบ 

   ในขั้นนี้ ผูสอนใชการพูดทั้ง 5 ประเภท เพื่อชวยผูเรียนสามารถเติมหรือเขียนเอง

ในไดอะแกรมชนิดตางๆ  ของโครงสรางระดับยอดได 

   ข้ันที่ 4 : ข้ันสรุป มีจุดหมายเพื่อใหผูเรียนรูจักขั้นตอนการเขียนยอความสั้นๆ   

เปนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับใจความสําคัญ บอกรายละเอียดของเรื่อง ประเภทของโครงสรางระดับยอด

บอกคําไขประเภทตางๆ ของโครงสรางระดับยอด ซึ่งผูสอนชวยผูเรียนในการเขียนเรื่องใหประสบ

ความสําเร็จ โดยผูสอนคอยกระตุนผูเรียนดวยการใชการพูดทั้ง 5 ประเภท เพื่อชวยในการเขียน

ขอความสั้นๆ  

   ข้ันที่ 5 : ข้ันประเมินผล ใหผูเรียนฝกวิเคราะหขอความโครงสรางระดับยอดแตละ

ชนิดโดยการเขียนหรือเติมขอความใจความสําคัญ บอกรายละเอียดในไดอะแกรมและเขียนเรื่องสั้นๆ 

โดยบอกใจความสําคัญ บอกรายละเอียดของเรื่องและประเภทของโครงสรางระดับยอดหรือคําไขของ

โครงสรางระดับยอดได 

   หลังจากสรางแผนการสอนเสร็จแลว ผูวิจัยจะนําแผนการสอนใหทานผูเชี่ยวชาญ

ดานภาษาอังกฤษ จํานวน 3 ทาน เปนผูตรวจแผนการสอน โดยพิจารณาจากจุดประสงคการเรียนรู 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหบรรลุเปาหมายและการประเมินผล หรือไม โดยใหคะแนนดังนี้ 

  ใหคะแนน  +1 ถาผูเชี่ยวชาญแนใจวา สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

  ใหคะแนน   0  ถาผูเชี่ยวชาญไมแนใจวา สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

  ใหคะแนน  -1 ถาผูเชี่ยวชาญแนใจวา ไมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
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  3.2.1 นําคะแนนที่ไดมาหาคาดัชนีความสอดคลองเพื่อทําการปรับปรุงแกไข 

   3.2.2 นําแผนการสอนที่ผูเชี่ยวชาญตรวจการประเมินผล แกไขขอบกพรองขั้นตนแลว

นําไปทดลองกอนนําไปทดลองสอนจริง นําไปทดลองกับสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิเวศน 

ธรรมประวัติ อําเภอบางประอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ไมใชนักเรียนกลุมตัวอยาง เพื่อหาขอ 

บกพรองและดูความเหมาะสมของแผนการสอน  เนื้อหา เวลา ข้ันตอน และกิจกรรมตางๆ  เพื่อนํามา

ปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกอนนําไปใชทดลองสอนจริง 

 3.1.6 กลุมควบคุม สรางแผนการสอนตามคูมือครูของหนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญ

ศึกษา โดยมีข้ันตอนการสอน ดังนี้ 

   ข้ันที่ 1 : สรางความสนใจของผูเรียน โดยสนทนาถึงสถานการณหรือใชวัสดุอุปกรณ

ที่เกี่ยวของกับบทเรียน เพื่อใหผูเรียนเกิดความสนใจ  และเปนการนําเขาสูบทเรียน 

  ข้ันที่ 2 : แจงจุดประสงค ผูสอนบอกใหผูเรียนทราบ เมื่อผูเรียน เรียนจบขั้นตอนใน

เนื้อหาแลว ผูเรียนสามารถอานเรื่อง เขาใจความหมายของเรื่อง ตลอดจนสามารถใชภาษาสําหรับการ

เขียนไดอยางถูกตอง 

  ข้ันที่ 3 : ทบทวนประสบการณเดิมที่เกี่ยวของกับบทเรียนใหม ผูสอนทบทวนความรู

เดิมที่ผูเรียนควรจะรู   โดยการใชคําถามหรือใชส่ือประกอบ   เพื่อถามผูเรียนเปนการทบทวนในเรื่อง

คําศัพท สํานวนและโครงสรางไวยากรณ 

  ข้ันที่ 4 : เสนอบทเรียนใหม ผูสอนเสนอบทเรียนใหมโดยการอานเรื่องใหผูเรียนฟง

ผูเรียนอานตาม ผูอธิบายความหาย คําศัพท สํานวน โครงสรางไวยากรณตางๆ โดยการใชส่ือประกอบ   

เชน รูปภาพ บัตรคํา ฯลฯ 

  ข้ันที่ 5 : ใหแนวการเรียนรู ผูสอนแนะแนวทางใหผูเรียนสามารถทํากิจกรรมไดดวย

ตนเอง เชน แนะนําวิธีทําแบบฝกหัด แนะนําแหลงคนควา ใชคําถามนําทาง เชน คําถาม ประเภท 

Yes/No Question หรือ  Wh / Questions 

  ข้ันที่ 6 : ข้ันปฏิบัติใหผูเรียนอานเรื่องทําแบบฝกหัด กิจกรรมตามจุดประสงคที่วางไว 

  ข้ันที่ 7 : แจงผลปฏิบัติ ผูสอนตรวจแกไขขอบกพรองในการทําแบบฝกหัดของผูเรียน 

ใหคําชมเชย เมื่อผูเรียนทํางานไดถูกตอง แกไขเมื่อผูเรียนทําผิด และอธิบายเพิ่มเติมเมื่อผูเรียนไม

เขาใจ 

  ข้ันที่ 8 : ประเมินผลการเรียนรู ผูสอนประเมินผลการเรียนรูตามจุดประสงคโดยการ

สังเกตดูจากการอานและตอบคําถามจากแบบฝกหัดของผูเรียน 

  ข้ันที่ 9 : สงเสริมความแมนยํา และการถายโอนการเรียนรู ผูสอนเสริมความแมนยํา  
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และการถายโอนการเรียนรูโดยการสรุปย้ําทบทวนบทเรียนที่ผานมา ใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจที่

แมนยํา โดยใหทําแบบฝกหัดเพิ่มเติม 

  3.1.7 นําแผนการสอนตามคูมือครูไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจดูขอบกพรองและแกไข

ปรับปรุงโดย ผูวิจัยเสนอเกณฑในการตรวจพิจารณาดังตอไปนี้ 

    - ความชัดเจนและความถูกตองของจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

    - ความสอดคลองของกิจกรรมและเนื้อหา 

    - ความสอดคลองของการประเมิน และจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

    3.1.8 นําแผนการสอนที่ผูเชี่ยวชาญตรวจการประเมินผล แกไขขอบกพรองขั้นตนแลว

นําไปทดลองกอนนําไปทดลองสอนจริง นําไปทดลองกับสามเณรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนพระ

ปริยัติธรรม วัดนิเวศนธรรมประวัติ อําเภอ บางประอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ที่ไมใชนักเรียนกลุม

ตัวอยาง เพื่อศึกษาหาขอบกพรองและทดสอบเวลาที่เหมาะสมเกี่ยวกับแผนการสอนเพือ่นาํมาปรบัปรุง

แกไข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแผนการสอนอีกครั้งหนึ่ง 

    3.1.9 นําชุดการสอนดวยโครงสรางระดับยอด ที่ตรวจสอบคุณภาพแลว  ไปทําการสอน

เพื่อใชในการวิจัยตอไป 

 3.2  วธิีการสรางแบบทดสอบวัดความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ  ผูวิจัยไดดําเนนิการ

สรางตามขัน้ตอนดังนี ้

   1. ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดความเขาใจในการอานจากเอกสาร ดังตอไปนี้  

  1.1 หนังสือ Language Tests at School ของออลเลอร  (Oller.1979)  

  1.2  Modern Language Testing (Vallette. 1977)  

  1.3 หนังสือเทคนิคการเขียนขอสอบภาษาอังกฤษ ของอัจฉรา  

         วงศโสธร (2529)  

  1.4 หนังสือเอกสารประกอบการเรียนวิชาหลักสูตรและการสอน ภาษาอังกฤษ  

        ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของเสาวลักษณ  รัตนวิชช (2531)  

  1.5 การทดสอบและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ 

                   อัจฉรา  วงศโสธร  (2539) 

   2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาที่ไดคัดเลือกไวแลว และศึกษาจุดประสงคการเรียนวิชา

อังกฤษหลัก (อ 103) 

   3. ศึกษารายละเอียดของเนือ้หาจากเอกสารจริง (Authentic Materials)   ที่ได

คัดเลือกไวแลว ซึง่มีความยากงายในระดบัเดียวกับเนื้อหาที่ใชในการอานทั้ง 20 คาบ ผูวิจัยสราง
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แบบทดสอบโดยวัดตามจุดประสงคการเรยีนรูตางๆ ตอไปนี้ การจับใจความสาํคัญ การตีความ การ

ขยายความ และการสรุปจากขอความหรือเนื้อเร่ืองที่อานได 

   4. สรางแบบทดสอบใหครอบคลุมเนื้อหาในแผนการเรียนรูดวยโครงสรางระดับยอด 

ซึ่งเปนแบบทดสอบวัดความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ  แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 

ตัวเลือก จํานวน 80 ขอ มีลักษณะคําถามที่วัดความสามารถในการอาน ดานการตีความ แปลความ 

ขยายความ เรียงลําดับเหตุการณ และการจับใจความจากเรื่องที่อาน  

   5. การวิเคราะหแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ มีวิธีการหา

คุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้ 

    5.1 นาํแบบทดสอบที่สรางขึน้ไปผูเชี่ยวชาญทางการสอนภาษาอังกฤษจํานวน 3 

ทาน ตรวจแกไขเพื่อตรวจสอบคุณภาพดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยพจิารณาวาขอสอบที่สรางขึ้น

นั้นวาสอดคลองกับเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรูหรือไม โดยใชเกณฑการกําหนดคะแนนความ

คิดเห็นไว ดังตอไปนี้ (พวงรัตน ทวีรัตน. 2538  : 117) 

   +1 ขอความมีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

0 ไมแนใจวามีความสอดคลองกับการเรียนรูหรือไม 

   -1 ขอความไมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

  5.2 บันทึกผลการพิจารณาลงความเหน็ของผูเชี่ยวชาญ แตละคนในแตละขอ   

แลวนําไปหาคาดัชนีความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา ระหวางขอทดสอบกับจุดประสงค โดยผูวิจัยไดคัดเลือก

ขอสอบที่มีดัชนีความสอดคลองมากกวาหรือเทากับ 0.5 ซึ่งแสดงวาขอทดสอบมีความเที่ยงตรงเชงิ

เนื้อหา   

  5.3 นาํแบบทดสอบที่ผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษ ไดเสนอไวมา

ปรับปรุงแกไขสํานวนภาษาใหเหมาะสม 

  5.4 นาํแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปทดสอบกับสามเณรโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม วัดนเิวศนธรรมประวัติ อําเภอบางประอิน จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ไมใชกลุมตัวอยาง 

  5.5 นาํขอมูลที่ไดมาวิเคราะหคาความยากงายมาตรวจใหคะแนนขอที่ตอบถูกให 

1 คะแนน ขอที่ตอบผิดหรือไมตอบหรือมากกวาหนึง่แหงในขอเดียวกนั ให 0 คะแนน เมื่อตรวจให

คะแนนแลว นาํผลที่ไดไปวิเคราะหหาคาความยากงาย (p)   และคาอํานาจจาํแนก (r)   โดยใชเทคนิค 

27% ของจุง เตห ฟาน (Fan. 1652 :1–32)   และคัดเลือกขอทดสอบมคีวามยากงาย (p) ระหวาง 

.36 – .72 ที่มีคาอํานาจจําแนก (r) ระหวาง .24 - .78   

  5.6 นาํแบบทดสอบวัดความเขาใจในการอานที่ผานการวิเคราะหหาคาความยาก

งาย (p) และคาอํานาจจาํแนก (r) ไปทดสอบเพื่อหาคาความเชื่อมัน่กับสามเณรชั้นมธัยมศึกษาปที ่2 



 114 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2548 โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดนิเวศนธรรมประวัติ อําเภอบางประอนิ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทีไ่มใชกลุมตัวอยาง โดยใชสูตร KR – 20 ของคูเดอร  ริชารดสัน  (ลวน สาย

ยศ และอังคณา  สายยศ. 2538 : 197 – 198) ไดคาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวดัความเขาใจใน

การอานทัง้ฉบบัเทากับ .89 

 3.3 วิธีสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ  

  สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียน ดําเนนิการสรางตามขั้นตอน ดังนี ้ 

  1.วิธีสรางแบบทดสอบจากหนงัสือ Modern Language Testing (Vallette.1977)  

  2. แนวคิดการสรางขอสอบของออลเลอร (Oller. 1979  : 472) 

  3. ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

ในสวนที่เกี่ยวกับทักษะการเขียน 

    4. สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ เปนแบบทดสอบ

การเขียนเรียงความประกอบรูปภาพ โดยวัดความสามารถของผูเรียนในดานการลําดับความคิด มี

ใจความชัดเจนสื่อสารได  การใชโครงสรางทางไวยากรณและการสะกดคํา ความสมบูรณของการเขียน 

สามารถสื่อความหมายใหผูอ่ืนเขาใจได  อันประกอบดวยแบบทดสอบ 1 ฉบับซึ่งเปนแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษประกอบรูปภาพ มีวิธีการหาคุณภาพของเครื่องมือ

ดังตอไปนี้ 

  4.1 นาํแบบทดสอบที่สรางขึน้เสนอตอทานผูเชี่ยวชาญ สาขาการสอนภาษา 

อังกฤษทั้ง 3 ทาน เพื่อตรวจสอบคุณภาพดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยพิจารณาใหสอดคลองกับ

เนื้อหาที่ใชสอนในการวิจัยครั้งนี้ รวมทั้งเพื่อการตรวจสอบความชัดเจน และความถูกตองเหมาะสม

ของภาษาที่ใชในคําสั่งดวย 

  4.2 นําแบบทดสอบที่ผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษ   ไดเสนอแนะมา

ปรับปรุงแกไขอีกครั้งหนึ่ง แลวนําไปทดสอบกับสามเณรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดนิเวศนธรรมประวัติ อําเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ไมใชกลุมตัวอยาง 

ตาราง 1 เกณฑการตรวจใหคะแนนขอสอบการเขียนเรียงความไดยึดหลักการตรวจใหคะแนนงานเขียน 

 ของ เสาวลักษณ รัตนวิชช  (Rattanavich. 1987 : 54 – 55)  ดังนี้ 
 
 

เกณฑที่พิจารณาในการตรวจใหคะแนน                                                    ระดับคะแนน 

 

1.   การวัดลําดับความ (Writing Organizing, Well – Planned Writing (คะแนนเตม็ 5) 

 - จัดลําดับความไดสละสลวย ชัดเจนถูกตอง 5 
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เกณฑที่พิจารณาในการตรวจใหคะแนน  (ตอ)                                                  
 
 

เกณฑที่พิจารณาในการตรวจใหคะแนน                                                    ระดับคะแนน 

 

 - จัดลําดับความคอนขางสละสลวยถูกตอง และชัดเจน 4 

 - จัดลําดับความไมสละสลวย ไมคอยชัดเจนถูกตอง 3 

 - จัดลําดับความไมถูกตอง และสับสน แตส่ือความได 2 

 - จัดลําดับความไมได เขียนไดบาง และสือ่ความหมายไดเล็กนอย 1 

2.   ความคิด : ใจความชัดเจน และสื่อความหมายได (Idea : Clear and  

    Comprehensible (คะแนนเต็ม 5) 

 - ถายทอดความคิด ความเขาใจไดครอบคลุมเนื้อหา ใจความชัดเจน  

   ส่ือความหมายไดดี 5 

 - ถายทอดความคิด ความเขาใจได การดําเนนิเรื่องครอบคลุมเนื้อหาบาง 

   ใจความชัดเจน ส่ือความหมายไดพอสมควร 4 

 - ถายทอดความคิด ความเขาใจไดพอสมควร ครอบคลุมเนื้อหา  

   ส่ือความหมายไดบาง 3 

 - ถายทอดความคิด ความเขาใจไดบางเลก็นอย ไมครอบคลุมเนื้อหา  

    ไมไดใจความ และสื่อความหมายไมได 2 

 - ถายทอดความคิด ความเขาใจไมได การดําเนินเรื่องไมครอบคลุมเนื้อหา 

   ใจความไมชดัเจน 1 

3.   การใชภาษา ไวยากรณ และตัวสะกดถูกตอง (Correct Grammar and  

    Spelling (คะแนนเต็ม 5) 

 - การใชภาษาไดดี ตรงตามหลักไวยากรณ รูจักเลือกใชคําไดถูกตอง  

   และเหมาะสม 5 

 - การใชภาษาไดคอนขางดี ตรงตามหลกัไวยากรณ เลือกใชคําไดเหมาะสม 

    และถูกตองบาง 4 

 - การใชภาษาไดพอสมควร ตรงตามหลกัไวยากรณ 

   แตยังเลือกใชคําไมเหมาะสม 3 

 - การใชภาษาไดบาง ไมตรงตามหลกัไวยากรณ เลือกใชคําไมเหมาะสม 

   และไมถกูตอง 2 
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เกณฑที่พิจารณาในการตรวจใหคะแนน  (ตอ)                                                  
 
 

เกณฑที่พิจารณาในการตรวจใหคะแนน                                                    ระดับคะแนน 

 

 - การใชภาษาไมได  ไมตรงตามหลกัไวยากรณ เลือกใชคําไมเหมาะสม 

   และถกูตอง 1 

4.  ความสมบรูณของการเขียน สามารถสือ่ความหมายใหผูอ่ืนเขาใจได 

    (Comprehensible Writing (คะแนนเต็ม 5) 

 - มีทักษะในการเขียนไดดี ใจความชัดเจน สละสลวย ส่ือความหมายไดถูกตอง 5 

 - มีทักษะในการเขียนพอประมาณ ใจความชัดเจน สละสลวย  

   ส่ือความหมายไดอยางถูกตอง 4 

 - มีทักษะในการเขียนไดบาง แตเขียนไดใจความชัดเจนพอสมควร 

   ไมสละสลวย ส่ือความหมายไดบาง 3 

 - ไมมีทักษะในการเขียน เขียนไมไดใจความชัดเจน ไมสละสลวย  

            แตส่ือความหมายไดเล็กนอย 2 

 - ไมมีทักษะในการเขียน เขียนไมไดใจความ และสื่อความหมายไมได 1 
 
 
 

4.3 นาํแบบทดสอบความสามารถในการเขียนไปทดสอบกับสามเณร 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 โรงเรยีนพระปริยัติธรรมวัดนิเวศนธรรมประวัติ  อําเภอบางประอิน จงัหวัด

พระนครศรีอยธุยา ที่ไมใชกลุมตัวอยาง แลวนาํมาหาคาความเชื่อมัน่ในการตรวจใหคะแนนของผูตรวจ 

ทั้ง 3 ทาน โดยคํานวณคาสหสัมพนัธของ เค็นดอล (Kendall) คํานวณจากสัมประสทิธิ์สหสัมพนัธของ

คอนคอแดนซ (Coefficient of Concordance = W)   ทีใ่ชในการวิจัยของ วิเชยีร เกตุสิงห (2523 :42 - 

43) เพื่อหาความสอดคลองระหวางผูตรวจ 3 ทาน ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ .65 

 3.4 วิธีสรางแบบสอบถามวดัความสนใจในการเรียนภาษาองักฤษ ผูวิจัยสรางและหา

คุณภาพของเครื่องมือตามลําดับข้ันตอน ดังนี ้

  3.4.1 ศึกษาหลักการสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือ ที่ใชในการวิจยั ของวเิชียร  

เกตุสิงห (2530)  รวีวรรณ  อังคณุรักษพนัธ (2533 : 43 – 213) และอัจฉรา  วงศโสธร. (2539 : 1 – 8)  
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  3.4.2 สรางแบบสอบถามวัดความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ   ขอความใน

แบบสอบถาม จะถามในดานความรูสึกชอบ ความสนใจ  ความพอใจ  ความเอาใจใส  กระตือรือรนใน

การเขารวมกิจกรรม ความพยายามและตั้งใจเรียนของผูเรียน หรือการปฏิบัติซึ่งตรงกับผูเรียนมากที่สุด 

โดยลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ของลิเคิรท (Likirt) ซึ่ง

มีตัวเลือก 4 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก นอย และนอยทีสุ่ด ผูวิจัยสรางแบบสอบถาม จํานวน 40 ขอ 

และกําหนดคะแนนในการตอบตัวเลือกของแตละขอความและขอความนั้น แสดงความรูสึกหรือการ

ปฏิบัติในทางบวก (Positive) และในทางลบ (Negative) พิจารณาเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้   

  มากที่สุด 4  คะแนน 

  มาก 3  คะแนน 

  นอย 2  คะแนน 

  นอยที่สุด 1  คะแนน 

  ตัวอยางแบบสอบถามวัดความสนใจในการเรียนวิชาภาษาองักฤษ 

คําชี้แจง  :  แบบสอบถามฉบับนี้ถามเกีย่วกับความรูสึกหรือการปฏบัิติของผูเรียนเกี่ยวกับความ 

                 สนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ พิจารณาขอความที่กาํหนดใหและทาํเครื่องหมาย    

                 ลงในชองวางของแตละขอความ ตามปริมาณความเปนจริง 

 

ขอ 
                     ความรูสึกหรือการปฏิบัติ

ขอความ 

มาก 

ที่สุด 

มาก นอย นอย 

ที่สุด 

(0) ขาพเจาชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ .............. .............. ..... ..... ............. 

(00) ขาพเจาสนใจกิจกรรมภาษาอังกฤษ ..... ..... .............. .............. .............. 

