
 

 

  

การพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษโดยการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานส าหรับนกัศึกษา
ชั้นปีท่ี 1 คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

โดย 
นางสาวจิกามาศ สุขเกษม  

วทิยานิพนธ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ  แผน ก แบบ ก 2 ระดบัปริญญา

มหาบณัฑิต 
ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ปีการศึกษา 2559 
ลิขสิทธ์ิของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร  

 

 



 

 

การพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษโดยการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน
ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 

โดย 
นางสาวจิกามาศ สุขเกษม  

วทิยานิพนธ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ  แผน ก แบบ ก 2 ระดบัปริญญา

มหาบณัฑิต 
ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ปีการศึกษา 2559 
ลิขสิทธ์ิของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร  

 

 



 

 

DEVELOPMENT OF ENGLISH READING SKILL BY USING PROBLEM-BASED 
LEARNING FOR THE FIRST-YEAR STUDENTS, FACULTY OF ENGINEERING 

AND INDUSTRIAL TECHNOLOGY, SILPAKORN UNIVERSITY 
 

By 

MISS Jikamas SUKKASAME 
 

A Thesis Submitted in partial Fulfillment of Requirements 
for Master of Education (TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE) 

Education Silpakorn University 
Academic Year 2016 

Copyright of Graduate School, Silpakorn University 
 

 

 



 
 

 

4 
 

 

หวัขอ้ การพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษโดยการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา

เป็นฐานส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัศิลปากร 

โดย จิกามาศ สุขเกษม 
สาขาวชิา การสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ  แผน ก แบบ ก 2 ระดบั

ปริญญามหาบณัฑิต 
อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั อาจารย ์ดร. ภทัร์ธีรา เทียนเพ่ิมพลู  

  
 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร ไดรั้บพิจารณาอนุมติัใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา 
ตามหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

  
  

 

คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

(รองศาสตราจารย ์ดร.ปานใจ  ธารทศันวงศ)์  
  

พิจารณาเห็นชอบโดย 
  

  
 

ประธานกรรมการ 

(อาจารย ์ดร. สุนีตา โฆษิตชยัวฒัน์ )  
  

 

อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 

(อาจารย ์ดร. ภทัร์ธีรา เทียนเพ่ิมพลู )  
  

 

อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. บ ารุง โตรัตน์ )  
  

 

อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 

(รองศาสตราจารย ์ดร. ธีรศกัด์ิ อุ่นอารมยเ์ลิศ )  
  

 

ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

(อาจารย ์ดร. สุพตัรา สุจริตรักษ ์)  
 

  



  ง 

บทคดัย่อภาษาไทย  

55254306 : การสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ  แผน ก แบบ ก 2 ระดบัปริญญา
มหาบณัฑิต 
ค าส าคญั : ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ, การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

นางสาว จิกามาศ สุขเกษม: การพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษโดยการจดัการเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นฐานส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยัศิลปากร อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ : อาจารย ์ดร. ภทัร์ธีรา เทียนเพิ่มพลู 

  
1) เพื่อเปรียบเทียบทกัษะการอ่านภาษาองักฤษของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะ

วศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัศิลปากร โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 2)เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัศิลปากร ท่ีลงเรียนรายวิชา 081 103 English Skills Development ในภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน  34 คน โดยใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่าย ใชห้้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม 
จ านวน 1 กลุ่ม เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง1)แผนการจดัการเรียนรู้การสอนภาษาองักฤษโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 2)แบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ และ 3) แบบสอบถามความคิดเห็น
ของนกัศึกษามีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน การวเิคราะห์ขอ้มูลใช้ t-test แบบจบัคู่เพื่อ
เปรียบเทียบทกัษะการอ่านของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งก่อนและหลงัเรียนการเรียนโดยใชปั้ญหาเป็น
ฐาน ใชค้่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการหาค่าระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีการจดัการ
เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

ผลวจิยัพบวา่ 

1) ทกัษะอ่านภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา
เป็นฐานสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2)  นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานอยูใ่นระดบัดี 
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บทคดัย่อภาษาองักฤษ  

55254306 : Major (TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE) 
Keyword : ENGLISH READING SKILL, PROBLEM-BASED LEARNING 

MISS Jikamas SUKKASAME: DEVELOPMENT OF ENGLISH READING SKILL 
BY USING PROBLEM-BASED LEARNING FOR THE FIRST-YEAR STUDENTS, 
FACULTY OF ENGINEERING AND INDUSTRIAL TECHNOLOGY, SILPAKORN 
UNIVERSITY  Thesis advisor :  Patteera Thienpermpool, Ph.D. 

  
The purpose of this research were to compare the students’ English reading skill of 

the first year students, Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University 
using problem-based learning and study the students’ opinions toward problem-based learning. 

The sample consisted of randomly selected 34 first year students, Faculty of 
Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University who attended 081 103 English Skill 
Development course in the second semester of the academic year 2016. The instruments used for 
this experiment were 1) problem-based learning lesson plans; 2) an English proficiency test of 
English reading skill; 3) a questionnaire asking students’ opinions toward problem-based 
learning. The paired-sample t-test was used to analyze data in order to compare the students’ 
English reading skill before and after studying by using problem-based learning. The mean and 
standard derivation scores were used to evaluate the students’ opinions toward problem-based 
learning. 

The findings were as follows: 

1)  The students’ English reading skill after studying problem-based learning 
was significantly higher than before at the .05 level.  

2) The students’ opinions toward problem-based learning were at a good level. 
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บทที ่1  

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 การอ่านนั้นมีความส าคญักบัมนุษยใ์นทุกช่วงวยั ไม่วา่จะอยูใ่นวยัเด็ก วยัท างาน หรือวยั

ผูใ้หญ่ ในแต่ละช่วงของชีวิตลว้นมีความเก่ียวขอ้งกบัการอ่านทั้งส้ิน การอ่านนั้นมีความส าคญัมาก

ข้ึนในโลกปัจจุบนั เพราะเป็นโลกของการติดต่อส่ือสาร และส่วนใหญ่ลว้นส่ือสารกนัดว้ย

ภาษาองักฤษ ดงันั้นทั้งผูท่ี้สามารถอ่านภาษาองักฤษไดย้อ่มไดเ้ปรียบในการคน้ควา้หาขอ้มูล

มากกวา่ ส านกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไดเ้สนอแนวทางในการจดัการเรียนการ

สอนภาษาองักฤษในสถานศึกษา โดยไดก้ าหนดรูปแบบและเน้ือหาท่ีจะท าการสอนภาษาองักฤษ

จาก 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ เป็น 5 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ และเนน้การจดัการเรียนการสอนอ่าน

ภาษาองักฤษ โดยใหน้กัเรียนอ่านนิทานภาษาองักฤษ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) รวมไปถึง

นโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาองักฤษท่ีออกโดยกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหบ้รรลุ

เป้าหมายเพื่อใหผู้เ้รียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรู้ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ

เป็นเคร่ืองมือเขา้ถึงองคค์วามรู้และกา้วทนัโลก ระบุวา่ใหใ้ชก้รอบอา้งอิงความสามารถทาง

ภาษาองักฤษท่ีเป็นสากล ไดแ้ก่ The Common European Framework of Reference for Language 

(CEFR) เป็นกรอบความคิดเหลกัในการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษของประเทศไทย โดย

ก าหนดความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษไวว้า่ ผูเ้รียนระดบัมธัยมปลาย ตอ้งสามารถอ่านและ

ท าความเขา้ใจบทความท่ีมีเน้ือหายากข้ึนได ้ และในระดบัอุดมศึกษา ผูเ้รียนตอ้งสามารถเขา้ใจ

ขอ้ความยาวๆท่ีซบัซอ้นในหวัขอ้หลากหลาย และเขา้ใจความหมายแฝงได ้ รวมไปถึงสามารถอ่าน

บทความท่ีเป็นภาษาตน้ฉบบั (โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นวรรณกรรม)ได ้(กระทรวงศึกษาธิการ, 2557) 

อยา่งไรก็ตามแมว้า่การเรียนในระดบัอุดมศึกษาจะเนน้การสอนอ่าน เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย

ท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว ้ แต่ผูเ้รียนก็ยงัขาดภูมิหลงัความรู้ ท าใหผู้เ้รียนไม่เขา้ใจบทอ่าน

ภาษาองักฤษท่ีพบในบทเรียนได ้ ปัญหาท่ีผูอ่้านภาษาท่ีสองประสบมีดงัน้ี ผูอ่้านภาษาท่ีสองขาด
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ความรู้ (ภูมิหลงัของเน้ือหา) ท่ีเก่ียวขอ้ง จึงท าใหไ้ม่สามารถน ามาใชไ้ด ้หรืออาจมีโครงสร้างความรู้

เดิมอยู ่ แต่เลือกน ามาใชผ้ิด เน่ืองจากอาจมีความบกพร่องในการใชภ้าษาท่ีสอง นอกจากน้ี ผูอ่้าน

อาจจะไม่ทราบหรือมีทกัษะไม่มากพอท่ีจะน าเอาโครงสร้างความรู้เขา้มาใชใ้นระหวา่งท่ีอ่าน เม่ือมี

ปัญหา ก็ไม่ทราบวา่เม่ือใดควรจะน าโครงสร้างความรู้มาใชแ้ละเม่ือใดควรจะปรับเปล่ียนโครงสร้าง

ความรู้ใหเ้ขา้กบับริบทของบทอ่าน หรืออาจจะไม่ทราบวา่ควรปรับอยา่งไร ทั้งน้ีอาจเกิดจากความ

ซบัซอ้นของภาษาในบทอ่าน ท าใหผู้อ่้านพลาดหรือหลงทาง ไม่สามารถมีปฏิสัมพนัธ์กบับทอ่าน 

ในลกัษณะท่ีผูเ้ขียนตอ้งการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือผูเ้ขียนใชภ้าษาท่ีซบัซอ้น และใชล้กัษณะภาษา

หรือวธีิการเขียนเร่ืองท่ีผูอ่้านไม่คุน้เคย ส่ิงเหล่าน้ีเป็นอุปสรรคท าใหผู้อ่้านสามารถจบัประเด็นได้

เพียงในบางประเด็นและไม่สามารถเห็นภาพรวมตามท่ีผูเ้ขียนตั้งใจส่ือ (ธญัลกัษณ์ เพียรจดั, 2547)

นอกจากน้ีรายงานผลคะแนนสอบ (GAT) ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 6 ทัว่ประเทศ ในปี 

พ.ศ. 2558  พบวา่คะแนนเฉล่ียวชิาภาษาองักฤษเท่ากบั 49.91 เป็นวชิาท่ีคะแนนเฉล่ียต ่าท่ีสุดในทุก

วชิาท่ีมีการจดัสอบ รวมไปถึงผลคะแนนการสอบ TOEFL ปี 2016 ไดร้ายงานคะแนนแต่ละดา้น

ของผูส้อบชาวไทยวา่ ดา้นการอ่านและการพดูมีคะแนนเฉล่ียต ่าท่ีสุด คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 19  

(TOEFL, 2016)และยงัมีผลคะแนนเฉล่ียการสอบโทเฟล (TOEFL)ของนกัเรียนไทย ท่ีแสดงใหเ้ห็น

วา่ศกัยภาพในการใชภ้าษาองักฤษของนกัเรียนไทยมีค่าต ่ากวา่ประเทศเพื่อนบา้น โดยนกัเรียนไทยมี

คะแนนค่าเฉล่ียเท่ากบั 450 คะแนน ในขณะท่ีประเทศเพื่อนบา้น ลาว กมัพชูา มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่

นกัเรียนไทย อยูท่ี่ 500 คะแนะ และประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย คะแนนเฉล่ียสูงถึง 550 คะแนน 

ท าใหมี้การเสนอใหมี้การพฒันาวชิาภาษาองักฤษในระดบัมหาวทิยาลยัมากข้ึน 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2556)จากขอ้มูลขา้งตน้ช้ีใหเ้ห็นวา่ผูเ้รียนท่ีจะเรียนต่อในระดบัอุดมศึกษา

และผูท่ี้ศึกษาอยูใ่นระดบัอุดมศึกษาแลว้ก็ตามมีทกัษะในการอ่านภาษาองักฤษต ่า ควรมีการจดัการ

เรียนการสอนอ่านภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษต่อไป 

มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม ก็ไดใ้ห้

ความส าคญัในการสอนและพฒันาความสามารถทางภาษาองักฤษของผูเ้รียนเช่นเดียวกนั โดยวชิา

ภาษาองักฤษ เป็นวชิาท่ีอยูใ่นกลุ่มวชิาภาษาตามหมวดการศึกษาทัว่ไป เป็นรายวชิาบงัคบัท่ีนกัศึกษา

ทุกคณะตอ้งเรียน มีค าอธิบายรายวชิาดงัน้ี ผูส้ าหรับทกัษะการฟังและพดูนั้น ผูเ้รียนจะไดฝึ้กฝนจาก

บทสนทนาและสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงในชีวิตประจ าวนั เรียนไดฝึ้กฝนทกัษะการอ่าน โดยอ่าน
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เร่ืองแลว้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน สามารถถ่ายทอดขอ้มูลจากเร่ืองท่ีอ่านไปสู่การเขียน

ได ้ นอกจากน้ียงัไดฝึ้กทกัษะการฟังเพื่อความเขา้ใจเพื่อน าภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส าหรับ

การเรียนรู้ดว้ยตนเอง จากค าอธิบายรายวชิาขา้งตน้จะเห็นวา่ผูเ้รียนจะตอ้งมีพฒันาการทางการใช้

ภาษาองักฤษครอบคลุมทั้ง 4 ทกัษะแต่อยา่งไรก็ตาม จากประสบการณ์ท่ีผูว้จิยัไดส้อนนกัศึกษาคณะ

วศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัศิลปากรในรายวชิา 081 103 English 

Skills Development ผูว้จิยัพบวา่ ผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้ภาษาองักฤษทั้ง 4 ทกัษะ ไดแ้ก่ การฟัง การพูด 

การอ่าน และการเขียน ก าหนดเวลาเรียนสัปดาห์ละ 2 คร้ัง ซ่ึงเป็นเวลาท่ีจ ากดั หากเทียบกบัเน้ือหา

ทั้ง 4 ทกัษะท่ีก าหนดข้ึน เน่ืองจากในการเรียนแต่ละคร้ัง บทเรียนจะเอ้ือใหผู้เ้รียนฝึกทกัษะ

ภาษาองักฤษไดเ้พียงหน่ึงถึงสองทกัษะเท่านั้น ส่วนทกัษะการอ่าน เน้ือหาในหนงัสือจะก าหนดให้

เรียนเพียงหน่ึงคร้ังในตอนทา้ยของแต่ละบท และกิจกรรมหลงัอ่านเป็นเพียงการตอบค าถามจาก

เร่ืองท่ีอ่านเท่านั้น ส่งผลใหผู้เ้รียนไม่สามารถเรียนรู้ทกัษะการอ่านไดอ้ยา่งเพียงพอ ผูว้จิยัได้

สอบถามผูเ้รียน ในรายวชิา 081 103 English Skills Development เก่ียวกบัการท าขอ้สอบ ผูเ้รียนให้

เหตุผลวา่บทอ่านมีความยาวเกินไป ไม่สามารถจบัประเด็นใจความส าคญัของบทอ่านได ้  หรือหาก

อ่านบทอ่านอยา่งตั้งใจแลว้ ก็ไม่สามารถตอบค าถามทุกขอ้ไดท้นัเวลาท่ีก าหนด รวมไปถึงผูเ้รียนไม่

รู้เทคนิคในการอ่าน ท่ีช่วยยน่ระยะเวลาในการท าขอ้สอบได ้ 

นอกจากน้ีผูว้ิจยัไดส้ังเกตเห็นวา่การสอนอ่านบทอ่านตามหนงัสือเรียนแบบปกติ โดยยดึ

หนงัสือเป็นหลกั ไม่มีกิจกรรมเสริม ท าใหไ้ม่เกิดแรงจูงใจในผูเ้รียนใหส้นใจในบทอ่านไดม้าก

เท่าท่ีควร ขั้นกิจกรรมการอ่านควรเป็นกิจกรรมท่ีผูส้อนน ามาใชฝึ้กทกัษะในขณะท่ีอ่านเน้ือเร่ือง ซ่ึง

อาจจดักิจกรรม เช่น ใหอ่้านแบบเร็วๆ หรือ อ่านแบบหารายละเอียด เพื่อตอบค าถามเก่ียวกบัเน้ือ

เร่ือง ใหล้ าดบั ใหส้รุปความโดยใหผู้เ้รียนอนุมานจากเร่ืองท่ีอ่านทั้งหมด ซ่ึงผูส้อนอาจใหส้รุปหรือ

ตั้งช่ือเร่ืองใหแ้ปลกไปจากช่ือเร่ืองเดิม (สุภทัรา อกัษรานุเคราะห์, 2530)อีกทั้งหากพิจารณาจาก

ธรรมชาติของผูเ้รียน ซ่ึงเป็นนกัศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ท่ีจะใช้

เหตุและผลในการตดัสินใจ ชอบการคิดและแกปั้ญหา อีกทั้งมคอ. 1 ของคณะวศิวกรรมศาสตร์ท่ี

กล่าวถึงทกัษะทางปัญญาของผูเ้รียนวศิวกรรมศาสตร์ ระดบัปริญญาตรีวา่ ผูเ้รียนจะตอ้งสามารถ

รวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการได ้ และสามารถสืบคน้ขอ้มูล

และแสวงหาความรู้เพิ่มเติมไดด้ว้ยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทนัต่อการเปล่ียนแปลงทาง
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องคค์วามรู้และเทคโนโลยใีหม่ๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) ซ่ึงลกัษณะทางปัญญาท่ีควรมีใน

ผูเ้รียนคณะวศิวกรรมศาสตร์น้ี ตรงกบัลกัษณะของการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

(Problem-Based Learning) ดั้งนั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น

ฐานมาสอนนกัศึกษา เน่ืองจากกระบวนการดงักล่าวจะช่วยใหผู้เ้รียนพฒันาการคิดวเิคราะห์ และ

การท างานเป็นกลุ่มไดดี้ อีกทั้งการเรียนการสอนโดยการใชปั้ญหาเป็นฐานนั้นยงัช่วยใหผู้เ้รียนมี

ทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร ซ่ึงจ าเป็นกบัสถานการณ์ปัจจุบนัอีกดว้ย 

 การจดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL) เป็นยทุธวธีิการ

จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัแบบหน่ึง ท่ีช่วยส่งเสริมและพฒันาทกัษะการแกปั้ญหา

วธีิการเรียนรู้ ซ่ึงมีความหมายอีกวธีิหน่ึง โดยจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใชปั้ญหาเป็นหลกัหรือ

จุดเร่ิมตน้ เพื่อกระตุน้จูงใจ เร้าความสนใจเพื่อเรียนรู้และสร้างความรู้ดว้ยตนเอง เป็นปัญหาท่ี

นกัเรียนสนใจ ตอ้งการแสวงหาคน้ควา้ค าตอบและหาเหตุผลมาแกปั้ญหาหรือท าใหปั้ญหานั้น

ชดัเจน จนมองเห็นแนวทางแกไ้ข ซ่ึงจะท าใหเ้กิดการเรียนรู้ สามารถผสมผสานความรู้นั้นไป

ประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (วชัรา เล่าเรียนดี, 2548a) (Aydinli, 2007) ไดก้ล่าวถึง

กระบวนการในการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ไว ้ 5 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 1)เตรียมความ

พร้อม (Preteach) 2) น าเขา้สู่ปัญหาและค าศพัท ์(Introduce Problem and Vocabulary) 3) แบ่งกลุ่ม

และแนะแหล่งเรียนรู้ (Group Students, Provide Resource) 4) สังเกตการณ์และสนบัสนุน (Observe 

and  Support) และ5) ติดตามและประเมิน(Follow Up and Assess Progress) 

การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน มีวตัถุประสงคท์างการศึกษาอยู ่ 2 ประการ ไดแ้ก่ 

(Barrows, Howard, & Tamblyn 1980) นกัเรียนสามารถเรียนรู้เน้ือหาวชิาการไดต้ามความตอ้งการ 

และสร้างและพฒันาทกัษะการแกปั้ญหา การท่ีจะบรรลุวตัถุประสงคน้ี์ ผูส้อนจะตอ้งจดัสถานการณ์ 

หรือเง่ือนไขท่ีจะท าใหเ้กิดการเรียนรู้ได ้ 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) การกระตุน้ความรู้เดิม (Activation of 

Prior Knowledge) ความรู้เดิมของนกัศึกษาเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้มาก จึงควรกระตุน้ความรู้

เดิมออกจากความทรงจ าของผูเ้รียน ให้น ามาใชใ้หไ้ดม้ากท่ีสุดส าหรับเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ 2) 

เสริมความรู้ใหม่ท่ีเฉพาะเจาะจง (Encoding Specificity) ส่งเสริมใหผู้เ้รียนน าความรู้เดิมมาเป็นฐาน

ในการเรียนรู้ใหม่ จะช่วยใหเ้ขา้ใจขอ้มูลท่ีเป็นความรู้ใหม่มากข้ึน ยิง่มีความคลา้ยคลึงกนัในส่ิงท่ี
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เรียนรู้ และส่ิงท่ีประยกุตใ์ชม้ากเท่าไร ก็ยิง่เรียนรู้ไดดี้มากเท่านั้น นอกจากนั้นประสบการณ์ท่ีจดัให้

ผูเ้รียนควรสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้ตรงกบัส่ิงท่ีเขาตอ้งปฏิบติัในวชิาชีพ 3) ต่อเติมความ

เขา้ใจใหส้มบูรณ์ (Elaboration of Knowledge) ความรู้ความเขา้ใจในขอ้มูลต่างๆ จะสมบูรณ์ได ้หาก

ผูเ้รียนจะมีโอกาสเสริมต่อความเขา้ใจนั้น โดยการกระท าหลายอยา่ง เช่น การตอบค าถาม การจด

บนัทึก การอภิปราย การสรุป และการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงเหล่าน้ีจะช่วยใหเ้กิดการจดจ าได้

แม่นย  าและสามารถน าออกมาใชไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว 

จากความส าคญัของการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ผูว้จิยัไดศึ้กษางานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานท่ีส าคญัดงัน้ี (Oathamn & Shah, 2013) ไดศึ้กษา

การจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานในชั้นเรียนภาษาองักฤษ ในประเทศมาเลเซีย โดยมี

จุดประสงคเ์พื่อศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน โดยมุ่งเนน้ดา้น

เน้ือหาและพฒันาการดา้นการใชภ้าษาของผูเ้รียน ผลการศึกษาพบวา่ ทั้งนกัเรียนกลุ่มท่ีสอนโดย

การใชปั้ญหาเป็นฐานและกลุ่มควบคุมมีพฒันาความเขา้ใจดา้นเน้ือหา และนกัเรียนกลุ่มท่ีสอนโดย

การใชปั้ญหาเป็นฐานมีพฒันาการดา้นการใชภ้าษาสูงกวา่กลุ่มควบคุม อีกทั้งยงัมีงานวจิยัของ 

(Pagader, Lisa, Read, & Jason, 2014)ไดศึ้กษาหาประสิทธิภาพของการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา

เป็นฐานวา่สามารถน ามาใชเ้ป็นวธีิการสอนภาษาองักฤษไดห้รือไม่ ผูว้จิยัไดศึ้กหาทั้งผลดีและ

ผลเสียของการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน และหาความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการเรียนรู้

โดยใชปั้ญหาเป็นฐานกบัหลกัสูตรการเรียนการสอนของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาในประเทศ

สวเีดน โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษาขอ้มูลจากงานวจิยัท่ีมีอยู ่ ผลการศึกษาพบวา่ มีงานวจิยัจ  านวนไม่มากท่ี

กล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานกบัหลกัสูตรการเรียนการ

สอนของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาในประเทศสวเีดน 

 จากการศึกษาความส าคญั ปัญหาและแนวคิดดงักล่าว ผูว้จิยัเห็นวา่ การพฒันาทกัษะการ

อ่านภาษาองักฤษโดยใชปั้ญหาเป็นฐานเป็นส่ิงท่ีส าคญั ดงันั้นผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะน าเอาการจดัการ

เรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานมาช่วยแกปั้ญหาและพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ

ใหก้บัผูเ้รียน ชั้นปีท่ี 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัศิลปากร ผล

การพฒันาดงักล่าวจะเป็นแนวทางช่วยใหผู้เ้รียนสามารถอ่าน คิดวเิคราะห์ และช่วยพฒันา
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ความสามารถในการอ่านบทอ่านระดบัสูงได ้ รวมถึงสามารถใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารใน

ชีวติประจ าวนัได ้

วตัถุประสงค์ในการวจัิยการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบทกัษะการอ่านภาษาองักฤษของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะวศิวกรรมศาสตร์

และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัศิลปากร ก่อนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน 

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัศิลปากร ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

ค าถามในการวจัิยการวจัิย 

1. ทกัษะในการอ่านภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลงัไดรั้บการสอนดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้

โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ส าหรับชั้นปีท่ี 1 คณะวศิวกรรมศาสตร์และ เทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

มหาวทิยาลยัศิลปากร ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน สูงกวา่ทกัษะในการอ่านภาษาองักฤษก่อนเรียนหรือไม่ 

2. นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 

เป็นอยา่งไร 

สมมติฐานในการวจัิย 

1. ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะวศิวกรรมศาสตร์ และ เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัศิลปากร ระดบัความสามารถหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

2. ความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะ

วศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัศิลปากร มีระดบัความคิดเห็นในระดบัดี 

ขอบเขตของการศึกษา 

 ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะวศิวกรรมศาสตร์และ 

เทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัศิลปากร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559  จ  านวน 1300 คน ท่ี

ลงเรียนรายวชิา 081103 English Skills Development 



 
7 

 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะวศิวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัศิลปากร ท่ีลงเรียนรายวชิา English Skills Development ใน

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จ  านวน  34 คน โดยใชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย ใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วย

การสุ่ม จ านวน 1 กลุ่ม  

             ระยะเวลาในการวจัิย 

ด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 โดยใชร้ะยะเวลาในการทดลองจ านวน 

20 คาบเรียน  คาบละ 50 นาที ซ่ึงเป็นการเรียนในชั้นเรียน 4 คาบ และ คน้ควา้ดว้ยตนเอง 1 คาบ ต่อ 

หน่ึงสัปดาห์ เป็นเวลาทั้งหมด 4 สัปดาห์  

ตัวแปรทีศึ่กษา 

ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

ตวัแปรตาม   ไดแ้ก่  

1. ทกัษะในการอ่านภาษาองักฤษของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะวศิวกรรมศาสตร์ และ 
เทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัศิลปากร  

2. ความคิดเห็นของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะวศิวกรรมศาสตร์ และ เทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยัศิลปากร ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน หมายถึง แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันา

ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนตามขั้นตอนการสอนโดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน จ านวน 4 บท โดยพิจารณาบทอ่านท่ีมีหวัขอ้ท่ีคลา้ยคลึงกบับทอ่านในหนงัสือ 

รายวชิา 081 103 English Skills Development เป็นหลกั   

2. ทกัษะในการอ่าน หมายถึง คะแนนของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการท า

แบบทดสอบวดัทกัษะทางการอ่านท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน โดยวดัความสามารถในการใชท้กัษะอ่าน

ภาษาองักฤษ ดงัน้ี การเดาค าศพัทจ์ากบริบท, การหาประโยคใจความส าคญัของยอ่หนา้, การหา

รายละเอียดของยอ่หนา้, การหาสรรพนามอา้งอิง และความเขา้ใจในบทอ่าน 

3. แบบทดสอบทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ หมายถึง แบบวดัความสามารถทางการอ่านท่ี

มีเน้ือหาเฉพาะทกัษะการอ่าน ท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ตารางก าหนดเน้ือหา และท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 

สอดคลอ้งกบัการวดัผลการอ่านของผูเ้รียน เป็นขอ้สอบแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 35 ขอ้ ใช้

เวลาสอบ 50 นาที 

4. ความคิดเห็นของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะวศิวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

มหาวทิยาลยัศิลปากร หมายถึง ความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น

ฐาน ดา้นเน้ือหา รูปแบบการจดักิจกรรมและประโยชน์ท่ีไดรั้บ      ซ่ึงเป็นแบบสอบถามท่ีใชม้าตรา

ส่วนประเมินค่า (Rating scale)ตามวธีิของ Likert  

5. นกัศึกษา หมายถึง ผูเ้รียนชั้นปีท่ี 1 คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

มหาวทิยาลยัศิลปากร ท่ีลงทะเบียนในรายวชิา 081 103 English Skills Development ในภาคเรียนท่ี 

2 ปีการศึกษา 2559 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถก าหนดกรอบแนวคิดในการ

วจิยัไดด้งัน้ี 



 

 
 

10 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 (Problem Based Learning)  

การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยการเรียนรู้เป็นผลมาจาก

กระบวนการท าความเขา้ใจและแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเป็นระบบดว้ยตนเอง ซ่ึงปัญหานั้นเป็นสถานการณ์ท่ีผูเ้รียนจะตอ้งพบและ

ปฏิบติัดว้ยตนเอง และแสวงหาแนวทางการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง  มีผูส้อนเป็นผูส้นบัสนุนและอ านวยความสะดวกในการ

เรียน  วตัถุประสงคเ์พื่อให ้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้เน้ือหาวชิาไดต้ามท่ีตอ้งการ ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง คิดเป็น แกปั้ญหาเป็น 
มีการตดัสินใจท่ีดี ตลอดจนสามารถน าไปแกปั้ญหาในชีวติประจ าวนัไดแ้ละการท างานเป็นกลุ่มได ้ 

ผูว้จิยัไดส้ร้างแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานข้ึน เพ่ือพฒันาทกัษะการอ่านของผูเ้รียน มีขั้นตอนการสอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนในการสอนภาษาองักฤษโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

 PBL Pre-steps 

 PBL Cycle 
1. เตรียมความพร้อม (Preteach)  
2. น าเขา้สู่ปัญหาและค าศพัท ์(Introduce Problem and Vocabulary)  
3.  แบ่งกลุ่มและแนะแหล่งเรียนรู้ (Group Students, Provide Resource) 
4.  สงัเกตการณ์และสนบัสนุน (Observe and  Support)  
5. ติดตามและประเมิน(Follow Up and Assess Progress) 

 PBL Product 

 

ทกัษะในการอ่านภาษาองักฤษของ

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะวศิวกรรมศาสตร์

และเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลยั

ศิลปากร 

ความคิดเห็นของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะ

วศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัศิลปากร ท่ีมีต่อ

การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
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บทที ่2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

ในงานวจิยัน้ี ผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาวรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่าน 

กระบวนการอ่าน กลวธีิการอ่าน การจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน และงานวจิยัท่ี

เก่ียวขอ้ง มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. การอ่าน 

1.1 ความหมายของการอ่าน 

1.2 ความส าคญัของการอ่าน 

1.3 ความเขา้ใจในการอ่าน 

1.4 ทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 

1.5 ระดบัความเขา้ใจในการอ่าน 

1.6 กระบวนการอ่าน 

1.6.1 กระบวนการอ่านพื้นฐานไปสู่กระบวนการอ่านในระดบัสูง (Bottom Up 

Model) 

1.6.2 กระบวนการอ่านในระดบัสูงไปสู่กระบวนการอ่านในระดบัพื้นฐาน                       

(Top- down Model) 

1.6.3 กระบวนการอ่านแบบปฏิสัมพนัธ์ (Interactive Approach) 

1.7 ทฤษฎีโครงสร้างความรู้เดิม (Schema Theory) 

1.8 จุดประสงคก์ารอ่าน 

1.9 ประเภทและวธีิการอ่าน 

1.10 ขั้นตอนการอ่านภาษาองักฤษ 

1.11 การประเมินการอ่าน 

2. การจดัการเรียนการสอนภาษาโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

2.1 ประวติัความเป็นมาของการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

2.2 ความหมายของการเรียนการสอนภาษาโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
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2.3 วตัถุประสงคข์องการเรียนการสอนภาษาโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

2.4 ขั้นตอนการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

2.5 บทบาทของผูเ้รียนและผูส้อน 

2.6 แนวทางการวดัและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

2.7 ขอ้ดีและขอ้เสียของการเรียนการสอนภาษาโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

3. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่าน 

3.2 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่านโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

 

1. การอ่าน 

1.1 ความหมายของการอ่าน  

การอ่าน คือ ความเขา้ใจในสัญลกัษณ์ เคร่ืองหมาย รูปภาพ ตวัอกัษร ค าและขอ้ความท่ีพิมพ์

หรือเขียนข้ึนมา 

(Goodman, Watson, & Burke, 1987) กล่าววา่ การอ่านเป็นกระบวนการทางภาษาศาสตร์

เชิงจิตวทิยา ผูอ่้านจะเลือกตวัช้ีแนะ (clue) ท่ีปรากฏในบทอ่านเพื่อเดาความหมายของเน้ือเร่ือง

ทั้งหมดขณะท่ีอ่าน นอกจากนั้น การอ่านยงัเป็นกระบวนการท่ีเร่ิมตน้ดว้ยการรับรู้ของสมอง 

ในขณะท่ีสมองรับรู้ตวัอกัษร ผูอ่้านตอ้งมีการคาดการณ์ล่วงหนา้ โดยอาศยัความรู้เดิมและ

ประสบการณ์ของผูอ่้าน 

(Harris, Larry , Smith, & Carl 1976)ไดก้ล่าวถึงการอ่านวา่ เป็นรูปแบบหน่ึงของการส่ือ

ความหมาย เป็นการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ข่าวสาร และความรู้ระหวา่งผูเ้ขียนและผูอ่้าน ใน

ลกัษณะการส่ือความระหวา่งกนัและกนั โดยผูเ้ขียนแสดงความคิดเห็นของตวัเองผา่นทางตวัอกัษร

ตามรูปแบบการเขียนของแต่ละคน ส าหรับผูอ่้านก็จะพยายามถอดความจากตวัอกัษรท่ีผูเ้ขียนได้

เขียนไว ้ ซ่ึงความสามารถในการถอดความน้ี ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์เดิมของผูอ่้าน คือ ความคุน้เคย

ในหวัขอ้เร่ือง ความคิดท่ีส าคญัของเร่ือง ตลอดจนความรู้ทางภาษาของผูอ่้าน 
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(Morris & Stewart-Dore, 1984)ไดก้ล่าวถึงการอ่านไวว้า่ การอ่าน คือกระบวนการซ่ึงผูอ่้าน

รับขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกน าเสนอ ผูเ้ขียนเป็นผูส่้งข่าว ผูอ่้านจึงเป็นผูแ้ปลรหสัเหล่านั้นตามความรู้และ

ประสบการณ์เดิมของตน ซ่ึงน าไปสู่เป้าหมายหลกัของการอ่าน คือ ผูอ่้านตอ้งคิดเป็นและเขา้ใจ

ความหมายของส่ิงท่ีอ่าน 

(Heilman, Blair, & Rupley, 1994)ไดใ้หค้วามหมายของการอ่านวา่ เป็นกระบวนการท่ี

ซบัซอ้นข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง ซ่ึงมีผลกบัความพยายามในการแปลความส่ิงท่ีอ่าน เช่น 

ประสบการณ์และความคิดเดิมเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน กลวธีิในการจดจ าค าศพัท ์ ความสามารถในการ

ใหเ้หตุผล จุดประสงคข์องการอ่าน ส่ิงแวดลอ้ม การกระตุน้ และความซบัซอ้นของบทอ่าน เป็นตน้ 

(Leu & Kinzer, 1995)ไดก้ล่าวถึงการอ่านวา่ เป็นกระบวนการท่ีผูอ่้านมีปฏิสัมพนัธ์กบั

ตวัอกัษร ผูอ่้านใชค้วามรู้เดิมในการเรียนรู้ตอบสนอง และท าความเขา้ใจสัญลกัษณ์ต่างๆ 

ความสามารถดา้นภาษาเป็นปัจจยัส าคญัในการท าความเขา้ใจ และตีความของส่ิงท่ีอ่าน 

(ราชตยสถาน, 2538)ใหค้วามหมายของการอ่านไวว้า่ การอ่าน คือ วา่ตามตวัหนงัสือ, ออก

เสียงตามตวัหนงัสือ, ดูหรือเขา้ใจความจากตวัหนงัสือ, สังเกต หรือพิจารณาดูเพื่อให้เขา้ใจ, คิด, นบั 

 (เปล้ือง ณ นคร, 2542)ไดใ้หค้วามหมายของการอ่านไวด้งัน้ี การอ่านเป็นกระบวนการทาง

สติปัญญาท่ีผูอ่้านรับรู้ตวัอกัษร สัญลกัษณ์ ตลอดจนคน้หาความหมาย ความเขา้ใจความหมายและ

แปลส่ิงท่ีไดรั้บรู้มา ซ่ึงส่ิงท่ีไดรั้บรู้มานั้นเป็นความคิดท่ีตอ้งอาศยัประสบการณ์เดิมและจินตนาการ

ของผูอ่้านเอง มาช่วยพิจารณาความหมายของส่ิงท่ีอ่านนั้นจนเกิดความเขา้ใจในท่ีสุด การอ่านเป็น

การส่ือความหมายระหวา่งผูเ้ขียนและผูอ่้านโดยมีขอ้เขียนเป็นส่ือกลาง หนา้ท่ีของผูอ่้านคือการ

คน้หาความหมายจากขอ้เขียนนั้นๆ 

(สมุทร เซ็นเชาวนิช, 2546)ไดใ้หค้วามหมายของการอ่านไวด้งัน้ี การอ่าน คือการส่ือ

ความหมายระหวา่งผูเ้ขียนและผูอ่้าน ซ่ึงมีกระบวนการถอดรหสั ผูเ้ขียนจะอยูใ่นฐานะของผูบ้นัทึก

รหสัความคิด(Encoder) ส่วนผูอ่้านจะเป็นผูถ้อดรหสัความคิด (Decoder) 

 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2559)กล่าววา่ การอ่านเป็นกระบวนการปฎิสัมพนัธ์ระหวา่งผูอ่้าน

กบัผูเ้ขียน โดยอาศยัตวัอกัษรเป็นส่ือกลางในการส่ือสาร โดยอาศยัความรู้ ประสบการณ์เดิมของ

ผูอ่้านมาช่วยในการตีความ และสรุปความ เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในการอ่าน 
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จากนิยามขา้งตน้ สรุปไดว้า่ การอ่าน คือ การเขา้ใจความจากตวัหนงัสือ ผูอ่้านสามารถ

พิจารณา จบัใจความส าคญัจากขอ้ความได ้ โดยมีผูเ้ขียนเป็นผูส่้งสารใหผู้อ่้าน ผา่นตวัหนงัสือ 

เพื่อใหผู้อ่้านเขา้ใจเร่ืองราวจากตวัเน้ือหาเอง หรือใชป้ระสบการณ์และความรู้เดิมร่วมดว้ย  อีกทั้ง

การอ่านก็มีความส าคญักบัมนุษยใ์นทุกช่วงวยัเช่นเดียวกนั  

1.2 ความส าคญัของการอ่าน  

การอ่านนั้นช่วยสนองตอบความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย ์เน่ืองจากมนุษยจ์  าเป็นตอ้งรับรู้

ข่าวสาร ต่างๆรอบตวั ซ่ึงการอ่าน ช่วยสนองตอบต่อขอ้สงสัยได ้ เช่น การอ่านข่าวหนงัสือพิมพ ์

หรืออ่านความรู้ผา่นหนงัสือ และขอ้มูลออนไลน์ เป็นตน้ ดงัท่ี (ฉววีรรณ คูหาภินนัท,์ 2545)ได้

กล่าวถึงความส าคญัของการอ่านไวว้า่ ผูท่ี้ไม่สามารถอ่านหนงัสือไดจ้ะไม่ไดรั้บข่าวสารในแต่ละ

วนั และผูท่ี้อ่านไดเ้คยไดรั้บข่าวสาร ถา้วนัใดไม่ไดรั้บข่าวสารนั้นจะรู้สึกหงุดหงิด ไม่มีความสุข 

เพราะข่าวท าใหชี้วิตของคนอ่านมีความหมาย ถา้ไม่ไดรั้บข่าวสารใดๆ ไม่วา่จะเป็นข่าวดีหรือข่าว

ร้าย จะเปรียบเสมือนคนหูหนวกตาบอด ไม่รู้เร่ืองโลกภายนอก 

การอ่านนั้นมีความส าคญักบัมนุษยใ์นทุกช่วงวยั ไม่วา่จะอยูใ่นวยัเด็ก วยัท างาน หรือวยั

ผูใ้หญ่ ในแต่ละช่วงของชีวิตลว้นมีความเก่ียวขอ้งกบัการอ่านทั้งส้ิน โดยเฉพาะอยา่งยิง่การอ่านมี

ส่วนช่วยในการพฒันาการศึกษาและการท างาน ซ่ึงตรงกบัท่ี (บนัลือ พฤกษะวนั, 2546)ไดก้ล่าวไว้

วา่ การอ่านเป็นประจ าจะช่วยลบัสมองและความคิดใหเ้ฉียบแหลมเพราะการอ่านเป็นเคร่ืองมือ

ส าคญัท่ีจะช่วยพฒันาความคิดส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการคิด (Thinking Process)  อนัจะ

น าไปใชใ้นการพดู ฟัง อ่าน และเขียนหลกัภาษาไดดี้ การอ่านมีความส าคญัมากข้ึนในโลกปัจจุบนั 

เพราะเป็นโลกของขอ้มูลข่าวสาร มีหนงัสือพิมพแ์ละส่ือต่างๆมากมาย รวมทั้งส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ความรู้ใหม่ๆและเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีจะตอ้งติดตามใหท้นัต่อเหตุการณ์ การอ่านท าใหค้นทนัสมยั 

ทนัเหตุการณ์  

นอกจากน้ีการอ่านยงัช่วยเสริมความรู้ใหผู้อ่้านไดมี้วิจารณญาณในการเช่ือเร่ืองต่างๆ 

เน่ืองจากผูอ่้านไดติ้ดตามข่าวสารและความรู้จากแหล่งท่ีอ่านแลว้ ก็จะสามารถพิจารณาข่าวสารท่ีมา

ยงัตนไดอ้ยา่งมีเหตุมีผล ไม่หลงเช่ือเร่ืองกล่าวอา้งใดง่ายๆ อีกทั้ง (ศิริพร ลิมตระการ, 2539) ยงั

เล็งเห็นความส าคญัของการอ่านในประเด็นของการน าทกัษะอ่านไปใชค้วบคู่กบัทกัษะอ่ืนๆอีกดว้ย 
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โดยกล่าววา่ การอ่านมีประโยชน์มากและจ าเป็นตอ้งพฒันาทกัษะการอ่านควบคู่ไปกบัทกัษะภาษา

ดา้นอ่ืน เช่นการฟัง การพดู และการเขียนเพื่อช่วยใหผู้อ่้านใชภ้าษาของตนส่ือความหมายไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ ในปัจจุบนัยคุของข่าวสารการอ่านจึงมีความส าคญัมากในชีวติประจ าวนัของทุกคน 

ขอ้มูลหรือความเจริญแทบทุกดา้นไดรั้บการเผยแพร่ในรูปของส่ิงตีพิมพม์ากมาย บุคคลในวงการ

ต่างๆจึงควรมีความรู้ความสามามารถในการอ่านเพื่อพฒันาตนเอง 

อีกทั้ง (พนอ สงวนแกว้, 2553) ยงัไดส้รุปถึงความส าคญัของการอ่านไวว้า่ การอ่านเป็น

ปัจจยัหน่ึงท่ีท าใหผู้อ่้านไดเ้กิดความคิด ไดค้วามรู้ และมีโลกทศัน์ท่ีกวา้งไก รวมไปถึงท าใหผู้อ่้าน

สามารถอ่านดว้ยความรู้สึกเพลิดเพลิน ซาบซ้ึงไปกบัความไพเราะของภาษา ก่อให้เกิดภาพพจน์และ

จินตนาการไดเ้ป็นอยา่งดี การอ่านจึงนบัเป็นทกัษะท่ีส าคญัในการเรียนรู้ตลอดชีวติของมนุษย ์

กล่าวโดยสรุปไดด้งัน้ี ความส าคญัของการอ่านนั้นมีความส าคญัส าหรับทุกคนในทุกเพศ

ทุกวยั เน่ืองจากการอ่านไม่ไดจ้  ากดัอยูเ่พียงแค่ในเร่ืองการศึกษาเท่านั้น แต่การอ่านเป็นส่วนหน่ึงใน

ชีวติประจ าวนัของทุกคน ไม่วา่จะเป็นการอ่านส่ิงพิมพเ์พื่อรับรู้ข่าวสารประจ าวนั หรือการอ่านเพื่อ

รับรู้ถึงค าเตือนต่างๆ อีกทั้งการอ่านยงัมีส่วนช่วยใหผู้อ่้านสามารถพฒันาความสามารถในการศึกษา

และผูอ่้านจ าเป็นตอ้งน าทกัษะการอ่านไปประยกุตใ์ชก้บัทกัษะอ่ืนๆเพื่อประโยชน์สูงสุด แต่ก่อนท่ี

ผูอ่้านจะสามารถพฒันาทกัษะของตนไดน้ั้น ผูอ่้านตอ้งมีความเขา้ใจในการอ่านก่อนเป็นอนัดบัแรก 

