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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

57257314 : เทคโนโลยีการศึกษา แผน ข ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
 

นางสาว สิริพร พวงส าลี: ความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ที่เรียนด้วยวิธีการเรียนแบบผสมผสานด้วยเทคนิค KWL อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกนฤน บางท่าไม ้

  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษ

ในรายวิชา 1500127 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับนานาชาติ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ที่เรียนแบบผสมผสานด้วยวิธีการสอนแบบ  KWL 2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่เรียนด้วยวิธีการเรียนแบบผสมผสานด้วยเทคนิค KWL กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม กลุ่มเรียน GE11 จ านวน 32 คน ที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ ในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2560 ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย  (Simple random 
sampling) ด้วยการจับฉลาก โดยใช้กลุ่มเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

              เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้การเรียน
แบบผสมผสานด้วยเทคนิค KWL จ านวน 6 สัปดาห์ 2) กิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วย
วิธีการสอนแบบ  KWL 3) แบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษ  4) 
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบค่าที (t-test) 

ผลการวิจัยพบว่า 

              1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ก่อนเรียนกับหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 คะแนนที่ได้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

              2. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่เรียนด้วยวิธีการเรียนแบบ
ผสมผสานด้วยเทคนิค KWL วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับนานาชาติ อยู่ในระดับมาก โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.75 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  
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STUDENTS LEARNING THROUGH BLENDED LEARNING APPROACH WITH KWL TECHNIQUE 
THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR EKNARIN BANGTHAMAI, Ph.D. 

The objectives of this research were 1) to study English reading ability of 
undergraduate students in English for International Communication (1500127) Course 
after studying with blended learning with KWL technique and 2) to study students’ 
satisfaction towards studying with blended learning with KWL technique on English 
Reading Ability. The samples were 32 NPRU students of GE11 enrolled in the first 
semester of academic year 2017 using a simple random sampling from one classroom. 

               The research instruments consisted of: 1) a 6-week lesson plan 
of blended learning with KWL technique, 2) Integrated teaching and learning activities 
with KWL technique and 3) English reading test and 4) questionnaire on students’ 
satisfaction. The statistic used to analyze data were mean (X), standard deviation (S.D.) 
and t-test. 

              The findings showed that: 

              1) The English reading ability of students after studying with 
blended learning with KWL technique higher than before studying with the statistical 
significance level of .01. 

              2) The satisfaction of students towards studying with blended 
learning with KWL technique in English for International Communication Course was 
ranked at a good level (X= 4.27, S.D. = 0.75). 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทั้งนี้เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์และความ
เมตตาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกนฤน บางท่าไม้ อาจารย์ขนิษฐา ไทยเจริญ ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้
ควบคุมการค้นคว้าอิสระและให้ค าปรึกษาอย่างดียิ่งในการท าการค้นคว้าอิสระตั้งแต่เริ่มต้น  จนกระทั่ง
ส าเร็จลุล่วง รวมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. น้ ามนต์ เรืองฤทธิ์ ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 
ที่คอยสอบถามความคืบหน้า และรองศาสตราจารย์ประทิน คล้ายนาค ที่ชี้แนะแนวทางและให้ค าแนะน า
ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการท าการค้นคว้าอิสระ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย อาจารย์ ดร.นพดล ผู้มีจรรยา 
อาจารย์ ดร.วรวุฒิ มั่นสุขผล อาจารย์ไพศาล สิมาเลาเต่า อาจารย์ ดร.รินทร์ ชีพอารนัย อาจารย์ ดร.
จินตนา ศิริธัญญารัตน์ อาจารย์อรนุช เอกพงษ์เผ่า อาจารย์ณัฐกฤตา บุญบงกชรัตน์ และอาจารย์ปราณี 
สีนาค ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัยและชี้แนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการ
จัดท าการค้นคว้าอิสระให้ส าเร็จลุล่วง 

ขอขอบพระคุณเพ่ือน รุ่นพ่ีและรุ่นน้อง ระดับปริญญาตรีและโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา 
ทุกท่าน ที่ให้ก าลังใจ และคอยให้ความช่วยเหลือผู้วิจัยด้วยดีเสมอมา 

ขอขอบพระคุณครอบครัว พ่ีน้อง ที่คอยให้ก าลังใจช่วยเหลือในทุก ๆ เรื่อง บิดา มารดา ที่หล่อ
หลอมเลี้ยงดูมาอย่างดี และคอยให้การสนับสนุนทุนการศึกษา และให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้วิจัย
ตลอดมา 

ท้ายที่สุดนี้ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดบันดาลให้ผู้มีพระคุณทุกท่านมีสุขภาพที่สมบูรณ์
แข็งแรง คิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการ 

  
  

สิริพร  พวงส าลี 
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บทที่ 1 
บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในยุคสังคมปัจจุบัน ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลของโลกที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย 
และเข้ามามีบทบาทส าคัญในการด าเนินชีวิตของผู้คนจ านวนไม่น้อย จากอิทธิพลของความก้าวไกล
ทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ส่งผลให้ภาษาอังกฤษยิ่งมีความส าคัญมากยิ่งขึ้น เพราะสามารถ
น ามาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร การศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ได้
อย่างหลากหลาย รวมถึงการประกอบอาชีพ หลักสูตรการศึกษาระดับขั้นการศึกษาพ้ืนฐาน จึงให้
ความส าคัญและความจ าเป็นของภาษาอังกฤษ โดยการก าหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
ที่ เป็นสาระการเรียนรู้ พ้ืนฐานซึ่งผู้ เรียนทุกคนต้องได้รับการเรียนรู้  เ พ่ือพัฒนาความรู้และ
ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน เข้าใจความแตกต่างของวัฒนธรรมภาษา การคิด สังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และขนบธรรมเนียมประเพณี และสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ 
รวมทั้งช่วยให้ผู้เรียนเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้สะดวกและกว้าง
มากยิ่งขึ้น 

 นอกจากนี้ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งสมาชิกหนึ่งที่ก าลังจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
ภาษาอังกฤษยิ่งมีบทบาทความส าคัญและความจ าเป็นมากขึ้น จึงมีการวางแผน ปรับเปลี่ยน และ
เตรียมพร้อมพัฒนาผู้เรียนทุกวัย ให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม (กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) ผู้สอนซึ่งเป็นบุคลากรส าคัญในการถ่ายทอดความรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
ต้องมีการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ บูรณาการให้ผู้เรียนมีความรู้คุณธรรม
และการด ารงชีวิตในสังคม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ตลอดเวลา แสวงหาเทคนิควิธีสอนใหม่ๆ เพ่ือสร้าง
บรรยากาศและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย และผู้บริหารต้องให้ความส าคัญพร้อมสนับสนุน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ กระตุ้นให้
ผู้เรียนเล็งเห็นถึงความส าคัญของภาษาต่างประเทศ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการแสวงหาความรู้
ในสังคมอาเซียนและเวทีโลกต่อไป  
 จากความส าคัญข้างต้น ภาษาอังกฤษจึงถูกจัดให้เป็นภาษานานาชาติ ซึ่งประเทศต่าง ๆ 
มีการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารแตกต่างกันไป (วิไลลักษณ์ คีรินทร์, 2548) ภาษาอังกฤษจึงถือว่า
เป็นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่งที่ยังคงเป็นภาษาที่ส าคัญมาก โดยเฉพาะด้านสารสนเทศต่าง ๆ 
ดังนั้น ภาษาอังกฤษจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่น ามาพัฒนาสังคมไทย หากมีความรู้
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ดี จะมีโอกาสดีในสังคม (นพเก้า ณ พัทลุง, 2548) และยังเป็นเครื่องมือ
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สื่อสารที่ก่อให้เกิดแนวทางการเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ ภาษาอังกฤษจึงเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ต้องเรียนรู้ 
โดยได้รับการจัดล าดับความส าคัญอยู่ในระดับพ้ืนฐานความเป็นมนุษย์และสร้างศักยภาพในการคิด
และการท างานอย่างสร้างสรรค์ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนได้ตามความ
ต้องการสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพได้  
 ในส่วนของทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษของเด็กไทยยังคงไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
เช่น ไม่เข้าใจเนื้อหาที่อ่านอย่างถ่องแท้ ไม่สามารถตอบค าถามจากเรื่องที่อ่าน และไม่สามารถ
ถ่ายทอดเรื่องราวจากเรื่องที่อ่านได้ ขาดการคิดและวิเคราะห์เนื้อเรื่อง ความสามารถในการใช้ภาษา
ของนักศึกษาไทย ซึ่งไม่ถึงระดับที่เป็นที่น่าพอใจ แม้จะใช้เวลาเรียนนานหลายปี (วิไลลักษณ์ คีรินทร์, 
2548) จากเหตุผลดังกล่าว จึงต้องจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ เป็นขั้นการน าหลักสูตร
ไปสู่ชั้นเรียน โดยพยายามให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม มีโอกาสได้เคลื่อนไหว ซึ่งผู้สอนเป็นเพียง
แค่ผู้ชี้แนะแนวทาง 
 ดังนั้น การสอนอ่านเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถจับใจความและเข้าใจในเรื่องที่อ่านได้นั้น 
สามารถท าได้หลายวิธีซึ่งแต่ละวิธีและเทคนิคเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้เทคนิคเรียนรู้
แบบ KWL เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาการสอนอ่านจับใจความ เป็นวิธีเทคนิคที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้
วิธีการอ่านทีเป็นระบบ อ่านอย่างรอบคอบ รู้จักบูรณาการทักษะ สามารถช่วยให้ผู้เรียนมีพัฒนาทักษะ
การอ่านได้ ดังที่ (วัชรา เล่าเรียนดี, 2547) ได้กล่าวไว้ว่า เทคนิค KWL สามารถน ามาใช้เพ่ือพัฒนา
ทักษะในการอ่านได้ทุกระดับ การน าเทคนิค KWL มาใช้เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านและทักษะการคิด
ท าได้ง่าย เนื่องจากมีกรอบและแนวทางให้คิดเป็นล าดับขั้นตอน คือ K : (What we know) นักเรียนรู้
อะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน W : (What we want to know) นักเรียนต้องการรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องที่
จะอ่าน และ L : (What we have learned) นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากเรื่องที่อ่าน ดังนั้นจึง
กล่าวได้ว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค KWL นี้ สามารถตอบสนองแนวคิดการเรียนรู้การ
อ่านของผู้เรียนในโลกยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี   
 อย่างไรก็ตาม เทคนิคการเรียนการสอนแบบ K-W-L เป็นกระบวนการที่สอดคล้องกับ
แนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านตาราง 3 ช่อง K-W-L (What I already know/ what I want 
to know/ what I have learned) จะเน้นการเรียนรู้แบบเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์
ใหม่ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ ซึ่งเป็นอีกเทคนิคการสอนหนึ่งที่
สนับสนุนแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เทคนิคการเรียนรู้แบบ K-W-L พัฒนาขึ้นโดย Dr. OgaI 
Koroleva ในปี 1986 เพ่ือน ามาใช้ในชั้นเรียน ซึ่งจัดว่าเป็นเทคนิคการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งที่จะช่วย
เสริมสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเป็นอย่างดี ท าให้ผู้เรียนเกิดความคงทนทางการเรียนที่
ยาวนานมากกว่าการเรียนการสอนแบบปกติ ที่มีผู้สอนเป็นผู้น าในชั้นเรียน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง
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การเรียนรู้แบบร่วมมือที่ใช้ได้ผลดี สามารถใช้ได้ท้ังผู้เรียนรายบุคคลหรือผู้เรียนเป็นกลุ่ม ทั้งกลุ่มเล็ก ๆ 
และกลุ่มใหญ่ได ้  
 นอกจากนี้ การเรียนการสอนอาจจะไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ท าให้ผู้เรียนขาดความสามารถ
และเข้าใจด้านการอ่าน เด็กไทยไม่รักการอ่านมีหลายปัจจัย หนึ่งในสาเหตุดังกล่าวคือ หนังสือหรือสื่อ
ที่จะส่งเสริมการอ่านไม่เพียงพอหรือไม่ตรงตามความต้องการ ขาดแรงจูงใจในการอ่าน โดยเฉพาะที่
ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรียังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการอ่านสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษได้มาก
เท่าท่ีควร (วิไลลักษณ์ คีรินทร์, 2548) การใช้ ICT ส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่าง ๆ สื่อที่ตรงกับความ
ต้องการของผู้เรียนแต่ละวัย ต้องมีความหลากหลาย ทันสมัย ฝึกน าเสนอ หรือจดบันทึกสิ่งที่ได้รับหรือ
ความรู้ที่ได้จากการอ่าน 
 จากความส าคัญข้างต้น การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร จึง
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction: CAI) การเรียนการสอนผ่ านเว็บ (Web Based 
Instruction: WBI) การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่เรียกว่า อีเลิร์นนิ่ง 
(Electronic Learning: e-Learning) การเรียนการสอนผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Learning: 
m-Learning) (มนต์ชัย เทียนทอง, 2547) เป็นต้น ซึ่งการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
การสื่อสารดังกล่าวเข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เพ่ือลดข้อจ ากัดของ
การเรียนแบบเผชิญหน้า และช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ มีการถ่ายทอดเนื้อหาด้วยสื่อ
มัลติมีเดีย มีการออกแบบที่ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้มากกว่าสื่อชนิดอ่ืน ตอบสนองการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
มีความยืดหยุ่นในเรื่องของเวลาในการเรียนรู้ตามความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน 
ผู้สอนสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนได้อย่างละเอียดและตลอดเวลา 
ช่วยให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับครูผู้สอน และกับเพื่อน ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ มากมาย  
 ในส่วนของการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) เป็นกระบวนการเรียนการ
สอนที่มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องจากการเรียนการสอนแบบเดิมที่ใช้วิธีการเรียนรู้แบบเผชิญหน้าที่
ผู้เรียนและผู้สอนต่างมีปฏิสัมพันธ์และได้รับประสบการณ์ตรงซึ่งกันและกัน จนก้าวเข้าสู่ยุคการเรียนรู้
แบบทางไกล ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่ถูกจัดขึ้นในการเสริมประสบการณ์ทางการเรียน ซึ่งลักษณะดังกล่าว
นี้จะท าให้รูปแบบและลักษณะการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าจะลดบทบาทลงไป แต่ยังสามารถที่
จะเกิดการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งในและนอกชั้นเรียน จนกระทั่งวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ใน
โลกแห่งการเรียนรู้ปัจจุบัน ที่เรียกว่ายุค Web 2.0 ที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาค่อนข้างมาก ซึ่งก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการเรียนการสอน น ามาซึ่งการพัฒนาและสร้างรูปแบบการเรียนการสอน
แบบผสมผสานเทคนิควิธีการหลากหลายรูปแบบ โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักส าคัญในการเรียนรู้
ดังกล่าว ซึ่งเรียกลักษณะการเรียนรู้นี้ว่า Blended Learning ซึ่งปัจจุบันการเรียนการสอนดังกล่าวนี้
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ได้เข้ามามีบทบาทในการเรียนรู้ของสังคมในทุกระดับการศึกษามากยิ่งขึ้น ดังนั้น การจัดการเรียนแบบ
ผสมผสาน (Blended learning) จึงเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้น ที่ เรียนแบบ
เผชิญหน้า (Face to Face) ไปพร้อม ๆ กัน และอีกส่วนใช้การเรียนแบบอีเลิร์นนิงในอัตราเวลาเรียน
ร้อยละ 70–30 ของเวลาเรียนทั้งหมด (สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2554) ซึ่งอัตราส่วนดังกล่าวสอดคล้องกับ        
(บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์, 2548) ซึ่งได้กล่าวถึงการเรียนการสอนแบบผสมผสาน คือ เรียนแบบออนไลน์
ร้อยละ 50–60 โดยเวลาเรียนร้อยละ 50 นั้นแทนการเรียนในชั้นเรียนที่เป็นบรรยาย ภาคปฏิบัติ 
รวมถึงการอภิปราย ส่วนการเรียนออนไลน์ร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมดแทนการบรรยาย 
อภิปราย การท าแบบทดสอบ แบบฝึกหัดออนไลน์ 
 จากความส าคัญของการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทผสมผสานการจัดการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจึงมีนโยบายกระตุ้นการผลิตบทเรียนออนไลน์ของอาจารย์ภายใน
มหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นสื่อเสริมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของนักศึกษา 
สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นอาศัยความตามข้อ 6 แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการผลิตบทเรียนออนไลน์ที่ใช้ในการเรียนการสอน พ.ศ. 2558 
และมติคณะกรรมการผลิตบทเรียนออนไลน์ที่ใช้ในการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นน าระบบอีเลิร์นนิ่งมา
ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยร่วมกับการเรียนการสอนแบบปกติ นับว่าเป็น
แนวทางแก้ไขปัญหาผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาพ้ืนฐานที่มีผลการเรียนค่อนข้างต่ าให้สูงขึ้น เพ่ิมทักษะการ
ใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้  สร้างความกระตือรือร้นและเพ่ิมความสนใจให้แก่ผู้ เรียนได้ (ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการผลิตบทเรียนออนไลน์ที่ใช้ในการเรียนการสอน พ.ศ. 2558)  
 ทั้งนี้ สถาบันภาษาได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีการมาผสมผสาน
ตอบโจทย์นโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และประสานงานกับส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ในการวางแผนร่วมกันก าหนดเนื้อหาและกลยุทธ์การสอน ตลอดจนการวัดและ
ประเมินผล  เพ่ือให้นักศึกษาได้บรรลุผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นรายวิชาที่
เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลก
ทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง คิดอย่างมีเหตุผลสามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรมตระหนักใน
คุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตและด ารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี  
 จากสภาพปัญหาและความส าคัญที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญในการ
พัฒนาศักยภาพทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษา จึงสนใจศึกษาเรื่องของความสามารถ
ทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เรียนด้วยวิธีการเรียนแบบผสมผสาน
ด้วยเทคนิค KWL เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นการแก้ไขโดยใช้นวัตกรรม
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เทคโนโลยีการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งที่ก าลังได้รับความสนใจ สามารถดึงดูดและกระตุ้นความสนใจของ
ผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยถูกน ามาจัดการเรียน         
การสอนเพ่ือความเข้าใจด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผ่านกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบผสมผสานในห้องเรียนปกติ มาช่วยพัฒนาการเรียนรู้และความเข้าใจด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางเรียนสูงขึ้น 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย  

กรอบแนวคิดในการวิจัย ความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักศกึษาระดับ
ปริญญาตรี ที่เรียนด้วยวิธีการเรียนแบบผสมผสานด้วยเทคนิค KWL 

ความสามารถทางด้านการอา่นภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เรียนด้วยวิธกีารเรียนแบบผสมผสาน 

ด้วยเทคนิค KWL 

ความสามารถท างด้ านกา ร อ่ า น
ภาษาอังกฤษ 

 ความสามารถในการท า
ความเข้าใจ จับใจความส าคัญ สรุป
ความเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่อ่านได้ โดยมี
ระดับความเข้าใจ 2 ระดับ ดังนี้ 

1. การแปลความ (Translation) คือ 
ความสามารถแปลความหมายของเรื่อง
ที่อ่านได้  โดยแปลตามลักษณะของ
เร่ืองราวนั้น ๆ  

2. การตีความ ( Interpretation)  คือ 
ความสามารถจับความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่วนย่อย ๆ ของเรื่องที่อ่านจนสามารถ
น ามากล่าวอีกนัยหนึ่ง 

     ซ่ึงความสามารถดังกล่าว วัดได้จาก
คะแนนรวมในการตอบแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
(เสง่ียม โตรัตน์, 2524) 

การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL 
(Know-Want-Learned) 

       เป็นกลวิธีการสอนเพื่อความเข้าใจ
และการสรุปความที่ มี ขั้ นตอนเป็ น
กระบวนการโดยตัวย่อต่าง ๆ และยัง
เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมี
ทักษะกระบวนการอ่าน รายละเอียด 
ดังนี้ 

ขั้ น ที่  1 K – What I Think I Know :    
ฉันคิดว่าฉันรู้อะไร 

ขั้นที่ 2 W – What I Want to Learn : 
ฉันต้องการเรียนรู้อะไรบ้าง 

ขั้นที่ 3 L – What I Have Learned :  
ฉันได้เรียนรู้อะไรไปแล้ว 

(ทัศพร เกตุถนอม 2547: 29), (สุวิทย์ 
มูลค า , 2545a), ( วัชรา เล่า เรียนดี , 
2547) 

 

ศึกษาความสามารถทางการอ่าน
ภาษาอังกฤษของผู้เรียน 

การเรียนแบบผสมผสาน (Blended 
Learning) 

การบูรณาการเรียนออนไลน์ผ่านระบบ
เครือข่ายและเรียนในห้องเรียนแบบ
ดั้งเดิมที่มีการเรียนแบบเผชิญหน้าเข้า
ด้วยกัน โดยใช้อินเตอร์ เป็นสื่อและ
เครื่องมือ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์จาก
การเรียนแบบออนไลน์ และการมีส่วน
ร่วมในการเรียนแบบดั้งเดิม เพื่อพัฒนา
ให้เกิดการเรียนรู้ที่ท้าทายตอบสนองต่อ
ความต้องการส่วนบุคคล  

(Driscoll 2001: 1) 

ความคิดเห็นของผู้เรียนที่เรียนแบบ
ผสมผสานด้วยวธิีการสอนแบบ KWL  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษในรายวิชา 1500127 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับนานาชาติ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เรียนแบบผสมผสาน
ด้วยเทคนิค KWL 
 2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนด้วยวิธีการเรียนแบบ
ผสมผสานด้วยเทคนิค KWL 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 สมมติฐานของการวิจัย เรื่องความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ที่เรียนด้วยวิธีการเรียนแบบผสมผสานด้วยเทคนิค KWL มีดังนี้ คือ  
 1. ความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เรียน
แบบผสมผสานด้วยวิธีการสอนแบบ KWL ก่อนเรียนกับหลังเรียนแตกต่างกัน   

2. ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เรียนด้วยวิธีการเรียนแบบผสมผสาน
ด้วยเทคนิค KWL อยู่ในระดับมาก  
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 595 คน (ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารในระดับนานาชาติ 1500127)  

1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย             
ราชภัฎนครปฐม กลุ่มเรียน GE11 จ านวน 32 คน ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ด้วยการจับฉลาก โดยใช้กลุ่มเรียนเป็น
หน่วยสุ่ม    
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2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
2.1 ตัวแปรต้น (Independent Variable) 

  การเรียนแบบผสมผสานด้วยวิธีการสอนแบบ KWL 
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

  2.2.1 ความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
  2.2.2 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนแบบผสมผสานด้วยเทคนิค KWL 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. การเรียนแบบผสมผสาน (Blended learning) หมายถึง การจัดการเรียนการสอน
ระหว่างการเรียนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนแบบปกติ โดยจัดกิจกรรมในชั้นเรียน จากนั้นมีการศึกษา
เพ่ิมเติมด้วยตนเองนอกชั้นเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ มาใช้ด้วยกันภายในวิชาเรียนเดียวกัน ซึ่ง
กิจกรรมออนไลน์นี้จะจัดอยู่ในแผนการเรียนรู้  
 2. การสอนด้วยเทคนิค KWL (Know-Want-Learned) หมายถึง การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้านการอ่าน ตามแนวคิดของ คาร์ และโอเกิล (Carr & Ogle, 1987) เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการอ่าน ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้  
  2.1 ขั้นกิจกรรมก่อนอ่าน 
  ผู้สอนใช้กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียนเพ่ือกระตุ้นความรู้พ้ืนฐาน ผู้สอนสนทนาหรือใช้
กิจกรรมกับผู้เรียนเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ผู้เรียนมีความรู้อะไรบ้าง โดยดูจากหัวข้อที่จะอ่านและเขียนสิ่ง
ที่รู้ใน Worksheet 1 ช่อง K (Know) 
  2.2 ขั้นกิจกรรมระหว่างอ่าน  
  ผู้สอนด าเนินการให้ผู้เรียนตั้งค าถามสิ่งที่อยากรู้แล้วเขียนลงใน Worksheet 1 ช่อง 
W (Want to know) จากนั้นกระตุ้นให้ผู้เรียนค้นหาค าตอบจากเรื่องที่อ่าน 
  2.3 ขั้นกิจกรรมหลังอ่าน 
  ผู้เรียนเขียนความรู้ที่ได้จากเรื่องที่อ่าน โดยการหาค าตอบจากค าถาม จากหนังสือ 
จากผู้สอน หรือผู้รู้ ลงใน Worksheet 1 ช่อง L (Learned)  
 3. ความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษ หมายถึง การอ่านเพื่อท าความเข้าใจ จับ
ใจความส าคัญ การแปลความ การตีความ สรุปความเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่อ่านได้ ซึ่งความสามารถ
ดังกล่าว วัดได้จากคะแนนรวมในการตอบแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  

4. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับนานาชาติ หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาและการ
สื่อสาร เป็นรายวิชาบังคับท่ีนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ต้องลงเรียนตาม
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับนานาชาติ 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยเรื่อง ความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ที่เรียนด้วยวิธีการเรียนแบบผสมผสานด้วยเทคนิค KWL ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี หลักการ 
งานวิจัย น าเสนอดังต่อไปนี้ 
 
 1. หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ระดับปริญญาตรี สถาบันภาษา  
     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 2. การจัดการเรียนแบบผสมผสาน (blended learning) 
    2.1 ความหมายของการเรียนแบบผสมผสาน 
    2.2 แนวคิดของการเรียนแบบผสมผสาน 
    2.3 ลักษณะการจัดการเรียนแบบผสมผสาน 
    2.4 องค์ประกอบของการเรียนแบบผสมผสาน 
    2.5 เทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
    2.6 รูปแบบของการเรียนแบบผสมผสาน 
    2.7 การออกแบบการเรียนแบบผสมผสาน 
 3. วิธีการสอนการอ่านแบบ KWL (Know-Want-Learned) 
    3.1 ความหมายวิธีการอ่านแบบ KWL 
    3.2 กระบวนการอ่านแบบ KWL  
    3.3 ขั้นตอนการสอนอ่านแบบ KWL 
    3.4 ประโยชน์ของวิธีการอ่านแบบ KWL 
 4. การอ่านและการอ่านเพ่ือความเข้าใจ  
    4.1 ความหมายของการอ่าน 
    4.2 ระดับการอ่าน 
    4.3 ความเข้าใจในการอ่าน 
    4.4 ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้าใจในการอ่าน 
    4.5 ทักษะที่ส าคัญในการอ่านเพ่ือความเข้าใจ 

4.6 การทดสอบด้านการอ่านเกณฑ์การประเมินทักษะการอ่าน 
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 5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
    5.1 งานวิจัยในประเทศ 

5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
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หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 
 

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 1500127 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สารในระดับนานาชาติ 
 English for International Communication 
2. จ านวนหน่วยกิต 
 3(3-0-6) จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตร พ.ศ.2554 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 กลุ่ม GE01 อาจารย์ Norberto T Bondoc 
 กลุ่ม GE02 อาจารย์ Norberto T Bondoc 
 กลุ่ม GE03 MISS Yanti Ovina Limiarti 
 กลุ่ม GE04 MISS Yanti Ovina Limiarti 
 กลุ่ม GE05 อาจารย์ Aye Aye Mi 
 กลุ่ม GE06 อาจารย์ ใหม่สถาบันภาษา 6 
 กลุ่ม GE07 MR. Theodore Roosevelt cash iv 
 กลุ่ม GE08 MR. Theodore Roosevelt cash iv 
 กลุ่ม GE09 MR. Sopheak Sek 
 กลุ่ม GE10 MR. Sopheak Sek 
 กลุ่ม GE11 อาจารย์ อิทธินันทน์ คิมหะจันทร์ 
 กลุ่ม GE12 อาจารย์ อิทธินันทน์ คิมหะจันทร์ 
 กลุ่ม GE13 อาจารย์ อิทธินันทน์ คิมหะจันทร์ 
 กลุ่ม S001 อาจารย์ ขนิษฐา ไทยเจริญ 
 กลุ่ม S421 อาจารย์ อุบลรัตน์ ตรีพงษ์พันธุ์ 
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5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 2560 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

8. สถานที่เรียน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วิทยาเขต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 กรกฎาคม 2560 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

 หลังจากเรียนจบวิชานี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ 
 1. ฟังบทสนทนาและสามารถระบุใจความส าคัญและท่ีเฉพาะเจาะจงได้ 
 2. ฝึกการสนทนาโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับ/ก าหนด 
 3. เข้าใจและสามารถระบุใจความส าคัญของเรื่องที่อ่าน 
 4. เขียนประโยคหรือย่อหน้าที่สื่อความหมายส าหรับสถานการณ์ที่หลากหลาย 
 5. ใช้ค าศัพท์ ส านวน และโครงสร้างทางไวยากรณ์เพ่ือการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
 6. อธิบาย บอกเล่าเหตุการณ์ หรือประสบการณ์ และสามารถแสดงความคิดเห็นได ้

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เ พ่ื อ ให้ สอดคล้ องกับน โยบายและ เป้ าหมายของชาติ ในการจั ดการ เ รี ยนรู้
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร/ใช้งานได้จริง 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

 การพัฒนาทักษะบูรณาการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในบริบทสากล โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์
และอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อขายสินค้าและบริการ การให้ค าแนะน าและแสดงความคิดเห็น การ
บรรยายเหตุการณ์และประสบการณ์ รวมถึงการสร้างความตระหนักในการสื่อสารต่างวัฒนธรรม 
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2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการเรียน 
 

บรรยาย 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม 

45 ช่ัวโมง ไม่ม ี 90 ช่ัวโมง 
ตามความต้องการของ

นักศึกษา 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น

รายบุคคล 
 อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านจัดสรรเวลาให้นักศึกษาเข้าขอรับค าปรึกษาสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง

ตามความสะดวกของทั้งสองฝ่าย 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

  1. ตระหนักในคณุค่า รู้และ
เข้าใจหลักคณุธรรม
จริยธรรมที่ส าคัญต่อการ
ด ารงตนและการปฏิบัติงาน  

    

 2. มีวินัย ตรงต่อ
เวลา เสียสละ ซื่อสัตย์
สุจรติ มีความรับผดิชอบต่อ
ตนเอง วิชาชีพและสังคม  

1. การบรรยาย 
2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
3. การเรียนรู้ด้วยการสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง 
(Learning to Construct) 
4. การเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ 
(Experiential Learning)  

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินการบ้าน 
3. การเข้าช้ันเรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม  

 3. เคารพสิทธิและรับฟัง
ความคิดเห็นของ
ผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคณุค่า

1. การฝึกปฏิบตัิ (Practice) 
2. การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative learning) 

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินกระบวนการ
ท างาน/บทบาทในการท า
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สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

และศักดิศ์รีของความเป็น
มนุษย์  

3. การระดมสมอง (Brain 
storming) 
4. การสรุปประเด็นส าคัญ 
หรือการน าเสนอผลของการ
สืบค้นท่ีไดร้ับมอบหมาย 
5. กิจกรรม 
6. เพื่อนช่วยเพื่อน  

กิจกรรม 
3. การประเมินจากกการ
สะท้อนผลการท างาน
ร่วมกัน 
4. การประเมินโดยเพื่อน
(Peer assessment)  

 4. ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีต่อผู้อื่นท้ังทาง
กาย วาจา และใจ  

    

 5. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม  

    

 

 2.  

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 1.มีความรู้และความเข้าใจ
สาระส าคญัของหลักการ
และทฤษฎีที่เป็นพ้ืนฐาน
ชีวิตในเนื้อหาวิชาในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การแสดงบทบาทสมมติ 
(Role Playing) 
4. การฝึกปฏิบตัิ (Practice) 
5. การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative learning) 
6. การระดมสมอง (Brain 
storming) 
7. การสรุปประเด็นส าคัญ 
หรือการน าเสนอผลของการ
สืบค้นท่ีไดร้ับมอบหมาย  

1. การสอบข้อเขียน/สอบ
ย่อย 
2. การสอบทักษะ 
3. การประเมินการบ้าน 
4. การสอบปลายภาค  

 2.มีความรอบรู ้กว้างไกล
และตดิตามความก้าวหน้า
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สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

ทางวิชาการในวิชาที่
ศึกษา รวมทั้งเข้าใจหลักการ
และประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ  

 3.สามารถบรูณาการความรู้
ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ใน
ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

1. การอภิปราย 
2. การฝึกปฏิบตัิ (Practice) 
3. การสะท้อนความคดิ 
(Reflective thinking) 
4. การสรุปประเด็นส าคัญ 
หรือการน าเสนอผลของการ
สืบค้นท่ีไดร้ับมอบหมาย 
5. กิจกรรม 
6. การเรียนรู้ด้วยทักษะการ
สื่อสาร (Learning to 
Communicate)  

1. การสอบทักษะ 
2. การสังเกตพฤติกรรม 
3. การประเมินการบ้าน 
4. Performance testing  

 4.รู้เท่าทันสถานการณ์ความ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งใน
ระดับท้องถิ่น ชาติและ
นานาชาติ  

    

 

3. ทักษะทางปัญญา 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 1. คิดอย่างมีวิจารณญาณ
และอย่างเป็นระบบ  

1. การอภิปราย 
2. การฝึกปฏิบตัิ (Practice) 
3. การสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem-based 
instruction) 
4. การสะท้อนความคดิ 
(Reflective thinking) 
5. การสรุปประเด็นส าคัญ 
หรือการน าเสนอผลของการ

1. การสอบทักษะ 
2. Performance testing 
3. การประเมินการวิพากษ์/
การน าเสนอผลงาน  
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สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

สืบค้นท่ีไดร้ับมอบหมาย 
6. กิจกรรม  

 2. ตระหนักรูศ้ักยภาพของ
ตนเพื่อพัฒนาตนเองให้มี
ความสามารถเพิ่มมากขึ้น  

    

 3. สามารถ
สืบค้น วิเคราะห ์ประมวล
และประเมินสารสนเทศเพื่อ
ใช้แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์ 

    

 4. ก าหนดกรอบแนวคิด
เกี่ยวกับภาพอนาคตและ
แนวทางความเป็นไปได้ที่จะ
บรรลเุป้าหมายที่ก าหนด  

    

 5. สามารถประยุกต์ใช้
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
ที่เหมาะสมในการ
แก้ปัญหา  

1. การสอนแบบโปรแกรม 
(Programmed 
Instruction)/การเรยีนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน/การเรียนแบบ
ผสมผสาน/การเรยีนแบบ
ออนไลน ์
2. การฝึกปฏิบตัิ (Practice) 
3. การเรียนรู้ด้วยการสืบค้น 
(Learning to Search)  

1. การประเมินการบ้าน 
2. การประเมินรายงาน/
โครงงาน 
3. การประเมินการวิพากษ์/
การน าเสนอผลงาน  
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 1.เข้าใจความแตกตา่ง
ระหว่างบุคคลและมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น  

1. การแสดงบทบาทสมมติ 
(Role Playing) 
2. การฝึกปฏิบตัิ (Practice) 
3. การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative learning) 
4. กิจกรรม 
5. เพื่อนช่วยเพื่อน  

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินกระบวนการ
ท างาน/บทบาทในการท า
กิจกรรม 
3. Performance testing 
4. การประเมินจากกการ
สะท้อนผลการท างาน
ร่วมกัน  

 2.สามารถให้ความช่วยเหลือ
และอ านวยความสะดวกแก่
การแก้ไขปัญหาสถานการณ์
ต่าง ๆ  ในกลุ่มทั้งใน
บทบาทผู้น าหรือผู้ร่วม
ทีมงาน  

    

 3.มีทักษะกระบวนการกลุ่ม
ในการแก้ปัญหาสถานการณ์
ต่างๆ   

    

 4.วางตัวและแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับ
บทบาท หน้าท่ี และความ
รับผิดชอบ   

1. การอภิปราย 
2. การแสดงบทบาทสมมติ 
(Role Playing) 
3. การฝึกปฏิบตัิ (Practice) 
4. การสะท้อนความคดิ 
(Reflective thinking) 
5. การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative learning) 
6. กิจกรรม 
7. เพื่อนช่วยเพื่อน  

1. การสอบทักษะ 
2. การสังเกตพฤติกรรม 
3. การประเมินกระบวนการ
ท างาน/บทบาทในการท า
กิจกรรม 
4. การประเมินรายงาน/
โครงงาน 
5. Performance testing 
6. การเข้าช้ันเรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม  

 5.มีทักษะในการสร้างเสริม
ความสามัคคีและจัดการ
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สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

ความขัดแย้งในกลุ่มหรือ
องค์กรอย่างเหมาะสม   

 6.มีความรับผิดชอบในการ
พัฒนา
ตนเอง วิชาชีพ องค์กรและ
สังคมอย่างต่อเนื่อง   

    

 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 1.สามารถประยุกต์ใช้วิธีการ
ทางคณิตศาสตร์และสถิติใน
การด าเนินชีวิตและ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
เหมาะสม  

    

 2.สามารถใช้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศในการ
สื่อสารได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสมกับ
โอกาส และวาระ  

1. การอภิปราย 
2. การแสดงบทบาทสมมติ 
(Role Playing) 
3. การฝึกปฏิบตัิ (Practice) 
4. การสะท้อนความคดิ 
(Reflective thinking) 
5. การสรุปประเด็นส าคัญ 
หรือการน าเสนอผลของการ
สืบค้นท่ีไดร้ับมอบหมาย 
6. กิจกรรม 
7. การเรียนรู้ด้วยทักษะการ
สื่อสาร (Learning to 
Communicate)  

1. การสอบทักษะ 
2. การสังเกตพฤติกรรม 
3. การประเมินกระบวนการ
ท างาน/บทบาทในการท า
กิจกรรม 
4. Performance testing 
5. การประเมินการวิพากษ์/
การน าเสนอผลงาน  

 3.สามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ติดต่อสื่อสารและน าเสนอ
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สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 4.สามารถใช้ความรู้พื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์และสถิติใน
การประมวลผล การ
แปล ความหมาย และการ
วิเคราะห์ข้อมูล  

1. การสรุปประเด็นส าคัญ 
หรือการน าเสนอผลของการ
สืบค้นท่ีไดร้ับมอบหมาย  

1. การสอบข้อเขียน/สอบ
ย่อย 
2. การสังเกตพฤติกรรม 
3. การประเมินการบ้าน  

 5.สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลย ีนวัตกรรม และ
สถานการณ์โลกปัจจุบัน  

    

 

6. ทักษะพิสัย 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 1.มีบุคลิกภาพท่ีด ีสุขภาพ
แข็งแรง  

    

 2.มีความรู้ความเข้าใจ
สาระส าคญัของการมี
สุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
และสมบูรณ ์ 

    

 3.สามารถฝึกฝนร่างกายเพื่อ
การเสริมสร้างสุขภาพกายที่
เพิ่มความแข็งแรงได ้ 

    

 4.สามารถฝึกฝนร่างกายเพื่อ
การเสริมสร้างสุขภาพใจที่
สมบูรณไ์ด ้ 
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หมวดที่ 5 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก 
 Susan Stempleski. Stretch (2B) 6 Skills to Expand your English.  Oxford   
         University Press. (2014). 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 - 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 ผู้สอนแนะน าให้นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมในหัวข้อที่สัมพันธ์กับ

เนื้อหาที่เรียนรู้ ได้จาก   
 www.google.com    
 www.youtube.com     
 Other basic English textbooks. 
 

หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 นักศึกษาประเมินผู้สอน การจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 2.1 ประเมินโดยนักศึกษาทางระบบออนไลน์เมื่อสิ้นภาคการศึกษา 
 2.2 ดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา   
3. การปรับปรุงการสอน 
  3.1 ผู้สอนทุกคนสามารถปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือการจัดให้

นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ทางภาษาตลอดเวลาตามบริบทหรือกลุ่มนักศึกษาที่ตนเองรับผิดชอบ   
  3.2 ผู้สอนมีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะกันเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อนักศึกษา   
  3.3 ผู้สอนประเมินร่วมกันเมื่อสิ้นภาคการศึกษา 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 4.1 การทวนผลสัมฤทธิ์โดยนักศึกษา   
 ด้านที่ 1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านที่ 2 ด้านความรู้ ด้านที่ 3 ด้านทักษะทางปัญญา 

ด้านที่ 4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านที่ 5 ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

 4.2 การทวนผลสัมฤทธิ์โดยอาจารย์ผู้สอน  
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  - การสัมภาษณ์นักศึกษาแบบสุ่ม 
  - การสอบ/ทดสอบซ้ า   
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

เมื่อสิ้นภาคการศึกษา 
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การจัดการเรียนแบบผสมผสาน (blended learning) 
 2.1 ความหมายของการเรียนแบบผสมผสาน 
 (ดวงรัตน์ ศรีวงษ์คล, 2552) ได้สรุปความหมายของการเรียนรู้แบบผสมผสานว่า เป็น
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นความยืดหยุ่น มีการผสมผสานเทคนิคในการเรียนการสอนที่
หลากหลายเข้าด้วยกัน โดยใช้สื่อกิจกรรมและรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทั้งการเรียน
การสอนแบบออนไลน์และการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า เพ่ือตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนสามารถบรรลุเป้าหมายของการจัดการเรียน
การสอนได้ 
 (มนต์ชัย เทียนทอง, 2549) ให้ความหมายของการเรียนรู้แบบผสมผสานว่า เป็นการบูร
ณาการระหว่างการเรียนรู้แบบเผชิญหน้าในชั้นเรียน โดยมีผู้สอนเป็นผู้ชี้แนะแนวทางกับการเรี ยนรู้
แบบออนไลน์ ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร 
เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้สภาพแวดล้อมของชุมชนแห่งการเรียนรู้ ซึ่งเป็น
การใช้ประโยชน์จากช่องทาง ICT ในการส่งผ่านความรู้และการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 
หรือระหว่างผู้เรียนด้วยกัน เพ่ือเชื่อมต่อร่วมเข้ากันในระยะไกล 
 (สายชล จินใจ, 2550) ได้สรุปความหมายของการเรียนรู้แบบผสมผสานว่า เป็นการบูร
ณาการการจัดการเรียนการสอนระหว่างการเรียนรู้แบบเผชิญหน้าในชั้นเรียนกับการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ ซึ่งผู้สอนจะเป็นผู้น าเข้าสู่บทเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ในลักษณะต่าง ๆ เพ่ือให้การ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะเป็นอีกช่องทางหนึ่ งการ
ส่งผ่านความรู้ และการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน หรือระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ท าให้เกิด
การเรียนรู้ที่มีความเสมอภาคกัน ส่งผลให้เกิดมาตรฐานทางการศึกษา 
 (Colis & Moonen, 2001) ให้ความหมายของการเรียนรู้แบบผสมผสานว่า เป็นการ
เรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างการเรียนแบบเผชิญหน้ากับการเรียนแบบออนไลน์เข้าด้วยกัน ซึ่ง
ประกอบไปด้วยการเรียนในห้องเรียนปกติและการเรียนแบบออนไลน์ โดยใช้องค์ประกอบของการ
เรียนรู้แบบออนไลน์ผสมผสานการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ 
 (Driscoll, 2002) ให้ความหมายของการเรียนรู้แบบผสมผสานว่า เป็นการผสมผสาน
ระหว่างเทคโนโลยีการสอนในรูปแบบ เช่น วิดีโอ ซีดีรอม การเรียนการสอนผ่านเว็บ เป็นต้น เข้ากับ
การเรียนแบบเผชิญหน้าระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนเข้าด้วยกัน  
 (Garnham & Kaleta, 2002) กล่าวว่า การเรียนรู้แบบผสมผสานเป็นการเรียนที่ดีอีก
รูปแบบหนึ่ง เนื่องจากเป็นการผสมผสานการจัดการเรียนการสอนโดยการเลือกใช้คุณลักษณะที่ดีที่สุด
ของการสอนในห้องเรียน และคุณลักษณะที่ดีที่สุดของการสอนออนไลน์เข้าด้วยกัน เพ่ือให้ผู้ เรียน
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สามารถเรียนรู้ได้อย่างอิสระ ท าให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ (Active Learning) และ
สามารถลดเวลาในการเข้าชั้นเรียนได้ 
 (Clark, 2003) ให้ความหมายของการเรียนรู้แบบผสมผสานว่า เป็นการผสมผสาน
ระหว่างการเรียนแบบดั้งเดิมในชั้นเรียนกับการเรียนรู้ออนไลน์ อันเนื่องมาจากผู้เรียนไม่ต้องการ
เสียเวลากับการเรียนรู้ออนไลน์มากเกินไป ในขณะเดียวกันก็ยังต้องการคงไว้ซึ่งการเรียนรู้แบบดั้งเดิม 
 (Voos, 2003) ให้ความหมายของการเรียนรู้แบบผสมผสานว่า เป็นการผสมผสานการ
เรียนรู้แบบเผชิญหน้าในชั้นเรียนปกติกับการเรียนโดยใช้สื่อออนไลน์เข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่
ช่วยให้ประหยัดเวลาและลดการใช้ทรัพยากรได้ดี 

จากความหมายของการเรียนรู้แบบผสมผสานที่ได้กล่าวมา สรุปได้ว่า การเรียนรู้แบบ
ผสมผสานเป็นการเรียนรู้ที่ผสมผสานระหว่างการเรียนออนไลน์เข้ากับการเรียนในห้องเรียนแบบ
ดั้งเดิมที่มีการเรียนแบบเผชิญหน้ากันเข้าด้วยกัน โดยเลือกใช้คุณลักษณะที่ดีที่สุดของการสอนใน
ห้องเรียน และคุณลักษณะที่ดีที่สุดของการสอนออนไลน์ เพ่ือเติมเต็มช่องว่ างระหว่างกัน เพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถเรียนได้อย่างอิสระ ได้ทุกที่ทุกเวลา และตอบสนองต่อความต้องการส่วนบุคคลของ
ผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของตนเอง ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและลดการ
ใช้ทรัพยากรได้ดีอีกด้วย 
 