  

  3.4.3 นําแบบสอบถามวัดความสนใจในการเรียนวิชาภาษาองักฤษ ความสนใจในการ

อาน การเขียน ทัง้ 2 ฉบับ ฉบับละ 40 ขอ ที่สรางขึน้ไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน คือ พระราชดิลก  

รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  รองศาสตราจารยอัจฉรา   

สุขารมณ  และผูชวยศาสตราจารยพรรณรัตน  พลอยเลื่อมแสง ไดตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรง

ของเนื้อหา (Content Validity) พิจารณาความเหมาะสมของการใชภาษา ลักษณะของขอความแสดง

ความรูสึกหรือการปฏิบัติในทางบวกและทางลบ และพิจารณาวา ขอความนั้นมีความสอดคลองกบัการ

วัดความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหรือไม โดยปรับปรุงแกไขในดานการใชภาษาและขอ

คําถามแบบสอบถาม  
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  3.4.4 นําผลคะแนนการตรวจสอบแบบสอบถาม หาคาอํานาจจําแนกของขอความเปน

รายขอ โดยตรวจและรวบรวมคะแนนทุกขอของผูเรียนแตละคนเขาดวยกัน แลวนํามาเรียงลําดับ

คะแนนของผูที่ตอบไดคะแนนสูงสุดถึงต่ําสุด และแบงเปนกลุมสูง กลุมตํ่า โดยใชเทคนิค 25 % แลวนํา

คะแนนแตละขอไปทดสอบหาคาอํานาจจําแนก โดยวิธีการแจกแจงแบบที (t–distribution) โดย

คัดเลือกแบบสอบถามวัดความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 2 ชุด ดังนี้ คือ    

  ชุดที่ 1 แบบสอบถามวัดความสนใจในการอานภาษาอังกฤษ ทีว่ิจัยไดสรางขึ้นและ

ไดคัดเลือกคําถามที่มีคาอาํนาจจาํแนก t เทากับหรือมากกวา 1.75  ข้ึนไป  ซึง่ในการวิจัยครั้งนี ้ไดคา

อํานาจจําแนก (t) ระหวาง  2.04 – 9.55  ไวจํานวน 20 ขอ แลวนาํแบบสอบถามที่คัดเลือกไวไปหาคา

ความเชื่อมัน่โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (α -Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (ลวน สายยศ 

และอังคณา สายยศ. 2538 : 200)  ไดความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ  .46 

  ชุดที่ 2 แบบสอบถามวัดความสนใจในการเขียนภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น

และไดคัดเลือกคําถามที่มีคาอํานาจจําแนก t เทากับหรือมากกวา 1.75  ข้ึนไป  ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้  

ไดคาอํานาจจําแนก (t) ระหวาง 3.14 – 11.75 ไวจํานวน 20 ขอ แลวนําแบบสอบถามที่คัดเลือกไว 

ไปหาคาความเชื่อมั่น โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (α  - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (ลวน 

สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538 : 200)  ไดความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .59   

 

4. การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 
 4.1 แบบแผนการดําเนินการทดลอง 
         การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผูวิจัยไดดําเนินการ

ทดลองตามแบบแผนการทดลองแบบ Randomized Control – Group Pretest – Posttest Design 

(ลวน สายยศและอังคณา สายยศ. 2538 : 249)  ดังในตาราง 
 

ตาราง 2 แสดงแบบแผนการทดลอง 

 

กลุม                                สอบกอน                            ทดลอง                               สอบหลัง 

 

ER                                      T1                                     X                                        T2   

CR                                      T1                                  X~                                       T2 
 

 

  ความหมายของสัญลักษณที่ใชในแบบแผนการทดลอง 
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 X  คือ กลุมทดลองทีไ่ดรับการสอนโดยโครงสรางระดับยอดประกอบ  

กับกิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิม 

X~  คือ   กลุมควบคุมทีไ่ดรับการสอนตามวิธกีารสอนตามคูมือครู 

T1 คือ  การสอบกอนที่จะจัดกระทําการทดลอง (Pretest) 

T2 คือ  การสอบหลงัที่จะจัดกระทําการทดลอง (Posttest) 

R คือ  การกําหนดกลุมตัวอยางแบบสุม (Random Assignment) 

CR คือ  กลุมควบคุม (Control Group) 

ER  คือ  กลุมทดลอง (Experimental Group) 

 
4.2 ขั้นการดําเนินการทดลอง 

 4.2.1 จัดปฐมนิเทศเพื่อทําความเขาใจกับผูเรียนถึงวิธีการ  บทบาทของผูเรียน  บทบาท

ของผูสอน จุดประสงคการเรียนและวิธีการประเมินผลการเรียนรู 

 4.2.2 ทําการสอบกอนเรียน (Pretest) กับกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม ดวยแบบทดสอบวัด

ความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ ที่

ผูทําการวิจัยสรางขึ้นและหาคุณภาพแลว 

 4.2.3 ดําเนินการสอนโดยผูวิจัยเปนผูสอนผูเรียนทัง้ 2 กลุม    โดยใชเนื้อหาเดียวกนัตาม

แผนการสอนที่จัดทาํขึ้น   กลุมทดลองที่ไดรับการสอนโดยโครงสรางระดับยอดประกอบ   กับกจิกรรม

เสริมสรางประสบการณเดิม   และกลุมควบคุมที่ไดรับการสอนตามวิธกีารสอนตามคูมือครู  ระยะเวลา

ของการสอนเทากนั คือ ใชเวลาสอนกลุมละ 20 คาบๆ ละ 50 นาท ี แตละกลุมการสอน 5 คาบ    

ตอสัปดาห ใชเวลาทดลองรวม 4 สัปดาห 

 4.2.4 ทําการทดสอบหลังการทดลองทันที  (Posttest) ดวยแบบทดสอบวัดความเขาใจใน

การอานภาษาอังกฤษ แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ   และแบบสอบถามวัด

ความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ   เปนชุดเดียวกับที่ทําการทดสอบกอนการทดลอง 

 4.2.5 รวบรวมขอมูล ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ  

แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ และแบบสอบถามวัดความสนใจในการเรียน

วิชาภาษาอังกฤษ แลวนําคะแนนที่ไดไปวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน   

 

5. การวิเคราะหขอมูล 

  1. เปรียบเทียบความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียนพระปริยัติธรรม  
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แผนกสามัญศกึษาชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ทีไ่ดรับการสอนอานโดยใชโครงสรางระดับยอดประกอบกับ

กิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิมกับสามเณร ที่ไดรับการสอนอานตามคูมือครู โดยใชสูตร t – test 

แบบ Independent Samples 

 2. เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียนพระปริยติัธรรม 

แผนกสามัญศกึษาชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ทีไ่ดรับการสอนโดยใชโครงสรางระดับยอดประกอบกับ

กิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิมกับสามเณรที่ไดรับการสอนอานตามคูมือครู โดยใชสูตร t – test 

แบบ Independent Samples 

 3. เปรียบเทียบความสนใจในการอานวิชาภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียนพระปริยติัธรรม 

แผนกสามัญศกึษาชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ทีไ่ดรับการสอนโดยใชโครงสรางระดับยอดประกอบกับ 

กิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิมกับสามเณรที่ไดรับการสอนอานตามคูมือครู โดยใช สูตร t – test 

แบบ Independent Samples 

  4. เปรียบเทียบความสนใจในการเขียนวิชาภาษาองักฤษของสามเณรผูเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศกึษาชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ทีไ่ดรับการสอนโดยใช   โครงสรางระดับยอดประกอบกับ 

กิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิม กับสามเณรที่ไดรับการสอนอานตามคูมือครู โดยใช สูตร t – test 

แบบ Independent Samples 

   5. เปรียบเทียบความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศกึษาชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ทีไ่ดรับการสอนอานโดยใชโครงสรางระดับยอดประกอบกับ

กิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิม กอนและหลังการทดลอง โดยใชสูตร t - test for dependent 

samples 

 6. เปรียบเทียบความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศกึษาชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ทีไ่ดรับการสอนตามคูมือครู กอนและหลงัการทดลอง  

โดยใชสูตร  t - test for dependent samples 

 7. เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียนพระปริยติัธรรม 

แผนกสามัญศกึษาชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ทีไ่ดรับการสอนอานโดยใชโครงสรางระดับยอดประกอบกับ

กิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิม กอนและหลังการทดลอง โดยใชสูตร t - test for dependent 

samples 

 8. เปรียบเทียบความสามารถใจในการเขียนภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศกึษาชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ทีไ่ดรับการสอนตามคูมือครู กอนและหลงัการทดลอง  

โดยใชสูตร  t - test for dependent samples 



 121 

 9. เปรียบเทียบความสนใจในการอานภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศกึษาชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2   ที่ไดรับการสอนอานโดยใชโครงสรางระดบัยอด ประกอบกับ

กิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิม กอนและหลังการทดลอง โดยใชสูตร t - test for dependent 

samples 

 10. เปรียบเทยีบความสนใจในการอานภาษาองักฤษของสามเณรผูเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศกึษาชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ทีไ่ดรับการสอนตามคูมือครู กอนและหลงัการทดลอง  

โดยใชสูตร t - test for dependent samples 

 11. เปรียบเทยีบความสนใจในการเขียนภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียนพระปริยติัธรรม 

แผนกสามัญศกึษาชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ทีไ่ดรับการสอนโดยใชโครงสรางระดับยอดประกอบกับ

กิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิม กอนและหลังการทดลอง โดยใชสูตร t - test for dependent 

samples 

 12. เปรียบเทยีบความสนใจในการเขียนภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียนพระปริยติัธรรม 

แผนกสามัญศกึษาชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ทีไ่ดรับการสอนตามคูมือครู กอนและหลงัการทดลอง 

โดยใชสูตร  t - test for dependent samples 

6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 6.1 หาคาสถติิพื้นฐาน ไดแก คะแนนเฉลีย่ (Mean) และคาความแปรปรวน 

 6.1.1 หาคาคะแนนเฉลีย่ (Mean) โดยใชสูตร (ชูศรี วงศรัตนะ.  2537 : 41) 
 

    X   =   
N
ΣΧ  

 

เมื่อ X  แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 

   ΣΧ  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

   N แทน จํานวนผูเรียนในกลุมตัวอยาง 

  6.1.2 หาคาความแปรปรวน (Variance)  โดยใชสูตร (ชูศรี วงศรัตนะ. 2537 : 74) 
 

    s2   =     ( )
( )

22

1−
ΣΧ−ΣΧ

nn
n  

 

  เมื่อ s2  แทน   ความแปรปรวน 

   n  แทน   จํานวนผูเรียนในกลุมตัวอยาง 

           2ΣΧ  แทน   ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกาํลังสอง 

           ΣΧ  แทน   ผลรวมคะแนนทัง้หมด 



 122 

  6.1.3 หาคาดชันีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรยีนรู    

โดยใชสูตร  ดังนี ้
  

    IOC   = 
N
RΣ  

 
 

เมื่อ  IOC    แทน  คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกบัจุดประสงคการเรียนรู 

  RΣ      แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญแตละคน 

   N       แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

  (พวงรัตน  ทวรัีตน. 2538 : 117 – 118) 

 6.2 หาคาความยากงายและคาอํานาจจาํแนกของแบบทดสอบวัดความเขาใจในการอาน

ภาษาอังกฤษ  โดยใชเทคนิค 27% ในการวเิคราะหขอสอบของ จุง เตห ฟาน (Fan. 1952 : 6 – 32) 

  

 

 

 6.3 หาคาความเชื่อมั่นในการตรวจใหคะแนนของผูตรวจแบบทดสอบวดัความสามารถใน

การเขียนโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แหงความสอดคลองของ Kendall (วิเชียร เกตุสิงห. 2523 :42 – 43) 
 

W       =            ( )( )1
12

22

2

−
Σ
NNk
D  

 
เมื่อ W  แทน สัมประสิทธิ์แหงความสอดคลอง 

 D แทน ผลตางระหวางผลรวมของอนัดับที่ของแตละคนที่ไดจาก 

การจัดอันดับทุกชุดกับคาเฉลี่ยของผลรวมของอันดับที ่

เหลานั้น 

 k  แทน จํานวนชุดของอันดับที่  

 N  แทน  จํานวนในกลุมตัวอยาง (ทีจ่ัดอันดับ) 

 6.4 หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบภาษาอังกฤษที่วดัความเขาใจในการอาน ซึ่งจะหา

ความเชื่อมัน่ได โดยใชสูตร KR – 20 ของคูเดอร  ริชารดสัน (Kuder Richardson) (ลวน  สายยศ และ

อังคณา  สายยศ.  2538 : 197 – 199)  คือ 

    rtt    =  
1−n

n  
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ Σ
−

st

pq
21  
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  เมื่อ  rtt  แทน  คาความเชื่อมัน่ของขอสอบ 

   n  แทน  จํานวนขอสอบในการทดสอบ 

                    จาํนวนคนที่ทาํถูก 

p แทน  สัดสวนของผูทําไดในขอหนึง่ ๆ = ----------------------- 

      จํานวนคนทัง้หมด 

q แทน  สัดสวนของผูตอบผิดในขอหนึง่ ๆ หรือ คือ 1 – p 

st

2  แทน  คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือฉบับนั้น 

  6.5 หาคาอาํนาจจาํแนกของแบบสอบถามวัดความสนใจในการอานภาษาอังกฤษและ

ความสนใจในการเขียนภาษาอังกฤษ โดยวิธีการแจกแจงแบบที (t – Distribution) (ลวน  สายยศ และ

อังคณา  สายยศ. 2538 : 218)  
 

  t   =  

L

L

H

H

LH

n
S

n
S

XX
22

+

−             df = 221 −+ nn  

 

  เมื่อ  t  แทน  คาจําแนกของขอสอบ 

   HX  แทน  คาคะแนนเฉลีย่ของกลุมสูง 

   LX  แทน  คาคะแนนเฉลีย่ของกลุมตํ่า 

   2
HS  แทน คะแนนความแปรปรวนของกลุมสูง 

   2
LS  แทน คะแนนความแปรปรวนของกลุมตํ่า 

   Hn  แทน  จํานวนกลุมตัวอยางในกลุมสูง 

   Ln  แทน  จํานวนกลุมตัวอยางในกลุมตํ่า 

 6.6 หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความสนใจในการอานภาษาอังกฤษและการ

เขียนภาษาอังกฤษ โดยหาคาสัมประสิทธิแ์อลฟา ( −α Coefficient) (ลวน  สายยศ และอังคณา  สาย

ยศ. 2538 : 200)  

   α      =     
1−n

n   ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ Σ
− 2

2

1
t

i

S
S   

 

  เมื่อ  α   แทน คาสัมประสิทธิ์ของความเชือ่มั่น 

   n  แทน  จํานวนขอของเครื่องมือวัด 

   2
iS  แทน  ความแปรปรวน ของเครื่องมือนั้นทั้งฉบับ 
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    2
tS  แทน ผลรวมของคาความแปรปรวนเปนรายขอ 

 

7. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
 7.1 ใช  t – test for Independent Samples (ชูศรี  วงศรัตนะ. 2544 : 165) 

  7.1.1 ความเขาใจในการอาน ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของสามเณร

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 ที่ไดรับการสอนดวยโครงสรางระดบัยอดประกอบกับกิจกรรมเสริมสรางประสบ 

การณเดิมกับการสอนตามคูมือครู แตกตางกนั 

  7.1.2  ความสนใจในการอานภาษาอังกฤษและความสนใจในการเขียนภาษาอังกฤษ

ของสามเณรชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนดวยโครงสรางระดบัยอดประกอบกับกิจกรรม

เสริมสรางประสบการณเดิมกับการสอนตามคูมือครู แตกตางกัน 

สูตร     t    =        
( ) ( )

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+

−+

−+−

−

1121

2

22
2

11

21

11
2

11
nnnn

nn

XX

ss
 

  

df    =    221 −+ nn      

เมื่อ t แทน   คาที่ใชพจิารณาการแจกแจงแบบ t 

   1X  แทน   คาเฉลี่ยผลตางของคะแนนในกลุมทดลอง 

   2X  แทน   คาเฉลี่ยผลตางของคะแนนในกลุมควบคุม 

   1n  แทน   จํานวนคนในกลุมทดลอง 

   2n  แทน   จํานวนคนในกลุมควบคุม 

   s2

1
 แทน   ความแปรปรวนของคะแนนผลตางในกลุมทดลอง 

   s2

2
 แทน   ความแปรปรวนของคะแนนผลตางในกลุมควบคุม 

 7.2  ใช  t – test for Dependent Samples (ชูศรี  วงศรัตนะ. 2544 : 193) 

  7.2.1 ความเขาใจในการอาน ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของสามเณร

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 ที่ไดรับการสอนดวยโครงสรางระดบัยอดประกอบกับกิจกรรมเสริมสราง

ประสบการณเดิม  กอนการทดลองและหลังการทดลอง 

  7.2.2  ความสนใจในการอาน และความสนใจในการเขียนภาษาอังกฤษของสามเณร

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 ที่ไดรับการสอนดวยโครงสรางระดบัยอดประกอบกับกิจกรรมเสริมสราง

ประสบการณเดิม กอนการทดลองและหลังการทดลอง 
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  7.2.3 ความเขาใจในการอาน  ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของสามเณร

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 ที่ไดรับการสอนตามคูมือครู  กอนการทดลองและหลังการทดลอง 

  7.2.4  ความสนใจในการอาน และความสนใจในการเขียนภาษาอังกฤษของสามเณร

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนตามคูมือครู กอนการทดลองและหลังการทดลอง 
 

   สูตร           t   =        
( )
1

22

−
Σ−Σ

Σ

n
DDn

D  

                        df  = 1−n  
        t แทน  คาที่ใชพจิารณาของการแจกแจงแบบ  t 

  D  แทน  คาตางของคะแนนในแตละคู 

  n  แทน จํานวนคู 

  DΣ  แทน ผลรวมของความแตกตางจากการเปรียบเทียบกนัเปนรายบุคคล  

ระหวางคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนการเรียนกบัหลงัการเรียน 

  2DΣ  แทน ผลรวมยกกําลังสองของความแตกตางจากการเปรียบเทียบกนั 

เปนรายบุคคลระหวางคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนการเรียนกบั

หลังการเรียน 

 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลกัษณทีใ่ชในการวิเคราะหขอมลู 

 ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณในการแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี ้

 Ν  แทน จํานวนนักเรยีนในกลุมตัวอยาง 

 Χ  แทน คาเฉลี่ยของคะแนน 

 2S  แทน ความแปรปรวน 

 df  แทน คาของชั้นแหงความเปนอิสระ 

 t  แทน คาสถิติที่ใชพจิารณาใน  (t-distribution) 

 DΣ  แทน ผลรวมของความตางของคะแนนแตละคู 

 2DΣ  แทน ผลรวมความตางของคะแนนแตละคูยกกาํลังสอง 

 *  แทน ระดับนัยสําคญัทางสถิติที ่.05 

 ** แทน ระดับนัยสําคญัทางสถิติที ่.01 

 กลุมทดลอง แทน   สามเณรที่ไดรับการสอนแบบโครงสรางระดับยอดประกอบกับ 

     กิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิม 

 กลุมควบคุม แทน สามเณรที่ไดรับการสอนตามคูมือครู 

 
การนาํเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนนิการวิเคราะหขอมูลแลวไดนําเสนอตามลําดับ ดังนี ้

 1. เปรียบเทียบความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนอานโดยใชโครงสรางระดับยอด ประกอบกับ

กิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิมกับสามเณร ที่ไดรับการสอนอานตามคูมือครู   

 2. เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียน 

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยใช โครงสรางระดับยอด

ประกอบกับกิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิมกับสามเณรที่ไดรับการสอนอานตามคูมือครู   

 3. เปรียบเทียบความสนใจในการอานวิชาภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียน 

พระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษาชัน้มธัยมศึกษาปที ่2 ที่ไดรับการสอนโดยใช โครงสรางระดับยอด

ประกอบกับ กจิกรรมเสริมสรางประสบการณเดิมกับสามเณรที่ไดรับการสอนอานตามคูมือครู  
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4. เปรียบเทียบความสนใจในการเขียนวิชาภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียนพระปริยัติธรรม 

 แผนกสามัญศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยใช โครงสรางระดับยอดประกอบกับ 

กิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิม กับสามเณรที่ไดรับการสอนอานตามคูมือครู   

   5. เปรียบเทียบความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนอานโดยใชโครงสรางระดับยอด ประกอบกับ

กิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิม กอนและหลังการทดลอง 

 6. เปรียบเทียบความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนตามคูมือครู กอนและหลังการทดลอง 

 7. เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียน 

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนอานโดยใชโครงสรางระดับ

ยอด ประกอบกับกิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิม กอนและหลังการทดลอง      

 8. เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียน  พระปริยัติ

ธรรม แผนกสามัญศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนตามคูมือครูกอนและหลังการทดลอง  

 9. เปรียบเทียบความสนใจในการอานภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนอานโดยใชโครงสรางระดับยอด ประกอบกับ

กิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิม กอนและหลังการทดลอง 

 10. เปรียบเทียบความสนใจในการอานภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนตามคูมือครู กอนและหลังการทดลอง  

 11. เปรียบเทียบความสนใจในการเขียนภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยใชโครงสรางระดับยอดประกอบกับ

กิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิม กอนและหลังการทดลอง 

 12. เปรียบเทียบความสนใจในการเขียนภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนตามคูมือครู กอนและหลังการทดลอง 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล   
 1. เปรียบเทียบความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียน  พระปริยตัิธรรม 

แผนกสามัญศกึษาชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ทีไ่ดรับการสอนอานโดยใชโครงสรางระดับยอดประกอบกับ

กิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิมกับสามเณรที่ไดรับการสอนอานตามคูมือครู โดยใชสูตร t – test 

แบบ Independent Samples แสดงผลไวในตาราง 3 ดังนี ้
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 ตาราง 3 ผลการเปรียบเทยีบความเขาใจในการอานภาษาองักฤษ ระหวางกลุมทดลองและกลุม 

 ควบคุม 

 

กลุมตัวอยาง Ν    Χ    2S    t  

 

กลุมทดลอง 33            30.545           14.762 

                    3.218* 

กลุมควบคุม 30            28.80           12.426 

 

 *มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 

จากตาราง 3 แสดงวาผูเรียนที่ไดรับการสอนดวยโครงสรางระดับยอดประกอบกับกิจกรรม

เสริมสรางประสบการณเดิมกับการสอนตามคูมือครู มีความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 

  

 2. เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียน พระปริยติัธรรม 

แผนกสามัญศกึษาชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ทีไ่ดรับการสอนโดยใช โครงสรางระดับยอดประกอบกับ

กิจกรรมการเสริมสรางประสบการณเดิมกับสามเณรที่ไดรับการสอนอานตามคูมือครู โดยใชสูตร   

t – test แบบ Independent Samples แสดงผลไวในตาราง 4 ดังนี ้

 

ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ  ระหวางกลุมทดลองและกลุม 

 ควบคุม 
 

 

กลุมตัวอยาง Ν    Χ    2S    t  

 

กลุมทดลอง 33             17.15            11.445 

                               12.56**  

กลุมควบคุม 30             13.300            4.631 

 

**มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั .01 
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จากตาราง 4 แสดงวาผูเรียนที่ไดรับการสอนดวยโครงสรางระดับยอดประกอบกับกิจกรรม

เสริมสรางประสบการณเดิมกับการสอนตามคูมือครู มีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 

  

 3. เปรียบเทียบความสนใจในการอานวิชาภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียน  พระปรยิัติธรรม 

แผนกสามัญศกึษาชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ทีไ่ดรับการสอนโดยใช โครงสรางระดับยอดประกอบกับ 

กิจกรรมการเสริมสรางประสบการณเดิมกับสามเณรที่ไดรับการสอนอานตามคูมือครู โดยใชสูตร   

t – test แบบ Independent Samples  แสดงผลไวในตาราง  5 ดังนี ้

 

ตาราง 5 ผลการเปรียบเทยีบความสนใจในการอานภาษาอังกฤษ  ระหวางกลุมทดลองและกลุม 

 ควบคุม 

 

กลุมตัวอยาง Ν    Χ    2S    t  

 

กลุมทดลอง 33            63.272           31.985 

                  8.258** 

กลุมควบคุม 30            55.933           17.029 

 

**มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั .01 

จากตาราง 5 แสดงวาผูเรียนที่ไดรับการสอนดวยโครงสรางระดับยอดประกอบกับกิจกรรม

เสริมสรางประสบการณเดิมกับการสอนตามคูมือครู มีความสนใจในการอานภาษาอังกฤษแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 3 

 

 4. เปรียบเทียบความสนใจในการเขียนวิชาภาษาองักฤษของสามเณรผูเรียน พระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศกึษาชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ทีไ่ดรับการสอนโดยใช โครงสรางระดับยอดประกอบกับ

กิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิมกับสามเณรที่ไดรับการสอนอานตามคูมือครู โดยใชสูตร   

t – test แบบ Independent Samples  แสดงผลไวในตาราง 6 ดังนี ้
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ตาราง 6 ผลการเปรียบเทยีบความสนใจในการเขียนภาษาอังกฤษระหวางกลุมทดลองและกลุม 

 ควบคุม 
 

กลุมตัวอยาง Ν    Χ    2S    t  

 

กลุมทดลอง 33            58.454           107.56                                   

                                                     4.950** 

กลุมควบคุม 30            54.533            41.567 

 

**มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั .01 

จากตาราง 6 แสดงวาผูเรียนที่ไดรับการสอนดวยโครงสรางระดับยอดประกอบกับกิจกรรม

เสริมสรางประสบการณเดิมกับการสอนตามคูมือครู มีความสนใจในการเขียนภาษาอังกฤษแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 4 

 

 5. เปรียบเทียบความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศกึษาชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ทีไ่ดรับการสอนอานโดยใชโครงสรางระดับยอดประกอบกับ

กิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิมกอนและหลังการทดลองโดยใชสูตร  t – test แบบ Dependent 

Samples  แสดงผลไวในตาราง 7 ดังนี ้

 

ตาราง 7 ผลการเปรียบเทียบความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียน  กลุมทดลอง  

 กอนและหลังการทดลอง   

 

กลุมตัวอยาง  Ν   1Χ   2Χ   DΜ   t  

 

กลุมทดลอง  33        15.242           30.545            15.303         19.068** 

 

**มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั .01 

จากตาราง 7 แสดงวาผูเรียนที่ไดรับการสอนดวยโครงสรางระดับยอดประกอบกับกจิกรรม

เสริมสรางประสบการณเดิม   มีความเขาใจในการอานภาษาองักฤษกอนและหลงัการทดลองแตกตาง

กัน  อยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 4 
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 6. เปรียบเทียบความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศกึษาชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ทีไ่ดรับการสอนตามคูมือครู กอนและหลงัการทดลอง  

โดยใชสูตร  t – test แบบ Dependent Samples  แสดงผลไวในตาราง 8 ดังนี ้

 

ตาราง 8 ผลการเปรียบเทยีบความเขาใจในการอานภาษาองักฤษของสามเณรผูเรียน  กลุมควบคุม  

 กอนและหลังการทดลอง   

 

กลุมตัวอยาง  Ν   1Χ    2Χ   DΜ   t  

 

กลุมควบคุม  30          18.00             28.80             10.80          7.675** 

 

  **มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 8 แสดงวา  ผูเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูมีความเขาใจในการอานภาษา 

อังกฤษกอนและหลังการทดลองแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตาม

สมมติฐานขอที่ 6  

 

7. เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียน พระปริยติัธรรม 

แผนกสามัญศกึษาชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ทีไ่ดรับการสอนอานโดยใชโครงสรางระดับยอด ประกอบกับ

กิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิม กอนและหลังการทดลองโดยใชสูตร t – test แบบ Dependent 

Samples แสดงผลไวในตาราง 9 ดังนี ้

 

ตาราง 9 ผลการเปรียบเทยีบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียน  กลุมทดลอง  

 กอนและหลังการทดลอง   

 
 

กลุมตัวอยาง  Ν   1Χ   2Χ   DΜ   t  

 

กลุมทดลอง  33          11.363          17.151             5.272          29.15** 

 

 **มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .01 
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 จากตาราง 9 แสดงวาผูเรียนที่ไดรับการสอนดวยโครงสรางระดับยอดประกอบกับกจิกรรม

เสริมสรางประสบการณเดิม มีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลอง

แตกตางกนั อยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 ซึง่เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 7 

 

 8. เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียน พระปริยติั

ธรรม แผนกสามัญศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนตามคูมือครู กอนและหลังการทดลอง 

โดยใชสูตร t – test แบบ Dependent Samples แสดงผลไวในตาราง 10 ดังนี ้

 

ตาราง 10 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขยีนภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียน  

 กลุมควบคุม กอนและหลังการทดลอง   

 

กลุมตัวอยาง  Ν    1Χ   2Χ   DΜ   t  

 

กลุมควบคุม  30          11.766          13.300             1.534         10.25**  
 

 **มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .01 

 จากตาราง 10 แสดงวาผูเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู มีความสามารถในการเขยีน

ภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลองแตกตางกัน อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึง่เปนไป

ตามสมมติฐานขอที่ 8 

 

 9. เปรียบเทียบความสนใจในการอานภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศกึษาชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ทีไ่ดรับการสอนอานโดยใชโครงสรางระดับยอด ประกอบกับ

กิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิม กอนและหลังการทดลองโดยใชสูตร t – test แบบ Dependent 

Samples แสดงผลไวในตาราง 11 ดังนี ้

 

 

 

 

 

 



 133 

ตาราง 11 ผลการเปรียบเทยีบความสนใจในการอานภาษาองักฤษของสามเณรผูเรียน  กลุมทดลอง  

 กอนและหลังการทดลอง 

   

กลุมตัวอยาง  Ν   1Χ   2Χ   DΜ    t  

 

กลุมทดลอง  33         54.424           63.272                8.848          8.282** 

 
  

**มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั .01 

จากตาราง 11 แสดงวาผูเรียนที่ไดรับการสอนดวยโครงสรางระดับยอดประกอบกับกจิกรรม

เสริมสรางประสบการณเดิม มีความสนใจในการอานภาษาอังกฤษ กอนและหลงัการทดลองแตกตาง

กัน อยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 9 

 

 10. เปรียบเทยีบความสนใจในการอานภาษาองักฤษของสามเณรผูเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศกึษาชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ทีไ่ดรับการสอนตามคูมือครู กอนและหลงัการทดลอง  

โดยใชสูตร  t – test แบบ Dependent Samples  แสดงผลไวในตาราง 12 ดังนี ้

 

ตาราง 12 ผลการเปรียบเทียบความสนใจในการอานภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียน  กลุมควบคุม  

 กอนและหลังการทดลอง   

 

กลุมตัวอยาง  Ν    1Χ   2Χ   DΜ   t  

 

กลุมควบคุม  30           52.133           55.933  3.80        13.491** 

 
  

**มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั .01 

 จากตาราง 12 แสดงวาผูเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู มีความสนใจในการอาน

ภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลองแตกตางกัน อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึง่เปนไป

ตามสมมติฐานขอที่ 10 
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 11. เปรียบเทยีบความสนใจในการเขียนภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียน พระปริยติั

ธรรม แผนกสามัญศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนอานโดยใชโครงสรางระดับยอด 

ประกอบกับกจิกรรมเสริมสรางประสบการณเดิม กอนและหลังการทดลองโดยใชสูตร t – test แบบ 

Dependent Samples  แสดงผลไวในตาราง 13 ดังนี ้

  

ตาราง 13 ผลการเปรียบเทียบความสนใจในการเขียนภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียน  กลุมทดลอง  

 กอนและหลังการทดลอง  

 

กลุมตัวอยาง  Ν   1Χ   2Χ   DΜ    t  

 

กลุมทดลอง  33          49.333          58.454              9.121           8.971** 

 
  

**มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั .01 

จากตาราง 13 แสดงวาผูเรียนที่ไดรับการสอนดวยโครงสรางระดับยอดประกอบกับกจิกรรม

เสริมสรางประสบการณเดิม มีความสนใจในการเขียนภาษาอังกฤษ กอนและหลงัการทดลองแตกตาง

กัน อยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 11 

 

 12. เปรียบเทยีบความสนใจในการเขียนภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียน 

พระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษาชัน้มธัยมศึกษาปที ่2 ที่ไดรับการสอนตามคูมือครู กอนและหลังการ

ทดลอง โดยใชสูตร t – test แบบ Dependent Samples แสดงผลไวในตาราง 14 ดังนี ้

 

ตาราง 14 ผลการเปรียบเทียบความสนใจในการเขียนภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียน  กลุมควบคุม  

 กอนและหลังการทดลอง   

 

กลุมตัวอยาง  Ν   1Χ   2Χ   DΜ    t  

 

กลุมควบคุม  30           48.20          54.533            6.333         10.815**  

 

**มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั .01 
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 จากตาราง 14 แสดงวาผูเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู มีความสนใจในการเขียน

ภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลองแตกตางกัน อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึง่เปนไป

ตามสมมติฐานขอที่ 12 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยในครั้งนี้ เปนการศึกษาความเขาใจในการอาน ความสามารถในการเขียน และความ

สนใจในการอาน ความสนใจในการเขียนวิชาภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยโครงสรางระดับยอดประกอบกับการเสริมสราง

ประสบการณเดิมกับการสอนตามคูมือครู ซึ่งสรุปผลการวิจัยไดดังนี้  

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เปรียบเทียบความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียน พระปริยัติธรรม  

แผนกสามัญศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนอานโดยใชโครงสรางระดับยอด ประกอบกับ

กิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิมกับสามเณรที่ไดรับการสอนอานตามคูมือครู   

2. เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียน พระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยใชโครงสรางระดับยอดประกอบกับ

กิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิมกับสามเณรที่ไดรับการสอนอานตามคูมือครู   

3. เปรียบเทียบความสนใจในการอานวิชาภาษาอังกฤษ ของสามเณรผูเรียน พระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยใชโครงสรางระดับยอดประกอบกับ 

กิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิมกับสามเณรที่ไดรับการสอนอานตามคูมือครู  

 4. เปรียบเทียบความสนใจในการเขียนวิชาภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยใช โครงสรางระดับยอดประกอบกับ 

กิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิม กับสามเณรที่ไดรับการสอนอานตามคูมือครู   

   5. เปรียบเทียบความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียน  พระปริยติัธรรม  

แผนกสามัญศกึษา  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนอานโดยใชโครงสรางระดบัยอดประกอบกับ

กิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิม กอนและหลังการทดลอง  

 6. เปรียบเทียบความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียน  พระปริยติัธรรม  

แผนกสามัญศกึษา  ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนตามคูมือครู กอนและหลังการทดลอง 

7. เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียน  พระปรยิัติธรรม 

แผนกสามัญศกึษา  ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนอานโดยใชโครงสรางระดบัยอดประกอบกับ

กิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิม กอนและหลังการทดลอง   
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 8. เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียน พระปริยติัธรรม 

แผนกสามัญศกึษา  ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนตามคูมือครู กอนและหลังการทดลอง 

 9. เปรียบเทียบความสนใจในการอานภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียน  พระปริยติัธรรม  

แผนกสามัญศกึษา  ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนอานโดยใชโครงสรางระดบัยอดประกอบกับ

กิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิม กอนและหลังการทดลอง 

 10. เปรียบเทยีบความสนใจในการอานภาษาองักฤษของสามเณรผูเรียน  พระปริยติัธรรม 

แผนกสามัญศกึษา  ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนตามคูมือครู กอนและหลังการทดลอง  

11. เปรียบเทยีบความสนใจในการเขียนภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียน  พระปรยิัติธรรม 

แผนกสามัญศกึษา  ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยใชโครงสรางระดับยอดประกอบกับ

กิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิม กอนและหลังการทดลอง 

12. เปรียบเทยีบความสนใจในการเขียนภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียน  พระปรยิัติธรรม 

แผนกสามัญศกึษา  ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนตามคูมือครู กอนและหลังการทดลอง 

 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ความเขาใจในการอานภาษาองักฤษของสามเณรผูเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา  ชัน้มัธยมศึกษาปที ่2 ที่ไดรับการสอนอานโดยใชโครงสรางระดับยอดประกอบกับกิจกรรม

เสริมสรางประสบการณเดิมกับสามเณรที่ไดรับการสอนอานตามคูมือครู แตกตางกนั   

 2. ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา ชั้นมธัยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยใช โครงสรางระดับยอดประกอบกับกิจกรรมเสริมสราง

ประสบการณเดิมกับสามเณรที่ไดรับการสอนอานตามคูมือครู แตกตางกนั   

 3. ความสนใจในการอานวิชาภาษาองักฤษของสามเณรผูเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 ที่ไดรับการสอนโดยใช โครงสรางระดับยอดประกอบกับกิจกรรม

เสริมสรางประสบการณเดิมกับสามเณรที่ไดรับการสอนอานตามคูมือครู แตกตางกนั   

  4.  ความสนใจในการเขียนวิชาภาษาองักฤษของสามเณรผูเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 ที่ไดรับการสอนโดยใช โครงสรางระดับยอดประกอบกับกิจกรรม

เสริมสรางประสบการณเดิมกับสามเณรที่ไดรับการสอนอานตามคูมือครู แตกตางกนั   

   5.  ความเขาใจในการอานภาษาองักฤษของสามเณรผูเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา  ชัน้มัธยมศึกษาปที ่2 ที่ไดรับการสอนอานโดยใชโครงสรางระดับยอดประกอบกับกิจกรรม

เสริมสรางประสบการณเดิม กอนและหลังการทดลอง แตกตางกนั   
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 6. ความเขาใจในการอานภาษาองักฤษของสามเณรผูเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา  ชัน้มัธยมศึกษาปที ่2 ที่ไดรับการสอนตามคูมือครู กอนและหลังการทดลอง แตกตางกัน   

 7. ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา  ชัน้มัธยมศึกษาปที ่2 ที่ไดรับการสอนอานโดยใชโครงสรางระดับยอดประกอบกับกิจกรรม

เสริมสรางประสบการณเดิม กอนและหลังการทดลอง แตกตางกนั   

 8. ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียนพระปริยัติธรรม  

แผนกสามัญศกึษา  ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนตามคูมือครู แตกตางกนั     

 9.  ความสนใจในการอานภาษาองักฤษของสามเณรผูเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา ชั้นมธัยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนอานโดยใชโครงสรางระดบัยอดประกอบกับกิจกรรม

เสริมสรางประสบการณเดิม กอนและหลังการทดลอง แตกตางกนั   

 10.  ความสนใจในการอานภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา  ชัน้มัธยมศึกษาปที ่2 ที่ไดรับการสอนตามคูมือครู กอนและหลังการทดลอง แตกตางกัน   

 11.  ความสนใจในการเขียนภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา  ชัน้มัธยมศึกษาปที ่2 ที่ไดรับการสอนโดยใชโครงสรางระดับยอดประกอบกับกิจกรรมเสริมสราง

ประสบการณเดิม กอนและหลังการทดลอง แตกตางกัน   

 12. ความสนใจในการเขียนภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา ชั้นมธัยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนตามคูมือครู กอนและหลังการทดลอง แตกตางกนั   

  

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1.ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.1 ประชากรที่ใชในการวิจยั 

  ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี ้เปนสามเณรผูเรียนในโรงเรียนพระปรยิัติธรรม

แผนกสามัญศกึษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนพระปริยัติธรรมมหาวชิราลงกรณราชวทิยาลัย 

อําเภอวังนอย  จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2548 ที่เรียนรายวิชา

ภาษาอังกฤษหลัก (อ 103) จํานวน 4 หองเรียน มีนกัเรียนทัง้สิ้น 140 รูป 

1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัครั้งนี้ เปนสามเณรผูเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ

ศึกษา ชั้นมธัยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนพระปริยัติธรรมมหาวชิราลงกรณราชวทิยาลัย  อําเภอวังนอย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เรียนวิชาอังกฤษหลัก (อ 103)  ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2548  ซึง่มี

จํานวน 4 หองเรียน ๆ ละ 35 รูป รวมทั้งสิน้ 140 รูป เลือกหมดทัง้ 4 หองเรียน แลวนํามาสุมแบบกลุม 
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(Cluster Random Sampling) ดวยการจบัฉลากมา 2 หองเรียน โดยจับสลากใหหองหนึ่งเปนกลุม

ทดลอง และอกีกลุมหนึง่เปนกลุมควบคุมเพื่อใหไดการสอนดวยวิธีการสอนที่แตกตางกนั  คือ 

กลุมทดลอง  ไดรับการสอนดวยวิธกีารสอนอานดวยโครงสรางระดับยอด ประกอบกบั 

                          กิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิม  

 กลุมควบคุม ไดรับการสอนดวยวิธกีารสอนตามคูมือครู 

 
 2. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง 

 2.1 แผนการสอนของกลุมทดลอง เปนวิธีการสอนอานดวยโครงสรางระดับยอด 

ประกอบกับกิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิม โดยยึดทฤษฎีการสอนและหลักการสอนภาษา 

อังกฤษ  โดยโครงสรางระดับยอดตามหลักการและขั้นตอนของบารทเล็ทท (Bartlett. 1978) ซึ่ง 

เสาวลักษณ  รัตนวิชช (1987 : 135 – 223)  นํามาปรับปรุงและแกไข ประกอบกับกลวิธีการสอนโดย

ทฤษฎีประสบการณเดิม เพื่อสรางปฏิสัมพันธทางวาจา  ระหวางผูสอนกับผูเรียนของบราวน 

และพาลินสการ (Brown and Palinscar. 1984) จํานวน 20 คาบ คาบละ 50 นาที ซึ่งแผนการสอนนี้ 

ไดผานการตรวจสอบแกไข การทดลองใชและการปรับปรุงจากผูเชี่ยวชาญเรียบรอยแลว  

 2.2 แผนการสอนของกลุมควบคุม เปนแผนการสอนซึ่งผูวิจัยสรางขึ้น โดยยึดหลัก

วิธีการสอนตามคูมือครูของศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา จาํนวน 20 คาบ คาบละ 50 นาท ี

 2.3 แบบทดสอบวัดความเขาในการอาน แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียน 

และแบบสอบถามวัดความสนใจในการเรยีนภาษาอังกฤษ แบงเปน 4 ฉบับ ดังรายละเอียด ตอไปนี ้

  2.3.1 แบบทดสอบวัดความเขาในการอานภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้น  เปน

ขอสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก โดยผูศึกษาคนควาไดคัดเลือกขอสอบมีความยากงาย (p) อยู

ระหวาง .20 - .80 ซึ่งในการศึกษาคนควาครั้งนี้  เปนแบบทดสอบชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก และแบบ 

cloze จํานวน 40 ขอ คํานวณหาความยาก (p) โดยใชสูตร Index of Difficulty ไดคา p ระหวาง .36  -

 .72 และคํานวณหาคาอํานาจจําแนก (r) โดยใชสูตร Index of Discrimination ไดคา r ระหวาง .24 -

.72  และคํานวณความเชื่อมั่นทั้งฉบับไดเทากับ  0.89 

  2.3.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ เปนแบบทดสอบ   

การเขียนบรรยายรูปภาพประกอบ จํานวน 1 เร่ือง  ซึ่งมีลักษณะคําถามวัดความสามารถนําคํา วลี  

มาเรียงเปนประโยค  และลําดับประโยคใหมีความหมายเปนที่ เขาใจลักษณะโครงสรางของ

ภาษาอังกฤษ  ที่ใชในแตละสถานการณอยางถูกกาลเทศะ  ซึ่งวัดไดจากแบบทดสอบวัดความสามารถ

เขียนเรียงความโดยมีรูปภาพประกอบ แลวนําไปหาคุณภาพ 
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ไดคาความเชื่อมั่นของการจัดอันดับ   ดวยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  ของเคนดอล Kendall 

(วิเชียร เกตุสิงห. 2523 :42 – 43) ระหวางผูตรวจ 3 คน ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .65 

  2.3.3 แบบสอบถามวัดความสนใจในการอานภาษาอังกฤษ ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นและ

ไดคัดเลือกคําถามที่มีคาอาํนาจจาํแนก t เทากับหรือมากกวา 1.75  ข้ึนไป ซึ่งในวจิยัครั้งนี้ ไดคา

อํานาจจําแนก (t) ระหวาง 2.04 – 7.86  ไวจํานวน 20 ขอ และไดความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ  .46 

  2.3.4 แบบสอบถามวัดความสนใจในการเขียนภาษาอังกฤษ  ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น

และไดคัดเลือกคําถามทีม่ีคาอํานาจจาํแนก t เทากับหรือมากกวา 1.75  ข้ึนไป ซึ่งในวิจัยครั้งนี้ ไดคา

อํานาจจําแนก (t) ระหวาง 3.14 – 9.22  ไวจํานวน 20 ขอ และไดความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ  .59 

 
 3. วธิีดําเนินการทดลอง 
 ผูวิจัยดําเนนิการวิจัยดวยตนเอง โดยดาํเนนิการสอนกับกลุมตัวอยางทั้งสองกลุม ในภาค

เรียนที ่2 ปการศึกษา 2548 เปนเวลา 5 สัปดาห สัปดาหละ 4 คาบ ใชเวลาในการทดลองกลุมละ 20 

คาบ รวมทั้งสิน้ 40 คาบ  โดยมีข้ันตอนในการดําเนินการ ดังนี ้  

  3.1 จัดปฐมนิเทศ เพื่อชี้แจงจุดประสงคการเรียน การสอน ทําความเขาใจกับผูเรียน

ถึงวิธีการเรียน บทบาทของผูเรียนและวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู 

  3.2 ทดสอบผูเรียนกอนเรียน (Pretest) ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมดวย

แบบทดสอบวัดความเขาใจในการอาน แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษและ

แบบสอบถามวัดความสนใจในการอาน แบบสอบถามวัดความสนใจในการเขียนภาษาอังกฤษกับกลุม

ตัวอยางทั้งสองกลุม 

  3.3 ข้ันดําเนินการทดลอง โดยวิจัยดําเนินการสอนเอง โดยใชเนื้อหาเดียวกันทั้งกลุม

ทดลองและกลุมควบคุมและใชระยะเวลาในการทดลองเทากัน ซึ่งใชเวลาในการทดลองกลุมละ 20 

คาบ คาบละ 50 นาที สัปดาหละ 4 คาบ เปนเวลา 5 สัปดาห โดยกลุมทดลองใชแผนการสอน โดยใช

บทเรียนโครงสรางระดับยอดประกอบกับกิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิม  และกลุมควบคุมใช

แผนการสอนตามคูมือครู 

  3.4 ทดสอบหลังเรียน (Posttest) ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม ดวยแบบ ทดสอบ

วัดความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษและ

แบบสอบถามวัดความสนใจในการอาน แบบสอบถามวัดความสนใจในการเขียนภาษาอังกฤษ  

ฉบับเดียวกันกับที่ใชทดสอบกอนการทดลอง 

  3.5 ตรวจใหคะแนนการทดสอบวัดความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษแบบทดสอบ

วัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษและแบบสอบถามวัดความสนใจในการอาน แบบสอบถาม
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วัดความสนใจในการเขียนภาษาอังกฤษ ของทั้งกลุมทดลองและควบคุมแลวนําผลคะแนนที่ไดมา

วิเคราะหดวยวิธีทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 

การวิเคราะหขอมูล 
 การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูลนี้  ผูวิจัยไดนําคะแนนจากแบบทดสอบวัดความเขาใจใน

การอาน แบบทดสอบวัดความสามารถในเขียนภาษาอังกฤษ และแบบสอบถามวัดความสนใจใน 

การเรียนภาษาอังกฤษ  ดังนี้ 

 ฉบับที่ 1 แบบทดสอบวัดความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ เปนแบบทดสอบแบบ

ปรนัย และแบบโคลซ  (Cloze)  ชนิด 4 ตัวเลือก คะแนนเต็ม 40 คะแนน 

 ฉบับที่ 2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ ใหผูเรียนเขียนบรรยาย

โดยมีรูปภาพประกอบ จํานวน 1 เร่ือง คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

 ฉบับที่ 3 แบบสอบถามวัดความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ กอนและหลังการทดลอง

นําแบบทดสอบและแบบสอบถามมาทําการวิเคราะหหาคาทางสถิติ ดังนี้ 

 1. เปรียบเทียบความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนอานโดยใชโครงสรางระดับยอด ประกอบกับ

กิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิมกับสามเณร ที่ไดรับการสอนอานตามคูมือครู แตกตางกัน  

โดยใชสูตร  t – test แบบ Independent Samples 

 2. เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียน 

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยใช โครงสรางระดับยอด

ประกอบกับกิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิมกับสามเณรที่ไดรับการสอนอานตามคูมือครู แตกตาง

กัน โดยใชสูตร t – test แบบ Independent Samples 

 3. เปรียบเทียบความสนใจในการอานวิชาภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียน 

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยใช โครงสรางระดับยอด

ประกอบกับกิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิมกับสามเณรที่ไดรับการสอนอานตามคูมือครู แตกตาง

กัน โดยใช สูตร t – test แบบ Independent Samples 

 4. เปรียบเทียบความสนใจในการเขียนวิชาภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียน 

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยใช โครงสรางระดับยอด

ประกอบกับกิจกรรมการเสริมสรางประสบการณเดิม กับสามเณรที่ไดรับการสอนอานตามคูมือครู 

แตกตางกัน โดยใช สูตร t – test แบบ Independent Samples 
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   5. เปรียบเทียบความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนอานโดยใชโครงสรางระดับยอด ประกอบกับ

กิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิม กอนและหลังการทดลอง แตกตางกัน โดยใชสูตร t - test for 

dependent samples 

 6. เปรียบเทียบความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนตามคูมือครู กอนและหลังการทดลอง 

แตกตางกัน โดยใชสูตร t - test for dependent samples 

 7. เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียน 

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนอานโดยใชโครงสรางระดับ

ยอด ประกอบกับกิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิม กอนและหลังการทดลอง   แตกตางกัน  

โดยใชสูตร  t - test for dependent samples 

 8. เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียน พระปริยัติ

ธรรม แผนกสามัญศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนตามคูมือครู กอนและหลังแตกตางกัน

โดยใชสูตร t - test for dependent samples 

 9. เปรียบเทียบความสนใจในการอานภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนอานโดยใชโครงสรางระดับยอด ประกอบกับ

กิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิม กอนและหลังการทดลอง แตกตางกัน โดยใชสูตร t - test for 

dependent samples 

 10. เปรียบเทียบความสนใจในการอานภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนตามคูมือครู กอนและหลังการทดลอง   

แตกตางกันโดยใชสูตร t - test for dependent samples 

 11. เปรียบเทียบความสนใจในการเขียนภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยใชโครงสรางระดับยอด ประกอบกับ

กิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิม กอนและหลังการทดลอง แตกตางกัน โดยใชสูตร t - test for 

dependent samples 

 12. เปรียบเทียบความสนใจในการเขียนภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนตามคูมือครู กอนและหลังการทดลอง 

แตกตางกันโดยใชสูตร t - test for dependent samples 
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สรุปผลการศึกษาคนควา  
 1. สามเณรผูเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอน

โดยใชโครงสรางระดับยอดประกอบกับกิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิมกับการสอนตามคูมือครู มี

ความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 2. สามเณรผูเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอน

โดยใชโครงสรางระดับยอดประกอบกับกิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิม กับการสอนตามคูมือครู  

มีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 3. สามเณรผูเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอน

โดยใชโครงสรางระดับยอดประกอบกับกิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิม กับการสอนตามคูมือครู  

มีความสนใจในการอานภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 4. สามเณรผูเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอน

โดยใชโครงสรางระดับยอดประกอบกับกิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิม กับการสอนตามคูมือครู  

มีความสนใจในการเขียนภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 5. สามเณรผูเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ไดรับการสอน

โดยใชโครงสรางระดับยอดประกอบกับกิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิม กอนและหลังการทดลอง 

มีความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 6. สามเณรผูเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอน

อานโดยการสอนตามคูมือครู กอนและหลังการทดลอง มีความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ แตกตาง

กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 7. สามเณรผูเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ไดรับการสอน

โดยใชโครงสรางระดับยอดประกอบกับกิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิม กอนและหลังการทดลอง 

มีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 8. สามเณรผูเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอน

อานโดยการสอนตามคูมือครู กอนและหลังการทดลอง มีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ 

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 9. สามเณรผูเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ไดรับการสอน

โดยใชโครงสรางระดับยอดประกอบกับกิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิม กอนและหลังการทดลอง 

มีความสนใจในการอานภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 10. สามเณรผูเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการ

สอนอานโดยการสอนตามคูมือครู กอนและหลัง การทดลอง มีความสนใจในการอานภาษาอังกฤษ 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 11. สามเณรผูเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ไดรับการสอน

โดยใชโครงสรางระดับยอดประกอบกับกิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิม กอนและหลังการทดลอง 

มีความสนใจในการเขียนภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 12. สามเณรผูเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการ

สอนอานโดยการสอนตามคูมือครู กอนและหลังการทดลอง มีความสนใจในการเขียนภาษาอังกฤษ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

อภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบความเขาใจในการอาน ความสามารถในการเขียน และความ

สนใจในการอาน ความสนใจในการเขียน วิชาภาษาองักฤษของสามเณรผูเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 ที่ไดรับการสอนโดยโครงสรางระดบัยอด ประกอบกับการเสริมสราง

ประสบการณเดิม กับการสอนตามคูมือครู สามารถนํามาอภิปรายผลตามจุดมุงหมายของการวิจัย  

ไดดังนี้  

 1. การเปรียบเทียบความเขาใจในการอานของสามเณรผูเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยใชโครงสรางระดับยอดประกอบกับกิจกรรม

เสริมสรางประสบการณเดิม กับการสอนตามคูมือครู ผลปรากฏวา สามเณรผูเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1โดยผูเรียนที่ไดรับการสอนโดยใช

โครงสรางระดับยอด ประกอบกับกิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิมมีความเขาใจในการอาน

ภาษาอังกฤษสูงกวาผูเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู โดยสามารถอธิบายดวยเหตุผล ดังนี้ 

  1.1  การสอนการอาน โดยใชโครงสรางระดับยอดประกอบกับกิจกรรมเสริมสราง

ประสบการณเดิม เปนการสอนที่เนนตามรูปแบบการสอนการอาน เพื่อเนนการตีความจากสัญลักษณ

โดยผานกระบวนการทางความคิด กิจกรรมการอาน ดําเนินเปนไปตามลําดับข้ันตอนที่ประกอบไปดวย  

การวิเคราะหและสังเคราะหโดยเฉพาะอยางยิ่ง เปนการใหผูเรียนไดเรียนรูตามความสามารถของตน 

และผูเรียนไดรับการฝกใหใชกระบวนการอานเชิงปฏิสัมพันธ  กลาวคือ   ในระยะแรกของการอาน 

ผูสอน  พยายามใชคําถามเพื่อกระตุนใหผูเรียนไดรวบรวมความคิดรวบยอดจากเรื่องที่อาน โดย

กระบวนการทางความคิดของตัวเอง    ในการจับใจความสําคัญ   และใหผูเรียนไดใชความสามารถใน
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การหารายละเอียดของเรื่องจากประสบการณหลังจากที่ไดอาน   และดวยการทํากิจกรรมระหวางเรียน 

โดยการทํางานเปนกลุม ซึ่งในการเรียนการสอนนั้นจะเนนในเรื่องการทํากิจกรรมกลุม   ซึง่ผูสอนไดแบง

นักเรียนเปนกลุมๆ กลุมละ 4-5 รูป  เพื่องายในการที่จะใหผูเรียนทํางานไดอยางสนุกสนาน มกีจิกรรมที่

หลากหลาย เชน การอานรวมกัน เพื่อหาใจความสําคัญของเรื่อง การเดาคําศัพท การตอบปญหาตางๆ 

ชวยกันเติมคําในไดอะแกรม  ซึ่งเปนแบบฝกหัดและกิจกรรมที่ผูสอนไดจัดเตรียมใหผูเรียนทําทุกครั้ง 

หลังจากมีการทําการเรียนการสอนเสร็จ   เพื่อใหผูเรียนไดมีการชวยเหลือ และพยายามชวยกันคิดใน

การจับใจความสําคัญของเรื่องที่อาน เพื่อหาความหมายของเรื่องและเขาใจเรื่องที่อานไดงายขึ้น ผูอาน

จะอานเนื้อเร่ืองไดเขาใจดียิ่งขึ้น  ถาสามารถเขาใจแผนการเขียนของผูเขียนแตละเรื่อง  เพราะจะทําให

การอานมีจุดมุงหมายที่แนนอนวา ผูเขียนกําลังบอกอะไรกับผูอาน  และใจความสําคัญคืออะไร ยอม

อานไดดีข้ึน  ทั้งการจับใจความสําคัญและการหารายละเอียดของเรื่อง  โดยที่ผูอานจะสามารถใช

ความรูหรือประสบการณเดิม (Schema) เขาชวย  ทําใหผูเรียนมีความรูสึกที่สนุกสนานไมเกอเขินใน

การที่ตอบคําถาม   อีกทั้งมีโอกาสและไดคําชี้แนะซักถามและไดรับคําชี้แนะจากผูสอน เมื่อผูเรียน

สงสัย ไมเขาใจในบทเรียนนั้นๆ 

  นอกจากนี ้ การสอนโดยโครงสรางระดับยอดยังสามารถทําใหจาํเรื่องที่อานไดดี  

สามารถวิเคราะห  วิจารณ สรุปเร่ืองที่อานไดเร็ว และทาํใหการเขียนเรื่องดีข้ึนดวย เปนการพิจารณา

ความหมายโดยรวมของเรื่องตามหลกักระบวนการอานบนลงลาง (Top Down Process) ที่เนนการสื่อ

ความหมายทีต่องอาศัยกระบวนการในการตีความหมาย จากสัญลักษณ  และโดยกระบวนการทาง

ความคิด ซึง่กระบวนการเหลานี้มีอยูในขัน้ตอนการสอนที ่2-5 ของการสอนอานโดยโครงสรางระดับ

ยอด ประกอบกับกิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิม เมื่อผูเรียนไดความคิดรวบยอดแลว จึงไปสอน

องคประกอบยอยทางภาษา หรือที่เรียกวา กระบวนการอานจากลางขึ้นบน  (Bottom Up Process)  

เชน  คําศัพทที่อาจเปนคําศพัทเฉพาะ หรือเปนคําศัพทที่ผูเรียนไมคุนเคยมากอน  รวมทัง้ประโยคหรือ

โครงสรางอืน่ๆ  เพื่อเนนใหผูเรียนเกิดความคิดรวบยอด และความหมายของคาํที่แมนยาํขึ้น ซึ่งเปนไป

ตามทฤษฎีการรับรูของสมองทัง้สองซกี (เสาวลักษณ  รัตนวิชช. 2534 :21-22) โดยวิธชีวยใหผูอานได

ใชสมองซีกขวา (กระบวนการอานบนลงลาง) และซีกซาย (กระบวนการอานจากลางขึน้บน) อันกอให 

เกิดการพฒันาทักษะการอานที่มปีระสิทธภิาพได 

 1.2  ข้ันตอนการสอนดวยโครงสรางระดับยอด ประกอบกับกิจกรรมเสริมสราง

ประสบการณเดิม  เปนการจัดกิจกรรมที่เนนกระบวนการทางความคิด เพื่อมุงใหผูเรียน ไดเรียนรู

หลักการอานที่ถูกตอง  ไดวิเคราะหเร่ืองที่อานวาอยูในโครงสรางใด   คาดคะเนเนื้อเร่ืองที่อานได 

ซึ่งกิจกรรมการเสริมสรางประสบการณเดิม   เปนกิจกรรมที่ชวยในการใชความรูเดิมเกี่ยวกับเร่ืองตางๆ 

ที่เคยพบ ไดยิน ไดฟง  หรือส่ิงที่นักเรียนไดเรียนผานมาแลว  เพื่อใชในการอานและการเขียนโดยการ
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ระลึกถึงเรื่องนั้น  โยงความเพื่อทําความเขาใจเรื่องที่อาน  เกิดความคิดในการเขียน   ทําใหการเดา

ความแวดลอมในการอาน   สรางจินตนาการในการเขียนใหดียิ่งขึ้นได มีแนวทางในการจัดการเรียน

การสอนเพื่อฝกความรูเดิม ซึ่งมีข้ันตอนโดยสังเขป ดังนี้ 

 1.2.1 รวบรวมความคิด (Identify the concepts) ในขั้นตอนนี้ผูสอนไดกระตุน

ใหผูเรียนระลึกถึงสิ่งที่เกี่ยวของกับเร่ืองที่กําลังจะเรียนในดานตางๆ เชน เร่ืองราวที่ผูเรียนพบเห็นใน

ชีวิตประจําวัน ผูเรียนใชความคิดวิเคราะหส่ิงสําคัญและเปนประโยชนแกตนเอง จากเรื่องที่อานได โดย

ผูสอนเนนการทํากิจกรรมตางๆ เชน   ใหผูเรียนไดรวมกันอานบทความ เดาคําศัพท คนควาคําศัพท  

โดยการสงตัวแทนของแตละกลุมออกมาหนาชั้นเพื่อตอบปญหา  มีการแขงขันในการเติมคําใน

ไดอะแกรม หลังจากที่ไดเรียน    โครงสรางระดับยอดแตละชนิด   ทําใหผูเรียนกลาแสดงออก  กลาที่จะ

สอบถามผูสอน เมื่อเกิดความสงสัย การเรียนการสอนจึงมีความเปนกันเอง สนุกสนานและมีผลให

ผูเรียนสัมฤทธิ์ในการเรียนดีข้ึน 

 1.2.2  จัดเรียบเรียงความหมาย (Organize the concepts) เปนขั้นตอนการ

ใหผูเรียนฝกฝน รูจักรวบรวมและเรียบเรียงความคิดตามความสาํคัญ   ของขอมูลทีม่ีอยูมาเชื่อมโยงกนั 

ผูสอนจัดเตรียมบทความและรูปภาพทีน่าสนใจ   เชน   บทความเกีย่วกับกีฬา รายการอาหาร การทํา

สมาธิ รูปสัตวตางๆ รูปบาน รูปเครื่องมือเครื่องใชในชีวิตประจําวนั เปนตน เปนบทเรียนทีม่ีสีสันสดใส 

หลากหลายรปูแบบ มีความแปลกใหม ผูเรียนเกิดความสนใจ และไดใชประสบการณเดิมของตัวเองได

มากที่สุด 

 1.2.3  การกลั่นกรองและใหรายละเอียด (Refinement and elaboration) ข้ันนี้

เปนการขยายและเพิ่มเติมรายละเอียดจากความรูของผูเรียนใหมากขึ้น เพื่อเปนการเตรียมความพรอม

แกผูเรียนในการนําไปใชตอไป ซึ่งผูสอนใชกิจกรรมตางๆ   การเลนเกมเติมคํา คนคําศัพท แปลศัพท

ภาษาอังกฤษ และการอภิปรายหนาชั้นเรียน เปนตน 

  จากขั้นตอน  ดังกลาว เปนผลใหผูเรียนจบัใจความสาํคัญของเรื่องที่อานไดตรงตาม

ประเด็นเหน็ความสัมพนัธของใจความหลกั  และใจความรองซึ่งจะสงผลใหผูเรียนสามารถตีความ  

ขยายความ และจัดอันดับเร่ืองที่อานไดดี  เนื้อเร่ืองที่มีโครงสรางระดับยอด 4 ชนิด ไดแก  การบอก

รายละเอียด  การเปรียบเทยีบ  เหตุและผล  ปญหาและการแกไข  ผูเรียนเขาใจรูปแบบการเขียนทีใ่ช

โครงสรางระดบัยอดชนิดตางๆ  ไดงายและรวดเร็ว  ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ ไมเยอร  

(เสาวลักษณ  รัตนวิชช. 1987 : 23 ; อางองิมาจาก Meyer. 1975) ที่กลาววา ผูอานจะรับรูเร่ืองที่อาน

ไดเร็วขึ้น ถาเรื่องที่อานมีความใกลเคียงหรือสอดคลองกับภูมิหลงัของผูอานทัง้ในดานความรูและ

วัฒนธรรม 
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 1.3  การใหผูเรียนอานโดยใชความรูเร่ืองโครงสรางระดบัยอดเปนแนวทางในการ

อาน  ผูเรียนสามารถวิเคราะหโครงสรางระดับยอดในการอานเนื้อเร่ือง วิเคราะหเร่ืองที่อานไดเร็ว 

เพราะผูเรียนรูจักคําไข (Key Words) ชี้แนะ ปรากฏในขอความนั้นๆ และบอกชื่อโครงสรางระดับยอด

ไดถูกตอง ผูเรียนมีสมาธ ิมีใจจดจอตอการอาน สามารถคาดคะเนเนื้อเร่ืองและดึงประสบการณเดมิ

ของผูเรียนมาใชไดดวย 

   1.4 กระบวนการเรียนการสอนตามคูมือครู เนนที่กฎเกณฑมากกวาความสามารถ

ในการใชภาษา เรียนรูภาษาโดยการแยกองคประกอบของภาษาเปนสวนๆ เชน  การเรียนคําศัพท  

โครงสรางของภาษา และไวยากรณ ซึ่งไมสามารถที่จะทําใหผูเรียนทําความเขาใจภาษาอังกฤษไดดี 

กระบวนการเรียนการสอนก็ไมคอยมีความตอเนื่องกัน  ผูเรียนฝกฝนทางภาษาโดยการไดรับจากผูสอน

เปนสวนใหญ  ผูเรียนไมสามารถใชกระบวนการทางความคิดและประสบการณเดิมของตนไดมากนัก   

จึงไมมีความสนุกสนานที่จะเรียน ขาดการเอาใจใส ไมมีความมั่นใจในการที่จะฝกฝนและปฏิบัติ

กิจกรรมทางภาษา เปนสาเหตุที่ทําใหผูเรียนรูสึกวาการเรียนภาษาเปนสิ่งที่ยุงยาก ไมนาสนใจ และรูสึก

เบื่อหนายในที่สุด การวัดผลและประเมินผลที่ไดรับจากการสอนตามคูมือครู  ผูสอนจะคอยวัดผล และ

ประเมินผลเปนระยะๆ  ตามจุดประสงคที่กําหนดไวในแตละหนวยการเรียน  จากการทําแบบฝกหัด

หลังเรียน ซึ่งสวนใหญแลวผูสอนเองเปนผูกําหนดให 

  เหตุผลที่กลาวมาขางตน  จึงแสดงใหเห็นวาสามเณรที่ไดรับการสอนโดยโครงสราง

ระดับยอดประกอบกับกิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิมมีความเขาใจในการอานสูงกวาสามเณรที่

ไดรับการสอนดวยวิธีการสอนตามคูมือครู 

 

 2. การเปรียบเทียบความสามารถในการเขยีนของสามเณรผูเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยใชโครงสรางระดับยอด ประกอบกับกิจกรรม

เสริมสรางประสบการณเดิม กับการสอนตามคูมือครู ผลปรากฏวาผูเรียนมีความสามารถในการเขยีน

ภาษาอังกฤษแตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 ซึง่เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 โดย

ผูเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชโครงสรางระดับยอด ประกอบกับกิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดมิ  

มีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษสูงกวาผูเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู  โดยสามารถ

อธิบายดวยเหตุผล ดังนี้ 

  2.1 วิธีการการสอนโดยใชโครงสรางระดับยอดประกอบกับกิจกรรมเสริมสราง

ประสบการณเดิม  เปนการสอนการเขียนที่มีแบบแผน มีข้ันตอนตอเนื่อง   และเปนระบบ ประกอบดวย

กระบวนการในการเขียนที่เปนระดับข้ันตอนจากงายไปหายาก   ซึ่งขั้นตอนและกระบวนการตางๆ  

สงผลใหผูเรียนไดคุนเคยกับรูปแบบทางภาษามากขึ้น    โดยที่ผูเรียนสามารถปฏิบัติไดดวยตัวเอง และ
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รูสึกวาการเขียนไมใชเร่ืองที่ยาก กระบวนการฝกเขียนเหลานี้   ไดแก การศึกษาขอมลูเพือ่สรางแผนการ

เขียน ทบทวน ตรวจสอบ   และแกไขงานเขียนรวมกัน  เปนการฝกกระบวนการทางความคิด ทําให

ผูเรียน มีวิธีการเขียนอยางระบบเปนแบบแผน   มีแนวทางในการสื่อความหมายในสาระของเรื่องที่

เขียนไปยังผูอาน   ทําใหเปนที่เขาใจไดถูกตองตรงกันทั้งผูอานและผูเขียน   ผูเรียนไดรับรูและเขาใจ

วิธีการเขียนที่ถูกตอง  นอกจากนั้นในขั้น 4-5 ทําใหผูเรียนไดฝกฝนการเขียนเรื่องดวยตัวเอง   และเปน

การสรางความคุนเคยกับภาษา  และรูปแบบการเขียนภาษาอังกฤษ   ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาทักษะ

การเขียน ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ เนลสัน (Nelson. 1984 : 2) ที่กลาววา การเขียนที่จะประสบ

ผลสําเร็จนั้น ควรใหโอกาสผูเขียนไดฝกฝน เขียนใจความสําคัญของเรื่องกอน 

   2.2  วิธีการสอนอานโดยโครงสรางระดับยอด ประกอบกับกิจกรรมเสริมสราง

ประสบการณเดิม เปนการสอนที่เลือกเนื้อหาตามชนิดของโครงสรางระดับยอดทั้ง  4  ชนิด ไดแก 

การบอกรายละเอียด  ปญหาและการแกไข เหตุและผล การเปรียบเทียบ ซึ่งคนควาจากวารสาร  

เอกสาร  นิตยสาร  หนังสือพิมพ และปายประกาศตางๆ   ที่ผูเรียนคุนเคย ทําใหผูเรียนนําประสบการณ

เดิมมาใช  เพราะไดเรียนรูจากแบบการเขียนโครงสรางระดับยอดทั้ง 4 ชนิด  ทําใหเขาใจและสามารถ

วิเคราะหเนื้อหาสาระของเรื่องได สามารถเขียนประโยคที่เปนใจความสําคัญ และบอกรายละเอียดของ

เร่ืองได ดังนั้น การเรียนรูรูปแบบและวิธีการสอนโดยโครงสรางระดับยอดทั้ง 4 ชนิด จึงสงผลโดยตรง

ตอการอานและการเขียนของผูเรียน  เมื่อผูอานทราบจุดมุงหมายในการสื่อความหมายของผูเขียน 

ผูอานก็สามารถใชสาระ และการลําดับความของเรื่องนั้นมาเปนแนวทางในการเขียนได  ผูเรียนที่ไดรับ

การสอนอานโดยใชโครงสรางระดับยอด ประกอบกับกิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิม  สามารถ

เรียนรูแนวทางในการเขียนไดงายขึ้น  ในทางตรงกันขาม  ผูเรียนในกลุมควบคุม มีโอกาสไดฝกทักษะ

การเขียนโดยการตอบคําถามจากเนื้อเร่ืองที่อานตามแบบฝกหัดของบทเรียน   และฝกฝนสรางประโยค

โครงสรางภาษา   โดยใชหลักไวยากรณทําใหทักษะการเขียนคอนขางยากสําหรับผูเรียน เพราะตอง

เปรียบเทียบกับภาษาไทยอยูตลอดเวลา  ซึ่งมีรูปแบบแตกตางจากการเขียนในภาษาอังกฤษ ดวย

เหตุผลดังกลาว   ผูเรียนที่ไดรับการสอนโดยโครงสรางระดับยอด  ประกอบกับกิจกรรมเสริมสราง

ประสบการณเดิม   จึงมีโอกาสฝกแนวการเขียน อยางเปนขั้นตอนมากกวา  ผูเรียนที่ไดรับการสอนตาม

คูมือครู  ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของผูเรียนในกลุมทดลองจึงสูงกวาในกลุมควบคุม 

เนื่องมาจาก 

  2.2.1 ผูวิจัยพยายามที่ศึกษาคนควาและนําเนื้อหาที่จะนําไปใชในการทดลอง

โดยยึดตามลกัษณะของโครงสรางระดับยอด ซึ่งเปนเนือ้หาที่ผูเรียนใหความสนใจ เปนเรื่องที่ใกลตัว 

เกี่ยวของกับชวีิตประจําวนั ทําใหผูเรียนไดใชประสบการณเดิมของตัวเองเขามาชวยในการตีความ  
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เดาความ จับใจความจากเรือ่งที่อาน สรุปเร่ืองไดอยางเขาใจ ทาํใหผูเรียนสามารถเขียนสรุปลําดบั

เหตุการณตลอดทั้งใจความสําคัญจากเรื่องที่อานได 

  2.2.2  โครงสรางระดับยอดทั้ง 4 ชนิด เปนสื่อใหผูเรียนไดอาน และจับใจความ

สําคัญ  ผูเรียนไดศึกษาและไดเห็นรูปแบบการเขียนของผูเขียนเปนภาษาตางประเทศ  และลงมือเขียน