1.3 ความเขา้ใจในการอ่าน 

การอ่านในแต่ละคร้ังนั้น ส่ิงส าคญัท่ีสุดคือ ความเขา้ใจในการอ่าน เน่ืองจากการอ่าน

มิไดห้มายถึงการจ าตวัอกัษร หรือออกเสียงตวัสะกดใหถู้กตอ้งเท่านั้น ทวา่ผูอ่้านจะตอ้งใช้

ความสามารถ การคิด สรุป หาความสัมพนัธ์ของเร่ืองท่ีอ่านใหไ้ด ้ อีกทั้งจะตอ้งเขา้ใจวตัถุประสงค์

ของผูเ้ขียนท่ีตอ้งการส่ือออกมาอีกดว้ย มีนกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัความเขา้ใจ

ในการอ่าน ดงัน้ี ความคิดเห็นของ  (Williams, 1986) ท่ีวา่ความเขา้ใจเป็นจุดหมายหลกัของการอ่าน

ทั้งปวง เป็นกระบวนการท่ีผูอ่้านตอ้งแปลความหมาย มีความเห็นสอดคลอ้ง และสร้างความเขา้ใจ

ในสัญลกัษณ์ท่ีอ่าน การท่ีผูอ่้านเพียงแต่ออกเสียงสะกดตามตวัอกัษร โดยจบัใจความอะไรไม่ได ้ไม่

ถือวา่เป็นการอ่าน ซ่ึงความเห็นดงักล่าวสอดคลอ้งกบั  (Shepherd, 1975) และ (Gunning, 1992b) ท่ี

มีความเห็นวา่ ความเขา้ใจในการอ่านเป็นความสามารถของผูอ่้าน ท่ีจะใชค้วามคิดติดตามขอ้ความท่ี
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ผูเ้ขียนเขียนไว ้ ผูอ่้านจะตอ้งเขา้ใจภาษาของผูเ้ขียน เขา้ใจถึงจุดประสงคข์องผูเ้ขียนและ

ตีความหมายใหต้รงกบัความตั้งใจของผูเ้ขียน 

(Anderson, 1985) ไดก้ล่าวถึงความเขา้ใจในการอ่านวา่เป็นกระบวนการในการสร้าง

ความเขา้ใจในสัญลกัษณ์ท่ีเป็นตวัแทนความคิดของผูเ้ขียน ผูอ่้านจะตอ้งน าความรู้เดิมท่ีจดัเก็บไวใ้น

สมองพร้อมทั้งประสบการณ์เดิมของตน มาปฏิสัมพนัธ์เขา้กบัส่ิงท่ีผูเ้ขียนน าเสนอในบทอ่าน 

นอกจากน้ี (Blair, R, & others, 1992) มีความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ ความเขา้ใจในการ

อ่านนั้น เป็นผลมาจากการมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนั ระหวา่งองคป์ระกอบส่วนตวัของผูอ่้านซ่ึงไดแ้ก่ 

แรงจูงใจ ประสบการณ์เดิม ความรู้เดิม จุดประสงคใ์นการอ่าน ความรู้ในวงค าศพัท ์ ความรู้ดา้น

เน้ือหาวชิา ความสามารถในการถอดความ และความรู้เก่ียวกบักระบวนการในการเรียนรู้ 

(metacognitive) กบัองคป์ระกอบทางเน้ือหาท่ีอ่าน ไดแ้ก่ ตวัเน้ือหา ลีลาการเขียนของผูเ้ขียน 

โครงสร้างของบทอ่าน ความน่าอ่านของบทอ่าน และชนิดของส่ือท่ีเน้ือหาปรากฏอยู ่ องคป์ระกอบ

ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริบทในขณะท่ีนกัเรียนอ่าน ไดแ้ก่ ความเช่ือและความคาดหวงัของผูอ่้าน เก่ียวกบั

องคป์ระกอบของ สภาพการสอนของครูและปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียน 

(กรมวชิาการ, 2544) ไดก้ล่าวถึงความเขา้ใจในการอ่านวา่ เป็นจุดมุ่งหมายปลายทาง

ของการอ่านทุกชนิด ผูท่ี้มีความสามารถในการอ่านจะตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถจดจ า

รายละเอียดท่ีส าคญัได ้จบัใจความได ้ล าดบัความคิดเห็นทั้งท่ีคลา้ยคลึงกนัและขดัแยง้กนัได ้รวมทั้ง

ผูเ้ขียนสรุปได ้ ความสามารถในการอ่านสูงจะอ่านไดเ้ร็ว จบัใจความไดถู้กตอ้ง รู้จกัวเิคราะห์และ

ประเมินค่าในการอ่านไดดี้ ซ่ึงตอ้งไดรั้บการฝึกฝน และอาศยัประสบการณ์ทางดา้นภาษาท่ีมีอยูเ่ขา้

ช่วยในการคิดหาเหตุผล 

กล่าวโดยสรุป ความเขา้ใจในการอ่านนั้นเป็นการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูอ่้าน และ

องคป์ระกอบทางเน้ือหาท่ีอ่าน โดยผูอ่้านจะตอ้งมีความรู้เดิม เขา้ใจจุดประสงคใ์นการอ่านและ

เน้ือหาของบทอ่านจะตอ้งมีองคป์ระกอบท่ีครบถว้น มีโครงสร้างของบทอ่าน มีความน่าอ่าน เม่ือ

องคป์ระกอบทั้งสองนั้นตรงกนั ผูอ่้านก็สามารถเขา้ใจบทอ่านได ้ ทั้งน้ีส่ิงส าคญัท่ีช่วยใหผู้อ่้านมี

ความเขา้ใจในการอ่านไดก้็คือ ทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
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1.4  ทกัษะการอ่านเพือ่ความเข้าใจ 

การอ่านเพื่อความเขา้ใจ เป็นกระบวนการท่ีตอ้งใชท้กัษะการอ่านหลายทกัษะเพื่อ

น ามาพฒันาความสามารถในการอ่าน มีนกัการศึกษาหลายท่านไดจ้  าแนกและวเิคราะห์ทกัษะการ

อ่านยอ่ยๆ เพื่อน าไปใชใ้นการสอนอ่านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ ดงัต่อไปน้ี 

John, Lisbeth และ Marvin (1980, อา้งถึงใน (วชิชุดา ข าประถม, 2554)) จ  าแนกทกัษะ

ท่ีจ าเป็นส าหรับการอ่านเพื่อความเขา้ใจ ดงัต่อไปน้ี 

1. การเขา้ใจล าดบัเหตุการณ์ (Understanding sequence) คือ ทกัษะในการล าดบั

เหตุการณ์ในบทอ่าน ซ่ึงช่วยผูอ่้านในการท าความเขา้ใจและตีความบทอ่าน 

2. การตีความโครงสร้างประโยค (Interpreting sentence structure) คือ ทกัษะในการ

วเิคราะห์โครงสร้างประโยคซ่ึงประกอบดว้ยค าศพัทต่์างๆ โดยความหมายของประโยคข้ึนอยูก่บั

ล าดบัค าในประโยค 

3. การแปลความหมายจากเคร่ืองหมายวรรคตอน (Interpreting meaning through 

punctuation) คือ ทกัษะท่ีผูอ่้านใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนท่ีแสดงความส าคญัและความหมายของค า

ท่ีปรากฏในบทอ่านเพื่อการแปลความหมาย 

4. การหาความหมายของค าจากอุปสรรค ปัจจยั (Deriving meaning of words 

through prefixed and suffixes) คือ ทกัษะในการถอดความหมายของค าศพัทจ์ากค าอุปสรรคและค า

ปัจจยั 

5. การจดจ าความคิดหลกัในยอ่หนา้ (Recognizing main idea in paragraph) คือ 

ทกัษะในการแยกขอ้ความทัว่ไปท่ีบอกรายละเอียดของบทอ่านออกจากขอ้ความส าคญัท่ีเป็น

ความคิดหลกัของบทอ่านในยอ่หนา้ต่างๆ พร้อมทั้งจดจ าประเด็นหลกัเหล่านั้น 

6. การสร้างมโนภาพสรุปบทอ่านท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัเหตุผล (Drawing logical 

conclusion) คือ ทกัษะในการสรุปความจากเร่ืองท่ีอ่านรวมถึงการคาดเดาผลลพัธ์และการสังเกต

ความสัมพนัธ์ของความเป็นเหตุเป็นผลของขอ้ความในบทอ่าน 

7. การตีความหมายของค าศพัทจ์ากบริบท (Obtaining meaning of words through 

context) คือ ทกัษะในการอนุมานความหมายของค าศพัทท่ี์ไม่คุน้เคยหรือไม่ทราบความหมายจาก

บริบทในบทอ่าน 
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(Gibson, Jame. L, Ivancevich, & Donnelly, 1982)  แบ่งทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 

ดงัต่อไปน้ี 

1. ความรู้เก่ียวกบัความหมายค าศพัท ์

2. การตีความหมายของค าศพัท ์ หรือวลี ท่ีปรากฏในบทอ่านไดอ้ยา่งเหมาะสมกบั

บริบท 

3. การติดตามเร่ืองราวในบทอ่านและระบุอา้ง โดยใชข้อ้มูลอา้งอิงจากขอ้มูลในบท

อ่าน 

4. การคดัเลือกแนวคิดหลกัในบทอ่าน 

5. การตอบค าถามซ่ึงค าตอบแสดงไวอ้ยา่งตรงไปตรงมาในบทอ่าน 

6. การตอบค าถามซ่ึงค าตอบปรากฏในบทอ่านโดยนยั 

7. การอนุมานเน้ือเร่ืองในบทอ่าน 

8. จดจ าความรู้ทางภาษาท่ีไดจ้ากบทอ่านตลอดจนซาบซ้ึงในอารมณ์ ความรู้สึกท่ี

ผูเ้ขียนถ่ายทอดมายงัผูอ่้าน 

9. การตดัสินเก่ียวกบัจุดประสงค ์ ความตั้งใจ และทศันคติของผูเ้ขียน รวมถึงการ

อนุมานของผูเ้ขียน 

(P. Harris, 1969) กล่าววา่ องคป์ระกอบท่ีจ าเป็นส าหรับการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 

ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1. ความรู้เก่ียวกบัภาษาและสัญลกัษณ์ทางภาษา กล่าวคือ ความสามารถในการท า

ความเขา้ใจ ความหมายของค าทั้งง่ายและยากท่ีปรากฏในขอ้ความของบทอ่าน การเขา้ใจระบบค า 

โครงสร้างประโยคในรูปแบบภาษาเขียน การเขา้ใจขอ้ความยาวๆท่ีรวมประโยคยอ่ยๆหลาย

ประโยค หลายความหมายเขา้ดว้ยกนั และการเขา้ใจสัญลกัษณ์ทางภาษา เช่นเคร่ืองหมายต่างๆ การ

ใชต้วัพิมพใ์หญ่ และการยอ่หนา้ เป็นตน้ 

2. ความรู้ในแง่ความคิด กล่าวคือ ความสามารถในการระบุจุดประสงคข์องผูเ้ขียน

และใจความส าคญัของขอ้ความท่ีอ่าน ความสามารถท าความเขา้ใจความคิดยอ่ยๆ และสามารถสรุป

และใหค้วามคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 
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3. ความรู้เก่ียวกบัอารมณ์และลีลาของเร่ืองท่ีอ่าน กล่าวคือ ความสามารถท าความ

เขา้ใจเก่ียวกบัเจตคติของผูเ้ขียนต่อเร่ืองท่ีผูเ้ขียนเขียนและเจตคติของผูเ้ขียนท่ีมีต่อผูอ่้าน การเขา้ใจ

อารมณ์และบรรยากาศของเร่ือง และความสามารถในการระบุวธีิและแนวการเขียนท่ีผูเ้ขียนใช้

แสดงความคิดเห็น 

 (Dallman, Martha, & others, 1978) แบ่งทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจ ดงัน้ี 

1. การหาแนวคิดหลกัของเร่ือง (Finding the main idea) 

2. การเลือกรายละเอียดท่ีส าคญัของเร่ือง (Selecting significant ideas) 

3. การท าตามค าสั่งหรือค าแนะน าท่ีปรากฏในบทอ่าน (Following directions) 

4. การตอบค าถาม (Answering questions) 

5. การสรุปความและรวบรวมเรียบเรียงเน้ือหา (Making summaries and organizing 

material) 

6. การเขา้ใจเน้ือเร่ืองโดยรวมของบทอ่านและบทสรุป (Arriving at generalizations 

and coming to conclusions) 

7. การคาดเดาผลลพัธ์ท่ีจะเกิดข้ึน (Predicting outcomes)  

8. การประเมินผล (Evaluation) 

(Coedy, 1981) กล่าววา่ การอ่านเป็นการปฏิสัมพนัธ์กนัระหวา่งองคป์ระกอบ 3 ส่วน 

คือ 

1. ความสามารถเชิงมโนทศัน์ (Conceptual abilities) หมายถึง ความสามารถทาง

สติปัญญาทัว่ๆไป ท่ีจะคน้หามโนทศัน์ของเร่ืองท่ีอ่าน 

2. ความรู้เดิม (Background knowledge) หมายถึง พื้นความรู้ของผูอ่้านเก่ียวกบัเร่ืองท่ี

อ่าน ผูอ่้านจะอ่านเร่ืองท่ีอ่านไดเ้ร็วข้ึน และเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านง่ายข้ึนเม่ือผูอ่้านมีความรู้พื้นบานทาง

วฒันธรรมคลา้ยคลึงกบัวฒันธรรมของผูเ้ขียนและมีความรู้เดิมเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีอ่าน ตลอดจนการ

อ่านเร่ืองท่ีผูอ่้านคุน้เคยและกิจกรรมท่ีผูอ่้านปฏิบติัในชีวติประจ าวนัยอ่มส่งผลใหผู้อ่้านประสบ

ผลส าเร็จในการอ่านยิง่ข้ึน 
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3. กลวธีิดา้นกระบวนการ (Process strategies) หมายถึง ความรู้เก่ียวกบัการน ากลวธีิ

ในการอ่านมาใช ้ ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบยอ่ยของความสามารถในการอ่าน และเป็นวธีิท่ีท าใหผู้อ่้าน

เกิดความเขา้ใจในส่ิงท่ีอ่าน เป็นทกัษะทางดา้นภาษาทัว่ๆไป เช่น การหาความหมายของสัญลกัษณ์

ท่ีเขียน การรวมเสียงกบัความหมายของค าเขา้ดว้ยกนั และการอ่านโดยใหค้วามส าคญักบัค าส าคญั

ของบทอ่านนั้นๆ เป็นตน้ 

(Williams, 1986) กล่าววา่ องคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีช่วยใหก้ารอ่านมีประสิทธิภาพ 

ประกอบดว้ย 

1. ความรู้เก่ียวกบัระบบการเขียน (Knowledge of the writing system) คือ ผูอ่้านตอ้ง

คุน้เคยกบัการผสมตวัอกัษร การสะกดค า 

2. ความรู้เร่ืองภาษา (Knowledge of the language) คือ ผูอ่้านมีความรู้เร่ืองรูปแบบ

ของค า ความหมายของค า โครงสร้างและไวยากรณ์ของภาษาเขียน 

3. ความสามารถในการตีความ (Ability to interpret) คือ เหตุเพราะการเขา้ใจในบท

อ่าน ไม่ใช่การท าความเขา้ใจขอ้ความแต่ละประโยคโดยไม่มีความสัมพนัธ์กนั ผูอ่้านตอ้งเขา้ใจ

จุดประสงคข์องบทอ่าน รู้วธีิการเรียบเรียงประโยคเป็นขอ้ความท่ีต่อเน่ืองกนั และเขา้ใจ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งประโยค 

4. ความรู้รอบตวัทัว่ไป (Knowledge of the world) คือ ผูอ่้านควรน าความรู้รอบตวั

ทัว่ไป และประสบการณ์ต่างๆมาเช่ือมโยงกนัขณะอ่าน โดยความรู้และประสบการณ์เหล่านั้นช่วย

ใหผู้อ่้านเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านไดดี้ยิง่ข้ึนและประสบผลส าเร็จในการอ่านง่ายยิง่ข้ึน 

(Gunning, 1992a) กล่าววา่ การอ่านเพื่อความเขา้ใจประกอบดว้ยกลวธีิ ดงัต่อไปน้ี 

1. การเตรียม (Preparing strategies) คือ กระบวนการเตรียมกลวธีิท่ีใชใ้นการอ่าน การ

กระตุน้ความรู้เดิมเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านก่อนอ่านบทอ่าน การคาดเดาเน้ือเร่ืองและเหตุการณ์ต่างๆท่ี

เกิดข้ึนในบทอ่าน ตลอดจนการตั้งเป้าหมายและวตัถุประสงคใ์นการอ่าน 
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2.  การเลือกและการรวบรวม (Selecting and organizing strategies) คือ การเลือกและ

ระบุรายละเอียดท่ีส าคญัในบทอ่านอีกทั้งเช่ือมโยงรายละเอียดท่ีส าคญัเหล่านั้น กล่าวคือ ผูอ่้านระบุ

ความคิดหลกัและรายละเอียดในแต่ละยอ่หนา้ ตลอดจนการสรุปความบทอ่าน 

3. การอธิบายเพิ่มเติม (Elaborating strategies) คือการสอนท่ีกระตุน้ใหผู้อ่้าน

เช่ือมโยงความรู้เดิมเก่ียวกบับทอ่านและขอ้มูลท่ีไดรั้บจากบทอ่าน โดยเกิดข้ึนทั้งระห่างและหลงั

การอ่าน ซ่ึงท าไดโ้ดยการอนุมานเร่ืองท่ีอ่านและใหผู้อ่้านเล่าเร่ืองหรือสรุปเร่ืองโดยส่ือความเขา้ใจ

ของผูอ่้านโดยการวาดรูป 

4. การฝึกซอ้มหรือบรรยาย (Rehearsing strategies) คือ ผูส้อนตั้งค  าถามเพื่อ

ตรวจสอบความเขา้ใจ ขณะเดียวกนัผูเ้รียนก็ตอบค าถามพร้อมทั้งน าขอ้มูลจากบทอ่านมาประกอบ 

นอกจากน้ี ผูเ้รียนยงัสนทนาแลกเปล่ียนความเขา้ใจกนัเก่ียวกบับทอ่าน 

5. การตรวจสอบ (Monitoring strategies) คือ การตรวจสอบความเขา้ใจในบทอ่าน

ของตนเอง ระหวา่งและหลงัการอ่าน ผูอ่้านตรวจสอบตนเองในเร่ืองความเขา้ใจเน้ือเร่ืองของบท

อ่าน และรับรู้ไดเ้ม่ือเกิดความไม่เขา้ใจในบทอ่าน หลงัจากนั้นจึงหาวธีิแกปั้ญหาดงักล่าว 

กล่าวโดยสรุป การอ่านเพื่อความเขา้ใจจะประกอบดว้ยทกัษะยอ่ยๆหลายระดบั แมว้า่

ผูเ้ช่ียวชาญจะมีเกณฑใ์นการแบ่งทกัษะยอ่ยท่ีแตกต่างกนั แต่โดยรวมแลว้เน้ือหาของทกัษะยอ่ยนั้น

ลว้นมีความคลา้ยคลึงกนั ไมว่า่จะเป็น ทกัษะท่ีผูอ่้านตอ้งใชค้วามสามารถในการหาความส าคญัของ

เร่ือง การล าดบัเหตุการณ์ การตีความ หรือการใชค้วามรู้เดิมมาช่วยประกอบในการอ่านเร่ือง เป็นตน้ 

ทั้งน้ีความเขา้ใจในการอ่านนั้นสามารถแบ่งระดบัไดห้ลายระดบั ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความเขา้ใจของผูอ่้าน

ตั้งแต่ระดบัเบ้ืองตน้ไปสู่ระดบัขั้นสูง 

 1.5 ระดับความเข้าใจในการอ่าน 

ความเขา้ใจในการอ่านของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระดบัสติปัญญา 

ความรู้ทางดา้นภาษา และประสบการณ์การเรียนรู้ ในการสอนอ่านผูส้อนตอ้งมีความรู้ในระดบัของ

ความเขา้ใจ เพื่อสามารถจดัการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมแก่ผูเ้รียน มีนกัการศึกษาไดจ้ดัระดบั

ความเขา้ใจต่างๆไวด้งัน้ี  
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Bermister (อา้งถึงใน (พาพร พึ่งศกัด์ิ, 2534) ไดแ้บ่งระดบัความเขา้ใจในการอ่านโดยอาศยั

แนวความคิดพื้นฐานจากนอร์ริส แซนเดอร์ (Norris Sander) ซ่ึงดดัแปลงมาจาก Bloom’s 

Taxonomy ไวด้งัน้ี 

1. ระดบัความจ า (Memory) เป็นระดบัความจ าในส่ิงท่ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวไว ้ เช่น การจ าหรือ

การเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้เทจ็จริง วนัท่ี ค  าจ  ากดัความ ใจความส าคญั และล าดบัเหตุการณ์ของเร่ือง 

2. ระดบัการแปลความ (Translation) เป็นการแปลขอ้ความหรือเร่ืองราวท่ีอ่าน เช่น การน า

ใจความส าคญัของเร่ืองแปลเป็นแผนภูมิ เป็นตน้ 

3. ระดบัการตีความ (Interpretation) เป็นระดบัความเขา้ใจท่ีผูอ่้านสามารถเขา้ใจในส่ิงท่ี

ผูเ้ขียน ไม่ไดก้ล่าวไวโ้ดยตรง เช่น หาสาเหตุเม่ือก าหนดผลมาให ้ การคาดคะเน หรือท านาย

เหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนต่อไป 

4. ระดบัการประยกุตใ์ช ้ (Application) เป็นระดบัความเขา้ใจท่ีผูอ่้านสามารถมอเห็น

หลกัการและน าไปประยกุตใ์ชจ้นประสบผลส าเร็จ 

5. ระดบัความซาบซ้ึง (Appreciation) ผูอ่้านจะตอ้งสามารถบอกเทคนิคและรูปแบบท่ี

ผูเ้ขียนใชใ้นการเร้าใหผู้อ่้านมีปฏิกิริยาตอบโต ้ ผูอ่้านจะตอ้งมีอารมณ์ร่วมต่อแนวคิดของเร่ือง 

สามารถบรรยายลกัษณะของตวัละครและเหตุการณ์ต่างๆได ้

6. ระดบัความเขา้ใจขั้นผสมผสาน (Integrative Comprehension) เป็นการรวม

ประสิทธิภาพในการจดจ าขอ้มูล เพื่อน าไปประยกุตก์บัประสบการณ์ในอดีตของแต่ละคนเพื่อ

ประโยชน์ในการอ่านทัว่ๆไป ถึงแมว้า่การแบ่งระดบัความเขา้ใจของแต่ละระดบัต่างก็มี

ความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนั รวมทั้งมีความส าคญัต่อความเขา้ใจของผูอ่้าน ดงันั้น ระดบัความเขา้ใจใน

การอ่านจึงจ าเป็นมากในการสอน เพื่อก าหนดจุดประสงคใ์นการอ่านของนกัเรียนใหเ้หมาะสมกบั

ระดบัสติปัญญาความรู้ทางดา้นภาษา และประสบการณ์เรียนรู้ของผูเ้รียน 

(Harris, Larry, Smith, & Carl, 1986) กล่าววา่ระดบัความเขา้ใจระดบัหน่ึงในการอ่าน เป็น

ส่ิงท่ีส าคญัท่ีผูส้อนตอ้งเขา้ใจเพื่อการจดักระบวนการเรียนการสอนใหเ้หมาะสม และไดจ้ดัระดบั

ความเขา้ใจในการอ่านไวด้งัน้ี 
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1. ระดบัความเขา้ใจความหมายตามตวัอกัษร (Literal Comprehension) เป็นระดบัความ

เขา้ใจระดบัหน่ึงในการอ่าน เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีผูส้อนตอ้งเขา้ใจเพื่อการจดักระบวนการเรียนการสอน

ใหเ้หมาะสม และไดจ้ดัระดบัความเขา้ใจส่ิงท่ีผูเ้ขียนเขียนไวไ้ดต้รง 

2. ระดบัความเขา้ใจในขั้นตีความ (Interpretation) หมายถึง การท่ีผูอ่้านสามารถเขา้ใจ

ความหมายของขอ้ความท่ีอ่านไดลึ้กซ้ึงกวา่ระดบัแรก เป็นการตีความส่ิงท่ีผูเ้ขียนมิไดก้ล่าวไว้

โดยตรง แต่เป็นความหมายท่ีแฝงอยูใ่นเน้ือความ 

3. ระดบัความเขา้ใจในขั้นมีวิจารณญาณ หรือการอ่านเชิงวเิคราะห์ (Critical Reading) 

หมายถึง การท่ีผูอ่้านเขา้ใจความหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยสามารถใชค้วามคิดของตนเอง

วเิคราะห์ ตดัสิน และประเมินส่ิงท่ีอ่านได ้ ซ่ึงผูอ่้านจะตอ้งมีความเขา้ใจในระดบัขั้นพื้นฐานและใน

ระดบัการตีความมาก่อนแลว้เป็นอยา่งดี 

สรปุ คือ ระดบัความเขา้ใจในการอ่านนั้น ผูอ่้านจะเขา้ใจไดม้ากนอ้ยเพียงใด จะข้ึนอยูก่บั

ประสบการณ์และทกัษะของตวัผูอ่้าน โดยการเขา้ใจในการอ่านจะมีล าดบัข้ึนตั้งแต่ขั้นตน้และไล่ลึก

ลงไปซบัซอ้นมากยิง่ข้ึน ซ่ึงแต่ละขั้นจะเป็นระดบัความเขา้ใจในการอ่านท่ีละเอียดข้ึนเร่ือยๆ ผูอ่้าน

จะเรียนรู้ และสร้างความสัมพนัธ์ของบทอ่านท่ีซบัซอ้นข้ึนได ้ โดยการท่ีผูอ่้านจะเขา้ใจบทอ่านใน

ระดบัต่างๆนั้น ส่ิงส าคญัท่ีช่วยใหผู้อ่้านเขา้ใจบทอ่านไดดี้ยิง่ข้ึนคือ กระบวนการอ่าน 

1.6 กระบวนการอ่าน 

1.6.1 กระบวนการอ่านพืน้ฐานไปสู่กระบวนการอ่านในระดับสูง (Bottom Up Model) 

         กระบวนการอ่านในระดบัน้ีผูอ่้านตอ้งไวต่อขอ้ความใหม่ หรือขอ้ความท่ีแตกต่างจาก

เร่ืองท่ีคาดคิดไวก่้อน การตีความของการอ่านในรูปแบบน้ีเช่ือวา่ความหมายซ่อนอยูใ่นตวัอกัษรซ่ึง

รวมกนัข้ึนมาเป็นขอ้ความหรือความหมาย ดงันั้นการสอนอ่านในลกัษณะน้ีจึงตอ้งเนน้เก่ียวกบั

ส่วนประกอบของภาษา เช่น ค าศพัทท่ี์อยูใ่นเร่ืองซ่ึงจะเป็นตวัช่วยใหเ้ขา้ใจความหมายของเร่ือง 

1.6.2 กระบวนการอ่านในระดับสูงไปสู่กระบวนการอ่านในระดับพืน้ฐาน (Top- 

Down Model)  

เป็นการใชค้วามรู้หรือประสบการณ์เดิมของผูอ่้านในการตีความ จึงอาจเรียกไดว้า่เป็น

กระบวนการอ่านโดยยดึความรู้เป็นหลกั (knowledge-based processing) หรือรูปแบบการผลกัดนั
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ความคิดรวบยอด (Conceptual-driven model) รูปแบบน้ีจะเนน้การสร้างความหมายมากกวา่การ

ถอดความจากตวัเร่ือง ภายใตรู้ปแบบน้ี การอ่านจึงหมายถึง การโตต้อบระหวา่งผูอ่้านและสาร ซ่ึง

ความหมายจะอยูท่ี่ตวัผูอ่้าน ดงันั้นผูอ่้านตอ้งเป็นผูส้ร้างความหมายข้ึนมาโดยใชพ้ื้นความรู้เดิมท่ีมี

อยู ่(Carrell & Eosterjpld, 1983)  

จากกระบวนการอ่านจากใจความหลกัสู่องคป์ระกอบยอ่ยน้ี(Gunderson, 1991)ได้

แสดงทรรศนะวา่ผูอ่้านจะเลือกตวัช้ีแนะท่ีมีประโยชน์ท่ีสุดท่ีจ าเป็นต่อการคาดเดาเร่ือง ดงันั้น การ

อ่านค าท่ีผดิไปจากเร่ือง ไม่ใช่ส่ิงแสดงถึงการอ่านท่ีดอ้ยประสิทธิภาพและไม่ไดท้  าใหค้วามหมาย

ของประโยคเสียไป แต่เป็นการแสดงวา่ผูอ่้านก าลงัท าความเขา้ใจส่ิงท่ีอ่าน อยา่งไรก็ตาม

(Silberstein, 1994)กลบัมีความเห็นวา่การอ่านท่ีจะประสบความส าเร็จไดน้ั้นไม่ไดใ้ชเ้ฉพาะ

กระบวนการอ่านจากบนสู่ล่างหรือล่างสู่บนเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง แต่จะตอ้งใชท้ั้งสอง

กระบวนการอยา่งมีปฏิสัมพนัธ์กนั 

1.6.3 กระบวนการอ่านแบบปฏิสัมพนัธ์ (Interactive Approach)  

(Grabe, 1991) ไดใ้หค้  าจ  ากดัความของแนวการสอนการอ่านแบบปฏิสัมพนัธ์ไว ้ 2 

ประการ คือ 

1. การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูอ่้านและบทอ่าน ถือวา่ทกัษะการอ่านเป็นทกัษะท่ีท า

ใหต่ื้นตวัตลอดเวลา เน่ืองจากผูอ่้านไม่เพียงแต่อ่านเพื่อดูดซึมขอ้มูลจากบทอ่านเท่านั้น แต่ยงัใช้

ความรู้เดิมทั้งหมดท่ีมีอยูม่าตีความ ขยายความ เม่ือผูอ่้านเจอบทอ่านใหม่ๆ ถือวา่เกิดการสนทนา

ระหวา่งผูอ่้านและบทอ่าน หรือเรียกวา่การเช่ือมโยงระหวา่งผูอ่้านและบทอ่าน ผูอ่้านไดมี้โอกาสใช้

ความรู้เดิมเพื่อท าความเขา้ใจบทอ่านมากข้ึน 

2. การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งทกัษะการอ่านในระดบัต่างๆ แนวการสอนแบบเก่า 

เช่น แนวการสอนแบบจุลภาษา (Subskill Approach) และแนวสอนอ่านแบบฟัง-พดู (Audio 

Lingual Approach) เนน้ท่ีทกัษะพื้นฐานท่ีส าคญัต่างๆ เช่น การสะกดค า  หาความหมายของ

ประโยค และขอ้ความในบทอ่าน ก่อนท่ีผูเ้รียนจะเรียนในระดบัท่ีสูงข้ึน เช่น การเดาความหมายจาก

บริบท หรือหาใจความส าคญั เวลาต่อมาไดเ้นน้กระบวนการอ่านแบบมหภาษา (Whole Language 

Approach) เป็นการสอนท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนหาความหมายของภาษา หรือใจความส าคญัมากกวา่การสอน
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ทกัษะในระดบัพื้นฐาน เม่ือผูอ่้านเขา้ใจความส าคญัของการสอนแบบมหภาษาแลว้ ท าใหก้ารสอน

ทกัษะพื้นฐานต่างๆลดความส าคญัลง 

(Irwin, 1991) ไดส้รุปจากงานวจิยัของกลุ่มนกัจิตวทิยา ท่ีศึกษาเก่ียวกบั

กระบวนการอ่านแบบปฏิสัมพนัธ์ วา่ขณะท่ีไดอ่้านนั้น มีกระบวนการต่างๆเกิดข้ึนในเวลาเดียวกนั

อยา่งนอ้ย 5 กระบวนการ ไดแ้ก่ 

1. กระบวนการอ่านในระดบัจุลภาค (Microprocess) คือกระบวนการซ่ึงผูอ่้าน

กวาดสายตาอ่านค าในบทอ่านแลว้จดักลุ่มค าใหเ้ป็นวลีท่ีมีคามหมาย (Chunking) และคดัเลือกวา่จะ

จดจ าหน่วยความคิดใด ในการจดักลุ่มค าน้ีผูอ่้านตอ้งมีความรู้เดิมเก่ียวกบัโครงสร้างของ

ภาษาองักฤษเป็นอยา่งดี เช่น นามวลี (Noun Phrase) ประกอบดว้ย ค าบ่งช้ี (Determiner) ค าคุณศพัท ์

(Adjective) และค านาม (Noun) เป็นตน้ 

2. กระบวนการอ่านบูรณาการ (Integrative Processes) คือ กระบวนการซ่ึงผูอ่้าน

ท าความเขา้ใจและอนุมานความสัมพนัธ์ระหวา่งอนุประโยค หรือประโยคต่างๆในบทอ่าน เช่น 

ผูอ่้านสามารถบอกไดว้า่ ค  าสรรพนามนั้นใชแ้ทนค านามใดท่ีกล่าวถึงมาก่อน และ สามารถบอกได้

วา่ ค  าเช่ือมประโยตต่างๆมีหนา้ท่ีเช่ือมขอ้ความท่ีเป็นเหตุ เป็นผลหรือเช่ือมขอ้ความท่ีเป็นการ

เปรียบเทียบ เป็นตน้  

3. กระบวนการอ่านในระดบัมหาภาค (Macroprocesses) คือกระบวนการท่ีผูอ่้าน

สามารถสรุปใจความส าคญัจากบทอ่าน โดยการสังเคราะห์และจดัเรียบเรียงหน่วยความคิดจากบท

อ่าน วา่หน่วยความคิดใดเป็นใจความส าคญั และหน่วยความคิดใดเป็นรายละเอียด ซ่ึงตอ้งอาศยั

ความรู้เก่ียวกบัการวิเคราะห์โครงสร้างของยอ่หนา้ วา่เป็นยอ่หนา้แสดงการเปรียบเทียบยอ่หนา้

แสดงเหตุและผล หรือเป็นยอ่หนา้แสดงการจ าแนกประเภท เป็นตน้ 

4. กระบวนการอ่านขยายความ (Elaborative Processes) ในการอ่านเร่ืองนั้นอก

จากผูอ่้านจะกวา่สายตาหากลุ่มค าท่ีมีความหมาย หาความสัมพนัธ์ของอนุประโยคหรือประโยค 

และจบัใจความส าคญัจากบทอ่านแลว้ ผูอ่้านอาจใชค้วามคิดในการอนุมานความ ขยายความ หรือ

ตีความท่ีนอกเหนือไปจากความตั้งใจของผูเ้ขียน ซ่ึงเป็นกระบวนการอ่านท่ีผูอ่้านใชค้วามคิดใน

ระดบัสูงท่ีช่วยใหจ้ดจ าส่ิงท่ีอ่านไดดี้ ซ่ึงประกอบดว้ย 
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4.1 การท านายความ (Prediction) เม่ืออ่านนิยาย ผูอ่้านอาจเดาวา่อะไรจะ

เกิดข้ึนต่อไป จากความรู้ท่ีมีความรู้เก่ียวกบัลกัษณะของตวัละคร หรือ โครงสร้างเร่ือง 

4.2 การสร้างมโนภาพ (Mental Imagery) หากผูอ่้านเขา้เร่ืองขณะอ่าน จะ

สามารถสร้างภาพข้ึนในหวัได ้

4.3 การสนองตอบทางอารมณ์ (Affective Responses) ผูอ่้านจะมีอารมณ์

ร่วมกบับทอ่าน หรือจินตนาการวา่ตนคือตวัละครส าคญัในเร่ืองจะท าใหผู้อ่้านเขา้ใจและเห็น

ความส าคญัของบทอ่านนั้นๆได ้ เน่ืองจากสามารถท าความเขา้ใจภาษาอุปมาอุปมยั หรือความหมาย

โดยนยัของเร่ืองนั้นๆ 

4.4 การสนองตอบโดยใชค้วามคิดในระดบัสูง ไดแ้ก่ การท่ีผูอ่้านมี

ความสามารถในการประยกุต ์ (Application) การวเิคราะห์ (Analysis) การสังเคราะห์ (Synthesis) 

และการประเมิน (Evaluation) 

5. กระบวนการอภิปัญญา (Metacognitive Process) คือ กระบวนการท่ีผูอ่้านเขา้ใจ

ในความรู้เดิมของตน รู้ความตอ้งการของตนเอง เก่ียวกบับทอ่าน สามารถควบคุม จดัการกบั

กระบวนความรู้ ความเขา้ใจของตนเองได ้ เช่น รู้วา่ควรใชก้ลวธีิใดมาช่วยใหเ้ขา้ใจบทอ่านไดดี้ข้ึน 

กระบวนการท่ีผูอ่้านปรับกลวธีิในการอ่านของตนเพื่อควบคุมความเขา้ใจในการอ่าน เพื่อให้

สามารถจ าเร่ืองไดใ้นระยะยาว เรียกวา่ เป็นการประมวลความแบบอภิปัญญา        

 1.7 ทฤษฎีโครงสร้างความรู้เดิม (Schema Theory)  

ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ มีจุดประสงคเ์พื่อใชส้อนในการสอนความเขใจในการอ่าน ดงัท่ี 

Barrette     ( 1932 อา้งถึงใน (วสิาข ์ จติัวตัร์, 2543) กล่าวถึงทฤษฎีน้ีวา่ ใชเ้พื่อบรรยายชนิดของ

ขอ้มูลซ่ึงนกัศึกษาทบทวนจากความทรงจ าของตนเอง Barrette อธิบายวา่ การท่ีนกัศึกษาระลึกถึง

ขอ้มูลภายหลงัจากการอ่านขอ้ความไปแลว้นั้น ไม่ใช่การสร้างเร่ืองข้ึนมาใหม่ แต่เป็นการสร้างหรือ

เล่าเร่ืองจากประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู ่ และจากเร่ืองท่ีไดอ่้านไปแลว้ อีกทั้งประสบการณ์เดิมท่ีมี

อิทธิพลต่อการรับรู้ในแต่ละคนนั้น ก็จะถูกน ามาผสมกลมกลืนกบัขอ้มูลใหม่ๆท่ีไดรั้บ ทั้งน้ีขอ้มูล

ส าคญับางอยา่งอาจสูญเสียลกัษณะเฉพาะไปได ้ 
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ประเภทของโครงสร้างความรู้ 

1. โครงสร้างความรู้ดา้นเน้ือหา (Content Schema) คือ โครงสร้างความรู้ท่ีเก่ียวกบัเน้ือหา

ในเร่ืองท่ีอ่าน ซ่ึงผูอ่้านมีความรู้เดิมเก่ียวกบัเร่ืองนั้นๆมาก่อน ท าใหเ้ขา้ใจเน้ือหาไดดี้ แต่หากผูอ่้าน

ไม่มีความรู้เดิมเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน ก็จะเกิดความล าบากในการท าความเขา้ใจเร่ืองนั้นๆ ทั้งน้ี คนเรา

จะสามารถล าดบัความคิดไวเ้ป็นล าดบัขั้น กล่าวคือ ขอ้มูลท่ีเป็นความคิดรวบยอด หรือเร่ืองท่ีส าคญั

จะถูกจดัอยูใ่นล าดบัแรก หรือล าดบัสูงวา่ ขอ้มูลท่ีเป็นรายละเอียด ซ่ึงการท่ีคนเราสามารถจดัล าดบั

ความคิดใหเ้ป็นล าดบัขั้นเช่นน้ี สามารถช่วยใหก้ารเรียนรู้ง่ายข้ึน  

2. โครงสร้างความรู้ดา้นรูปแบบ (Formal Schema) โครงสร้างความรู้ดา้นรูปแบบน้ี มี

ประโยชน์ช่วยในการเรียนรู้ภาษาแม่ของผูใ้หญ่และเด็ก Mandler และ John (1977) ไดท้  าการวจิยั

และพบวา่ ทั้งผูใ้หญ่และเด็กใชโ้ครงสร้างความรู้ดา้นรูปแบบช่วยใหอ่้านไดอ้ยา่งประสิทธิภาพ และ

เล่าเร่ืองท่ีอ่านไดดี้ ทั้งน้ีโครงสร้างความรู้ดา้นรูปแบบเหมาะส าหรับผูเ้รียน ท่ีตอ้งการเรียน

ภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสอง เน่ืองจาก ผูอ่้านสามารถเล่าเร่ืองท่ีอ่านไปแลว้ไดดี้ หากเร่ืองท่ีอ่านนั้น

ตรงกบัความรู้เดิมท่ีมี โครงสร้างความรู้ดา้นรูปแบบ ไดถู้กแบ่งโครงสร้างเร่ืองออกเป็น 4 ชนิด 

ไดแ้ก่ 

2.1 โครงสร้างเร่ืองแบบบรรยาย (Collection of Description) คือ โครงสร้างท่ีบรรยาย

เร่ืองตามล าดบัเวลา หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

2.2 โครงสร้างเร่ืองแบบเป็นเหตุเป็นผล (Causation) คือ โครงสร้างท่ีเรียงล าดบั

เหตุการณ์ท่ีเป็นเหตุและผล 

2.3 โครงสร้างเร่ืองแบบปัญหาและการแกไ้ข (Problem/Solution) คือ โครงสร้างท่ี

ประกอบดว้ยเหตุและผล ผสมกบัปัญหาและแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 

2.4 โครงสร้างเร่ืองแบบเปรียบเทียบ (Comparison) คือ โครงสร้างท่ีจดัเน้ือหาแบบ

เปรียบเทียบในส่วนท่ีเหมือนและต่างกนั 
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การกระตุ้นโครงสร้างความรู้ (Schema Activation)  

 ดงัจากท่ีกล่าวขา้งตน้ คนเรามีการจดัล าดบัความคิดจากความคิดท่ีส าคญัท่ีสุด ลงมาถึง

รายละเอียดต่างๆ ดงันั้นโครงสร้างความรู้ก็จะเรียงล าดบัความส าคญัจากมาท่ีสุดสู่นอ้ยท่ีสุด

เช่นเดียวกนั 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ ล าดบัของขอ้มูลในโครงสร้างความรู้ 

เม่ือผูอ่้านอ่านเร่ือง จะตอ้งใชค้วามรู้เดิมมาท าความเขา้ใจกบัเร่ืองท่ีอ่าน ท าให้มีการกระตุน้

โครงสร้างความรู้เกิดข้ึน (Rumelhart & Norman, 1981) แบ่งขั้นตอนในการกระตุน้โครงสร้าง

ความรู้ออกเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

1. กระตุน้ขอ้มูลระดบับนสู่ระดบัล่าง (Top-Down Activation) เม่ือผูอ่้านรู้ขอ้มูลใน

ระดบับนแลว้ จะกระตุน้ใหผู้อ่้านนึกถึงรายละเอียดต่างๆเพิ่มข้ึน หรือโครงสร้างความรู้ยอ่ยๆ 

(subschemata) ในระดบัล่างตามล าดบั 

2. กระตุน้ขอ้มูลจากระดบัล่างสู่บน (Bottom – Up Activation) ผูอ่้านจะรู้ขอ้มูลในระดบั

ล่าง และจะกระตุน้ใหผู้อ่้านนึกยอ้นข้ึนไปสู่ขอ้มูลในระดบับน 

 

 

 

ขอ้มูลท่ีส าคญัท่ีสุด 

ขอ้มูลท่ีส าคญัรองลงมา ขอ้มูลท่ีส าคญัรองลงมา 

รายละเอียด รายละเอียด 

ระดบับน 

ระดบัล่าง 
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การสร้างโครงสร้างความรู้ใหม่ (Restricting Schemata)  

 บางคร้ังผูอ่้านไดอ่้านบทอ่านท่ีมีขอ้มูลใหม่ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัโครงสร้างความรู้เดิม 

ผูอ่้านจ าเป็นตอ้งสร้างโครงสร้างความรู้ใหม่ข้ึนโดย 

1. สร้างโครงสร้างความรู้ใหม่มาตีความขอ้มูลนั้น 

2. เปล่ียนแปลงหรือปรับโครงสร้างท่ีมีอยูเ่ดิมใหรั้บกบัขอ้มูลใหม่ๆท่ีอ่านพบ 

วธีิสร้างความรู้ใหม่นั้น อาจสร้างเพิ่มข้ึนจากโครงสร้างความรู้เดิม เช่น สร้างความรู้

เก่ียวกบัสุนขัพนัธ์คอร์เคอร์สแปเนียล สร้างเพิ่มจากโครงสร้างความรู้เก่ียวกบัสุนขั ในบางคร้ัง

โครงสร้างความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิมอาจแทรกแซงการอ่านขอ้มูลใหม่ๆได ้ 

โดยสรุป กระบวนการอ่าน และ ทฤษฎีเก่ียวกบัโครงสร้างความรู้มีประโยชน์มากต่อการ

สอนการอ่านภาษาองักฤษ เน่ืองจากหากครูผูส้อนพยายามกระตุน้ใหผู้เ้รียนใชโ้ครงสร้างความรู้ 

หรือสร้างโครงสร้างความรู้โดยการสอนแผนภูมิความหมาย หรือโครงสร้างเร่ือง และจดักิจกรรม

ก่อนอ่านใหเ้หมาะสมนั้นก็จะช่วยใหผู้อ่้านไดฝึ้กฝนและพฒันาทกัษะการอ่านของตนใหดี้ข้ึน 