 2.2 แนวคิดของการเรียนแบบผสมผสาน 
 แนวคิดของการเรียนแบบผสมผสานจะมีแนวคิดที่ค่อนข้างกว้าง โดยผู้สอนจะต้อง
พิจารณารูปแบบที่เหมาะสมส าหรับการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่ง (Driscoll, 2002) ได้แบ่งแนวคิดของการ
เรียนแบบผสมผสานไว้ 4 แนวคิดด้วยกัน ได้แก่ 
  1. แนวคิดการผสมผสานเทคโนโลยีการเรียนการสอนบนเว็บ (Web-Based 
Technology) กับการเรียนในชั้นเรียนแบบดั้งเดิม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการใช้การจัดการศึกษา
ในมุมมองนี้เป็นการรวมวิธีการสอนที่หลากหลายวิธีและรูปแบบการส่งสารที่แตกต่างกัน โดยไม่
ค านึงถึงการใช้เทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองความแตกต่างระหว่าบุคคลของผู้เรียน ให้ผู้เรียนที่มี
ความสามารถแตกต่างกันสามารถเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน และเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนแต่      
ละคน 
  2. แนวคิดการผสมผสานวิธีสอนที่หลากหลายเข้าด้วยกัน เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งอาจจะใช้หรือไม่ใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนก็ได้ ใน
มุมมองนี้  เป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่รวมทฤษฎีการสอน (Mixing Theories of 
Learning) เข้าด้วยกัน รวมเอาหลักการ แนวคิด วิธีการของทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) 
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ทฤษฎีพุทธิปัญญานิยม (Constructionism) โดยการใช้ทฤษฎีการสอนที่หลากหลาย เพ่ือตอบสนอง
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกันตามศักยภาพที่ตนเองมีอยู่ 
  3. การผสมผสานเทคโนโลยีการเรียนการสอนทุกรูปแบบกับการเรียนการสอนในชั้น
เรียนแบบดั้งเดิมที่มีการเผชิญหน้าระหว่าผู้เรียนกับผู้สอน ซึ่งเป็นมุมมองที่มีผู้ยอมรับกันอย่าง
แพร่หลายมากที่สุด แนวคิดนี้เป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่เป็นการบูรณาการการเรียน
ออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย และการเรียนในห้องเรียนแบบดั้งเดิมที่มีการเรียนแบบเผชิญหน้าเข้า
ด้วยกัน โดยใช้สิ่งอ านวยความในอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อและเครื่องมือในสภาพแวดล้อมการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
  โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์จากการเรียนแบบออนไลน์ และการมีส่วนร่วมในการเรียน
แบบดั้งเดิม เพื่อพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ที่ท้าทายตอบสนองต่อความต้องการส่วนบุคคลของผู้เรียน ท า
ให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของตนเองได้ดีขึ้น 
  4. แนวคิดการผสมผสานเทคโนโลยีการเรียนการสอนกับการท างานจริง ในมุมมองนี้
เป็นการผสมผสานเทคโนโลยีการเรียนการสอนกับการท างาน 
 นอกจากนี้ (Graham & Allen, 2003) อ้างถึงใน (ภัทรา วยาจุต , 2550) ได้ท าการ
สังเคราะห์จากค านิยามของนักการศึกษาต่าง ๆ จนได้ความหมายของการเรียนรู้แบบผสมผสาน
ออกเป็น 3 แนวคิด ได้แก่ 
  1. การผสมผสานของรูปแบบการสอนต่าง ๆ ที่ เป็นที่นิยม (หรือการใช้สื่อที่
หลากหลาย) 
  2. การผสมผสานของวิธีการสอนแบบต่าง ๆ  
  3. การผสมผสานการสอนแบบออนไลน์ร่วมกับการเรียนแบบพบกันในชั้นเรียน 
 จากแนวคิดของการเรียนรู้แบบผสมผสานที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้ วิจัยสามารถสรุปได้ว่า 
การเรียนรู้แบบผสมผสานมีความหมายที่หลากหลายมากมาย แต่จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานนั้น เป็นวิธีการเรียนรู้เพ่ือลดข้อจ ากัดของการเรียนในชั้นเรียนแบบดั้งเดิม และเอ้ืออ านวย
ให้ผู้เรียนได้สามารถเรียนรู้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียน และเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้การเรียนรู้แบบผสมผสานตามแนวคิดผสมผสานระหว่าง
เทคโนโลยีการเรียนการสอนทุกรูปแบบกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบดั้งเดิม โดยเป็นการ
ผสมผสานระหว่างการเรียนแบบเผชิญหน้ากับการเรียนแบบออนไลน์เข้าด้วยกัน  
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 2.3 ลักษณะการจัดการเรียนแบบผสมผสาน 
 การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานจะประสบความส าเร็จได้นั้นต้องเลือกสื่อ และลักษณะ
ในการจัดการเรียนการสอนให้ถูกต้องเหมาะสม โดย Nick Van Dam 2003 (กนกพร ฉันทนารุ่งภักดิ์, 
2548) ได้กล่าวถึงลักษณะการเรียนรู้แบบผสมผสานไว้ 3 ลักษณะ ได้แก่ 
  1. การเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าหรือ Face-to-Face เป็นการเรียนการสอนที่
ผู้สอนและผู้เรียนอยู่ในสถานที่เดียวกันในเวลาเดียวกัน 
  2. การเรียนด้วยตนเองบนเว็บ (Self-Paced e-learning) การเรียนการสอนชนิดนี้ 
เป็นการเรียนการสอนแบบไม่ประสานเวลา หรือการเรียนแบบร่วมมือ โดยที่ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนการสอน แต่ไม่ได้เชื่อมต่อกับผู้เรียนคนอ่ืนหรือผู้สอนในเวลาเดียวกัน 
  3. การเรียนบนเว็บแบบสด (Live e-learning) เป็นการใช้เทคโนโลยีการจัดการ
เรียนการสอน โดยที่ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันในเวลาเดียวกัน แต่แตกต่างสถานที่กัน ซึ่งการเรียนการ
สอนในลักษณะนี้เป็นการเรียนการสอนแบบประสานเวลา 
 นอกจากนี้  (Shap & Francis) ได้ท าการสังเคราะห์ลักษณะของการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานเอาไว้ 8 ด้าน ซึ่งถือหลักความเป็นไปได้ ดังนี้ 
  1. ลักษณะการถ่ายทอด คือการเรียนแบบเผชิญหน้าและการเรียนทางไกล 
  2. เทคโนโลยีที่ใช้ คือการผสมผสานเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยใช้เว็บเป็นฐาน 
  3. การสื่อสาร คือ แบบประสานเวลาและไม่ประสานเวลา 
  4. สถานที่  คือ การเรียนรู้ในชั้นเรียนและการฝึกหัดบนเว็บ 
  5. บทบาทหน้าที่ คือ ระเบียบวินัยด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน 
  6. วิธีการสอน คือ การใช้วิธีการที่มีความหลากหลาย 
  7. จุดเน้น คือ ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียน 
  8. การควบคุม คือ ควบคุมโดยผู้สอน และผู้เรียนควบคุมและก ากับตนเอง 

จากลักษณะการเรียนรู้แบบผสมผสานที่กล่าวมา ผู้วิจัยพอสรุปได้ว่า ลักษณะของการ
เรียนรู้แบบผสมผสานประกอบด้วย 2 ลักษณะ คือ ลักษณะที่หนึ่งเป็นลักษณะของการเรียนแบบ
เผชิญหน้า (Face-to Face) ที่ผู้เรียนและผู้สอนอยู่ในสถานที่เดียวกันและเวลาเดียวกัน และลักษณะที่
สองเป็นลักษณะของการเรียนบนเว็บแบบประสานเวลาและไม่ประสานเวลา 
 
 2.4 องค์ประกอบของการเรียนแบบผสมผสาน 
 องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานตามแนวคิดของ (Clark, 2003) ได้
แบ่งองค์ประกอบออกเป็น 12 กลุ่ม โดยจัดเป็นองค์ประกอบด้านออนไลน์ (Online) 6 กลุ่ม และ
องค์ประกอบด้านออฟไลน์ (Offline) 6 กลุ่ม ดังนี้ 
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  1. องค์ประกอบด้านออฟไลน์มี 6 กลุ่ม ดังนี้ 
     1.1 การเรียนรู้ในที่ท างาน (Workplace Learning) มีหลายช่องทางในการเรียนรู้
ในที่ท างานที่สามารถท าให้เป็นทางการได้ เช่น 
   1.1.1 ผู้ บริหารในฐานะเป็นผู้ พัฒนาการเรียนการสอน ( Manager as 
Developer)  
   1.1.2 การเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน (Learning on the Job) 
   1.1.3 โครงการวิจัย (Projects) 
   1.1.4 การฝึกงาน (Apprenticeships) 
   1.1.5 ติดตามเฝ้าดู (Shadowing) 
   1.1.6 การย้ายต าแหน่งงาน (Placements) 
   1.1.7 ศึกษาดูงาน (Site Visits) 
     1.2 การสอน การให้ค าแนะน า หรือการให้ค าปรึกษาในชั้นเรียน (Face-to-Face 
Tutoring, Coaching or Mentoring) เป็นการเรียนแบบตัวต่อตัว (One-to-One) มีกิจกรรมที่
สามารถสนับสนุน ประกอบด้วย 
   1.2.1 ผู้สอน (Tutoring) 
   1.2.2 ผู้แนะน า (Coaching) 
   1.2.3 ที่ปรึกษา (Mentoring) 
   1.2.4 การให้ผลป้อนกลับ (360 Degree Feedback) 
     1.3 การเรียนรู้ในชั้นเรียน (Classroom) เป็นการเรียนรู้ที่ครอบคลุมการเรียนรู้
ของคนส่วนมากมีกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
   1.3.1 การสอนแบบบรรยายหรือการน าเสนองาน (Lectures/Presentations) 
   1.3.2 การสอน (Tutorials) 
   1.3.3 การฝึกปฏิบัติ (Workshops) 
   1.3.4 การสัมมนา (Seminars) 
   1.3.5 บทบาทสมมุติ (Role Play) 
   1.3.6 สถานการณ์จ าลอง (Simulations) 
   1.3.7 การประชุม (Conference) 
     1.4 สื่อสิ่งพิมพ์ (Distributable  Print Media) สื่อสิ่งพิมพ์ยังเป็นแหล่งการเรียนรู้
ที่ส าคัญ ประกอบด้วย 
   1.4.1 หนังสือ (Book) 
   1.4.2 นิตยสาร (Magazines) 
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   1.4.3 หนังสือพิมพ์ (Newspapers) 
   1.4.4 หนังสือคู่มือ (Workbooks) 
   1.4.5 วารสาร (Keeping a Journal) 
   1.4.6 Review/Learning Logs 
     1.5 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Distributable Electronic Media) ประกอบด้วย 
   1.5.1 เทปคาสเซทท์ (Audio Cassettes) 
   1.5.2 ซีดีเสียง (Audio CD) 
   1.5.3 วีดิโอเทป (Videotape) 
   1.5.4 ซีดีรอม (CD-ROM) 
   1.5.5 ดีวีดี (DVD) 
     1.6 สื่อส าหรับรายการออกอากาศ (Broadcast Media) ประกอบด้วย 
   1.6.1 โทรทัศน์ (TV) 
   1.6.2 วิทยุ (Radio) 
   1.6.3 โทรทัศน์ที่มีรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ (Interactive TV) 
  2. องค์ประกอบด้านออนไลน์ มี 6 กลุ่ม ดังนี้ 
     2.1 การเรียนรู้แบบออนไลน์ (Online Learning Content) ประกอบด้วย 
   2.1.1 แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้พื้นฐาน (Simple Learning Resources) 
   2.1.2 การปฏิสัมพันธ์ด้านเนื้อหาทั่วไป (Interactive Generic Content) 
   2.1.3 การปฏิสัมพันธ์ด้านเนื้อหาเฉพาะด้าน ( Interactive Customized 
Content) 
   2.1.4 การสนับสนุนด้านปฏิบัติการ (Performance Support) 
   2.1.5 สถานการณ์จ าลอง (Simulations) 
     2.2 การสอน การให้ค าแนะน า หรือการให้ค าปรึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-
tutoring, e-coaching or e-mentoring) เป็นการเรียนแบบตัวต่อตัว (One-to-One) มีเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยสนับสนุน ประกอบด้วย 
   2.2.1 การสอนแบบใช้อิเล็กทรอนิกส์ (e-tutoring) 
   2.2.2 ให้ค าแนะน าแบบใช้อิเล็กทรอนิกส์ (e-coaching) 
   2.2.3 ให้ค าปรึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-mentoring) 
   2.2.4 การให้ผลป้อนกลับ (360 Degree Feedback) 
     2 .3  การเรียนรู้ ร่ วมกันแบบออนไลน์  (Online Collaborative Learning) 
ประกอบด้วย 
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   2.3.1 การร่วมมือแบบไม่ประสานเวลา (Asynchronous Collaboration) 
ได้แก่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) กระดานข่าว Bulletin Boards) 
   2.3.2 การร่วมมือแบบประสานเวลา (Synchronous Collaboration) ได้แก่ 
การคุยด้วยข้อความ (Text Chat) การใช้ข้อมูลร่วมกัน (Application Sharing) การประชุมด้วยเสียง 
(Audio Conferencing) การประชุมโดยผ่านวีดิทัศน์ (Video Conferencing) ห้องเรียนเสมือน 
(Virtual Classrooms) 
     2.4 การจัดการความรู้แบบออนไลน์ (Online Knowledge Management) 
ระบบการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 
   2.4.1 การสืบค้นฐานข้อมูลความรู้ (Searching Knowledge Bases) 
   2.4.2 แหล่งข้อมูล (Data Mining) 
   2.4.3 เอกสารและการเรียกข้อมูล (Document and file Retrieval) 
   2.4.4 การซักถามผู้เชี่ยวชาญ (Ask an Expert) 
     2.5 เว็บ (The Web) ในอนาคตอันใกล้อินเทอร์เน็ตจะมีขนาดเครือข่ายที่ใหญ่ขึ้น 
มีความเร็วมากขึ้น มีราคาถูก และเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการเรียนรู้ โดยส่วนใหญ่ลักษณะของ
อินเทอร์เน็ตจะประกอบด้วย 
   2.5.1 เครื่องมือในการสืบค้น (Search Engines) 
   2.5.2 เว็บไซต์ (Websites) 
   2.5.3 กลุ่มผู้ใช้งาน (User Groups) 
   2.5.4 เว็บไซต์ด้านธุรกิจ (e-commerce sites) 
     2.6 การเรียนรู้แบบเคลื่อนที่ (Mobile Learning) อุปกรณ์การเรียนแบบเคลื่อนที่
ประกอบด้วย 
   2.6.1 คอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว (Laptops) 
   2.6.2 คอมพิวเตอร์ขนาดพกพา (PDAs) 
   2.6.3 โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phones) 
 นอกจากนี้ (Rovai & Jordan) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานว่า ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้  
  1. การผสมผสานสื่อและทรัพยากรเสมือนในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Blended 
Multimedia and Virtual Internet Resources) เ ช่ น Video/DVD, Virtual Field Trips, 
Interactive Websites, Software Packages, Broadcasting เป็นต้น 
  2. การผสมผสานโดยใช้ห้องเรียนบนเว็บ (Classroom Websites) การสร้าง
สิ่งแวดล้อมในการจัดการเรียนรู้บนเว็บแบบผสมผสานส าหรับประกาศงานที่มอบหมาย รับและส่ง
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การบ้าน การทดสอบ การประกาศผลการเรียน และนโยบายของชั้นเรียน เป็นต้น โดยผู้สอนอาจจะ
สร้างเว็บไซต์ เพ่ือการเรียนการสอนด้วยตนเอง หรืออาจจะท าการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องก็
ได ้
  3. การผสมผสานโดยใช้ระบบบริหารการจัดการหลักสูตร (Course Management 
Systems) ในการจัดการเรียนรู้บนเว็บแบบผสมผสาน โดยที่ผู้สอนใช้ระบบบริหารจัดการหลักสูตร 
เพ่ือช่วยการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนบนเว็บ เช่น การแจกเอกสารประกอบการเรียน การ
น าเสนอบทเรียน การมอบหมายงาน การส่งงาน การทดสอบ หรือแจ้งก าหนดการต่าง ๆ เป็นต้น 
  4. การผสมผสานโดยใช้การสนทนาแบบประสานเวลาและต่างเวลา (Synchronous  
and Asynchronous Discussions) จากรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานที่ เป็นการ
ผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ในชั้นเรียนกับการเรียนรู้แบบออนไลน์เข้าด้วยกัน การติดต่อสื่อสารกัน
ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้สอนจะต้องค านึงให้ผู้เรียนได้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่
ในรูปแบบของการเรียนรู้แบบออนไลน์ก็ตาม 
 โดยสรุปแล้ว องค์ประกอบของการเรียนรู้แบบผสมผสาน มีอยู่ด้วยกัน 2 องค์ประกอบ
หลัก คือ องค์ประกอบด้านออนไลน์ที่ เป็นลักษณะของการจัดการเรียนการสอนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตผสมผสานกับองค์ประกอบด้านออฟไลน์ ซึ่งจะเป็นในรูปแบบของการเรียนแบบ
เผชิญหน้าในชั้นเรียน 
     2.7 เทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
   เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานมีทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทั้งใหม่และเก่าผสมผสานเข้าด้วยกัน เพ่ือลดข้อจ ากัดและเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแต่ละชนิดที่ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน เพ่ือให้การเรียนรู้ของผู้เรียนมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น โดย (Clank & Mayer, 2003) ได้กล่าวถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานมี
อยู่ 6 ชนิด ได้แก่ 
   1. การเขียน (Writing) ได้แก่ เอกสาร รายงาน บทความ หรือหนังสือ ที่เขียน
ขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้สอนในกระบวนการเรียนรู้ 
   2. สิ่งพิมพ์ (Printing) ได้แก่ เอกสาร รายงาน บทความ หรือหนังสือ ที่ใช้ในการ
เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ 
   3. สื่อกระจายเสียง (Broadcast Media) ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ วีดิทัศน์ หรือสื่อ
ต่าง ๆ ที่ส่งไปยังผู้เรียนในลักษณะของการกระจายของสัญญาณ 
   4. สื่อเก็บข้อมูลของผู้ใช้ (Consumer Storage Media) ได้แก่ เทปเสียง เทป
วีดิทัศน์ ซีดีรอม ดีวีดีรอม ฮาร์ดไดรฟ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่ใช้เก็บบันทึกข้อมูลทางการเรียนรู้ 
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   5. คอมพิวเตอร์และซีดีรอม (PC and CD-ROM) ได้แก่ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
เครื่องพ่วงต่าง ๆ อุปกรณ์ประกอบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และซีดีรอมที่อยู่ในรูปของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ที่ท างานในลักษณะโดยล าพัง 
   6. เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต (Internet Technology) ได้แก่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
ท างานบนเครือข่าย บทเรียนบนเว็บ อีเลิร์นนิง การสนทนาบนเครือข่าย การประชุมทางไกลผ่าน
เครือข่าย และบริการต่าง ๆ ที่มีอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือใช้ในการเรียนรู้ในลักษณะเวลาจริง 
(Real-Time) 
     นอกจากนี้ Milne (in Oblinger, eds. 2006:3) ได้กล่าวถึงเทคโนโลยีการเรียนรู้
ไว้ 3 กลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย เทคโนโลยีการเรียนรู้ 6 ประเภทด้วยกัน ดังนี้ 
     เทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Technologies) ได้แก่  
   1. การเข้าร่วมกันทางออนไลน์ (Online Presence) เทคโนโลยีเหล่านี้ จะช่วย
สนับสนุนการมีส่วนร่วมในออนไลน์ทั้งรูปแบบมีปฏิสัมพันธ์ทันทีทันใด หรือรูปแบบไม่ประสานเวลา 
ซึ่งประกอบด้วย ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์, เว็บไซต์, บล็อก, วิกิพีเดีย, แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์, 
SMS, Instant Messaging, Skype, Flickr and Podcasts 
   2. แหล่งทรัพยากรออนไลน์ (Online Resources) ประกอบด้วย Google, 
ระบบการจัดการเรียนรู้ (CMS), ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์, ห้องสมุดดิจิตอล และสิ่งพิมพ์ออนไลน์ 
     เครื่องมือที่ติดตั้งอยู่กับที่ (Install Appliances) 
   3. ระบบน าเสนอสื่อ (Media Presentation Systems) ห้องเรียนจ านวนมาก
หรือห้องสัมมนาจะมีอุปกรณ์ส าหรับน าเสนอสื่อที่รองรับได้หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ เครื่องอัดวีดิโอ , 
เครื่องเล่น ดีวีดี, เครื่องฉายสไลด์, กล้องฉายเอกสาร (Document Camera) เป็นต้น 
   4. ระบบควบคุมการสื่อสารระหว่างกัน (Remote Interaction Systems) 
ได้แก่ การประชุมด้วยวีดิโอ (Video Conferincing), Web Cameras และ โปรแกรมส าหรับการแชร์
ข้อมูล (Application-Sharing Suites) 
   5. ห้องที่มีอุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ (Room-Scale Peripherals) เป็น
ห้องที่สนับสนุนการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ประกอบด้วย Interactive Displays, Whiteboard 
Capture Systems เป็นต้น   
     อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Devices) 
   6. อุปกรณ์ที่ใช้รับข้อมูลและติดต่อสื่อสารส่วนบุคคล (Personal Information 
and Communication Devices) ได้แก่ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค, โทรศัพท์มือถือ, PDAs, iPods, กล้อง
ดิจิตอล, Wi-fi Finders, USB Drives และระบบ GPS 
     2.8 รูปแบบของการเรียนแบบผสมผสาน 
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   - รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยการบูรณาการสาขาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
   (มนต์ชัย เทียนทอง, 2549) ได้กล่าวถึง รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน โดย
การบูรณาการสาขาวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน จ าแนกออกกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ 
    1. แบบหลอมรวม (Infusion) เป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน ที่
หลอมรวมรายวิชาอ่ืนๆ เข้าไปด้วยกันเป็นกลุ่มวิชาอย่างกลมกลืน โดยไม่ได้แยกเป็นรายวิช าใดวิชา
หนึ่ง แต่จัดการเรียนการรู้แบบหลอมรวมไปอย่างกลมกลืนในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ถ้าเป็นการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน ผู้เรียนจะได้รับเนื้อหาที่ผสมกลมกลืนกันเป็นเรื่องเดียวกัน ท าให้เกิดความคิดรวบ
ยอดท่ีกว้างไกลและลึกซึ้ง และทราบถึงความสัมพันธ์ของรายวิชาต่าง ๆ ได้ด ี
    2. แบบคู่ขนาน (Parallel) เป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานที่ด าเนิน
หลาย ๆ วิชาคู่ขนานกัน เป็นการเรียนการสอนในชั้นเรียนจะหมายถึงการที่ผู้สอนหลายคนวาง
แผนการสอนร่วมกัน ตัดสินใจร่วมกัน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน แต่ต่างคนต่างสอน ท าให้
ผู้เรียนได้รับความรู้จากหลากหลายวิชาที่ประสานกันกลมกลืนกัน 
    3. แบบสหวิทยาการ (Multidisciplinary) เป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานที่คล้ายกันแบบคู่ขนาน แต่แตกต่างกันที่ผู้สอนหลาย ๆ คน จะวางแผนให้ผู้เรียนท า
โครงงานร่วมกัน โดยเชื่อมโยงสาขาวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
ประยุกต์องค์ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ร่วมกัน 
    4. แบบข้ามวิทยาการ (Trans-disciplinary) เป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานที่ผู้สอนหลาย ๆ คนร่วมวางแผนการสอนด้วยกันเป็นทีม เพ่ือจัดการเรียนการสอนให้กับ
ผู้เรียนเพียงกลุ่มเดียวแตกต่างกันที่สอดคล้อง 
   - การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยการบูรณาการระหว่างวิธีการและ
กระบวนการเรียนรู้ มีแนวทางในการจัดที่ค่อนข้างกว้าง ซึ่งก าหนดไว้ว่าเป็น การบูรณาการระหว่างวิธี
และกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งสามารถที่จะก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานไว้ได้ 6 
แนวทาง ดังนี้ 
     1. การบูรณาการระหว่างสถานศึกษากับบ้านพัก เพ่ือจัดกระบวนการเรียนรู้ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ตามหลักการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดย
มุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกระบบ ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ซึ่ง
แนวทางนี้ ICT จะเป็นเทคโนโลยีที่ส าคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเฉพาะการศึกษาทางไกล
แบบผสมผสาน เพ่ือให้ผู้เรียนศึกษาบทเรียนที่สถานศึกษาส่วนหนึ่ง และศึกษาที่บ้านพัก หรือสถานที่
ท างานอีกส่วนหนึ่ง ตามโปรแกรมการเรียนรู้ 
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    2. การบูรณาการระหว่างเนื้อหาสาระกับกระบวนการเรียนรู้ โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความหลากหลายตามเนื้อหาสาระบางส่วน ซึ่งพิจารณาความแตกต่างของ
ผู้เรียนเป็นหลัก ท าให้ในรายวิชาหนึ่ง ๆ มีกิจกรรมการเรียนรู้ 
    3. การบูรณาการระหว่างเนื้อหาภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ โดยการวางง
แผนการจัดสัดส่วนของการเรียนรู้ภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติให้กลมกลืนกัน เนื่องการเรียนรู้จะมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ถ้าให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติหรือทดลองด้วยตนเอง ซึ่งตรงตามทฤษฎี Learning By 
Doing ของ John Dewey 
    4. การบูรณาการระหว่างการพัฒนาความรู้กับการพัฒนาจิตพิสัย โดย
ผู้สอนจะต้องวางแผนการจัดการแสวงหาความรู้ควบคู่กับการพัฒนาจิตพิสัย ได้แก่ คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม ความสุนทรีย์ และความซึมซับ เพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้สมองซีกขวาในการเรียนรู้
เชิงมิติสัมพันธ์ และเสริมสร้างคุณธรรมมากขึ้น 
    5. การบูรณาการระหว่างวิชาต่าง ๆ ในการวางแผนให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ 
ทักษะและประสบการณ์พร้อม ๆ กันหลายสาขาวิชา เพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ในการแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตจริงแนวทางที่มีการน าไปใช้จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานมากรูปแบบ
หนึ่ง โดยเฉพาะในยุค ICT สามารถวางแผนให้ผู้ เรียนจัดการเรียนรู้หลายสาขาวิชาได้อย่างมร
ประสิทธิภาพมาก 
    6. การบูรณาการรวม โดยการผสมผสานทุกรูปแบบเข้าด้วยกันทั้งบูรณา
การวิชาต่าง ๆ การจัดกิจกรรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และสถานศึกษากับบ้านพักเข้าด้วยกันตาม
สัดส่วนที่วางไว้อย่างรอบคอบและรัดกุม เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แนวทางนี้นับว่าเป็นการผสมผสานที่มีความหลากหลายมาก
ที่สุด 
   นอกจากการจัดรูปแบบโดยค านึงถึงวิธีการและสาระการเรียนรู้แล้ว การ
ค านึงถึงเวลาและอัตราส่วนของเวลาก็เป็นสิ่งส าคัญ ในการจัดการเรียนแบบผสมผสาน 
   (อาภรณ์ ใจเที่ยง, 2540) กล่าวถึง รูปแบบการผสมผสานมาจัดวิธีการสอน ซึ่ง
สามารถจัดท าได้ใน 3 ลักษณะ ดังนี้ 
   1. การผสมผสานเป็นรายชั่วโมงหรือรายคาบ เช่น เวลา 3 ชั่วโมง เวลา 3 คาบ 
เวลา 1 ชั่วโมง รูปแบบการผสมผสานวิธีการสอนท าได้ 3 ลักษณะ คือ (โดยถือเอาการสอนแบบ
บรรยายเป็นหลัก) 
    1.1 การบรรยายอยู่กลางชั่วโมง อาจเริ่มต้นหรือปิดท้ายด้วยวิธีอ่ืน ๆ แต่
ควรบรรยายสรุปก่อนเลิก 
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    1.2 การบรรยายท้ายชั่วโมง ในการสอนโดยทั่วไปไม่จ าเป็นต้องบรรยาย
ก่อน แต่อาจต้องเริ่มด้วยกิจกรรมอ่ืนๆ ก่อนแล้วปิดท้ายด้วยการบรรยายก็ได้ 
   2. การผสมผสานเป็นรายสัปดาห์ หมายถึง การสอนในหนึ่งสัปดาห์ที่มีการสอน
ตั้งแต่ 2 ชั่วโมงขึ้น การสอนแต่ละครั้งอาจเป็น 1 ชั่วโมง หรือ 2 ชั่วโมงก็ได้ รูปแบบการผสมผสาน 
วิธีการสอนท าได้ 2 ลักษณะ คือ  
    2.1 ใช้วิธีการสอนแบบเดียวกันตลอดชั่วโมงแตกต่างกัน ถ้าสัปดาห์นั้ นมี
การสอน 2 ครั้ง ครั้งหนึ่งการบรรยายตลอด ครั้งต่อไปเปลี่ยนเป็นการอภิปรายหรือฝึกปฏิบัติแทน 
    2.2 ใช้วิธีการสอนแบบผสมผสานแต่เน้นแตกต่างกัน ถ้าใช้วิธีการผสมผสาน
ในแต่ละครั้ง ควรเน้นแตกต่างกันในแต่ละครั้งภายใน 1 สัปดาห์ 
    2.3 ใช้วิธีการสอนแบบต่อเนื่องกัน วิธีนี้นิยมสอนแบบเดียว แต่ควรเป็นการ
สอนที่มีความต่อเนื่องกัน เช่น การสอนแบบสัมมนา การสอนแบบให้รายงาน การสอนแบบโครงการ 
การสอนแบบปฏิบัติ เป็นต้น 
   3. การผสมผสานเป็นรายภาคและรายเดือน การผสมผสานจะไม่แตกต่างกัน
มากมาย ความส าคัญอยู่ตรงที่ผู้สอนก าหนดจุดมุ่งหมายอย่างไร วางแผนการสอนในลักษณะแบบใด 
ต้องการให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์อะไรบ้าง ลักษณะการผสมผสานวิธี 
    3.1 ให้หลักการและอภิปราย การวางแผนการสอนแบบนี้ ถือหลักว่า เมื่อผู้
เรียนรู้หลักการและทฤษฎีดีแล้ว ก็จะน าไปท ารายงานได้ดีข้ึน 
    3.2 เรียนรู้ด้วยตนเองน าไปสู่ข้อสรุป รูปแบบนี้น าไปสู่ข้อสรุปในภายหลัง 
    3.3 การผสมผสานรูปแบบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน รูปแบบนี้มีความเป็นอิสระไม่
มีพ้ืนฐานอะไร ผู้สอนจะเลือกแบบต่าง ๆ ให้มีการผสมผสานกัน เพ่ือจุดมุ่งหมายหลาย ๆ อย่าง และ
แลกเปลี่ยนบรรยากาศไปในตัว โดยทั่วไปจะประกอบไปด้วยการบรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบัติ 
การศึกษาด้วยตนเอง ประกอบกันไป ไม่ควรเป็นอย่างเดียวกันตลลอด และควรมีการวางแผนอย่างดี 
ไม่ให้ซ้ าซ้อนหรือเปลี่ยนแปลงบ่อยเกินไป 
   ซึ่งในปัจจุบันที่เทคโนโลยีการสื่อสาร เข้ามามีบทบาทต่อการจัดการเรียนการ
สอน การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเป็นรูปแบบที่นักการศึกษาได้
ให้ความสนใจ เพ่ือลดจุดอ่อนของเรียนในชั้นปกติ โดยใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นช่องทางในการ
ส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นองค์ความรู้ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมากมาย
ในสังคมที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น ปัจจุบันอันเนื่องมาจากวิวัฒนาการของ
เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่แพร่กระจายเข้าถึงทุกชุมชน แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ได้หมายความว่า 
การเรียนการสอนในชั้นเรียน ในระบบที่เน้นผู้สอนเป็นศูนย์กลาง (Teacher-Oriented System) จะ
ไม่มีคุณค่า เนื่องจากวิธีการเรียนการสอนแต่ละวิธีก็ย่อมจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียของแต่ละวิธีการ การ
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เรียนรู้โดยการประยุกต์ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนรู้แบบออนไลน์ผสมผสานกับการเรียนการสอน
แบบเผชิญหน้าในชั้นเรียนปกติจึงเกิดขึ้น ซึ่งเรียกว่า การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) 
ซึ่ง Bersin และคณะได้ให้เหตุผลของความจ าเป็นที่มีการเกิดขึ้นการเรียนรู้แบบผสมผสานไว้ 6 
ประการ ดังนี้ 
   1. สื่อการเรียนการสอนแต่ละชนิด มีทั้งข้อดีและข้อจ ากัดในการใช้งาน เป็นที่
ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าไม่มีสื่อใดชนิดใดที่ดีที่สุด และไม่มีสื่อชนิดใดที่มีข้อเสียมากที่สุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ผู้เรียน ประเภทของเนื้อหา และวิธีการเรียนการสอน สื่อบางชนิดอาจจะใช้ได้ผลดีส าหรับผู้เรียนบาง
กลุ่ม แต่อาจจะใช้ไม่ได้ผลดีนัก ส าหรับผู้เรียนอีกกลุ่มหนึ่ง เนื่องจากความแตกต่างของผู้เรียน ไม่ว่าจะ
เป็นพ้ืนฐานความรู้ พฤติกรรม หรือสภาพแวดล้อมต่าง ๆ รวมทั้งลักษณะของสื่อการเรียนการสอนเอง 
ก็ไม่ได้เหมาะสมกับวิธีการสอนทุกวิธี หรือเนื้อหาวิชาทุกประเภท การใช้สื่อทุกการเรียนการสอน จึง
ต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย 
   2. การใช้สื่อผสมผสาน เป็นการใช้งานที่เกิดคุณค่าสูงสุดในการเรียนรู้ โดยเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกใช้สื่อการเรียนการสอนตามความถนัด และความสามารถของตนเอง ท าให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเข้าใจ และลึกซึ้งกว่าการใช้สื่อเพียงชนิดเดียว แนวความคิดหลักของการเรียนรู้
แบบผสมผสานในทางธุรกิจคือ เลือกใช้สื่อหลากหลายชนิดให้เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
การเรียนการสอน โดยใช้งบประมาณจ านวนน้อยที่สุด จึงพบเห็นการเรียนรู้แบบผสมผสานในบริบท
ของการบริหารทรัพยากรองค์กรหรือ ERP (Enterprise Resource Planning) ในองค์สมัยใหม่ท่ัวไป 
   3. การเรียนรู้แบบผสมผสาน เป็นสิ่งส าคัญในอนาคตที่จะเข้ามาทดแทนการ
เรียนแบบอีเลิร์นนิง (e-learning) ตั้งแต่ปลายทศวรรษที่ 90 เป็นต้นมา ผู้เรียนและผู้สอนส่วนใหญ่
ตื่นตัวกับการพัฒนาการของการเรียนแบบอีเลิร์นนิง (e-learning) ทั้งการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
และการฝึกอบรมในสถานประกอบการ มีการใช้งานการเรียนแบบอีเลิร์นนิง (e-learning) อย่าง
กว้างขวางแทบทุกองค์กร ในขณะที่การใช้งานผู้เรียนหรือพนักงานจะต้องเสียเวลากับการศึกษา
บทเรียน ผ่านทางหน้าจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งแทบจะกล่าวได้ว่าไม่มีทางเลือกอ่ืน ๆ เกิดข้ึน
เลย ในการเรียนการสอน โดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นฐาน ( Internet-Based Learning) การ
เรียนรู้แบบผสมผสานจึงเกิดขึ้น เพ่ือเป็นทางเลือกใหม่ส าหรับผู้เรียนทั้งในสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ เพ่ือเข้ามาทดแทนการใช้การเรียนแบบอีเลิร์นนิง (e-learning) ท าให้เกิดทางเลือกใน
การศึกษามากกว่า และยืดหยุ่นมากกว่า ในสังคมการเรียนรู้ที่อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) เป็นช่องทางเช่นปัจจุบัน 
   4. เทคโนโลยีไม่แพร่หลายทัดเทียมกันและใช้ไม่ได้ง่าย ๆ ส าหรับผู้เรียนทุกคน 
โดยเฉพาะในกรณีของการเรียนแบบอีเลิร์นนิง (e-learning) ที่ใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่ง
ต้องการช่องทางในการสื่อสารที่มีความเร็วสูงเพียงพอที่จะรองรับการส่งผ่านสื่อขนาดใหญ่ เช่น วีดิ
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ทัศน์ ดิจิตอล หรือเสียงดิจิตอล เป็นต้น ปัญหาที่พบในการใช้สื่อเหล่านี้คือ  ผู้เรียนที่ต่อเชื่อมมาจาก
ชุมชนห่างไกล หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีแบนวิดในการสื่อสารสูงไม่เพียงพอ มักประสบกับปัญหา
ไม่สามารถใช้งานบทเรียนได้ หรือขาดความต่อเนื่องในการใช้งาน ท าให้การเรียนรู้ไม่ประสบ
ความส าเร็จ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย และอาจยุติการเรียนในที่สุด ในกรณีของซอฟท์แวร์
และระบบบริหารบทเรียนหรือ LMS (Learning Management System) ก็พบปัญหาในลักษณะ
เดียวกัน ซอฟท์แวร์บางประเภทที่ใช้ในการบริหารบทเรียน ต้องการทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
พอสมควร จึงจะใช้งานได้ดี ในขณะที่ผู้เรียนบางกลุ่มขาดความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ จึงใช้งาน
ไม่ได้ผลหรือผลไม่คุ้มค่ากับงบประมาณท่ีลงทุน 
   5. การเรียนรู้แบบผสมผสานพัฒนาง่ายกว่า การพัฒนาบทเรียนเพ่ือการเรียน
แบบอีเลิร์นนิง (e-learning) เดี่ยว ๆ เนื่องจากการเรียนรู้แบบผสมผสานเป็นการบูรณาการของสื่อ
และวิธีการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าในชั้นเรียน (Face-to-Face) 
การเรียนรู้แบบออนไลน์และสื่ออ่ืน ๆ จึงพัฒนาได้ง่ายกว่าการพัฒนาการเรียนแบบอีเลิร์นนิง (e-
learning) เพียงอย่างเดียว อีกทั้งยังสิ้นเปลืองงบประมาณน้อยกว่า รวมทั้งใช้เวลาน้อยกว่า ผู้สอน
สามารถรังสรรค์การเรียนรู้แบบผสมผสานได้ด้วยตนเอง โดยใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมา ถ้า
เปรียบเทียบกับการพัฒนาการเรียนแบบอีเลิร์นนิง (e-learning) ที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ส่วน
ใหญ่จะเป็นผลผลิตของผู้เชี่ยวชาญด้านหลักการเรียนการสอนโดยตรง 
   6. การเรียนรู้แบบผสมผสาน ได้ผลทางธุรกิจมากกว่า จากรายงานข้อค้นพบใน
ปัจจุบันพบว่า การเรียนรู้แบบผสมผสานให้ผลทางธุรกิจมากกว่าในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
    6.1 การขยายขนาดของกลุ่มผู้เรียน (Scale) เมื่อเปรียบเทียบกับการเรียน
การสอนปกติในชั้นเรียน การเรียนรู้แบบผสมผสาน สามารถขยายขนาดของผู้เรียนได้โดยไม่จ ากัด ถ้า
มีสาธารณูปโภคสนับสนุนเพียงพอกับการศึกษาออนไลน์ 
    6.2 ความรวดเร็ว (Speed) โดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการ
ส่งผ่านองค์ความรู้ ท าให้มีความรวดเร็วในการเรียนรู้ รวมทั้งมีความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 
    6.3 ปริมาณของงานที่ได้ (Throughput) ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาหรือการฝึกอบรมในสถานประกอบการ การพัฒนาบุคลากรสามารถท าได้อย่างรวดเร็วใน
ปริมาณผลงานที่มากกว่า โดยการศึกษาออนไลน์ 
    6.4 ความซับซ้อน (Complexity) การเรียนรู้แบบผสมผสาน ไม่ได้มีข้ันตอน
และกระบวนการซับซ้อนเหมือนการฝึกอบรมบางประเภท เนื่องจากเป็นการผสมผสานระหว่างการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนปกติกับการเรียนรู้แบบออนไลน์ ผู้เรียนจึงมีความคุ้นเคยมากกว่า 
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    6.5 ค่าใช้จ่าย (Cost) การเรียนรู้แบบผสมผสานไม่ต้องอาศัยความสามารถ
ของระบบบริหารการเรียนรู้ (LMS) มากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนการสอน โดยใช้การเรียน
แบบอีเลิร์นนิง (e-learning) ทั้งหลักสูตร ซึ่งโดยทั่วไปแล้วระบบบริหารการเรียนรู้ (LMS) จะมีราคา
สูง โดยที่ราคาของระบบบริหารการเรียนรู้ (LMS) จะขึ้นอยู่กับจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียน ถ้า
เป็นรุ่นที่ไม่จ ากัดจ านวนผู้เรียน จะยิ่งมีราคาสูงมาก การเรียนรู้แบบผสมผสานไม่ต้องการระบบบริหาร
การเรียนรู้ (LMS) ที่ชาญฉลาดมาก เนื่องจากในกระบวนการเรียนการสอนบางช่วงผู้เรียนจะต้องพบ
กับผู้สอนแบบเผชิญหน้า จึงไม่มีความจ าเป็นใด ๆ ที่จะต้องใช้ระบบการติดตามผู้เรียน (Tracking) ที่มี
ความสามารถเหมือนกับการเรียนการสอนด้วยการเรียนแบบอีเลิร์นนิง (e-learning) ซึ่งผู้เรียนอาจจะ
ไม่มีโอกาสพบกับผู้สอนแบบเผชิญหน้าเลย ตลอดหลักสูตร 
   2.9 การออกแบบการเรียนแบบผสมผสาน 
   รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยพัฒนาจากรูปแบบการ
ออกแบบระบบการเรียนการสอน ADDIE ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
   1. ขั้นวิเคราะห์และวางแผน (Analysis and Planning) ประกอบด้วย  
    1.1 การวิเคราะห์ผู้เรียน การปฏิบัติการองค์กร รูปแบบการเรียน และความ
ต้องการของระบบ เพ่ือใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
    1.2 วิเคราะห์ทรัพยากรที่สนับสนุนต่อการจัดกิจกรรมการเรียน 
    1.3 วิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน การวางแผน การน าไปใช้ การ
ทดสอบ และการประเมินผล 
    1.4 การวิเคราะห์แผนงาน กระบวนการท างาน การน าไปใช้ในภาพรวม 
เพ่ือน าไปสู่การสร้างวงจรในการพัฒนา และปรับปรุงรูปแบบกระบวนการท างานที่วางไว้ 
    1.5 การวิเคราะห์ความต้องการขององค์กร 
   2. ขั้นการออกแบบ (Design Solutions) ประกอบด้วย 
    2.1 ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้  
    2.2 การออกแบบให้ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
    2.3 การออกแบบประเภทของการเรียนรู้ 
    2.4 การออกแบบบริบทที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่  การท างาน การปฏิบัติ  
ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ และการเรียนแบบร่วมมือ 
    2.5 การออกแบบผู้เรียน ได้แก่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนแบบเพ่ือน
ช่วยเพื่อน การเรียนแบบผู้ฝึกสอนและผู้เรียน การเรียนแบบผู้แนะน ากับผู้เรียน  
 3. ขั้นการพัฒนา (Development) แบ่งเป็น 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 แสดงองค์ประกอบของการออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสาน 