เติมคําลงในไดอะแกรมได   มีความเขาใจ  วิเคราะหประโยคที่เปนใจความสําคัญของเรื่อง สามารถนํา

ความรูและความเขาใจนั้นมาเปนแนวทางในการเขียนในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  2.2.3  โครงสรางระดับยอดทัง้ 4 ชนิด  เปนเทคนิคการสอนอานที่ผูเรียนสามารถ

ฝกปฏิบัติในเรื่องการเขียนไดบอยครั้ง  เมือ่ผูเรียนไดศึกษาโครงสรางระดับยอดทุกชนิด สามารถชวยให

ผูเรียนนาํประสบการณเดิมของตนเองมาใชในอานเพื่อนําไปมาสูการเขียน ทําใหการอานและการเขียน

ดําเนนิไปอยางตอเนื่องกัน 

  สําหรับผูเรียนสามารถที่ไดรับการสอนตามคูมือครู ผูเรียนไดฟงอธิบายเกี่ยวกับการใช

คําศัพท โครงสรางทางภาษาจากผูสอน  ผูเรียนไมมีโอกาสไดใชความคิดและประสบการณเดิมของตน

เทาที่ควร การปฏิบัติการเขียนก็นอยเทียบเคียงกับประโยคภาษาไทย   ซึ่งมีลักษณะโครงสรางที่

แตกตางจากภาษาอังกฤษมาก จึงทําใหผูเรียนไมประสบความสําเร็จในการเรียนเทาที่ควร 

  

 3. การเปรียบเทียบความสนใจในการอานของสามเณรผูเรียนพระปริยติัธรรม แผนก

สามัญศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยใชโครงสรางระดับยอดประกอบกับกิจกรรม

เสริมสรางประสบการณเดิม กับการสอนตามคูมือครู ผลปรากฏวาผูเรียนมีความสนใจในการอาน

ภาษาอังกฤษแตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 ซึง่เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 3  

โดยผูเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชโครงสรางระดับยอด ประกอบกับกิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิม  

มีความสนใจในการอานภาษาอังกฤษสงูกวาผูเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู  โดยสามารถอธบิาย

ดวยเหตุผล ดังนี ้

  3.1 การสอนอานโดยใชโครงสรางระดับยอด ประกอบกับกับกิจกรรมเสริมสราง

ประสบการณเดิม  ผูเรียนไดทํากจิกรรมทัง้กิจกรรมเปนรายบุคคลและกิจกรรมกลุม  มีการแลกเปลีย่น

ความคิด ชวยกันคนหาคําไข  (Key Words) ในบทความเพื่อรวมกันทาํกิจกรรม  และทําแบบทดสอบ   

ผูเรียนคนควาเรื่องราวของการอานตามความสามารถของผูเรียนเอง  ทาํใหบรรยากาศในเรียนการสอน

เปนไปอยางสนุกสนาน  ผูเรียนมีความรูสึกวาการอานนัน้ไมใชเร่ืองทีย่าก จะเหน็ไดจากการสอนอาน

ในขั้นที ่2 การเดาเรื่องกอนการอาน ผูเรียนพยายามเชื่อมโยงความรูและประสบการณเดิมเพื่อทาํความ

เขาใจเนื้อเร่ืองใหม ๆ ที่กาํลังอาน   โดยผูสอนคอยชวยเหลือผูเรียนดวยการแนะนําและทํากิจกรรมทีใ่ช

ประสบการณเดิม เพื่อทําความเขาใจกบับทอานเรื่องใหมที่กาํลังอาน   ใหกําลงัใจและเอาใจใสอยาง
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เต็มที่  ทาํใหผูเรียนประสบความสาํเร็จในการเรียนการอาน  ในขณะทีผู่เรียนอานเรื่องดวยความสนใจ  

จิตใจจดจอกับเนื้อหาที่อานซึ่งสอดคลองกับ แฮริส  และสมิธ (Harris and Smith. 1976 : 253)  ที่

กลาววา  ความรูและประสบการณเดิมสามารถชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจสิ่งที่เรียนได และใน

ขณะเดียวกนั  ความรูและประสบการณเดมิของผูอาน  เปนองคประกอบสําคัญอันหนึง่ ชวยสรางเสริม

ความเขาใจในการอาน  

 3.2  ผูเรียนที่ไดรับการสอนโดยโครงสรางระดับยอด ประกอบกิจกรรมเสริมสราง

ประสบการณเดิมมีคะแนนดีกวาการสอนตามคูมือครู เพราะการไดรับการกระตุนใหเกิดความสนใจใน

ส่ิงที่เรียน  โดยใชวิธีการตางๆ เชน  ใชส่ือและอุปกรณในการสอนที่นาสนใจ  ไดแก บัตรคํา รูปภาพ 

เอกสาร  วารสาร  รวมถึงบทอานตางๆ  ที่ผูเรียนใหความสนใจ  ทําใหผูเรียนที่เรียนโดยโครงสรางระดับ

ยอดประกอบกิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิมไดใชกระบวนการในการคิดวิเคราะหหลายขั้นตอน  

วิธีการสอนลักษณะนี้ผูเรียนไมยังคุนเคยมากนัก  แตผูวิจัยไดลงมือสอนดวยตัวเองโดยตลอด พยายาม

สรางความเขาใจ  อธิบายชี้แจง  ใหกําลังใจ  และสรางบรรยากาศในการเรียนรูใหเปนกันเองกับผูเรียน  

สวนการสอนตามคูมือครูนั้น  เปนวิธีการที่ผูเรียนมีความคุนเคยเปนอยางดี  มีกระบวนการเรียนการ

สอนในแตละชั่วโมงที่คลายๆกัน ผูเรียนเกิดความรูสึกซ้ําซาก จําเจ ทําใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนาย  

ขาดความสนใจ  ไมมีความกระตือรือรนในการเรียนเทาที่ควร   

 จากเหตุผลดังกลาว จึงทาํใหสามเณรที่ไดรับการสอนโดยโครงสรางระดับยอด ประกอบ

กับกิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิมมคีวามสนใจในการอานสูงกวาสามเณรที่ไดรับการสอนตาม

คูมือครู 

 

 4. การเปรียบเทียบความสนใจในการเขียนของสามเณรผูเรียนพระปริยติัธรรม แผนก

สามัญศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยใชโครงสรางระดับยอด ประกอบกับกิจกรรม

เสริมสรางประสบการณเดิมกับการสอนตามคูมือครู ผลปรากฏวาผูเรียนมีความสนใจในการเขยีน

ภาษาอังกฤษแตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 ซึง่เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 4 โดย

สามารถอธิบายผลสืบเนื่องมาจากเหตุผล ดังนี ้

  4.1 การสอนโดยใชโครงสรางระดับยอด   ประกอบกับกิจกรรมเสริมสราง

ประสบการณเดิม   มีข้ันตอนและวิธีการที่ทําใหผูเรียนเกิดความคิดเกี่ยวเนื่องกับประสบการณที่ผูเรียน

ไดเคยพบเห็นมีความคุนเคยอยูแลว เนนใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมตางๆ  ซึ่งมีลักษณะของการจัด

กิจกรรมการเรียนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง    โดยที่ผูสอนเปนผูชวยใหคําแนะนําและกระตุนใหผูเรียน

นําประสบการณเดิมของตนเองมาใชใหมากที่สุด  ผูเรียนไดทํากิจกรรมกลุมและกิจกรรมเปนรายบุคคล 

เปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน    สมาชิกภายในกลุมพยายาม
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ชวยเหลือกันและกัน  ทําใหผูเรียนสนใจและเอาใจใสตอบทเรียนมากขึ้นชวยกันวิเคราะหและแกปญหา

รวมกัน จนเกิดองคความรูใหมๆ  ผูเรียนไดใชสมองทั้งสองซีกในการเขียนอยูตลอดเวลา  ผูเรียนตอง

วิเคราะหการอานพรอมกับการเขียนในเวลาเดียวกัน   

  4.2 การทํากิจกรรมของผูเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู  มีข้ันตอนและวิธีการที่

ยังไมเอื้ออํานวยตอการเรียนรู  โดยเฉพาะผูเรียนที่มีระดับความสามารถที่แตกตางกันจะเห็นไดชัดวา 

ประสบปญหาในการพัฒนาการดานภาษา  เพราะผูเรียนเปนผูคอยฟงการสอน  มีการแสดงความ

คิดเห็นนอย  ไมกลาซักถาม เมื่อไมเขาใจ ทําใหผูเรียนรูสึกสับสน เบื่อหนาย กิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้นยัง

ไมสามารถสงเสริมและดึงดูดใจผูเรียนสวนใหสนใจในการเขียนไดดีเทาที่ควร 

 จากผลการวิจยัพบวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชโครงสรางระดับยอด ประกอบกับ

กิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิม จึงมคีวามสนใจในการเขียนภาษาอังกฤษสงูกวานักเรียนที่ไดรับ

การสอนตามคูมือครู   

 

  5. การเปรียบเทียบความเขาใจในการอานของสามเณรผูเรียนพระปริยติัธรรม แผนก

สามัญศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ไดรับการสอนโดยใชโครงสรางระดบัยอด   ประกอบกับกิจกรรม

เสริมสรางประสบการณเดิม กอนและหลังการทดลอง   ผลปรากฏวา   ความเขาใจในการอาน

ภาษาอังกฤษของผูเรียนกอนและหลงัการทดลอง แตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 5 โดยคะแนนเฉลี่ยของความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของผูเรียน

หลังการทดลองสูงกวาคะแนนเฉลีย่กอนการทดลอง   โดยผลสืบเนื่องมาจากเหตุผล ดังนี ้

  5.1  การเรียนการสอนโดยใชโครงสรางระดับยอด ประกอบกับกิจกรรมเสริมสราง

ประสบการณเดิม เปนกระบวนการเรียนการสอนที่ทําใหผูเรียนเกิดความอยากรูอยากเห็น กระตือรือรน 

ในบทเรียนที่ผูเรียนกําลังเรียนและเปนบทเรียนที่อยูนอกตําราเรียน เปนสื่อการเรียนที่ใหผูเรียนไดใช

ความคิด ประสบการณเดิมของตัวเองอยางอิสระและเปนสื่อการเรียนที่เนนทํากิจกรรมทั้งแบบกิจกรรม 

กลุมและกิจกรรมแบบรายบุคคล  ผูเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน ไมวาจะเปนการอานหรือการ

เขียน มีกิจกรรมที่ตองมีการกําหนดเวลา  การจัดสภาพแวดลอมในการเรียนการสอน  เปนอีกวิธีหนึ่งที่

ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางตอเนื่อง 

  5.2  ผูสอนพยายามกระตุนใหผูเรียนไดคิด ใชประสบการณเดิมของผูเรียนใหไดมาก

ที่สุดเทาที่จะทําได  ผูเรียนไดปรึกษา ไดคนควา มีปฏิสัมพันธกับเพื่อนๆ ในการตรวจสอบความเขาใจ 

และชวยกันปรับปรุงแกไขงานของตัวเอง และเพื่อนๆ ในกลุมไดตลอดเวลา เพราะการทํากิจกรรมที่มิได

มุงการแขงขันระหวางกลุมอยางเดี่ยว แตเปนการชวยเหลือ รวมมือกันภายในกลุม ทําใหผูเรียนมี
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ปฏิสัมพันธที่ดี เปนการสงเสริมความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิกในกลุมอ่ืนๆ ดวย อันจะเปนการสงผล

ใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ มีพัฒนาการในการอานภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น 

   จากผลการวจิัยพบวานักเรยีนที่ไดรับการสอนโดยใชโครงสรางระดับยอด ประกอบ

กับกิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิม มคีวามเขาใจในการอานภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียนที่ไดรับ

การสอนตามคูมือครู   

 

 6. การเปรียบเทียบความเขาใจในการอานของสามเณรผูเรียนพระปริยติัธรรม แผนก

สามัญศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนอานโดยการสอนตามคูมือครู กอนและหลงัการ

ทดลอง ผลปรากฏวา ความเขาใจในการอานภาษาองักฤษของผูเรียน กอนและหลงัการทดลอง 

แตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 ซึง่เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 6 โดยคะแนนเฉลี่ย

ของความเขาใจในการอานภาษาองักฤษของผูเรียนหลงัการทดลองสงูกวาคะแนนเฉลี่ยกอนการ

ทดลอง  โดยสามารถอธิบายดวยเหตุผล ดังนี ้

  6.1 การเรียนการสอนตามคูมือครู  ผูสอนตองสรางบรรยากาศที่ดีในการเรียน  

ผูเรียนไดทํางานรวมกัน  ปรึกษาหรือซักถาม คิดคนหาคําตอบและยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน

ภายในกลุม  ทําใหเขาใจเนื้อเร่ือง จับใจความสําคัญ และตอบคําถามจากเรื่องที่อานไดถูกตอง   

ผูเรียนสามารถจดจําสิ่งที่เรียนใหม  สามารถนําไปใชเพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาไดอยางรวดเร็ว การ

เรียนการสอนตองปราศจากความเครียด โดยอยูในบรรยากาศที่ชวยใหผูเรียนผอนคลาย  มีความ

เพลิดเพลินและมีความสนุกสนานในเวลาทํากิจกรรม  ทําใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการอาน 

  6.2 การเรียนการสอนตามคูมือครู  ผูสอนใชบทเรียนที่มีเนื้อหาเดียวกันกับบทเรียนที่

ใชกับกลุมทดลอง  ซึ่งเปนการนําเนื้อหาที่ผูเรียนตองใชความสามารถของตนในการอานเนื้อเร่ืองเพื่อ

ทําความเขาใจ  ซึ่งเปนเนื้อหาที่ผูเรียนพบเห็นได  ทั้งเอกสาร วารสาร นิตยสาร แบบเรียน หนังสือพิมพ 

เปนตน ซึ่งผูเรียนสามารถพบเห็นไดบอยๆ  ในชีวิตประจําวัน ไดแก  คําศัพท สํานวน โครงสรางตางๆ 

ทางไวยากรณของภาษาอังกฤษ  ซึ่งมีความเหมาะสมกับระดับชั้นของผูเรียน  ทําใหผูเรียนไดใชความรู

เดิมหรือประสบการณเดิมของตัวเองที่มีอยูมาชวยในดานการอานใหดีมากยิ่งขึ้น  จึงทําใหผูเรียนมี

ความสนใจ   อยากเรียนรูมากขึ้น  และพยายามทําความเขาใจกับบทเรียนที่อานจนสามารถตอบ

คําถามได  ผูสอนจัดเตรียมแบบฝกหัดใหผูเรียนลงมือปฏิบัติหลังจากทําการเรียนการสอน  ในแตละ

คาบ ทําใหผูเรียนไดฝกทักษะทั้งการอานและการเขียนไปพรอมๆ กัน  

  จากเหตุผลดังกลาวขางตน  ทําใหผูเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู  มีความเขาใจ

ในการอานภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 
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 7. การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนของสามเณรผูเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ไดรับการสอนโดยใชโครงสรางระดับยอด ประกอบกับกิจกรรม

เสริมสรางประสบการณเดิม กอนและหลังการทดลอง ผลปรากฏวา ความสามารถในการเขียน

ภาษาอังกฤษของผูเรียนกอนและหลังการทดลอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง

เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 7 โดยคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของ

นักเรียนหลังการทดลองสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนการทดลอง โดยสามารถอธิบายดวยเหตุผล ดังนี้ 

  7.1  วธิีการสอนการเขียนโดยใชโครงสรางระดับยอด ประกอบกับกจิกรรมเสริมสราง

ประสบการณเดิม เปนการเขยีนที่มีระบบ มีแบบแผน  และมีข้ันตอน ในการเขียนของผูเขียน  ขอความ

ซึ่งเปนระดับของขอความตอเนื่อง  (Discourse) ที่สําคญัที่สุดของขอความที่ผูเขียนเรียบเรียงเพื่อจะสื่อ

ความหมายของเรื่องทีเ่ขียนใหผูอานเขาใจเร่ืองไดงายขึน้ ผูอานสามารถอานเนื้อเร่ืองเขาใจไดดียิ่งขึ้น 

ถาสามารถเขาใจแผนการเขียนของผูเขียนแตละเรื่องได จะทาํใหการอานมีจุดมุงหมายที่แนนอน วา 

ผูเขียนกาํลังบอกอะไรกับผูอาน ใจความสาํคัญคืออะไร และหารายละเอียดของเรื่องที่กําลงัอานได   

 7.2  ผูอานสามารถใชความรูหรือประสบการณเดิม  (Schema)  เขามาชวยในการ

อาน นอกจากนี้ ยงัสามารถทําใหจดจําเรือ่งที่อานไดดี สามารถวิเคราะห วิจารณ สรุปเร่ืองที่อานไดเร็ว

ข้ึน ผูเรียนมีประสบการณในการอาน ก็จะสงผลทาํใหรูจักการใชศัพท สํานวน และวธิีการเขียน  

จนประสบความสําเร็จในการเขียนในที่สุด 

  จากสาเหตุดังกลาวมานี้   ผูเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชโครงสรางระดับยอด ประกอบกับ

กิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิม   จึงมีความสามารถในการเรียนรูแนวทางในการเขียนไดงาย 

เพราะไดเรียนโครงสรางระดับยอดอยางเปนระบบทั้ง 4 ชนิด   ผูเรียนกลุมทดลองมีโอกาสฝกฝนวิธีการ

เขียนไดงายกวา  จึงทําใหมีคะแนนในการเขียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 

 

 8. การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนของสามเณรผูเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยการสอนตามคูมือครู กอนและหลังการทดลอง 

ผลปรากฏวาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 8 โดยคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของ

ผูเรียนหลังการทดลองใกลเคียงคะแนนเฉลี่ยกอนการทดลอง โดยสามารถอธิบายดวยเหตุผล ดังนี้ 

  8.1 ผูเรียนที่เรียนโดยการสอนตามคูมือครู  มีโอกาสไดฝกทักษะการเขียนโดยการ

ตอบคําถามจากเนื้อเร่ืองที่อานตามแบบฝกหัดของบทเรียน และฝกสรางโครงสรางภาษา  โดยใชหลัก

ไวยากรณ   ทําใหทักษะการเขียนคอนขางยากสําหรับผูเรียน    เพราะตองเปรียบเทียบกับภาษาไทยอยู

ตลอดเวลา ซึ่งจะมีลักษณะที่แตกตางจากการเขียนในภาษาอังกฤษ  
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   8.2  วิธีการสอนตามคูมือครู  เปนการจัดการเรียนการสอนที่ไดวางแนวทางและ

วิธีการสอนไวอยางเปนกลางๆ โดยผูสอนสามารถนําขั้นตอนตางๆ มาประยุกตใหเหมาะสมกับวิชา

ตางๆ ที่ครูผูสอนแตละทานสอน ซึ่งในการวิจัยนี้   ผูวิจัยนําขั้นตอนตางๆ  ตามการสอนตามคูมือครู  

มาประยุกตใชใหเหมาะสมกับพื้นฐานความรูและความสามารถของสามเณรผูเรียนในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เปนกลุมควบคุมใหไดมากที่สุด  ทําใหความเขาใจในการอานและความสามารถใน

การเขียนเปนไปตามสิ่งที่ผูเรียนมีความสนใจแตละบุคคลเทานั้น 

  8.3  วิธีการสอนตามคูมือครู มีข้ันตอนดําเนินการสอนที่มีข้ันตอนมาก  เปนการฝก

ผูเรียนเกี่ยวกับระบบและหนวยทางภาษาอยางเปนระบบก็จริง  มีผูเรียนไมกี่คนในจํานวนนักเรียนทั้ง

หองที่สนใจ มีการเอาใจใส มีความกระตือรือรนตอการเรียน  แตก็มีผูเรียนสวนมากพยายามตั้งใจ

ปฏิบัติกิจกรรมและทําแบบฝกหัดที่ผูสอนไดมอบหายใหอยางจริงจัง  ทําใหเกิดพัฒนาการทางภาษาที่

เปนระบบ  เหตุผลอีกประการหนึ่ง  ผูเรียนมีความอดทน  ความพยายามและรับผิดชอบตอการเรียน

ของตนเอง จึงทําใหเกิดองคความรูใหมๆ  ที่สามารถพัฒนาความสามารถในการใชภาษาเพิ่มมากขึ้น 

ทําใหผลของการทดลองหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางเห็นไดชัด 

 จากเหตุผลดังกลาวขางตน  ทําใหผูเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู  มีความสามารถใน

การเขียนภาษาอังกฤษหลงัการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 

   

 9. การเปรียบเทียบความสนใจในการอานของสามเณรผูเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยใชโครงสรางระดับยอด ประกอบกับกิจกรรม

เสริมสรางประสบการณเดิม กอนและหลังการทดลอง ผลปรากฏวา ความสนใจในการอาน

ภาษาอังกฤษของผูเรียนกอนและหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 9 โดยคะแนนเฉลี่ยของความสนใจในการอานภาษาอังกฤษของผูเรียน

หลังการทดลองสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนการทดลอง โดยสามารถอธิบายดวยเหตุผล ดังนี้ 

  9.1 บทเรียนโครงสรางระดับยอดประกอบกับกิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิม 

เปนสื่อการเรียนที่ผูเรียนไมคอยคุนเคยมากอน เปนสิ่งที่แปลกใหม ทําใหผูเรียนไดมีความสนใจและมี

การสรางบรรยากาศในการเรียนที่ดีแกผูเรียน เพราะวา ไดเรียนเปนกลุม และไดรวมทํากิจกรรมรวมกัน

กับเพื่อน ซึ่งเปนบรรยากาศที่ผูเรียนก็ไมคอยไดทํากันเทาใดนัก  ในการเรียนโดยปกติของแตละวัน  

ดังนั้น นักเรียนจึงมีความรูสึกวา เปนความแตกตางระหวางการเรียนการสอนที่เปนอยูในแบบเดิมที่ได

เคยเรียนมา 

  9.2  เนื้อหาที่ใชในการเรียนการสอน เปนบทความที่เหมาะสมกับพื้นฐานความรู

ของผูเรียน  ซึ่งไมยากและงายเกินไป การดําเนินเรื่องของบทความที่ใชในการเรียนการสอนก็ไมยากนัก 
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เปนบทเรียนที่ผูเรียนเองทําความเขาใจได   ถึงแมวาแรกๆ  อาจจะทําไดไมดีเทาที่ควร หลังจากที่ผูเรียน

ไดเรียนรูตามขั้นตอนแลวนําความรู  ความสามารถ  ประสบการณเดิมของตัวเองมาใช  ทําใหมีความ

เขาใจไดงายยิ่งขึ้น  ซึ่งมีการจัดกิจกรรมที่พยายามใหผูเรียนไดใชประสบการณเดิมของตัวเองอยูเสมอ 

ทั้งกิจกรรมแบบรายบุคคลและกิจกรรมแบบกลุม เปนการสรางความสนใจ และการเอาใจใส ชวยเหลือ

เพื่อนในกลุม ทําใหสมาชิกในกลุมทํางานอยางสนุกสนานและประสบความสําเร็จในการอานไดดียิ่งขึ้น 

 จากเหตุผล ดังกลาวขางตน ทาํใหผูเรียนทีไ่ดรับการสอนโดยใชโครงสรางระดับยอด 

ประกอบกับกจิกรรมเสริมสรางประสบการณเดิม มีความสนใจในการอานภาษาอังกฤษหลังการ

ทดลองสูงกวากอนการทดลอง 

 

 10. การเปรียบเทียบความสนใจในการอานของสามเณรผูเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนอานโดยการสอนตามคูมือครู กอนและหลังการ

ทดลอง ผลปรากฏวา ความสนใจในการอานภาษาอังกฤษของผูเรียนกอนและหลังการทดลองแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 10 โดยคะแนนเฉลี่ยของความ

สนใจในการอานภาษาอังกฤษของผูเรียนหลังการทดลองสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนการทดลอง โดย