นอกจากน้ี ผูอ่้านจะตอ้งตระหนกัถึงจุดประสงคใ์นการอ่านของตนดว้ยเช่นเดียวกนั บทอ่านนั้นมี

ความหลากหลาย ผูอ่้านตอ้งเลือกทั้งกระบวนการอ่าน และ ก าหนดจุดประสงคก์ารอ่านของตนให้

ถูกตอ้ง 

1.8 จุดประสงคข์องการอ่าน  

ทกัษะการอ่านถือวา่เป็นทกัษะท่ีส าคญัทกัษะหน่ึงในการเรียนภาษาองักฤษ เน่ืองจากการท่ี

นกัเรียนจะสามารถเขา้ใจเร่ือง หรือบทความภาษาองักฤษไดน้ั้น นกัเรียนจะตอ้งมีทกัษะการอ่านท่ีดี 

ทั้งการอ่านจบัใจความส าคญั การแยกแยะประเด็นหลกัและประเด็นยอ่ย รวมถึงความสามารถใน

การคิดวเิคราะห์เร่ืองท่ีอ่านดว้ย  Williams (1984, อา้งถึงใน (มาริษา มหิราบไพรี, 2548) ใหค้วาม

คิดเห็นเก่ียวกบัความเขา้ใจในการอ่านวา่ ความเขา้ใจเป็นจุดหมายหลกัของการอ่านทั้งปวง เป็น

กระบวนการท่ีผูอ่้านตอ้งแปลความหมาย มีความเห็นสอดคลอ้ง และสร้างความเขา้ใจในสัญลกัษณ์

ท่ีอ่าน การท่ีผูอ่้านเพียงแต่ออกเสียงสะกดตามตวัอกัษร โดยจบัใจความอะไรไม่ได ้ไม่ถือวา่เป็นการ

อ่าน ซ่ึงความคิดเห็นดงักล่าวสอดคลอ้งกบั (Shepherd, 1975) และ(Gunning, 1992a, 1992b) ท่ีมี

ความเห็นวา่ ความเขา้ใจในการอ่านเป็นความสามารถของผูอ่้าน ท่ีจะใชค้วามคิดติดตามขอ้ความท่ี
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ผูเ้ขียน เขียนไว ้ ผูอ่้านจะตอ้งเขา้ใจภาษาของผูเ้ขียน เขา้ใจถึงจุดประสงคข์องผูเ้ขียนและ

ตีความหมายใหต้รงกบัความตั้งใจของผูเ้ขียน 

  ในการอ่านบุคคลแต่ละคนจะมีจุดประสงคข์องตนเอง คนท่ีอ่านขอ้ความเดียวกนัอาจมี

จุดประสงคห์รือความคิดต่างกนั   โดยทัว่ไปจุดประสงคข์องการอ่านมี   3   ประการ  คือ 

1. การอ่านเพื่อความรู้ ไดแ้ก่  การอ่านหนงัสือประเภทต ารา สารคดี 

วารสาร   หนงัสือพิมพ ์ และขอ้ความต่าง ๆ เพื่อใหท้ราบเร่ืองราวอนัเป็นขอ้ความรู้ หรือเหตุการณ์

บา้นเมือง  การอ่านเพื่อความรอบรู้เป็นการอ่านท่ีจ าเป็นท่ีสุดส าหรับครู เพราะความรู้ต่าง ๆ มีการ

เปล่ียนแปลงเพิ่มเติมอยูทุ่กขณะ แมจ้ะไดศึ้กษามามากจากสถาบนัการศึกษาระดบัสูง ก็ยงัมีส่ิงท่ียงั

ไม่รู้และตอ้งคน้ควา้เพิ่มเติมใหท้นัต่อความกา้วหนา้ของโลกขอ้ความรู้ต่าง ๆ อาจมิไดป้รากฏชดัเจน

ในต ารา  แต่แทรกอยูใ่นหนงัสือประเภทต่าง ๆ แมใ้นหนงัสือประเภทบนัเทิงคดีก็จะใหเ้กร็ดความรู้

ควบคู่กบัความบนัเทิงเสมอ 

2.  การอ่านเพื่อความคิด   แนวความคิดทางปรัชญา วฒันธรรม จริยธรรม และความ

คิดเห็นทัว่ไป  มกัแทรกอยูใ่นหนงัสือแทบทุกประเภท  มิใช่หนงัสือประเภทปรัชญา หรือจริยธรรม

โดยตรงเท่านั้น   การศึกษาแนวคิดของผูอ่ื้น เป็นแนวทางความคิดของตนเอง และอาจน ามาเป็น

แนวปฏิบติัในการด าเนินชีวิตหรือแกปั้ญหาต่าง ๆ ในชีวติ ผูอ่้านจะตอ้งใชว้จิารณญาณในการเลือก

น าความคิดท่ีไดอ่้านมาใชใ้ห้เป็นประโยชน์ ในบางเร่ืองผูอ่้านอาจเสนอความคิดโดยยกตวัอยา่งคน

ท่ีมีความคิดผดิพลาด เพื่อเป็นอุทาหรณ์ใหผู้อ่้านไดค้วามย ั้งคิด   นบัวา่ขาดประโยชน์ทางความคิดท่ี

ควรไดไ้ปอยา่งน่าเสียดาย    การอ่านประเภทน้ีจึงตอ้งอาศยั การศึกษาและการช้ีแนะท่ีถูกตอ้งจากผู ้

มีประสบการณ์ในการอ่านมากกวา่ ครูจึงตอ้งใชว้จิารณญาณในการอ่านเพื่อความคิดของตนเอง 

และเพื่อช้ีแนะหรือสนบัสนุนนกัเรียนใหพ้ฒันาการอ่านประเภทน้ี 

3. การอ่านเพื่อความบนัเทิง  เป็นการอ่านเพื่อฆ่าเวลา  เช่น  ระหวา่งท่ีคอยบุคคลท่ีนดั

หมาย  คอยเวลารถไฟออก เป็นตน้ หรืออ่านหนงัสือประเภทบนัเทิงคดีในเวลาวา่ง  บางคนท่ีมีนิสัย

รักการอ่าน  หากรู้สึกเครียดจากการอ่านหนงัสือเพื่อความรู้  อาจอ่านหนงัสือประเภทเบาสมองเพื่อ

การพกัผอ่น  หนงัสือประเภทท่ีสนองจุดประสงคข์องการอ่านประเภทน้ีมีจ านวนมาก เช่น  เร่ือง

สั้น  นวนิยาย  การ์ตูน วรรณคดีประเทืองอารมณ์   เป็นตน้ 
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โดยสรุป จุดประสงคใ์นการอ่านนั้นประกอบไปดว้ย อ่านเพื่อความรู้ อ่านเพื่อความคิด

และอ่านเพื่อความบนัเทิง ซ่ึงจุดประสงคใ์นการอ่านทั้ง 3 ประการดงักล่าว  อาจรวมอยูใ่นการอ่าน

คร้ังเดียวกนัก็ได ้โดยไม่จ  าเป็นตอ้งแยกจากกนัอยา่งชดัเจน แต่ผูอ่้านจะตอ้งรู้จุดประสงคใ์นการอ่าน

ของตน เพื่อจะไดจ้บัใจความส าคญัของบทอ่านไดถู้กตอ้ง จากจุดประสงคท์ั้ง 3 ขอ้น้ี ผูอ่้านสามารถ

วเิคราะห์แยกบทอ่านออกมาไดเ้ป็นประเภทของการอ่าน และ สามารถหาวธีิอ่านท่ีเหมาะสมของบท

อ่านแต่ละประเภทได ้

 1.9 ประเภทและวธีิการอ่าน 

(สุภทัรา อกัษรานุเคราะห์, 2530)  แบ่งประเภทการอ่านไว ้4 ประเภท ดงัน้ี 

1. การอ่านแบบเปิดผา่นไปอยา่งรวดเร็ว (Skimming) ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการฝึกฝนใหต้ั้ง

ค  าถามไวใ้นใจก่อนเร่ิมอ่าน คือรู้จุดประสงคข์องเร่ืองท่ีอ่าน ผูเ้รียนจะตอ้งฝึกฝนให้รู้จกัการท านาย

ความขา้งหนา้และเลือกจบัใจความ เป็นตน้ 

2. การอ่านแบบตอ้งการขอ้มูลท่ีเฉพาะเจาะจง (Scanning) ผูเ้รียนจะไดรั้บการฝึกทกัษะการ

อ่าน 2 วธีิ เลือกบทอ่านจากแหล่งต่างๆ เช่น ในหนงัสือพิมพ ์บทความ โฆษณา เป็นตน้ เพื่อท่ีจะให้

ผูเ้รียนฝึกจบัใจความส าคญั โดยละเวน้การแปลค าต่อค า 

3. การอ่านเพื่อหารายละเอียด (Thorough Reading หรือ Receptive Reading)  ผูเ้รียนจะตอ้ง

เขา้ใจขอ้เขียนทั้งใจความส าคญัและรายละเอียดปลีกยอ่ย แต่ไม่ไดห้มายถึงจะตอ้งเขา้ใจค าทุกค า 

เน่ืองจากขอ้เขียนแต่ละขอ้เขียนยอ่มมีรายละเอียดปลีกยอ่ยท่ีอยูใ่นระดบัท่ีส าคญัไม่เท่ากนั 

4. การอ่านเชิงวจิารณ์ (Critical Reading) ทกัษะการอ่านแบบน้ีเป็นทกัษะท่ียากท่ีสุด และ

ควรใชใ้นระดบัสูงข้ึน เพราะผูอ่้านจะตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์ต่อขอ้เขียนท่ีตนอ่าน โดยใชค้วามรู้และ

ประสบการณ์ท่ีมีอยูม่าสนบัสนุนหรือโตแ้ยง้ต่อขอ้เขียนนั้นๆ การอ่านระดบัน้ีผูเ้รียนจะตอ้งแสดง

ความคิดเห็นและสามารถอภิปรายบทอ่านหลงัการอ่านได ้ เป็นการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูอ่้าน บท

อ่านและขอ้เขียน (Active Reader) ไม่ใช่เป็นการอ่านท่ีไม่มีการตอบโต ้(Passive Reader) 

           (กาญจนา วชิญาปกรณ์, 2533) ไดแ้บ่งประเภทของการอ่านออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. การยดึลกัษณะค าประพนัธ์ของหนงัสือเป็นหลกั ไดแ้ก่ 

1.1 การอ่านร้อยแกว้ 
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1.2 การอ่านร้อยกรอง 

2. การยดึลกัษณะค าประพนัธ์ของหนงัสือเป็นหลกั ไดแ้ก่ 

2.1 การอ่านออกเสียง (Oral Reading) 

2.2 การอ่านในใจ (Silent Reading) ซ่ึงมีการอ่านเพื่อจดัใจความ การอ่านอยา่งวิเคราะห์ 

การอ่านตีความหรือการพินิจสาร และการอ่านอยา่งวพิากษว์จิารณ์ เป็นส่วนประกอบหลกั 

 (กรมวชิาการ, 2546) ไดแ้บ่งการอ่านออกเป็นประเภทต่างๆดงัน้ี 

1. การอ่านแบบกวาด เป็นการมองหาประเด็นส าคญัอยา่งรวดเร็ว 

2. การอ่านอยา่งคร่าวๆ คือ การอ่านอยา่งเร็วๆ เพื่อดูหรือหาเน้ือหาสาระท่ีน่าสนใจ 

3. การอ่านแบบสบายๆ เป็นการอ่านท่ีไม่ตอ้งอ่านอยา่งพินิจพิจารณา เช่น อ่านการ์ตูน 

วารสารเพื่อความบนัเทิง 

4. การอ่านเพื่อการศึกษา การอ่านแบบน้ีตอ้งอ่านอยา่งตั้งใจ จบัประเด็นใจความท่ีอ่านได ้

สามารถโยงความสัมพนัธ์ในส่ิงท่ีเก่ียวเน่ืองกนัได ้ การอ่านเพื่อการศึกษาควรจดโนต้ยอ่ใจความ 

หรือหวัขอ้ส าคญัท่ีไดอ่้านมาดว้ย 

5. การอ่านแบบค าต่อค า คือ ตอ้งอ่านอยา่งละเอียดแบบค าต่อค า เช่นหนงัสือสัญญา หนงัสือ

ต่างประเทศ เป็นตน้ 

 (สมุทร เซ็นเชาวนิช, 2546)  แบ่งประเภทการอ่านเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

1. การอ่านเพื่อการศึกษา (Work-study Type Reading) เป็นการอ่านท่ีมีจุดมุ่งหมายและ

ตอ้งการครอบคลุมเน้ือหาให้ไดม้ากท่ีสุด รวมถึงความหมายตรงและความหมายแฝงของค าศพัทท่ี์

อ่านดว้ย 

2. การอ่านเพื่อการพกัผอ่นและความบนัเทิง (Recreatory Reading) เป็นการอ่านเพื่อความ

ร่ืนรมยห์รือเพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจ เช่น การอ่านนวนิยาย เร่ืองสั้น เป็นตน้  

โดยสรุป ประเภทและวธีิอ่านนั้น จะเร่ิมจากขั้นง่ายไปหาขั้นยาก กล่าวคือ ผูอ่้านสามารถ

เลือกอ่านไดต้ามความประสงค ์ ไม่วา่จะเป็นการอ่านเพื่อความบนัเทิง อ่านเพื่อเอาความ หรือการ

อ่านเพื่อการศึกษา โดยผูอ่้านสามารถเลือกระดบัการคิดวเิคราะห์ท่ีต่างกนั ตามวตัถุประสงคแ์ละ
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ประเภทของเน้ือหาท่ีอ่าน ครูผูส้อนจะมีวธีิการสอนอ่านอยา่งเป็นล าดบัขั้นตอน ซ่ึงสามารถช่วยให้

ผูเ้รียนมีความเขา้ใจในการอ่านอยา่งเป็นระบบ 

1.10 ขั้นตอนการสอนอ่านภาษาองักฤษ 

 (Harmer, 1991) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการสอนทกัษะอ่าน 5 ขั้นตอนดงัน้ี  

1. Lead-in  ขั้นตอนน้ีจะกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจเร่ืองท่ีจะอ่านและใหผู้เ้รียน

คาดหมาย หรือท านายวา่เร่ืองท่ีจะอ่านน่าจะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไร โดยในขั้นแรกอาจจะท า

ความคุน้เคยกบัหวัเร่ืองวา่น่าจะเก่ียวกบัอะไร เป็นตน้ 

2. Teacher directs comprehension tasks ครูจะบอกจุดประสงคใ์นการอ่านและอธิบายให้

ผูเ้รียนทราบเก่ียวกบัภาระงาน (task) วา่จะตอ้งท าอะไรบา้ง 

3. Students read for tasks ผูเ้รียนอ่านเน้ือเร่ืองและปฏิบติัภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4. Teacher directs feedbacks หลงัจากท่ีผูเ้รียนไดป้ฏิบติัภาระงานเสร็จส้ิน ครูจะช่วย

นกัเรียนตรวจสอบวา่ ภาระงานท่ีปฏิบติันั้นไดผ้ลสมบูรณ์และดีเพียงใด 

5. Teacher directs text-related tasks ครูอาจจะสร้างภาระงานข้ึนมาอีกหน่ึงช้ิน ซ่ึงสัมพนัธ์

กบัเน้ือเร่ืองท่ีเด็กอ่าน  

(Peterman & Kennedy, 2003) ไดแ้นะน าเก่ียวกบัขั้นตอนในการจดักรรมการเรียนการสอน

อ่านเพื่อความเขา้ใจไว ้ดงัน้ี 

1. ก่อนการอ่าน (Before reading the text) ส าหรับรูปแบบกิจกรรมก่อนการอ่านแบ่งได ้ดงัน้ี 

1.1 ผูส้อนตรวจสอบระดบัความเขา้ใจของผูเ้รียนเก่ียวกบัหวัเร่ืองบทอ่านท่ีไดอ่้านแลว้ 

โดยผูส้อนให้ผูเ้รียนสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นโดยประสบการณ์ของแต่ละคนท่ีเก่ียวขอ้งกบั

เร่ืองท่ีตอ้งอ่าน ซ่ึงผูเ้รียนสามารถใชรู้ป หรือหวัเร่ืองท่ีปรากฏในบทอ่านมาประกอบการสนทนา 

1.2 ผูส้อนอธิบายพร้อมทั้งใหเ้หตุผลผูเ้รียนเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆในบทอ่านท่ียากและเป็น

ปัญหาในการสร้างความเขา้ใจในการอ่านของผูเ้รียน 

1.3 ผูเ้รียนร่วมกนัสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งหวั

เร่ืองและช่ือเร่ืองของบทอ่าน 

1.4 การก าหนดจุดประสงคใ์นการอ่าน 
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1.5 การจดัเตรียมกิจกรรมการอ่านท่ีผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงความรู้เดิม ประสบการณ์ 

และขอ้มูลท่ีผูอ่้านจะไดรั้บจากบทอ่าน 

2. ระหวา่งการอ่าน (During the reading of the text) ส าหรับรูปแบบกิจกรรมระหวา่ง

การอ่าน แบ่งไดด้งัน้ี 

2.1 ระหวา่งการอ่าน ผูส้อนถามค าถามผูเ้รียนเก่ียวกบับทอ่านเป็นช่วงๆอยา่ง

เหมาะสม เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจ ส าหรับการตั้งค  าถามถามผูเ้รียนนั้น ท าให้เกิดการสนทนา

แลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบับทอ่านไดอ้ยา่งดี 

2.2 ผูส้อนแนะน ากิจกรรมอ่ืนท่ีผูเ้รียนสามารถท าหลงัจากอ่านบทอ่านจบ ทั้งน้ีเพื่อ

สนบัสนุนใหผู้เ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านมากยิง่ข้ึน 

3. หลงัการอ่าน (After reading the text)  ส าหรับรูปแบบกิจกรรมหลงัการอ่าน แบ่ง

ไดด้งัน้ี 

3.1 หลงัผูเ้รียนอ่านบทอ่านจบ ผูส้อนอนุญาตใหผู้เ้รียนถามค าถามเก่ียวกบับทอ่าน 

ตลอดจนใหผู้เ้รียนตอบค าถามหลงัการอ่านเพื่อตรวจสอบความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองทั้งหมด 

3.2 ผูส้อนอธิบายและเสนอแนะแนวทางตลอดจนวธีิท่ีท าใหผู้เ้รียนสามารถน า

ความรู้ท่ีไดจ้ากบทอ่านไปใชใ้นชีวติจริงของผูเ้รียน 

3.3 ผูส้อนน าเสนอกิจกรรมอ่ืนๆท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนใชแ้นวคิดท่ีไดรั้บจากบทอ่าน

และประสบการณ์ของผูเ้รียน 

 (Opitz & Ford, 2001) แนะน ากรอบการสอนอ่านเพื่อความเขา้ใจ ดงัน้ี 

1. ขั้นก่อนอ่าน (Before reading) ประกอบดว้ยกิจกรรมการเรียนการสอน ดงัน้ี 

1.1 การกระตุน้ความรู้เดิม โดยผูส้อนกระตุน้ใหผู้เ้รียนไดส้นทนาแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นกนัเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะอ่าน  

1.2 การก าหนดจุดประสงคใ์นการอ่าน โดยผูส้อนเป็นผูก้  าหนดหรือร่วมกบัผูอ่้าน 

ในการตั้งจุดประสงคใ์นการอ่านเพื่อใหผู้อ่้านอ่านอยา่งมีจุดมุ่งหมาย หรือสามารถตั้งค  าถามเก่ียวกบั

บทอ่านก่อนเพื่อตรวจสอบความเขา้ใจ 

2. ขั้นขณะอ่าน (While reading) ประกอบดว้ยกิจกรรมการเรียนการสอน ดงัน้ี 
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2.1 อธิบายผูเ้รียนเก่ียวกบัส่ิงท่ีตอ้งปฏิบติั คือ ผูส้อนบอกให้ผูเ้รียนอ่านบทอ่านท่ี

ไดรั้บมอบหมาย 

2.2 ใหผู้เ้รียนไดอ่้านบทอ่านเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งเก่ียวกบัการคาดเดาของ

ตนเอง เก่ียวกบับทอ่านและหาค าตอบท่ีตนตั้งไว ้ ทั้งน้ีผูส้อนใหค้วามช่วยเหลือเม่ือผูเ้รียนตอ้งการ 

นอกจากน้ีผูส้อนควรเตรียมกิจกรรมการอ่านเพิ่มเติมส าหรับผูเ้รียนบางคนท่ีอ่านบทความจบก่อน

ผูอ่ื้น 

3. ขั้นหลงัการอ่าน (After reading) ประกอบดว้ยกิจกรรมการสอน ดงัน้ี 

3.1 จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน รวมถึงการสนทนา

แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบับทอ่านและค าตอบของค าถามจากบทอ่าน ทั้งน้ีผูส้อนร่วมตรวจสอบ

ความเขา้ใจของผูเ้รียนและร่วมแกไ้ขเม่ือเกิดการเขา้ใจผดิ 

3.2 ผูเ้รียนท ากิจกรรมเพิ่มเติมหลงัการอ่าน เช่น เขียนบนัทึก หรือ อ่านหนงัสือนอก

เวลาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีตนอ่านและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีตนชอบ 

 (สุมิตรา องัวฒันกุล, 2535) กล่าวถึงขั้นตอนการสอนอ่านไวด้งัน้ี 

1. กิจกรรมก่อนการอ่าน (Pre-reading activities) เป็นการสร้างความสนใจและปูพื้น

ความรู้ในเร่ืองท่ีจะอ่าน  ตวัอยา่งกิจกรรม ไดแ้ก่ 

1.1 ใหค้าดคะเนเร่ืองท่ีอ่าน เป็นการกระตุน้ใหผู้เ้รียนคิดถึงความรู้เดิมแลว้น ามา

สัมพนัธ์กบัเร่ืองท่ีอ่าน การคาดคะเนอาจจะผดิหรือถูกก็ได ้

1.2 ใหเ้ดาความหมายของค าศพัทจ์ากบริบท โดยดูจากประโยคขา้งเคียง หรือ จาก

รูปภาพ และการแสดงท่าทาง 

2. กิจกรรมระหวา่งอ่าน (While-reading activities) เป็นการท าความเขา้ใจโครงสร้างและ

เน้ือความในเร่ืองท่ีอ่าน ตวัอยา่งกิจกรรม ไดแ้ก่ 

2.1 ใหล้ าดบัเร่ือง ให้ตดัเร่ืองออกเป็นส่วนๆ (Strip story) อาจจะเป็นยอ่หนา้ หรือ

เป็นประโยคก็ได ้แลว้ใหผู้เ้รียน เรียงล าดบัขอ้ความกนัเองในกลุ่ม 

2.2 เขียนแผนผงัโยงความสัมพนัธ์ของเน้ือเร่ือง (Semantic mapping) 

2.3 เติมขอ้ความลงไปในแผนผงัของเน้ือเร่ือง (Graphic organizer) 
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2.4 เล่าเร่ืองโดยสรุป 

 3. กิจกรรมหลงัอ่าน (Post-reading activities) เป็นการตรวจสอบความเขา้ใจของผูเ้รียน 

กิจกรรมท่ีท าอาจจะเป็นการถ่ายโยงขอ้มูลไปสู่ทกัษะอ่ืนๆ เช่น ทกัษะการพดู หรือ เขียนก็ได ้

3.1 ใหแ้สดงบทบาทสมมติ 

3.2 ใหเ้ขียนเร่ืองหรือเขียนโตต้อบ เช่น เขียนจดหมาย เขียนบทสนทนา  

3.3 พดูแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 

 (สุภทัรา อกัษรานุเคราะห์, 2530)ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนในการสอนอ่านไวด้งัน้ี 

1. กิจกรรมก่อนการสอนอ่าน (Pre-Reading Activities) เป็นการสร้างความสนใจในเน้ือเร่ือง

ท่ีจะอ่านและปูพื้นความรู้ในเร่ืองท่ีจะอ่าน ซ่ึงอาจจดักิจกรรมดงัตวัอยา่ง เช่น ใหค้าดคะเนเร่ืองท่ีจะ

อ่าน ใหเ้ดาความหมายของค าศพัทจ์ากปริบทโดยดูจากประโยคขา้งเคียง  

2. กิจกรรมระหวา่งการอ่าน (During- Reading Activities) เป็นขั้นท่ีผูส้อนฝึกทกัษะการอ่าน

จากกิจกรรมต่างๆ เช่น การอ่านเร็ว หรือการอ่านแบบละเอียด และตอบค าถามเก่ียวกบับทอ่าน 

ล าดบัเหตุการณ์ส าคญัของเร่ือง อนุมานหรือสรุปเร่ืองท่ีอ่าน อาจเป็นการสรุปพร้อมตั้งช่ือเร่ืองใหม่ 

3. กิจกรรมหลงัการอ่าน (Post-Reading Activities) คือผูเ้รียนสามารถแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน ดงัตวัอยา่งกิจกรรม เช่น ใหผู้เ้รียนกล่าวถึงประโยชน์ท่ีอ่านเร่ืองวา่ใหข้อ้คิดเห็น

อยา่งไรบา้ง ใหแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัความแตกต่างทางวฒันธรรมของเจา้ของภาษาและผูเ้รียน 

กล่าวโดยสรุป ขั้นตอนในการสอนอ่านนั้นมีผูเ้ช่ียวชาญใหค้วามคิดเห็นไวห้ลายท่าน แต่

โดยส่วนใหญ่จะแบ่งได ้ 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นก่อนอ่าน(Pre reading) ขั้นระหวา่งอ่าน (While 

reading) และขั้นหลงัอ่าน (Post reading)ซ่ึงในงานวจิยัน้ี ผูว้จิยัก็ไดน้ าขั้นตอนทั้ง 3 ขั้นตอนมาใช้

ในการทดลองน้ีดว้ยเช่นเดียวกนั เม่ือครูผูส้อนไดด้ าเนินขั้นตอนในการสอนอ่านแลว้ ผูเ้รียนจะตอ้ง

ถูกประเมินความสามารถในการอ่านของตนในตอนทา้ย 

1.11 การประเมินการอ่าน 

ในการประเมินผลการอ่านนั้น Madden (1983 อา้งถึงใน (บุษกร มณีโชติ, 2550) 

เสนอรูปแบบการวดัและประเมินผลไวด้งัน้ี 
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1. การทดสอบองคป์ระกอบยอ่ยๆของการอ่าน เป็นการทดสอบทกัษะยอ่ยๆทาง

ภาษา การทดสอบลกัษณะน้ี ไดแ้ก่ การท่ีครูอ่านออกเสียงค าศพัท ์ และใหน้กัเรียนเลือกค าศพัทท่ี์

ตรงกบัค าท่ีครูออกเสียงหรือการใชเ้ทคนิค “เหมือนหรือแตกต่าง” ใหน้กัเรียนเลือกหรือการใช้

ค  าหลกั (key words) ใหน้กัเรียนเลือกค าท่ีต่างไปจากค าหลกัและมีจ านวนขอ้มากใชเ้วลาสั้น 

2. การทดสอบความเขา้ใจในระดบัประโยค ความเขา้ใจในการอ่านระดบั

ขอ้ความหรือบทความจะเกิดข้ึนไดเ้ม่ือผูอ่้านมีความเขา้ใจในระดบัประโยคแลว้ ส าหรับลกัษณะ

การทดสอบความเขา้ใจในระดบัประโยคสามารถท าไดด้งัต่อไปน้ี 1)การเลือกรูปภาพใหต้รงกบั

ประโยคท่ีก าหนดไว ้ 2) การตอบค าถามโดยใชรู้ปภาพประกอบ 3) การใชว้ลีและประโยคเป็นตวั

แนะ 

3. การทดสอบความเขา้ใจในบทอ่าน การเลือกบทอ่านนั้น นอกจากจะเป็นเน้ือ

เร่ืองธรรมดาแลว้ ครูควรเลือกบทอ่านท่ีนกัเรียนจะไดพ้บเห็น และมีโอกาสไดใ้ชใ้นชีวติจริง ไดแ้ก่ 

ประกาศโฆษณาต่างๆ ตารางรวมทั้งป้ายประกาศ ประเภทของค าถามท่ีส าคญัไดแ้ก่ 1) ค  าถามแบบ

ใหส้รุปถ่ายโอนเร่ือง 2) ค  าถามแบบใหส้ังเคราะห์ท่ีไดจ้ากการอ่าน 3) ค  าถามใหส้รุปอา้งอิงจากส่ิงท่ี

อ่าน 

4. แบบทดสอบชนิดโคลซแบบมีตวัเลือกและแบบทดสอบโคลซชนิด Standard 

Cloze ไม่เหมาะท่ีจะใชว้ดัความเขา้ใจในการอ่าน เพราะแบบสอบชนิดน้ีจะเนน้ไปในทาง 

Productive skill มากกวา่ จึงมีการแปลงเป็นแบบตวัเลือกเพื่อใหเ้หมาะสมกบัทกัษะอ่านซ่ึงเป็น 

Receptive skill 

(Heaton, 1992) ไดแ้บ่งการวดัผลการอ่านออกเป็น 2 ประเภท คือ การวดัการอ่าน

แบบมุ่งหารายละเอียด (Intensive reading) และการวดัการอ่านแบบมุ่งหาประเด็นหลกักวา้งๆ 

(Extensive reading) ซ่ึงจะใชแ้บบใดนั้นข้ึนอยูก่บัระดบัของผูท่ี้ท  าขอ้สอบ เทคนิคในการวดัการอ่าน

ท าไดด้งัน้ี 

1. การวดัความหมายค าศพัทโ์ดยการจบัคู่ค  าศพัทแ์ละความหมาย (Word 

matching) 

2. การวดัความหมายประโยคโดยการจบัคู่ ความหมายของประโยคท่ีซบัซอ้น

โดนการจบัคู่กบัประโยคท่ีแปลงสาร 
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3. การจบัคู่ภาพกบัประโยคท่ีใหม้า 

4. การวดัขอ้ความผดิ ถูก 

5. การวดัโดยใชแ้บบทดสอบเลือกตอบ 

6. การวดัโดยการเติมขอ้ความ 

7. การวดัโดยใชแ้บบทดสอบโคลซ ซ่ึงเติมค าลงในช่องวา่งของบทอ่านทีละค า

อยา่งเป็นระบบ และการวดัการอ่านเร็ว เป็นตน้ 

(Anderson, 1985) ไดเ้สนอแนะเทคนิคสร้างแบบทดสอบท่ีดีวา่ควรใชเ้ทคนิค

ต่างๆมากกวา่หน่ึงเทคนิค เพราะการอ่านภาษาองักฤษในชีวติจริง ผูอ่้านจะตอ้งตอบสนองต่อเร่ืองท่ี

อ่านในหลายลกัษณะ ลกัษณะของแบบทดสอบหรือแบบฝึกหดัท่ีใชใ้นการวดัความสามารถในการ

อ่านภาษาองักฤษมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. แบบทดสอบแบบเติมค าในช่องวา่งแบบโคลซ (Gap-filling tests and cloze 

test) แบบทดสอบแบบเติมค าในช่องวา่งผูส้ร้างแบบทดสอบเป็นผูต้ดัสินวา่ จะลบค าใดออกจาก

เร่ืองท่ีอ่านซ่ึงข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องการวดัและประเมินผลเช่น ถา้ตอ้งการวดัความสามารถใน

การเดาศพัทจ์ากบริบท ค าศพัทใ์นเน้ือหาก็จะถูกลบออก โดยระหวา่งค าท่ีถูกลบจะตอ้งมีจ านวนค า

ไม่ต ่ากวา่ 5 หรือ 6 ค  า ส าหรับแบบโคลซ ผูส้ร้างแบบทดสอบจะลบค าจากบทอ่านทุกๆค าท่ี n (n 

หมายถึงเลขท่ีอยูร่ะหวา่ง 5 ถึง 12) ผูท้  าแบบทดสอบจะตอ้งหาค าท่ีหายไปมาเติมเพื่อท าให้

ความหมายและโครงสร้างไวยากรณ์มีความสมบูรณ์ ในบางคร้ังผูท้  าแบบทดสอบไม่ไดใ้ชค้  าท่ีถูก

ลบออกแต่ผูต้รวจควรจะพิจารณาใหค้ะแนนในกรณีท่ีผูท้  าแบบทดสอบสามารถใชค้  าศพัทค์  าอ่ืนท่ี

ไม่ท าใหค้วามหมายหรือโครงสร้างไวยากรณ์ของเร่ืองท่ีอ่านเปล่ียนแปลงไป 

2. แบบทดสอบแบบหลายตวัเลือก (Multiple-choice techniques) แบบทดสอบ

แบบหลายตวัเลือกเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัความเขา้ใจในการอ่านของผูเ้รียน โดยผูส้ร้าง

แบบทดสอบเป็นผูค้วบคุมค าตอบท่ีเป็นไปไดข้องค าถาม ลกัษณะเด่นของแบบทดสอบชนิดน้ีคือ

ตวัเลือก ซ่ึงในบางคร้ังอาจเป็นส่ิงท่ีท าใหก้ารวดัความเขา้ใจในการอ่านผดิพลาด กล่าวคือ ผูท้  า

แบบทดสอบสามารถเรียนรู้ท่ีจะตอบค าถามแบบหลายตวัเลือกโดยการตดัตวัเลือกท่ีไม่เหมาะสม

ออกไปหรือใชก้ารวเิคราะห์โครงสร้างของค าถามเพอ่หาค าตอบท่ีตนตอ้งการได ้ นอกจากน้ีความ
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ยุง่ยากของการสร้างแบบทดสอบแบบหลายตวัเลือกคือผูส้ร้างแบบทดสอบจะไม่สามารถทราบได้

เลยวา่ท าไมผูท้  าแบบทดสอบจึงเลือกตวัเลือกนั้นๆ ซ่ึงในบางคร้ังผูท้  าแบบทดสอบอาจจะใช้

วธีิการเดาค าตอบท่ีถูกตอ้งโดยไม่มีความเขา้ใจในเน้ือเร่ืองเลยเป็นตน้ 

3. แบบทดสอบแบบเลือกตอบ (Alternative objective techniques) แบ่งออกเป็น 

3.1 การจบัคู่ (Matching techniques) โดยการใชส่ิ้งเร้าจ านวน 2 ชุดมาจบัคู่

ซ่ึงกนัและกนั เช่น การจบัคู่หวัเร่ืองกบัยอ่หนา้ หรือการจบัคู่ช่ือของหนงัสือกบัส่วนต่างๆของ

หนงัสือแต่ละเล่มเป็นตน้ ส่ิงส าคญัท่ีตอ้งพิจารณาในการสร้างแบบทดสอบชนิดน้ีคือ ผูส้ร้าง

แบบทดสอบตอ้งมีความมัน่ใจวา่ตวัเลือกมีจ านวนมากกวา่จ านวนขอ้เพื่อป้องกนัการเดาในแต่ละขอ้

ตอ้งมีค าตอบถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียวเท่านั้น 

3.2 การเรียงล าดบั (Ordering tasks) ผูท้  าแบบทดสอบจะตอ้งเรียงล าดบักลุ่ม

ของค าศพัท ์ ประโยค ยอ่หนา้หรือบทอ่านใหถู้กตอ้งและมีความหมายท่ีสมบูรณ์ แบบทดสอบชนิด

น้ีใชใ้นการวดัความสามารถในการใชค้  าเช่ือม โครงสร้างของเร่ืองท่ีอ่านหรือโครงสร้างไวยากรณ์ท่ี

มีความซบัซอ้น 

3.3 ค าถามแบบ 2 ตวัเลือก (Dichotomous items) เป็นชนิดของแบบทดสอบ

ท่ีไดรั้บความนิยมเพราะสร้างง่าย เป็นแบบทดสอบท่ีมี 2 ตวัเลือก โดยผูเ้รียนจะตอ้งอ่านประโยคท่ีมี

ความเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีอ่านแลว้ตอบค าถาม “ถูก” หรือ “ผดิ” หรือ “เห็นดว้ย” หรือ “ไม่เห็นดว้ย” 

แต่จุดอ่อนของแบบทดสอบชนิดน้ีคือผูท้  าแบบทดสอบมีโอกาสในการเดาค าตอบท่ีถูกตอ้งไดถึ้ง 

50% ซ่ึงในบางคร้ังผูส้ร้างแบบทดสอบแกไ้ขโดยการเพิ่มตวัเลือก เช่น “ในบทอ่านไม่ไดก้ล่าวถึง” 

ลกัษณะของแบบทดสอบชนิดน้ีใชใ้นการวดัความสามารถในการอนุมานความหมายจากบทอ่าน 

4. แบบทดสอบแบบแกไ้ข (Editing tests) เป็นลกัษณะของแบบทดสอบท่ี

ประกอบไปดว้ยบทอ่านท่ีมีขอ้ผดิพลาดปรากฏอยู ่ โดยผูเ้รียนจะตอ้งสามารถระบุขอ้ผดิพลาดใน

เร่ืองท่ีด่านได ้ ซ่ึงลกัษณะของขอ้ผดิพลาดในเร่ืองท่ีอ่านอาจจะอยูใ่นลกัษณะของหลายตวัเลือกหรือ

แบบปลายเปิด เช่น ผูเ้รียนวิเคราะห์ขอ้ผิดพลาดในเร่ืองท่ีอ่านแต่ละบรรทดัแลว้เขียนส่ิงท่ีถูกตอ้งลง

ไปใหม่ แบบทดสอบชนิดน้ีใชใ้นการวดัความสามารถในการอ่านหรือความสามารถดา้น

ภาษาศาสตร์ของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี 
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5. แบบทดสอบแบบเขียนตอบ (Short-answer tests) ผูส้ร้างแบบทดสอบตั้ง

ค  าถามและตอ้งการค าตอบท่ีกระชบั ขอ้ดีของแบบทดสอบชนิดน้ีคือ สามารถตีความและวเิคราะห์

ค าตอบของผูเ้รียนไดว้า่ผูเ้รียนมีความเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านจริงหรือไม่และเพียงใด ในขณะท่ี

แบบทดสอบแบบเลือกตอบไม่สามารถพิสูจน์ไดว้า่ การท่ีผูเ้รียนตอบค าถามไดถู้กตอ้งเกิดจากการ

เดาหรือเกิดจากความเขา้ใจเน้ือเร่ืองอยา่งแทจ้ริง 

โดยสรุป การประเมินผลการอ่านมีนกัวชิาการศึกษากล่าวถึงไวห้ลายท่าน ซ่ึง

ผูว้จิยัจะเลือกใชว้ธีิการใดนั้นจะตอ้งค านึงถึงวธีิการท่ีดีและเหมาะสมกบัผูเ้รียนของตน ทั้งน้ีเพื่อให้

เกิดความผดิพลาดในการวดัผลนอ้ยท่ีสุด และสามารถประเมนผลใหอ้อกมาประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

จากท่ีผูว้จิยัไดศึ้กษาความหมายของการอ่าน ความส าคญัของการอ่าน ความ

เขา้ใจในการอ่าน ทกัษะการอ่าน ระดบัความเขา้ใจในการอ่าน กระบวนการและทฤษฎีโครงสร้าง

ความรู้เดิม จุดประสงคใ์นการอ่าน ประเภทและวธีิการอ่าน ขั้นตอนการสอนอ่านภาษาองักฤษและ

การประเมินการอ่าน ผูว้จิยัพบวา่การอ่านเป็นทกัษะท่ีส าคญัอยา่งมากในรายวชิาภาษาองักฤษ 

ผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งมีความเขา้ใจในการอ่านเพื่อน าไปประยุกตใ์ชก้บัทกัษะอ่ืนๆ  

แต่ทั้งน้ีการสอนอ่านแบบขั้นตอนการสอนอ่านภาษาองักฤษแบบทัว่ไปนั้น 

ผูเ้รียนมีความเคยชิน และไม่กระตือรือร้นท่ีจะร่วมมือในการเรียนการสอนเท่าท่ีควร ผูว้จิยัจึงเห็นวา่ 

ผูส้อนควรน าขั้นตอนในการสอนอ่านภาษาองักฤษไปใชค้วบคู่กบัการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้

ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในชั้นเรียนมากยิง่ข้ึน โดยมีการส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดต้ั้งปัญหา คิดวเิคราะห์ หา

แนวทางในการแกปั้ญหา และส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดท้  างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม เพื่อลดเฉ่ือยชาในชั้น

เรียน ซ่ึงการจดัการเรียนรู้ท่ีผูว้จิยัเห็นวา่สามารถส่งเสริมในเร่ืองดงัท่ีกล่าวมา คือ การจดัการเรียนรู้

โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

2. การจัดการเรียนการสอนภาษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

2.1 ประวตัิความเป็นมาของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem Base Learning : PBL) เกิดข้ึนในช่วง

ศตวรรษท่ี 20 ผูคิ้ดคน้วธีิสอนแบบแกปั้ญหาข้ึนคือ John Dewey เป็นนกัการศึกษาชาวอเมริกนั โดย
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มีแนวความคิดวา่ การเรียนรู้เกิดจากการลงมือท าดว้ยตนเอง (Learning by doing)  ซ่ึงการจดัการ

เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL) ก็มีรากฐานมาจากแนวความคิดน้ีเช่นเดียวกนั  

การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เกิดข้ึนคร้ังแรกโดยคณะวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

(Faculty of Health Sciences) ของมหาวทิยาลยั McMaster ในประเทศแคนาดา โดยน ามาใชใ้น

กระบวนการติว (Tutorial Process) ใหก้บันกัศึกษาแพทยฝึ์กหดั และเวลาต่อมาไดก้ลายเป็นรูปแบบ 

(Model) ท่ีท าใหห้ลายมหาวทิยาลยัในประเทศสหรัฐอเมริกาน าไปใชเ้ช่นเดียวกนั เร่ิมจากปลาย 

ค.ศ. 1960 มหาวทิยาลยั Case Western Reserve เพื่อน าไปท าการทดลองในรูปแบบใหม่ ลกัษณะ

การสอนท่ีมหาวทิยาลยั Case Western Reserve ไดพ้ฒันาข้ึนเป็นรูปแบบพื้นฐานส าหรับโรงเรียน

ในสหรัฐอเมริกาทั้งในระดบัมธัยมศึกษา อุดมศึกษาและบณัฑิตวทิยาลยั  ปลายปี ค.ศ. 1950 

มหาวทิยาลยั McMaster ไดพ้ฒันาหลกัสูตรแพทย ์(Medical Curriculum ใชก้ารจดัการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐานในการสอนเป็นคร้ังแรก ท าใหม้หาวทิยาลยัแห่งน้ีไดรั้บการยอมรับในฐานะผูน้ า ใน

การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

ในยคุแรกๆนั้น การน าการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน จะถูกจ ากดัอยูใ่นหลกัสูตร

ของนกัศึกษาแพทยเ์ป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงผูเ้รียนจะตอ้งใชท้กัษะในการวเิคราะห์ปัญหาทางคลินิก โดย

มหาวทิยาลยัแพทยช์ั้นน า เช่น Harvard Medical School และ Michigan State University เหล่าน้ีได้

น า PBL ไปใชใ้นการสอน ท าให้ต่อมามหาวทิยาลยัอ่ืนๆในสหรัฐอเมริกาหนัมายอมรับรูปแบบ 

PBL มากยิง่ข้ึน จนกระทัง่กลางปี ค.ศ. 1980 การจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL) 

ไดข้ยายออกสู่การสอนในสาขาอ่ืนๆ เช่น วศิวกรรมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาศาสตร์ 

เป็นตน้  

นอกจากมหาวทิยาลยัในประเทศสหรัฐอเมริกาจะยอมรับรูปแบบการสอนโดยใชปั้ญหา

เป็นฐานแลว้ ในประเทศอ่ืนๆก็ยอมรับรูปแบบ PBL เช่นเดียวกนั ในประเทศเนเธอร์แลนด ์

มหาวทิยาลยั Mastricht และท่ีประเทศ ออสเตรเลีย ทั้งมหาวทิยาลยั Monash และ Melbourne ก็ให้

ความสนใจรูปแบบการสอนน้ีเช่นเดียวกนั ความนิยมในการน าการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น

ฐานไปใชใ้นการสอน เห็นไดช้ดัเจนจากการเช่ือมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ของมหาวทิยาลยัต่างๆท่ี

ใชก้ารจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน รวมทั้งมีการจดัการเรียนการสอนทางอินเตอร์เน็ต การ
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เผยแพร่ต ารา และเอกสารเป็นจ านวนมาก ส าหรับประเทศไทยนั้น การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา

เป็นฐานยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายนกั แต่ก็มีมหาวทิยาลยับางแห่งท่ีส่งเสริมและไดท้  าลองน าไปใช้

บา้งแลว้ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และ มหาวทิยาลยัขอนแก่น เป็น

ตน้ 

กล่าวโดยสรุป ความเป็นมาของการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานนั้น เร่ิมข้ึนจากชั้น

เรียนของนกัศึกษาแพทย ์ ซ่ึงจะตอ้งมีการใหน้กัศึกษาแพทยฝึ์กหดัไดใ้ชท้กัษะในการวเิคราะห์

ปัญหาทางคลินิก และโรงเรียนมธัยมในประเทศสหรัฐอเมริกาก็ไดน้ ามาเป็นพื้นฐานในการพฒันา

หลกัสูตรการเรียนการสอน จนกระทัง่เป็นท่ีแพร่หลายไปทัว่โลกในปัจจุบนั  

2.2 ความหมายของการเรียนการสอนภาษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  

 การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน จะเร่ิมการสอนดว้ยการตั้งปัญหาข้ึนมา เพื่อเป็น

เคร่ืองกระตุน้ใหผู้เ้รียนอยากรู้และพร้อมจะแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อน าไปสู่การแกปั้ญหา มี