แบบไม่ผสานเวลา 
(Asynchronous) 

แบบผสานเวลา 
(Synchronous) 

แบบเผชิญหน้า 
(Face-to-Face) 

 
- ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
- Message Boards, Forums 
& Interactive Chats 
- Knowledge bases 
Performance tools 
- EPss 
- Learning content 
management system 
- Web authoring tools 
- Browsers 
- Performance tracking 
system 
- บทความ  
- หนังสือ 
- FAQs 
- สถานการณ์จ าลอง 
- CBT 
- CD-ROM 
- Video  
- Video disc 
- Video streaming 
- การฝึกอบรมผ่านเว็บ  
(Web training) 
- Follow-up assignments 

 
- การประชุมผ่านเสียง 
- การประชุมผ่านวีดิโอ 
- การประชุมผ่านดาวเทียม 
- Online breakout room 
and labs 
- ห้องเรียนเสมือน 
- การประชุมผ่านระบบ
ออนไลน์ 
- การอภิปรายออนไลน์ 

 
- ห้องเรียนแบบดั้งเดิม 
- ห้องปฏิบัติการ 
- การพบปะ 
- การประชุม 
- มหาวิทยาลัย 
- ที่ปรึกษา 
- การเรียนแบบเพ่ือนช่วย
เพ่ือน 
- กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
- ทีมสนับสนุน 
- การแนะน าการเรียน 
- เครือข่ายการท างาน 

 
 4. ขั้นการน าไปใช้ (Implementation) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท าระบบการเรียนการสอน
บนเว็บแบบผสมผสาน ได้แก่ ผู้เรียนเพ่ือนร่วมเรียน ผู้สอน และองค์กร โดยในขั้นการน าไปใช้ต้อง
ก าหนดประเด็นการน าไปใช้ การวางแผนการน าไปใช้ การวางแผนการใช้เทคโนโลยี และการวางแผน
ในประเด็นอ่ืนที่อาจเกี่ยวข้องให้ชัดเจน 
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 5. ขั้นประเมินผล (Evaluation) การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนบนเว็บ
แบบผสมผสาน ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน รวมถึงการประเมิน 
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการเรียนการสอน 
 นอกจากนี้ (Ronghuai Huang, 2005) ได้เสนอข้ันตอนของการออกแบบการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานของ Beijing Normal University (BNU) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 
 1. ขั้นก่อนการวิเคราะห์ (Pre-Analysis) 
 2. ขั้นตอนการออกแบบกิจกรรม และการออกแบบวัสดุการเรียนรู้ (Design of Activity 
and Resources)  
 3. ขั้นตอนการประเมินผลการเรียนการสอน (Instructional Assessment) ซึ่งขั้นตอน
ของการออกแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานขั้นตอนย่อย ๆ ในการด าเนินการของขั้นตอนหลักใน
กระบวนการออกแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน ดังนี้ 
  3.1 ขั้นก่อนการวิเคราะห์ เป็นขั้นตอนแรกของการออกแบบการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน ประกอบการพิจารณาข้อมูลทั่วไป ได้แก่ 
   - การวิเคราะห์คุณสมบัติของผู้เรียน 
   - การวิเคราะห์วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ 
   - การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการเรียนรู้แบบผสมผสาน ผลลัพธ์ที่ได้จาก
ขั้นตอนแรกจะเป็นรายงานผลที่จะน าไปใช้ในขั้นต่อไป 
  3.2 ขั้นตอนการออกแบบกิจกรรมและการออกแบบวัสดุการเรียนรู้ เป็นขั้นตอนที่
สองที่น าผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนแรกมาออกแบบกิจกรรมและวัสดุการเรียนรู้ ซึ่งจ าแนกออกเป็น 3 
ส่วนย่อย ๆ ได้แก่ 
   - การออกแบบภาพรวมของการเรียนรู้แบบผสมผสาน ประกอบด้วย 
    1. กิจกรรมการเรียนรู้แต่ละหน่วยเรียน 
    2. กลยุทธ์การน าส่งบทเรียนในการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
    3. ส่วนสนับสนุนการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
   - การออกแบบกิจกรรมแต่ละหน่วยเรียน ประกอบด้วย 
    1. นิยามผลการกระท าของผู้เรียน 
    2. กิจกรรมในแต่ละวัตถุประสงค ์
    3. การจัดกลุ่มของกิจกรรมทั้งหมด 
    4. การประเมินผลในแต่ละหน่วยเรียน 
   - การออกแบบและพัฒนาวัสดุการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
    1. การเลือกสรรเนื้อหาสาระ 