สามารถอธิบายดวยเหตุผล ดังนี้ 

  10.1  ผูเรียนที่ไดรับการเรียนการสอนตามคูมือครูนั้น  มีกิจกรรมตางๆ   ที่ตองมีการ

ฝกฝน และตองทํากิจกรรมตามที่ครูกําหนดตามขั้นตอนที่สอนตามคูมือครู   มีประสบการณในการอาน

ดวยตัวเองนอยกวาผูเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชโครงสรางระดับยอด  ผูสอนพยายามเอาใจใสผูเรียน

ดวยความเปนกันเอง  สอบถามผูเรียนถึงปญหาและอุปสรรค   ส่ิงที่ผูเรียนตองการและสิ่งที่ผูเรียน

อยากเรียนรู เพื่อกระตุนใหแกผูเรียนเกิดความสนใจ   ทั้งการใหกําลังใจแกผูเรียนดวย   ผูสอนตอง

จัดเตรียมเนื้อหาที่มีความยากงายใหเหมาะสมกับพื้นฐานความรูและความสามารถของผูเรียน เพื่อมิ

ใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนายในการเรียน 

  10.2  ผูสอนไดศึกษาขั้นตอนวิธีการสอนและเตรียมบทเรียนที่ผูเรียนใหความสนใจ

และกระตือรือรนในการอาน เพื่อใหผูเรียนมีความรวมมือในการเรียน   และมีความสนุกสนานกับการ

ทํางานรวมกับเพื่อนๆ ในกลุม  ในเวลาที่ผูสอนไดมอบหมายงานให  ผูเรียนมีความเขาใจเกี่ยวเนื้อหาที่

ไดเรียนและมีความตั้งใจทําแบบฝกหัด  ตอบคําถาม และผูสอนไดนํา รูปภาพขาวจากหนังสือ เชน ขาว

เกี่ยวกับกีฬา สถานที่ทองเที่ยว  บทความ โดยใชแผนใสฉายผานเครื่องฉายภาพขามศีรษะ เพื่ออธิบาย

ถึงขั้นตอนและวิธีการในการอาน  เพื่อสรางความสนใจ ทําใหผูเรียนเขาใจแลวนําไปบูรณาการกับการ

เรียนในวิชาอื่นๆ ได   
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 จากเหตุผลดังกลาว จึงทําใหการเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูมีความสนใจในการ

อานภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 

 

 11. การเปรียบเทียบความสนใจในการเขียนของสามเณรผูเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยใชโครงสรางระดับยอด ประกอบกับกิจกรรม

เสริมสรางประสบการณเดิม กอนและหลังการทดลอง ผลการทดลองปรากฏวา ความสนใจในการเขยีน

ภาษาอังกฤษของผูเรียนกอนและหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 11 โดยคะแนนเฉลี่ยของความสนใจในการเขียนภาษาอังกฤษของผูเรียน

หลังการทดลองสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนการทดลอง โดยสามารถอธิบายดวยเหตุผล ดังนี้ 

  11.1 บทเรียนที่สอนโดยโครงสรางระดับยอด ประกอบกับกิจกรรมเสริมสราง

ประสบการณเดิม   ทําใหผูเรียนไดมีความสนใจและมีบรรยากาศในการเรียนที่ดีมากขึ้น  เพราะได

รวมกันเติมคําศัพท หรือสรางประโยคภาษาอังกฤษลงในไดอะแกรมที่ผูสอนจัดเตรียมไวให และไดทํา

กิจกรรมรวมกันกับเพื่อนๆ ทําใหผูเรียนไมมีความกังวลใจ และไมรูสึกเกอเขินหรือกลัววาครูจะถาม  

ผูเรียนมีความมั่นใจในการตอบคําถาม  ในขณะที่ผูสอนสอบถามผูเรียนในบทเรียนหรือการทํากิจกรรม

ตางๆ  ผูเรียนมีความมั่นใจที่จะตอบ เพราะวา มีเพื่อนๆ ในกลุมคอยชวยเหลือ ทําใหผูเรียนไมเครียด 

เปนบรรยากาศที่ผูเรียนก็ไมคอยไดทํากันบอยเทาใดนัก  ในการเรียนโดยปกติแตละวัน  ดังนั้น นักเรียน

จึงมีความรูสึกวา เปนความแตกตางระหวางการเรียนการสอนที่เปนอยูในแบบเดิมที่ไดเคยเรียนมา  

 จากเหตุผล ดังกลาวขางตน  ทําใหผูเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชโครงสรางระดับยอด 

ประกอบกับกิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิม  มีความสนใจในการเขียนภาษาอังกฤษหลังการ

ทดลองสูงกวากอนการทดลอง 

  

 12. การเปรียบเทียบความสนใจในการเขียนของสามเณรผูเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนอานโดยการสอนตามคูมือครู กอนและหลังการ

ทดลอง ผลปรากฏวา ความสนใจในการเขียนภาษาอังกฤษของผูเรียน กอนและหลังการทดลอง

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 12 โดยคะแนนเฉลี่ย

ของความสนใจในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการทดลองสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนการ

ทดลอง โดยสามารถอธิบายดวยเหตุผล ดังนี้ 

  12.1 ผูเรียนไดเรียนรูโครงสรางทางไวยากรณตางๆ เพิ่มมากขึ้น  และเนื้อที่ใชในการ

เรียนก็เปนเนื้อหาที่อยูใกลตัว เกี่ยวของกับผูเรียน ซึ่งผูเรียนสามารถนํามาประยุคตใชใหเปนประโยชน
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ในการเรียนวิชาอื่นๆได ทําใหผูเรียนสามารถทําความเขาใจไดงายและทําใหอยากเรียนรูเพิ่มเติมมาก

ข้ึน 

  12.2 ผูเรียนทีไ่ดรับการเรียนการสอนตามคูมือครูนั้น มกีจิกรรมตางๆ ที่ตองฝกฝน  

และตองทํากิจกรรมตามที่ผูสอนกําหนดตามขั้นตอน  โดยผูสอนใหผูเรียนทําแบบฝกหัดที่จัดมาให   

ผูเรียนตองทําใหถูกตองตามหลักไวยากรณหรือตามแบบที่ผูเรียนไดเรียนมาในขั้นตอนตางๆ ซึ่งเปน

เหมือนการสั่งใหทํามากกวาการใหผูเรียนไดคิดและใชประสบการณของตัวเอง  ทําใหผูเรียนไมกลา

แสดงออก   สังเกตไดจากขณะที่ผูเรียนทําแบบฝกหัด   เมื่อไมเขาใจไมกลาถาม   แตจะคอยลอก

แบบฝกหัดจากเพื่อนแทนการคิดและทําแบบฝกหัดนั้นเอง  แตก็มีผูเรียนหลายคนที่มีความพยายาม 

และมีความสามารถทําแบบฝกหัด จะคอยชวยเหลือ แนะนําเพื่อนๆ ในการทําแบบฝกหัดไดบาง   

ถึงแมวา   ส่ิงกลาวมาขางตนเปนเพียงผูเรียนบางคนเทานั้น  สําหรับผูเรียนที่มีความพยายาม เรียนรู

เนื้อหาที่มีสาระงายๆ กอน   แลวคอยพัฒนาไปสูเนื้อหาที่ยากขึ้น  อาจตองใชเวลาหนอย   แตก็เปนการ

ทําใหผูเรียนมีพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษไดอยางเปนขั้นตอนและเปนระบบมีแบบแผน  ผูเรียนไดรับ

ความรูใหมๆ  ทําใหเกิดความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษหลังการทดลองเพิ่มมากขึ้นกวา กอนการ

ทดลองอยางเห็นไดชัด 

 
 ขอเสนอแนะ  
 จากผลการวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่สามารถนําไปใช

ใหเกิดประโยชนได ดังนี้ 

  1. ขอเสนอแนะในการการเรยีนการสอน 

   1.1 การสอนดวยโครงสรางระดับยอด ประกอบกับกิจกรรมเสริมสรางประสบการณ

เดิม เปนการสอนที่มีกระบวนการและมีข้ันตอนที่ตอเนื่อง   ผูสอนสามารถปรับใหเขากับผูเรียนทั้งใน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   ดวยการเพิ่มเติมกิจกรรมตางๆ  เพื่อให

ผูเรียนไดทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง   และชวยใหผูสอนไดพัฒนาการสอนของตัวเองไปในตัวอีกทางหนึ่ง

ดวย พรอมทั้งสังเกตเห็นพัฒนาการของผูเรียนไดอยางชัดเจน เพราะผูเรียนมีโอกาสรวมกันทํากิจกรรม

ตางๆ  และไดใชความคิดประสบการณเดิมของตนเองอยางเปนระบบ 

   1.2  การเรียนการสอนดวยโครงสรางระดับยอดประกอบกับกิจกรรมเสริมสราง

ประสบการณเดิมนั้น   ผูสอนควรศึกษาขั้นตอนของโครงสรางระดับยอดใหเขาใจเสียกอน  จึงอธิบาย

ชี้แจงและทําความเขาใจกับผูเรียน   เพื่อจะไดขอปฏิบัติตามที่ผูสอนและผูเรียนไดตกลงกันไว  ผูสอน

ตองจัดเตรียมบทเรียน  ส่ือวัสดุอุปกรณ และกิจกรรมตางๆ  ใหพรอมและสามารถปรับเปล่ียนไดตาม
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พื้นฐานความรูความสามารถของผูเรียน จึงจะทําใหกระบวนการเรียนการสอนดําเนินไปตามขั้นตอน 

และระบบที่จัดเตรียมไวอยางมีประสิทธิภาพ  

   1.3  การสอนการสอนดวยโครงสรางระดับยอด ประกอบกับกิจกรรมเสริมสราง

ประสบการณเดิม ผูสอนตองเอาใจใส  เปนกันเอง  คอยใหความชวยเหลือผูเรียนในการเรียนรูและการ

ทํากิจกรรมตางๆ อยางใกลชิด  เพื่อใหคําปรึกษา  ชี้แนะแนวทางแกผูเรียนทุกๆ คน ในขณะที่ผูเรียน 

ไมเขาใจ และเกิดความสงสัย  

 

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจยัครั้งตอไป 

 2.1 ควรจะมีการศึกษางานวิจัยวิธีการสอนดวยโครงสรางระดับยอด ประกอบกับกิจกรรม

เสริมสรางประสบการณเดิม กับกลุมตัวอยางอื่นๆ เชน พระนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อจะได

ศึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมในระดับชั้นและวัยของผูเรียน ศึกษาถึงปญหาที่เกิดขึ้นและหาวิธีการ

แกไขปรับปรุงบทเรียนในแตละขั้นตอน เพื่อที่จะไดบูรณาการการเรียนการสอนในวิชาอื่น ๆ ได 

 2.2  ควรจะมีการศึกษานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ใชในการทํากิจกรรม

ประกอบในการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง เพื่อนํามาใชกับบทเรียนโครงสรางระดับยอด ประกอบกับ

กิจกรรมเสริมสรางประสบการณเดิม กับตัวแปรอื่นที่ไมใชเพียงชั้นมัธยมศึกษาและประยุกตใชกับการ

เรียนการสอนวิชาอื่น ๆ ได  เชน ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส เปนตน 

 2.3  ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับวิธีการสอนดวยโครงสรางระดับยอด ประกอบกับกิจกรรม

เสริมสรางประสบการณเดิมกับผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมและในระดับ

มหาวิทยาลัยใหกวางขวาง เพราะวิธีการสอนดวยโครงสรางระดับยอด เปนวิธีการสอนที่เหมาะสม 

แกสมณะสารูป ผูเรียนและผูสอนมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกันในขณะดําเนินการเรียนการสอน  ผูเรียน

สามารถเรียนรูไดตามขั้นตอนอยางมีระบบ  วิธีการสอนก็ไมยุงยาก ผูสอนสามารถจัดกิจกรรมตางๆ 

และประยุกตใชไดตามสภาพแวดลอมไดอยางเหมาะสม 
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ภาคผนวก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาคผนวก ก 

 

  - ตารางแสดงคาความยากงาย (p) คาอํานาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวัดความเขาใจ 

   ในการอานภาษาองักฤษ 

 - ตารางคะแนนความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ 

  - ตารางแสดงคาอํานาจจาํแนก (r) ของแบบสอบถามวัดความสนใจในการอาน 

    ภาษาอังกฤษ 

 - ตารางแสดงคาอํานาจจาํแนก (r) ของแบบสอบถามวัดความสนใจในการเขียน 

   ภาษาอังกฤษ 

  - ตารางแสดงคะแนนความเขาใจในการอาน ความสามารถในการเขียนความสนใจในการ 

    อาน และความสนใจในการเขียนภาษาองักฤษ กอนและหลังหารทดลอง 

  - ตารางแสดงคะแนนของนกัเรียนกลุมทดลองและควบคุม กอนและหลังการทดลอง 
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ตาราง 15  คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดความเขาใจในการอาน 

      ภาษาอังกฤษ จํานวน 40 ขอ

 

ขอ PH PL p r  

1 0.89 0.04 .67 .54 11.3 

2 0.78 0.22 .50 .55 13.0 

3 0.93 0.22 .60 .71 11.9 

4 0.26 0.22 .60 .05 12.0 

5 0.67 0.37 .52 .30 12.8 

6 0.93 0.15 .56 76 12.4 

7 0.85 0.15 .50 .68 13.0 

8 0.81 0.29 .56 .52 12.4 

9 0.97 0.22 .65 .78 11.5 

10 0.89 0.40 .67 .54 11.3 

11 0.74 0.33 .54 .41 12.6 

12 0.93 0.15 .56 .76 12.4 

13 0.97 0.15 .61 .81 11.7 

14 0.67 0.18 .42 .50 13.8 

15 0.93 0.14 .56 .76 12.4 

16 0.85 0.29 .58 .57 12.2 

17 0.85 0.44 .66 .45 11.4 

18 0.85 0.37 .62 .50 11.7 

19 0.78 0.29 .54 .49 12.6 

20 0.93 0.33 .66 .65 11.3 

 

ไดคาความเชือ่มั่นทัง้ฉบับ rtt  = 0.89 

 

 

 

 

ขอ PH PL p r  

21 0.78 0.37 .58 .42 12.2 

22 0.89 0.51 .72 .45 10.7 

23 0.97 0.37 .72 .71 10.6 

24 0.89 0.18 .55 .69 12.5 

25 0.89 0.44 .68 .51 11.1 

26 0.81 0.40 .61 .42 11.8 

27 0.89 0.51 .72 .45 10.7 

28 0.97 0.29 .68 .75 11.1 

29 0.18 .18 .60 .67 10.8 

30 0.93 0.29 .64 .67 11.5 

31 0.74 0.18 .45 .56 13.5 

32 0.44 0.29 .36 .26 14.4 

33 0.97 0.26 .67 .76 11.2 

34 0.48 0.26 .37 .24 14.4 

35 0.74 0.15 .43 .59 13.7 

36 0.85 0.26 .57 .59 12.7 

37 0.89 0.33 .63 .59 11.7 

38 0.62 0.18 .39 .45 14.2 

39 0.74 0.37 .56 .38 12.4 

40 0.93 0.37 .68 .62 11.1 
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ตาราง 16 แสดงคะแนนความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ 
 

อันดับที่ที่ผูเชี่ยวชาญใหคะแนน 
คนที่ 

ทานที ่1 ทานที ่2 ทานที ่3 
รวม D  2D  

1 9 12 10 31 7.15 51.12 

2 3 2 5 10 28.15 792.42 

3 5 7 10 23 15.15 229.52 

4 6 7 5 18 20.15 406.02 

5 23 17 19 59 20.85 434.72 

6 24 27 23 74 35.85 1285.22 

7 3 2 4 9 29.15 849.72 

8 6 3 3 12 26.15 683.82 

9 6 4 7 17 21.15 447.32 

10 11 7 9 27 11.15 124.32 

11 12 15 9 36 2.15 4.62 

12 19 24 27 70 31.85 1014.42 

13 7 3 4 14 24.15 583.22 

14 4 2 4 10 28.15 792.42 

15 5 8 4 17 21.15 447.32 

16 4 3 4 11 27.15 737.12 

17 8 3 5 16 22.15 490.62 

18 8 7 5 20 18.15 329.42 

19 13 15 17 45 6.85 46.92 

20 7 5 4 16 22.15 490.62 

21 30 27 28 85 46.85 2194.92 

22 24 27 29 80 41.85 1751.42 

23 19 25 17 61 22.85 522.12 

24 3 4 7 14 24.15 583.22 

25 31 26 28 85 46.85 2194.92 

26 4 2 3 9 29.15 849.72 
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ตาราง 16 ตอ 
 

อันดับที่ที่ผูเชี่ยวชาญใหคะแนน 
คนที่ 

ทานที ่1 ทานที ่2 ทานที ่3 
รวม D  2D  

27 3 2 7 12 26.15 683.82 

28 27 24 18 69 30.85 951.72 

29 29 33 28 90 51.85 2688.42 

30 23 16 21 60 21.85 477.42 

31 12 9 7 28 10.15 103.02 

32 19 24 25 68 29.85 891.02 

33 29 22 27 78 39.85 1588.02 

34 21 26 17 64 25.85 668.22 

35 7 5 3 15 23.15 535.92 

36 27 15 23 65 26.85 720.92 

37 30 28 26 84 45.85 2102.22 

38 7 3 4 14 24.15 583.22 

39 7 8 5 20 18.15 329.42 

40 8 5 3 16 22.15 490.62 

รวม  1526  31151.20 

คาเฉลี่ย  38.15   

 

ไดคาความเชือ่มั่นทัง้ฉบับ  = 0.65 
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ตาราง 17 แสดงคาอํานาจจาํแนกของแบบสอบถามวัดความสนใจในการอานภาษาอังกฤษ 

 

ขอที่ 
HΧ  SH

2  LΧ  SL

2  t 

1 3.48 0.26 2.56 0.59 4.28 

2 3.40 0.41 2.20 0.50 6.28 

3 3.04 0.54 2.16 0.55 4.12 

4 3.28 0.46 2.28 0.37 5.48 

5 3.00 0.41 2.56 0.34 2.54 

6 3.48 0.34 2.64 0.49 4.61 

7 3.40 0.41 2.16 0.30 7.35 

8 3.58 0.42 2.96 0.37 3.48 

9 3.24 0.44 2.12 0.47 5.66 

10 3.12 0.61 2.04 0.20 6.00 

11 3.13 0.48 2.04 0.20 6.54 

12 2.92 0.57 2.20 0.50 3.48 

13 3.68 0.39 2.04 0.87 7.30 

14 3.50 0.41 2.12 0.44 7.86 

15 3.36 0.49 2.16 0.39 6.39 

16 3.28 0.62 2.44 0.67 3.69 

17 3.16 0.75 2.12 0.52 4.61 

18 3.36 0.46 2.00 0.25 7.50 

19 3.16 0.31 2.20 0.75 4.66 

20 2.92 0.57 2.48 0.59 2.04 

 

ไดคาความเชือ่มั่น (α - Coefficient) = 0.46 
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ตาราง 18 แสดงคาอํานาจจาํแนกของแบบสอบถามวัดความสนใจในการเขียนภาษาอังกฤษ 

 

ขอที่ 
HΧ  SH

2  LΧ  SL

2  t 

1 3.52 0.26 3.00 0.28 4.45 

2 3.40 0.67 2.20 0.41 5.77 

3 3.56 0.34 2.60 0.33 5.86 

4 3.40 0.50 2.75 0.35 3.52 

5 3.56 0.34 2.84 0.47 4.00 

6 3.52 0.34 2.68 0.31 5.20 

7 3.44 0.25 2.14 .49 7.55 

8 3.36 0.24 2.64 .32 4.81 

9 3.44 0.42 2.68 0.56 6.48 

10 3.44 0.42 2.76 0.44 3.66 

11 3.56 0.42 2.32 0.22 7.75 

12 3.12 0.52 2.24 0.27 4.95 

13 3.40 0.50 2.21 0.17 7.26 

14 3.16 0.47 2.52 0.59 3.10 

15 3.08 0.49 2.32 .47 3.87 

16 3.48 0.59 2.12 0.41 6.80 

17 3.54 0.34 2.16 0.22 9.22 

18 3.52 0.42 2.08 0.49 7.54 

19 3.20 0.41 2.40 0.41 4.41 

20 2.92 0.57 2.20 0.6 3.30 

 

ไดคาความเชือ่มั่น (α - Coefficient) = 0.59 
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ตาราง 19 แสดงคะแนนความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของนักเรยีนกลุมทดลอง กอนและหลงั 

     การทดลอง 

 

คนที่ 
Pre-test 

( )1Τ  

Post-test 

( )2Τ  

ผลตาง 

( )D  ( )2D  คนที่ 
Pre-test 

( )1Τ  

Post-test 

( )2Τ  

ผลตาง 

( )D  
( )2D  

1 18 27 9 81 18 18 21 3 9 

2 26 22 -4 16 19 22 29 7 49 

3 16 26 10 100 20 13 28 15 225 

4 14 30 16 256 21 17 27 10 100 

5 9 33 24 576 22 13 29 16 256 

6 7 22 15 225 23 14 26 12 144 

7 19 32 13 196 24 13 30 17 289 

8 13 33 20 400 25 14 25 11 121 

9 13 27 14 196 26 11 24 13 169 

10 18 30 12 144 27 17 25 8 64 

11 16 30 14 196 28 20 30 10 100 

12 14 30 16 256 29 10 26 16 256 

13 17 33 16 256 30 23 21 -2 4 

14 13 25 12 144 31 15 31 16 256 

15 14 32 18 324 32 21 23 2 4 

16 8 25 17 289 33 14 28 14 196 

17 13 29 16 256      
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ตาราง 20 แสดงคะแนนความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของนักเรยีนกลุมควบคมุ กอนและหลงั 

     การทดลอง 

 

คนที ่
Pre-test 

( )1Τ  

Post-test 

( )2Τ  

ผลตาง 

( )D  
( )2D  คนที่ 

Pre-test 

( )1Τ  

Post-test 

( )2Τ  

ผลตาง 

( )D  
( )2D  

1 19 24 5 25 16 18 35 17 289 

2 22 28 6 36 17 18 26 8 64 

3 14 26 12 144 18 10 34 24 576 

4 23 25 2 4 19 25 28 3 9 

5 18 28 10 100 20 16 27 11 121 

6 22 27 5 25 21 14 35 21 441 

7 18 35 7 49 22 19 24 5 25 

8 23 26 3 9 23 10 34 24 576 

9 24 27 3 9 24 24 29 5 25 

10 16 29 13 169 25 8 33 25 625 

11 13 23 10 100 26 22 28 6 36 

12 23 27 4 16 27 20 33 13 169 

13 11 26 15 225 28 23 28 5 25 

14 9 36 27 729 29 21 27 4 16 

15 22 28 6 36 30 15 28 13 169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 21 แสดงคะแนนความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมทดลอง กอนและ 
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    หลังการทดลอง 

 

คนที ่
Pre-test 

( )1Τ  

Post-test 

( )2Τ  
ผลตาง 

( )D  
( )2D  คนที่ 

Pre-test 

( )1Τ  

Post-test 

( )2Τ  

ผลตาง 

( )D  
( )2D  

1 10 16 6 36 18 12 17 5 25 

2 14 18 4 16 19 12 16 4 16 

3 12 17 5 25 20 11 18 7 49 

4 14 18 4 16 21 12 15 6 36 

5 11 18 7 49 22 10 15 5 25 

6 14 18 4 16 23 8 14 6 36 

7 15 18 3 9 24 8 15 7 49 

8 12 18 6 36 25 12 18 6 36 

9 12 18 6 36 26 12 16 4 16 

10 13 18 5 25 27 12 18 6 36 

11 14 18 4 16 28 12 17 5 25 

12 13 18 5 25 29 12 16 4 16 

13 12 18 6 36 30 13 19 6 36 

14 12 17 5 25 31 12 17 5 25 

15 12 18 6 36 32 13 18 5 25 

16 10 16 6 36 33 10 17 7 49 

17 14 18 4 16      
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ตาราง 22 แสดงคะแนนความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมควบคุม กอนและ 