นกัวชิาการศึกษาไดใ้หค้วามหมายของการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานไวด้งัน้ี 

 (H. Barrows & Kelson, 1995) กล่าววา่ การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เป็นทั้ง

หลกัสูตรและกระบวนการ หลกัสูตรท่ีประกอบดว้ยการเลือกและการออกแบบปัญหาอยา่ง

ระมดัระวงั ซ่ึงมาจากตวัผูเ้รียนเอง ความช านาญในการแกปั้ญหา การเรียนรู้ดว้ยตนเอง และทกัษะ

การท างานร่วมกนั กระบวนการเรียนรู้เกิดจากการแกปั้ญหาและการพบการทา้ทายในการเผชิญหนา้

กบัปัญหาในชีวติจริง 

  Bound และ Feletti (1996, อา้งถึงใน (ศาสตรา สหสัทศัน์ & คณะ, 2557) กล่าววา่ การเรียน

แบบใชปั้ญหาเป็นฐานเป็นวิธีการส าหรับสร้างหลกัสูตรโดยใชปั้ญหาเป็นตวักระตุน้และมุ่งประเด็น

ท่ีกิจกรรมการแกปั้ญหาของผูเ้รียน 

(Barrows, Howard, et al., 1980) ไดใ้หค้วามหมายของการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น

ฐานไวว้า่ เป็นวธีิสอนท่ีครูเสนอสถานการณ์ปัญหาใหก้บันกัเรียนและน าไปสู่การสืบคน้และการหา

ค าตอบดว้ยตนเอง 
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(Barell 1998) กล่าววา่ การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานเป็นกระบวนการของการคน้หาเพื่อ

ตอบค าถามส่ิงท่ีตอ้งการรู้ ขอ้สงสัยและ ความสงสัยเก่ียวกบัเหตุการณ์ธรรมชาติในชีวติจริงท่ีมี

ความซบัซอ้น ปัญหาท่ีจะเป็นปัญหาท่ีไม่ชดัเจน มีความยากหรือมีขอ้สงสัยสามารถตอบค าถามได้

หลายค าตอบ 

 (มณัฑรา ธรรมบุศย,์ 2545) ไดส้รุปความหมายไวว้า่ การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานเป็น

รูปแบบการเรียนรู้ท่ีเกิดจากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรคนิ์ยม โดยให้นกัเรียนสร้าง

ความรู้ใหม่จากการใชปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในโลกแห่งความเป็นจริง เป็นบริบทของการเรียนรู้เพื่อให้

ผูเ้รียนเกิดทกัษะในการคิดวิเคราะห์และคิดแกปั้ญหา อีกทั้งยงัไดข้อ้มูล ความรู้ในแขนงท่ีตนเรียน

อีกดว้ย การจดัการเรียนรู้ดงักล่าวจะเนน้กระบวนการแกปั้ญหาเป็นส าคญั 

 (วชัรา เล่าเรียนดี, 2548a)เล่าเรียนดี ไดใ้หค้วามหมายของการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน

วา่ เป็นวธีิการจดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนไดฝึ้กใชท้กัษะการแกปั้ญหา ซ่ึงมีความหมายอีกอยา่งหน่ึง

วา่ การจดัการเรียนการสอนท่ีใชปั้ญหาตั้งตน้ เป็นการกระตุน้ความสนใจผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู้

และสร้างประสบการณ์ความรู้ไดด้ว้ยตนเอง ทั้งน้ีผูเ้รียนจะเลือกปัญหาท่ีตนสนใจ คน้ควา้หา

ค าตอบ และหาเหตุผลมาแกปั้ญหา สุดทา้ยสามารถหาแนวทางแกไ้ขได ้ ทั้งน้ีกระบวนการดงักล่าว

จะท าใหเ้กิดการเรียนรู้ รวมถึงประยกุตค์วามรู้ไปใชป้ระโยชน์ต่อไปได ้

 (วฒันา รัตนพรหม, 2548) กล่าววา่ การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เป็นการเรียนรู้

ซ่ึงเป็นผลมาจากกระบวนการท าความเขา้ใจและการแกปั้ญหา ซ่ึงใชปั้ญหาหรือสถานการณ์ท่ี

เป็นอยูต่ามสภาพจริงมาเป็นส่ิงกระตุน้ใหผู้เ้รียนแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง เลือกเน้ือหาท่ีตอ้งการ

จะเรียนรู้เพื่อน าไปสู่การแกปั้ญหา ผูเ้รียนจะไดฝึ้กการคิดแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ ตลอดจนการ

ท างานเป็นกลุ่ม เพื่อพฒันาความสามารถในการท างานร่วมกนัเป็นทีม โดยผูส้อนเป็นเพียง

ผูส้นบัสนุนใหเ้กิดการเรียนรู้ 

 (ศาสตรา สหสัทศัน์ & คณะ, 2557) กล่าววา่ การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

หมายถึงขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผูว้จิยัใชส้ถานการณ์จริง เพื่อใหไ้ดปั้ญหาท่ีเป็นส่ือการ

เรียนท่ีกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความอยากรู้และแสวงหาความรู้เพื่อน ามาแกปั้ญหาใหผู้เ้รียนเกิดความ

เขา้ใจปัญหานั้นอยา่งชดัเจน โดยมีการจดักิจกรรมการเรียนใหผู้เ้รียนร่วมกนัเรียนเป็นกลุ่มยอ่ยและ
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เรียนรู้ดว้ยตนเอง มีขั้นตอน 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 1)ก าหนดปัญหา 2)ระบุสาเหตุ 3)เสนอวิธีการแกปั้ญหา 

4) ประเมินวธีิการแกปั้ญหา 5) เลือกวธีิการแกปั้ญหา และ 6) แกปั้ญหาไดบ้รรลุวตัถุประสงค ์

 จากขอ้มูลขา้งตน้ สามารถสรุปความหมายของการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

(Problem Based Learning) ไดว้า่ การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ี

เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยการเรียนรู้เป็นผลมาจากกระบวนการท าความเขา้ใจและแกปั้ญหาไดอ้ยา่ง

เป็นระบบดว้ยตนเอง ซ่ึงปัญหานั้นเป็นสถานการณ์ท่ีผูเ้รียนจะตอ้งพบและปฏิบติัดว้ยตนเอง และ

แสวงหาแนวทางการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง โดยมีผูส้อนเป็นผูส้นบัสนุนและอ านวยความสะดวกใน

การเรียน ทั้งน้ีการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานมีจุดประสงคใ์นการจดัการเรียนรู้อยา่งชดัเจน 

2.3 วตัถุประสงค์ของการเรียนการสอนภาษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน มีวตัถุประสงคท์างการศึกษาอยู ่ 2 ประการ ไดแ้ก่ 

(Barrows, S, Tamblyn, & Toblyn 1980)  

1. นกัเรียนสามารถเรียนรู้เน้ือหาวชิาการไดต้ามความตอ้งการ 

2. สร้างและพฒันาทกัษะการแกปั้ญหา 

การท่ีจะบรรลุวตัถุประสงคน้ี์ ผูส้อนจะตอ้งจดัสถานการณ์ หรือเง่ือนไขท่ีจะท าให้เกิดการ

เรียนรู้ได ้3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

1. การกระตุน้ความรู้เดิม (Activation of Prior Knowledge) ความรู้เดิมของนกัศึกษาเป็น

ประโยชน์ต่อการเรียนรู้มาก จึงควรกระตุน้ความรู้เดิมออกจากความทรงจ าของผูเ้รียน ใหน้ ามาใช้

ใหไ้ดม้ากท่ีสุดส าหรับเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ 

2. เสริมความรู้ใหม่ท่ีเฉพาะเจาะจง (Encoding Specificity) ส่งเสริมใหผู้เ้รียนน าความรู้เดิม

มาเป็นฐานในการเรียนรู้ใหม่ จะช่วยใหเ้ขา้ใจขอ้มูลท่ีเป็นความรู้ใหม่มากข้ึน ยิง่มีความคลา้ยคลึง

กนัในส่ิงท่ีเรียนรู้ และส่ิงท่ีประยกุตใ์ชม้ากเท่าไร ก็ยิง่เรียนรู้ไดดี้มากเท่านั้น นอกจากนั้น

ประสบการณ์ท่ีจดัใหผู้เ้รียนควรสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ใหต้รงกบัส่ิงท่ีเขาตอ้งปฏิบติัใน

วชิาชีพ 

3. ต่อเติมความเขา้ใจใหส้มบูรณ์ (Elaboration of Knowledge) ความรู้ความเขา้ใจในขอ้มูล

ต่างๆ จะสมบูรณ์ได ้ หากผูเ้รียนจะมีโอกาสเสริมต่อความเขา้ใจนั้น โดยการกระท าหลายอยา่ง เช่น 
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การตอบค าถาม การจดบนัทึก การอภิปราย การสรุป และการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงเหล่าน้ีจะช่วย

ใหเ้กิดการจดจ าไดแ้ม่นย  าและสามารถน าออกมาใชไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว 

(วชัรา เล่าเรียนดี, 2548b)เล่าเรียนดี ไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงคข์องการจดัการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน ดงัน้ี 

1. เพื่อพฒันาทกัษะการแกปั้ญหา 

2. พฒันาทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

3. พฒันาทกัษะในการแสวงหาความรู้ท่ีเหมาะสม 

4. พฒันาทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

5. เพื่อใชค้วามรู้พื้นฐานท่ีสามารถวดัได ้

6. สร้างความพึงพอใจในตนเองและแรงจูงใจในตนเอง 

7. มีทกัษะในการแสวงหาความรู้ ใชค้อมพิวเตอร์เป็น 

8. พฒันาทกัษะความเป็นผูน้ า 

9. พฒันาความสามารถในการท างานเป็นทีม 

10. พฒันาการใชค้วามคิดเชิงรุก 

11. พฒันาทกัษะในการท างานในสถานท่ีท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

กลไกพื้นฐานในการเรียนการสอนแบบใชปั้ญหาเป็นฐาน 

กลไกพื้นฐานในการเรียนการสอนแบบใชปั้ญหาเป็นฐาน คือกลไกท่ีผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้

ผา่นการเรียนการสอนแบบใชปั้ญหาเป็นฐาน มีทั้งหมด 3 ประการ ดงัน้ี 

1.  การเรียนการสอนแบบใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) เป็นกระบวนการ

ท่ีผูเ้รียนจะเรียนรู้ไดจ้ากการแกปั้ญหา เป็นการแสวงหาความรู้ดว้ยกลวธีิหาขอ้มูลเพื่อพิสูจน์

สมมติฐานอนัเป็นการแกปั้ญหาของผูเ้รียนโดยตรง โดยผูเ้รียนสามารถน าความรู้เดิมมาเช่ือมโยงใน

การแกปั้ญหาไดด้ว้ย มีการคิดอยา่งมีเหตุมีผล กระบวนการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานน้ี สามารถ

เกิดข้ึนไดท้ั้งในรายบุคคลหรือกลุ่มผูเ้รียนก็ได ้ หากเกิดการเรียนรู้ในกลุ่มผูเ้รียนแลว้ การรวบรวม

ความคิดแนวทางในการแกปั้ญหาก็จะไดข้อ้สรุปท่ีกวา้งข้ึนอีกดว้ย 
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2. การเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self-Directed Learning) เป็นกระบวนเรียนท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนมี

เสรีภาพในการใชค้วามรู้ แสวงหาแนวทางในการแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง ผูเ้รียนจะตอ้งจดัการเวลา

ของตนเอง ทั้งในการด าเนินงาน การรับผดิชอบต่อกลุ่ม การคดัเลือกประสบการณ์เดิมท่ีตรงกบั

แนวทางในการแกปั้ญหา รวมถึงการประเมินผลตนเอง ซ่ึงการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการน้ีมีความ

แตกต่างจากการเรียนการสอนท่ีเนน้ครูเป็นศูนยก์ลาง 

3. การเรียนรู้เป็นกลุ่มยอ่ย (Small Group Learning) เป็นกระบวนการเรียนท่ีเนน้ใหผู้เ้รียน

ไดพ้ฒันาความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นเป็นทีมและยอมรับประโยชน์ของการท างาน

ร่วมกนัใหค้น้ควา้หาแนวความคิด 

(ไพศาล สุวรรณนอ้ย, 2555) การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) 
เนน้ใหผู้เ้รียนสร้างความรู้ใหม่ จากการใชปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในโลกเป็นบริบทของการเรียนรู้ 

(Learning Context) เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะในการคิดวเิคราะห์และคิดแกปั้ญหา รวมทั้งไดค้วามรู้
ตามศาสตร์ในสาขาวชิาท่ีตนศึกษา ไปพร้อมกนัดว้ย   

ยทุศาสตร์การสอน PBL เป็นเทคนิคการสอน ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัดว้ย

ตนเอง เผชิญหนา้กบัปัญหาดว้ยตนเอง จะท าใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะในการคิดหลายรูปแบบ เช่นการ

คิดวจิารณญาณ คิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดสร้างสรรค ์เป็นตน้ ทั้งน้ีการจดัการเรียนรู้

โดยใชปั้ญหามีลกัษณะส าคญัดงัน้ี 

1. ใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง (student-centered learning) 

2. จดัผูเ้รียนเป็นกลุ่มยอ่ยๆใหมี้จ านวนกลุ่มละประมาณ 5-8 คน 

3. ผูส้อนท าหนา้ท่ีเป็นผูอ้  านวยความสะดวก (facilitator) หรือผูใ้หค้  าแนะน า (guide) 

4. ใชปั้ญหาเป็นตวักระตุน้ (ส่ิงเร้า) ใหเ้กิดการเรียนรู้ 

5. ลกัษณะของปัญหาท่ีน ามาใชต้อ้งมีลกัษณะคลุมเครือ ไม่ชดัเจน มีวธีิแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่ง

หลากหลาย อาจมีค าตอบไดห้ลายค าตอบ  

6. ผูเ้รียนเป็นผูแ้กปั้ญหาโดยการแสวงหาขอ้มูลใหม่ๆดว้ยตนเอง (self-directed learning) 



 
47 

 

7. การประเมินผล ใชก้ารประเมินผลจากสถานการณ์จริง (authentic assessment) ดูจากความ
สามรถในการปฏิบติัของผูเ้รียนในขณะท ากิจกรรมการเรียนรู้ (Learning process) และพิจารณาจาก
ผลงานท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ (Learning product) 

 จากขอ้ความขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ วตัถุประสงคข์องการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น

ฐาน คือ ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้เน้ือหาวชิาไดต้ามท่ีตอ้งการพฒันาทกัษะในการแกปั้ญหา ศึกษา

คน้ควา้ดว้ยตนเอง คิดเป็น แกปั้ญหาเป็น มีการตดัสินใจท่ีดี ตลอดจนสามารถน าไปแกปั้ญหาใน

ชีวติประจ าวนัไดแ้ละการท างานเป็นกลุ่มได ้ นอกจากวตัถุประสงคข์องการจดัการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐานท่ีกล่าวมาอยา่งชดัเจนแลว้ ขั้นตอนในการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานก็มี

ความส าคญัเช่นเดียวกนั อีกทั้ง กลไกพื้นฐานในการเรียนการสอนแบบใชปั้ญหาเป็นฐานก็มี

ความส าคญัเช่นเดียวกนั ผูส้อนจะตอ้งตระหนกัถึงกลไก 3 กลไก ไดแ้ก่  การเรียนการสอนแบบใช้

ปัญหาเป็นฐาน การเรียนรู้ดว้ยตนเอง และการเรียนรู้เป็นกลุ่มยอ่ย ซ่ึงกลไกทั้งสามกลไกน้ีจะท างาน

ควบคู่กนัตลอดการเรียนการสอนแบบใชปั้ญหาเป็นฐาน ผูเ้รียนจะไดฝึ้กทกัษะการคิด วเิคราะห์เพื่อ

แกปั้ญหา ไดเ้รียนรู้ท่ีจะแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง และการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น อีกทั้งไดรั้บผดิชอบใน

หนา้ท่ีและบทบาทของตนเองระหวา่งท างานเป็นทีม ในการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน

ประกอบไปดว้ยผูส้อนและผูเ้รียน ซ่ึงทั้งสองฝ่ายต่างมีหนา้ท่ีและบทบาทในการเรียนการสอนท่ี

ชดัเจน 

 2.4 ขั้นตอนการเรียนการสอนภาษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 ในการสอนภาษาโดยใชปั้ญหาเป็นฐานนั้น Savery และ Duffy (1995, อา้งถึงใน 

(กาญจนา แกว้จ ารัส, 2551) ล ไดน้ าเสนอวธีิการในบางขั้นตอนท่ีผูส้อนสามารถน าไปปฏิบติัไดด้งัน้ี 

1. ผูส้อนออกแบบโครงสร้างท่ีมีปัญหา หรือ ill-structured คือเป็นค าถามท่ีสามารถหา

ค าตอบไดห้ลากหลายไม่ตาตวั มกัจะเป็นการออกแบบกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัผูเ้รียน เช่น ใน

โรงเรียนของนกัเรียน มีผูไ้ม่ประสงคดี์ท าลายส่ิงของมากข้ึนทุกวนั และโรงเรียนก็มีขนาดใหญ่ 

บริเวณมาก หลายอาคาร มีตูเ้ก็บของหลายจุดท่ีถูกท าลาย ถูกงดัแงะ ส่ิงของส่วนบุคคลถูกขโมย 

เฟอร์นิเจอร์ถูกขดูขีดเสียหาย และพื้นผนงัต่างๆก็ถูกท าลายเช่นกนั ถึงแมจ้ะอยูใ่นช่วงท่ีมีการเรียน

การสอน และไม่มีใครพบเห็นผูก้ระท าผดิดงักล่าว โรงเรียนมีแผนการรักษาความปลอดภยั ดงัน้ี 
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นกัเรียนจะไม่ไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นโรงอาหารตอนเท่ียง และจะไม่อนุญาตให้หยดุพกัผอ่นใน

บริเวณรอบนอก ระเบียงทางเดินก็ถูกหา้มใชเ้ช่นกนั นกัเรียนตอ้งเก็บกระเป๋าไวใ้นตูเ้ก็บของทนัที

ท่ีมาถึงโรงเรียน เพื่อป้องกนัการสูญหาย จากแผนการรักษาความปลอดภยัดงักล่าว นกัเรียนมี

ความเห็นวา่กฎต่างๆเหล่าน้ีไม่สมเหตุสมผล และไม่มีประสิทธิภาพ นกัเรียนรู้สึกวา่ผูบ้ริสุทธ์ิตอ้ง

ไดรั้บความล าบากไปดว้ย และควรจะมีวธีิท่ีดีกวา่น้ี นกัเรียนจะท าอยา่งไร  

2. ครูน าเสนอปัญหาน้ีให้นกัเรียน 

3. นกัเรียนเขา้กลุ่มเพื่อท างานร่วมกนั 

4. นกัเรียนสร้างความคิดใหม่ๆ หรือแนวทางแกไ้ขท่ีเป็นไปได ้ (เช่น ตกลงกนัวา่จะ

เขียนค าอุทธรณ์ เสนอแนะวิธีการแกไ้ขอ่ืนๆท่ีหลากหลาย ตั้งคณะสายตรวจข้ึน ส ารวจความคิดเห็น

ของนกัเรียน และน าเสนอ) 

5. ระบุขอ้มูลท่ีหามาไดซ่ึ้งมีความสัมพนัธ์กบัปัญหา (เช่น นโยบายโรงเรียน ตวัอยา่งค า

ร้อง บริเวณหรือส่วนของโรงเรียนท่ีถูกท าลายมากท่ีสุด) 

6. เจาะจงประเด็นการเรียนรู้ (หาส่ิงท่ีตอ้งการคน้ควา้ เช่น รูปแบบการส ารวจ วธีิการ

จดัตั้งสายตรวจ ส่ิงท่ีโรงเรียนอ่ืนๆปฏิบติักนัการแกไ้ขปัญหา) 

7. ระบุแหล่งขอ้มูลหรือใชใ้นการปรึกษาหารือ (เช่น แหล่งโฮมเพจของโรงเรียนอ่ืนๆ 

ตวัอยา่งแบบส ารวจ บุคคลท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีต ารวจ) 

8. มอบหมายงานใหส้มาชิกแต่ละกลุ่มวา่ตอ้งท าอะไรบา้ง (เช่น ใครรับผดิชอบประเด็น

ใด) 

9. เก็บรวบรวมขอ้มูล (เช่น ในเวบ็ไซด ์สัมภาษณ์สมาชิกในชุมชน ร่างค าร้อง) 

10. เสนอแนวทางแกไ้ข 

บางขั้นตอนในขอ้ท่ี 3 ของการเขา้กลุ่มเพื่อท างานร่วมกนัน้ี อาจตอ้งท าซ ้ าอีก 

แนวความคิด. ประเด็นการเรียนรู้ และทางแกต่้างๆ อาจแตกต่างกนัไปในแต่ละกลุ่ม และนกัเรียน

อภิปรายแนวทางแกไ้ขท่ีเป็นไปได ้ ระหวา่งอภิปราย นกัเรียนตอ้งจดบนัทึก หรือท าการบนัทึกไว ้

นอกจากน้ี (Schwartz , Mennin, & Webb, 2001) ยงัไดใ้หร้ายละเอียดเก่ียวกบัการท างานของ

นกัเรียนในกลุ่มยอ่ยซ่ึงมีติวเตอร์คอยเป็นผูใ้หค้  าแนะน าช่วยเหลือในการเรียนรู้ โดยผูเ้รียนจะได้

ด าเนินกิจกรรมดงัต่อไปน้ี เช่น เผชิญปัญหา ระดมความคิด ตั้งสมมติฐานเก่ียวกบัปัญหานั้น ระบุท่ี
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จะตอ้งเรียนรู้เพื่อใหก้ระบวนการแกปั้ญหากา้วหนา้ ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง กลบัมายงักลุ่ม เพื่อ

ด าเนินกิจกรรมโดยน าความรู้ท่ีคน้พบมาประยกุตใ์ช ้ และทา้ยท่ีสุดเป็นการสะทอ้นกระบวนการ

และเน้ือหาท่ีไดเ้รียนรู้ 

(Hmelo-Silver, 2004) ไดแ้บ่งขั้นตอนของการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานไว ้ 6 

ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

1. Problem Scenario ในขั้นน้ีผูเ้รียนจะไดข้อ้มูลต่างๆจาก Problem Scenario เพื่อเป็น

การเตรียมความพร้อมใหผู้เ้รียนไดรู้้รายละเอียดเก่ียวกบัสถานการณ์และประเด็นปัญหาเพื่อน าไปสู่

ขั้นถดัไป 

2. Identify Facts เม่ือผูเ้รียนรู้ปัญหาจาก Problem Scenario แลว้ก็จะเร่ิมตั้งประเด็น 

และวเิคราะห์ปัญหา และน าไปสู่การตั้งสมมติฐาน 

3. Generate Hypotheses ผูเ้รียนตั้งสมมติฐานท่ีจะน าไปสู่แนวทางการแกปั้ญหาท่ีน่า

เป็นไปได ้

4. Knowledge Deficiencies ผูเ้รียนใชค้วามรู้เดิม เพื่อเป็นขอ้มูลน าไปสู่การแกปั้ญหา 

ทั้งน้ีผูเ้รียนจะตอ้งคน้ควา้เพิ่มเติมดว้ยตนเอง เรียกวา่ขั้นตอน Students Direct Learning (SDL) เพื่อ

น าขอ้มูลจากแหล่งต่างๆไปใชร่้วมกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากความรู้เดิม  

5. Apply New Knowledge ผูเ้รียนน าความรู้ใหม่ไปใชแ้กปั้ญหาตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

6. Abstraction ผูเ้รียนน าความรู้และขอ้มูลไปใชแ้กปั้ญหา โดยการอภิปราย วเิคราะห์

ใหเ้ป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 (Jurković 2005) ไดแ้บ่งขั้นตอนของการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานไว ้ 7 ขั้นตอน 

ดงัต่อไปน้ี 

1. ตั้งปัญหาใหช้ดัเจน (Making the problem clear) ในขั้นตอนน้ีผูเ้รียนแต่ละกลุ่มจะ

ไดรั้บปัญหาและตอ้งพยายามเขา้ใจปัญหานั้น มีการก าหนดหนา้ท่ีกนัภายในกลุ่ม 

2. ก าหนดค าถาม (Formulating questions and queries) ในขั้นน้ีผูเ้รียนจะช่วยกนัระดม

ความคิด เพื่อหาแนวทางในการแกปั้ญหาจากการตั้งค  าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาท่ีไดรั้บ  
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3. ระบุขอ้มูลปัจจุบนัและขอ้มูลท่ีตอ้งการหา (Identifying current knowledge and 

learning needs) ในขั้นน้ีผูเ้รียนจะตอ้งช่วยกนัใชข้อ้มูล ความรู้ท่ีทุกคนในกลุ่มมีอยูเ่ดิม เพื่อตอบ

ปัญหาจากค าถามท่ีก าหนดข้ึนในขั้นตอนท่ี 2  

4. สร้างกรอบความคิด (Structuring ideas) ในขั้นน้ีผูเ้รียนจะตอ้งเขียนแผนภาพจินต

ทศัน์ข้ึน ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความคิดท่ีสามารถน าไปตอบค าถามท่ีถูกก าหนดข้ึนมาได ้ และสมาชิก

ในกลุ่มร่วมกนัตดัสินใจวา่ควรหาขอ้มูลในประเด็นใดเพิ่มเติม เพื่อน าไปสู่ค าตอบทั้งหมดได ้

5. ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการเรียนรู้และแจกจ่ายงาน (Formulating the learning aims 

and distributing assignments among group members) ในขั้นน้ีสมาชิกในกลุ่มจะตอ้งไปหาขอ้มูล

เพิ่มเติม โดยยดึวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดเป็นหลกั 

6. ขั้นหาขอ้มูล (Individual activities/research) ขั้นน้ีสมาชิกหาขอ้มูลเพิ่มเติมจากแหล่ง

ความรู้ต่างๆ มีการปรึกษากนัระหวา่งสมาชิกภายในกลุ่ม เพื่อช่วยกนัหาค าตอบ และน าไปสู่

แนวทางในการแกปั้ญหา 

7. อภิปรายและวดัผล (Discussing and evaluating information) ในขั้นน้ีผูเ้รียนจะ

อภิปราย น าเสนอค าตอบท่ีตนคน้พบ และการวดัผลจะวดัจากน าเสนอและช้ินงานท่ีผูเ้รียนไดท้  าข้ึน 

(H. Barrows & Kelson, 1995) เสนอขั้นตอนในการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

ดงัน้ี 

1. น านกัเรียนเขา้สู่ปัญหา ครูตรวจสอบวตัถุประสงคข์องบทเรียน อธิบายความส าคญั

ของลกัษณะอนัพึงประสงค ์และจูงใจใหผู้เ้รียนเลือกปัญหา 

2. วางแผนการเรียนรู้ ครูช่วยเหลือใหน้กัเรียนอธิบายและวางแผนภาระงานท่ี

สอดคลอ้งกบัปัญหา 

3. ส่งเสริมการเรียนรู้เป็นกลุ่มและรายบุคคล ครูกระตุน้ใหน้กัเรียนคน้หาขอ้มูลท่ี

เหมาะสม น าไปสู่การทดลองและคน้หาค าอธิบาย และการหาค าตอบ 

4. พฒันาและน าเสนอผลงาน นกัเรียนน าเสนองานโดยอาจจดัท าเป็นโครงงานหรือการ

จดันิทรรศการ 

5. วเิคราะห์และประเมินกระบวนการแกปั้ญหา ท่ีนกัเรียนใชก้ระบวนการเรียนรู้ 
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(Aydinli, 2007) ไดเ้สนอขั้นตอนในการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานไว ้ดงัน้ี 

1. ขั้นเตรียมพร้อม ผูส้อนช้ีแจงจุดประสงคใ์นการเรียนแก่ผูเ้รียน  

2. ขั้นน าเขา้สู่ปัญหาและค าศพัท ์ ท่ีสามารถน าไปแกปั้ญหาได ้ ในท่ีน้ีรวมถึงการเสนอ

ค าศพัท ์รูปภาพ หรือวีดีโอท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาท่ีจะตอ้งแก ้

3. ขั้นแบ่งกลุ่มและแนะแหล่งเรียนรู้  เช่นการหาบทอ่านจาก หนงัสือ อินเทอร์เน็ต 

นิตยสาร เป็นตน้  

4. ขั้นสังเกตการณ์และสนบัสนุน ผูส้อนท าหนา้ท่ีคอยช้ีแนะ และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนได้

อภิปราย เสนอความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ และน าไปสู่การประเมินผลในท่ีสุด 

5. ขั้นติดตามและประเมิน ผูส้อนติดตามผลการแกปั้ญหา และผูเ้รียนไดส้ร้างช้ินงาน

ข้ึนมา และประเมินผล 

อมรทิพย ์ ณ บางชา้ง (2543, อา้งถึงใน (ศาสตรา สหสัทศัน์ & คณะ, 2557) กล่าววา่

ขั้นตอนในการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั มีดงัน้ี 

1. ท าความเขา้ใจศพัทแ์ละความหมายต่างๆของถอ้ยค า แนวคิดและมโนทศัน์ต่างๆให้

ชดัเจนโดยอาศยัความรู้พื้นฐาน 

2. ระบุประเด็นปัญหาตามความคิดเห็นของผูเ้รียนต่อปัญหาท่ีถูกตอ้งและสอดคลอ้งกนั 

3. วเิคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์โดยใชค้วามคิดเห็นอยา่งมีเหตุผลและมีวจิารณญาณ 

4. ตั้งสมมติฐานโดยก าหนดกลไกอยา่งสมเหตุสมผล 

5. จดัล าดบัความส าคญัของสมมติฐาน น ามาพิจารณาเพื่อหาขอ้ยติุ สมมติฐานท่ีปฏิเสธ

ได ้

6. สร้างวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์สมมติฐาน 

7. หาขอ้มูลเพิ่มเติมจากแหล่งอ่ืนนอกจากต าราเอกสารต่างๆทางวชิาการและผูเ้ช่ียวชาญ

ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

8. รวบรวม สังเคราะห์ ขอ้มูลใหม่ท่ีไดพ้ร้อมกบัทดสอบสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้ น ามา

เสนอต่อสมาชิกกลุ่มเพื่อความสมบูรณ์ของขอ้มูล 

9. สรุปขอ้มูลใหม่ท่ีไดจ้ากการศึกษารวมทั้งแนวทางในการน าความรู้และหลกัการนั้นไป

ใชใ้นการแกปั้ญหาในสถานการณ์ทัว่ไปได ้
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(ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร, 2540) กล่าวถึงขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

ดงัน้ี 

1. ใชส้ถานการณ์ในการสนทนาเพื่อกระตุน้ความคิด 

2. ใชก้ลุ่มสร้างบรรยากาศเพื่อใหมี้โอกาสรับอิทธิพลจากผูอ่ื้น 

3. เกิดความขดัแยง้ทางความคิด ความเขา้ใจเพื่อจดัระบบความคิดใหม่ 

4. มีการกระตุน้ประสบการณ์ในบทบาทนั้น บนัทึกและประเมิน สรุปสถานการณ์ ศึกษา

เขา้กลุ่ม ร่วมอภิปรายในการประชุมกลุ่มและตดัสินใจเลือกเร่ือท่ีจะอภิปราย 

(วชัรา เล่าเรียนดี, 2548a) ไดส้รุปแนวทางปฏิบติัของกระบวนการเรียนรู้แบบใชปั้ญหา

เป็นฐานไดด้งัน้ี 

1. จดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดเ้ผชิญกบัปัญหา ไดแ้สวงหาคน้พบปัญหาดว้ยตนเอง (จดั

สถานการณ์ บทบาทสมมติ เร่ืองสั้น หรือใชว้ดีีทศัน์) 

2. จดักลุ่มนกัเรียนร่วมมือกนัเรียนรู้ (3-5คน ) ใหเ้ด็กร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพื่อ

ท าความเขา้ใจกบัปัญหาใหช้ดัเจน 

3. ใหน้กัเรียนถามค าถามในเร่ืองท่ีเขาสงสัย ไม่รู้ หรือไม่เขา้ใจในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ปัญหา (ครูคอยกระตุน้ให้นกัเรียนถามค าถาม) 

4. นกัเรียนร่วมกนัคิดหาวธีิการแกปั้ญหา วางแผนปัญหา และระบุส่ือ วสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้ง

ใช ้

5. นกัเรียนร่วมกนัแสวงหาความรู้และเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อแกปั้ญหา 

6. นกัเรียนร่วมกนัแกปั้ญหา หาค าตอบของปัญหาท่ีเลือก และน าเสนอผลการเรียนรู้หรือ

ผลการแกปั้ญหาอาจน าเสนอในรูปโครงงาน การแสดงนิทรรศการ แสดงผลงาน และผลการคน้หา

ค าตอบของปัญหา 

7. ร่วมกนัประเมินผลการท างานกลุ่มและผลงานกลุ่ม น าเสนอขอ้เสนอแนะในการ

พฒันาการเรียนรู้ต่อไป 

(ไพศาล สุวรรณนอ้ย, 2555) ไดส้รุปแนวทางปฏิบติัของกระบวนการเรียนรู้แบบใช้

ปัญหาเป็นฐานไดด้งัน้ี 

กระบวนการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานแบบ 7 ขั้นตอน 
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1. Clarifying unfamiliar terms ผูเ้รียนจบักลุ่มท าความเขา้ใจค าศพัท ์ และขอ้ความท่ี

ปรากฏอยูใ่นปัญหาใหช้ดัเจน โดยอาศยัความรู้ภูมิหลงัจากสมาชิกภายในกลุ่ม หรือคน้ควา้หาขอ้มูล

เพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ 

2. Problem definition ผูเ้รียนระบุประเด็นปัญหาร่วมกนั เขา้ใจปัญหา เหตุการณ์และ

สถานการณ์ท่ีกล่าวถึงในปัญหานั้น 

3. Brainstorm ผูเ้รียนระดมสมองวเิคราะห์ประเด็นต่างๆและหาเหตุผลมาอธิบาย โดย

อาศยัความรู้เดิมจากสมาชิกภายในกลุ่ม ทั้งน้ีเหตุผล และขอ้มูลต่างๆจะน าไปสู่ใหเ้กิดสมมติฐาน 

เพื่อน าไปสู่แนวทางในการแกไ้ขปัญหา 

4. Analyzing the problem ผูเ้รียนตั้งสมมติฐานท่ีเช่ือมโยงกบัปัญหา มีการวเิคราะห์และ

จดัล าดบัความส าคญัของขอ้มูล โดยใชค้วามรู้เดิมของผูเ้รียน 

5. Formulating learning issues ผูเ้รียนก าหนดวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ เพื่อคน้ควา้หา

ขอ้มูล และน าไปวเิคราะห์สมมติฐานและปัญหาท่ีตั้งไว ้ หากมีส่วนใดท่ีมีขอ้มูลไม่เพียงพอ ผูเ้รียน

จ าเป็นตอ้งไปคน้ควา้เพิ่มเติม 

6. Self-study ผูเ้รียนคน้ควา้ รวบรวมขอ้มูลจากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อพฒันา

ทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (self-directed learning) 

7. Reporting ผูเ้รียนน าขอ้มูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆมาอภิปราย วเิคราะห์ สังเคราะห์ 

ใหต้รงตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ แลว้น ามาสรุปเป็นหลกัการและแนวทางเพื่อน าไปใชใ้นโอกาส

ต่อไป 

กระบวนการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานแบบ 9 ขั้นตอน 

1. อ่านสถานการณ์โดยละเอียดท าความเขา้ใจกบัค า และความหมายของค าใน

สถานการณ์ โดยอาศยัความรู้พื้นฐานของสมาชิกภายในกลุ่ม หรือเอกสาร ต ารา 

2. นิยามปัญหา หรือระบุสถานการณ์ โดยแสวงหาความคิดเห็นแบบระดมสมองอยา่งมี

เหตุผลและวจิารณญาณ 

3. วเิคราะห์ปัญหา หรือสถานการณ์ โดยแสวงหาความคิดเห็นระดมสมองอยา่งมีเหตุผล

และวจิารณญาณ 
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4. ตั้งสมมติฐาน โดยพยายามตั้งสมมติฐานใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้

5. จดัล าดบัความส าคญัของสมมติฐาน พิจารณาขอ้ยติุส าหรับสมมติฐานท่ีปฏิเสธได้ 

6. ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการเรียนรู้จากสมมติฐาน ท่ีไดเ้ลือกไวพ้ิจารณาวา่ตอ้งหา

ความรู้เร่ืองอะไรบา้ง 

7. ศึกษาคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมจากภายนอกกลุ่ม เช่น เอกสาร ต ารา ผูเ้ช่ียวชาญ 

8. สังเคราะห์คน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมจากภายนอกกลุ่ม เช่น เอกสาร ต ารา ผูเ้ช่ียวชาญ 

9. สรุปการเรียนรู้หลกัการและแนวคิดจากการแกปั้ญหาโดย  าความรู้มาเสนอต่อสมาชิก 

กระบวนการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน 10 ขั้นตอน 

1. ผูเ้รียนเผชิญปัญหาท่ีคลุมเครือ 

2. ผูเ้รียนถามค าถามในส่ิงท่ีสนใจในสถานการณ์โดยใช ้ IPF question (I-Interesting 

question, P-Puzzling question และ F-Important answers to find) 

3. การด าเนินการคน้หา้ เร่ิมจากค าถาม IPD  

4. เขียนแผนผงัการคน้ปัญหา และจดัล าดบัความส าคญั 

5. การส ารวจปัญหา/สืบเสาะ เพื่อช่วยก าหนดกลยทุธ์ของกลุ่ม 

6. การวเิคราะห์ ผูเ้รียนรับผดิชอบต่อการวิเคราะห์ผล ขณะเดียวกนัครูจะมีหนา้ท่ีถาม

ค าถามแนะน า และแนะน าวิธีวเิคราะห์ขอ้มูล 

7. การเรียนรู้ซ ้ า เสนอส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ต่อกนั เกิดความเขา้ใจใหม่และน าไปใชแ้กปั้ญหา

และนิยามปัญหา ถา้ไม่ชดัเจน ใหไ้ปเรียนรู้เพิ่มเติม 

8. การสร้างแนวค าตอบและขอ้แนะน า สร้างจาผลลพัธ์ท่ีได ้

9. ส่ือความหมายผลลพัธ์ท่ีได ้

10. การประเมินผล โดยครู ผูเ้รียน และเพื่อน 

โดยสรุป ขั้นตอนในการเรียนการสอนภาษาโดยใชปั้ญหาเป็นฐานนั้น ส่วนใหญ่จะเนน้ท่ี

การก าหนดปัญหา หาแหล่งความรู้ท่ีสามารถน าผูเ้รียนไปสู่กระบวนการและหาค าตอบของปัญหา 

เนน้การท างานเป็นกลุ่มและการประเมิน และในงานวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดอ้า้งอิงขั้นตอนในการ

เรียนการสอนภาษาโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Aydinli, 2007) ซ่ึงมีขั้นตอนทั้งหมด 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1)
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เตรียมความพร้อม (Preteach) 2) น าเขา้สู่ปัญหาและค าศพัท ์ (Introduce Problem and Vocabulary) 

3) แบ่งกลุ่มและแนะแหล่งเรียนรู้ (Group Students, Provide Resource) 4) สังเกตการณ์และ

สนบัสนุน (Observe and  Support) และ5) ติดตามและประเมิน(Follow Up and Assess Progress) 

แมจ้ะมีขั้นตอนในการสอนภาษาอยา่งชดัเจนแลว้ ผูส้อนควรค านึงถึงบทบาทในการเรียนการสอน

โดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมดว้ย เพื่อใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพท่ีมากข้ึน 

 2.5 บทบาทของผู้เรียนและผู้สอน 

 2.5.1 บทบาทของผูเ้รียน 

ผูเ้รียนจะเรียนรู้โดยการใชปั้ญหาเป็นตวักระตุน้ เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึน ผูเ้รียนจะเกิด

ความตอ้งการท่ีจะแสวงหาความรู้เพื่อแกปั้ญหา ดงันั้น ลกัษณะของผูเ้รียนท่ีใชปั้ญหาเป็นฐาน และ

ประสบความส าเร็จในการแกปั้ญหา มีดงัน้ี 

 ความรู้ความสามารถ (Competence) ความรู้ ความสามารถเดิมท่ีเหมาะสมกบั

ปัญหาท่ีจะเรียนเป็นส่ิงท่ีอาจารยต์อ้งตระหนกั เพราะถา้ผูส้อนเตรียมปัญหาท่ียุง่ยากซบัซอ้นไม่

สัมพนัธ์กบัความรู้เดิมของผูเ้รียนแลว้ จะท าใหผู้เ้รียนเกิดความล าบากและเสียเวลามากในการ

ก าหนดทิศทางในการหาความรู้ 

 ความสามารถในการติดต่อผูอ่ื้น (Communication) ความสามารถในการ

ติดต่อส่ือสารจะถูกใชใ้นการท างานเป็นกลุ่มยอ่ย การติดต่อส่ือสารทีมีประสิทธิภาพจะช่วยใหง้าน

สัมฤทธ์ิผลได ้

 ความตระหนกัในความส าคญั (Concern) ผูเ้รียนจะตอ้งตระหนกัถึง

ความส าคญัของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย อีกทั้งยงัตอ้งมีความรับผดิชอบ เพื่อให้งานนั้นบรรลุ

เป้าหมาย 

 ความกลา้ในการตดัสินใจ (Courage) การเรียนการสอนแบบใชปั้ญหาเป็น

ฐานนั้น การรวบรวมและการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อน าไปสู่การตดัสินใจเป็นประเด็นท่ีส าคญั ท่ีผูเ้รียน

ควรมี เช่น ตดัสินใจในการตั้งสมมติฐานเพื่อน ามาแกปั้ญหา 
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 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ (Creativity) การริเร่ิมสร้างสรรคเ์ป็นทกัษะหน่ึงท่ี

ผูเ้รียนควรมี เน่ืองจากการเรียนการสอนท่ีมีความสร้างสรรคจ์ะช่วยใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 

อีกทั้งยงัช่วยใหผู้เ้รียนไดมี้ประสบการณ์เพิ่มข้ึน  

สอดคลอ้งกบัขอ้แนะน าของ (กาญจนา แกว้จ ารัส, 2551) ไดก้ล่าวถึงบทบาทของ

ผูเ้รียนไวว้า่ ผูเ้รียนมีบทบาทส าคญัยิง่ในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนจึงเนน้ท่ีผูเ้รียนเป็น

ศูนยก์ลาง ซ่ึงพวกเขาตอ้งมีบทบาทเป็นผูก้ระท าโดยตรง ไม่ใช่ผูรั้บ ไม่ใช่ผูฟั้ง สังเกต เขียนและ

จดจ า แต่เป็นการลงมือปฏิบติั มีบทบาทในการตดัสินใจส่ิงท่ีจะไดเ้รียนและวธีิเรียน มีบทบาทเป็นผู ้

มีส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholder) สนใจในผลลพัธ์ท่ีเรียน และมีปัญหาท่ีสัมพนัธ์กบัความจริงนั้น ก็

เป็นเป้าหมายท่ีผูเ้รียนตอ้งแกแ้ละเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

โดยสรุป บทบาทของผูเ้รียนท่ีดีในการเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานคือ ตอ้งมีความรู้

ความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น มีความมัน่ใจในตนเอง สามารถตดัสินใจในเร่ืองส าคญัได ้

อีกทั้งยงัตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัในบทบาทหนา้ของตน สุดทา้ยผูเ้รียนจะไดฝึ้กทกัษะความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรค ์เพื่อน าทกัษะดงักล่าวไปใชใ้นการท างานเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2.5.2 บทบาทผูส้อน 

การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน อาจารยผ์ูส้อนจะมีบทบาทท่ีแตกต่างไปจาก

การสอนแบบดั้งเดิม คือผูส้อนไม่ใช่ผูเ้ช่ียวชาญ ท าหนา้ท่ีถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียนเพียงอยา่ง

เดียว แต่ผูส้อนจะท าหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัประสบการณ์ กล่าวคือ จะเป็นผูช่้วยกระตุน้ใหผู้เ้รียนแสวงหา

ความรู้ หาแนวทางในการแกปั้ญหา คอยแนะน า ช่วยเหลือหากผูเ้รียนร้องขอ อีกทั้งยงัท าหนา้ท่ี

อ านวยความสะดวกในการเรียน สร้างบทเรียนท่ีเป็นสถานการณ์ปัญหาท่ีจะกระตุน้ใหผู้เ้รียนได้

เรียนรู้ในเน้ือหาท่ีเป็นแนวคิดส าคญัของปัญหานั้น ตลอดจนการประเมินผลการเรียน 

2.5.3 การเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียน 

ครูผูส้อนจะท าหนา้ท่ีเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนแก่ผูใ้น ในการจดัการ

เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน โดยแบ่งได ้2 กลุ่ม ดงัน้ี 
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2.5.3.1 ผูเ้ช่ียวชาญ (Resource Person) เป็นผูใ้หค้วามรู้แก่ผูเ้รียนในแขนง

ท่ีตนเช่ียวชาญ จะสอนเม่ือเป็นความตอ้งการของผูเ้รียนและสอนในขอบเขตเน้ือหาท่ีผูเ้รียนตอ้งการ 