 
 40 

    2. การพัฒนากรณีต่าง ๆ  
    3. การน าเสนอผลการออกแบบและการพัฒนาผลที่ได้จากขั้นตอนที่สอง 
จะเป็นรายละเอียดของการออกแบบบทเรียนในแต่ละส่วน 
  3.3 ขั้นการประเมินผลการเรียนการสอน เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการออกแบบการ
เรียนรู้แบบผสมผสาน ประกอบด้วย 
   - การประเมินผลขั้นตอนการเรียนรู้ 
   - การจัดการสอบตามหลักสูตร 
   - การประเมินผลกิจกรรมทั้งหมด 
  ผลที่ได้จากขั้นตอนสุดท้าย จะน าไปพิจารณาตรวจปรับกระบวนการออกแบบในแต่
ละขั้นที่ผ่านมาทั้งหมด เพ่ือให้การเรียนรู้แบบผสมผสานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลกับผู้เรียน
อย่างแท้จริง 
  การเรียนรูปแบบผสมผสานจึงมี ข้อประเด็นที่ควรอันเป็นเป็นประโยชน์ในการจัด
กิจกรรมตามกระบวนการเรียนรู้แบบผสมผสานให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
  1. เพ่ิมทางเลือกของวิธีการน าส่งการเรียนรู้ไปยังผู้เรียนให้มีความหลากหลายมาก
ขึ้นจะเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับผู้ออกแบบ 
  2. เกณฑ์การตัดสินความส าเร็จในการเรียนรู้แบบผสมผสานไม่ได้ใช้เพียงเกณฑ์เดียว 
เช่นรูปแบบการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ ซึ่งสามารถน ามาพิจารณาร่วมกันได้ 
  3. การออกแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานจะต้องพิจารณาประเด็นของความเร็วใน
การเรียนรู้ขนาดของผู้เรียน และการสนับสนุนช่วยเหลือผู้เรียน 
  4. สภาพแวดล้อมทางการเรียนของผู้เรียน จะมีความแตกต่างกันเป็นธรรมชาติ ซึ่ง
การจัดการเรียนรู้จะต้องสนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นส าคัญ 
  5. หน้าที่ของผู้เรียน จะต้องศึกษาและค้นพบตัวเอง เพ่ือสร้างสรรค์ความรู้ตาม
ศักยภาพของตนเอง 
  6. การออกแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานต้องการทีมงานออกแบบที่มีความรู้เรื่อง
ปรับปรุงด้านธุรกิจด้วยเช่นกัน 
  ในการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานนั้น (บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์, 2548) ได้
กล่าวถึงระดับการใช้สื่อออนไลน์เป็นตัวจัดระดับการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสาน กล่าวคือ มี
ระดับการใช้สื่อการเรียนการสอนออนไลน์มากเพียงใด ก็จะเรียกการเรียนการสอนบนเว็บแบบ
ผสมผสานตามลักษณะของการเรียกการสอนนั้น ดังนี้ 
  1. Informational: ออนไลน์ 5-10% ในชั้นเรียนมากกว่า e-learning โดยใช้ในส่วน
ของประมวลผลการสอน ตารางเวลา ประกาศข่าว  
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  2. Supplemental: ออนไลน์ 20-30% 
   - เก็บสารสนเทศ เช่น เอกสารประกอบ เอกสารประกอบการสอน 
   - การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ 
   - การติดต่อทางอีเมล์ 
  3. Blended: ออนไลน์ 56-60% เป็นการเรียนในชั้นเรียน 50% และออนไลน์อีก 
50% 
   - ใช้แทนการเรียนในชั้นเรียน (บรรยาย/สัมมนา/ปฏิบัติ) 
   - ศึกษาสื่อออนไลน์แทนฟังบรรยาย อภิปราย ท าแบบทดสอบ แบบฝึกหัด
ออนไลน์ 
  4. Distance: ออนไลน์ 90-100% มีการเรียนในชั้นเรียนน้อยกว่า หรือไม่มีเลย 
   - เป็นโปรแกรมการเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบ 
   - มหาวิทยาลัยไซเบอร์ของไทย 
   - ยังมีอยู่น้อยมาก 
  ซึ่งจากการพิจารณาโดยรวม สรุปได้ว่าอัตราส่วนของเวลาในการจัดกิจกรรมการ
เรียนแบบผสมผสานในปัจจุบันจะต้องมีสัดส่วนของการเรียนแบบออนไลน์เป็นส่วนประกอบเสมอ จะ
มีอัตรามากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับลักษณะของผู้ออกแบบในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่
จะเป็นผู้ก าหนดอัตราส่วนด้วยตนเอง โดยอาศัยการวิเคราะห์องค์ประกอบในด้านต่าง ๆ เป็นปัจจัยใน
การก าหนดอัตราส่วนที่เหมาะสมของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
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 วิธีการสอนการอ่านแบบ KWL (Know-Want-Learned)  
 ความหมายของวิธีการเรียนรู้แบบ KWL (ทัศพร เกตุถนอม, 2547) กล่าวว่า วิธีการ
เรียนรู้แบบ KWL หมายถึง กลวิธีการสอนเพ่ือความเข้าใจและการสรุปความที่มีขั้นตอนเป็น
กระบวนการโดยตัวย่อต่างๆ ดังนี้  K=Know หมายถึง ความรู้ที่มีอยู่แล้ว W=Want to Know 
หมายถึง สิ่งที่ต้องการรู้ L=Learned หมายถึง สิ่งที่รู้หลังจากเรียนแล้ว (สุวิทย์ มูลค า, 2545b) ให้
ความหมายของวิธีการเรียนรู้แบบ KWL ไว้ว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้ เรียนมีทักษะ
กระบวนการอ่าน ซึ่งสอดคล้องกับทักษะการคิดอย่างรู้ตัวว่าตนก าลังคิดอะไร มีวิธีคิดอย่างไรสามารถ
ตรวจสอบความคิดของตนเองได้ และสามารถปรับเปลี่ยนกลวิธีการคิดของตนเองได้ โดยผู้เรียนจะ
ได้รับการฝึกให้ตระหนักในกระบวนการท าความเข้าใจตนเอง มีการวางแผน ตั้งจุดมุ่งหมาย ตรวจสอบ
ความเข้าใจของตน มีการจัดระบบข้อมูลเพื่อการดึงมาใช้ภายหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 สรุปได้ว่า วิธีการเรียนรู้แบบ KWL เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ฝึกทักษะการคิดอย่างรู้ตัวว่าตน
ก าลังคิดอะไร มีวิธีการคิดอย่างไร ซึ่งแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้น K=Know หมายถึง ความรู้ที่มีอยู่
แล้ว ขั้น W=Want to know หมายถึง สิ่งที่ต้องการรู้ ขั้น L=Learned หมายถึง สิ่งที่รู้หลังจากเรียน
แล้ว 
           แม้จุดประสงค์ของวิธีการ KWL มีเพ่ือสอนภาษาแต่สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการ
เรียนวิชาอ่ืนๆที่มีการอ่านเพ่ือท าความเข้าใจ เช่น วิชาสังคมศึกษา และวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี 
เนื่องจากวิธีการ KWL เน้นกระบวนการอ่าน ซึ่งสอดคล้องกับการฝึกทักษะการคิดอย่างรู้ตัวอย่างที่
รู้จักกันในชื่ออภิปัญญา(Metacognition) กล่าวคือ ผู้เรียนจะได้รับการฝึกให้ตระหนักในกระบวนการ
ท าความเข้าใจตนเอง มีการวางแผน ตั้งจุดมุ่งหมาย ตรวจสอบความเข้าใจของตน มีการจัดระบบ
ข้อมูลเพ่ือการดึงมาใช้ภายหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการ KWL จึงมีประโยชน์ต่อผู้เรียนในการฝึก
ทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์  เขียนสรุป และน าเสนอ ซึ่ งเป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้ เรียน               
(ผจงกาญจน์ ภู่วิภาดาวรรธน์, 2533) 
           การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL เป็นแนวคิดของ ดอนน่า โอเกิล (Ogle 1986) ที่
น ามาใช้ในการสอนอ่านซึ่งเป็นอักษรย่อของค าว่า Know, Want to Know และ Learned ตามล าดับ
ซึ่งค าว่า Know(K) หมายถึง รู้อะไรบ้างจากเรื่องที่อ่าน หรือ หัวเรื่องที่ก าหนด โดยที่ยังไม่ต้องอ่านใน
รายละเอียดเพื่อถามความรู้เดิม เรื่องราว สาระส าคัญ หรือ เหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง Want to Know(W) 
หมายถึง ต้องการอะไรจากเรื่องที่อ่าน จากบทอ่าน โดนคิดต่อเนื่องจากขั้น (K) คือ รู้อะไรจากเรื่อง
อ่านบ้าง และต้องการรู้อะไรเพ่ิมเติมจากเรื่องที่อ่านต่อไป ถ้าในขั้น K ได้อ่านโดยละเอียดแล้ว 
Learned(L) เกิดการเรียนรู้อะไรบ้าง โดยที่ทั้งขั้น K,W และ L จะต้องเขียนตอบลงในแบบฟอร์ม หรือ
ตาราง K,W และ L ที่เตรียมไว้จากเรื่องที่ก าหนดให้อ่าน ทุกขั้นตอนนักเรียนช่วยกันระดมความคิด
เพ่ือให้ได้ค าตอบเพ่ิมเติม ติดตามดูแลช่วยเหลือ ยิ่งฝึกมากเท่าใด จะช่วยให้นักเรียนสามารถอ่านและ
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ใช้ความคิดมากยิ่งขึ้น การจัดการเรียนรู้แบบ KWL (Know-Want-Learning) สอนให้นักเรียนมีทักษะ
กระบวนการอ่าน สอดคล้องกับทักษะการคิดอย่างรู้ตัวว่าตนเองคิดอะไร มีวิธีคิดอย่างไร (เป็นการ
สอนความคิดรวบยอด) มีการจัดระบบข้อมูลเพ่ือดึงมาใช้ในภายหลังอย่างมีประสิทธิภาพนิยมใช้ใน
กรณีที่ให้ผู้เรียนได้อ่านหรือศึกษาเรื่องราวอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วต้องการให้เกิดความคิดรวบยอดใน
สิ่งที่อ่าน ถือเป็นการฝึกทักษะการอ่านอีกด้วยวิธีนี้ส่งผลให้ค าตอบของผู้เรียนต่างกันไม่จ าเป็นต้อง
เหมือนกันจะช่วยสะท้อนความคิดความเข้าใจในเรื่องที่อ่านและยังน ามาใช้เมื่อต้องการเริ่มต้นหน่วย
การเรียนรู้และค้นหาสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้มาแล้วเกี่ยวกับหัวข้อนั้นและสิ่งที่นักเรียนต้องการเรียนรู้
ใหม่ กรณีเช่นนี้ท าให้ครูสามารถจัดการเรียนที่ตอบสนองความต้องการความสนใจของผู้เรียนได้และ
เมื่อผู้เรียนได้เรียนไปแล้วก็ให้เข้าสรุปทบทวน ข้อมูลส่วนนี้จึงในไปใช้ประโยชน์ในส่วนของการ
ประเมินของครูได้ เทคนิค K-W-L นี้ Ogle ได้พัฒนาขึ้นส าหรับช่วยการอ่านเพ่ือความเข้าใจ เป็น
เทคนิคที่ชี้แนะให้ผู้อ่านใช้ขั้นตอนต่างๆ เทคนิคนี้สามารถประยุกต์ใช้กับการค้นหาวิธีการต่างๆทาง
คณิตศาสตร์หรือวิชาอ่ืนๆได้ การเรียนแบบ K-W-L ในภายหลังได้รับการพัฒนาแต่ยังคงรูปเดิมไว้ แต่
เพ่ิมการเขียนผังสัมพันธ์ทางความหมายสรุปเรื่องที่อ่านและมีการน าเสนอเรื่องที่อ่าน (สุวิทย์ มูลค า, 
2545a) 
 กระบวนการสอนด้วยเทคนิค KWL มีดังต่อไปนี้ (วัชรา เล่าเรียนดี, 2547) 
           1. ขั้นกิจกรรมก่อนเรียน 
  ขั้นที่ 1) K-“what I Know”:”ฉันรู้อะไร(แล้วบ้าง)”หรือ”what I Think I Know”:” 
ฉันคิดว่าฉันรู้อะไร” ครูช่วยกระตุ้นความรู้และประสอบการณ์เดิมของนักเรียนที่เกี่ยวกับหัวข้อเรื่อง
ของบทอ่านและเนื้อหาในบทอ่าน 
  ขั้นที่ 2) W-“what I Want to Find Out”:”ฉันต้องการค้นพบอะไร”หรือ”what I 
Want to Learn”:”ฉันต้องการเรียนรู้อะไรบ้าง” นักเรียนจะบันทึกสิ่งที่นักเรียนต้องการเรียนรู้จาก
บทอ่านลงในสมุดในช่องที่ 2 คือ ช่อง “W” กิจกรรมนี้จะช่วยให้นักเรียนก าหนดวัตถุประสงค์ในการ
อ่าน อีกท้ังยังสร้างแรงจูงใจในการอ่านด้วย 
           2. ขั้นฝึกกิจกรรมระหว่างอ่าน 
  ขั้นนี้เป็นขั้นตรวจสอบความถูกต้องระหว่าง วามเข้าใจของผู้อ่านกับสิ่งที่อ่านนั้นโดย
ให้นักเรียนเสาะหาเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง เพ่ือตอบค าถามที่ผู้เขียนตั้งไว้ตอนต้น หรือตอนท้ายของ
บทอ่านครูกระตุ้นให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ว่า บทอ่านแต่ละตอนนั้น ผู้เขียนแสดงแบบแผนการจัด
เนื้อหาสาระประเภทใด เพ่ือช่วยในการจับประเด็นส าคัญของบทอ่าน หรือใจความหลักและ
รายละเอียดของบทอ่าน 
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           3. กิจกรรมหลังการอ่าน 
  ขั้นที่ 3) L-“What I Have Learned”:”ฉันได้เรียนรู้อะไรไปแล้ว” หลังจากการอ่าน
บทอ่านแล้ว นักเรียนได้รับข้อมูลความรู้ใหม่หรือเรื่องที่นักเรียนต้องการเรียนรู้จากบทอ่านและเขียน
บันทึกในช้องที่ ๓ (L) แล้วเสนอความคิดในรูปแบบของแผนภูมิโครงสร้าง โดยการแลกเปลี่ยนกัน
ระหว่างเพ่ือน เพ่ือฝึกให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ และจัดระบบความรู้ความติดขณะเดียวกัน เป็นการ
ฝึกทักษะการพูด และการเขียนสรุปประเด็นส าคัญของบทอ่านไปด้วย 
  ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL มีดังนี้ (สุวิทย์ มูลค า, 2545a) 
   1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ครูจัดกิจกรรมกระตุ้นความสนใจของนักเรียน เพ่ือ
เชื่อมโยงเข้าสู่เรื่องที่จะอ่าน เช่น ให้ดูภาพที่สัมพันธ์กับเรื่องที่อ่าน เกมทางการศึกษา การใช้ค าถาม 
พร้อมทั้งแจกและอธิบายการด าเนินกิจกรรมตามใบงาน 
   2. ขั้นกิจกรรมการอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค KWL มีข้ันตอนดังนี้ 
    ขั้นที่ 1 กิจกรรมก่อนการอ่าน เรียกว่า K (What we know) คือ นักเรียนรู้
อะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่าน โดยครูกระตุ้นหรือถามให้นักเรียนระดมสมองถึงสิ่งที่นักเรียนรู้แล้ว 
น าข้อมูลบันทึกไว้ในตารางช่อง K (What we know)  
    ขั้นที่ 2 กิจกรรมระหว่างการอ่าน เรียกว่า W (What we want to know) 
คือนักเรียนต้องการรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่าน โดยให้นักเรียนก าหนดค าถามร่วมกับครู แล้วบันทึก
ค าถามอยู่ในช่อง W (What we want to know) 
    ขั้นที่ 3 กิจกรรมหลังการอ่าน เรียกว่า L (What we have learned) คือ
นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากเรื่องที่อ่าน โดยภายหลังจากการอ่านเรื่อง นักเรียนเลือกข้อมูลที่ได้จาก
การอ่านมาตอบค าถามที่ก าหนดไว้ในช่อง W แล้วน าข้อมูลมาเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลเดิมที่ตนเองมี
อยู่กับข้อมูลใหม่ที่ได้รับ ตลอดจนจัดล าดับข้อมูล แล้วบันทึกลงในช่อง L 
   3. ขั้นการวัดและประเมินผล ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาด้วยการ 
ซักถามหรือตรวจเฉลยแบบฝึกหัดร่วมกัน 
 
  จากขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL ดังกล่าว ผู้วิจัยได้สรุปและ
ใช้ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดของ สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 กิจกรรมก่อนการอ่าน เรียกว่า ขั้น K (What we know) คือ
ผู้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่าน ขั้นที่ 2 กิจกรรมระหว่างการอ่าน เรียกว่า W (What we 
want to know) คือผู้เรียนต้องการรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่าน ขั้นที่ 3 กิจกรรมหลังการอ่าน 
เรียกว่า L (What we have learned) คือผู้เรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากเรื่องที่อ่าน 
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 3.1 ความหมายวิธีการอ่านแบบ KWL 
 กลวิธีการอ่านโดยใช้เทคนิค K-W-L หมายถึง การจัดกิจกรรมการอ่านที่ท าให้ผู้อ่านใช้
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติของตนที่มีอยู่ในขณะนั้นไปช่วยตีความในเนื้อเรื่องที่อ่านโดยใช้ทักษะการอ่าน 
คือ การคาดคะเน การตรวจสอบความถูกต้องของการคาดคะเน การตั้งค าถาม และการใช้ความรู้ 
ประสบการณ์เดิมของนักเรียน จากนั้นก็น าความรู้ที่นักเรียนได้จากการอ่านไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ
ตามความเหมาะสม  
 
 3.2 กระบวนการอ่านแบบ KWL  
 กลวิธีการอ่านโดยใช้เทคนิค K-W-L ได้รับพัฒนาโดย (Carr & Ogle, 1987) ได้เสนอแนะ
เกี่ยวกับกลวิธีการอ่านโดยใช้เทคนิค K-W-L นี้ว่าเป็นกลวิธีการอ่านที่ผู้อ่านใช้ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
ของตนที่มีอยู่ในขณะนั้นไปช่วยตีความในเนื้อเรื่องที่อ่าน และยังเป็นการบูรณาการทักษะต่างๆ เช่น 
การอ่าน การคิด การพูด การเขียน และการแสดงออกไปพร้อมๆกัน ซึ่งมุ่งให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ 
 K ในกระบวนการ K-W-L หมายถึง What you know เป็นขั้นตอนที่นักเรียนตรวจสอบ
หัวข้อเรื่องว่าตนเองมีความรู้เกี่ยวกับหัวข้อเรื่องมากน้อยเพียงใด เป็นการน าความรู้เดิมมาใช้เพราะ
การเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้พ้ืนฐานและประสบการณ์ของผู้เรียนเป็นสิ่งส าคัญในการจัด
กิจกรรมก่อนการอ่านซึ่งเป็นการเตรียมนักเรียนในการเรียนรู้เนื้อหาใหม่ การบูรณาการระหว่างความรู้
พ้ืนฐานและเรื่องที่นักเรียนจะอ่านเป็นสิ่งช่วยให้นักเรียนสามารถสร้างความหมายของบทอ่านได้ดีและ
ผู้อ่านควรได้รับการกระตุ้นความรู้พ้ืนฐานให้เหมาะสม ดังนั้นในขั้นตอนนี้ทฤษฎีประสบการณ์เดิม ซึ่ง
เป็นทฤษฎีว่าด้วยหลักการน าความรู้พ้ืนฐาน ความรู้เกิดและประสบการณ์เดิมมาใช้ในการเรียนการ
สอน จึงเป็นทฤษฎีเกี่ยวข้องที่ส าคัญมาก 
             W ในกระบวนการ K-W-L หมายถึง what you want to know เป็นขั้นตอนที่นักเรียน
จะต้องถามตนเองว่าต้องการรู้อะไรในเนื้อเรื่องที่จะอ่านบ้าง ซึ่งค าถามที่นั กเรียนสร้างขึ้นก่อน การ
อ่านนี้ เป็นการตั้งเป้าหมายในการอ่าน และเป็นการคาดหวังว่าจะพบอะไรในบทอ่านบ้าง 
 L ในกระบวนการ K-W-L หมายถึง what you have learned เป็นขั้นตอนที่นักเรียน
ส ารวจว่าตนเองได้เรียนรู้อะไรบ้างจากบทอ่าน โดยนักเรียนจะหาค าตอบให้กับค าถามที่ตนเอง  ตั้งไว้
ในขั้นตอน W และจดบันทึกสิ่งที่ตนเองเรียนรู้ 
 
 3.3 ขั้นตอนการสอนอ่านแบบ KWL 
  ขั้นกิจกรรมก่อนอ่าน 
  ขั้นที่ 1 K - “What you know” “รู้อะไรบ้าง” หรือ “นักเรียนรู้อะไร” (แล้วบ้าง)” 
                  1) ให้นักเรียนส ารวจแบบเรียน 1 บท 



 
 46 

                 2) ให้นักเรียนลองนึกว่าตนเองรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับหัวข้อนั้น 
                  3) ครูเขียนค าตอบไว้บนกระดานด า 
 ครูช่วยกระตุ้นความรู้และประสบการณ์เดิมของนักเรียนที่เก่ียวกับหัวข้อเรื่องของบทอ่าน
และเนื้อหาในบทอ่าน โดยตั้งค าถามว่า จากหัวข้อเรื่องนี้นักเรียนเคยทราบเกี่ยวกับอะไรบ้าง ครูจดไว้
บนกระดานด า ขณะเดียวกันให้นักเรียนเขียนข้อความดังกล่าวลงในกระดาษแบบฝึกหัด กิจกรรมช่วง
นี้ เรียกว่า “K” ซึ่งย่อมาจาก “What you know” ชี้ให้เห็นว่าในการอ่านนั้น นักเรียนไม่ได้เริ่มต้น
จากศูนย์ แต่มีความรู้พ้ืนฐานบางประการที่อาจน าไปช่วยในการชี้แนะหรือตีความในเรื่องที่อ่านได้ 
 หลังจากที่นักเรียนให้ข้อมูลถึงสิ่งที่ตนเอง “รู้อะไรมาแล้ว” ครูจึงบอกให้นักเรียนส ารวจ
เนื้อหาสาระในบทอ่านที่อ่าน และจัดแบ่งหัวข้อตามล าดับ 
                 ขั้นที่  2 W – “What you want to know” “ต้องการรู้อะไร” หรือ “นักเรียน
ต้องการเรียนรู้อะไรบ้าง” 
  ครูเขียนตัวอักษร “W” บนกระดานด า ซึ่งมาจาก “What you want to know” 
โดยถามนักเรียน จากหัวข้อเรื่องดังกล่าว นักเรียนต้องการเรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง หรือต้องการค้นหา
อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทอ่านนี้บ้าง ในขณะเดียวกัน นักเรียนจะบันทึกสิ่งที่นักเรียนต้องการเรียนรู้จาก
บทอ่านลงในกระดาษแบบฝึกหัดในช่องที่ 2 คือช่อง “W”กิจกรรมนี้จะช่วยให้นักเรียนก าหนด
วัตถุประสงค์ในการอ่าน อีกท้ังยังสร้างแรงจูงในการอ่านด้วย 
  ขั้นที่ 2 นี้ค่อนข้างยากส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถในระยะแรก แต่เมื่อครูให้ฝึก
ประสบการณ์อย่างต่อเนื่องไปหลายๆสัปดาห์ ที่ไม่ใช่การหาค าตอบจากแบบเรียน แต่ต้องการเรียนรู้ที่
จะหาค าตอบจากแหล่งข้อมูลอื่น ดังนั้น การเรียนรู้ไม่ได้หยุดยิ่งเพียงแค่ในแบบเรียนเท่านั้น 
  ขั้นกิจกรรมระหว่างอ่าน 
  ครูให้นักเรียนอ่านบทอ่านในแบบเรียน ถ้าเป็นบทอ่านในระดับความยากง่ายปกติ
นักเรียนสามารถอ่านเองได้ ครูจึงให้อ่านบทเรียนในใจ แต่ถ้าบทอ่านนั้นยากส าหรับนักเรียน ครูจ้องให้
ความช่วยเหลือหรืออ่านให้นักเรียนฟัง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้จากบทอ่าน หลังจากท่ีบันทึกสิ่งที่เรียนรู้
ไปแล้ว นักเรียนมักต้องการที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันในกลุ่ม ครูอาจจัดอภิปรายหัวข้อนี้ 
  ขั้นนี้เป็นขั้นตรวจสอบความถูกต้องระหว่างความเข้าใจของผู้อ่านกับสิ่งที่อ่านนั้น 
โดยให้นักเรียนเสาะหาเนื้อหาสาระท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อตอบค าถามที่ผู้เขียนตั้งไว้ตอนต้นหรือตอนท้ายของ
บทอ่าน และเพ่ือไขเนื้อหาสาระที่ต้องการทราบ ตามที่ได้ตั้งจุดประสงค์ของการอ่านในช่อง “W” 
หลังจากนั้น ครูต้องกระตุ้นให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ว่า บทอ่านแต่ละตอนนั้น ผู้เขียนแสดงแบบ
แผนการจัดเนื้อหาสาระประเภทใด เพ่ือช่วยในการจับประเด็นส าคัญของบทอ่าน หรือหาใจความหลัก
และรายละเอียดของบทอ่าน จากกิจกรรมขั้นนี้แสดงว่า ในการอ่านโดยอาศัยความรู้เกิดของนักเรียน
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ประกอบกับความใฝ่รู้ของเขา ท าให้นักเรียนได้ฝึกอ่านตีความและตรวจสอบความถูกต้องตลอดเวลาที่
อ่าน 
  ขั้นกิจกรรมหลังการอ่าน 
  ขั้นที่ 3 L – “what you have learned” “เรียนรู้อะไรแล้วบ้าง” หรือ “นักเรียน
ได้เรียนรู้อะไรแล้วบ้าง” 
  หลังจากการอ่านบทอ่านแล้ว นักเรียนได้รับข้อมูลความรู้ใหม่หรือเรื่องที่นักเรียน
ต้องการเรียนรู้จากบทอ่าน ครูให้นักเรียนเขียนบันทึกลงในกระดาษแบบฝึกหัด คือช่อง “L” ซึ่งย่อมา
จาก “What you have learned” แล้วให้นักเรียนน าเสนอความคิดในรูปแบบของแผนภูมิโครงสร้าง 
โดยการแลกเปลี่ยนกันระหว่างเพ่ือน เพ่ือฝึกให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ และจัดระบบความรู้ 
ความคิด ขณะเดียวกันเป็นการฝึกทักษะการพูดและการเขียนสรุปประเด็นส าคัญของบทอ่านไปด้วย 
                 ขั้นที่  4 H – “How you can learn more” “เรียนรู้ เ พ่ิมเติมได้อย่างไร” หรือ 
“นักเรียนสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้อย่างไร” 
                 เมื่อนักเรียนได้รับข้อมูลความรู้ใหม่หรือเรื่องที่นักเรียนต้องการเรียนรู้จากบทอ่าน
แล้ว ในขั้นนี้เป็นขั้นที่ครูให้นักเรียนค้นหาว่านักเรียนสามารถเรียนรู้เพ่ิมเติมได้อย่างไรเกี่ยวกับหัวข้อ
เรื่องที่อ่าน ครูให้นักเรียนเขียนบันทึกลงในกระดาษแบบฝึกหัด คือช่อง “H” ซึ่งย่อมาจาก “How 
you can learn more” เพ่ือช่วยให้นักเรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมจากแหล่งต่างๆและเป็น
การส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการขยายความรู้ความคิดให้กว้างหรือลึกซึ้งมาก
ยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสะดวกต่อการค้นคว้าหาความรู้ในครั้งต่อไป 
  การบันทึกข้อมูลตามกิจกรรมในขั้น K W L และ H นั้นผู้สอนควรให้ผู้เรียนบันทึก
โดยใช้ตาราง 4 ช่อง ดังตัวอย่างข้างล่าง 
 