     หลังการทดลอง 

 

คนที ่
Pre-test 

( )1Τ  

Post-test 

( )2Τ  

ผลตาง 

( )D  
( )2D  คนที่ 

Pre-test 

( )1Τ  

Post-test 

( )2Τ  

ผลตาง 

( )D  
( )2D  

1 12 15 3 9 16 10 13 3 9 

2 10 12 2 4 17 12 13 1 1 

3 12 13 1 1 18 14 16 2 4 

4 11 13 2 4 19 11 12 1 1 

5 12 12 0 0 20 12 14 2 4 

6 10 12 2 4 21 16 16 0 0 

7 15 17 2 4 22 15 18 3 9 

8 14 16 2 4 23 12 14 2 4 

9 10 11 1 1 24 10 11 1 1 

10 10 12 2 4 25 9 11 2 4 

11 9 11 2 4 26 10 12 2 4 

12 10 10 0 0 27 14 15 1 1 

13 10 10 0 0 28 12 13 1 1 

14 10 12 2 4 29 15 17 2 4 

15 12 14 2 4 30 12 14 2 4 
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ตาราง 23 แสดงคะแนนความสนใจในการอานภาษาอังกฤษของนักเรยีนกลุมทดลอง กอนและหลงั 

    การทดลอง 

 

คนที ่
Pre-test 

( )1Τ  

Post-test 

( )2Τ  

ผลตาง 

( )D  
( )2D  คนที่ 

Pre-test 

( )1Τ  

Post-test 

( )2Τ  

ผลตาง 

( )D  
( )2D  

1 51 49 -2 -4 18 60 62 2 4 

2 48 69 21 441 19 50 69 19 361 

3 51 71 20 400 20 67 69 2 4 

4 54 75 21 441 21 67 65 -2 -4 

5 51 57 6 36 22 60 66 6 36 

6 55 64 9 81 23 56 63 7 79 

7 53 75 22 484 24 52 57 5 25 

8 58 74 16 256 25 56 64 8 64 

9 57 74 17 289 26 54 60 6 36 

10 46 63 17 289 27 54 57 3 9 

11 50 62 12 144 28 47 55 8 64 

12 53 66 13 169 29 48 51 3 9 

13 61 57 -4 -16 30 48 53 5 25 

14 46 60 14 196 31 46 51 5 25 

15 65 74 9 81 32 49 51 3 9 

16 68 75 7 49 33 51 58 7 49 

17 64 72 8 64      
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ตาราง 24 แสดงคะแนนความสนใจในการอานภาษาอังกฤษของนักเรยีนกลุมควบคมุ กอนและหลงั 

     การทดลอง 

 

คน
ที่ 

Pre-test 

( )1Τ  

Post-test 

( )2Τ  

ผลตาง 

( )D  
( )2D  คนที่ 

Pre-test 

( )1Τ  

Post-test 

( )2Τ  

ผลตาง 

( )D  
( )2D  

1 54 51 -3 -9 16 44 49 5 25 

2 49 54 4 16 17 49 53 4 16 

3 50 54 4 16 18 46 50 4 16 

4 56 58 2 4 19 50 52 2 4 

5 51 56 5 25 20 49 52 3 9 

6 54 56 2 4 21 54 57 3 9 

7 56 62 6 6 22 53 63 10 100 

8 49 52 3 9 23 66 68 2 4 

9 46 50 4 16 24 52 54 2 4 

10 55 57 2 4 25 55 58 3 9 

11 64 67 3 9 26 54 61 7 49 

12 49 51 3 9 27 53 59 6 36 

13 54 56 2 4 28 46 49 3 9 

14 48 53 5 25 29 49 56 7 49 

15 52 55 3 9 30 60 65 5 25 
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ตาราง 25 แสดงคะแนนความสนใจในการเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนกลุมทดลอง กอนและหลัง 

     การทดลอง 

 

คน
ที่ 

Pre-test 

( )1Τ  

Post-test 

( )2Τ  

ผลตาง 

( )D  
( )2D  คนที่ 

Pre-test 

( )1Τ  

Post-test 

( )2Τ  

ผลตาง 

( )D  
( )2D  

1 27 31 4 16 18 48 69 21 441 

2 36 44 8 64 19 52 66 14 196 

3 50 59 9 81 20 52 63 11 121 

4 41 60 19 361 21 46 69 23 529 

5 53 61 8 64 22 57 73 16 256 

6 63 66 3 9 23 48 67 19 361 

7 70 64 -6 -36 24 45 60 15 225 

8 46 59 13 169 25 62 72 10 100 

9 51 67 16 256 26 56 60 4 16 

10 40 44 4 16 27 67 68 1 1 

11 40 51 11 121 28 44 47 3 9 

12 50 56 6 36 29 56 73 17 289 

13 51 60 9 81 30 63 67 4 16 

14 43 48 5 25 31 54 57 3 9 

15 51 60 9 81 32 49 54 5 25 

16 46 49 3 9 33 36 39 3 9 

17 35 46 11 121      
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ตาราง 26 แสดงคะแนนความสนใจในการเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนกลุมควบคุม กอนและหลัง 

    การทดลอง 

 

คน
ที่ 

Pre-test 

( )1Τ  

Post-test 

( )2Τ  

ผลตาง 

( )D  
( )2D  คนที่ 

Pre-test 

( )1Τ  

Post-test 

( )2Τ  

ผลตาง 

( )D  
( )2D  

1 51 55 4 16 16 60 51 -9 -81 

2 45 56 11 121 17 47 55 8 64 

3 51 55 4 16 18 46 52 6 36 

4 52 47 -5 -25 19 69 61 -8 -64 

5 46 59 13 169 20 45 53 8 64 

6 47 65 18 324 21 34 50 16 256 

7 50 67 17 289 22 43 50 7 49 

8 57 64 7 49 23 47 54 7 49 

9 46 57 11 121 24 40 45 5 25 

10 36 47 11 121 25 48 51 3 9 

11 40 48 8 64 26 42 53 11 121 

12 50 54 4 16 27 40 45 5 25 

13 69 66 -3 -9 28 45 51 6 36 

14 43 52 9 81 29 64 68 4 16 

15 48 56 8 64 30 45 49 4 16 
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ตาราง 27  เปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบวัดความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ ระหวางกลุม 

       ทดลองและกลุมควบคมุ 
 

กลุมทดลอง กลุมควบคุม 
คนที่ 

กอนทดลอง หลังทดลอง ผลตาง กอนทดลอง หลังทดลอง ผลตาง 

1 18 27 9 19 24 5 

2 26 22 -4 22 28 6 

3 16 26 10 14 26 12 

4 14 30 16 23 25 2 

5 9 33 24 18 28 10 

6 7 22 15 22 27 5 

7 19 32 13 18 35 7 

8 13 33 20 23 26 3 

9 13 27 14 24 27 3 

10 18 30 12 16 29 13 

11 16 30 14 13 23 10 

12 14 30 16 23 27 4 

13 17 33 16 11 26 15 

14 13 25 12 9 36 27 

15 14 32 18 22 28 6 

16 8 25 17 18 35 17 

17 13 29 16 18 26 8 

18 18 21 3 10 34 24 

19 22 29 7 25 28 3 

20 13 28 15 16 27 11 

21 17 27 10 14 35 21 

22 13 29 16 19 24 5 

23 14 26 12 10 34 24 

24 13 30 17 24 29 5 

25 14 25 11 8 33 25 
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ตาราง 27 ตอ 
 

กลุมทดลอง กลุมควบคุม 
คนที่ 

กอนทดลอง หลังทดลอง ผลตาง กอนทดลอง หลังทดลอง ผลตาง 

26 11 24 13 22 28 6 

27 17 25 8 20 33 13 

28 20 30 10 23 28 5 

29 10 26 16 21 27 4 

30 23 21 -2 15 28 13 

31 15 31 16    

32 21 23 2    

33 14 28 14    
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ตาราง 28 เปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขยีนภาษาอังกฤษ ระหวางกลุม 

      ทดลองและกลุมควบคุม 
 

กลุมทดลอง กลุมควบคุม 
คนที่ 

กอนทดลอง หลังทดลอง ผลตาง กอนทดลอง หลังทดลอง ผลตาง 

1 10 16 6 12 15 3 

2 14 18 4 10 12 2 

3 12 17 5 12 13 1 

4 14 18 4 11 13 2 

5 11 18 7 12 12 0 

6 14 18 4 10 12 2 

7 15 18 3 15 17 2 

8 12 18 6 14 16 2 

9 12 18 6 10 11 1 

10 13 18 5 10 12 2 

11 14 18 4 9 11 2 

12 13 18 5 10 10 0 

13 12 18 6 10 10 0 

14 12 17 5 10 12 2 

15 12 18 6 12 14 2 

16 10 16 6 10 13 3 

17 14 18 4 12 13 1 

18 12 17 5 14 16 2 

19 12 16 4 11 12 1 

20 11 18 7 12 14 2 

21 12 15 6 16 16 0 

22 10 15 5 15 18 3 

23 8 14 6 12 14 2 

24 8 15 7 10 11 1 

25 12 18 6 9 11 2 
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ตาราง 28 ตอ 
 

กลุมทดลอง กลุมควบคุม 
คนที่ 

กอนทดลอง หลังทดลอง ผลตาง กอนทดลอง หลังทดลอง ผลตาง 

26 12 16 4 10 12 2 

27 12 18 6 14 15 1 

28 12 17 5 12 13 1 

29 12 16 4 15 17 2 

30 13 19 6 12 14 2 

31 12 17 5    

32 13 18 5    

33 10 17 7    
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ตาราง 29 เปรียบเทียบคะแนนแบบถามความสนใจในการอานภาษาองักฤษ ระหวางกลุมทดลองและ 

       กลุมควบคุม 

 

กลุมทดลอง กลุมควบคุม 
คนที่ 

กอนทดลอง หลังทดลอง ผลตาง กอนทดลอง หลังทดลอง ผลตาง 

1 51 49 2 54 51 -3 

2 48 69 21 49 54 4 

3 51 71 20 50 54 4 

4 54 75 21 56 58 2 

5 51 57 6 51 56 5 

6 55 64 9 54 56 2 

7 53 75 22 56 62 6 

8 58 74 16 49 52 3 

9 57 74 17 46 50 4 

10 46 63 17 55 57 2 

11 50 62 12 64 67 3 

12 53 66 13 49 51 3 

13 61 57 -4 54 56 2 

14 46 60 14 46 53 5 

15 65 74 9 52 55 3 

16 68 75 7 44 49 5 

17 64 72 8 49 53 4 

18 60 62 2 46 50 4 

19 50 69 19 50 52 2 

20 67 69 2 49 52 3 

21 67 65 -2 54 57 3 

22 60 66 6 53 63 10 

23 56 63 7 65 68 2 

24 52 57 5 52 54 2 

25 56 64 8 55 58 3 
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ตาราง 29 ตอ 
 

กลุมทดลอง กลุมควบคุม 
คนที่ 

กอนทดลอง หลังทดลอง ผลตาง กอนทดลอง หลังทดลอง ผลตาง 

26 54 60 6 54 61 7 

27 54 57 3 53 59 6 

28 47 55 8 46 49 3 

29 48 51 3 49 56 7 

30 48 53 5 60 65 5 

31 46 51 5    

32 49 51 3    

33 51 58 7    
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ตาราง 30 เปรียบเทียบคะแนนแบบสอบถามความสนใจในการเขียนภาษาองักฤษ  ระหวางกลุม 

       ทดลองและกลุมควบคมุ 

 

กลุมทดลอง กลุมควบคุม 
คนที่ 

กอนทดลอง หลังทดลอง ผลตาง กอนทดลอง หลังทดลอง ผลตาง 

1 27 31 4 51 55 4 

2 36 44 8 45 56 11 

3 50 59 9 51 55 4 

4 41 60 19 52 47 -5 

5 53 61 8 46 59 13 

6 63 66 3 47 65 18 

7 70 64 -6 50 67 17 

8 46 59 13 57 64 7 

9 51 67 16 46 57 11 

10 40 44 4 36 47 11 

11 40 51 11 40 48 8 

12 50 56 6 50 54 4 

13 51 60 9 69 66 -3 

14 43 48 5 43 52 9 

15 51 60 9 48 56 8 

16 46 49 3 60 51 -9 

17 35 46 11 47 55 8 

18 48 69 21 46 52 6 

19 52 66 14 69 61 -8 

20 52 63 11 45 53 8 

21 46 69 23 34 50 16 

22 57 73 16 43 50 7 

23 48 67 19 47 54 7 

24 45 60 15 40 45 5 

25 62 72 10 48 51 3 
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ตาราง 30 ตอ 
 

กลุมทดลอง กลุมควบคุม 
คนที่ 

กอนทดลอง หลังทดลอง ผลตาง กอนทดลอง หลังทดลอง ผลตาง 

26 56 60 4 42 53 11 

27 67 68 1 40 45 5 

28 44 47 3 45 51 6 

29 56 73 17 64 68 4 

30 63 67 4 45 49 4 

31 54 57 3    

32 49 54 5    

33 36 39 3    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

 - แบบทดสอบวัดความเขาใจในการอานภาษาองักฤษ 

 - แบบทดสอบวัดสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ 

 - แบบสอบถามวัดความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ  
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Reading Comprehension Test 
Subjec : English (อ 3211)                          Level : MatthayomSuksa 2 

Items:  40    Scores: 40                                        Time: 50 minutes 
 
Direction : Choose the best answer to question by marking (x) next to a, b, c, or d  

       on your answer sheet. 
 
Look at the picture choose the best answer. 
 

 

 

 

1. a) No parking    b) The speed limit                              

c) There’s an intersection   d) this is one way 

 

NO LITER 

 

2.  a) No left turn    b) Roundabout  

c) Don’t leave pepper, food, etc. here! d) All the tickets have been sold. 

 

MIND 

YOUR  HEAD 

 

3.  a) All the tickets have been sold.  b) Don’t leave pepper, food, etc.  

d) Remember to lower it.   c) Roundabout   

  

  SOLD OUT 

    

4. a)  Don’t leave pepper, food, etc. here! b)  Roundabout  

c) Remember to lower it.   d)  All the tickets have been sold. 
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Read each passage carefully and Choose the best answer 
 

5. She works in a shopping centre.  

a) a factory    b) a shop  

c) an emporium    d) a restaurant 

6.  My father drove his car out of the place where motorcars are kept.  

c) garden     d) garage  

a) orchard    b) park 

7. He is an unmarried man.  

a) a bachelor    b) a spinster 

c) a widow    d) a widower 

8.  We bought some flowers from the …………… .  

c) grocer    d) waiter 

a) tailor    b) florist 

9.  A ………….. looks after sick people. 

a) teacher    b) maid 

c) servant    d) nurse 

10.  The rich man keeps his money in the …………… 

a) truck    b) safe 

c) attic    d) can 

 
Choose the most suitable words to complete each sentence. (11 – 19) 
 

Marry  is very sleepy. She does not want to get up from …....11…… “Hurry up, 

Marry,” calls her mother. “ You’ll be …….12…….for school.” 

 

11.  a) bed    b) table 

c) bathroom   d) bus stop 

12.   a)  leaves    b) late  

c) walking    d) bed  
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 Marry leaves the house quickly. She is really late this morning. She runs to the bus 

stop But she finds that the school bus has left. She starts…..13…… to school. 

 

13.  a)  leaves    b) walking 

c) late    d) bed 
 

 

Dr. Somshai as a dentist. He owns a ……14……. in a busy part of Thailand. A lot of  

people …..15….to see him. A nurse and an assistant works for him. 

 
14.   a) bus stop    b) table 

c) bathroom   d) clinic 

15.  a) leaves    b) come     

c) walking    d) speak 
 

 

The clinic ……16……. at 9.00 o’clock every morning. Dr. Nuttapong 

              lives ……17……his clinic. He drives there every morning. 

 

16.   a)  come    b) opens 

c) leaves    d) run 

17.  a) near    b)  far away 

c) going    d) saw 

 

 Long ago, people got their last names from the jobs they held. A person who 

prepared food got the name……18….. . A person who worked with wood came to be 

called …..19…….. 

 

18.   a) Car    b) Pot          

c) Cook    d) Church  
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19.   a) Bake    b) Carpenter 

c) plumber   d) Smith                                
 
Which sentence gives the correct order of the given words. 
 

20.  the / east / the sun / rises / in. 

a)  In the east rises the sun  b) The sun east in the rises 

c) The sun rises in the east  d)   The sun rises the in east  

21.   your / pretty / sister / is / very.   

a) Your is pretty very sister.  b) Your sister is pretty very.  

 c)   Your sister is very pretty.  d)   Pretty is your sister very. 

22.  every day / father / to / my / drives / work.   

a) To every day my father drives work. b)  Every father to my drives day work. 

c)  My father drives to work every day. d) Father to my drives work every day. 

23.  water / cannot / plants / without / live.  

a) Cannot water plants without live.  b) Water cannot plants without live. 

c) Without live cannot water plants. d) Plants cannot live without water. 

24.  what / like / they / do / look.   

a)  What do like they look?  b)  What they look do like?  

c) What do they look like?  d)  they look do like what? 

 
Choose the right meaning of each of the following pictures. 
 
25.  There is a…………..in front of his house.  

a) bicycle  b) cap 

c) car  d)  van 
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26. The girls are playing…………………  

a) Tennis  b) Table tennis    

c) football  d)  Badminton 

 

 

 

 

27. He is carrying a ………….…. stone.  

  

 a) light  b) strong              

 c) heavy  d)  black 
 
 
 
Choose the right meaning of each of the following words. 
 

28.  Glad  

a) Sad    b) Happy  

c) Excited    d)  Angry 

29.  Not far away from  

a) Close    b) Opposite  

c) Near    d) Next 

30.  Empty  

a) Clean    b) Bare 

c) Blank    d) Next 

31. Difficult 

a) Hard    b) Easy 

c) Long    d) Dear 

32.  Walk behind  

a) Followed   b) Led                                

c) Obeyed   d) Chased 
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33.  A wealthy  

a) Rich    b) Famous                          

c) Big    d) Kind 
 
Read each passage carefully and choose the best answer.  
 
 

 EMPOYERS must register their foreign worker with authorities by September under 

the Labour Ministry’s new measure to control the employment of foreign labour in 10 types 

of business. These include farming, mining, the production of bricks, jars and ceramics, 

construction, shipbuilding, rice mills fisheries and related industries, warehouse labour and 

household work. 

  

 

34. What is the new measure about?   

a)  Foreign labour   b)  Forming                                 

c)  Construction   d) Industries 

35.  How many kinds of business in which employer must register their foreign workers? 

a) 10    b)  20 

c)  30             d)  Not state 

 

 

 Dolphins, For many years scientists believed that the most interesting animals after 

man were chimpanzees. Now, however, there is evidence that dolphins may be even more 

intelligent than these big apes. Although a dolphin lives in the sea, it is not a fish. It is a 

mammal. It is similar in many ways, therefore, to a human being. 

 

36. What animals are believed to be the most intelligent animals after man?  

a)  Monkeys   b)  Dogs                                   

c)  Chimpanzees   d)  Elephants 
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37. According to the evidence, what is probably the most intelligent?  

a)  Big apes   b)  Dolphins  

c)  Seal    d)  Fish 

 

 

Scientists have discovered that dolphins have a simple language. They are able to 

talk to one another. It may be possible for man to learn how to talk to dolphins. But this not is 

easy because dolphins cannot hear the kind of sounds man can make. If man wants to talk 

to dolphins, therefore, he will have to invent a third language which both he and dolphins 

can understand. 

 

38.  How can dolphins talk to one another?  

a)  They use English.  b)  They use Chinese. 

c)  They use a fish language d)  They use a simple language. 

39. How can man talk to dolphins?   

a) By using human’s language.   

b) By using dolphin’s language. 

c) By using a third language invented by man. 

d) By using mammal’s language. 

40. Which is true?   

a) Dolphins are unfriendly towards man.       

b) Dolphins are amphibious. 

  c) Like dolphins fish are mamma.  

d) Dolphins have a simple language. 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียน 

 
 

คําสั่ง : ใหนกัเรียนเขียนประโยคบรรยายภาพ อยางนอย 10 ประโยค 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียน   
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2               เวลา 40 นาท ี

 

 
 

Direction : Write a short paragraph from the following picture composing 

                      at least 10 sentences. 

คําสั่ง : ใหนักเรียนเขียนประโยคบรรยายภาพ อยางนอย 10 ประโยค 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

********************************* 
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แบบสอบถามวัดความสนใจในการเรยีนวิชาภาษาอังกฤษ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

 
 

คําชี้แจง   

1. แบบสอบถามฉบับนี้  ถามเกี่ยวกับความรูสึกหรือส่ิงที่ผูเรียนปฏิบัติ และเปนเรื่องที่

เกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษของสามเณรผูเรียน 

2. การตอบแบบสอบถามแตละขอจะไมมีคําตอบที่ถูกตองหรือผิด และไมมีผลตอคะแนน

การเรียนของผูเรียนแตประการใด  ขอใหแสดงความคดิเห็นอยางเสรี และตอบคําถาม

ตามความเปนจริง คําตอบจะไมมีการนําไปเปดเผย และจะนาํผลรวมไปใชในการวจิัย

ทางวิชาการเทานั้น เพื่อประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

3. วธิีตอบแบบสอบถาม  ขอใหอานขอความแตละขอ และพิจารณาอยางรอบคอบตาม

ความเปนจริงมากที่สุด  โดยการทําเครื่องหมาย   ในชองทางขวามือ ที่ตรงกับ

ความรูสึกหรือการปฏิบัติของทานมากที่สุด เพียงขอเดียวเทานัน้  ซึง่แตละขอจะมี

คําตอบใหเลือก 4 ระดับ  คือ มากที่สุด, มาก, นอย, และนอยที่สุด 
 
 

ขอ 
                     ความรูสึกหรือการปฏิบัติ

ขอความ 

มาก 

ที่สุด 
มาก นอย 

นอย 

ที่สุด 

 

(0) 

 

ขาพเจาชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

 

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

 

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

 

..... ..... 

 

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

 

(00) 

 

ขาพเจาสนใจกิจกรรมภาษาอังกฤษ 

 

..... ..... 