2.5.3.2 ผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียน (Facilitator or Tutor) ผูส้อน

จะตอ้งมีสมรรถภาพในการช่วยเหลือใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้โดยมีความสามารถในการแนะน า

(Guide) ไม่ใช่ช้ีน า (Direct) อ านวยความสะดวกการเรียนรู้ (Facilitator Learning) ไมใ่ช่ใหค้วามรู้ 

(Dispense Information) อีกทั้งผูส้อนจะตอ้งท าใหผู้เ้รียนในกลุ่มเรียนรู้ปัญหา โดยมีกิจกรรมท่ี

แข่งขนัและเปิดโอกาสใหผู้เ้รียน เรียนรู้จากการคน้พบดว้ยตนเอง ความสามารถของผูส้อนเป็นตวั

บ่งช้ีส าคญัของคุณภาพและความส าเร็จของการจดัการเรียนการสอนในแบบดงักล่าว นอกจากน้ีการ

สอนแบบติวเตอร์ (Small Group Tutor) ช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาตนเอง พฒันาทกัษะการคิด 

การใหเ้หตุผล ซ่ึงบทบาทของติวเตอร์ มีดงัน้ี 

 ผูส้อนพยายามท าใหเ้กิดโยนิโสมนสการ คือ การสอบถามและกระตุน้

ความคิดในผูเ้รียน วิเคราะห์ตลอดการเรียน 

 ตอ้งแนะน าใหผู้เ้รียนเรียนรู้ผา่นขั้นตอนการเรียนรู้ทีละขั้น 

 ส่งเสริมผลกัดนัใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจในระดบัท่ีลึกซ้ึง 

 หลีกเล่ียงการใหค้วามเห็นต่อการอภิปรายของผูเ้รียนผิดหรือถูก การบอก

ขอ้มูลข่าวสารแต่ใหผู้เ้รียนไปคน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งอ่ืน เช่นต ารา และวารสาร เป็นตน้ 

 จดัสภาพการเรียนรู้ไม่ใหผู้เ้รียนเบ่ือ ร่วมกนัอภิปรายโตต้อบกนัระหวา่ง

ผูเ้รียน 

 การท างาน ท างานในลกัษณะงานกลุ่ม สมาชิกช่วยกนัตดัสินใจ 

ขณะเดียวกนัครูผูส้อนเป็นผูแ้นะน า 

อาภรณ์ แสงรัศมี (2543. อา้งถึงใน (กาญจนา แกว้จ ารัส, 2551) ผูส้อนมีบทบาทเป็นผู ้

กระตุน้, สนบัสนุนใหผู้เ้รียนท างานกลุ่ม, ใหค้วามรู้ท่ีเป็นประโยชน์เฉพาะกรณีท่ีจ าเป็น, แนะแหล่ง

ความรู้ เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถติดต่อ คน้หาทรัพยากรดว้ยตนเองไดอ้ยา่งกวา้งขวาง เพื่อน าขอ้มูลนั้น

มาสนบัสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ และทา้ยท่ีสุด ผูส้อนตอ้งหาวธีิการประเมินผลใหผู้เ้รียนไดท้ราบ 

ผูส้อนประจ ากลุ่มมีบทบาทเป็นทั้งผูจ้ดัการและผูฝึ้กสอนทางความคิด เลือกปัญหา

อยา่งเหมาะสม สนบัสนุนใหอ้ านาจแก่ผูเ้รียน แต่มิใช่การบอกโดยตรงหรือใหค้  าตอบง่ายๆ ให้
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ผูเ้รียนรับผดิชอบการเรียนรู้ของตนเอง ผูส้อนจะเป็นผูต้ ั้งค  าถามระหวา่งการระบุปัญหา การหา

แหล่งขอ้มูล การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ เพื่อใหผู้เ้รียนจดัระบบการเรียน เขา้ใจความรู้ และ

สามารถน าไปใชใ้นสถานการณ์อ่ืนๆได ้

จากขอ้มูลขา้งตน้ สามารถสรุปบทบาทของผูเ้รียนและผูส้อนในการจดัการเรียนรู้โดย

ใชปั้ญหาเป็นฐานไดว้า่ ผูเ้รียนนั้นจะตอ้งมีความรับผิดชอบ ใหค้วามส าคญักบังานท่ีไดรั้บ

มอบหมาย โดยการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง และสามารถน าประสบการณ์เดิมมาช่วยในการ

แกปั้ญหาดว้ย อีกทั้งยงัตอ้งสามารถจดัสรรเวลา และความรับผดิชอบในการท างานในลกัษณะกลุ่ม

ยอ่ยอีกดว้ย ส่วนบทบาทของผูส้อนนั้น จะมีบทบาทเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนใหแ้ก่

ผูเ้รียน ไม่ใช่เป็นผูเ้ช่ียวชาญถ่ายทอดความรู้ใหผู้เ้รียนฝ่ายเดียว แต่ผูส้อนจะท าหนา้ท่ีคอยช้ีแนะ

แนวทางท่ีผูเ้รียนประสบปัญหา และรวมไปถึงการประเมินผลการเรียนอีกดว้ย 

2.6 แนวทางการวดัและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 (วชัรา เล่าเรียนดี, 2548a) ไดใ้หแ้นวทางในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา

เป็นฐาน ดงัน้ี 

1. ใหเ้สนอรายงานการด าเนินการแกปั้ญหาทั้งท่ีเป็นงานเด่ียวและงานกลุ่ม 

2. ตรวจการบนัทึกการเขียนผลการเรียนรู้ของตนเอง ของนกัเรียนแต่ละคน 

3. ใชแ้บบประเมินโดยใหเ้พื่อนประเมินกนัและกนั ซ่ึงตอ้งก าหนดเกณฑก์ารประเมินให้

ชดัเจน 

4. ใชแ้บบสังเกตประเมินผลระหวา่งการเรียนรู้ 

5. ทดสอบดว้ยการใหว้ิเคราะห์ปัญหา คิดหาแนวทางแกปั้ญหาและด าเนินการ

แกปั้ญหา เป็นรายบุคคลโดยก าหนดปัญหาใหป้ฏิบติัตามขั้นตอน 

6. สัมภาษณ์เป็นรายบุคคล 

7. ใชข้อ้สอบ 

 (ไพศาล สุวรรณนอ้ย, 2555) ไดใ้หใ้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น

ฐาน ดงัน้ี 
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การประเมินผลการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานจะประเมินโดยครู ผูเ้รียน และเพื่อน 

โดยจะประเมินปฏิบติัการโดยใชข้อ้มูลเร่ิมกนั การคน้ควา้และนิยามปัญหา การไดม้าซ่ึงความรู้ การ

น าตนเอง ทกัษะการเรียนแบบร่วมมือ และการแกปั้ญหา ใชก้ารประเมินตามสภาพจริง โดยสร้าง

เกณฑก์ารประเมิน (Rubric Scoring) เพื่อการประเมิน การอภิปราย การเขียนอนุทิน บนัทึกการทดลอง 

การใหค้ะแนนตนเอง และการสัมภาษณ์ 

 (Jurković 2005) ไดก้ล่าวถึงแนวทางการวดัและประเมินผลการเรียนการสอนภาษา

โดยใชปั้ญหาเป็นฐานไวด้งัน้ี การวดัและประเมินผลการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ผูส้อน

จะพิจารณาวดัผลจากรายงาน (report), การน าเสนอ (presentation) และกระบวนการ (process 

assessment) โดยการวดัและประเมินผลจะแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 1) การวดัผลดา้น

กระบวนการ (process strand) ไดแ้ก่การประเมินตนเอง และเพื่อนประเมิน 2) การวดัผลดา้นผลงาน 

(product strand) ไดแ้ก่ การประเมินจากครูผูส้อน  

(Sojisirikul  & Thongsuwan.T, 2016) ไดใ้หแ้นวทางในการวดัและประเมินผลการเรียน

ภาษาโดยใชปั้ญหาเป็นฐานไวว้า่ เคร่ืองมือในกาวดัและประเมินการเรียนภาษาโดยใชปั้ญหาเป็น

ฐานนั้นไม่ไดมี้ความแตกต่างจากการเรียนภาษาแบบดั้งเดิม แมว้า่การเรียนการสอนโดยใชปั้ญหา

เป็นฐานจะเนน้ท่ีกระบวนการเรียนการสอนใหย้ดึเน้ือหาและจุดประสงคเ์ป็นส าคญั แต่กุญแจส าคญั

คือ การออกแบบเคร่ืองมือในการวดัและประเมินผลแบบเนน้ปัญหาเป็นฐาน อยา่งเช่นเคร่ืองมือท่ีใช้

วดัผลในการสอบ ก็ควรจะขอ้ค าถามในลกัษณะการเขียนเรียงความ การน าเสนอโดยการพดู การ

สังเกต การเขียนรายงาน เป็นตน้ ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัผลดงักล่าวนั้นสามารถวดัและ

ประเมินผลไดท้ั้งในรูปแบบของการประเมินตนเอง หรือ เพื่อนประเมินก็ได ้

โดยสรุป การวดัและประเมินผลโดยใชปั้ญหาเป็นฐานนั้น สามารถกระท าไดห้ลากหลาย

ขั้นตอนทั้งการเสนอรายงงาน ตรวจการบนัทึกการเขียน ใชแ้บบประเมินโดยใหเ้พื่อนประเมินกนั

และกนั แบบสังเกต ใหว้เิคราะห์ปัญหา สัมภาษณ์เป็นรายบุคคลและการใชข้อ้สอบ แต่ทั้งน้ีผูส้อน

จะตอ้งระมดัระวงัในการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน โดยค านึงถึงขอ้ดีและขอ้เสียของการ

จดัการเรียนรู้ดงักล่าวเสมอ 
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2.7 ขอ้ดีและขอ้เสียของการเรียนการสอนภาษาโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

 มีนกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงขอ้ดีและขอ้เสียของการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานไว ้

ดงัน้ี 

   มนสภรณ์ วทิูรเมธา (2544, อา้งถึงใน (ศาสตรา สหสัทศัน์ & คณะ, 2557) กล่าวถึงขอ้ดี

และขอ้เสียของการสอนแบบใชปั้ญหาเป็นฐาน คือ ขอ้ดี ประกอบดว้ย 

1. ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้การแกปั้ญหาโดยตรง ท าใหพ้ฒันาทกัษะการแกปั้ญหา สามารถ

เช่ือมโยงไปสู่การแกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ าวนัได ้

2. พฒันาทกัษะการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

3. พฒันาทกัษะในการเรียนรู้ รวมไปถึงการติดต่อส่ือสารและการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

4. พฒันาทกัษะในการคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์ 

5. ช่วยเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ส่ิงใหม่ซ่ึงในหลกัสูตรไม่ไดเ้ปิดโอกาสให้ 

6. ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความรู้อยา่งมีโครงสร้างง่ายต่อการระลึกไดแ้ละการน ามาใช ้

ขอ้เสีย 

1. ผูส้อนจะตอ้งเปล่ียนแปลงรูปแบบการสอนใหม่ เปล่ียนบทบาทเป็นผูอ้  านวยการ

สอนจ าเป็นตอ้งมีการอบรมก่อนท่ีจะวางแผนและจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบใชปั้ญหาเป็น

ฐาน 

2. ผูส้อนตอ้งมีความช านาญในการเตรียมและเลือกส่ือการเรียนทั้งท่ีเป็นเอกสาร 

โสตทศันูปกรณ์ต่างๆ จึงท าใหก้ารเรียนการสอนบรรลุวตัถุประสงค์ 

3. มีการเปล่ียนแปลงส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ห้องเรียนตอ้งมี ห้องประชุม

กลุ่มยอ่ย หอ้งสมุด อุปกรณ์ช่วยสอน ดงันั้น สถาบนัการศึกษาตอ้งเตรียมในส่ิงเหล่าน้ี ถา้สถาบนั

ขาดปัจจยัในการพฒันาคร้ังน้ี การจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานคงประสบผลส าเร็จได้

ยา 

 (นภา หลิมรัตน์, 2550) ไดก้ล่าวถึงขอ้ดีและขอ้เสียของการจดัการเรียนการสอนภาษา

โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ดงัน้ี 
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1. สนบัสนุนใหมี้การเรียนรู้อยา่งลุ่มลึก (Deep Approach) ซ่ึงส่งผลใหผู้เ้รียนเรียน

อยา่งเขา้ใจและสามารถจดจ าไดน้านเกิดเป็นการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง 

2. สนบัสนุนใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงเป็นคุณสมบติัจ าเป็นท่ีทุกคนควรมี

เพราะสามารถพฒันาไปเป็นผูท่ี้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learner) ส่งผลใหส้ามารถปฏิบติั

หนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีความสุขและมีประสิทธิภาพ 

3. ทั้งผูส้อนและผูเ้รียนสนุกกบัการเรียน ในส่วนผูเ้รียน รู้สึกสนุกกบัการเรียนเพราะ

ไดมี้บทบาทในการเรียนรู้เอง (Play Active Part) เช่น การอภิปรายถกเถียงในระหวา่งการท ากลุ่ม

ยอ่ย ฝ่ายผูส้อน จะเห็นพฒันาการดา้นความคิดและทกัษะต่างๆท่ีเกิดข้ึนในตวัผูเ้รียน นอกจากน้ี

ผูส้อนยงัไดมี้โอกาสเรียนรู้ขา้มสาขาท่ีตนช านาญ โดยเรียนรู้ไปกบัผูเ้รียน สามารถเห็นความ

เช่ือมโยงของศาสตร์ต่างๆไดช้ดัเจนข้ึน ท าใหเ้กิดความคิดกวา้งไกล 

4. ส่งเสริมสนบัสนุนการท างานเป็นทีม ซ่ึงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกวา่

การท างานเด่ียว 

5. ส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้โอกาสฝึกทกัษะการส่ือสาร การแกปั้ญหา การคิดอยา่งมี

วจิารณญาณ การหาขอ้สรุปเม่ือมีความขดัแยง้ 

 ขอ้เสีย 

1. ผูเ้รียนอาจไม่มัน่ใจในความรู้ท่ีตนคน้ควา้มา เน่ืองจากไม่สามารถก าหนด

วตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งชดัเจน ท าใหเ้กิดความไม่มัน่ใจและเกิดความเครียดตามมา หากเกิด

ความเครียดมากเกินไป อาจมีผลกระทบในทางลบเก่ียวกบัการเรียนได ้

2. ตอ้งใชเ้วลาเพิ่มข้ึน ทั้งผูเ้รียนและผูส้อน เน่ืองจากตอ้งคน้ควา้และศึกษาดว้ยตนเอง 

จึงตอ้งการเวลามากข้ึน เม่ือเทียบกบัการเรียนแบบฟังบรรยาย ฝ่ายผูส้อนจะตอ้งใชเ้วลาค่อนขา้งมาก

ในช่วงเตรียมการ  

3. การเรียนการสอนแบบโดยใชปั้ญหาเป็นฐานน้ี อาจไม่เหมาะกบัผูเ้รียนท่ีไม่ชอบ

การอภิปรายถกเถียง แต่ชอบฟังมากกวา่ 

4. ในกรณีท่ีมีผูเ้รียนจ านวนมาก ตอ้งลงทุนมาก ทั้งวสัดุและเวลา และยากในการ

บริหารจดัการ แต่สามารถเป็นไปได ้ อีกทั้งผูส้อนบางคนไม่นิยมน าไปใช ้ เน่ืองจากผูส้อนส่วนใหญ่
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ยงัไม่เปล่ียนแปลงตนเองจากผูเ้ช่ียวชาญการบรรยายไปสู่การเป็นผูอ้  านวยความสะดวก ไม่คุม้ค่า

เร่ืองเวลา เน่ืองจากตอ้งใชเ้วลามาก และไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากผูมี้อ  านาจในการจดัการศึกษา 

เช่น ผูบ้ริหารไม่เขา้ใจหรือไม่มีความรู้เร่ืองการจดัการเรียนรู้ กบัการคน้ควา้ดว้ยตนเอง ซ่ึงอาจท าให้

ผูส้อนเกิดความทอ้แทแ้ละหมดก าลงัใจท่ีจะใชก้ระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

(ไพศาล สุวรรณนอ้ย, 2555)ไดก้ล่าวถึงขอ้ดีและขอ้เสียของการจดัการเรียนรู้โดยใช

ปัญหาไวด้งัน้ี 

1. ไดค้วามรู้ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทจริงและสามารถน าไปใชไ้ด ้

2. พฒันาทกัษะการคิดเชิงวพิากย ์ (critical Thinking) การคิดวเิคราะห์ (Analytical 

Thinking) การคิดอยา่งเป็นเหตุเป็นผล (Rational Thinking) การคิดสังเคราะห์ (Synthetic Thinking) 
การคิดสร้างสรรค ์ (Creative Thinking) และน าไปสู่การคิดแกปั้ญหา (Problem Solving Thinking) 
ท่ีมีประสิทธิผล 

3. ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง น าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

(Life-long Learning) ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัของบุคคลในศตวรรษท่ี 21 

4. ผูเ้รียนสามารถท างานและส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. เป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียน 

6. ความคงอยู ่(retention) ของความรู้จะนานข้ึน 

ผูเ้รียนจะมีทกัษะในการตั้งสมมติฐานและการให้เหตุผลดีข้ึน สามารถพฒันาทกัษะการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง ท างานเป็นกลุ่มและส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดดี้ข้ึนและมีประสิทธิภาพ ความคงอยูข่อง

ความรู้นานกวา่การเรียนแบบบรรยาย นอกจากนั้นบรรยากาศการเรียนรู้มีชีวิตชีวา จูงใจใหผู้เ้รียน

อยากเรียนรู้มากข้ึน และยงัส่งเสริมความร่วมมือและการท างานร่วมกนัระหวา่งภาควชิาหรือ

หน่วยงาน 

ขอ้เสีย 

ครูมีความกงัวลวา่ผูเ้รียนจะมีความรู้นอ้ยลง ความรู้ท่ีไดรั้บจะไม่เป็นระบบ ความถูกตอ้งของเน้ือหา

หรือขอ้มูลท่ีผูเ้รียนไปคน้ควา้ศึกษามา ตลอดจนครูตอ้งมีทกัษะท่ีหลากหลายมากกวา่การสอนแบบ

บรรยาย ในส่วนของผูเ้รียน จะกงัวลเก่ียวกบัความถูกตอ้งของเน้ือหา ไม่มัน่ใจวา่ส่ิงท่ีตนเองไป
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เรียนรู้มาถูกตอ้งหรือไม่ ขอบเขตของการเรียนรู้ ตอ้งเรียนรู้มากนอ้ยเพียงไร รวมถึงความแตกต่าง

กนัของครู หรือผูส้อนประจ ากลุ่ม นอกจากน้ีอาจยงัมีขอ้จ ากดัเก่ียวกบังบประมาณหรือส่ิงสนบัสนุน

ท่ีใช ้ จ านวนครู การบริหารจดัการ ซ่ึงตอ้งมีการประสานงานและร่วมมือกนัอยา่งดีระหวา่งภาควชิา 

และเวลาท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

จากขอ้มูลขา้งตน้ สรุปขอ้ดีของการจดัการเรียนการสอนภาษาโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

คือ ผูเ้รียนไดมี้ประสบการณ์การเรียนรู้แบบแกปั้ญหาโดยตรง สามารถพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์

ของตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี อีกทั้งการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานยงัส่งเสริมใหผู้เ้รียนตอ้งสืบคน้ หา

ขอ้มูลดว้ยตนเอง รวมถึงการท างานเป็นกลุ่ม ร่วมกบัผูอ่ื้น ท าใหผู้เ้รียนเรียนรู้การแบ่งงาน และการ

รับผดิชอบตามหนา้ท่ีตน ส่วนขอ้เสียของการจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน คือ การ

เรียนการสอนลกัษณะน้ีตอ้งใชเ้วลายาวนาน เพื่อฝึกฝนให้ผูเ้รียนมีความช านาญ นอกจากน้ีครูผูส้อน

จะตอ้งเป็นผูท่ี้ทนัสมยั ทนัเหตุการณ์เสมอ รวมทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอน ส่ือในการสอนต่างๆ

จะตอ้งมีความพร้อม  

จากการท่ีผูว้จิยัไดศึ้กษาทั้งความหมาย วตัถุประสงค ์ ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ 

รวมถึงขอ้ดีและขอ้เสียของการจดัการเรียนการสอนภาษาโดยใชปั้ญหาเป็นฐานแลว้ ผูว้จิยัเห็นวา่

การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานมาเป็นแผนการสอนเพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ 

ส าหรับนกัศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์ เน่ืองจากกระบวนการของการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา

เป็นฐานนั้นเก่ียวขอ้งกบัการแกปั้ญหา จะช่วยใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาทั้งทกัษะการอ่านภาษาองักฤษและ

การแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเป็นระบบและชดัเจนยิง่ข้ึน 

3.งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ผูว้จิยัไดศึ้กษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่านภาษาองักฤษ และการจดัการเรียนการสอน

ภาษาองักฤษโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการท าวจิยัของผูว้จิยัต่อไปดงัน้ี 

3.1 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัการอ่าน 

งานวจัิยภายในประเทศ 

(บุษกร มณีโชติ, 2550) ไดศึ้กษาและพฒันาแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษโดยเนน้

ประเด็นปัญหาวยัรุ่น ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนยางค าพิทยาคม จงัหวดั
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ขอนแก่น มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษโดย

เนน้ประเด็นปัญหาวยัรุ่น เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการอ่านก่อนและหลงัเรียนแบบฝึก

ทกัษะเสริมการอ่านภาษาองักฤษโดยเนน้ประเด็นปัญหาวยัรุ่น และศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียน

ท่ีมีต่อแบบฝึก ผลการศึกษาพบวา่ แบบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษโดยเนน้ประเด็นปัญหาวยัรุ่นท่ี

ผูว้จิยัสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ และความสามารถทางการอ่าน

ภาษาองักฤษของนกัเรียนหลงัเรียนแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษโดยเนน้ประเด็นปัญหาวยัรุ่น

สูงกวา่ก่อนเรียนแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษโดยเนน้ประเด็นปัญหาวยัรุ่นอยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 อีกทั้งนกัเรียนยงัมีความคิดเห็นท่ีดีต่อแบบฝึกทกัษะเสริมการอ่านภาษาองักฤษ

ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนอีกดว้ย 

(ลลนา ปฐมชยัวฒัน์, 2550) ไดศึ้กษาพฒันาแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษดว้ยตนเอง

ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ส าหรับส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะวศิวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม มี

วตัถุประสงคเ์พื่อเทคโนโลยี เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการอ่านก่อนและหลงัเรียนแบบฝึก

เสริมการอ่านภาษาองักฤษดว้ยตนเองดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี พบวา่ ความสามารถในการ

อ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนกัศึกษาหลงัการใชแ้บบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษดว้ย

ตนเอง สูงกวา่ก่อนการใชแ้บบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษดว้ยตนเอง 

(กาญจนา แกว้จ ารัส, 2551) ไดศึ้กษาและพฒันาหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมการอ่าน

ภาษาองักฤษท่ีเนน้เน้ือหาทางดา้นวทิยาศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม ในรายวชิาภาษาองักฤษพื้นฐาน 

ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั จงัหวดันครศรีธรรมราช มี

วตัถุประสงคเ์พื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ีเนน้เน้ือหา

ทางดา้นวทิยาศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการอ่านก่อนและหลงัเรียน

แบบฝึกทกัษะเสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ีเนน้เน้ือหาทางดา้นวทิยาศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม  และ

ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อแบบฝึก ผลการศึกษาพบวา่ แบบฝึกเสริมการอ่าน

ภาษาองักฤษท่ีเนน้เน้ือหาทางดา้นวทิยาศาสตร์และส่ิงแวดลอ้มท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพอยู่

ในระดบัดีมาก  และความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนหลงัเรียนแบบฝึกเสริมการ
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อ่านภาษาองักฤษท่ีเนน้เน้ือหาทางดา้นวทิยาศาสตร์และส่ิงแวดลอ้มสูงกวา่ก่อนเรียนแบบฝึกเสริม

การอ่านภาษาองักฤษท่ีเนน้เน้ือหาทางดา้นวทิยาศาสตร์ และส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 อีกทั้งนกัเรียนยงัมีความคิดเห็นท่ีดีต่อแบบฝึกทกัษะเสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ีผูว้จิยั

สร้างข้ึนอีกดว้ย 

(พนอ สงวนแกว้, 2553) ไดศึ้กษาและพฒันารูปแบบกิจกรรมการอ่านเนน้ภาระงาน 

(PANO MODEL) เพื่อส่งเสริมความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษแบบเพิ่มขยายและความคงทน

ในการเรียน มีจุดประสงคเ์พื่อศึกษาผลการใชรู้ปแบบการอ่านแบบเนน้ภาระงานต่อความเขา้ใจใน

การอ่านภาษาองักฤษ และศึกษาผลการใชรู้ปแบบการอ่านแบบเนน้ภาระงานต่อการพึงพอใจในการ

อ่านแบบเพิ่มขยาย ศึกษาผลการใชรู้ปแบบการอ่านแบบเนน้ภาระงานต่อความคงทนในการเรียน 

และศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนต่อการใชรู้ปแบบกิจกรรมการอ่านเนน้ภาระงาน ผลการศึกษา

พบวา่ รูปแบบการอ่านเนน้ภาระงานท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพ 73.67/74.92 อยูใ่นระดบัดี คะแนน

ความเขา้ใจในการอ่านของกลุ่มตวัอยา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 โดยมีขนาดผลเท่ากบั 3.17 หมายถึง ระดบัใหญ่มาก ความพึงพอใจต่อการอ่านแบบ

เพิ่มขยายอยูใ่นระดบัมาก คะแนนหลงัเรียนและสอบซ ้ าแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 และความคิดเห็นของนกัเรียนต่อรูปแบบ PANO MODEL เป็นทางบวก 

(วชิชุดา ข าประถม, 2554) ไดศึ้กษาและพฒันาหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะเสริม

การอ่านภาษาองักฤษดว้ยกลวธีิอภิปัญญา  ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะวศิวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะเสริมการอ่านภาษาองักฤษดว้ย

กลวธีิอภิปัญญา เปรียบเทียบความสามารถทางการอ่านก่อนและหลงัเรียนแบบฝึกทกัษะเสริมการ

อ่านภาษาองักฤษดว้ยกลวธีิอภิปัญญา  และศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อแบบฝึก ผล

การศึกษาพบวา่ แบบฝึกทกัษะเสริมการอ่านท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัท่ีดี และ

ความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลงัเรียนแบบฝึกทกัษะเสริมการอ่าน

ภาษาองักฤษสูงกวา่ก่อนเรียนแบบฝึกทกัษะเสริมการอ่านภาษาองักฤษอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
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ระดบั 0.05 อีกทั้งนกัศึกษายงัมีความคิดเห็นท่ีดีต่อแบบฝึกทกัษะเสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ีผูว้จิยั

สร้างข้ึนอีกดว้ย 

งานวจัิยต่างประเทศ 

(Colman, 1995) ไดศึ้กษาประสิทธิภาพของการใชแ้ผนภูมิความหมายในการอ่านเพื่อ

ความเขา้ใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ซ่ึงท าการทดสอบความเขา้ใจดว้ยแบบทดสอบก่อน

เรียน (Pre-test) และท าแบบทดสอบหลงัเรียน (Post-test) ผลการวจิยัพบวา่ คะแนนในการอ่านเพื่อ

ความเขา้ใจของนกัเรียนกลุ่มท่ีไดรั้บการสอนโดยใชแ้ผนภูมิความหมายสูงกวา่คะแนนในการอ่าน

เพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนตามคู่มือครู 

(Saikat, Sampada, & Dash, 2011) ไดศึ้กษากระบวนการความรู้ความคิดท่ีมีผลต่อ

ความสามารถในการอ่าน งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากระบวนการความรู้ความคิด 

(cognitive processing strategies) ของผูอ่้าน โดยในการวจิยัไดแ้บ่งกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูอ่้านท่ีดีและ

ผูอ่้านอ่อน ระหวา่งนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 และผูว้จิยัไดศึ้กษา 

และวเิคราะห์หาความส าคญัของกระบวนการความรู้ความคิดท่ีมีต่อผูอ่้านทั้งสองกลุ่ม ผลการศึกษา

พบวา่ กลุ่มผูอ่้านท่ีดีจะใชก้ระบวนการความรู้ความคิดก็ต่อเม่ือประสบกบังานท่ียกและซบัซอ้น ซ่ึง

แตกต่างจากกลุ่มผูอ่้านอ่อน และระดบัการศึกษาก็มีผลต่อความสามารถในการอ่านของผูเ้รียน 

(Hernandez, 2012) ไดว้จิยัเร่ืองการสร้างความตระหนกัรู้เก่ียวกบับทอ่านวรรณคดีใน

ชั้นเรียนภาษาองักฤษ จุดประสงคห์น่ึงของการวจิยัน้ีคือ เพื่อศึกษาหาคุณค่าของการอ่านวรรณคดีใน

ชั้นเรียนภาษา โดยมุ่งเนน้ไปท่ีการเสริมแรงใหน้กัเรียนสามารถพฒันาทกัษะและประสบการณ์การ

อ่านวรรณคดีใหม้ากข้ึนและสามารถอ่านวรรณคดีดว้ยความเขา้ใจและเตม็ใจ โดยผูว้จิยัไดน้ า 

reader-based approach มาใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี และ เพื่อศึกษาวธีิการสอนอ่านวรรณคดีโดยใช ้

เทคนิคผูอ่้านเป็นศูนยก์ลาง ( reader-centered techniques) ซ่ึงเป็นวธีิการหน่ึงของ ทฤษฎีการอ่าน 

(reader response) ท่ีมีผลต่อความเขา้ใจบทอ่านและประสบการณ์อ่านของผูเ้รียน ผลการวจิยัพบวา่ 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามคิดเห็นเชิงบวกกบัความส าคญัในการอ่านวรรณคดี กล่าวคือการใช้

ทฤษฎีการอ่าน (reader response) แบบเนน้ผูอ่้านเป็นศูนยก์ลาง เพื่อฝึกและพฒันาทกัษะการอ่าน

ของผูเ้รียนในการวจิยัน้ี ผลออกมาคือผูเ้รียนมีความคิดเห็นและทศันคติเชิงบวกต่อการวจิยั 
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(Boothe, Diane, & others, 2014)ไดศึ้กษาการใชก้รอบแนวคิดแบบ Learning by 

Design เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาการสอน

ภาษาองักฤษในประเทศเยเมน กรอบแนวความคิดแบบ Learning by Design ประกอบดว้ย 1) 

ประสบการณ์ 2) การสร้างกรอบความคิด 3) การวเิคราะห์ และ 4) การประยกุตใ์ช ้ โดยเก็บขอ้มูล

จากแบบสอบถามและขอ้มูลเชิงคุณภาพผา่นการสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบวา่ มีการพฒันาทางดา้น

การอ่านภาษาองักฤษในผูเ้รียน 4 กระบวนการ การจ าค าศพัทย์าก ท าความเขา้ใจประโยคท่ีซบัซอ้น

และการใชเ้ทคนิคการอ่านบางเทคนิคเป็นอุปสรรคในการเรียนภาษาองักฤษของกลุ่มตวัอยา่ง ทั้งน้ี

ผลการศึกษาไดเ้สนอแนะแนวทางในการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของผูเ้รียนต่อไปโดยเนน้

ประยกุตเ์ขา้กบัการอ่านวรรณกรรมภาษาองักฤษ 

(Ho Cheung 2016) ไดศึ้กษาการใชเ้ทคนิคการสอนอ่านแบบ Reading Strategies 

Training Scheme (RSTS) เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนประถมศึกษาใน

ประเทศฮ่องกง ผลการศึกษาพบวา่ มีการพฒันาดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพิ่มข้ึนในผูเ้รียน ทั้งน้ีได้

แนะแนวทางไวว้า่ผูส้อนสามารถน าเทคนิคการสอนอ่านดงักล่าวไปใชก้บัวชิาอ่ืนๆและคนทัว่ไปใน

ชุมชนอีกดว้ย 

 จากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่านภาษาองักฤษทั้งภายในและต่างประเทศนั้น 

ส่วนมากจะเนน้ท่ีเน้ือหาเฉาะวชิาของผูเ้รียนและพฒันาทกัษะในการอ่านภาษาองักฤษของผูเ้รียนให้

ดีข้ึน แต่ผูว้ิจยัยงัไม่พบการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษโดยเนน้ท่ีกระบวนการแกปั้ญหา 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในผูเ้รียนสายวศิวกรรมศาสตร์ ท่ีคุน้เคยกบัการแกปั้ญหาในแนวทางของ

กระบวนการวทิยาศาสตร์ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะน าแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา

เป็นฐาน มาพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษและฝึกฝนกระบวนการแกปั้ญหา ส าหรับนกัศึกษา

คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร  

3.2  งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัการสอนภาษาองักฤษโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 งานวจัิยในประเทศ  

 งานวจิยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัการอ่านภาษาองักฤษแบบการจดัการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา

เป็นฐานนั้น ผูว้ิจยัยงัไม่พบงานวจิยัภายในประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าวมากนกั ส่วนใหญ่จะ
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พบงานวจิยัท่ีใชก้ารจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบัทกัษะอ่ืน เช่น ทกัษะการพดู การฟัง 

เป็นตน้  

 (อรวรรณ เศรษฐเสถียร, 2538) ไดพ้ฒันาบทเรียนภาษาองักฤษเทคนิคท่ียดึแนวการเรียนรู้

โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เพื่อเพิ่มความสามารถในการฟัง-พดูและความคิดวจิารณ์ของนกัศึกษาระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างบทเรียนภาษาองักฤษเทคนิคท่ียดึแนวการ

เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานและเพื่อศึกษาความสามารถในการฟัง-พดูของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง 

ผลการศึกษาพบวา่ บทเรียนภาษาองักฤษท่ีสร้างข้ึนโดยยดึแนวการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานมี

ประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัท่ีน่าพึงพอใจ และความสามารถในการฟัง-พดูและความคิดวจิารณ์ของ

นกัศึกษาเพิ่มข้ึนหลงัการเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

(ธนิศยา จิริยาศิลป์, 2542) ไดศึ้กษาผลของการใชว้ธีิการสอนแบบการใชปั้ญหาเป็นฐาน ต่อ

การพดูภาษาองักฤษของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเอกชนแห่งหน่ึง ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ผล

การศึกษาพบวา่ ค่าคะแนนเฉล่ียของคะแนนสอบ posttest สูงกวา่ค่าเฉล่ียคะแนนสอบ pretest อยา่ง

มีนยัส าคญัทางสถิติ อีกทั้งกลุ่มตวัอยา่งยงัสามารถพดูภาษาองักฤษไดค้ล่องและถูกตอ้งมากข้ึน และ

ยงัสามารถใชโ้ครงสร้างประโยคไดห้ลากหลายมากข้ึน 

(พชัรากรานต ์อินทะนาค, 2548)ไดศึ้กษาการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานในรายวชิา

ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียว โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสามารถทางการพดูภาษาองักฤษ

และแรงจูงใจในการเรียนจากกิจกรรมการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ผลการศึกษาพบวา่ 

เม่ือส้ินสุดการทดลองผูเ้รียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการพดูภาษาองักฤษผา่นเกณฑใ์นระดบั

ค่อนขา้งดีข้ึนไป คะแนนเฉล่ียแรงจูงใจของนกัศึกษาท่ีส ารวจหลงัการเรียนสูงกวา่คะแนนเฉล่ีย

แรงจูงใจในการเรียนสูงกวา่ท่ีส ารวจก่อนการเรียน 

(ชฎาภิรมย ์ ปรีเปรมวฒันา 2548) ไดใ้ชก้ารจดัการเรียนรู้เป็นโดยใชปั้ญหาเป็นฐานเพื่อ

พฒันาความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษและความสามารถในการแกปั้ญหาในการอ่านเพื่อความ

เขา้ใจของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี5 โดยมีจุดประสงคใ์นการเปรียบเทียบความสามารถในการ

อ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนก่อนและหลงัการเรียนรู้ท่ีใชปั้ญหาเป็นฐานและศึกษาความสามารถ

ในการแกปั้ญหาในการอ่านเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียน ผลวจิยัพบวา่หลงัการเรียนรู้ท่ีใชปั้ญหาเป็น
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ฐานนกัเรียนมีความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ

หลงัการเรียนรู้ท่ีใชปั้ญหาเป็นฐานนกัเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการแกปั้ญหาในการอ่านเพื่อ

ความเขา้ใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 (เฉลิมศรี จอกทอง, 2559) ไดใ้ชค้  าสั่งในบทเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานเพื่อกระตุน้
ความสนใจในทกัษะการพดูภาษาองักฤษ  โดยมีจุดประสงค ์1) เพื่อพฒันาทกัษะการฟังและพดู
ภาษาองักฤษ 2) เพื่อแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาองักฤษได ้และ3) เพื่อให้น าเสนอหนา้ชั้นไดด้ว้ย
ความมัน่ใจ ผลจากการท่ีผูว้ิจยัไดท้ดลองใชก้ารจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ในชั้นเรียนการ
ฟังและการพดูภาษาองักฤษ มีการสอนตามขั้นตอนการใชปั้ญหาเป็นฐาน ผลการศึกษามีทั้งประสบ
ผลส าเร็จและไม่ประสบผลส าเร็จ ทั้งน้ีก็ไดมี้การใชบ้ทเรียนร่วมดว้ย 
 
  งานวจัิยต่างประเทศ 

 ผูว้จิยัไดศึ้กษา คน้ควา้เพื่อหางานวจิยัเก่ียวกบัการสอนภาษาองักฤษโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

ดงัน้ี  

 (Athoillah, 2010) ไดศึ้กษาการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานเพื่อพฒันาความสามารถ

ในการพดูของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ของโรงเรียน SMAN I Gondang Mojokerto 

งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาความสามารถในการพูดอภิปรายของนกัเรียน ผลการวจิยัพบวา่ 

การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานนั้นประสบความส าเร็จในชั้นเรียน โดยร้อยละ 70 ของ

นกัเรียนทั้งหมดสามารถพฒันาความสามารถในการพดูภาษาองักฤษไดอ้ยูใ่นระดบัดี นอกจากน้ีการ

จดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ยงัส่งผลใหผู้เ้รียนมีความแรงจูงใจในชั้นเรียนอภิปราย ผูเ้รียน

สามารถน าเสนอความคิดเห็นของตนระหวา่งการอภิปรายไดม้ากยิง่ข้ึน 

 (Oathamn & Shah, 2013) ไดศึ้กษาการจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานในชั้น

เรียนภาษาองักฤษ ในประเทศมาเลเซีย โดยมีจุดประสงคเ์พื่อศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการ

สอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน โดยมุ่งเนน้ดา้นเน้ือหาและพฒันาการดา้นการใชภ้าษาของผูเ้รียน ผล

การศึกษาพบวา่ ทั้งนกัเรียนกลุ่มท่ีสอนโดยการใชปั้ญหาเป็นฐานและกลุ่มควบคุมมีพฒันาความ

เขา้ใจดา้นเน้ือหา และนกัเรียนกลุ่มท่ีสอนโดยการใชปั้ญหาเป็นฐานมีพฒันาการดา้นการใชภ้าษาสูง

กวา่กลุ่มควบคุม 
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 (Pagader et al., 2014) ไดศึ้กษาหาประสิทธิภาพของการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน

วา่สามารถน ามาใชเ้ป็นวธีิการสอนภาษาองักฤษไดห้รือไม่ ผูว้จิยัไดศึ้กหาทั้งผลดีและผลเสียของ

การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน และหาความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา

เป็นฐานกบัหลกัสูตรการเรียนการสอนของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาในประเทศสวเีดน โดย

ผูว้จิยัไดศึ้กษาขอ้มูลจากงานวจิยัท่ีมีอยู ่ ผลการศึกษาพบวา่ มีงานวิจยัจ  านวนไม่มากท่ีกล่าวถึง

ความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานกบัหลกัสูตรการเรียนการสอนของ

นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาในประเทศสวเีดน 

 (Boothe & Diane, 2015) ไดศึ้กษาความสามารถในการเขา้ใจภาษาองักฤษผา่นการจดัการ

เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน โดยมุ่งเนน้เพื่อหาทกัษะท่ีสามารถท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจภาษาองักฤษได้

อยา่งมีประสิทธิผลและสามารถใชค้วามรู้ท่ีไดม้าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ในงานวจิยัน้ี ผูว้จิยัไดน้ า

กลวธีิ STEM มาใชส้อนร่วมกบัการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ผลการศึกษาพบวา่ ทั้ง

กลวธีิการสอนแบบ STEMและการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานมีประสิทธิภาพและเป็น

ส่ิงจ าเป็นส าหรับผูเ้รียน 

 จากการศึกษางานวจิยัขา้งตน้ จะเห็นวา่งานวจิยัภายในประเทศ มีผูว้จิยัน าการจดัการเรียนรู้

โดยใชปั้ญหาเป็นฐานไปใชพ้ฒันาทกัษะการพดู ฟัง และอ่าน ตามล าดบั และงานวิจยัต่างประเทศ 

ผูว้จิยัจะเนน้ท่ีความเขา้ใจของผูเ้รียนท่ีไดห้ลงัจากการจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

ผูว้จิยัพบวา่การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานนั้นยงัไม่ค่อยมีนกัวจิยัน าไปใชก้บัการเรียนการ

สอนวชิาภาษาองักฤษมากนกั อีกทั้งผูท่ี้น าไปใชก้บัการเรียนการสอนวชิาภาษาองักฤษก็ไม่ค่อยมี

การวจิยัเก่ียวกบัทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ   

 เม่ือศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนภาษาโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน และการพฒันา

ทกัษะการอ่านของผูเ้รียน  จะเห็นวา่การน าการจดัการเรียนรู้ดงักล่าวมาใชส้อนนกัศึกษาคณะ

วศิวกรรมศาสตร์ เพื่อพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ เป็นส่ิงท่ีน่าสนใจอยา่งมาก 

เน่ืองจากการตั้งปัญหาและใหผู้เ้รียนหาแนวทางการแกไ้ขดว้ยตนเอง เป็นการกระตุน้ใหผู้เ้รียนมี

ส่วนร่วมในชั้นเรียน อีกทั้งยงัสามารถประยกุตไ์ปใชไ้ดจ้ริงในชีวิตประจ าวนัอีกดว้ย นอกจากน้ี

งานวจิยัท่ีผา่นมายงัไม่ค่อยมีการน าการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานมาใชพ้ฒันาทกัษะการ
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อ่าน ผูว้จิยัเห็นวา่การพฒันาความสามารถทางการอ่านน้ีจะมีประโยชน์ต่อนกัศึกษาอยา่งมาก 

เน่ืองจากนกัศึกษาตอ้งใชท้กัษะการอ่านภาษาองักฤษทั้งในการเรียนและชีวติประจ าวนั 
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บทที ่3 
วธีิการด าเนินการวจิยั 

การวจิยัเร่ืองการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษโดยการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น

ฐานส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยั

ศิลปากร เป็นการวิจยัเชิงทดลองพื้นฐาน (Pre-experimental research) มีวตัถุประสงค ์ 1) 

เปรียบเทียบทกัษะการอ่านภาษาองักฤษของนกัศึกษา ก่อนและหลงัเรียนโดยการจดัการเรียนรู้โดย

ใชปั้ญหาเป็นฐาน และ 2) ศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น

ฐาน โดยมีวธีิด าเนินการวิจยัดงัต่อไปน้ี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะวศิวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัศิลปากร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 ท่ีลงทะเบียนเรียน

รายวชิา 081 103 English Skills Development จ านวน 1,300 คน  

2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะวศิวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัศิลปากร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 ท่ีลงทะเบียนเรียน

รายวชิา 081 103 English Skills Development ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่ายใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วย

การสุ่ม จ านวน 34 คน 

ตัวแปรทีศึ่กษา 

ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

ตวัแปรตาม   ไดแ้ก่  

1. ทกัษะในการอ่านภาษาองักฤษของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะวศิวกรรมศาสตร์และ 
เทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัศิลปากร  

2. ความคิดเห็นของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัศิลปากร ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
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ระยะเวลา 

ด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 โดยใชร้ะยะเวลาในการทดลองจ านวน 

20 คาบเรียน  คาบละ 50 นาที ซ่ึงเป็นการเรียนในชั้นเรียน 4 คาบ และ คน้ควา้ดว้ยตนเอง 1 คาบ ต่อ 

หน่ึงสัปดาห์ เป็นเวลาทั้งหมด 4 สัปดาห์ ทั้งน้ีระยะเวลาดงักล่าวไม่ไดร้วมเวลาในการทดสอบก่อน

เรียน (Pre-test) และ หลงัเรียน (Post-test)  

รูปแบบการวจัิย 

 การวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัใชก้ารวจิยัแบบเชิงทดลองพื้นฐาน (Pre-experimental research) 

แบบกลุ่มเด่ียว สอบก่อนเรียนและหลงัเรียน (One- group pretest posttest design)  

 

 

เม่ือ      T1 แทน     การทดสอบก่อนการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

          X     แทน     การใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

         T2   แทน     การทดสอบหลงัการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคือ  

1. แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานซ่ึงประกอบดว้ยบทเรียนจ านวน 4 บท 