ตารางที่ 2 แบบบันทึกข้อมูลกิจกรรมในขั้น K W L และ H 
K 

(นักเรียนรู้อะไรบ้าง) 
W 

(นักเรียนต้องการรู้อะไร) 
L 

(นักเรียนได้เรียนรู้อะไร) 
H 

(นักเรียนเรียนรู้เพิ่มเติมได้อย่างไร) 
 
 
 
 
 

   

 

 
 
  ดังนั้นจะเห็นว่า การฝึกกลวิธีการอ่านโดยใช้เทคนิค K-W-L-H ซึ่งในช่อง K นั้นจะ
ช่วยให้นักเรียนดึงความรู้ ประสบการณ์ และทัศนคติเดิมของตนออกมา เพ่ือให้พร้อมในการที่จะ



 
 48 

ตีความข้อความที่จะอ่าน ช่อง W จะช่วยสร้างแรงจูงใจ มีวัตถุประสงค์ในการอ่าน ช่อง L จะส่งเสริม
ให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาที่อ่านอย่างถูกต้อง ทั้งเป็นการฝึกการคิดวิเคราะห์ จัดระบบข้อมูลประเภท
โครงสร้างความเรียนโดยการน าเสนอเป็นแผนภูมิหรือการจดบันทึกในโครงสร้างความเรียนประเภท
ต่าง ๆ  และในช่อง H จะช่วยส่งเสริมการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมจากแหล่งต่าง ๆ เกี่ยวกับเนื้อเรื่อง
ที่อ่าน เช่น งานวิจัย พิพิธภัณฑ์ วิดีโอ Internet เป็นต้น 
  ในการฝึกกลวิธีการอ่านโดยใช้เทคนิค K-W-L-H นี้สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Schmitt and Baumann และ  Beth and Hermann ที่ ไ ด้ เ ส นอแนว ในกา ร พัฒนาควบคุ ม
กระบวนการอ่านโดยสอนให้ผู้ อ่านรู้จักกระบวนการอ่าน ท าให้ผู้ อ่านอ่านบทอ่านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยที่ผู้อ่านรู้จักวางแผนการอ่าน รู้จักเชื่อมโยงความรู้เดิมกับเนื้อหาของบทอ่าน มี
ความสามารถในการแก้ปัญหามีการตั้งวัตถุประสงค์ในการอ่าน อันจะน าไปสู้ความเข้าใจในการอ่าน
ต่อไป 
  กลวิธีการอ่านที่  Schmitt and Baumann และ Beth and Hermann ได้เสนอ
แนวทางในการพัฒนาการควบคุมการอ่านด้วยการผสมผสานในขั้นตอนการฝึกกลวิธีการอ่าน 3 
ขั้นตอนดังนี้ (Schmitt and Baumann 1986; Beth and Hermann 1990 อ้างถึงใน (วารุณี อุดม
ธาดา, 2537) 
  ขั้นที่ 1 กิจกรรมก่อนการอ่าน (Pre-reading activities) กระท ากิจกรรมต่อไปนี้ 
  1. กระตุ้นความรู้เดิม โดยบอกนักเรียนว่านักเรียนจะเข้าใจได้ง่ายขึ้น ถ้ารู้จักใช้สิ่งที่
รู้อยูแ่ล้วที่เก่ียวข้องกับเรื่องท่ีอ่านมาช่วยท าความเข้าใจ ให้นักเรียนอภิปรายว่าสิ่งใดที่รู้แล้วบ้าง 
  2. ให้นักเรียนคาดคะเนหรือท านายสิ่งที่จะมีในเนื้อเรื่องโดยบอกเหตุผลของการ
ท านายล่วงหน้าว่าจะเป็นแนวทางให้ผู้อ่าน อ่านเพ่ือประเมินผลการท านายนั้นๆ เช่น การท านายการ
กระท าของตัวละคร ท านายปัญหาและการแก้ปัญหา และท านายผลที่จะเกิดตามมา การท านายที่
สมเหตุสมผลท าให้ด้วยการอาศัยความรู้ 
  3. ตั้งวัตถุประสงค์การอ่าน บอกนักเรียนว่าควรอ่านเรื่องอย่างมีจุดหมายในใจเพราะ
จะช่วยก าหนดกรอบความสนใจ และเพ่ิมความตื่นตัวในการท าความเข้าใจการท านายที่ตั้งไว้จะเป็น
แหล่งของเป้าหมายการอ่าน 
  4. ตั้งค าถาม อธิบายถึงผลดีของการตั้งค าถามก่อนอ่านให้นักเรียนทราย การตั้ง
ค าถามอาจพิจารณาจากชื่อเรื่อง 
  ขั้นที่ 2 กิจกรรมระหว่างอ่าน (Guided reading activities) 
  1. หยุดเป็นช่วงๆ เพื่อย่อและทบทวนใจความส าคัญ 
  2. ประเมินผลการท านายและตั้งการท านายใหม่ ขณะอ่านต้องหาค าตอบให้แก่การ
ท านายไว้ในตอนแรก และเม่ือพบข้อเท็จจริงใหม่จะต้องปรับการคาดคะเนหรือตั้งขึ้นใหม่ 
  3. การเชื่อมโยงความรู้ ใหม่เข้ากับความรู้ที่มีอยู่แล้ว ให้นักเรียนกระท าสิ่งนี้
ตลอดเวลาเมื่อพบแนวคิดใหม่ หรือค าใหม่ๆ 
  4. การตั้งค าถาม ถามตัวเองฝึกให้นักเรียนถามตัวเองในขณะอ่าน 
            ขั้นที่ 3 กิจกรรมหลังการอ่าน (Post-reading activities) 
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  1. การย่อบทอ่านทั้งหมด โดยการย่อเอาแต่ใจความส าคัญ อาจท าโดยการอภิปราย
กลุ่มหรือเขียนย่อเป็นรายบุคคล 
  2. การประเมิลผลการท านาย เป็นการอภิปรายถึงการท านาย เช่น ท านายถูกได้
อย่างไร ข้อมูลอะไรที่ท าให้เปลี่ยนการท านาย 
  3. การตรวจสอบจุดประสงค์ของการอ่านที่ตั้งไว้ ให้นักเรียนกลับไปตรวจสอบหลัง
การอ่านจบว่าได้บรรลุจุดประสงค์ท่ีตั้งไว้หรือไม่ 
  4. การซักถามถึงสิ่งที่อ่านทั้งหมด ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่ได้อ่านนั้น ให้
ครอบคลุมทั้งเรื่อง 
  5. ครูให้นักเรียนตอบสนองในสิ่งที่อ่าน โดยให้นักเรียนกล่าวสรุปสิ่งที่นักเรียนได้จาก
การอ่าน ว่าตนมีความคิดหรือมีความรู้สึกต่อสิ่งที่อ่านอย่างไร 
  จากแนวทางการฝึกวิธีการอ่านพอจะสรุปได้ดังนี้ คือ ขั้นกิจกรรมก่อนอ่าน ให้ผู้เรียน
ได้ใช้ความรู้เดิมในการสอนอ่าน เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจในเรื่องที่จะอ่านมากขึ้น และมีการถามค าถาม
ก่อนการอ่านที่ต้องการรู้  ขั้นกิจกรรมระหว่างอ่าน เพ่ือเป็นการตรวจสอบเรื่องที่อ่านกับสิ่งที่ผู้เรียน
คาดเดาและอาศัยความรู้หรือประสบการณ์เดิมของผู้เรียนช่วยตีความ และจับประเด็นส าคัญในเรื่องที่
อ่าน กิจกรรมหลังการอ่านจะเป็นการทดสอบความเข้าใจในการอ่าน และสรุปแนวความคิดที่ผู้เรียนได้
จากการอ่าน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าใจในเรื่องที่อ่านมากยิ่งขึ้น 
  เทคนิคและวิธีการในการสอนวิธีการอ่านข้างต้น มีวัตถุประสงค์ท่ีจะส่งเสริมให้ผู้อ่าน
เป็นผู้ที่รู้จักคิด รู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถควบคุมการอ่านของตนเอง โดยไม่ต้องพ่ึงพา
ผู้สอนตลอดไป โดยการใช้ทักษะในการตั้งค าถาม การคาดเดา และการใช้ความรู้หรือประสบการณ์
เดิม เพื่อช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่านของตนเองให้ดียิ่งขึ้น 
 
  3.4 ประโยชน์ของวิธีการอ่านแบบ KWL 
 จากการศึกษาเทคนิค K-W-L ตามแนวคิดของ (Carr & Ogle, 1987) ว่าการอ่านด้วยวิธีนี้มี
ข้อดีและเป็นประโยชน์ส าหรับผู้อ่าน ดังนี้ 
  1. เป็นการสอนที่ผู้อ่านได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมกลุ่ม เป็นการฝึกการยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น การท างานกับผู้อื่น 
  2. เป็นการสอนการอ่านที่ท าให้ผู้อ่านไม่เบื่อหน่าย เพราะได้ท ากิจกรรมเองโดย
ตลอด 
  3. เป็นการสอนการอ่านที่ผู้อ่านประเมินความเข้าใจการอ่านได้ด้วยตนเอง 
  4. ผู้อ่านได้ฝึกการคิดวินิจฉัย ตัดสินใจเกี่ยวกับข้อเท็จจริงในสถานการณ์ที่พบ 
  5. เป็นการสอนการอ่านที่ผู้อ่านสามารถตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่าน และสามารถคิด
คาดการณ์ล่วงหน้าจากเรื่องที่อ่านได้ด้วยตนเอง 
  6. เป็นการฝึกผู้เรียนให้มีทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนสรุป และน าเสนอด้วย
ตนเอง 
  7. สามารถใช้เทคนิค K-W-L เริ่มต้นหน่วยการเรียนและค้นหาสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้
มาแล้วในหัวข้อนั้นและสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ใหม่ 
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  8. เป็นการสอนอ่านที่ท าให้ผู้อ่านได้ฝึกการคิดที่เป็นระบบ 
 
การอ่านและการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
 4.1 ความหมายของการอ่าน 
 นักวิชาการด้านการอ่านท้ังในและต่างประเทศ ได้อธิบายความหมายของการอ่านไว้ ดังนี้ 
 (เสงี่ยม โตรัตน์, 2524) การอ่านเป็นทักษะที่สลับซับซ้อนทักษะหนึ่งซึ่งผู้อ่านแต่ละคนใช้
ในการหาความหมายจากสิ่งที่เขียน ไว้ตลอดจนความสามารถในการอ่านออกเสียงสิ่งพิมพ์นั้น ๆ ได้
ถูกต้อง แต่การอ่าสนออกเสียงจะจัดเป็นการอ่าน เมื่อผู้อ่านสามารถจับใจความส าคัญของประโยค
หรืออนุเฉท (Paragraph) ได้ การอ่านจึงจัดเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ใช้ส าหรับเข้าใจสิ่งต่างๆ ในการ
หาความสุขส่วนตัว 
 (สมพร มันตะสูตร แพ่งพิพัฒน์, 2534) กล่าวว่า การอ่านคือการรับรู้ความหมายจาก
ถ้อยค าที่ตีพิมพ์อยู่ในสิ่งพิมพ์ หรือหนังสือ โดยมีผู้อ่านรับรู้ว่าผู้เขียนได้สื่อสาร หรือให้สาระอะไรมายัง
ผู้อ่านทั้งในด้านความคิด ความรู้ ความหมาย ความสัมพันธ์กับสิ่งอ่ืน ผู้เขียนตั้งใจแสดงความคิดเห็น
อย่างไร มีความหมายอย่างไร เกี่ยวข้องถึงอะไรบ้าง ล าดับขั้นตอนของการอ่านจะเริ่มต้นตั้งแต่ท า
ความเข้าใจในถ้อยค าแต่ละค า กลุ่มค าแต่ละกลุ่มค า และเรื่องราวที่เรียงรายต่อเนื่องกันอยู่ย่อหน้า
หนึ่ง หรือในตอนหนึ่ง หรือในเรื่องหนึ่ง ซึ่งผู้อ่านต้องท าความเข้าใจไปทีละตอนเป็นล าดับ 
 (ปริยฉัตร พรหมศรี, 2535) กล่าวได้ว่าการอ่านเป็นกระบวนการติดต่อสื่อสารความคิด
จากผู้เขียนไปยังผู้อ่าน ซึ่งผู้อ่านจะต้องแปลความหมายตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ โดยใช้ประสบการณ์
เดิมให้ได้ความหมายชัดเจนสมบูรณ์ และสิ่งที่ส าคัญที่สุดในการอ่าน คือผู้อ่านจะต้องเข้าใจความหมาย
ของสิ่งที่อ่าน หรือใกล้เคียงกับความเข้าใจของผู้เขียนที่ต้องการสื่อออกมา 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2537: 10) อธิบายความหมายของการอ่านทั้งที่เป็น
ภาษาแม่ ภาษาต่างประเทศ หรือภาษาท่ีสอง หมายถึง การสื่อความหมายระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่าน ซึ่ง
ในระหว่างที่อ่านจะมีปฏิสัมพันธ์ที่ส าคัญบางอย่างระหว่างภาษากับความคิดเกิดขึ้น กล่าวคือ ผู้เขียน
จะถอดรหัสจากตัวภาษานั้นให้กลับออกมาเป็นหน่วยความคิด หรือความหมาย ตามที่ผู้เขียนต้องการ
จะสื่อสารจนเป็นที่เข้าใจกันได้อีกทีหนึ่ง 
 (บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ , 2549) กล่าวว่าการอ่านเป็นรูปแบบของการสื่อความหมาย
แลกเปลี่ยนความคิดและข่าวสาร ความรู้ระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่าน 
 (Morris, 1984) กระบวนการอ่านเป็นขบวนการที่ผู้อ่านรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกเสนอไว้
ในรูปรหัสพิเศษ โดยที่ผู้เขียนเป็นผู้ส่งข่าว ผู้อ่านเป็นผู้แปลรหัสตามความรู้และประสบการณ์เดิมของ
ตน อันจะไปสู่เป้าหมายหลักของการอ่านท่ีว่าผู้อ่านต้องคิดเป็นและเข้าใจความหมายของสิ่งที่อ่าน 
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 (Widdowson, 1983) การอ่านเป็นปฏิกิริยาโต้ตอบระหว่างผู้เขียนและผู้อ่าน ซึ่งเป็น
กระบวนการสื่อความหมายของความคิด อารมณ์ และความรู้สึกต่าง ๆ ที่ผู้ เขียนต้องการสื่อ
ความหมาย 
 (บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์, 2549) การอ่านเป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่สมองท าหน้าที่
ทั้งหมดในการตีความหมายของข้อความที่อ่านโดยสมองจะเริ่มท างาน เมื่อตาของผู้อ่านรับข้อมูลที่ได้
จากการอ่าน แล้วน าเอาความรู้เดิมที่สะสมไว้ในสมองมาช่วยในการตีความข้อมูลที่อ่าน ซึ่งข้อมูลใหม่ที่
ได้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของความรู้ในเรื่องดังกล่าว ที่เพ่ิมเติมขึ้น และสามารถน ามาใช้ในคราวต่อๆ 
ไป ในกระบวนการดังกล่าวนี้สมองของผู้อ่านจะอาศัยตัวแนะที่ปรากฏในข้อความในปริมาณน้อยที่สุด
มาช่วยในการตีความหมายของสิ่งที่อ่าน 
 Dechant (1970: 3) การอ่าน คือ การท าปฏิกิริยาระหว่างการมองเห็นกับองค์ประกอบ
การแปลความ โดยผู้อ่านจะเคลื่อนสายตาไปตามบรรทัดของตัวอักษร จากซ้ายไปขวา แล้วหยุดท า
ความเข้าใจค าและรวบรวมเข้าเป็นหน่วยความคิด ผู้อ่านจะตีความหมายสิ่งที่อ่านโดยอาศัยความรู้
และประสบการณ์เดิมเพ่ือประมวลเข้าเป็นความคิดพิจารณาและสรุปความเห็น 
 Walcutt (1967: 363) การอ่านเป็นกระบวนการของการถอดความ (Decoding) ของ
ภาษาเขียน การอ่าน จึงหมายถึง การเข้าใจภาษา โดยสรุปการอ่านเป็นการสื่อถึงกันระหว่างผู้อ่าน
และผู้เขียน การท าความเข้าใจบทอ่านของผู้อ่านต้องอาศัยประสบการณ์เดิมร่วมกันของทั้งสองฝ่าย 
ทั้งด้านความรู้เกี่ยวกับโลก และวัฒนธรรมการเขียนสามารถตีความหรือถอดความบทอ่านได้ตาม
ความคิดของตนเองอย่างอิสระ  
 
 4.2 ระดับการอ่าน 
 William Gray (1960: 10-12) ได้สรุปขบวนการอ่านไว้ 4 ระดับ คือ  
 1. ระดับความสามารถในการเข้าใจความหมายของค า (Perception of words)  
 2. ระดับความสามารถท่ีเข้าใจเรื่องท่ีผู้เขียน เขียน (Comprehension of ideas)  
 3. ระดับความสามารถในการมีปฏิกิริยาโต้ตอบต่อเรื่องที่อ่าน อาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็น
ด้วยกับความคิดของผู้เขียน (Reaction to ideas)  
 4. ระดับความสามารถในการที่จะแยกแยะความคิดจากเรื่องที่อ่านได้ ( Integration of 
ideas) 
 Lou E. Burmeistter 1974: 4 อ้างถึงใน (เสงี่ยม โตรัตน์, 2524) ได้อธิบายเกี่ยวกับ
ระดับการอ่านโดยอาศัยพ้ืนฐานจาก Bloom’s Taxonomy ได้อธิบายเกี่ยวกับระดับต่าง ๆ ของความ
เข้าใจในการอ่าน ดังนี้  
 1. ระดับความจ า (Memory) หมายถึงการจ าในสิ่งที่ผู้เขียนกล่าวถึงกิจกรรมในระดับนี้มี 
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  1.1 การจ าข้อเท็จจริง (Facts) วันที่ (Dates) และความหมาย (Definitions) 
  1.2 การจ าใจความส าคัญที่ผู้เขียนเขียนไว้ (Main idea as given by the author) 
  1.3 การจ าล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (Sequence of events) 
  1.4 การจ าค าสั่งตามท่ีได้แจ้งไว้ (Direction as given) 
 2. ระดับการแปลความหมาย (Translation) หมายถึงการน าข้อความหรือสิ่งที่ทราบมา
แปลรูปอื่น กิจกรรมระดับนี้มี 
  2.1 การแปลภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่ง เช่นการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 
  2.2 การถอดความ (Para phase) ความหมายของค าหรือบทความ 
  2.3 การน าใจความจากข้อความหนึ่ง ไปแปรรูปเป็นแผนภูมิ แผนที่ หรือแผนภาพ 
  2.4 การน าเรื่องมาเขียนเป็นบทละครสั้น ๆ หรือน าบทละครมาเขียนเป็นเรื่อง 
  2.5 การปฏิบัติตามค าสั่งที่ได้เขียนไว้ 
 3. ระดับการตีความ (Interpretation) หมายถึงการมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ที่
ผู้เขียนไม่ได้บอกไว้ กิจกรรมระดับนี้มี 
  3.1 การหาเหตุเมื่อก าหนดผลมาให้หรือการเพื่อหาเหตุผล 
  3.2 การคาดการณ์ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไป 
  3.3 การจับใจความของเรื่องโดยที่ผู้เขียนไม่ได้บ่งไว้ 
  3.4 การรวบรัดใจความท่ีกล่าวโดยทั่วไป (Deduction from generalization) 
  3.5 การเชื่องโยงถึงตัวบุคคลในเรื่องว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องสมมุติขึ้นมา (Real or 
imaginary) และเข้าใจว่าอะไรกระตุ้นให้เป็นเช่นนั้นเช่นนี้ 
  3.6 การสร้างภาพพจน์ (Imaginary) หมายถึงสามารถที่จะเข้าใจสภาพชีวิตบุคคลใน
เรื่อง คือสามารถเห็น รู้สึก ได้กลิ่น ได้ยิน และรู้รสจากจินตนาการ (Imagination) 
 4. ระดับการประยุกต์ใช้ (Application) เป็นความสามารถระดับค่อนข้างสูงของการ
เรียนรู้ กิจกรรมในระดับนี้ คือความสามารถในการมองเห็นตัวอย่าง (Recognizing an instance) 
เมื่อน าหลักการไปประยุกต์ด้วย 
 5. ระดับการวิเคราะห์ (Analysis) หมายถึงความรู้ในการแบ่งแยกและตรวจตราแต่ละ
ส่วนที่ประกอบกันเข้าเป็นส่วนเต็ม กิจกรรมในระดับวิเคราะห์มีดังนี้คือ 
  5.1 การลงความเห็นหรือตัดสินโดยอาศัยความเป็นจริงของแหล่งข้อมูล 
  5.2 การแยกข้อเท็จจริงออกจากความคิดเห็น 
  5.3 การวิเคราะห์ค าโฆษณาชวนเชื่อ 
  5.4 การตรวจพบการใช้เหตุผลอย่างผิด ๆ (Fallacies of reasoning) 
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 6. ระดับการสังเคราะห์ (Synthesis) หมายถึงการวางมาตรฐานและตัดสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดย
อาศัยมาตรฐานที่ได้ตั้งไว้ 
 Barrett (1968: 21) ได้แบ่งระดับชั้นตอนของการอ่านตามหลักการของ Benjamin S. 
Bloom ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 1. ระดับการอ่านตามตัวอักษร (Literal Comprehension) หมายถึง ความสามารถใน
การอ่านจับใจความเรื่องราว รายละเอียดต่างๆ ที่เป็นข้อปลีกย่อย ความสามารถในการจับใจความ
ส าคัญ ความสามารถในการล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ความสามารถในการหาความสัมพันธ์ระหว่าง
เหตุและผลแลความสามารถในการชี้ให้เห็นลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับบุคคลจากเรื่องราวที่อ่าน และ
ความสามารถในการจ าและทบทวนเรื่องที่อ่าน 
 2. ความสามารถในการจัดเรียบเรียง (Reorganization) คือ ความสามารถที่จะแยกแยะ
ประเภทของสิ่งต่าง ๆ ความสามารถในการที่จะย่อเรื่องราวทั้งหมด หรือความบางตอนความสามารถ
ในการสรุป และความสามารถในการสังเคราะห์ (Synthesis) 
 3. ความสามารถในการวินิจฉัยเรื่องราวที่อ่าน ( Inferential Comprehension) เป็น
ความสามารถในการที่จะให้ความคิดเห็นและรายละเอียดที่ได้จากการอ่าน ตลอดจนการน าเอาความ
คิดเห็นและประสบการณ์ส่วนตัวมาใช้สรุปให้ความคิดเห็นแง่สนับสนุน รายละเอียด สรุปใจความ
ส าคัญ ล าดับเหตุการณ์ และการตีความของภาษา ซึ่งไม่ได้ปรากฏโดยตรงจากข้อความหรือเรื่องที่อ่าน 
 4. ความสามารถในการประเมินผล (Evaluation) เป็นการตัดสินใจและประเมินผลด้วย
ตนเองว่า เรื่องราวที่อ่านอะไรบ้างที่ เป็นความคิดเห็น (Facts) และอะไรบ้างที่เป็นจินตนาการ 
(Fantasy) อะไรบ้างที่เป็นความคิดเห็น (Opinions) ตลอดจนความสามารถในการประเมินผลความ
เชื่อได้ของเรื่องราวที่อ่าน และประเมินผลในแง่คิดส่วนตัว มีคุณค่ามีความเหมาะสม ถูกต้อง และเป็น
ที่ยอมรับหรือไม่ในแง่ใด 
 5. ความสามารถในการที่จะมีความซาบซึ้ง (Appreciation) ตามเนื้อเรื่องและภาษาของ
ผู้เขียนตลอดจนการสร้างภาพพจน์ และการแสดงออกทางอารมณ์จากการที่ได้อ่านตามเรื่องราว  
 