 

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

 

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

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

207 

แบบสอบถามวัดความสนใจในการอานภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
คําชี้แจง  :  แบบสอบถามฉบับนี้ถามเกีย่วกับความรูสึกหรือการปฏบัิติของนักเรียนที่เกี่ยวกับความ 

     สนใจในการอานภาษาองักฤษ ใหนักเรียนพิจารณาขอความที่กําหนดให แลวทาํ 

     เครื่องหมาย   ลงในชองวางแตละขอความตามความเปนจริง 
 

ขอ ความรูสึกหรอืการปฏบัิติ 
มาก
ที่สุด มาก นอย 

นอย
ที่สุด 

(1) 
ขาพเจามีความสนใจอานปายตาง ๆ เชน  

ปายบอกทาง, ส่ือโฆษณา, วารสาร และ

ภาพยนตรที่มกีารใชภาษาอังกฤษ 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

(2) 
ขาพเจาคนควาหนังสือแบบเรียนการอาน

ภาษาอังกฤษกับเพื่อนรวมหองอยูเสมอ 

 

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

 

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

 

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

 

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

(3) 
ขาพเจาเตรียมอานหนังสือแบบเรียนกอนเขา

เรียนเมื่อถึงชัว่โมงเรียนวิชาภาษาองักฤษ 

 

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

 

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

 

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

 

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

(4) 
ขาพเจามีความสนใจและเอาใจใสในการทํา

การบานทีเ่กี่ยวกับการอานวชิาภาษาอังกฤษ 

 

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

 

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

 

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

 

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

(5) 
การใชส่ือการเรียนการสอนวชิาการอาน

ภาษาอังกฤษทําใหบทเรยีนนาสนใจ 

 

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

 

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

 

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

 

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

(6) 
ผูเรียนไดทํากจิกรรมรวมกนัเปนกลุมใน

วิชาการอานภาษาองักฤษทาํใหมีความ

สนุกสนานและตื่นตัวอยูเสมอ 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

(7) 
ขาพเจามีความสนใจอานหนังสือพิมพและ

การตูนภาษาอังกฤษอยูเสมอ 

 

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

 

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

 

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

 

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

(8) 
ขาพเจาคิดวาวิชาการอานภาษาองักฤษ เปน

วิชาที่นาสนใจและเปนประโยชนมากใน

ชีวิตประจําวัน 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

(9) 
เมื่อมีปญหาในการอานภาษาอังกฤษ ขาพเจา

จะพยายามแกไขปญหารวมกับเพื่อนในกลุม

เสมอ 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

.............. 
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แบบสอบถามวัดความสนใจในการอาน  ตอ 
 

ขอ ความรูสึกหรอืการปฏบัิติ 
มาก
ที่สุด มาก นอย 

นอย
ที่สุด 

(10) 
เมื่อมีโอกาสศึกษาตอในระดบัสูง ขาพเจาไม

เลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

 

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

 

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

 

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

 

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

(11) 
ขาพเจาเบื่อคนควาหนังสือแบบเรียนการอาน

ภาษาอังกฤษกับเพื่อนรวมหองอยูเสมอ 

 

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

 

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

 

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

 

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

(12) 
ขาพเจามีความสนใจเอาใจใสการอาน ทําให

พัฒนาความรูยิ่งขึ้นกวาเดิม 

 

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

 

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

 

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

 

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

(13) 
กิจกรรมการเรยีนการสอนทีจ่ัดเปนกลุม ทาํให 

ความรูสึกอึดอัดและเบื่อหนาย 

 

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

 

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

 

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

 

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

(14) 
ขาพเจาตองการใหครูใชภาษาอังกฤษใหมาก

ที่สุดในการสอนวิชาการอานภาษาอังกฤษ 

 

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

 

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

 

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

 

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

(15) 
เมื่อเรียนวิชาการอานภาษาองักฤษไมเขาใจ

ขาพเจาไมกลาใหครูอธิบายเพิ่มเติมใน

บทเรียน 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

(16) 
ขาพเจาสนใจที่จะแสวงหาขอมูลและความรู

จากแหลงตางๆ เพื่อนํามาปรับปรุงการอาน

ภาษาอังกฤษตาขั้นตอนโครงสรางระดับยอด 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

(17) 
 ขาพเจารูสึกทอแทเมื่อผลการเรียนวิชาภาษา

จากบทเรียนโครงสรางระดบัยอดออนกวา 

 

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

 

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

 

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

 

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

(18) 
 ขาพเจาทํางานในวิชาภาษาอังกฤษที่ครูส่ังไม

ทันเวลา เมื่อเรียนวิชาการอานภาษาองักฤษ 

 

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

 

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

 

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

 

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

(19) 
ขาพเจาคิดวาวิชาการอานภาษาองักฤษ ไมได

ใหแนวทางในการทาํความเขาใจและสามารถ

เรียนรูไดโดยงายๆเลย 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

(20) 
การสอนการอานภาษาองักฤษของบทเรียน

โครงสรางระดบัยอดมีข้ันตอนที่ชวยใหขาพเจา

สามารถแกไขปญหาไดดวยตนเอง 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

.............. 
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แบบสอบถามวัดความสนใจในการเขียนภาษาอังกฤษ ระดับ ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2 
คําชี้แจง  :  แบบสอบถามฉบับนี้ถามเกีย่วกับความรูสึกหรือการปฏิบัติของนักเรยีนที่เกี่ยวกับความ 

     สนใจในการเขียนภาษาอังกฤษ ใหนักเรียนพจิารณาขอความทีก่ําหนดใหแลวทาํ 

     เครื่องหมาย ลงในชองวางแตละขอความตามความเปนจริง 
 

ขอ ความรูสึกหรอืการปฏบัิติ 
มาก
ที่สุด มาก นอย 

นอย
ที่สุด 

(1) 
กิจกรรมการเขียนภาษาอังกฤษทําใหขาพเจามี

ความคิดทีก่วางขวางยิ่งขึน้ 

 

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

 

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

 

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

 

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

(2) 
ขาพเจาจะฝกฝนการเขียนภาษาองักฤษกบั

เพื่อน ๆ เสมอเมื่อมีเวลาวางเปนประจาํ 

 

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

 

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

 

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

 

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

(3) 
การทาํงานเปนกลุมวิชาการเขียนภาษา 

อังกฤษ ทําใหรูจักวิธีวธิีทาํงานอยางมีระบบ  

 

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

 

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

 

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

 

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

(4) 
ขาพเจารูสึกสนุกสนานที่ไดชวยเพื่อนจัด

นิทรรศการการเขียนวิชาภาษาอังกฤษใน

โรงเรียน 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

(5) 
ขาพเจาสนใจการเขียนภาษาอังกฤษเพราะมี

ความจาํเปนอยางมากตอชวีติประจําวนั 

 

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

 

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

 

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

 

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

(6) 
เมื่อมีปญหาในการเรียนวิชาการเขียนภาษา 

อังกฤษขาพเจาจะพยายามแกไขจนสําเรจ็ดวย

ตนเองเสมอ 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

(7) 
ขาพเจามีสวนรวมในการแสดงความคิดเหน็ใน

กลุมเพื่อนเสมอเมื่อเรียนการเขียน

ภาษาอังกฤษ 

 

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

 

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

 

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

 

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

(8) 
ขาพเจาสนใจและกระตือรือรนที่จะเรียบเรยีง 

ความคิดใหเปนประโยคจากภาษาไทยเปน

ภาษาอังกฤษ 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

(9) 
ขาพเจาสนใจวิชาการเขียนภาษาอังกฤษ

เพราะจะชวยเสริมทักษะอื่นๆ ในการเรียนใหดี

ข้ึน 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

.............. 
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แบบสอบถามวัดความสนใจในการเขียน  ตอ 

 

ขอ ความรูสึกหรอืการปฏบัิติ 
มาก
ที่สุด มาก นอย 

นอย
ที่สุด 

(10) 
วิชาการเขียนภาษาอังกฤษเปดโอกาสให

ผูเรียนไดทํากจิกรรมเปนกลุมไดดียิ่งขึ้น 

 

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

 

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

 

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

 

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

(11) 
ขาพเจารูสึกเบื่อหนายกับกจิกรรมการเรียน

วิชาภาษาองักฤษเพราะตองใชเวลามาก  

 

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

 

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

 

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

 

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

(12) 
 การทํางานเปนกลุมในวิชาการเขียนไมทาํให

ขาพเจารูจักวธิีวิธทีํางานอยางมีระบบ 

 

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

 

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

 

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

 

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

(13) 
ขาพเจาไมเคยชวยเพื่อนจัดนิทรรศการการ

เขียนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนเลย เพราะ

ไมคอยสนใจวชิาภาษาอังกฤษ 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

(14) 
ขาพเจาทาํคะแนนวชิาการเขียนภาษาอังกฤษ

ไดไมดีนักเพราะไมชอบและไมชํานาญการ

เขียน 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

(15) 
เมื่อมีปญหาในการเรียนวิชาการเขียน

ภาษาอังกฤษขาพเจาจะใหเพื่อนๆ ชวยอยู

เสมอ 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

(16) 
ขาพเจาไมคอยสนใจและไมชอบทําการบาน

การเขียนภาษาอังกฤษ 

 

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

 

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

 

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

 

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

(17) 
วิชาการเขียนภาษาอังกฤษเปดโอกาสให

ผูเรียนไดทํากจิกรรมเปนกลุมนอยมาก 

 

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

 

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

 

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

 

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

(18) 
วิชาการเขียนภาษาอังกฤษไมมีสวนชวยฝกให

สามารถใชความคิดอยางมีเหตุมีผลและ

ทํางานเปนกลุมไดดีมากยิง่ขึ้น 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

(19) 
ขาพเจาคิดวาการเขียนภาษาอังกฤษไมชวยให

ขาพเจาประสบความสาํเร็จในอนาคตได 

 

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

 

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

 

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

 

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

(20) 
วิชาการเขียนภาษาอังกฤษไมไดชวยสงเสริม

ทักษะอื่นๆ ในการเรียนของขาพเจาใหดีข้ึน 

 

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

 

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

 

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

 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ค 
 

  - ตัวอยางแผนการสอนดวยโครงสรางระดับยอด ประกอบกับกิจกรรมเสริมสราง 

    ประสบการณเดิม 

  - ตัวอยางแผนการสอนตามคูมือครู 
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Lesson Plan for Experimental Group 
Subject  :  Fundamental English (อ 3211)                  Period  : 1 - 4 

               Time  :  200 minutes                                      Level  :  M. 2 

 
Area of Work : Top – Level structure with schema enhancing activities. 
Objectives   : 

After reading the given passages, the student will be able to  : 

 - Comprehend what they have read and are able to write the main idea and  

       details correctly. 

   - Recognize each type of Top Level Structure when they read the text. 

 - Describe the main idea and details of the text they have read correctly. 

 - Sequence the story in a diagram and write Listing Top Level Structure to help  

   them to organize their writing. 

 - Students practice how to draw diagrams to find out which type of Top Level  

             Structure it is. 
 
Reading Tasks :  
 1. Top – Level structure with schema enhancing activity worksheets. 

 2. Diagram of TLS (TLS 4 types) 
 
Teaching Aids  :  
 1. Overhead transparencies and a projector 

 2.  Diagrams 

 3. The chart of diagram mapping. 

 4. Overhead projector and diagram of TLS (TLS 4 types) 

 5. Worksheets 
 
Evaluation  : 
 1. Observe the students’ performance. 

 2. Observe the students’ discussion while they are reading the text and working in  

     team and individually. 
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 3. Observe the students’ participation while reading the text in their team to  

     comprehend the story. 

4. Observe the students’ participation while analyzing and summarizing the story the     

    diagram in their team.  

          5. Check the students’ answers in the diagram (TLS 4 types) or the story. 

 6. Observe the students while they are doing the individual worksheet 
 

BIRDS 
 

1. Many birds migrate from one place to another at some time during the 

year. Some fly south to seek warmer weather as winter arrives in the Northern 

Hemisphere; Others, such as birds in tropical areas, fly to wetter areas as the dry 

season approaches. Later they will return to their first home as the weather there 

improves. Scientists believe that this is because they will only breed in their  

summer homes which have the best conditions for bringing up their young. 

 

2. How the birds know when to do or return is still a mystery. For the birds 

which migrate from a cold to a warmer climate, scientists believe that the changing 

length of day tells them when it is time to go. Other signs may be the changing 

temperature or the lack of food. Some birds, like the Arctic tern, migrate as much  

as 11,000 miles each way, taking 20weeks to fly from the Arctic Circle to 

Massachusetts in the U.S.A. 

  

3. How do they know which way to go? Experiments with storks have shown 

that they have an in born instinct to fly in a certain direction when the winter comes. 

Others may use landmarks as a guide when they flyby day, but as many of them fly 

in large flocks by night or over large stretches of ocean, they may use the stare or 

cloud formations. One theory which has not yet been proved suggests that the birds 

sense the earth's magnetic field (the lines of force passing from north to south) and 

are directed by these lines. 
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4. Most land birds make short stops during the migration, but one amazing 

bird, the American Golden plover, makes a non-stop 2,400-mile trip. It flies from 

Nova Scotia in the Northern Hemisphere to South America to avoid the cold winter. 

 

Adapted from More More More Tell Me Way, by Arkady Lcokum 

 
Condominiums 

 
 

  1. Condominiums are rather new in this country though they have been 

popular in some other areas of the world for quite some time. The Thai condominium 

law, allowing partial ownership in a building, was passed on April 21, 1979. The 

word "condominium" come from Latin. "con" means "joined with" and "dominium" 

means "ownership". Together mean "joined ownership". 

 

2. Since condominiums are new In Thailand, they have become a big topic 

of conversation especially in the higher income classes whose members can afford 

all the comforts and advantages offered in ideal living places. 

 

3. When we think of the needs of the people in this city, the future of 

condominiums seems very bright. People who do not wish to live in condominiums 

may still buy them and then after a few years sell them at a large profit. 

 

4. Condominiums are spacious, multi-storey buildings with their own 

swimming pools, gardens, and car parks. They are often equipped with 

computerized security systems. Since they are located in the heart of the city, they 

provide convenient living place for  office workers. 

 

 (Adapted from ”Housing.1980,” A Supplement of the Bangkok Post) 
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LEARNING ACTIVITIES 
Teacher’s Activity Students’ Activity 

Teaching Aids Evaluation 
 

1. The teacher 

explains the 

definition of TLS to 

students:  

 

2. The teacher 

explains the signal 

words of each type 

for example the key 

of TLS the following, 

first, second, third, 

then, many, etc.  

 - Schema enhancing 

activities by asking 

the following guided 

questions : 

       - What do you 

like Birds? 

       - Do you know 

Kind of birds? 

 

3. The teacher 

divides the students 

into 8 groups by 

assigning them to 

five member’s 

heterogamous 

groups. 

- Discuss with the 

teacher. 

-  Realize, must pay 

careful attention and 

understanding clearly. 

- Discuss with the 

teacher. 

- Realize, must pay 

careful attention and 

must be clear. 

 

 

- Asking and answering 

questions, and 

discussing in groups. 

- The team works 

together to learn and 

know more knowledge 

train each others to do 

well on the worksheet. 

 

- The team meets to 

study worksheets, 

discuss problems 

together, compare the 

answers and correct 

them. 

 

- Overhead projector. 

- Types of diagrams. 

 

 

 

 

- Overhead projector. 

- Text : BIRDS . Etc.  

 

 

 

 

- Worksheet : Schema 

enhancing activities. 

 

 

 

 

 

 

 

- The chart of 

assigning students to 

teams. 

 

 

 

 

 

- Observation 

students’ 

performance 

 

 

 

- Observe the 

students’ 

performance. 

 

 

 

 

- Observe the 

students’ behaviors. 

 

 

 

 

 

 

- Observe the 

students’ discussion 

while they are 

reading the text and 

working in team and 

individually. 
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LEARNING ACTIVITIES 
Teacher’s Activity Students’ Activity 

Teaching Aids Evaluation 
 

4. The teacher lets 

team member read 

the text both in 

chorus and 

individually, Then, 

discuss among them 

and work in their 

team to comprehend 

the story and 

determine the main 

idea and the details 

correctly. 

   

5. After discussion, 

the teacher lets the 

students in each 

team help one 

another write and tell 

again the main idea, 

the details of the 

story and the key 

words of TLS type 

and write down in 

diagram. 

 

- Read the text in their 

group and discuss. 

 

 

- Ask some questions 

and answering 

 

  

- Help team members 

and each other in their 

group. 

 

 

- Team members read 

and analyze the given 

story TLS (4 types) by 

themselves, find and 

write the main idea into 

diagram and summarize 

the story in their own 

words or sentences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Worksheet A ” BIRDS”  

- A text 

 

 

-  Worksheet B ” 

Condominiums are 

rather new in this 

country ”  

 

 

 

 

 

- A text 

- Overhead projector. 

 

 

- Observe the 

students’ 

participation while 

reading the text in 

their team to 

comprehend the 

story. 

 

 

 

 

 

 

 - Observe the 

students’ 

participation while 

analyzing and 

summarizing the 

story the diagram in 

their team. 
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LEARNING ACTIVITIES 
Teacher’s Activity Students’ Activity 

Teaching Aids Evaluation 
 

 6. The teacher lets 

the students in each 

team send one 

member to present 

their work in front of 

the class. Meanwhile 

the other students 

listen carefully to 

their presentation 

and make comments. 

 

 

7. The teacher lets 

the students sit 

separately from their 

teams to take the 

individual worksheet. 

(about 20 minutes) 

and the teacher 

checks all the 

worksheet. 

-  Write down the main 

idea and details into the 

diagram or summarize 

the story in their own 

words or sentences. 

 

-  Present their work 

(team output : the 

diagrams or stories) in 

front of the class. 

 

 

- The teacher and 

students check the 

correctness of TLS type, 

main idea and details of 

the passage.  

- Take the individual 

worksheet. 

- Not permitted to help 

one another during the    

worksheet. 

- Do well on the 

worksheet. 

 

 

 

 

 

- The chart of diagram 

mapping. 

 

 

 

 

- Overhead projector 

and diagram of TLS (4 

Types) 

 

 

 

- Diagram  

- Worksheet A and B 

and new material / new 

text or the text that 

Teacher and Student 

have discuss and write 

in last lesson. 

 

 

 

 

 

 

- Check the 

students’ answers 

in the diagram (TLS 

4 types) or the 

story.  

 

 

- Observe the 

students while they 

are doing the 

individual 

worksheet. 

 

 

 

 

- Check the 

students’ 

worksheet. 
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Lesson Plan for Control Group 
Subject  :  Fundamental English (อ 3211)         Period  : 1 – 4 

                   Time  :  200 minutes                Level  :  M. 2 
 

Area of Work : Teaching’ Manual. 
Objectives   : 

By the end of this lesson, the student will be able to : 

 - Comprehend what they have read about the main idea and details correctly. 

 - Pronounce, spell and tell the meaning of the new words correctly. 

 - Tell and identify the main idea and supporting details correctly. 

 - Understand and use the grammatical structures. 

 - Interpret the passages in their own words or sentences. 

 - Summarize the passages in their own words or sentences. 

 - Answer the questions.  

 
Reading Tasks :  
 1. Reading comprehension worksheet  A,  (Cloze test and Wh-questions) 

 2. Reading comprehension exercise 1  (Cloze test and Wh-questions) 

 
Teaching Aids  :  
 1. Reading passage 

 2. Word cards 

 3. Chart and Worksheets 

 
Evaluation  : 

1. Observe the students’ learning in the class. 

2. Observe the students’ discussion and attention. 

3. Observe the students’ reading and answering the questions. 

4. Observe the students’ doing the exercises. 

5. Note books, and exercise books. 
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BIRDS 

 

1. Many birds migrate from one place to another at some time during the 

year. Some fly south to seek warmer weather as winter arrives in the Northern 

Hemisphere ; others, such as birds in tropical areas, fly to wetter areas as the dry 

season approaches. Later they will return to their first home as the weather there 

improves. Scientists believe that this is because they will only breed in their summer 

homes which have the best conditions for bringing up their young. 

  

2. How the birds know when to do or return is still a mystery. For the birds 

which migrate from a cold to a warmer climate, scientists believe that the changing 

length of day tells them when it is time to go. Other signs may be the changing 

temperature or the lack of food. Some birds, like the Arctic tern, migrate as much as 

11,000 miles each way, taking 20weeks to fly from the Arctic Circle to 

Massachusetts in the U.S.A. 

 

3. How do they know which way to go? Experiments with storks have shown 

that they have an in born instinct to fly in a certain direction when the winter comes. 

Others may use landmarks as a guide when they flyby day, but as many of them fly 

in large flocks by night or over large stretches of ocean, they may use the stare or 

cloud formations. One theory which has not yet been proved suggests that the birds 

sense the earth's magnetic field (the lines of force passing from north to south) and 

are directed by these lines. 

 

4. Most land birds make short stops during the migration, but one amazing 

bird, the American Golden plover, makes a non-stop 2,400-mile trip. It flies from 

Nova Scotia in the Northern Hemisphere to South America to avoid the cold winter. 

 

(Adapted from More More More Tell Me Way, by Arkady Lcokum)       
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Condominiums 
 

 

  1. Condominiums are rather new in this country though they have been 

popular in some other areas of the world for quite some time. The Thai condominium 

law, allowing partial ownership in a building, was passed on April 21, 1979. The 

word "condominium" come from Latin. "con" means "joined with" and "dominium" 

means "ownership". Together mean "joined ownership". 

 

2. Since condominiums are new In Thailand, they have become a big topic 

of conversation especially in the higher income classes whose members can afford 

all the comforts and advantages offered in ideal living places. 

 

 

3. When we think of the needs of the people in this city, the future of 

condominiums seems very bright. People who do not wish to live in condominiums 

may still buy them and then after a few years sell them at a large profit. 

 

 

4. Condominiums are spacious, multi-storey buildings with their own 

swimming pools, gardens, and car parks. They are often equipped with 

computerized security systems. Since they are located in the heart of the city, they 

provide convenient living place for  office workers. 

 

 (Adapted from ”Housing 1980”, A Supplement of the Bangkok Post) 
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LEARNING ACTIVITIES 
Teacher’s Activity Students’ Activity 

Teaching Aids Evaluation 
 

 

1. The teacher begins 

the class by greeting the 

students, then discuss 

about ” BIRDS” in order 

to build up the students’ 

attention and lead into 

the lesson. 

  2. The teacher states 

the objectives of the 

lesson. 

3. The teacher explains 

new vocabulary items, 

grammatical structures, 

that students have 

studied. 

4. The teacher gives the 

text to the students, and 

the teacher reads it 

aloud and lets the 

students repeat. 

 5. The teacher lets the 

students read aloud and 

silently by themselves. 

The teacher corrects 

their mistakes, then, 

asks them Yes/No 

questions about the 

passage they have read. 

 

- Listen to the teacher. 

- Listening to the teacher, 

repeating the vocabulary, 

and asking and 

answering questions. 

 

 

- Listen to the teacher 

and read the passage. 

 

- Reading the passage 

aloud both in chorus and 

individually. 

 

 

- Read the passage 

 

 

 

 

- Answer teacher’s 

questions 

 

 

 

 

 

 

 

- A text :” BIRDS” 

- Word cards 

- Chart 

 

 

 

 

 

-A text :  

” Condominiums” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Worksheets A 

 

 

 

 

 

 

 

- Observe the 

students’ 

discussion. 

 

 

 

 

 

- Observe the 

students’ 

attention. 

- Observe the 

students’ 

attention. 

 

- Observe the 

students’ 

reading. 

 

 

 

 

- Observe the 

students’ reading 

and answering 

the questions. 
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LEARNING ACTIVITIES 
Teacher’s Activity Students’ Activity 

Teaching Aids Evaluation 
 

   6. The teacher divides 

the students into groups 

of four and lets the 

students read the 

passage themselves and 

then answer the 

questions by writing.  

     7. The teacher 

checks the student’s 

exercises and corrects 

their mistakes and 

explains clearly one 

more time to help them 

understand the passage 

better. 

    8. Evaluating by 

asking the students 

some questions, 

observing them doing 

the exercises, and 

correcting their writing. 

 

9. Allowing the students 

to take notes of the new 

vocabulary in their 

notebooks, and write 

their own points of view 

about all texts in their 

exercise books.   

- Divide into a group of 

four. 

- Read the passage in 

groups, and doing their 

worksheet.  

 

 

- Do exercise on the 

worksheet A. 

- Listening to the teacher, 

and correcting their 

mistakes. 

 

 

- Listening to the teacher, 

answering the questions. 

 

 

 

 

 

- Noting down the new 

vocabulary in their 

notebooks, and writing 

their own points of view 

about all text in their 

exercise books. 

 

 

- A text 

- Worksheet A 
 
 

 

 

 

- Do exercises 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Observe the 

students’ reading 

and answering 

the questions. 

 

 

 

- Observe the 

students’ doing 

the exercises. 

 

 

 

 

- Notebooks, and 

exercise books. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวจิัย 
 

ชื่อ  ชื่อสกุล    พระมหาสนิท  บุญออน  (มหาปฺุโญ) 

วัน เดือน ปเกดิ     6 มีนาคม  2522 

สถานที่เกิด     บานเลขที่ 11 หมู 3  ต.มวงใหญ  อ.โพธิ์ไทร  

จ.อุบลราชธานี 34340 

สถานที่อยูปจจุบัน   969 วัดปทุมวารนาราม  ถนน พระราม 1 

เขต ปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330 

โทร. 06-517-4508, 02-252-1540. 

ประวัติการศึกษา  

 พ.ศ. 2540    มัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวชิรมกุฏ กรุงเทพมหานคร. 

 พ.ศ. 2543   เปรียญธรรม 3 ประโยค 

 พ.ศ. 2545   ศาสนศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร. 

 พ.ศ. 2549   การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการมธัยมศกึษา  

(การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  
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