ซ่ึงไดจ้ากการวเิคราะห์ค าอธิบายรายวชิา081 103 English Skills Development เน้ือหาจากหนงัสือ

เรียน และการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญ  

2. แบบทดสอบวดัความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษ 1 ฉบบั จ านวน 35 ขอ้ เพื่อ

ใชท้ดสอบความสามารถทางการอ่านของนกัศึกษาก่อนและหลงัใชแ้บบฝึกหดัเสริมความสามารถ

ในการอ่านภาษาองักฤษโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะวศิวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัศิลปากร ท่ีมีต่อแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

T1           X                 T2 
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ดา้นเน้ือหา รูปแบบการจดักิจกรรมและประโยชน์ท่ีไดรั้บ มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน

ประเมิน 5 ระดบั จ  านวน 15 ขอ้ ดว้ยวธีิของ Likert 

การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 

 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ โดยมีรายละเอียดตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 

1.แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน มีทั้งส้ิน 4 บทเรียน โดยในแต่ละบทเรียน ซ่ึง

ไดจ้ากการวเิคราะห์ค าอธิบายรายวชิา081 103 English Skills Development เน้ือหาจากหนงัสือเรียน 

และการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญ 

1.1.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ และ

การการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

1.1.2 ศึกษาค าอธิบายรายวชิา081 103 English Skills Development และศึกษาจากกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ รายละเอียดของหลกัสูตร (มคอ. 2) วเิคราะห์บทอ่านจาก

หนงัสือเรียน WORLDLINK Developing English Fluency (Douglas & Morgan, 2016)    เพื่อน าไป

สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ทีมีขั้นตอนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ไดเ้น้ือหาจากการ

วเิคราะห์ดงัต่อไปน้ีModern health problems, Inspired people, People of all ages และ Unusual 

money  โดยด าเนินการสอนตามขั้นตอนของการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน มีขั้นตอน

ทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) เตรียมความพร้อม (Preteach) 2) น าเขา้สู่ปัญหาและค าศพัท ์ (Introduce 

Problem and Vocabulary) 3) แบ่งกลุ่มและแนะแหล่งเรียนรู้ (Group Students, Provide Resource) 4) 

สงัเกตการณ์และสนบัสนุน (Observe and  Support) และ5) ติดตามและประเมิน(Follow Up and Assess 

Progress) ขั้นตอนการสอนแบ่งเป็น 3 ขั้นดงัน้ี 

PBL Pre-steps  
ขั้นเตรียมพร้อม (Preteach) ในการจดัการเรียนการสอนคร้ังแรก ผูส้อนจะแนะน า

การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานใหผู้เ้รียนเขา้ใจวตัถุประสงคข์องกระบวนการสอน เนน้ย  ้า
ใหผู้เ้รียนเห็นถึงความส าคญัของการใชภ้าษาองักฤษควบคู่ไปกบักิจกรรมการแกปั้ญหา 
  ขั้นน าเขา้สู่ปัญหาและค าศพัท ์ (Introduce Problem and Vocabulary) ในขั้นน้ี
ผูส้อนจะท ากิจกรรมเพื่อเกร่ินน าเขา้สู่ปัญหา เช่นการฉายวดีีโอสั้นๆ หรือยกตวัอยา่งข่าวท่ีเก่ียวขอ้ง
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มา เพื่อใหผู้เ้รียนมองเห็นประเด็นปัญหา ใหผู้เ้รียนท าแบบฝึกหดัค าศพัทเ์ก่ียวกบับทเรียน ซ่ึงเป็น
การเดาค าศพัทจ์ากบริบท และท่ีส าคญั ผูเ้รียนจะแบ่งกลุ่มและไดพ้บเจอปัญหาของตวัเองในขั้นน้ี
ผา่นแบบจ าลองสถานการณ์ปัญหา (Problem Scenario)  โดยแบบจ าลองสถานการณ์ปัญหาจะมี
ปัญหายอ่ย 5 ขอ้ เพื่อใหผู้เ้รียนไดมี้ประเด็นปัญหาท่ีอยูใ่นความสนใจของตนเอง เพื่อน าไปสู่การหา
บทอ่านมาเป็นค าตอบส าหรับปัญหายอ่ยของตน เพื่อให้ผูเ้รียนมีทกัษะในการอ่านท่ีดีข้ึน ผูว้จิยัได้
แทรกการสอนเทคนิคการอ่านในขั้นน้ีดว้ย เพื่อใหผู้เ้รียนไดฝึ้กฝนเทคนิคการอ่าน และสามารถน า
เทคนิคการอ่านไปใชก้บับทอ่านจริงท่ีจะเจอในขั้นต่อไป 

PBL Cycle 
   ขั้นแบ่งกลุ่มและแนะแหล่งเรียนรู้ (Group Students, Provide Resources) ในขั้นน้ี
ผูเ้รียนจะท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม  ในแต่ละกลุ่มจะปรึกษากนัในประเด็นปัญหายอ่ยท่ีตนสนใจ มี
การแบ่งหนา้ท่ีกนัไปหาบทอ่าน เพื่อเป็นขอ้มูลในการแกปั้ญหา โดยผูเ้รียนจะไดอ่้านบทอ่านใน
บทเรียนก่อน 1 เร่ือง ซ่ึงมีเน้ือหาสอดคลอ้งกบัประเด็นปัญหาท่ีไดรั้บ ทั้งน้ีผูเ้รียนจะไดฝึ้กเทคนิค
การอ่านท่ีไดเ้รียนรู้จากขั้นท่ีแลว้ และมีแนวคิดเก่ียวกบัประเด็นปัญหาเพิ่มข้ึน หลงัจากนั้นผูเ้รียน
จะตอ้งไปคน้ควา้หาขอ้มูลตามแหล่งต่างๆ เพื่อหาค าตอบใหต้รงกบัปัญหาตนเอง โดยจะตอ้งบนัทึก
การอ่าน ใน Activity Log ท่ีผูส้อนไดใ้หไ้ว ้แบบบนัทึกการอ่าน (Activity Log) จะเป็นหลกัฐานเพื่อ
ยนืยนัวา่ผูเ้รียนไดไ้ปคน้ควา้เพิ่มเติมจริง และผูเ้รียนก็จะไดฝึ้กใชเ้ทคนิคการอ่านท่ีเรียนไปอีกคร้ัง
หน่ึง ขณะท่ีคน้ควา้เพิ่มเติม ผูว้จิยัก าหนดให ้ ผูเ้รียนใชเ้วลานอกห้องเรียนจ านวน 1 คาบเรียน 
ส าหรับการหาบทอ่านท่ีเป็นประโยชน์ในการแกปั้ญหาจากแหล่งความรู้ต่างๆ 

ขั้นสังเกตการณ์และสนบัสนุน (Observe and Support) ในขั้นน้ีผูส้อนจะท า
หนา้ท่ีสังเกตการณ์และคอยใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูเ้รียน ไม่วา่ผูเ้รียนจะมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัปัญหา
ของตน หรือมีค าถามในเร่ืองเทคนิคการอ่าน เป็นตน้ ทั้งน้ีผูส้อนจะเนน้ย  ้ากบัผูเ้รียนเสมอวา่ค าตอบ
ส าหรับปัญหานั้นไม่ไดมี้ค าตอบตายตวั แต่ใหผู้เ้รียนพิจารณา ใชเ้หตุผลในการตดัสินใจแนวทางใน
การแกไ้ขดว้ยตนเอง ทั้งน้ีในขั้นตอนสังเกตการณ์และสนบัสนุนนั้น สามารถเกิดข้ึนไดท้ั้งในช่วง 
PBL Cycle และ PBL Product 

PBL Product 
ดงัท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ ในขั้นน้ีการสังเกตการณ์และสนบัสนุนก็ยงัเกิดข้ึนได ้

ขณะท่ีผูเ้รียนน าขอ้มูลท่ีตนไดไ้ปอ่านจากแหล่งต่างๆมารวบรวม เพื่อวิเคราะห์ หาค าตอบเพื่อ
แกปั้ญหาของกลุ่ม ผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งสร้างช้ินงานหน่ึงมาเพื่อเป็นหลกัฐานวา่กลุ่มตนนั้นสามารถ
แกปั้ญหาได ้ ขณะเดียวกนัผูส้อนก็มีหนา้ท่ีคอยใหช้ี้แนะ ควบคุมใหผู้เ้รียนยงัสามารถท างานกลุ่ม
ควบคู่ไปกบัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
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 ขั้นติดตามและประเมิน (Follow Up and Assess Progress) เม่ือผูเ้รียนสร้าง
ช้ินงานเป็นการสรุปแนวทางในการแกปั้ญหาของกลุ่มแลว้ ผูส้อนเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดน้ าเสนอ
แนวคิด วธีิการแกปั้ญหาของแต่ละกลุ่ม และเป็นการแบ่งปันความคิดกบัเพื่อนร่วมชั้นอีกดว้ย เม่ือ
น าเสนอครบทุกกลุ่มแลว้ ก็จะมีการประเมินช้ินงาน  

1.2 สร้างแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน จ านวน 4 บทเรียน (ดงัตาราง 

ภาคผนวก ค หนา้ 147) 

1.3 น าแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา

วทิยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง แลว้น าไปปรับปรุงแกไ้ข 

น าแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 คน เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตอ้งทางภาษาและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) แลว้น าผลการ

ประเมินของผูเ้ช่ียวชาญไปค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยพิจารณาเน้ือหาท่ีมีค่าดชันี

ความสอดคลอ้งมากกวา่หรือเท่ากบั 0.50 และปรับปรุงขอ้ท่ีมีดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ต  ่ากวา่ 

0.50 ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ (ชยัยงค ์พรหมวงศ ์& และคณะ, 2520) 

+1    เม่ือแน่ใจวา่แบบฝึกสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

0    เม่ือไม่แน่ใจวา่แบบฝึกตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้หรือไม่                                                                                                                                                                                                 

-1      เม่ือแน่ใจวา่แบบฝึกไม่ตรงกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

น าคะแนนท่ีไดม้าแทนค่าสูตร ดงัน้ี 

    IOC = 
∑ 

 
 

เม่ือ    IOC  แทน  ดชันีความสอดคลอ้ง 

          ∑   แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

          N     แทน จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

จากการตรวจสอบค่าดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น

ฐานจากผูเ้ช่ียวชาญ พบวา่ แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ไดค้่าเฉล่ียระหวา่ง 0.67-
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1.00 (ภาคผนวก ข ตารางท่ี 5 หนา้ 110) ผูว้จิยัไดน้ าขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญไปแกไ้ข ปรับปรุง

แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียน 

1.4 น าแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานท่ีปรับปรุง แกไ้ขแลว้ไปใชเ้ป็น

เคร่ืองมือในการวจิยั โดยทดลองกบันกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง 

2. แบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ 

แบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านภาษาองักฤษใชท้ดสอบทั้งก่อนและหลงัการเรียนการสอน

ผา่นแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เป็นแบบทดสอบจ านวน 1 ฉบบั จ านวน 35 ขอ้ 

โดยด าเนินการสร้างตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

ศึกษาแนวทางการสร้างแบบทดสอบภาษาองักฤษจากหนงัสือท่ีเก่ียวขอ้งโดยใหมี้ความ

สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้รายวชิา 081 103 English Skills Development  โดยรายวชิา

ดงักล่าวสนบัสนุนใหผู้เ้รียนไดฝึ้กฝนทกัษะภาษาองักฤษทั้ง 4 ทกัษะ ไดแ้ก่ ฟัง พดู อ่าน และเขียน 

ส าหรับทกัษะการฟังและพดูนั้น ผูเ้รียนจะไดฝึ้กฝนจากบทสนทนาและสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงใน

ชีวติประจ าวนั  

ผูเ้รียนไดฝึ้กฝนทกัษะการอ่าน โดยอ่านเร่ืองแลว้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 

สามารถถ่ายทอดขอ้มูลจากเร่ืองท่ีอ่านไปสู่การเขียนได ้ นอกจากน้ียงัไดฝึ้กทกัษะการฟังเพื่อความ

เขา้ใจเพื่อน าภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส าหรับการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

2.1 สร้างตารางก าหนดเน้ือหาขอ้สอบ (Table of test specifications) โดยประมวลเน้ือหา

สาระจากตารางโครงสร้างเน้ือหาแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ดงัตารางท่ีปรากฏ

ต่อไปน้ี
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ตารางท่ี 1 Table of test specifications 
Objectives 
 

Skill Text form Test 
technique 

No. of 
items 

Scoring 

1. To tell the meaning of 
words in context 

Reading  
 
 
 
Articles, 
News 
articles, 
and 
document 
from 
websites 

M/C 5 0-1 

2. To identify topic sentence 
in the paragraph 

Reading M/C 5 0-1 

3. To identify supporting 
details in the paragraph 

Reading M/C 5 0-1 

4. To identify the main idea of 
the paragraph 

Reading M/C 5 0-1 

5. To identify pronoun 
references 

Reading M/C 5 0-1 

6. To find and indicate 
information in the passage 

Reading M/C 5 0-1 

7. To comprehend texts that 
related in their lives 

Reading M/C 5 0-1 

2.2 น าตารางก าหนดเน้ือหาขอ้สอบท่ีได ้ ไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และอาจารย์

ผูเ้ช่ียวชาญการสอนภาษาองักฤษตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา และน าขอ้เสนอแนะต่างๆท่ีได้

รับมาปรับปรุงแกไ้ขตารางก าหนดเน้ือหาขอ้สอบให้เหมาะสม 

2.3 สร้างแบบทดสอบวดัความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษจากตารางก าหนดเน้ือหา

ขอ้สอบ จ านวน 1 ฉบบั เป็นขอ้สอบปรนยั 4 ตวัเลือก ตอบถูกได ้1 คะแนน ตอบผดิได ้0 คะแนน

จ านวน 60 ขอ้ เวลาท าขอ้สอบ 120 นาที 

2.4 น าแบบทดสอบทั้ง 60 ขอ้ ไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญ

ทางดา้นการสอนภาษาองักฤษจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งของภาษาและความสอดคลอ้ง

ของจุดประสงคข์องการสอบกบัขอ้สอบท่ีสร้างข้ึน เพื่อค านวณค่าดชันีของความสอดคลอ้งโดยใช้

สูตร (ชยัยงค ์พรหมวงศ ์& และคณะ, 2520) ดงัน้ี 
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    IOC = 
∑ 

 
 

เม่ือ    IOC  แทน  ดชันีความสอดคลอ้ง 

          ∑   แทน ผลรวมคะแนนของความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

          N     แทน จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

2.5 วเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้สอบโดยก าหนดเกณฑก์ารคดัเลือกขอ้สอบท่ี

ใชไ้ดไ้วท่ี้ค่า IOC ตั้งแต่ 0.67-1.00 (ภาคผนวก ข ตารางท่ี 6  หนา้ 128) ซ่ึงหมายความวา่ขอ้สอบนั้น

สามารถน าไปใชท้ดสอบได ้ ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00 ผูว้ิจยัไดแ้กไ้ขขอ้

ค าถามและค าตอบตามค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญและน าขอ้สอบท่ีผา่นเกณฑแ์ลว้ไปวเิคราะห์หาค่า

ความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกต่อไป 

2.6 น าขอ้สอบท่ีไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปทดลองกบันกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะ

วศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน โดยในกลุ่มนั้น

มีนกัศึกษากลุ่มเก่ง กลาง อ่อน คละกนั ใชเ้วลาท าขอ้สอบ 120 นาที 

2.7 น าคะแนนท่ีไดม้าวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเช่ือมัน่ของ

แบบทดสอบ โดยคดัเลือกเฉพาะขอ้สอบท่ีมีความยากง่ายอยูร่ะหวา่ง 0.2-0.8 ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 

0.2 ข้ึนไป จ านวน 35 ขอ้ เม่ือวเิคราะห์ค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก ไดค้่าความยากง่ายอยู่

ระหวา่ง 0.27-0.79 (ภาคผนวก ข ตารางท่ี 7 หนา้ 131) และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.2-0.77 

(ภาคผนวก ข ตารางท่ี 7 หนา้ 131) และปรับปรุงขอ้สอบท่ีวเิคราะห์มาแลว้จนไดข้อ้สอบวดั

ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษจ านวน 35 ขอ้ 

2.8 น าขอ้สอบท่ีคดัเลือกมาจ านวน 35 ขอ้ ไปหาค่าความเช่ือมัน่ โดยการตรวจสอบผลการ

วดัท่ีสม ่าเสมอและคงท่ีใชว้ธีิการของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน จากสูตร (KR – 20) แบบทดสอบมีค่าความ

เช่ือมัน่ เท่ากบั 0.74 (ภาคผนวก ข ตารางท่ี 7 หนา้ 131) 

2.9 น าแบบทดสอบจ านวน 35 ขอ้ ส าหรับเวลา 50 นาที ไปเป็นแบบทดสอบวดั

ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ ทดสอบทั้งก่อนเรียนและหลงัเรียนกบันกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง 
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3.แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาทีม่ีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน มี

ลกัษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) ตามแนวคิดของ Likert มีขั้นตอนสร้างและ

พฒันาดงัน้ี 

3.1 ศึกษาวธีิสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นตามวธีิของLikert 

3.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็น จ านวน 15 ขอ้ โดยสร้างขอ้ความท่ีแสดงความ

คิดเห็นในดา้นเน้ือหา รูปแบบการจดักิจกรรมและประโยชน์ท่ีไดรั้บ โดยก าหนดค่าระดบัของ

ขอ้ความถามในแบบทดสอบเป็น 5 ระดบั ตามเกณฑข์องลิเคร์ท ดงัน้ี 

ค่าระดบัท่ี 5  หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานอยูใ่น

ระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ค่าระดบัท่ี 4  หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานอยูใ่น

ระดบัเห็นดว้ย 

ค่าระดบัท่ี 3  หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานอยูใ่น

ระดบัไม่แน่ใจ 

ค่าระดบัท่ี 2  หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานอยูใ่น

ระดบัไม่เห็นดว้ย 

ค่าระดบัท่ี 1  หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานอยูใ่น

ระดบัตอ้งไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

3.3 น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และผูท้รงคุณวฒิุ

ดา้นการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นพิจารณา เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของค าถามและ

รูปแบบของภาษา 

3.4 น าขอ้ค าถามท่ีไดรั้บการตรวจแลว้มาค านวณค่าดชันีความสอดคลอ้งโดยใชสู้ตร         

(ชยัยงค ์พรหมวงศ ์& และคณะ, 2520) ดงัน้ี 

      IOC = 
∑ 

 
 

     เม่ือ    IOC  แทน  ดชันีความสอดคลอ้ง 
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                              ∑   แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

                    N     แทน จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

จากการตรวจสอบค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามและพฤติกรรมจากผูเ้ช่ียวชาญ 

พบวา่ แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ได้

ค่าเฉล่ียระหวา่ง 0.67-1.00 (ภาคผนวก ข ตารางท่ี 9 หนา้ 134) ผูว้จิยัไดน้ าขอ้เสนอแนะของ

ผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไ้ขก่อนน าไปทดลองใช ้

4. น าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปใชก้บันกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง

จ านวน 34 คน ในขั้นทดลอง โดยใหน้กัศึกษาท าแบบสอบถามความคิดเห็นหลงัจากท่ีไดเ้รียนโดย

ใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานแลว้  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. ผูว้จิยัช้ีแจง อธิบายกบันกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งจ านวน 34 คน ถึงวธีิการสอนและการ

ประเมินผลการเรียน โดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

2. ผูว้จิยัใหน้กัศึกษากลุ่มตวัอยา่งท าแบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านภาษาองักฤษก่อนการเรียน 

หลงัจากนั้นผูว้จิยัไดต้รวจและบนัทึกคะแนนของนกัศึกษารายบุคคล 

3. ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานทั้ง 4 บทท่ีเตรียม

ไว ้ 

4. ผูว้จิยัใหน้กัศึกษากลุ่มตวัอยา่งท าแบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านภาษาองักฤษหลงัเรียน ซ่ึง

เป็นขอ้สอบฉบบัเดียวกบัขอ้สอบท่ีวดัทกัษะการอ่านภาษาองักฤษก่อนการการเรียนการสอนโดยใช้

แผนกการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน หลงัจากนั้นผูว้จิยัไดต้รวจและบนัทึกคะแนนของ

นกัศึกษารายบุคคล แลว้น ามาตรวจหาประสิทธิภาพของแบบฝึก 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. เปรียบเทียบทกัษะการใชภ้าษาองักฤษของกลุ่มตวัอยา่งก่อนและหลงัใชก้ารเรียนโดยใช้

แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะวศิวกรรมศาสตร์และ
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เทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัศิลปากร โดยผูว้ิจยัใชส้ถิติ t-test แบบจบัคู่ และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูป 

2. ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูล และแปลความหมายของค่าระดบัความคิดเห็น ซ่ึงเป็นแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า โดยน าค่าระดบัความคิดเห็นท่ีไดม้าหาค่าเฉล่ีย ( ̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D) แลว้น าไปแปลความหมายค่าระดบัท่ีไดป้รับปรุงมาจากเกณฑข์องเบสท ์(Best, 1986) คือ 

1.00≤   ̅ <1.50  หมายถึง นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น

ฐานโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

1.50≤   ̅ <2.50  หมายถึง นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น

ฐานโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย 

2.50≤   ̅ <3.50  หมายถึง นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น

ฐานโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 

3.50≤   ̅ <4.50  หมายถึง นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น

ฐานโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัดี 

4.50≤   ̅ ≤5.00  หมายถึง นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น

ฐานโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัดีมาก 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวจิยัเร่ือง “การพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษโดยการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา

เป็นฐานส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยั

ศิลปากร” ผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลการวจิยัเป็น 2 ตอนดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 น าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อเปรียบเทียบทกัษะในการอ่านภาษาองักฤษ

ของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งก่อนและหลงัการทดลองใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

ตอนท่ี 2 น าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล คะแนนความคิดเห็นจากแบบสอบถามความ

คิดเห็นของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อกิจกรรมการอ่านและแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา

เป็นฐาน 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ตอนที ่1 เปรียบเทยีบทกัษะในการอ่านภาษาองักฤษของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างก่อนและหลงัการ

ทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 ผูว้จิยัใหน้กัศึกษากลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 34 คน ท าแบบทดสอบวดัทกัษะในการอ่าน

ภาษาองักฤษ ทั้งก่อนและหลงัการทดลองใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน โดยใช้

แบบทดสอบฉบบัเดียวกนั จ านวน 35 ขอ้ คะแนนเตม็ 35 คะแนน ผลคะแนนความสามารถในการ
อ่านภาษาองักฤษทั้งก่อนและหลงัการทดลอง แสดงในตาราง 8 และการเปรียบเทียบทกัษะในการ

อ่านภาษาองักฤษในตารางท่ี 2 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 2 คะแนนทกัษะในการอ่านภาษาองักฤษของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งก่อนและหลงัการ
ทดลอง 
นกัศึกษา
คนท่ี 

คะแนน ผลต่าง 
(D) 

นกัศึกษาคน
ท่ี 

คะแนน ผลต่าง 
(D) ก่อนเรียน หลงัเรียน ก่อนเรียน หลงัเรียน 

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

17 
15 
23 
24 
19 
17 
24 
24 
14 
27 
22 
21 
12 
17 
15 
21 
18 

29 
22 
31 
29 
23 
28 
30 
31 
28 
31 
29 
26 
23 
28 
25 
29 
25 

12 
7 
8 
5 
4 
11 
6 
7 
14 
4 
7 
5 
11 
11 
10 
8 
7 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

20 
23 
23 
22 
20 
20 
21 
27 
13 
14 
13 
13 
20 
18 
18 
18 
14 

25 
28 
30 
27 
29 
27 
28 
31 
23 
20 
21 
22 
27 
24 
23 
25 
23 

5 
5 
7 
5 
9 
7 
7 
4 
10 
6 
8 
9 
7 
6 
5 
7 
9 

 คะแนน
ต ่าสุด = 
12 

คะแนน
สูงสุด =27 

คะแนน
ต ่าสุด 
=21 

คะแนน
สูงสุด 
=31 

ต ่าสุด = 4 
 
 

สูงสุด = 

10 

 

 จากตารางท่ี 2 แสดงใหเ้ห็นวา่ คะแนนทกัษะในการอ่านภาษาองักฤษของนกัศึกษากลุ่ม

ตวัอยา่งทุกคน ก่อนเรียน คะแนนต ่าสุด เท่ากบั 12 คะแนน คะแนนสูงสุดเท่ากบั 27 คะแนน คะแนน
ผลต่างสูงสุดเท่ากบั 10 คะแนน คะแนนผลต่างต ่าสุดเท่ากบั 4 คะแนน หลงัจากไดรั้บการสอนโดย
ใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานทั้ง 4 บทเรียน ดงัจะเห็นความแตกต่างระหวา่ง

คะแนนจากการท าแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียนปรากฏในตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียก่อนและหลงัใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

(X) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนผลต่างเฉล่ีย (D) และค่าทดสอบ (t) ของนกัศึกษากลุ่ม

ตวัอยา่งจ านวน 34 คน 

การทดสอบ คะแนนเตม็ X S.D. t df P 
ก่อนเรียน 35 19.03 4.13 9.96* 33 0.0000 
หลงัเรียน 35 26.47 3.20 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตารางท่ี 3 แสดงใหเ้ห็นวา่ คะแนนเฉล่ียก่อนการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา

เป็นฐานเท่ากบั19.03 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 4.13 และคะแนนเฉล่ียหลงัการใชแ้ผนการ

จดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานเท่ากบั 26.47  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.20 คะแนน
ผลต่างเฉล่ีย (D) ระหวา่งก่อนและหลงัการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้เท่ากบั 7.44 ค่าสถิติ t เท่ากบั 

9.96 ค่า P/sig เท่ากบั 0.00 ดงันั้น แสดงวา่ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนกัศึกษากลุ่ม

ตวัอยา่งสูงข้ึนหลงัเรียนดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 1 

ตอนที ่2 การวเิคราะห์ระดับความคิดเห็นจากแบบทดสอบความคิดเห็นทีนั่กศึกษามีต่อกจิกรรมและ

แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 ผูว้จิยัไดใ้หก้ลุ่มตวัอยา่งทั้ง 34 คน ท าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้

โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ในดา้นเน้ือหา รูปแบบการจดักิจกรรมและประโยชน์ท่ีไดรั้บ จ านวน 15 ขอ้ 
หลงัจากท าแบบฝึกรวมทั้งส้ิน 4 บท นกัศึกษามีความคิดเห็นในบทเรียนมากนอ้ยต่างกนั ดงัแสดง

ในตารางท่ี 4 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 4ค่าเฉล่ีย (X) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน จากการศึกษารายขอ้ 
ขอ้ความ ค่าสถิติ ค่าเฉล่ียรวม 4 บทเรียน อนัดบัค่าเฉล่ีย จดัอนัดบัแต่ละดา้น 

ดา้นเน้ือหา 
1. บทอ่านมีความน่าสนใจ 

X 4.39 7 3 

S.D. 0.49   

2. มีการอธิบายเน้ือหาชดัเจนและเขา้ใจง่าย X 4.43 6 2 

S.D. 0.56   

3.ปริมาณเน้ือหาเหมาะสมกบัเวลาเรียน X 4.29 13 5 

S.D. 0.65   

4.ใบงานท่ีใหท้ าในกิจกรรมการอ่านน้ีไม่ยากจนเกินไป X 4.44 5 1 

S.D. 0.63   

5. Problem Scenario ในแต่ละบทมีความเหมาะสมกบับทอ่าน  X 4.34 10 4 

S.D. 0.57   

รวมระดบัเฉล่ียดา้นเน้ือหา X 4.38   

 S.D. 0.58   

ดา้นรูปแบบการจดักิจกรรม 
6. กิจกรรมเขา้สู่บทเรียนท าใหเ้ขา้ใจประเดน็ของปัญหาชดัเจน 
 

X 4.37 8 2 

S.D. 0.53   

7.เทคนิคท่ีสอนเพ่ือพฒันาการอ่าน เป็นเทคนิคท่ีท าใหผู้เ้รียนพฒันาการ
อ่านได ้

X 4.52 3 1 

S.D. 0.56   
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ขอ้ความ ค่าสถิติ ค่าเฉล่ียรวม 4 บทเรียน อนัดบัค่าเฉล่ีย จดัอนัดบัแต่ละดา้น 

8.แบบบนัทึกการอ่าน (Activity log) ช่วยใหน้กัศึกษาเขา้ใจบทอ่านมาก
ยิง่ข้ึน 

X 4.31 12 4 

S.D. 0.71   

9. กิจกรรมหลงัอ่าน ช่วยฝึกทกัษะการท างานกลุ่ม X 4.26 15 5 

S.D. 0.74   

10. กิจกรรมหลงัอ่านช่วยใหน้กัศึกษาหาค าตอบเพ่ือแกปั้ญหาไดดี้ยิง่ข้ึน X 4.33 11 3 

S.D. 0.70   

รวมระดบัเฉล่ียดา้นการจดักิจกรรม X 4.36   

 S.D. 0.65   

ดา้นประโยชนท่ี์ไดรั้บ 
11.การจดัการเรียนรู้น้ีช่วยพฒันาทกัษะการอ่านของนกัศึกษาไดม้ากข้ึน 

X 4.36 9 4 

S.D. 0.71   

12ใบงานท่ีใชฝึ้กเทคนิคการอ่านช่วยพฒันาทกัษะการเดาค าศพัทจ์าก
บริบทไดดี้ข้ึน 

X 4.28 14 5 

S.D. 0.70   

13.ใบงานช่วยใหน้กัศึกษามีทกัษะในการแกปั้ญหาไดดี้ข้ึน X 4.63 1 1 

S.D. 0.55   

14. กิจกรรมการเรียนการสอนน้ีช่วยใหน้กัศึกษากามีทกัษะในการหาบท
อ่านจากแหล่งต่างๆไดดี้ข้ึน 

X 4.51 4 3 

S.D. 0.62   

15. นกัศึกษาสามารถประยกุตค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนัได ้

X 4.55 2 2 

S.D. 0.61   

รวมระดบัเฉล่ียดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ X 4.46   
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ขอ้ความ ค่าสถิติ ค่าเฉล่ียรวม 4 บทเรียน อนัดบัค่าเฉล่ีย จดัอนัดบัแต่ละดา้น 

 S.D. 0.64   

ค่าเฉล่ียรวม X 4.39   

S.D. 0.62   
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จากตารางท่ี 4  จากแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น

ฐาน ในดา้นเน้ือหา รูปแบบการจดักิจกรรม และประโยชน์ท่ีไดรั้บจ านวน 15 ขอ้ พบวา่นกัศึกษามี
ความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานในระดบัดี คือบทท่ี 3 A Star in the X 

Games   บทท่ีไดค้่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด ไดแ้ก่ บทท่ี 1 Modern Health Problems และจากการศึกษา

แบบสอบถามความคิดเห็นนกัศึกษาท่ีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ในดา้นเน้ือหา ดา้น

รูปแบบการจดักิจกรรม และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ จ านวน 15 ขอ้ สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ดา้นเน้ือหา โดยภาพรวม นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อเน้ือหาอยูใ่นระดบัดี แต่ละขอ้ได้

ค่าเฉล่ียเรียงล าดบัดงัน้ี ขอ้ท่ี 1 บทอ่านมีความน่าสนใจ ขอ้ท่ี 2 มีการอธิบายเน้ือหาชดัเจนและเขา้ใจง่าย 

ขอ้ท่ี 3 ปริมาณของเน้ือหามีความเหมาะสมกบัเวลาเรียน ขอ้ท่ี 4 ใบงานท่ีใหท้  าในกิจกรรมการอ่าน

น้ีไม่ยากจนเกินไป และขอ้ท่ี 5 Problem Scenario ในแต่ละบทมีความเหมาะสมกบับทอ่าน  
2. ดา้นรูปแบบการจดักิจกรรม โดยภาพรวม นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อเน้ือหาของการ

จดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานอยูใ่นระดบัดี แต่ละขอ้ไดค้่าเฉล่ียเรียงล าดบัดงัน้ี ขอ้ท่ี 6 

กิจกรรมเขา้สู่บทเรียนท าให้เขา้ใจประเด็นของปัญหาชดัเจน ขอ้ท่ี 7 เทคนิคท่ีสอนเพื่อพฒันาทกัษะ

การอ่านเป็นเทคนิคท าใหผู้เ้รียนพฒันาการอ่าน ขอ้ท่ี 8 แบบบนัทึกการอ่าน (Activity log) ช่วยให้
นกัศึกษาเขา้ใจบทอ่านไดม้ากยิง่ข้ึน  ขอ้ท่ี 9 กิจกรรมหลงัอ่านช่วยฝึกทกัษะการท างานกลุ่ม  และขอ้

ท่ี 10 กิจกรรมหลงัอ่านช่วยใหน้กัศึกษาหาค าตอบเพื่อแกปั้ญหาไดดี้ยิง่ข้ึน  

3. ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ โดยภาพรวม นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อเน้ือหาในแผนการ

จดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานอยูใ่นระดบัดี แต่ละขอ้ไดค้่าเฉล่ียเรียงล าดบัดงัน้ี ขอ้ท่ี 11 

แบบฝึกหดัช่วยพฒันาทกัษะการอ่านของนกัศึกษาไดม้ากข้ึน ขอ้ท่ี 11 การจดัการเรียนรู้น้ีช่วยพฒันา

ทกัษะการอ่านของนกัศึกษาไดม้ากข้ึน ขอ้ท่ี 12 ใบงานท่ีใชฝึ้กเทคนิคการอ่านช่วยพฒันาทกัษะการ

เดาค าศพัทจ์ากบริบทไดดี้ข้ึน ขอ้ท่ี 14 กิจกรรมการเรียนการสอนน้ีช่วยใหน้กัศึกษากามีทกัษะใน

การหาบทอ่านจากแหล่งต่างๆไดดี้ข้ึน และขอ้ท่ี 15 นกัศึกษาสามารถประยกุตค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการ

เรียนไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้

4. จากการศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน สรุป

ไดว้า่ความคิดเห็นของนกัศึกษา มีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 4.26-4.63 แสดงวา่ นกัศึกษามีความคิดเห็นท่ีดี
ต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2 
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวจิยัเร่ืองการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษโดยการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น

ฐานส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยั

ศิลปากรเป็นการวิจยัเชิงทดลองพื้นฐาน (Pre- experimental Research) มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาหา

ทกัษะในการอ่านภาษาองักฤษของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม ทั้งก่อนและหลงัการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน และศึกษาความ

ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคือ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ท่ี

เรียนรายวชิา รายวชิา 081 103 English Skills Development ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 
มหาวทิยาลยัศิลปากร จ านวน 34 คน โดยใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่าย ใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม 

จ านวน 1 กลุ่ม  

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อเปรียบเทียบทกัษะในการอ่านภาษาองักฤษของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะ

วศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร ก่อนและหลงัเรียนดว้ย

แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัศิลปากร ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิยมีดังต่อไปนี ้

1. แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน มีทั้งส้ิน 4 บทเรียน โดยในแต่ละบทเรียน 

ซ่ึงไดจ้ากการวเิคราะห์ค าอธิบายรายวชิา081 103 English Skills Development เน้ือหาจากหนงัสือ

เรียน และการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญ 

2. แบบทดสอบวดัทกัษะในการอ่านภาษาองักฤษ 1 ฉบบั จ านวน 35 ขอ้ เพื่อใชท้ดสอบ

ความสามารถทางการอ่านของนกัศึกษาก่อนและหลงัใชก้ารจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
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3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะวศิวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัศิลปากร ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน มี

ลกัษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประเมิน 5 ระดบั จ  านวน 15 ขอ้ ดว้ยวธีิของ Likert 

สรุปผลการวจัิย 

 จากการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลการวจิยั สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 

คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ก่อนและหลงัการเรียนโดยการจดัการเรียนรู้โดย

ใชปั้ญหาเป็นฐาน สรุปไดว้า่ ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลงัจากท่ีไดรั้บ

การฝึกโดยการจดัการเรียนการสอนดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานท่ีผูว้จิยัสร้าง

ข้ึน สูงกวา่ก่อนไดรั้บการเรียนโดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานอยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 1 

2. ผลการศึกษาแบบวดัความคิดเห็นซ่ึงมี 5 ระดบัของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้

โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน จากการศึกษาในภาพรวม พบวา่นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อกิจกรรม การ

จดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานอยูใ่นระดบัดีทุกดา้น ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ขอ้ท่ี 13 ใบงาน

ช่วยใหน้กัศึกษามีทกัษะในการแกปั้ญหาไดดี้ข้ึน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.63 ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ขอ้ท่ี 9 

กิจกรรมหลงัอ่าน ช่วยฝึกทกัษะการท างานกลุ่ม ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26 และจากการศึกษา

แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานในดา้น

เน้ือหา รูปแบบการจดักิจกรรม ประโยชน์ท่ีไดรั้บ และการประเมินผลสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

2.1 ดา้นเน้ือหาโดยภาพรวม นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อเน้ือหาในแผนการจดัการ

เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานอยูใ่นระดบัดี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.38 ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูงสุดคือ ขอ้ท่ี 4 

ใบงานท่ีใหท้  าในกิจกรรมการอ่านน้ีไม่ยากจนเกินไป ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.44 ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัต ่าสุด

คือ ขอ้ท่ี 3 ปริมาณเน้ือหาเหมาะสมกบัเวลาเรียน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29 

2.2 ดา้นรูปแบบการจดักิจกรรมโดยภาพรวม นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อดา้นรูปแบบ

การจดักิจกรรมของการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานอยูใ่นระดบัดี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.36 

ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูงสุดคือ ขอ้ท่ี 7 เทคนิคท่ีสอนเพื่อพฒันาการอ่าน เป็นเทคนิคท่ีท าใหผู้เ้รียน
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พฒันาการอ่านได ้ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.52 ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัต ่าสุดคือ ขอ้ท่ี 9 กิจกรรมหลงัอ่าน ช่วย

ฝึกทกัษะการท างานกลุ่ม ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26 

2.3 ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บโดยภาพรวม นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อเน้ือหาในแผนการ

จดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานอยูใ่นระดบัดี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.46 ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูงสุดคือ 

ขอ้ท่ี13 ใบงานช่วยใหน้กัศึกษามีทกัษะในการแกปั้ญหาไดดี้ข้ึน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.63  ค่าเฉล่ียอยูใ่น

ระดบัต ่าสุดคือ ขอ้ท่ี 12 ใบงานท่ีใชฝึ้กเทคนิคการอ่านช่วยพฒันาทกัษะการเดาค าศพัทจ์ากบริบทได้

ดีข้ึน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28 

จากการศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

สรุปวา่ความคิดเห็นของนกัศึกษามีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 4.26-4.63 จึงแสดงวา่นกัศึกษามีความคิดเห็น

ต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานอยูใ่นระดบัความคิดเห็นท่ีดี ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้

ท่ี 2 

การอภิปรายผล 

1.ผลการเปรียบเทียบทกัษะในการอ่านภาษาองักฤษของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งหลงัจาก

ไดรั้บการฝึกการอ่านสูงกวา่ความสามารถในการอ่านก่อนไดรั้บการฝึกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อาจเน่ืองมาจากสาเหตุดงัต่อไปน้ี 

1.1แผนการจดัการเรียนรู้มีขั้นตอนในการเรียนการสอนตรงตามการจดัการเรียนรู้

โดยใชปั้ญหาเป็นฐานท่ีถูกตอ้ง  มีการเตรียมพร้อมก่อนน าเขา้สู่บทเรียน  โดยกระตุน้ใหผู้เ้รียนน า

ส่ิงท่ีคุน้เคยหรือประสบการณ์เดิมมาใชใ้นการท าความเขา้ใจปัญหาของบทเรียน และมีการน าเสนอ

ค าศพัทย์ากในแต่ละบทเรียนใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ความหมายของค าศพัทก่์อน ก่อนท่ีจะเขา้สู่ขั้นตอน

ระหวา่งอ่าน ผูว้ิจยัไดเ้ตรียมความพร้อมผูเ้รียนใหเ้รียนรู้เทคนิคการอ่านในทุกบท มีการสอนเทคนิค

การอ่านต่างๆ เช่น การ scan, การ skim, การหาประโยคใจความส าคญัของยอ่หนา้, การเดาค าศพัท์

จากบริบท เป็นตน้  ในขั้นตอนการฝึกทกัษะการอ่านแก่ผูเ้รียนน้ีจะเป็นการกระตุน้ใหผู้เ้รียนเห็น

ความส าคญัของการอ่าน และเตรียมความพร้อมผูเ้รียนส าหรับการไปอ่านบทอ่านเพื่อคน้หาค าตอบ

ในประเด็นปัญหาของกลุ่ม ในล าดบัต่อไป สอดคลอ้งกบั John. Lisbeth และ Marvin (1980 อา้งถึง

ใน (วชิชุดา ข าประถม, 2554) ไดก้ล่าวถึงค าส าคญัของทกัษะการอ่านวา่ กระบวนการอ่านนั้นผูเ้รียน
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จะตอ้งท าความเขา้ใจล าดบัเหตุการณ์ในบทอ่าน ซ่ึงช่วยใหผู้อ่้านท าความเขา้ใจและสามารถตีความ

บทอ่านได ้ และ (Williams, 1986) ก็เห็นความส าคญัของการอ่านตรงกนัวา่ จุดหมายหลกัของการ

อ่าน เป็นกระบวนการท่ีผูอ่้านตอ้งแปลความหมาย มีความเห็นสอดคลอ้งและสร้างความเขา้ใจใน

สัญลกัษณ์ท่ีอ่านได ้ ในขั้นการอ่าน ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะการอ่านเพิ่มเติมจากขา้งตน้ ท าใหผู้เ้รียนมี

ความช านาญในการใชเ้ทคนิคการอ่านเพิ่มข้ึน มีการซกัถามค าถามผูว้จิยัเก่ียวกบัประเด็นปัญหาของ

ตนท่ีไดรั้บ เพื่อวางแผนในการหาขอ้มูลต่อไป สอดคลอ้งกบัขั้นตอนในการจดัการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐานของ (Barrows, Howard, et al., 1980) (วฒันา รัตนพรหม, 2548) ศาตร (ศาสตรา 

สหสัทศัน์ & คณะ, 2557) กล่าวไวว้า่ผูเ้รียนจะไดฝึ้กแกปั้ญหาและหาความรู้ ท าความเขา้ใจในขอ้มูล

ต่างๆได ้ หากผูเ้รียนจะมีโอกาสเสริมต่อความเขา้ใจนั้น โดยการกระท าหลายอยา่ง เช่น การตอบ

ค าถาม การจดบนัทึก การอภิปราย การสรุป และการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงเหล่าน้ีจะช่วยใหเ้กิดการ

จดจ าไดแ้ม่นย  าและสามารถน าออกมาใชไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว  

เม่ือผูเ้รียนไปหาขอ้มูลแลว้น ามารวบรวมกบัทุกคนในกลุ่ม เพื่อช่วยกนัหาค าตอบ

หรือแนวทางแกไ้ขปัญหาในตอนทา้ย ผูเ้รียนก็สามารถน าขอ้มูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ เรียบเรียงได้

อยา่งสมเหตุสมผล ในขั้นหลงัอ่าน โดยผูเ้รียนจะตอ้งท าหน่ึงช้ินงานในทา้ยบทแต่ละบท รวมไปถึง

ผูเ้รียนไดน้ าภาษาองักฤษไดใ้นหลายๆทกัษะอีกดว้ย เน่ืองจากช้ินงานนั้นมีความแตกต่างกนัออกไป 

ไม่วา่จะเป็นการท าโปสเตอร์, การพดูน าเสนอ หรือการเขียนจดหมายเป็นตน้ ฉะนั้นเม่ือถึงขั้นหลงั

อ่านในแต่บทนอกจากผูเ้รียนจะสามารถแกไ้ขปัญหาของตนเองไดแ้ลว้ ผูเ้รียนยงัสามารถถ่ายโยง

ความรู้ไปใชใ้นช้ินงานนั้นๆไดอี้กดว้ย สอดคลอ้งกบักระบวนการการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา

เป็นฐานของ Bound และ Feletti (1996, อา้งถึงใน (ศาสตรา สหสัทศัน์ & คณะ, 2557)  (Barell 

1998) (Barrows, Howard, et al., 1980) และ (H. Barrows & Kelson, 1995) การจดัการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน เป็นการเรียนรู้เป็นผลมาจากกระบวนการท าความเขา้ใจและแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเป็น

ระบบดว้ยตนเอง ซ่ึงปัญหานั้นเป็นสถานการณ์ท่ีผูเ้รียนจะตอ้งพบและปฏิบติัดว้ยตนเอง และ

แสวงหาแนวทางการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง โดยมีผูส้อนเป็นผูส้นบัสนุนและอ านวยความสะดวกใน

การเรียน ทั้งน้ีการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานมีจุดประสงคใ์นการจดัการเรียนรู้อยา่งชดัเจน 
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      1.2 สถานการณ์จ าลองปัญหา (Problem Scenario) ท่ีตั้งเป็นประเด็นปัญหาไว้

ตอนตน้กิจกรรม มีความสอดคลอ้งกบัความสนใจของนกัศึกษา ท าใหมี้แรงจูงใจในการคน้ควา้หา

บทอ่านเพื่อน ามาแกไ้ขปัญหาของผูเ้รียนได ้ สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ (วชัรา เล่าเรียนดี, 