 4.3 ความเข้าใจในการอ่าน 
 ความเข้าใจในการอ่าน เป็นความสามารถในการเข้าใจข้อมูลที่น าเสนอในรูปแบบของ
งานเขียน นักเรียนส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับการอ่านและการท าความเข้าใจบทอ่านที่ครูก าหนดให้อ่านซึ่ง
บ่อยครั้งเป็นการอ่านต าราเรียน แต่ทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจมีผลต่อการอ่านทุกรูปแบบไม่ว่าจะ
เป็นการอ่านเพ่ือให้ได้ข้อมูล อ่านเพ่ือความรู้ หรืออ่านเพ่ือความเพลิดเพลิน ทั้งนี้เพราะเป้าหมายของ
การอ่านสื่อทุกประเภทก็เพ่ือให้สามารถเข้าใจสารที่ผู้เขียนสื่ออกมา นักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษใน
ประเทศไทยจะคุ้นเคยกับการอ่านเพ่ือความเข้าใจในรูปแบบของการอ่านอย่างละเอียด ทั้งนี้เพราะครู
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มักก าหนดให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดหลังการอ่านเกือบทุกครั้ง รูปแบบของแบบฝึกหัด มักก าหนดให้
นักเรียนท าแบบฝึกหัดหลังการอ่านเกือบทุกครั้ง รูปแบบของแบบฝึกหัดมักเป็นการตรวจสอบความรู้
เกี่ยวกับค าศัพท์ ไวยากรณ์ หรือเนื้อเรื่อง จนท าให้นักเรียนคิดว่าการอ่านคือความเข้าใจรายละเอียด
ทุกประเด็นในบทอ่าน ไม่ว่าจะเป็นความหมายจากเรื่อง ค าศัพท์ การอ้างอิง การเรียบเรียงเนื้อเรื่อง 
ฯลฯ แนวคิดนี้เป็นต้นเหตุส าคัญที่อาจท าให้นักเรียนหลายคนรู้สึกว่าไม่สามารถหาความบันเทิง หรือ
ความเพลิดเพลิน จากการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษได้ อย่างไรก็ตามการอ่านทุ กครั้งผู้อ่านไม่
จ าเป็นต้องเข้าใจทุกประเด็นที่เอ่ยถึงในบทอ่าน ผู้อ่าน อ่านบทอ่านให้ได้ข้อมูลตามต้องการก็เป็นการ
อ่านเพียงพอแล้ว (วิไลลักษณ์ คีรินทร์, 2548)  
 ส าหรับความสามารถในการท าความเข้าใจบทอ่านที่เขียนด้วยภาษาอังกฤษนั้นแบ่ง 
ออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 1. ระดับที่ผู้อ่านไม่สามารถอ่านเรื่องได้เข้าใจด้วยตัวเอง ผู้อ่านต้องอาศัยครูเป็นผู้ให้
ความช่วยเหลือและแนะน า ค าศัพท์ที่อาจมีหลายความหมาย หรือโครงสร้างภาษาที่ยากเกินไป
นักเรียนไทยจ านวนมากมีความสามารถในการอ่านอยู่ระดับนี้ ซึ่งอาจมีการปรับเนื้อเรื่องที่อ่านให้
เหมาะสม กับระดับความสามารถของผู้อ่านจะช่วยให้ผู้อ่านมีความสุขมากขึ้น เพราะไม่ต้องใช้ความ
พยายามมากนัก และไม่รู้สึกคับข้องใจขณะอ่าน รวมทั้งสามารถอ่านได้ด้วยตนเอง 
 2. ระดับที่ผู้อ่านสามารถอ่านเรื่องด้วยตนเองได้เข้าใจในระดับหนึ่ง ผู้อ่านที่อ่านหนังสือที่
มีความยากใกล้เคียงกับระดับความสามารถทางภาษาของตนเองจะสามารถอ่านหนังสือได้ด้วยตนเอง 
แม้ว่าผู้อ่านจะไม่สามารถเข้าใจเนื้อเรื่องได้ทั้งหมดแต่ก็ใช้กลวิธีการอ่าน เช่น การเดาค าศัพท์ การอ่าน
ข้าม การใช้ส่วนประกอบต่างๆ ในบทอ่านช่วย ซึ่งการอ่านในระดับนี้ ผู้อ่านมีปัญหาเรื่องค าศัพท์และ
ไวยากรณ์ จึงสามารถอ่านเรื่องได้โดยไม่ต้องอาศัยครูเป็นผู้ช่วยเหลือมากนัก 
 3. ระดับที่ผู้อ่านสามารถอ่านเรื่องได้เข้าใจเป็นอย่างดี ผู้อ่านในกลุ่มนี้ไม่ต้องอาศัยความ
ช่วยเหลือด้านการอ่านเพราะจะรู้วิธีอ่านที่เหมาะสม ซึ่งช่วยให้การอ่านด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้อ่านระดับนี้จะรู้ว่าบทอ่านมีความเหมาะสมกับตนหรือๆ ไม่ และมักอ่านหนังสือตามเป้าหมาย ของ
ตนเอง เช่น อ่านเพ่ือต้องการค้นคว้าหาความรู้ อ่านเพ่ือสาระที่จะน าไปใช้ในชีวิตหรืออ่าน เพ่ือความ
เพลิดเพลิน ผู้อ่านจะมีความสามารถในการอ่านใกล้เคียงเจ้าของภาษา 
เหตุที่ขาดความเข้าใจในการอ่าน 
 (วิไลลักษณ์ คีรินทร์, 2548) พบว่า ปัญหานักเรียนไทยอ่านภาษาอังกฤษไม่เข้าใจมีดังนี้ 
 1. ต าราที่ใช้เรียนไม่มีความสัมพันธ์กับการด าเนินชีวิตประจ าวันหรือมีก็น้อยนอกจากนี้
ต ารามักแห้งแล้งและเป็นนามธรรม ดังนั้นแม้นักเรียนจะอ่านเข้าใจก็มักไม่ใส่ใจอ่านมากนัก 
 2. ความเข้าใจในการอ่านมักได้จากการแปลเนื้อเรื่องเป็นภาษาไทยค าต่อค า ประโยคต่อ
ประโยค แทนที่จะพยายามอ่านและท าความเข้าใจเป็นภาษาอังกฤษ ในการแปลขอนักเรียนมักต้อง
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อาศัยพจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ไทย ซึ่งอาจไม่สามารถหาความหมายของค าที่เหมาะสมได้ท าให้
ประโยคที่แปลออกมาไม่ถูกต้องหรือไม่สื่อความหมาย ผู้อ่านจึงเกิดความเบื่อหน่ายและไม่ชอบ
ภาษาอังกฤษ 
 3. ครูสอนภาษาอังกฤษคนไทยมักใช้ภาษาไทยในการสอนท าให้นักเรียนคิดเป็น
ภาษาไทย ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับภาษาอังกฤษของนักเรียนจึงไม่เป็นรูปธรรม ท าให้ขาดชีวิตชีวา
และความสมจริงเรื่องการน าภาษาอังกฤษไปใช้ในห้องเรียน 
 4. ครูมักก าหนดให้นักเรียนอ่านหนังสือแล้วท าแบบฝึกหัด ไม่ค่อยสนใจกับการจัด
กิจกรรมก่อนอ่าน ระหว่างอ่านและหลังอ่าน ท าให้นักเรียนพบกับกระบวนการเรียนการสอนที่ซ้ าซาก 
เช่น การแปลค าต่อค าแล้วตอบค าถาม 
 5. ครูมักเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอน เป็นผู้บอกให้นักเรียนท ากิจกรรม นักเรียนเป็น
เพียงผู้สังเกต 
 
 4.4 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเข้าใจในการอ่าน 
 ระบบความคิดและประสบการณ์ 
 ผู้อ่านจะมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการรับรู้ที่จ าเป็นในการหาเหตุผลและสร้าง
ความเข้าใจในการอ่านเนื้อเรื่อง นอกจากนี้ผู้อ่านจะมีความรู้รอบตัวที่มีอยู่มาใช้ด้วยขณะอ่านตาม
ทฤษฏีความรู้ความเข้าใจ (Cognitive theory) จิตใจประกอบด้วยระบบของโครงสร้างที่เกี่ยวโยงกัน
ทางความคิด ซึ่งมักถูกเรียกว่า ความรู้เดิม (Schemata) ความรู้เดิมที่ผู้อ่านจะน ามาช่วยในการอ่าน
แบ่งออกเป็น 3 ชนิด Steffensen and Joag-dev 1984 : 17, อ้างถึงใน (วิไลลักษณ์ คีรินทร์, 2548) 
ดังนี้ 
 1. ความรู้เกี่ยวกับเนื้อเรื่อง (Content schema) เป็นความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับเรื่องราว
ต่างๆ ที่คนเรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยตั้งแต่เกิด ประสบการณ์ด้านนี้จึงกว้างขวางมาก เพราะเกี่ยวข้องกับ
ผู้คนตั้งแต่ในระดับครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา รวมทั้งท้องถิ่นที่ผู้คนย้ายไปตั้งหลักปักฐานอยู่ด้วย 
วัฒนธรรมในแต่ละบริบทที่นักเรียนเข้าไปคลุกคลีด้วย จึงเป็นพื้นฐานทั้งในด้านแนวคิดและการปฏิบัติ 
ของนักเรียนแต่ละคน ความรู้และประสบการณ์ท่ีผู้เรียนมีอยู่นี้จะเป็นพื้นในการเปรียบเทียบกับเรื่องที่
อ่าน การอ่านเรื่องที่มีวัฒนธรรมคล้ายกันกับประสบการณ์ที่ผู้อ่านมีเป็นตัวช่วยในการท าความเข้าใจ
เรื่องท่ีอ่าน 
 2. ความรู้ด้านภาษา (Formal Schema) ความรู้เกี่ยวกับภาษาที่ผู้อ่านส่งสารมาเป็น
ความรู้พ้ืนฐานด้านรูปแบบภาษา การเรียบเรียง และโครงสร้างของงานเขียน รวมถึงระดับของภาษา 
(Register) โรงเรียนจะมีบทบาทในการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีอ่าน นักเรียนจะได้เห็นรูปแบบของงาน
เขียนจากการอ่าน ภาษาแม่ของตนได้แล้วจะรู้ว่าหนังสือแต่ละชนิดมีโครงสร้างภาษาต่างกัน เช่น 
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หนังสือพิมพ์ มีโครงสร้างไม่เหมือนรายงานต าราวิชาการมีรูปแบบและโครงสร้างต่างจากนวนิยาย เป็น
ต้น ดังนั้นผู้เรียนที่ได้อ่านหรือได้เรียนรู้ระบบของภาษาเขียนไม่ว่าจะเป็นภาษาแม่หรือภาษาอังกฤษ ก็
ล้วนมีส่วนช่วยให้ท าความเข้าใจเรื่องหรือคาดเดาเรื่องที่อ่านได้ง่ายขึ้น นักเรียนที่อ่านน้อยหรือไม่ชอบ
อ่านจะขาดประสบการณ์และความรู้ด้านนี้ ท าให้ขาดทักษะที่จะช่วยในการอ่านบทอ่านภาษาอังกฤษ 
 3. ความรู้ทางภาษาศาสตร์ (Linguistic schema) ความรู้ทางภาษาศาสตร์ เป็นพ้ืนฐาน
ด้านภาษาที่ครอบคลุม งานเขียนในระดับข้อความ (Discourse linguistic schema) ผู้อ่านจะใช้
ประโยชน์จากความรู้นี้เมื่ออ่านบทอ่านที่มีข้อความเชื่อมโยงและต่อเนื่องกัน โดยการพิจารณาว่า
ข้อความดังกล่าวท าหน้าที่ใดในประโยค ความรู้ในส่วนนี้หากผู้อ่านใช้กับการอ่านหนังสือในภาษาที่
สองหรือภาษาต่างประเทศ จะอาศัยพ้ืนฐานความรู้โครงสร้างของภาษาแม่มาช่วยด้วย ดังนั้นผู้อ่านที่มี
ความรู้เกี่ยวกับค าเชื่อมต่างๆ ทั้งระดับข้อความและระดับอนุเฉท จะอ่านได้รวดเร็วและคาดเดาบท
อ่านได้ดีกว่า การให้ความรู้เกี่ยวกับค าเชื่อมหรือการฝึกท าแบบฝึกหัดเพ่ือเชื่อมโยงข้อความหรืออนุ
เฉทมีส่วนช่วยให้นักเรียนได้ฝึกคิดหาเหตุและเลือกค าเชื่อมทีเหมาะสม แต่การอ่านมากจะมี
ประสิทธิภาพมากกว่าในการสร้างเสริมให้ผู้อ่านเกิดทักษะและความช านาญในการท าความเข้าใจเนื้อ
เรื่องท่ีอ่าน รวมทั้งสามารถเข้าใจข้อความได้โดยอัตโนมัติทันทีที่มองเห็นค าเชื่อ 
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 4.5 ทักษะท่ีส าคัญในการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
 (เสงี่ยม โตรัตน์ , 2524) ทักษะส าคัญในการอ่านเพ่ือความเข้า (Denotative and 
Connotative Skills) ได้แก่ 
 1. ทักษะในการจับใจความส าคัญ (Main Idea) มีผู้อ่านมากมายที่ประสบปัญหาในการ
จับใจความส าคัญของสิ่งที่อ่าน แม้ว่าจะอ่านได้รู้เรื่องทั้งหมดการฝึกจับใจความส าคัญนั้นผู้อ่านควรจะ
ให้ความส าคัญที่ ชื่อเรื่อง (Title) ประโยคหลัก (Topic Sentence) ซึ่งมักจะอยู่ประโยคแรก หรือ 
ประโยคสุดท้ายของประโยค ประโยคหลักนับว่าเป็นหัวใจส าคัญของการจับใจความส าคัญ 
 2. ทักษะในการหารายละเอียดปลีกย่อย (Details) ทักษะในการหารายละเอียดปลีกย่อย
เป็นทักษะที่ไม่ค่อยเป็นปัญหาส าหรับนักเรียนไทยมาก เราได้ฝึกการอ่านแบบนี้มาตั้งแต่เริ่มเรียน การ
หาค าตอบจากข้อความที่อ่าน โดยค าตอบที่หานั้นจะบอกไว้ตรงๆในข้อความไม่ต้องคิดมาก ทักษะ
ด้านนี้จะช่วยให้เข้าใจเรื่องได้ละเอียด ชัดเจนขึ้น หรืออาจจะเป็นร่องรอยในการขับใจความส าคัญได้
หรือเป็นร่องรอยของการหาข้อเท็จจริงจากข้อความที่อ่านได้ 
 3. การอ่านเพ่ือล าดับเหตุการณ์ (Sequence) การฝึกทักษะนี้ฝึกมาตั้งแต่ระดับอนุบาล
เป็นการฝึกเพ่ือจะจดจ าเนื้อเรื่องที่อ่านว่าอะไรเกิดขึ้นก่อน อะไรเกิดหลัง การจ าล าดับเหตุการณ์อาจ
จาเป็นเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน ประวัติศาสตร์ ผู้อ่านต้องสามารถล าดับความคิดได้ว่า ผู้เขียน
ต้องการจะเชื่อมโยงเหตุการณ์ในรูปแบบใด อาจจะเป็นล าดับแห่งกาล (Chronological) ล าดับที่
เกี่ยวกับสถานที่(Spatial) หรือล าดับของการบรรยาย (Expository) อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งการ
ล าดับเหตุการณ์ของผู้เขียนก็เป็นไปแบบธรรมดาตามล าดับ แต่บางครั้งอาจจะเป็นการเขียนย้อน
เหตุการณ ์(Flashback) 
 4. การอ่านเพ่ือหาเหตุผล (Cause and Effect) รูปแบบของการเขียนประเภทหนึ่งของ
ผู้เขียนคือการที่ผู้เขียนพยายามที่จะชี้ให้เห็นว่าการกระท าอย่างหนึ่งหรือการกระท าหลายอย่างรวมกัน
จะเป็นเหตุให้เกิดอะไรขึ้น ในการฝึกทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจผู้อ่านจะต้องสามารถจ าใจความ
หรือรู้เหตุผลว่า ผลนั้นๆ เกิดจากเหตุอะไรหรือเหตุนั้นๆท าให้เกิดผลอะไร ผู้อ่านจะต้องสามารถหา
ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลได้ 
 5. การ อ่าน เ พ่ือ เปรี ยบ เที ยบข้ อคล้ ายคลึ งและข้ อแต กต่ า ง  (Contrasts and 
Comparisons) รูปแบบการเขียนอาจจะอยู่ในรูปของการเปรียบเทียบข้อคล้ายคลึงและข้อแตกต่าง 
โดยที่ผู้เขียนต้องการที่จะขยายใจความส าคัญจากการเปรียบเทียบ 
 6. การอ่านเพ่ือเข้าใจถึงลักษณะบุคคลหรือตัวละคร (Character traits and Actions) 
ทักษะนี้ผู้อ่านจะต้องสามารถอธิบายลักษณะของตัวละครได้ว่ามีลักษณะอย่างไร นิสัยอย่างไร โดย
สรุปจากค าพูด ค าบรรยาย สถานที่ ความคิดเห็น ในบางครั้งผู้อ่านอาจจะทราบได้โดยตรงว่าตัวละคร
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มีลักษณะนิสัยอย่างไร แต่บางครั้งผู้อ่านก็ต้องตีความจากค าพูด การบรรยายฉากและอ่ืนๆที่ เกี่ยวข้อง
กับตัวละครเหล่านั้นมีลักษณะอย่างไร 
 7. การอ่านเพ่ือท านายเหตุการณ์ (Predicting Outcomes) ทักษะนี้นับว่าเป็นทักษะที่
ส าคัญยิ่งทักษะหนึ่ง กล่าวคือ ถ้าผู้อ่านอ่านได้เข้าใจแล้วผู้อ่านจะสามารถท านาย คาดคิดได้ถูกต้อง
อย่างมีเหตุผลว่าอะไรควรจะเกิดขึ้นต่อไป เองที่จบนั้นควรจะลงเอยในรูปใดถ้าจะต้องเรื่องนั้นให้ยาว
ออกไป จะต้องเป็นอย่างไร มีเหตุผลอะไรจึงจะต้องเป็นเช่นนั้น 
 8. การ อ่านเ พ่ือสรุ ป เรื่ องรายลงความเห็นหรือวางหลัก เกณฑ์  ( Conclusion 
Generalizations) ทักษะนี้ผู้อ่านจะต้องสามารถที่จะสรุปเนื้อหาที่อ่าน ได้โดยเนื้อความที่ได้ยังไม่ผิด
ไปหรือผู้อ่านจะต้องรู้จักว่าผู้เขียนต้องกาจะกล่าวถึงอะไรเป็นส าคัญ รวมทั้งรู้รายละเอียดส าคัญๆของ
เรื่องที่อ่านได้ โดยรายละเอียดส าคัญๆของเรื่องที่อ่านได้ โดยรายละเอียดที่ไม่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยัง
ต้องสามารถสรุปเรื่องท่ีอ่านเป็นภาษาพูดของตนเอง 
 9. การอ่านเพ่ือเข้าใจภาษาอุปมาอุปมัย (Figurative Language) ภาษาอุปมาอุปมัยเป็น
ภาษาที่แตกต่างออกไปจากภาษาเขียนทั่วๆไป ผู้อ่านอาจจะพบปัญหาการอ่านไม่เข้าใจเพราะภาษา
อุปมา อุปมัย ความหมายของค าที่ใช้ไม่ได้แปลตามตัว 
 10. การอ่านเพ่ือเข้าใจเครื่องหมายวรรคตอน (Capitalization and Punctuation) 
เครื่องหมายวรรคตอนมีความส าคัญต่อความหมายอย่างยิ่ง ผู้อ่านจะต้องเข้าใจความหมายวรรคตอน
ได้ถูกต้องจึงจะอ่านได้รู้เรื่อง 
 11.การอ่านเพ่ือตีความจากอารมณ์ น้ าเสียง ปฏิกิริยา และความรู้สึก(Interprets mood 
and emotion reaction) ในการอ่านถ้าผู้เขียนบอกทุกสิ่งทุกอย่างผู้อ่านอ่านแล้วจะรู้สึกว่าเรื่องที่จืด
ชืด เพราะฉะนั้นบทความหรือเรื่องที่เขียนที่ดีนั้นผู้เขียนควรจะทิ้งท้าย หรือกว่างไว้ให้ผู้อ่านตีความเอา
เอง (making inferences) การตีความอาจจะตีความจากอารมณ์ เช่น อ่านเรื่องราวทั้งหมดแล้วสรุป
เอาเองว่าผู้เขียนมีอารมณ์ในการเขียนอย่างไร ตัวละครมีความรู้สึกอย่างไร หรืออาจจะตีความว่าเรื่อง
ที่เกิดน่าจะเกิดขึ้นที่ใด ผู้เขียนเป็นใคร ตัวละครในเรื่องน่าจะเป็นใคร ค าพูดที่พูดนั้นน่าจะแสดง
อารมณ์ความรู้สึกอย่างไร หรืออ่านแล้วจะต้องตีความให้ได้ว่าเรื่ องนั้นควรจะเกิดขึ้นสมัยใด มี 
context clues ตัวใดบอกว่าเป็นสมัยนั้น เช่นนั้น เช่นนี้ 
 12. การอ่านเพ่ือเข้าใจความสัมพันธ์ (Perceiving Relationship) บางครั้งประโยคหรือ
ข้อความอาจจะยากส าหรับผู้อ่านเพราะการกระท า 2 อย่างเกิดขึ้น ผู้อ่านจะต้องทราบว่าการกระท า
อะไรเกิดขึ้นก่อนหลัง โดยอาศัยสังเกตค าชี้แนะ เช่น ค าว่า “after” “during” “when” “as” 
“since” “while” และ “then” 
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 13. การอ่านเพ่ือความเข้าใจความหมายของค าสรรพนามที่ใช้แทน (Pronouns and 
Antecedents) ทักษะนี้ก็นับว่าเป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องฝึกเนื่องจากในบางครั้ง ค าสรรพนามอาจจะ
แทนความหมายของเรื่องทั้งเรื่องหรืออาจจะแทนค านามเพียงตัวใดตัวหนึ่งโดดๆ 
 14. การอ่านเพ่ือความเข้าใจจุดประสงค์ของผู้เขียน (Author’s purpose and point of 
view) ทักษะข้อนี้ต้องการจะต้องการจะฝึกว่าหลังจากผู้อ่าน อ่านเรื่องจบแล้วทราบหรือไม่ว่าผู้เขียนมี
จุดประสงค์อย่างไร ต้องการกล่าวถึงข้อเท็จจริง โฆษณาชวนเชื่อ หรือล าเอียง ผู้เขียนต้องการจะให้
ผู้อ่านทราบถึงอะไร เป็นต้น 
 15. การอ่านเพ่ือตีความหมายจากค าชี้แนะความหมาย (Signal Words) ค าชี้แนะ
ความหมายนับว่าเป็นหัวใจส าคัญในการช่วยให้ผู้อ่านทราบว่าความด าเนินไปอย่างไร บอกเรื่องราวว่า
สอดคล้องขัดแย้งกันหรือตอนใดสรุป บอกความสัมพันธ์ระหว่างความคิด 
 