2548a) การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใชปั้ญหาเป็นหลกั จะกระตุน้จูงใจ เร้าความสนใจเพื่อเรียนรู้และ

สร้างความรู้ดว้ยตนเอง เป็นปัญหาท่ีนกัเรียนสนใจ ตอ้งการแสวงหาคน้ควา้ค าตอบและหาเหตุผลมา

แกปั้ญหาหรือท าใหปั้ญหานั้นชดัเจน จนมองเห็นแนวทางแกไ้ข ซ่ึงจะท าใหเ้กิดการเรียนรู้ อีกทั้ง

นกัศึกษายงัตอ้งท าความเขา้ใจกบัประเด็นปัญหาท่ีตนไดเ้ผชิญ ท าให้ตอ้งใชท้กัษะในการหาบทอ่าน

เพิ่มเติมเพื่อน าไปสู่ค าตอบของปัญหา ทั้งน้ีผูเ้รียนก็จะไดฝึ้กทกัษะการใชเ้หตุผล เพื่อวเิคราะห์

ปัญหาและหาค าตอบใหส้อดคลอ้งกบัประเด็นของกลุ่มไดอี้กดว้ย สอดคลอ้งกบัขั้นตอนในการ

จดัการเรียนรู้โดยการใชปั้ญหาเป็นฐานของ อมรทิพย ์ณ บางชา้ง (อา้งถึงใน (ศาสตรา สหสัทศัน์ & 

คณะ, 2557) วา่ ผูเ้รียนไดว้เิคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์โดยใชค้วามคิดเห็นอยา่งมีเหตุผลและ

วจิารณญาณ และตั้งสมมติโดยก าหนดกลไกอยา่งสมเหตุสมผล เช่นเดียวกบัขั้นตอนการจดัการ

เรียนรู้ของ (Aydinli, 2007) ผูเ้รียนคน้ควา้หาค าตอบจากแหล่งต่างๆและน ามาวเิคราะห์ หาแนวทาง

ในการแกปั้ญหา  

1.3 ผูเ้รียนไดท้  ากิจกรรมเป็นกลุ่ม ท าใหบ้รรยากาศในการเรียนสนุกสนาน ไม่น่า

เบ่ือ จ าเจ อีกทั้งผูเ้รียนยงัไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กนัในกลุ่ม รวมไปถึงมีการแบ่งภาระงานไปท าในปริมาณ

ท่ีเท่าๆกนั ท าใหผู้เ้รียนสามารถฝึกทกัษะการอ่าน การแกปั้ญหาไดอ้ยา่งทัว่ถึง ไม่มีการน างานไปไว้

กบัผูเ้รียนคนใดคนหน่ึงเป็นหลกั สอดคลอ้งกบัท่ีวชัรา (วชัรา เล่าเรียนดี, 2548a) ไดก้ล่าวถึงบทบาท

ผูเ้รียนไวว้า่ ผูเ้รียนจะเรียนรู้โดยการใชปั้ญหาเป็นตวักระตุน้ เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึน ผูเ้รียนจะเกิดความ

ตอ้งการท่ีจะแสวงหาความรู้เพื่อแกปั้ญหา ดงันั้น ลกัษณะของผูเ้รียนท่ีใชปั้ญหาเป็นฐาน และ

ประสบความส าเร็จในการแกปั้ญหา และผูเ้รียนจะไดพ้ฒันาความสามารถในการติดต่อผูอ่ื้น 

(Communication) โดยการติดต่อส่ือสารจะถูกใชใ้นการท างานเป็นกลุ่มยอ่ย การติดต่อส่ือสารทีมี

ประสิทธิภาพจะช่วยใหง้านสัมฤทธ์ิผลได ้ รวมไปถึง ชุติมา (ชุติมา ปัญญาพินิจนุกรู, 2540) และ 

อมรทิพย ์ณ บางชา้ง (2543, อา้งถึงใน (ศาสตรา สหสัทศัน์ & คณะ, 2557) ไดก้ล่าววา่บรรยากาศใน

การท างานกลุ่มช่วยกระตุน้ผูเ้รียนใหเ้กิดความคิดใหม่ 
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  1.4  บทอ่านในการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานนั้นมีการใชเ้อกสารจริงใน

แบบฝึกการอ่าน ท าใหเ้น้ือหามีความน่าสนใจ ทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์ เป็นเร่ืองในชีวติประจ าวนั 

จึงท าใหผู้เ้รียนมีความกระตือรืนร้น สนใจในหวัขอ้ ปัญหาของตน และสามารถตั้งประเด็นในการ

อ่านได ้ ผูเ้รียนสามารถรู้จุดประสงคใ์นการอ่านแต่ละคร้ังได ้ ซ่ึงการไปหาบทอ่านจากแหล่งต่างๆ 

ผูเ้รียนก็หาขอ้มูลจากเอกสารจริง จากแหล่งต่างๆอีก สอดคลอ้งกบั  (วสิาข ์จติัวตัร์, 2543) ท่ีกล่าวถึง

ความส าคญัของเอกสารจริงไวว้า่ เอกสารจริงเป็นส่ิงท่ีมีความเหมาะสมในการน ามาใชป้ระกอบการ

เรียนการสอนเพราะเป็นการส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดใ้ชภ้าษาตามแบบของเจา้ของภาษาใช ้ ทั้งท าให้

ผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย ตระหนกัถึงความจ าเป็นในการอ่านภาษาองักฤษและ

สามารถน าไปใชจ้ริงในชีวิตประจ าวนั 

 2. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาไดแ้ก่ ดา้นเน้ือหา ดา้นรูปแบบการจดั

กิจกรรม และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ โดยภาพรวม นกัศึกษามีความคิดเห็นทั้ง 3 ดา้น อยูใ่นระดบัดี 

ความคิดเห็นของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีกิจกรรมท่ีด าเนินโดยการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐานทั้ง 4 บทเรียน พบวา่นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น

ฐาน มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นอยูร่ะหวา่ง 4.26-4.63 อาจเน่ืองมาจากสาเหตุดงัต่อไปน้ี 

          2.1  การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานนั้นเหมาะสมกบัผูเ้รียน ผูเ้รียนมีความ

สนใจในการแกปั้ญหา เน่ืองจากปัญหาท่ีผูเ้รียนตอ้งเผชิญในแต่ละบทลว้นเป็นสถานการณ์ และ

บริบทท่ีสามารถพบเจอไดจ้ริงในชีวติประจ าวนั จากแบบสอบถามความคิดเห็นขอ้ท่ี 13 ใบงานช่วย

ใหน้กัศึกษามีทกัษะในการแกปั้ญหาไดดี้ข้ึน มีค่าเฉล่ียเป็นอนัดบั 1 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.63 แสดงให้

เห็นวา่ผูเ้รียนนั้นไดใ้ชท้กัษะในการแกปั้ญหาจากขั้นตอนการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัจุดประสงคใ์นการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน Bound และ Feletti (1996, อา้ง

ถึงใน (ศาสตรา สหสัทศัน์ & คณะ, 2557)  (Barell 1998) และ (H. Barrows & Kelson, 1995) การ

เรียนแบบใชปั้ญหาเป็นฐานเป็นวธีิการส าหรับสร้างหลกัสูตรโดยใชปั้ญหาเป็นตวักระตุน้และมุ่ง

ประเด็นท่ีกิจกรรมการแกปั้ญหาของผูเ้รียน จากการสังเกตในหอ้งเรียน ผูเ้รียนจะปรึกษากนัในกลุ่ม 

ถึงประเด็นปัญหาต่างๆ และจะสอบถามจากความถนดัของแต่ละคนวา่ใครสามารถน าปัญหา

ประเด็นใดไปหาขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อหาค าตอบ ผูเ้รียนมาการแบ่งประเด็นปัญหากนัดว้ยเหตุผล และ
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ความสนใจ ท าใหก้ารไดข้อ้มูลกลบัมาในแต่ละคร้ัง มีประสิทธิภาพและน าไปสู่การแกปั้ญหาไดใ้น

ท่ีสุด   อีกทั้งจากแบบสอบถามความคิดเห็นขอ้ท่ี 15 นกัศึกษาสามารถประยุกตค์วามรู้ท่ีไดจ้ากแบบ

ฝึกไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ มีค่าเฉล่ียรองลงมาเป็นอนัดบั 2 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.55 จะเห็นวา่การ

จดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานนั้น ไม่ไดใ้หค้วามรู้จ ากดัแค่ในห้องเรียนเท่านั้น ผูเ้รียนยงั

สามารถน าความรู้และกระบวนการคิดไปประยกุตใ์ชไ้ดก้บัชีวติประจ าวนัของพวกเขา ซ่ึงอดคลอ้ง

กบัแนวคิดของ วฒันา (วฒันา รัตนพรหม, 2548) Barrow (Barrows, Howard, et al., 1980) และ 

อมรทิพย ์ณ บางชา้ง (2543, อา้งถึงใน (ศาสตรา สหสัทศัน์ & คณะ, 2557) 

2.2 เน้ือหาท่ีอยูใ่นแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานนั้นไม่ยากจนเกินไปและ

อยูใ่นความสนใจของผูเ้รียน เน่ืองจากเป็นปัญหาท่ีผูเ้รียนสามารถพบเจอไดใ้นชีวติประจ าวนั จาก

แบบสอบถามความคิดเห็นขอ้ท่ี 4ใบงานท่ีใหท้  าในกิจกรรมการอ่านน้ีไม่ยากจนเกินไป มีค่าเฉล่ีย

เป็นอนัดบั 1 ในหวัขอ้เน้ือหา ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.44 แสดงใหเ้ห็นวา่ผูเ้รียนพอใจกบักระบวนการ

เรียนรู้ท่ีขั้นตอนในการเรียนจะตอ้งมีล าดบัขั้นจากง่ายไปยาก โดยในแต่ละบทเรียน ผูว้จิยัจะมีการ

เตรียมความพร้อมผูเ้รียนโดยเสนอเทคนิคการอ่านแก่ผูเ้รียน ก่อนท่ีจะไดอ่้านบทอ่าน ผูว้จิยัจะมีบท

อ่านเสริมใหผู้เ้รียนฝึกเทคนิคการอ่านก่อน และเม่ือผูเ้รียนเร่ิมเขา้ใจเทคนิคการอ่านนั้นๆแลว้ ผูว้จิยั

ก็จะใหผู้เ้รียนใชเ้ทคนิคการอ่านในบทอ่านของแต่ละบท รวมไปถึงแบบฝึกหดัค าศพัทท่ี์เป็นการเดา

ค าศพัทจ์ากบริบทท่ีผูเ้รียนไดท้  าก่อนเขา้สู่บทเรียน เป็นผลดีท าใหผู้เ้รียนรู้ความหมายของค าศพัท์

บางค าในบทอ่าน ช่วยใหผู้อ่้านเขา้ใจบทอ่านไดม้ากข้ึน สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ John, Lisbeth 

และ Marvin (1980, อา้งถึงใน  (วชิชุดา ข าประถม, 2554) ข าประถม 2554)  (Gibson et al., 1982) 

Martha (Dallman et al., 1978), และ (Williams, 1986) การอ่านเพื่อความเขา้ใจจะประกอบดว้ย

ทกัษะยอ่ยๆหลายระดบั แมว้า่ผูเ้ช่ียวชาญจะมีเกณฑใ์นการแบ่งทกัษะยอ่ยท่ีแตกต่างกนั แต่โดยรวม

แลว้เน้ือหาของทกัษะยอ่ยนั้นลว้นมีความคลา้ยคลึงกนั ไม่วา่จะเป็น ทกัษะท่ีผูอ่้านตอ้งใช้

ความสามารถในการหาความส าคญัของเร่ือง การล าดบัเหตุการณ์ การตีความ หรือการใชค้วามรู้เดิม

มาช่วยประกอบในการอ่านเร่ือง เป็นตน้ ทั้งน้ีความเขา้ใจในการอ่านนั้นสามารถแบ่งระดบัไดห้ลาย

ระดบั ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความเขา้ใจของผูอ่้านตั้งแต่ระดบัเบ้ืองตน้ไปสู่ระดบัขั้นสูง 

2.3 มีการสอนเทคนิคเพื่อพฒันาการอ่านแก่ผูเ้รียนในแต่ละบท  ท าใหผู้เ้รียนมีทกัษะการ

อ่านท่ีเพิ่มข้ึนได ้ จากแบบสอบถามความคิดเห็นขอ้ท่ี 7 เทคนิคท่ีสอนเพื่อพฒันาการอ่าน เป็น
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เทคนิคท่ีท าใหผู้เ้รียนพฒันาการอ่านได ้ มีค่าเฉล่ียเป็นอนัดบั 1 ในดา้นรูปแบบการจดักิจกรรม 

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.52 แสดงใหเ้ห็นวา่ผูเ้รียนเขา้ใจความส าคญัในการอ่าน ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้เทคนิคการ

อ่านหลายเทคนิค เช่น การ scan, การ skim , การหาประโยคใจความส าคญั และการหา

ส่วนประกอบยอ่ยของยอ่หนา้ เป็นตน้ เทคนิคเหล่าน้ีจะช่วยใหผู้อ่้านสามารถจบัประเด็นในบทอ่าน

ได ้ ท าใหผู้เ้รียนสามารถวเิคราะห์บทอ่านท่ีตนเองไดพ้บเจอในชีวิตประจ าวนัได ้  และสามารถน า

เทคนิคการอ่านท่ีไดเ้รียนรู้ไปประยกุตใ์ชก้บัชีวติประจ าวนัของตน สามารถเลือก แยกแยะ และ

วเิคราะห์บทอ่านท่ีตนเจอได ้  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความส าคญัของการอ่าน  (P. Harris, 1969) 

ความสามารถในการระบุจุดประสงคข์องผูเ้ขียนและใจความส าคญัของขอ้ความท่ีอ่าน 

ความสามารถท าความเขา้ใจความคิดยอ่ยๆ และสามารถสรุปและใหค้วามคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน  

และ Cody (Coedy, 1981)  การน ากลวธีิในการอ่านมาใช ้ ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบยอ่ยของ

ความสามารถในการอ่าน และเป็นวธีิท่ีท าใหผู้อ่้านเกิดความเขา้ใจในส่ิงท่ีอ่าน เป็นทกัษะทางดา้น

ภาษาทัว่ๆไป 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการเรียนการสอน 

1. ควรน าความรู้รอบตวัและประสบการณ์ต่างๆมาเช่ือมโยงกนัขณะอ่าน โดย

ความรู้และประสบการณ์เหล่านั้นช่วยใหผู้อ่้านเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านไดดี้ยิง่ข้ึนและประสบผลส าเร็จใน

การอ่านง่ายยิง่ข้ึน  

2. ควรมีการร่วมวางแผนกิจกรรมการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานกบัวชิา

ต่างๆของคณะท่ีนกัศึกษาเรียนอยู ่ ไม่วา่จะเป็นคณะวศิวกรรมศาสตร์, คณะอกัษรศาสตร์ และคณะ

ศึกษาศาสตร์ เป็นตน้ เน่ืองจากทกัษะ กระบวนการแกปั้ญหานั้น ทุกคนลว้นตอ้งใชแ้กปั้ญหาใน

ชีวติประจ าวนัของตน การจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานจึงเหมาะกบัทุกสาขาวชิา สอดคลอ้ง

กบั (มณัฑรา ธรรมบุศย,์ 2545)  วชัรา (วชัรา เล่าเรียนดี, 2548a)  และ (H. Barrows & Kelson, 1995) 

และ การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานเป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเกิดจากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้

แบบสร้างสรรคนิ์ยม โดยใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ใหม่ จากการเรียนรู้ปัญหาท่ีสามารถเกิดข้ึนในโลก

แห่งความเป็นจริง เป็นบริบทของการเรียนรู้เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะในการคิดวิเคราะห์ แกปั้ญหา 
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รวมทั้งไดค้วามรู้ตามศาสตร์ในสาขาวชิาท่ีตนศึกษา การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานจึงเป็นผลมา

จากกระบวนการท างานท่ีตอ้งอาศยัความเขา้ใจแกปั้ญหาเป็นฐาน 

ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการเปรียบเทียบระดบัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนกัศึกษา 

โดยน าการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานมาจดัเป็นกระบวนการเรียนการสอน ใหน้กัศึกษา

กลุ่มทดลองไดเ้รียนโดยใชก้ระบวนการน้ี ส่วนกลุ่มควบคุมใหเ้รียนในชั้นเรียนปกติ เพื่อ

เปรียบเทียบหาความสามารถในการอ่านของนกัศึกษาทั้งสองกลุ่มวา่แตกต่างกนัหรือไม่ 

2. ควรมีการน าการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ไปสอนเพื่อฝึกทกัษะการอ่าน

ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร ผูเ้รียนสามารถฝึกทกัษะภาษาดา้นอ่ืนๆได ้ นอกจากทกัษะ

การอ่าน ทั้งทกัษะการฟัง การพดู และการเขียน เช่นการพูดน าเสนอ พดูเสนอความคิดเห็น และการ

เขียนจดหมาย เป็นตน้ ทั้งน้ีตลอดทั้งการทดลองผูว้จิยัไดส้ังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนจากการท า

กิจกรรมผา่นการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน พบวา่ผูเ้รียนไดฝึ้กและพฒันาทกัษะทางภาษา

อ่ืนๆร่วมดว้ย ทั้งทกัษะการเขียนและการพดู กิจกรรมควรเรียงล าดบัจากง่ายไปหายาก เพื่อใหผู้เ้รียน

ใชค้วามคิดไดเ้หมาะสม ไม่เสียเวลาในการท าแบบฝึกหดันานจนเกินไป ขณะเดียวกนัผูเ้รียนก็จะมี

ความรู้สึกทา้ทายและสนุกเม่ือไดท้  า อีกทั้งเน้ือหาในการเรียนการสอนจะตอ้งเอ้ือใหผู้เ้รียนน าไปใช้

ในชีวติประจ าวนัได ้ 

3. ควรมีการน าการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานไปใชก้บันกัเรียนในระดบัชั้น

อ่ืนๆ ไม่วา่จะเป็นระดบัมธัยมศึกษา หรือ ประถมศึกษา เพื่อเป็นการฝึกทกัษะในการแกปั้ญหาใน

ผูเ้รียนตั้งแต่อายยุงันอ้ย ส่งผลใหผู้เ้รียนสามารถฝึกทกัษะในการคิด วิเคราะห์ ไดท้ั้ง 4 ทกัษะ ไดแ้ก่ 

การฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาองักฤษ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือ 
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แบบทดสอบความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญด้านความตรงของเนื้อหาและความเหมาะสมของแผนการสอนเพื่อพฒันาทักษะ

การอ่านภาษาองักฤษโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลยัศิลปากร จังหวัดนครปฐม 

แบบสอบถามน้ีสร้างข้ึนเพือ่ตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการสอน ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

มหาวทิยาลยัศิลปากร จงัหวดันครปฐม  

กรุณาตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาของแผนการสอนวา่มีความเหมาะสมในดา้นต่างๆไดแ้ก่ ความสอดคลอ้งของเน้ือหากบัจุดประสงค ์ รูปแบบการสอน 

และการเลือกกิจกรรมแต่ละขั้นตอน ความชดัเจนของภาษา โดยท าเคร่ืองหมายตามค าช้ีแจง 

ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องวา่งให้ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดและเขียนค าแนะน าลงในช่องขอ้เสนอแนะ 

ถา้ท่านแน่ใจวา่แผนการสอนมีความเท่ียงตรงตามเน้ือหาและมีความเหมาะสม ท าเคร่ืองหมายท่ีช่อง =1 

ถา้ท่านไม่แน่ใจวา่แผนการสอนมีความเท่ียงตรงตามเน้ือหาและมีความเหมาะสม ท าเคร่ืองหมายท่ีช่อง =0 

ถา้ท่านแน่ใจวา่แผนการสอนไม่มีความเท่ียงตรงตามเน้ือหาและมีความเหมาะสม ท าเคร่ืองหมายท่ีช่อง =-1 

บทเรียน /จุดประสงค ์ คุณลกัษณะท่ีประเมิน ความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ 
+1 0 -1 

Unit 1 

Modern Health 

Problems 

 
1. To identify the 

students’ background 

knowledge about modern 

health problems. 

2. To understand meaning 

of target words from 

context. 

4. To scan reading 

passage and transfer the 

information into the table. 

5. To indicate finding 

information about 

students’ modern health 

problems in activity log. 

6. To distinguish 

information and solve the 

solution about modern 

health problems. 

7. To recognize 

imperative sentence 

 

 

1.1ความสอดคลอ้งของเน้ือหากบั

จุดประสงค ์

1.2กิจกรรมก่อนอ่าน 

1.3กิจกรรมระหว่างอ่าน 

1.4Activity log 

1.5Problem scenario 

1.6กิจกรรมหลงัอ่าน 

1.7ความชดัเจนของภาษา 
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Unit 2 

A star in the X Games 

 
1. To scan reading 

passage about inspired 

people 

2. To recall students’ 

inspired people 

3. To understand meaning 

of target words from 

context 

4. To identify topic 

sentence 

5. To find  information in 

reading passage for doing 

activity log 

6. To distinguish 

information and solve the 

solution about how to 

succeed the goal 

7. To recognize suggest 

opinions 

 
 
Unit 3 

People of all ages 

 
1. To elicit information 

about the relationship 

between children and 

senior people 

2. To understand the 

meaning of target words 

from context 

3. To skim reading 

passages and answer the 

questions 

4. To indicate information 

in activity log 

5.To write suggestions 

letter to Ploy 

6. To recognize present 

simple 

 

1.1ความสอดคลอ้งของ

เน้ือหากบัจุดประสงค ์

1.2กิจกรรมก่อนอ่าน 

1.3กิจกรรมระหวา่งอ่าน 

1.4Activity log 

1.5Problem scenario 

1.6กิจกรรมหลงัอ่าน 

1.7ความชดัเจนของภาษา 

 

1.1ความสอดคลอ้งของเน้ือหากบั

จุดประสงค ์

1.2กิจกรรมก่อนอ่าน 

1.3กิจกรรมระหว่างอ่าน 

 

 

1.4Activity log 

1.5Problem 

scenario 

1.6กิจกรรมหลงัอ่าน 

1.7ความชดัเจนของภาษา 
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Unit 4 

Money from unusual 

sources 

 

1. To skim the news about 

money from unusual 

sources 

2. To define information 

in the news 

3. To understand meaning 

of target words from 

context 

4. To identify supporting 

details in the paragraph  

5. To select information in 

the reading passage for 

doing activity log 

 6. To summarize 

information and solve the 

solution to help Keng 

7.To do oral presentation 

8.To understand modal 

verbs for present 

probability.  

 

 

1.1ความสอดคลอ้งของเน้ือหา

กบัจุดประสงค ์

1.2กิจกรรมก่อนอ่าน 

1.3กิจกรรมระหวา่งอ่าน 

1.4Activity log 

1.5Problem scenario 

1.6กิจกรรมหลงัอ่าน 

1.7ความชดัเจนของภาษา 
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ตารางที ่5ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของความเที่ยงตรงตามเนือ้หาของแผนการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจากผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน 

Lesson คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ รวม ค่า IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

Lesson 1 
1. ความสอดคลอ้งของ

เน้ือหากบัจุดประสงค ์
2. กิจกรรมก่อนอ่าน 

3. กิจกรรมระหวา่งอ่าน 
4. Activity Log 

5. Problem Scenario 
6. กิจกรรมหลงัอ่าน 

7. ความชดัเจนของภาษา 

 
1 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
0 

 
1 
1 
1 
1 
0 
0 

 
1 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
2 

 
3 
3 
3 
3 
2 
2 

 
0.67 

 
1 
1 
1 
1 

0.67 
0.67 

Lesson 2 
1. ความสอดคลอ้งของ

เน้ือหากบัจุดประสงค ์
2. กิจกรรมก่อนอ่าน 

3. กิจกรรมระหวา่งอ่าน 
4. Activity Log 

5. Problem Scenario 
6. กิจกรรมหลงัอ่าน 

7. ความชดัเจนของภาษา 

 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 

0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 

 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 

2 
2 
2 
3 
3 
3 
2 

 

 
 

0.67 
0.67 
0.67 

1 
1 
1 

0.67 

Lesson 3 
1. ความสอดคลอ้งของ

เน้ือหากบัจุดประสงค ์
2. กิจกรรมก่อนอ่าน 

3. กิจกรรมระหวา่งอ่าน 
4. Activity Log 

5. Problem Scenario 

 
 

1 
1 
1 
1 
1 

 
 

0 
1 
1 
1 
1 

 
 

1 
1 
1 
1 
1 

 
 

2 
3 
3 
3 
3 

 
 

0.67 
1 
1 
1 
1 
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Lesson คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ รวม ค่า IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

6. กิจกรรมหลงัอ่าน 
7. ความชดัเจนของภาษา 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

3 
3 

 

1 
1 

 
 

Lesson 4 
1. ความสอดคลอ้งของ

เน้ือหากบัจุดประสงค ์
2. กิจกรรมก่อนอ่าน 

3. กิจกรรมระหวา่งอ่าน 
4. Activity Log 

5. Problem Scenario 
6. กิจกรรมหลงัอ่าน 

7. ความชดัเจนของภาษา 

 
 
 
 

1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
 
 

0 
 

0 
0 
1 
1 
1 
0 

 
 
 
 

1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
 
 

2 
 

2 
2 
3 
3 
3 
2 

 
 
 
 

0.67 
 

0.67 
0.67 

1 
1 
1 

0.67 
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แบบสอบถามความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญของแบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ 

แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและโครงสร้างของแบบทดสอบวดัความสามารถทางดา้นการอ่านภาษาองักฤษส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัศิลปากร จงัหวดันครปฐม 

ค าช้ีแจง ขอ้สอบทั้งหมดมี 62 ขอ้ เป็นการทดสอบการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 

กรุณาท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องความคิดเห็นของขอ้ค าถามและขอ้เสนอแนะท่ีก าหนดใหโ้ดยมีค่าระดบัความคิดเห็น ดงัต่อไปน้ี 

-1 แทน แน่ใจวา่บทอ่าน ขอ้ค าถามและตวัเลือกในแบบทดสอบไม่มีความเหมาะสมในการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถการอ่านภาษาองักฤษ ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร จงัหวดันครปฐม 

0 แทน ไม่แน่ใจวา่บทอ่าน ขอ้ค าถามและตวัเลือกในแบบทดสอบมีความเหมาะสมในการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถการอ่านภาษาองักฤษ ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร จงัหวดันครปฐม 

1 แทน แน่ใจวา่บทอ่าน ขอ้ค าถามและตวัเลือกในแบบทดสอบมีความเหมาะสมในการสร้างแบบทดสอบวดัความสามารถการอ่านภาษาองักฤษ ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร จงัหวดันครปฐม 
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Item No. Questions Testing objective ความคดิเห็น หมายเหตุ 

+1 0 -1 
 Read and answer questions 

 
     

1. What is the topic sentence of the first paragraph?  

a.Mobile health clinics are the small clinic in the town. 

b.Mobile health clinics help people, diagnose people for any diseases and 

give people information. 

c.Health care is popular around the world and useful for many people. 

d.The van drives mobile clinics around the world.  

 

To identify topic sentence 

in the paragraph 
    

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

The word “commute” (in paragraph 1) is closet meaning to_____.  

a.Travel between home and hospital 

b.Ask someone to help while you get injured 

c.Give someone opinion about their health problems 

d.Take time to think about your health 

 

Which of the following are NOT services in mobile health clinics?  

a.Help sick people  

b.Test people for health   problems 

c.Give suggestion to the patients   

d.Treat dental care 

According to the passage, what does medical problem happen in California?  

a.People against with mobile health clinics.  

b.People get dental problems and there is no enough dentists in that area. 

c.People go to see doctors irregularly, they would not know if they have 

To tell the meaning of 

words in context 
    

To identify supporting 

details in the paragraph 

To identify main idea of 

the paragraph 
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5. 

serious problems. 

d.People who are sick cannot go to see doctors because they live in remote 

areas.  

 

Why don’t some people in Kenya go to doctors’ offices or hospitals 

a.Because hospitals are only in big cities, people are not comfortable to go 

there. 

b.Because medical fees are so expensive, people cannot afford them. 

c.Because there is not enough doctors and nurses. 

d.Beacuase people do not care about their health. 

 

Passage 2 (item 6-9) 

 

  

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

According to the passage, which of the following is the topic sentence of the 

passage? 

a. Among other things, the researchers found some key areas where 

too many older people continue to receive treatments. 

b. The medical treatment older people receive often doesn't reflect 

this change in priorities. 

c. These may not benefit for seniors: screening for breast and prostate 

cancer. 

d. A wide-ranging report from the Dartmouth Atlas Project uses 

Medicare claims data to examine aging Americans' health care. 

 

 

 

 

The word “preferences” is closet meaning to ____. 

 

      a.rejection  b. properties 

      c. security             d. desires  

To identify topic sentence 

in the paragraph 
    

To comprehend texts that 

related in their lives 
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8. Which of the following is the main idea of the passage? 

a. Health care is necessary for senior people. 

b. Medical treatments for seniors are screening for breast and prostate 

cancerใ 

c. Some treatment of health care is unnecessary for senior people.  

d. A report from the Dartmouth Atlas Project uses Medicare claims 

data to examine aging Americans' health care. 
 

To identify the main idea 

of the paragraph 
    

9. The word “these” in paragraph 2 refers to____. 

      a.treatments  b.researches   c.keys    d.cancers 

To identify pronoun 

references 

 

    

 Passage 3 (item 10-18)      

10.  

What is the topic sentence of the first paragraph? 

a. There was a land where robotic bears helped lift the elderly out of 

bed and into wheelchairs. 

b. These robots already exist, and you may actually experience them 

as you get older. 

c. In this land, robotic seals comforted lonely people and were an 

essential part of elder care 

d. These examples of state-of-the-art technology that are helping 

to solve a big problem for the Japanese- the problem of taking 

care of their senior citizens. 

 

To identify topic 

sentence in the paragraph 
    

11. Which of the following is the supporting detail of the second paragraph? 

a. Robotic bears can help senior citizen. 

b. The elderly people who are weak may get experience with robots. 

c. There are not enough younger people taking care of senior 

people. 

d. Robotic seals can lift elder people out of bed and into wheelchairs. 

To identify supporting 

details in the paragraph 
    

12. 

 

According to the passage, which of the following is correct about robotic 

seal? 

a. Robotic seals help senior people when they are at the supermarket. 

To comprehend texts that 

related in their lives 
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b. Robotic seals are the newest technology to solve problem about 

Japanese seniors. 

c. Robotic seals can lift patients over 80 kilos and can be obeyed to do 

anything. 

d. Robotic seals can fly, talk and show emotions while they are in the 

sunlight.  

 

13.. According to the passage, what is the problem between younger and elderly 

people in Japan? 

a. Younger people in Japan are unemployed and they go back home to 

live with their family. 

b. Senior people take care of each other including younger 

generations. 

c. There will be much more workforce and they want older people to 

get involved. 

d. There will be not enough of younger people to take care of older 

people. 

 

To comprehend texts that 

related in their lives 
    

14. According to the passage, what does “golden years” mean? 

a. time before leaving office 

b. time before retirement 

c. time after retirement 

d. time after registration 

 

 

To tell the meaning of 

words in context 
    

15. According to the passage, what does “essential” mean? 

a. necessary             b. unnatural  

b. c. too much of  d. imaginary 

 

To tell the meaning of 

words in context 
    

16. Which of the following can be the title of the passage? 

a. Technology helps Japan’s elderly 

b. The future of technology 

c. Top innovations in Japan 

d. Growing old in Japan 

 

 

To comprehend texts that 

related in their lives 
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17. The word “them” (in paragraph 1) refers to____. 

  a.science fiction   b. senior people   c. robots  d. Japanese people 

To identify pronoun 

references 
    

18. What is the main idea of the passage? 

a.Robots are future nurses for older people. 

b.Young Japanese people take care of their elder people in the family. 

c.Senoirs in Japan must work because there isn’t enough work force. 

d. Robotic seal is just a science fiction.  

 

To identify the main idea 

of the paragraph 
    

 Passage 4 (item 19-22)      

19. Health Risks Symptoms  

1.Smartphone stress A. Cell phones emit some 

radiation. 

2.Acne caused by cell phones B. Unwanted pimples on 

cheeks and chins 

3.Radiation from cell phones C. Check messages and alerts 

4.Cell phone sickness D. Have risk of getting burned 

5.Laptop burns E. There are various types of 

microorganisms. 

 

According to the table, which of the following is correct? 

a. 1=C, 5=E 

b. 3=A, 4=B 

c. 1=C, 2=B 

d. 5=A, 4=D 

 

To comprehend texts that 

related in their lives 
    

20. The word “hazard” is closet meaning to _____. 

       a.danger              b. safety   

c. protection  d. regulation 

 

To tell the meaning of 

words in context 
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21. According to the passage, which of the following is correct about “Radiation 

from cell phones”? 

a. You turn phones to silent or plan to check it only every few hours. 

b. Cell phones can be covered in bacteria, causing oils to collect when 

placed against the face. 

c. Cell phones emit some radiation that can be absorbed by the 

user. 

d. Researchers have found mobile phones can be contaminated with 

various types of microorganisms that could lead to infection.  

 

To comprehend texts that 

related in their lives 
    

22. According to the passage, which of the following is NOT mentioned in the 

passage? 

a. Technology can be a huge risk to your health. 

b. Mobile phones can release some radiation that can be absorbed by 

the user. 

c. Avoid keeping computer on your laps can prevent laptop burns. 

d. Straining eyes by staring at the computer screen for too long 

can cause headaches and blurred vision. 

To comprehend texts that 

related in their lives 
    

  

Passage 5 (item 23-32) 
 

     

23. According to the passage, which of the following is correct? 

a. It is always hard to break up face-to-face.  

b. 21st century people use technology to keep an eye on their parents. 

c. Whatsapp is a social media that can harm people to get wounds.  

d. Facebook is difficult for visible lives.  

 

To comprehend texts that 

related in their lives 
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24. The word “indulge” in line 12 is closet meaning to _____. 

a. Stalk 

b. Mislead 

c. Spoil 

d. Suffer  

 

To tell the meaning of 

words in context 
    

25. Which one is incorrect about Facebook stalking? 

a. An ex-girlfriend who tries to find out where her ex is going out tonight. 

b. A classmate who is bullying his friend by posting an embarrass photo of 

him.  

c. A girl who practices TOEFL online exam every day. 

d. A woman who always check her collages’ instagram every night before 

bed.    

 

To comprehend texts that 

related in their lives 
    

26. According to the passage, why the Internet allows people to act differently 

online? 

a. People may behave as they are in real life.  

b. People contribute their online and offline behaviors.  

c. The Internet can remove the relationship with other people.  

 

d. The Internet provides opportunities to people to do what they want 

online. 

 

To comprehend texts that 

related in their lives 
    

27. Which of the following is the anonymity key? 

a. Two new friends are friends on Facebook. 

b. A girl leaves a comment on 9GAG’s  page. 

c. You like your friends’ status. 

d. A man accepts his friends’ wedding invitation.   

e.  

To comprehend texts that 

related in their lives 
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28. 

 

 

 

 

 

29. 

The word “crucial” in line 47 can be replaced by_____. 

a. Important 

b. Secondary 

c. Unnecessary 

d.voluntary 

 

What is the conclusion of the passage? 

a. The Internet provides advantages for people who are ex-partners. 

b. The Internet benefits people to react with each other while it also 

harms them sometimes.  

c. The Internet enhances teenagers’ education and their future universities. 

d. The Internet supports poverty people to help them get their jobs and 

habitats.   

 

To tell the meaning of 

words in context 
    

30. Which of the following is NOT the supporting idea of the passage? 

a. Social media is a new way to open old wounds from breaking up.  

b. The Internet may lead people behave differently online. 

c. Facebook is a social media that makes people split up.  

d. Digital technology supports teenager’s relationship.   

 

To identify supporting 

details in the paragraph 
    

31. According to the passage which one is correct followed by “The Internet 

affects your relationship”? 

a. I keep in touch with my friends by calling them. 

b. I get closer with my family by face timing.  

c. I keep an eye on my cat while it is sitting on my laptop. 

d. I get a reward from sharing a picture from ICHITON page.  

 

To comprehend texts that 

related in their lives 
    

32. The word “these people” in paragraph 2 refers to_____. 

a. Partners 

b. Break-up couples 

c. Facebook users 

d. Facebook stalking 
 

Passage 6 (item 33-40) 
 

To tell the meaning of 

words in context 
    

To identify the main idea 

of the paragraph 
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33. The word “term” in line 5 can be replaced by_____. 

a. concept 

b. semester 

c. condition 

d. people 

 

To tell the meaning of 

words in context 
    

34. The word “wellderly” means_____. 

a. People who are well behave. 

b. People who have high blood pressure and heart disease. 

c. People who live in southern Italy. 

d. People who are over 80 and healthy. 

 

To tell the meaning of 

words in context 
    

35. According to the passage, which of the following word that is different from 

others? 

a. elderly people 

b. centenarian 

c. inhabitants 

d. wellderly people 

 

To tell the meaning of 

words in context 
    

36. Which of the following is not the supporting idea of the passage? 

a. People eat a lot of fruit for their healthy life. 

b. People take medicine for their long life. 

c. You may live longer than others if you have Laron syndrome. 

d. Genetic factors are involved in your longevity. 

 

 

To identify supporting 

details in the paragraph 
    

37. According to the passage, how do people in Calabria do for living longer? 

a. They have the same genetic. 

b. They are lucky. 

c. They take care of the diet. 

d. They take some medicines. 

 

To comprehend texts that 

related in their lives 
    

38. In 19th century, researcher found that_____. 

a. There were 202 centenarians in Europe. 

b. Women got more benefit from genetic factors than men. 

c. Men got benefit from genetic factors than women. 

d. There was the amount of women five times over men in Calabria. 

To comprehend texts that 

related in their lives 
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39. The author suggests you that_____. 

a. Every one need to have Laron Syndrome. 

b. Everyone try to take care of their diet, lifestyle for their longevity. 

c. When you get old, you must smoke and drink. 

d. Environment is an important factor to live longer. 

 

To comprehend texts that 

related in their lives 
    

40. It may be concluded that______. 

a. Everyone has Laron Syndrome in their family. 

b. Most of centenarians are women.  

c. If you have Laron Syndrome, you might be stronger than others in 

your family. 

d. If you are lucky, you have genes that make you to be a centenarian. 

 

To comprehend texts that 

related in their lives 
    

 Passage 7 (item 41-48)      

41.  What is the purposed of the letter? 

a. Giving information b. Advertisement  

c. Asking a suggestion d. Announcement  

 

To find and indicate 

information in the 

passage 

    

42. According to the passage, which of the following is not true about Carla? 

a. She is not able to speak Spanish. 

b. She loves to go out with her new friends. 

c. She used to go to South America.  

d. She likes Thai food. 

 

 

To comprehend texts that 

related in their lives 
    

43. According to the passage, if you were Carla’s friend, what would you 

suggest her? 

a. Carla should not lie to him. 

b. Carla asked Jemma to help her. 

c. Carla is going to see a movie. 

d. Carla can speak five languages. 

 

To comprehend texts that 

related in their lives 
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44. Why does Carla want advice from Emily? 

a. Because Emily is her teacher. 

b. Because Emily knows the man who will go out with Carla. 

c. Because Emily used to go to South Africa with Carla. 

d. Because Emily used to give advice to one of their friend.  

 

To find and indicate 

information in the 

passage 

    

45. Which of the following can be an advice from Emily? 

a. You might go to Thailand to have Thai food. 

b. I think you ought to apologize and tell him the truth. 

c. If I were you, I would speak five languages. 

d. You may try Spanish food. 

 

To comprehend texts that 

related in their lives 
    

46.       Where is Carla? 

a. Jemma’s house  b. Argentina   

c. Movie theatre                         d. Baltimore 

 

To find and indicate 

information in the 

passage 

    

47. According to the passage, which part gives details about Carla’s 

problem? 

     a.Part 1    b. Part 2 c. Part 3  Part 4 

To identify supporting 

details in the paragraph 
    

48. 

 

 

 

 

According to the passage, which word can be replaced part 1? 

a. Regards b. To whom it may concern  

c.   Sincerely d. Faithfully yours 

 

To find and indicate 

information in the 

passage 

    

 

 

49. 

Passage 8 (item 49-57) 

What is topic sentence of paragraph 1? 

a. Alexander Rodriguez is one of the world’s greatest baseball 

players. 

b. Alexander Rodriguez has a nick name Rod. 

c. Alexander Rodriguez is the youngest baseball player. 

d. Alexander Rodriguez earns money from his career about $30 

million. 

     

To identify topic sentence 

in the paragraph 
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50. Which of the following is NOT true about Alexander Rodriguez? 

a. He is good at playing baseball. 

b. He was one of the Seattle Mariners players. 

c. He now is in New York Yankees.  

d. He graduates high school before joined USA Baseball Junior 

Team. 

To comprehend texts that 

related in their lives 
    

51. Which of the following is supporting detail of paragraph 3? 

a. He was born in Seattle and moved to Texas. 

b. He was playing baseball for his hometown when he was in high 

school. 

c. He hits about 35 home runs in a year. 

d. He beat some new record while he was with Seattle Mariners. 

To identify supporting 

details in the paragraph 

    

52.  Which of the following order correctly about Alexander Rodriguez’s life? 

 

1. He got the Major League Player of the Year. 

2. He became the first player in history to have at least 35 home runs, 100 

runs, and 100 RBI in 10 consecutive seasons. 

3. He was born in New York in Dominican family. 

4. When he was in high school, he had a chance to try out for Team USA. 

5. He joined USA Baseball Junior and became to be a star of the year  

 

a.3-2-4-5-2 b. 3-5-4-1-2 c. 4-1-5-2-3 d. 1-4-3-5-2 

 

To comprehend texts that 

related in their lives 

    

53. Which of is True about Alexander Rodriguez? 

a. A-Rod is his brother name. 

b. Alexander Rodriguez may have a bright future because he is 

talented. 

c. His friends and family always support him to get success in his life. 

To comprehend texts that 

related in their lives 
    



 

 

 

129 
 

Item No. Questions Testing objective ความคดิเห็น หมายเหตุ 

+1 0 -1 
d. He signed contract with Seattle and Texas team at the same time 

54. What does this sentence mean “He holds a long list of baseball records.”? 

a. He can set many baseball records by his abilities. 

b. He carries a list of baseball records. 

c. He keeps a long list of baseball records in his suitcase. 
d. He can list baseball records.  

To tell the meaning of 

words in context 
    

55. The word “debut” in paragraph3 can be replaced by____. 

      a.finish   b. launch      c. succeed    d. pause 

To tell the meaning of 

words in context 
    

56. What does “people” in paragraph 4 refer to? 

a. The audience 

b. His family 

c. Paparazzi 

d. The press 

To identify pronoun 

references 
    

57. What is the main idea of the passage? 

a.Alexander Rodriguez is the talented tennis player. 

      b.Alexander Rodriguez inspired young children to be a      baseball player. 

      c.Alexander Rodriguez is the one of the excellent baseball player. 

       d.Alexander Rodriguez is the best player in Seattle Mariners 

 

To identify main idea of 

the passage 
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 Passage 9 (item 58-62) To tell the meaning of 

words in context 
    

58. The word “drafted” in paragraph 1 can be replaced by_____. 

a.attended     b.fired   c.bored   d.left  

 

To tell the meaning of 

words in context  
    

59. What secret did O'Ree have while he played in the NHL? 

a.He was born in Ireland. 

b.He was blind in one eye. 

c.He loved baseball more than hockey. 

d.He got angry when people teased him.  

To identify supporting 

details of the paragraph 
    

60. What is Willie O'Ree most noted for? 

a.He is the first black player in the NHL. 

b.He played more than 40 games. 

c.He was hit by a puck. 

d.He is the oldest hockey player. 

To find and indicate 

information in the 

passage 

    

61. What does phrase “On the ice” from this sentence Willie O’Ree was not a 

popular player on the ice mean? 

a.Willie O’Ree was not a popular player in winter season. 

b. Willie O’Ree was not a popular player when he got cold. 

c. Willie O’Ree was not a popular hockey player. 

d. Willie O’Ree was not a popular ice skiing player. 

To tell the meaning of 

words in context 
    

62. According to the passage, which of the following is        NOT TRUE about 

Willie O’Ree? 

a.He is a black athletes in the NHL and it did not went well at the time. 

b.Everyone knew about his lost eye while he was playing in the NHL. 

To comprehend texts that 

related in their lives 
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c. His 50th anniversary of NHL career was on 2008. 

d.After he ended his career, he stated as a leader of a program to introduce 

children of different backgrounds to the game of hockey. 
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ตารางที ่6 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของความเที่ยงตรงตามเนือ้หาของแบบทดสอบวดัความ

ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ จากผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน 

ขอ้ คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ รวม ค่า IOC 
1 2 3 

1 1 1 1 3 1 
2 1 1 1 3 1 
3 1 1 1 3 1 
4 1 1 1 3 1 
5 1 0 1 2 0.67 
6 1 -1 1 1 1 
7 1 1 1 3 1 
8 1 1 1 3 1 
9 1 1 1 3 1 

10 1 1 1 3 1 
11 1 1 1 3 1 
12 1 1 1 3 1 
13 1 1 1 3 1 
14 1 1 1 3 1 
15 1 0 1 2 0.67 
16 1 1 1 3 1 
17 1 1 1 3 1 
18 1 1 1 3 1 
19 1 0 1 2 0.67 
20 1 1 1 3 1 
21 1 1 1 3 1 
22 1 1 1 3 1 
23 1 1 1 3 1 
24 1 1 1 3 1 
25 1 1 1 3 1 
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ขอ้ คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ รวม ค่า IOC 
26 1 1 1 3 1 
27 1 0 1 2 0.67 
28 1 1 1 3 1 
29 1 1 1 3 1 
30 1 1 1 3 1 
31 1 0 1 2 1 
32 1 1 1 3 1 
33 1 1 1 3 1 
34 1 1 1 3 1 
35 1 1 1 3 1 
36 1 1 1 3 1 
37 1 1 1 3 1 
38 1 1 1 3 1 
39 1 0 1 2 0.67 
40 1 0 1 2 0.67 
41 1 0 1 2 0.67 
42 1 1 1 3 1 
43 1 -1 1 1 1 
44 1 1 0 2 0.67 
45 1 0 1 2 0.67 
46 1 1 0 2 0.67 
47 1 1 1 3 1 
48 1 0 1 2 0.67 
49 1 1 1 3 1 
50 1 1 1 3 1 
51 1 1 1 3 1 
52 1 1 1 3 1 
53 1 1 1 3 1 
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ขอ้ คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ รวม ค่า IOC 
54 1 0 1 2 0.67 
55 1 1 1 3 1 
56 1 1 1 3 1 
57 1 1 1 3 1 
58 1 1 1 3 1 
59 1 1 1 3 1 
60 1 1 0 2 0.67 
61 1 0 1 2 0.67 
62 1 1 1 3 1 
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ตารางที่ 7 ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 
 

ขอ้
ที่ 

1 

ขอ้
ที่ 

2 

ขอ้
ที่ 

3 

ขอ้
ที่ 

4 

ขอ้
ที่ 

5 

ขอ้
ที่ 

6 

ขอ้
ที่ 

7 

ขอ้
ที่ 

8 

ขอ้
ที่ 

9 

ขอ้
ที่ 

10
 

ขอ้
ที่ 

11
 

ขอ้
ที่ 

12
 

ขอ้
ที่ 

13
 

ขอ้
ที่ 

14
 

ขอ้
ที่ 

15
 

ขอ้
ที่ 

16
 

ขอ้
ที่ 

17
 

ขอ้
ที่ 

18
 

ขอ้
ที่ 

19
 

ขอ้
ที่ 

20
 

p 0.65 0.79 0.54 0.63 0.69 0.29 0.60 0.73 0.74 0.89 0.43 0.74 0.71 0.60 0.58 0.69 0.47 0.57 0.71 0.71 
r 0.27 0.29 0.28 0.34 0.63 0.30 0.45 0.38 0.49 0.54 0.38 0.33 0.64 0.36 0.75 0.65 0.27 0.34 0.63 0.53 

 

 

ขอ้
ที่ 

21
 

ขอ้
ที่ 

22
 

ขอ้
ที่ 

23
 

ขอ้
ที่ 

24
 

ขอ้
ที่ 

25
 

ขอ้
ที่ 

26
 

ขอ้
ที่ 

27
 

ขอ้
ที่ 

28
 

ขอ้
ที่ 

29
 

ขอ้
ที่ 

30
 

ขอ้
ที่ 

31
 

ขอ้
ที่ 

32
 

ขอ้
ที่ 

33
 

ขอ้
ที่ 

34
 

ขอ้
ที่ 

35
 

p 0.27 0.59 0.37 0.66 0.69 0.40 0.66 0.34 0.29 0.60 0.37 0.69 0.74 0.31 0.61 
r 0.52 0.45 0.29 0.34 0.54 0.67 0.29 0.70 0.77 0.30 0.35 0.27 0.54 0.36 0.70 

 

  คา่ความเทีย่ง (Reliability) KR-20  = 0.7398 
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ตารางที่ 8 ค่าสถิติ (t-test) ของกลุ่มตวัอยา่งก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

t-test  
One- Sample Statistics 

 

 

 

  
N 

คะแนน
เตม็ 

Mean S.D. % of Mean t 
Sig. 

(1-tailed) 

หลงัเรียน 34 35 19.03 4.138 54.37 -2.78 * 0.0045 

t-table.05 = 2.0345 
          

  

 

 

One - Sample Statistics

N

34

One - Sample Test

-2.777 33 -0.529

Test Value = 21

t df Sig.(2-tailed) Mean Difference

95%

Confidence Interval of the 

Difference

Lower

Mean Std. Deviation Std. Error Mean

หลงัเรียน 19.03 4.138 0.710

Upper

หลงัเรียน 0.009 -1.971 -3.414
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญทีม่ีต่อแบบทดสอบความคิดเห็น 

รายการประเมิน ระดบัความคิดเห็น 
+1 0 -1 ขอ้เสนอแนะ 

ดา้นเน้ือหา 

1.แบบฝึกเสริมการอ่านน้ีมีความน่าสนใจ 

2. มีการอธิบายเน้ือหาชดัเจนและเขา้ใจง่าย 

3.ปริมาณเน้ือหาเหมาะสมกบัเวลาเรียน 

4.แบบฝึกหดัท่ีอยูใ่นแบบฝึกเสริมการอ่านน้ีไม่
ยากจนเกินไป 

5. Problem Scenario ในแต่ละตรงกบับทอ่าน 

 

    
………………………………. 
 
………………………………. 
 
………………………………. 
 
………………………………. 
 
……………………………….. 

ดา้นรูปแบบการจดักิจกรรม 

6. กิจกรรมเขา้สู่บทเรียนท าใหเ้ขา้ใจประเดน็ของ
ปัญหาชดัเจน 

7.เทคนิคท่ีสอนเพ่ือพฒันาการอ่าน เป็นเทคนิคท่ีท า
ใหผู้เ้รียนพฒันาการอ่านได ้

8.แบบบนัทึกการอ่าน (Activity log) ช่วยใหน้กัศึกษา
เขา้ใจบทอ่านมากยิง่ข้ึน 

9. กิจกรรมหลงัอ่าน ช่วยฝึกทกัษะการท างานกลุ่ม 

10. กิจกรรมหลงัอ่านช่วยใหน้กัศึกษาหาค าตอบเพ่ือ
แกปั้ญหาไดดี้ยิง่ข้ึน 

    
………………………………. 
 
 
……………………………….. 
 
 
……………………………….. 
 
 
……………………………….. 
 
……………………………….. 

ดา้นประโยชนท่ี์ไดรั้บ 

11.แบบฝึกเสริมน้ีช่วยพฒันาทกัษะการอ่านของ
นกัศึกษาไดม้ากข้ึน 

12. แบบฝึกเสริมน้ีช่วยพฒันาทกัษะการเดาค าศพัท์
จากบริบทไดดี้ข้ึน 

13.แบบฝึกเสริมน้ีช่วยใหน้กัศึกษามีทกัษะในการ
แกปั้ญหาไดแ้ละหาค าตอบต่างๆไดดี้ข้ึน 

14. แบบฝึกเสริมน้ีช่วยใหน้กัศึกษากามีทกัษะในการ
หาบทอ่านจากแหล่งต่างๆไดดี้ข้ึน 

15. นกัศึกษาสามารถประยกุตค์วามรู้ท่ีไดจ้ากแบบฝึก
ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

    
……………………………….. 
 
 
……………………………….. 
 
 
……………………………….. 
 
 
………………………………… 
 
 
………………………………… 
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ตารางที ่9ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาทีม่ีต่อแบบ

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จากผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน 

ขอ้ คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ รวม ค่า IOC 

1 2 3 
1 1 1 1 3 1 
2 1 1 1 3 1 
3 1 1 1 3 1 
4 1 1 1 3 1 
5 1 1 0 2 0.67 
6 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 3 1 
8 1 1 1 3 1 
9 1 1 1 3 1 
10 1 1 1 3 1 
11 1 1 1 3 1 
12 1 1 1 3 1 
13 1 0 1 2 0.67 
14 1 1 1 3 1 
15 1 1 1 2 1 
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ภาคผนวก ค 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
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Lesson Plan 
Unit: 1          Topic: Modern health problems 

Course: English Skills Development       Time 5 periods  

 

Terminal objective:  Students do a poster about modern health problems that is composed of these aspects: 

1. The name of  modern health problem 

2. Warning signs of  modern health problem 

3. The symptoms of  modern health problem 

4. The treatment of modern health problem 

5. Suggestions for avoiding to have modern health problem 

Learning objectives:  1. To identify the students’ background knowledge about modern health problems. 

    2. To understand meaning of target words from context. 

    4. To scan reading passage and transfer the information into the table. 

    5. To indicate finding information about students’ modern health problems in activity log. 

    6. To distinguish information and solve the solution about modern health problems. 

    7. To recognize imperative sentence 

Expected Behaviors:  Students are able to do a poster about modern health problems correctly. 
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Language focus:  Language Function: To write a imperative sentence  

Reading sub-skills: To scan passage 

    Vocabulary : faraway ,suffer, embarrassed, advice, response, demand, engage, syndrome, complain, afraid 

    Skill: Reading and writing 

Material:   1. Reading “Modern health problems” 

    2. The video about modern health problems 

    3. Worksheet #1 (Vocabulary) 

    4. Problem scenario 

    5. Worksheet #2 (Modern health problems checklists) 

    6. Worksheet #3 (Scanning passage) 

    7. Activity log 

    8. Posters about health problems 

    9. Worksheet#4 (Imperative sentence) 
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Steps Contents Teacher’s Activities Students’ Activities Teaching Aids Time 

PBL Pre-steps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T: 

- Show students a video about 

modern health problems. 

https://youtu.be/OrqhIz3AKIE 

- Elicit information in the 

video and talk about the title 

of the reading today “Modern 

Health problems” 

-“How many modern 

health problems are there in 

the video?” 

-“Why they are called 

“MODERN health problem”? 

-“Which one do you 

know from your experience?”  

- Brainstorm about students’ 

modern health problem in 

 

 

 

- Give student 

video 

 

- Lead students to 

meet the problem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Watch the video 

 

 

- Answer the questions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Video about 

modern health 

problems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 minutes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/OrqhIz3AKIE
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Steps Contents Teacher’s Activities Students’ Activities Teaching Aids Time 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

their daily life. 

-“What about you?”             

 

-“What modern health 

problems are you facing?” 

-“How was it?” 

         -“Do you still have it?”  

-“What do you think 

Thai students might have 

which modern health 

problems?” 

-Introduce some new 

vocabularies. 

            -“This is a vocabulary 

worksheet of the reading 

today.”  

            - “It will practice you 

about guessing words by 

using context clues” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Give worksheet#1 

And explain about 

vocabulary worksheet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Do worksheet#1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Worksheet #1 
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Steps Contents Teacher’s Activities Students’ Activities Teaching Aids Time 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Give them a problem 

scenario. 

          -“This is a problem 

scenario. This one is so 

important for you all.” 

           -“You will find the 

situation which is related to 

the reading passage.” 

          - “Now everyone knows 

that situation in the scenario, 

it is all about you. It is your 

problem. You have to find out 

the solution to fix it.”  

           - “There are 5 

questions in the problem 

scenario, after you finish 

reading the passage. You may 

get more ideas about how to 

deal with those questions.” 

-Introduce a problem 

scenario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Introduce modern 

health problems 

checklists 

 

 

-Read and try to 

understand problem 

scenario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Do worksheet#2 and 

group with people who 

have the same 

 

-Problem scenario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Worksheet #2 

 

 

 

 

40 minutes 
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Steps Contents Teacher’s Activities Students’ Activities Teaching Aids Time 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     - “And you see? At last you 

have to make a poster about 

modern health problem. There 

are many details in the poster 

you have to find out based on 

those 5 questions.” 

     -“But don’t worry about it. 

I will facilitate you about 

problem scenario.” 

- Give them checklists about 

modern health problems. 

      -“Let talk about our topic 

today.” 

        -“As you know we talk 

about modern health 

problems, right?” 

       - “Before we read the 

passage, let us do this 

checklist first.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

problems 
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Steps Contents Teacher’s Activities Students’ Activities Teaching Aids Time 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      - “You will know from the 

checklist that which modern 

health problem you have?” 

        -“Then, sit in group of 5 

people who have the same 

modern health problems as 

you.” 

         - “Ok, let start.”  

- Let students look at reading 

passage. 

-“It’s time for reading. 

-Do you want to read 

fast? I have a technique to 

help you read through the 

passage very fast.” 

-“It is called scanning.  

- Practice students how to 

scan the passage.” 

    -“This means looking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Introduce scanning 

reading passage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Practice scanning 

reading passage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Worksheet #3 
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Steps Contents Teacher’s Activities Students’ Activities Teaching Aids Time 

 

 

 

 

 

 

 

 

PBL Cycle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

through very quickly without 

really reading the words.” 

-“I have an example for 

practice scanning.”  

    -“This one is so easy and 

then you must get the idea of 

scanning a passage.”  

 

-Let students read the passage 

and try to use information 

from the passage with the 

problem scenario.  

      -“Now everyone has your 

own group, right? Sit with 

your groups.” 

      - “First, you try to scan 

this passage and transfer 

information to the chart.”  

      -“Then you will read the 

 

 

 

 

 

 

 

-Introduce reading 

passage “Modern Health 

Problems” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Do worksheet#3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reading passage 

“Modern Health 

Problems” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 minutes 
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Steps Contents Teacher’s Activities Students’ Activities Teaching Aids Time 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

passage carefully about 

modern health problems.       

It may give you some ideas 

about your health problems 

and how you can deal with the 

problem scenario.”  

- “As you know, there are 

5 questions you have to fill in 

information.”  

        - “There also are 5 

members in your group, so 

one person for one question.” 

- “You have to find out 

more information to solve the 

problem.” 

-Let students work in group 

and discuss about their health 

problems based on an activity 

log. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Introduce activity log 

 

 

 

-Scanning reading 

passage and transfer 

information to the 

chart 

 

-Read the passage and 

discuss about problem 

scenario again 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Study activity log and 

then take 1 week to 

complete it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Activity log 
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Steps Contents Teacher’s Activities Students’ Activities Teaching Aids Time 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         -“By the time you find 

information, there is an 

activity log to help you. 

       -I give you 1 week to 

complete the activity log 

       - Things you will do: 

1. get your question 

2. find information about the 

topic 

3. read a passage about your 

topic and take notes in activity 

log 

4.complete you activity log 

and attach reading passage 

that you have read 

5. take your activity log and 

information to your group to 

solve the problem 

     -Remember use scanning 
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Steps Contents Teacher’s Activities Students’ Activities Teaching Aids Time 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PBL Product 

techniques while reading the 

passage, they will help you a 

lot to sort out important 

information 

    -Done for today. Take time 

to find your information. 

And then next time, you will 

use your information to 

brainstorm and summarize to 

solve the problem with your 

group.” 

       

 

     -“And lastly, your group 

will make a great poster about 

the modern health problems.”  

 

- Introduce students some 

example posters. 
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Steps Contents Teacher’s Activities Students’ Activities Teaching Aids Time 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     -“You know that you 

have to create a poster. I 

have some examples of 

health posters to guide you.” 

   - “Here they are.” 

-Indicate the aspects in the 

poster. 

        -“What aspects you can 

see in the posters?” 

       -“What do you think 

which topics must be shown in 

your poster?” 

      - “Then make an outline 

of your poster first, use  

 

information from your activity 

logs” 

-Let students distinguish their 

information in the group from 

 

10 minutes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Facilitate students 

about activity log 

 

-Gather ideas and 

try to complete 

activity log 

 

-Students do posters 
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Steps Contents Teacher’s Activities Students’ Activities Teaching Aids Time 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Language Focus 

their activity logs. 

- Let students do a poster 

about modern health 

problems. 

      -“When you finish the 

outline, start making a poster 

then.”  

-Let students look around 

other groups’ posters. 

        -“Now everyone finish, 

right?” 

         -“Then, I will give you 

about 15 minutes to see your 

friends’ posters.” 

          -“After that we will 

discuss about all the posters.” 

     

  -Introduce imperative 

sentences to students 

 

 

45 minutes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Activity log 

 

-Introduce 

imperative sentences 

-Study giving 

imperative 

sentences 
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Steps Contents Teacher’s Activities Students’ Activities Teaching Aids Time 

 

 

 

         -“Look at your posters 

what kind of sentences you 

use in the posters?” 

        -“See? They said DO 

and DON’T. What do we call 

these sentences?” 

         - “They are imperative 

sentences.” 

          - “You are familiar with 

these imperative sentences in 

the signs, right?” 

      -  “An imperative sentence 

gives a direct command.” 

“It can end in a full stop or an 

exclamation mark, depending 

on the forcefulness of the 

command.”… 

-Practice students to do 

imperative sentences. 

 

 

40 minutes 
Worksheet#4 
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Steps Contents Teacher’s Activities Students’ Activities Teaching Aids Time 

-“This is an exercise to 

practice imperative 

sentences.” 

    -“There are 3 sections. 

Everyone looks at worksheets 

please.” 

-Discuss about posters and 

evaluate the task. 

-“It’s time to talk about 

posters and we are going to 

evaluate your tasks.”  

-“I’ll give you peer 

assessments and you will rate 

your friends’ posters.” 

-“Then, I’ll rate score as 

well.” 

 

 

-Talk about posters 

and give students 

feedback 

-Discuss about their 

posters and noted 

teacher’s feedback 
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Problem Scenario 

You and your friends have some habits that may cause modern health problems. You discuss about those 

habits and there are checklists that help you to find out what exactly it is.  After you did the checklists about 

modern health problems, now you know about your symptoms.  Then you have to find out more 

information to cure your health condition. This will help you to get annoying syndrome off. Then you will 

find the solution at last. This will be useful for warning other people about modern health problems as well.  

Things you need to find out: 

1. What is your modern health problem? (Give in detail) 

2. Which habits risk being a modern health problem? 

3. What are the symptoms of your modern health problem? 

4. What is the treatment of your modern health problem? 

5. What are the suggestions for avoiding the modern health problem?  

 



 
156 

 

 
 

 

Unit 1 

Vocabulary  

A   Find the words in the reading passage. Read the words around them 

and try to guess their meanings. Then write the correct word from the 

box to complete each sentence. 

 

 

 

 

1. If you get a headache one side of the head, it may be a 

migraine_________ _____. 

2. When you answer the question, you give a  __________ it.  

3. You feel _________, when you fall down the stairs in front of 

many people. 

4. Your hometown is Chiang Mai but you have to study in Bangkok. 

Your hometown is a ___________ place. 

5. When people do not know what to do, they need some _______ or 

recommendations.   

6. You ordered pizza but it is served 1 hour later. You  should 

_______ about this to the manager. 

faraway     suffers embarrassed  advice response  

demand engage syndrome  complain afraid   

Worksheet#1 
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7. When you study about economics, there is always ___________ 

and supply. 

8. John really doesn’t like spiders. He is __________ of them. 

9. The boy fell off his bike getting many wounds. He _________ 

from that pain.  

10.  When people get involved in the situation, it means you 

__________ the situation. 

 

 

 

 



 
158 

 

 
 

Modern Health Problem Checklist 

Condition Yes No 

1. You have a pain in your neck from looking down at your 

phone. 
  

2. You always look down at your phone while you are 

walking. 

  

3. You feel dizzy after you look at your phone for a while.   

4. You difficultly fall asleep at night   

5. You are not feeling well rested after a night’s sleep   

6. There are increased errors or accidents.   

7. You barely distinguish from random behavior.   

8. You are sensitive to initial conditions.   

9. You feel embarrassed because your house is messy.   

10. You are expected to respond to messages quickly.   

11. You are eager to reply your friends’ Facebook 

Messenger. 

  

12. You cannot sleep if you do not reply social medias such 

as LINE, Facebook and Instagram and etc. 
  

13. You are rushing and then you are tired.   

14. You always eat your meal while you are working.     

15. When you rush doing something, you feel stress.   

16. You do not have enough work to do.   

17. You finish your work early and there is nothing to do.   

18. During study time or work time, you pretend to be busy 

while you are free 

  

Worksheet#2 
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Answer 

o If you answer YES in question number 1-3, you tend to have text neck 

syndrome.  

It is a pain in the neck. When people who have this condition experience look down at 

their phone and text for a long time, it causes text neck.  

o If you answer YES in question number 4-6, you tend to have insomnia 

syndrome. 

Insomnia makes it hard for you to function during the day. Someone with insomnia 

will often take 30 minutes or more to fall asleep and may get only six or fewer hours 

of sleep for three of more nights a week over a month or more.  

o If you answer YES in question number 7-9, you tend to have CHAOS 

syndrome. 

If you have CHAOS syndrome, you will also be difficult to distinguish from random 

behavior and sensitive to initial conditions.  

o If you answer YES in question number 10-12, you tend to have information 

fatigue syndrome. 

There is so much information every day. People call, text and email all day long. 

People expect quick response from their friends- and it makes some people sick. If 

there is too much information, people become paralyzed and cannot think clearly.  

o If you answer YES in question number 13-15, you tend to have hurry 

sickness. 

You do everything in hurry. There are many things you have to do at the same time. 

Hurry sickness is a straightforward name for another syndrome of modern life. 

Sometimes people get stress by being hurry.  
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o If you answer YES in question number 16-18, you tend to have underload 

syndrome. 

Underload syndrome is caused by having little or nothing to do at the office. 

Sometimes you pretend to be busy while there is nothing to do.  
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Scanning Reading 
 

If you want just one piece of information from a text (e.g. name, an address, the 

time of a TV programme or a word you want to spell) you need to scan for it.  This 

means looking through very quickly without really reading the words.  All you have 

to do is find the word(s) you want. 

If you need to locate a specific piece of information quickly, you would 

use scanning. When scanning, you know exactly what you’re looking for, you 

just have to find it. To scan when reading, look for specific words or information. 

Let your eyes run rapidly over several lines of print. Use headings and other aids 

to help you identify sections where your answer might be found. 

 

Look at the list below.  Tick the things you would use scanning for: 

reading instructions  

finding a telephone number 

m 

 

finding out who a letter is from  

reading a book  

finding a street on a map  

looking up the time of a bus  

finding a plumber in yellow pages  

finding a word in the dictionary  

studying an agreement  

checking that a cheque has been signed  

 
Steps for Scanning 

1. Think about what you are scanning for. 

2. Write it down and try to get a picture of it in your mind. 

3. Keep thinking about what you are looking for and let your eye run over the 

page. 

4. Don’t read the words.  Don’t read the sentences.  Just look. 

5. If you don’t find it first time, try again. 

Worksheet#3 
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6. Keep thinking about the words you want and keep your eyes moving 

quickly. 

7. If you don’t do it quickly then you are not really scanning, you’re stopping 

to read the other words. 

You might need a lot of practice before you can scan well, but it will save you time in 

the end.  It’s very useful for looking up all sorts of things. 

If you are not good at reading yet, you can still scan.  Try finding words you know 

well, like Liverpool or your own name, in a page of writing. 
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Modern Heath Problems 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margaret’s friend is taking a new job in a faraway city. Margaret wants to have a 

goodbye dinner party at her home. But she can’t. Margaret suffers from CHAOS 

(Can’t Have Anyone Over Syndrome). Her apartment is messy. And she’s 

embarrassed by it. “I’ve never been a tidy person,” she says. “My best friend gave me 

some good advice. He told me to get a house cleaner.” 

These days we get and receive so much information every day. People call, text, and 

email us all day long, and they expect quick responses from us. It can be very 

demanding- and it’s making some people sick. They have information fatigue 

syndrome. There is so much information, they become paralyzed and can’t think 

clearly. “I can’t sleep at night because I worry,” says Bahman, a college senior. “I’m 

sick of it.” 

Do you sometimes engage in deskfast (eating breakfast at your desk at work)? If your 

answer is yes, then you may suffer from hurry sickness. Hurry sickness is a 

straightforward name for another syndrome of modern life. “I’m always rushing. And 

I’m tied all the time. Just last week I had to call in sick because I was so stressed,” 

says Mari, a company employee. “I’m worried about using all of my sick days.” 
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We’ve all complained about having too much work to do. Well, how about not having 

enough work? Underload syndrome is caused by having little or nothing to do at the 

office. Steven works as a project manager. “I can finish my work in about four hours, 

but I’m afraid to say anything about it. I don’t want to be assigned too much work!” 

So what does he do? Steven pretends to be busy. “I’m thinking about getting a part-

time job in the evening. That’s one possible idea.” 

Chances are you’ve experienced text neck before. Another name for it would be pain 

in the neck, because that’s what people with this condition experience. Looking down 

at your phone and texting for a long time causes text neck. How can you take care of 

it? Getting a gentle neck massage-nothing too hard-will help you relax and feel better.  
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ACTIVITY   LOG 

 

Name_______________________________________________ID_______________ 

Problem:_____________________________________________________________ 

Title:________________________________________________________________ 

Source:_______________________________________________________________ 

Starting time: _____________   Finishing time: ______________ 

Questions 

1. What is the passage about? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. What did you learn from the passage? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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3. How many new words have you learned from the passage? What are they? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4. What did you do while looking for the information? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. What were the problems or difficulties when you were finding the solutions? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Reading Self-Assessment 
Instructions  Read the statements below and rate scores from 1-5 (5 = strongly 

agree, 1 = strongly disagree) in the columns that describe how well you can complete 

the reading task. 

 

Teacher’s feedback 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
 
 

 

 

Statements 1 2 3 4 5 

1. The problem relates to my daily life.       

2. I can understand about the passage.      

3. I can remember new vocabularies from the 

passage. 

     

4. My reading passage is associated with the 

problem.  

     

5. I can apply the information to solve the 

problem properly.  

     

6. This task is interesting and useful for my 

life.  
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Imperative Sentence 

An imperative sentence gives a direct command. It can end in a full stop or an 

exclamation mark, depending on the forcefulness of the command. 

Imperative sentences sometimes don’t include a subject you can see. Instead of 

saying, “You take out the trash,” your dad might just say “Take out the trash.” He 

doesn’t need the  “you” because he’s looking right at you and you know perfectly 

well that he means you.  

It’s what we call the understood you because it is understood and therefore doesn’t 

need to be said. Imperative statements may end in a period or an exclamation point, 

depending on how the command is given. The first time, for example, your dad 

might say, “Take out the trash.” When you haven’t done it twenty minutes later, he 

will likely require an exclamation point: “I said, take out the trash!” 

1. If the command is forceful, use an exclamation mark.  
For example: 
Get out! 
Stop! 
Don’t touch it! 

2. If the command is polite or in the form of advice, use period / full stop.  
For example: 
Please leave. 
Please do not lean on the door. 
Examples of Imperative Sentences 
Here are some examples of imperative sentences: 

 Clear this desk by tomorrow! 

 Please tidy your room. 

 Drive to the roundabout and then turn left. 
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Exercise 

I. Match the two columns to make instructions: 

1. Wash       a. have a drink. 

2. Don’t       b. put on your jacket, it’s 

hot. 

3. Feed       c. your bedroom 

4. Let’s       d. go to class, it’s 8 

o’clock. 

5. Do       e. the dishes. 

6. Let’s       f. your homework. 

7. Don’t       g. the bird. 

8. Tidy       h. leave the door open 

II.Make the following instructions negative: 

1. Write a letter 

_______________________________________________________________

_ 

2. Sit 

down_________________________________________________________ 

3. Clean the 

room____________________________________________________ 

4. Put on your 

shoes__________________________________________________ 

5. Send the 

parcel____________________________________________________ 
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III.Complete the following instructions with these verbs: go, take, turn, cross. 

Situation 1 

Bella: Excuse me. How can I get to the bank? 

Tom: ____ straight on, _______ the second turning on the left, then _______ at the 

pedestrian crossing,_____ past the post office and the bank is just next to it. 

Situation 2 

Jane: Good morning, can you tell me how I can go to the bus station? 

The police man: _____up this road, _____ right at the corner, _____ along to the end 

of the street and you’ll find it there.  
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English Skills Development  

Reading Test 
 

Time 50 minutes 

 

Instructions: 

1. This is a multiple-choice test. The test has 5 passages with a total of 35 questions. 

You will have 50 minutes to complete the test. 

2. Each question has 4 answer choices, A, B, C or D. You must mark your choice in pen 

on your answer sheet.  Although you may make notes on this test book, only answer 

marked on the answer sheet can be scored. 

3. Mark only one answer per question—if you mark more than one answer for a 

question it will automatically be scored as wrong. 
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Passage 1: Items 1-5 

Health Clinics on the Move 

Health Care is a concern around the world. There are often too many people at hospitals, 

and in some areas people have to commute a long way to get to them. One solution to this 

problem is mobile health clinic. Mobile health clinics are like a small doctor’s office in a van 

The van drives to different locations so that people can get to it easily. Mobile clinics don’t 

provide everything that a doctor’s office or a hospital can, but there are a lot of services they 

do have. Doctors and nurses in mobile health clinics help people who are sick, test people 

for medical problems, and give patients information. 

One benefit of mobile health clinics is that they can save money. When people are being 

checked at a mobile health clinic, they can avoid expensive trips to the emergency room. For 

example, in the United States, a trip to a mobile health clinic in Boston, Massachusetts, costs 

about $120. A visit to an emergency room in the same area is usually about $970. 

Mobile health clinics can also help people avoid serious health problems. The St. Joseph 

mobile Health Clinic in Santa Rosa, California, helps over 1,400 families every year. These are 

people who might not go to a doctor regularly if there weren’t any mobile health clinics. 

They would only go to a hospital if they had serious problems. The mobile health clinic can 

catch problems before they get serious. 

Mobile health clinics also bring care to people who don’t live near medical services. For 

example, in Kenya, the clinics, hospitals, and doctor’s offices are in large cities. So the mobile 

health clinics take the doctors and nurses to communities that are not near the large cities. 

1.What is the topic sentence of the first paragraph?  

    a.Mobile health clinics are the small clinic in the town. 

    b.Mobile health clinics help people, diagnose people for any diseases and give people 

information. 

    c.Health care is popular around the world and useful for many people. 

    d.The van drives mobile clinics around the world. 

2. The word “commute” in paragraph 1 is closet meaning to_____.  

    a.Travel between home and hospital 

    b.Ask someone to help while you get injured 
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    c.Give someone opinion about their health problems 

    d.Take time to think about your health 

3. Which of the following are NOT services in mobile health clinics?  

     a.Help sick people  

     b.Test people for health   problems 

     c.Give suggestion to the patients   

     d.Treat dental care 

4. According to the passage, what does medical problem happen in California?  

     a.People are against with mobile health clinics.  

     b.People hvae dental problems and there is no enough dentists in that area. 

     c.People go to see doctors irregularly, they would not know if they have serious     

problems. 

        d.Sick people cannot go to see doctors because they live in remote areas.  

5. According to the passage, why don’t some people in Kenya go to doctors’ offices or 

hospitals 

     a.Because hospitals are only located in big cities, people are not comfortable to go there. 

     b.Because medical fees are so expensive, people cannot afford them. 

     c.Because there are insufficient doctors and nurses. 

     d.Beacuase people do not care about their health. 

 

Passage2: Items 6-14 

ONCE UPON A TIME, there was a land where robotic bears helped lift the elderly out of bed 

and into wheelchairs. In this land, robotic seals comforted lonely people and were an 

essential part of elder care. Is this science fiction? Not in Japan. These robots already exist, 

and you may actually experience them as you get older. These examples of state-of-the-art 

technology are helping to solve a big problem for the Japanese- the problem of taking care 

of their senior citizens. 

It is estimated that 40% of the population in Japan will be over 65 by 2055. At the same 

time, there will be an estimated 16% decrease in the size of the workforce by 2030. This 

shortage of labor presents a serious challenge. Who will look after all the people in their 



 
 

 

174 
 

golden years? There are simply not enough younger people to care for this older population. 

And with the breakdown of traditional family responsibilities, a growing number of elderly 

are living away from their families and the family care they have been given in the past. 

Robots to the rescue! Robotic beds that are controlled by voice can change from a bed to a 

wheelchair on command. The robotic bear nurse can lift patients who weigh up to 135 

pounds (61 kilos). And for comfort and friendship, a soft robotic pet seal has been designed 

to show emotions with facial expressions, movement, and noises, and to respond to touch. 

These are just a few of the inventions that are so promising. Robots are the future of elder 

care. 

6. What is the topic sentence of the first paragraph? 

a. There was a land where robotic bears helped lift the elderly out of bed and into 

wheelchairs. 

b. These robots already exist, and you may actually experience them as you get older. 

c. In this land, robotic seals comforted lonely people and were an essential part of 

elder care 

d. These examples of state-of-the-art technology solve a big problem for the Japanese 

problem-- taking care of their senior citizens. 

7. Which of the following is the supporting detail of the second paragraph? 

a. Robotic bears can help senior citizen. 

b. The elderly people who are weak may get experience with robots. 

c. There is the insufficient number of younger people taking care of senior people. 

d. Robotic seals can lift elder people out of bed and into wheelchairs. 

8. According to the passage, which of the following is a TRUE statement about robotic seal? 

a. Robotic seals help senior people when they are at the supermarket. 

b. Robotic seals are the newest technology to solve problem about Japanese seniors. 

c. Robotic seals can lift patients over 80 kilos and can be obeyed to do anything. 

d. Robotic seals can fly, talk and show emotions while they are in the sunlight.  

9. According to the passage, what is the problem between younger and elderly people in 

Japan? 

a. Younger people in Japan are unemployed and they go back home to live with their 

family. 
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b. Senior people take care of each other including younger generations. 

c. There will be much more older people’s workforce. 

d. There will be not enough of younger people to take care of older people. 

10. According to the passage, what does “golden years” mean? 

a. time before leaving office 

b. time before retirement 

c. time after retirement 

d. time after registration 

11. According to the passage, what does “essential” mean? 

a. necessary             b. unnatural  

c.   auxiliary   d. imaginary 

12. Which of the following can be the title of the passage? 

a. Assistive technology for Japanese eldery  

b. The future of technology 

c. Top innovations in Japan 

d. Growing old in Japan 

13. The word “them” (in paragraph 1) refers to____. 

       a.science fiction   b. senior people   c. robots  d. Japanese people 

14. What is the main idea of the passage? 

       a.Robots are future nurses for older people. 

       b.Young Japanese people take care of their elder people in the family. 

       c.Seniors in Japan must work because there isn’t enough work force. 

       d. Robotic seal is just a science fiction.   

Passage 3: Items 15-18 

The 5 Worst Tech-Related Health Risks 
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With cell-phones confirming dinner reservations, Facebook giving us new friends, and 

laptops as light as air, technology may seem nothing but valuable. Technology can also be a 

huge hazard to our health. Here are 5 things to look out for before plugging in. 

 

1. Smartphone stress. Feeling a bit anxious? Scientists have found an association between 

smartphones and stress, as people constantly check messages and alerts (why hasn’t he/she 

texted me back?!). So take a break! Turn phones to silent or plan to check it only every few 

hours. 

 

2. Acne caused by cell phones. Scrubbing down before bed may not be enough to keep 

pesky acne at bay. Cell phones can be covered in bacteria, causing oils to collect when 

placed against the face. The result? Unwanted pimples on cheeks and chins! (And 

unfortunately, there’s no app to help.) Try talking on speakerphone or use a headset to keep 

phones away from the face. 

 

3. Radiation from cell phones. Cell phones emit some radiation that can be absorbed by the 

user, but research has yet to prove the amount can be harmful . However, it has become a 

slight concern as more and more people are using cellular devices. (Even two year-olds.) 

 

4. Cell phone sickness. It’s not just the gym that’s full of germs. Researchers have found 

mobile phones can be contaminated with various types of microorganisms that could lead to 

infection . Unfortunately, it's not as easy as tossing phones into the washing machine (kids, 

don't try this at home), but they are easy enough to clean by hand! 

 

5. Laptop burns. Pyro’s aren’t the only ones increasing their risk of getting burned. If dying 

sperm isn’t an issue, keeping the computer off that lap will at least prevent the risk of 

second-degree burns laptops have been known to cause. 

15.  

Health Risks Symptoms  

1.Smartphone stress A. Cell phones emit some radiation. 

2.Acne caused by cell phones B. Unwanted pimples on cheeks and 

chins 
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3.Radiation from cell phones C. Check messages and alerts 

4.Cell phone sickness D. Have risk of getting burned 

5.Laptop burns E. There are various types of 

microorganisms. 

According to the table, which of the following is TRUE? 

a. 1=C, 5=E          b. 3=A, 4=B             c. 1=C, 2=B  d. 5=A, 4=D 

16. The word “hazard” in paragraph 1 is closet meaning to _____. 

       a.danger              b. safety  c. protection  d. regulation 

17. According to the passage, which of the following is a TRUE statement about “Radiation 

from cell phones”? 

a. You turn phones to silent or plan to check it only every few hours. 

b. Cell phones can be covered in bacteria, causing oils to collect when placed against 

the face. 

c. Cell phones emit some radiation that can be absorbed by the user. 

d. Researchers have found mobile phones can be contaminated with various types of 

microorganisms that could lead to infection.  

18. According to the passage, which of the following is NOT mentioned in the passage? 

a. Technology can be a huge risk to your health. 

b. Mobile phones can release some radiation that can be absorbed by the user. 

c. Avoid keeping computer on your laps can prevent laptop burns. 

d. Straining eyes by staring at the computer screen for too long can cause headaches 

and blurred vision. 

Passage 4: Items 19-27 

Alexander Rodriguez, a.k.a. A-Rod, is one of the world’s greatest baseball players. He plays 

for the New York Yankees, after starting his career with Seattle and Texas. He holds a long 

list of baseball records. He is the youngest player ever to hit 500 home runs. He will get $30 

million if he breaks the all-time home run record of 762. 

Rodriguez was born in 1975 in New York City to Dominican parents. He loved baseball when 

he was growing up and was a star player at school. He was the USA Baseball Junior Player of 
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the Year and the Gatorade national baseball student athlete of the year. In 1993, Alex was 

the first ever high school player to try out for Team USA. 

Rodriguez was signed by the Seattle Mariners. He made his major league debut aged 18, 

becoming the youngest position player in Seattle history. He quickly set many Seattle club 

records and in 1996 was the Major League Player of the Year. In 2000, he signed with the 

Texas Rangers in what was the most lucrative contract in sports history. 

Rodriguez joined the New York Yankees in 2004. In 2007, he became the first player in 

history to have at least 35 home runs, 100 runs, and 100 RBI in 10 consecutive seasons. His 

success has brought criticism from the press. He told a magazine: "When people write about 

me, I don't know if it's because I'm good-looking or I make the most money.” 

19. What is topic sentence of paragraph 1? 

a. Alexander Rodriguez is one of the world’s greatest baseball players. 

b. Alexander Rodriguez has a nick name Rod. 

c. Alexander Rodriguez is the youngest baseball player. 

d. Alexander Rodriguez earns money from his career about $30 million. 

20. Which of the following is NOT true about Alexander Rodriguez? 

a. He is good at playing baseball. 

b. He was one of the Seattle Mariners players. 

c. He now is in New York Yankees.  

d. He graduates high school before joined USA Baseball Junior Team. 

21. Which of the following is supporting detail of paragraph 3? 

a. He was born in Seattle and moved to Texas. 

b. He was playing baseball for his hometown when he was in high school. 

c. He hits about 35 home runs in a year. 

d. He beat some new record while he was with Seattle Mariners. 
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22. Which of the following is correctly ordered as Alexander Rodriguez’s life? 

1. He got the Major League Player of the Year. 

2. He became the first player in history to have at least 35 home runs, 100 runs, and 100 RBI 

in 10 consecutive seasons. 

3. He was born in New York in Dominican family. 

4. When he was in high school, he had a chance to try out for Team USA. 

5. He joined USA Baseball Junior and became to be a star of the year  

 

           a.3-2-4-5-2  b. 3-5-4-1-2  c. 4-1-5-2-3  d. 1-4-3-5-2 

23. According to the passage, which of is a True statement about Alexander Rodriguez? 

a. A-Rod is his brother ‘s name. 

b. Alexander Rodriguez may have a bright future because he is talented. 

c. His friends and family always support him to get success in his life. 

d. He signed contract with Seattle and Texas team at the same time. 

 

24. What does this sentence mean “He holds a long list of baseball records.”? 

a. He can set many baseball records by his abilities. 

b. He can submit a list of baseball records. 

c. He can maintain a long list of baseball records in his suitcase. 

d. He can list baseball records.  

25. The word “debut” in paragraph3 can be replaced by____. 

      a.finish     b. launch        c. succeed      d. pause 

26. What does “people” in paragraph 4 refer to? 

a. The audience 

b. The family 

c. The paparazzi 
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d. The press 

27. What is the main idea of the passage? 

a.Alexander Rodriguez is the talented tennis player. 

      b.Alexander Rodriguez inspired young children to be a baseball player. 

      c.Alexander Rodriguez is the one of the excellent baseball players. 

      d.Alexander Rodriguez is the best player in Seattle Mariners 

      

Passage 5: Items 28-35 

How the Internet Affects Our Relationships 

By Sally Quinn, University of York 

It removes the constraints we feel when talking face-to-face—for good and ill. Breaking up 

is never easy, and while 20 years ago there may well have been little or no post break-up 

contact between exes, 21st century technology – from social media to Whatsapp – means 

there are many new ways to open old wounds. With so many communications channels with 

which to get hold of people, and with so much of our lives visible online through such things 

as Facebook, it’s easy to keep an eye on our exes once we’ve parted. 

A recent study found that “Facebook stalking” an ex-partner was found to hinder recovery 

after the end of the relationship through prolonging the emotional distress felt. Those who 

were more wounded by the break-up were more likely to indulge in Facebook stalking. It’s 

hard to imagine that these people would all have been prepared to stalk their ex-partners so 

readily in real life. What is the Internet doing to our relationships with other people that lead 

us to behave so differently on- and offline? 

The two key attributes the Internet offers that allow people to act so differently online are 

anonymity and physical distance. These attributes contribute to the uncontrolled effect. The 

Internet essentially removes the constraints we usually feel when talking face-to-face, with 

the resulting effects on our behavior, leading to online bullying, trolling, stalking and 

flaming. The regularity with which these behaviors appear in the media might lead us to 

think that the uncontrolled effect has only negative effects, but there can be positive effects 

too. 

For good and for ill 

Building closer relationship with people is built upon sharing things about ourselves, such as 

our likes, dislikes, worries and concerns. Some people find this quite challenging face-to-

face, so the physical distance provided by communicating through the Internet is invaluable. 
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For example, socially anxious adolescents find it easier to disclose personal information to 

their friends when online, the Internet acting as a place where relational skills can be 

practiced. 

A report from Pew Research in the U.S. found that digital technology enhances teenagers’ 

romantic relationships, helping them feel closer and more connected to their partner and to 

resolve conflict – although being able to access a partner’s online profile can easily lead to 

jealousy, too. But generally, by connecting with others online we can keep in touch with 

family, friends and acquaintances, near or far, which helps us to strengthen social ties and 

become closer. 

As well as supporting friendships, the Internet can provide opportunities for support at 

important times in our life – sometimes even from strangers. There are many online support 

groups, from the general to the very specific. Social media is often used as support following 

specific events – for example, a Facebook group has been set up for survivors of the Aurora 

Theater Shooting in Colorado in 2012. These groups can help people develop a sense of 

empowerment, allowing them to feel more in control with greater self-confidence. Being 

able to talk to strangers who have experienced or are experiencing similar circumstances can 

have a cathartic effect. 

Clearly the Internet, which provides an experience of a different nature to offline life, but 

which we spend a lot of time using, is changing the ways in which we interact with each 

other. Unfortunately there will always be those who use this to cause harm to others, just as 

others value it as a space to enhance relationships or to find support at important times in 

their lives. It’s crucial that we constantly question not only what, good or bad, online 

platforms provide us, but also what they may take away from our lives 

28. According to the passage, which of the following is correct? 

      a. It is always hard to break up face-to-face.  

      b. 21st century people use technology to keep an eye on their parents. 

     c. Whatsapp is a social media that can harm people to get wounds.  

     d. Facebook is difficult for visible lives.  

29. The word “indulge” in line 12 is closet meaning to _____. 

      a. Stalk  b. Mislead  c. Spoil   d. Suffer  

30. Which one is incorrect about Facebook stalking? 

       a. An ex-girlfriend who tries to find out where her ex is going out tonight. 

       b. A classmate who is bullying his friend by posting an embarrass photo of him.  
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       c. A girl who practices TOEFL online exam every day. 

       d. A woman who always check her collages’ instagram every night before bed.   

31. According to the passage, why the Internet allows people to act differently online? 

     a. People may behave as they are in real life.  

     b. People contribute their online and offline behaviors.  

     c. The Internet can remove the relationship with other people  

     d. The Internet provides opportunities to people to do what they want online. 

32. The word “crucial” in paragraph 7 can be replaced by_____. 

      a. Important  b. Secondary     c. Unnecessary d.voluntary 

33. What is the conclusion of the passage? 

       a. The Internet provides advantages for people who are ex-partners. 

      b. The Internet benefits people to react with each other while it also harms them 

sometimes.  

     c. The Internet enhances teenagers’ education and their future universities. 

    d. The Internet supports poverty people to help them get their jobs and habitats.   

34. Which of the following is NOT the supporting idea of the passage? 

       a. Social media is a new way to open old wounds from breaking up.  

       b. The Internet may lead people behave differently online. 

       c. Facebook is a social media that makes people split up.  

       d. Digital technology supports teenager’s relationship.   

35. According to the passage which one is correct followed by “The Internet affects your 

relationship”? 

       a. I keep in touch with my friends by calling them. 

       b. I get closer with my family by face timing.  

       c. I keep an eye on my cat while it is sitting on my laptop. 

       d. I get a reward from sharing a photo from CNN’s page.  

*****************************End of the test******************************** 
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