 4.6 การทดสอบด้านการอ่านเกณฑ์การประเมินทักษะการอ่าน 
 การประเมินทักษะอ่านสามารถใช้เกณฑ์ที่ก าหนดตามส่วนประกอบของภาษาแบบแยก
ย่อยและเกณฑ์ก าหนดตามความสามารถรวมในการรับสาร หรืออาจใช้เกณฑ์ท้ังสองแบบประยุกต์เข้า
ด้วยกัน โดยให้น้ าหนักเกณฑ์แบบรวมมากกว่าเกณฑ์แบบย่อย (อัจฉรา วงศ์โสธร, 2538) 
 เกณฑ์ก าหนดตามความสามารถทางการอ่านที่เป็นเกณฑ์แบบย่อยจะเป็นดังนี้ 
 1. ความรู้ศัพท์ ผู้เข้าสอบสามารถเข้าใจศัพท์ ส านวนที่ใช้ในระดับใด 
 2. ความรู้ไวยากรณ์ ผู้เข้าสอบสามารถใช้ความรู้ด้านไวยากรณ์ในการท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับค าสรรพนาม ความเชื่อมโยงของเนื้อความ เช่นการใช้ค าสันธาน ค าบุพบท ที่ก าหนดหน้าที่
ของภาษาที่ว่าเป็นการข้อร้อง เชื้อเชิญ ขออนุญาต ฯลฯ ได้มากน้อยเพียงใด 
 เกณฑ์ก าหนดตามความสามารถทางการอ่านที่เป็นเกณฑ์แบบรวมจะเป็นดังนี้ 
 1. ความสามารถเรียบเรียงความ ได้แก่การอ่านแล้วเข้าใจใจความได้ สามารถแสดงความ
เข้าใจโดยการตอบค าถามที่ให้เรียบเรียงถ้อยค าใหม่โดยให้ได้ใจความเดิมหรือสามารถตอบค าถามแบบ
เลือกตอบและแบบเรียงล าดับข้อความเป็น 1, 2, 3 … ได ้
 2. ความสามารถอ่านข้อมูลที่เป็นรายละเอียด ผู้เข้าสอบสามารถโยงรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องเข้ากับใจความส าคัญของเรื่องได้ว่าเป็นรายละเอียดสนับสนุน หรือเป็นรายละเอียดที่แย้งกัน
เพ่ือให้ข้อมูลตรงข้ามตลอดทั้งเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างรายละเอียดด้วย 
 3. ความสามารถอ่านจับใจความส าคัญ ผู้เข้าสอบสามารถระบุแก่นเรื่อง หัวเรื่องและ
ใจความส าคัญของเรื่องที่อ่านได ้
 4. ความสามารถวิเคราะห์และประเมินความสัมพันธ์ของเนื้อความและสุนทรียศาสตร์
ของการใช้ภาษา ผู้เข้าสอบสามารถใช้ความรู้ด้านค าศัพท์ ไวยากรณ์ ความเข้าใจสิ่งที่อ่านและความรู้
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เกี่ยวกับรูปแบบลีลาภาษาท่ีใช้ในบทอ่าน ที่เป็นตัวกระตุ้น วิเคราะห์ ประเมิน และสรุปได้ว่าสารที่อ่าน
เป็นสารประเภทใด ลีลาภาษาที่ใช้เป็นทางการหรือไม่ทางการ เจตนา ทัศนคติของผู้เขียนแฝงอยู่ 
สามารถวิพากษ์วิจารณ์ถึงเหตุและผลที่เกิดขึ้น ถึงความมั่นคงน่าเชื่อถือ ของสมมติฐานที่ผู้เขียนตั้งไว้ 
ความเป็นไปได้ของข้อสรุป ตลอดจนสามารถประเมินประสิทธิผลของบทอ่านนั้นได้ว่ามีความชัดเจน 
เข้าสู่ประเด็นอย่างไม่อ้อมค้อมและใช้ภาษาได้อย่างกระชับไม่เยิ่นเย้อหรือไม่ ความสามารถในระดับนี้
เป็นระดับสูงซึ่งต้องอาศัยความรู้ในระดับต้นๆเป็นพ้ืนฐาน 
 การก าหนดระดับความสามารถข้างต้นเป็นล าดับขั้นตอนที่ขึ้นต่อกัน และการก าหนด
ความสามารถตามเกณฑ์ อาจใช้มาตราส่วนประเมินค่าเป็นระดับ ดังนี้ 
 1 = ไม่มีความสามารถ 
 2 = มีความสามารถน้อย 
 3 = มีความสามารถพอประมาณ 
 4 = มีความสามารถดีมาก 

5 = มีความสามารถยอดเยี่ยม 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 5.1 วิจัยในประเทศ 
 (กุลยา เจริญมงคลวิไล, 2554) ได้ศึกษาผลการเรียนแบบผสมผสานวิชาการเขียนแบบ

ด้วยคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่มีต่อความสามารถในการมองภาพมิติ
สัมพันธ์ต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการเปรียบเทียบคะแนนการมองภาพมิติสัมพันธ์ของนักเรียน
ที่เรียนแบบผสมผสานก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน โดยมีค่าเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 21.59 และ
หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.24 ซึ่งสูงกว่าก่อนเรียน 2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่เรียนแบบผสมผสานและแบบปกติแตกต่างกัน โดยกลุ่มเรียนแบบผสมผสานมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 27.03 ถือว่าอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งสูงกว่ากลุ่มที่เรียนแบบปกติ ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 23.93 ซึ่งอยู่
ในระดับดี ในส่วนของค่าสถิติทดสอบ t พบว่า กลุ่มที่เรียนแบบผสมผสานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กว่ากลุ่มที่เรียนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 3) การประเมินผลงานการเขียนแบบ
ของนักเรียนที่เรียนแบบผสมผสาน พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.29 ถือว่าผ่านเกณฑ์ (มากกว่าร้อยละ 
70) 4) ผลการประเมินแฟ้มสะสมงานของนักเรียนที่เรียนแบบผสมผสาน พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
8.11 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก 5) ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนแบบผสมผสานวิชา 
การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.29 
ถือว่าอยู่ในระดับดี  
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 (นภาศล เพ็ญแสวง, 2554) ไดท าการศึกษาเรื่อง การศึกษาผลการเรียนรูดวยบทเรียน
ผ่านเว็บแบบรวมมือโดยใชปฏิสัมพันธทางเครือขาย เรื่องพ้ืนฐานการสรางภาพเคลื่อนไหว ส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี โดยมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือพัฒนาบทเรียนผานเว็บแบบรวมมือโดยใชปฏิสัมพันธ
ทางเครือข่าย เรื่องพ้ืนฐานการสร างภาพเคลื่อนไหวส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ให มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 2) เ พ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่องพ้ืนฐานการสร าง
ภาพเคลื่อนไหว ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนรู้ดวยบทเรียนผานเว็บแบบรวมมือกัน โดยใช
ปฏิสัมพันธทางเครือข่ายกอนเรียนและหลังเรียน 3) เพ่ือประเมินผลงานการสรางภาพเคลื่อนไหวของ
นักศึกษาที่เรียนดวยบทเรียนผานเว็บแบบรวมมือ โดยใชปฏิสัมพันธทางเครือขาย เรื่องพ้ืนฐานการสร
างภาพเคลื่อนไหว 4) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่เรียนรู้ดวยบทเรียนผานเว็บแบบรวมมือ 
โดยใชปฏิสัมพันธทางเครือขาย เรื่องพ้ืนฐานการสรางภาพเคลื่อนไหว โดยมีกลุมตัวอยางนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม จ านวน 47 คน ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนผานเว็บ มีประสิทธิภาพเทากับ 
75.43/77.53 2) มีผลการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) 
ผลกงานการจัดท าภาพเคลื่อนไหว มีคุณภาพอยูในระดับดี 4) ความคิดเห็นของผูเรียนอยูในระดับด ี

 (ปณิตา วรรณพิรุณ, 2551) ได้พัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสาน โดยใช้
ปัญหาเป็นหลัก เพ่ือพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนิสิตปริญญาบัณฑิต โดยเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย เพื่อวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ แบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Cormell Critical 
Thinking Test Level Z) กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่
ลงทะเบียนวิชา สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการศึกษา จ านวน 38 คน ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของ
รูปแบบการเรียนรู้บนเว็บแบบผสมผสานประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการของรูปแบบ 2) 
วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) วิธีการและกิจกรรมการเรียนการสอน และ 4) การวัดและการประเมินผล 
โดยกระบวนการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการเตรียมการก่อนการเรียนการ
สอน และ 2) ขั้นการจัดกระบวนการเรียนการสอน นิสิตปริญญาบัณฑิตที่เรียนตามรูปแบบการเรียน
การสอนที่พัฒนาขึ้น มีคะแนนความคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนิสิตมีความเห็นว่าการเรียนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ท าการประเมินรูปแบบการเรียนการสอนแล้วมี
ความคิดเห็นว่า รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมา 

 (วัชรี แก้วสาระ, 2555) ได้ศึกษาเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน
สองภาษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที ่6 ทีเ่รียนด้วย KWL Plus โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์
และความสามารถในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนสองภาษา ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ก่อน
และหลังการทดลองและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ และความสามารถในการเรียนวิชาภาษาไทยของ
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นักเรียนสองภาษา ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนแบบ KWL Plus กับนักเรียนที่ได้รับ
การสอนแบบปกติกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2553 ของโรงเรียนบ้านแหร ต าบลบ้านแหร อ าเภอธารโต สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายะลา 
เขต 3 จ านวน 48 คน เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วย KWL Plus แผนการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  แบบวัดการรับรู้ความสามารถในการเรียน 
ผลการวิจัยพบว่า 1) หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนสองภาษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่เรียนด้วย 
KWL Plus สูงกว่านักเรียนสองภาษาที่เรียนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) การ
รับรู้ความสามารถในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนสองภาษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่
เรียนด้วย KWL Plus หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และ 4) การรับรู้ความสามารถในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนสองภาษระดับประถมศึกษาชั้นปี
ที่ 6 ที่เรียนด้วย KWL Plus สูงกว่านักเรียนสองภาษาที่เรียนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

 (สมพร ช่วยแท่น, 2551) วิจัยเรื่อง การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือจับ
ใจความส าคัญตามแนวทางการเรียนรู้แบบ KWL ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมาบ
อ ามฤตวิทยา จังหวัดชุมพร การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เพ่ือจับใจความส าคัญตามแนวทางการเรียนรู้แบบ KWL นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมาบ
อ ามฤตวิทยา จังหวัดชุมพร ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา จังหวัดชุมพร ก่อนและหลังใช้
แบบฝึกทักษะการอ่านเพ่ือจับใจความส าคัญตามแนวทางการเรียนรู้แบบ KWL กลุ่มตัวอย่างนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 40 คน ปีการศึกษา 2551 ภาคเรียนที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบฝึกทักษะการอ่าน และ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านจับ
ใจความ ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความส าคัญตามแนวทางการ
เรียนรู้แบบ KWL นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา จังหวัดชุมพร มีประสิทธิภาพ 
82.8/80.16 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 80/80 ผู้เรียนที่ใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เพ่ือจับใจความส าคัญตามแนวทางการเรียนรู้แบบ KWL นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมาบ
อ ามฤตวิทยา จังหวัดชุมพร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เชื่อมั่นได้ร้อยละ 95 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้แบบฝึกสูงกว่าก่อน
การใช้นวัตกรรม มีผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 4.71 ผู้เรียนมี
ความคิดเห็นต่อแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือจับใจความส าคัญ ตามแนวทางการเรียนรู้
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แบบ KWL นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา จังหวัดชุมพร มีผลการประเมิน
ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 4.60  

 (พนอ สงวนแก้ว, 2553) ไดท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการอ่าน
เน้นภาระงานเพ่ือส่งเสริมความเขใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ความพึงพอใจต่อการอ่านภาษาอังกฤษ
แบบเพ่ิมขยายและความคงทนในการเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาผลการใช้รูปแบบกาอ่า
เน้นภาระงานต่อความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ 2) ศึกษาผลการใชรูปแบบการอ่านเน้นภาระ
งานตอความพึงพอใจในการอานแบบเพ่ิมขยาย 3) ศึกษาผลการใชรูปแบบการอ่านเน้นภาระต่อความ
คงทนในการเรียน และ 4) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อการใช้รูปแบบกิจกรรมการอานเน้น
ภาระงาน โดยกลุมตัวอยางคือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 3 โรงเรียนทามะขามวิทยาจ านวน 
20 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) กิจกรรมการอานเนนภาระงาน 2) แบบทดสอบความเขาใจ
ในการอ่าน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจตอการอานแบบเพ่ิมขยาย 4) แบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนตอกิจกรรมการอานเนนภาระงาน ผลการวิจัยพบวา 1) รูปแบบมีส านักหอสมุดกลาง
ประสิทธิภาพ อยูในระดับดี 2) คะแนนความเขาใจในการอานของกลุมตัวอยางกอนเรียนและหลัง
เรียนแตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีขนาดผลเทากับ 3.17 คือระดับมาก 3) 
ความพึงพอใจตอการอานแบบเพ่ิมขยายอยูในระดับมาก 4) คะแนนหลังเรียนและสอบซ้ าแตกต่าง
กันอยางไมมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 หมายถึงนักเรียนมีความคงทนในการเรียน 5) ความคิดเห็นของ
นักเรียนตอรูปแบบเปนดานบวก 

(วรวรรณ สิสถาน, 2551) ได้ศึกษาความสามารถด้านการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ 
และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนก่อนและหลังการได้รับการสอนตามกิจกรรมที่เน้นสถานการณ์ 
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่า นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านและการเขียน
เพ่ิมขึ้นหลังจากได้รับการสอนแบบกิจกรรมที่เน้นสถานการณ์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
และมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มากขึ้น 
  

 5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 (Akkoyunlu & Soylu Meryem Yilmaz, 2008) ได้ศึกษาทัศนคติของผู้เรียนที่มีรูปแบบ

การเรียนรู้ต่างกันที่มีต่อรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน  โดยท าการศึกษากับผู้เรียน จ านวน 34 คน 
จากมหาวิทยาลัย Hacettepe ประเทศตุรกี โดยมีเครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามทัศนคติของ
ผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนรุ้แบบผสมผสาน และแบบวัดรูปแบบการเรียนรู้ (Learning Style 
Inventory: LSI) ของ Kolb รวมกับข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสถิติของผู้เรียนในการมีส่วน
ร่วมในการเรียนบนเว็บ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนมีผลต่อทัศนคติของผู้เรียนที่มี
ต่อรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน และมีผลต่อระดับผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่แตกต่างกัน 
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 (Comey, 2009) ได้ศึกษาการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
ระหว่างการเรียนแบบเผชิญหน้า แบบออนไลน์ และแบบผสมผสาน โดยเปรียบเทียบผลการเรียนแต่
ละรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมเรียนรู้ ความรู้สึกต่ออาจารย์ผู้สอน ความรู้สึกต่อการร่วมมือใน
ชั้นเรียนปกติ การเรียนรู้มากขึ้น ซึ่งเป็นวิชาที่ท้าทายสติปัญญา ส่งเสริมทักษะวิเคราะห์การแก้ปัญหา 
บทบาทของผู้สอนในการสนับสนุนการเรียนรู้ และเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ความชัดเจนของ
เนื้อหาวิชา และการประเมินผลของผู้ร่วมวิจัย ซึ่งเป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนจ านวน 368 คน 
ไดม้าโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นในช่วงภาคฤดูร้อนปี 2007  

 Ramos (2011) ศึกษาผลของการฝึกกลวิธีการอ่านที่มีต่อทักษะการอ่านของกลุ่ม
ตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนระดับ 3-5 จ านวน 15 คน ผู้วิจัยแบ่งผู้เรียนเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน แต่ละ
กลุ่มประกอบด้วย ผู้เรียนที่มีลักษณะต่างกัน คือ เป็นนักเรียนที่มีปัญหาทางสติปัญญาเล็กน้อย 
นักเรียนที่มีปัญหาในการอ่าน และนักเรียนปกติ ผู้วิจัยสอนกลวิธีการอ่านให้แก่นักเรียนจ านวน 20 
คาบ คาบละ 20-30 นาที ผลการวิจัยพบแนวโน้มของพัฒนาการด้านความรู้เกี่ยวกับกลวิธีการอ่าน
และผลสัมฤทธิ์ในการอ่านที่สูงขึ้น 

 Fathi Abdulhamid Abdulkader PhD, Kerim Gundogdu PhD, Mourad Ali Eissa 
PhD (2009) ได้ศึกษาผลของการใช้กิจกรรมพหุปัญญาเป็นฐาน เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีความบกพร่องด้านการอ่าน พบว่ากิจกรรมพหุปัญญามี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาการอ่าน เพ่ือความเข้าใจ และทักษะการจดจ าค าศัพท์ได้มากขึ้น 

 
จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ จะเห็นได้ว่า เทคโนโลยี

ได้เข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้
ประโยชน์จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการศึกษาเนื้อหาข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งจัดให้มีการเรียนการสอน
ผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งเป็นการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ในการ
น าเสนอเนื้อหาที่อยู่ในลักษณะของสื่อต่าง ๆ เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้เรียน โดยเฉพาะบทเรียน
ออนไลน์ เป็นสื่อการสอนที่ท าให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียนควบคู่กับการเรียนแบบ
ห้องเรียนปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความต้องการและตาม
ความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนได้ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ แต่เนื่องจากการเรียนการสอนออนไลน์
ยังเป็นเรื่องใหม่ส าหรับผู้เรียน อีกท้ังยังไม่สามารถจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL ได้ จึงท าให้เกิดการ
เรียนรู้รูปแบบของการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนผสมผสาน
ระหว่างการเรียนรู้แบบออนไลน์และการเรียนรู้แบบเผชิญหน้าเข้าด้วยกัน โดยการน าเอาข้อดีของแต่
ละรูปแบบมาใช้แก้ปัญหาทั้งในชั้นเรียนแบบออนไลน์และปฏิบัติจริง เป็นการใช้จุดเด่นของแต่ละแบบ
เข้ามาเสริมจุดด้อยของกันและกัน นอกจากนี้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานยังเน้นตัว
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ผู้เรียนเป็นส าคัญ ทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาผ่านกระบวนการอ่านแบบ KWL ท าให้ผู้เรียนมี
ความสามารถทางด้านการอ่าน ตลอดจนเข้าใจในเรื่องที่อ่านสูงกว่าการสอนตามปกติ ทั้งยังมีเจตคติที่
ดีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL เพราะเป็นเทคนิคท่ีช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิดเป็นระบบและ
ลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนการเรียนรู้ ดังนั้นเทคนิค KWL จึงเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่สามารถน ามาใช้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางด้านการอ่านและส่งเสริมความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบให้กับผู้เรียนได้ 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่องการศึกษาความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ที่เรียนด้วยวิธีการเรียนแบบผสมผสานด้วยเทคนิค KWL โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย
เชิงทดลอง (Experimental Research) ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารในระดับนานาชาติ รหัสวิชา 1500127 ภาคการศึกษาที่ 1/2560 โดยมีขั้นตอนในการ
ด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 3. ระเบียบวิธีการวิจัย 
 4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 5. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 6. วิธีด าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล 
 7. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 595 คน (ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารในระดับนานาชาติ 1500127)   
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐม กลุ่มเรียน GE11 จ านวน 32 คน ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ได้มา
จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ด้วยการจับฉลาก โดยใช้กลุ่มเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
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ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
  ตัวแปรต้น (Independent Variable) คือ การเรียนแบบผสมผสานด้วยวิธีการสอนแบบ 
KWL   
  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ 
  1. ความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
  2. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนแบบผสมผสานด้วยเทคนิค KWL   

 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 การวิจัยความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่
เรียนด้วยวิธีการเรียนแบบผสมผสานด้วยเทคนิค KWL ครั้งนี้มีการทดสอบก่อนการทดลอง จากนั้นให้
กลุ่มตัวอย่างเรียนแบบผสมผสานด้วยเทคนิค KWL และท าการทดสอบหลังเรียน  
 
ตารางที่ 3 แสดงแผนการทดลอง (Experimental Research) 

กลุ่ม Pre-test Treatment Post-test 
กลุ่มทดลอง 1  T1 X T2 

 
  T1   คือ การทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 
 X    คือ การเรียนแบบผสมผสานด้วยวิธีการสอนแบบ KWL ที่มีต่อความสามารถ
ทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษ 
  T2   คือ การทดสอบหลังเรียน (Post-test) 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
 4.1 แผนการจัดการเรียนรู้การเรียนแบบผสมผสานด้วยเทคนิค KWL 
 4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยด้วยเทคนิค KWL เพ่ือใช้ประกอบ
บทเรียน บทที่ 7-12 ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับนานาชาติ 
 4.3 แบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษ 

4.4 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนแบบผสมผสานด้วย               
เทคนิค KWL 
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การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้การเรียนแบบผสมผสานด้วยเทคนิค KWL จ านวน 6 
สัปดาห์ วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับนานาชาติ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี        
มีขั้นตอนในการสร้างดังนี้ 
  1.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา โครงสร้างหลักสูตร และรายละเอียดเนื้อหาวิชา วิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับนานาชาติ (ENGLISH FOR INTERNAITONAL)  
  1.2 ศึกษาเอกสาร ต าราเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นวิธีการสอน
แบบ KWL (Know-Want-Learned) และการเรียนแบบผสมผสาน เพ่ือน ามาเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ และออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้  
  1.3 ศึกษาจุดประสงค์และเนื้อหาย่อยเพ่ือก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้และก าหนด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยท าการคัดเลือกเนื้อหาที่เหมาะสม
ส าหรับสร้างเป็นบทเรียนแบบผสมผสานด้วยวิธีการสอนแบบ KWL ที่มีต่อความสามารถทางด้านการ
อ่านภาษาอังกฤษ โดยพิจารณาจากเนื้อหา ปริมาณเนื้อหา และความสอดคล้องกับการเรียนการสอน
ผ่านออนไลน์ 
  1.4 ด าเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ส าหรับการเรียนแบบผสมผสานด้วย
วิธีการสอนแบบ KWL ที่มีความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารในระดับนานาชาติที่ประกอบด้วย สาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและแหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
ซึ่งการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบ KWL มีข้ันตอน ดังนี้  
  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ผู้สอนจัดกิจกรรมและกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน เพ่ือ
เชื่อมโยงเข้าสู่เรื่องที่จะอ่าน  
  ขั้นกิจกรรมการอ่าน โดยใช้เทคนิค KWL มีข้ันตอน ดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 K (What I Think I Know) คือ ผู้เรียนรู้อะไรบ้างที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะ
อ่าน โดยผู้สอนใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนระดมสมองถึงสิ่งที่ผู้เรียนรู้แล้ว  
   ขั้นที่ 2 W (What I Want to Learn) คือ ผู้เรียนต้องการรู้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่อง
ที่จะอ่าน   โดยให้ผู้เรียนก าหนดค าถามร่วมกับผู้สอน  
   ขั้นที่ 3 L (What I Have Learned) คือ ผู้เรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากเรื่องที่
อ่าน โดยภายหลังจากการอ่านเรื่อง ผู้เรียนเลือกข้อมูลที่ได้จากการอ่านมาตอบค าถามที่ก าหนดไว้  
   ขั้นการวัดและประเมินผล ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาด้วยการซักถาม
หรือตรวจเฉลยแบบฝึกหัดร่วมกัน 
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  5.1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ ไปเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย เพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
  5.1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) แล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective 
Congruence: IOC) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาดังนี้  
   +1  แน่ใจว่ารายการพิจารณาแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับเนื้อหา 
    0   ไม่แน่ใจว่ารายพิจารณาแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับเนื้อหา 
   -1   แน่ใจว่ารายการพิจารณาแผนการจัดการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับเนื้อหา 
  ผลการตรวจสอบค่า IOC มีค่าเท่ากับ 0.84 โดยค่าดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับได้มี
ค่าตั้งแต่ 0.50 - 1.00  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาเอกสารการเขียนแผนการจดัการเรียนรู ้

ศึกษาโครงสร้างหลักสูตร และรายละเอียดเนื้อหาวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับนานาชาต ิ
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แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้  
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 2. กิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยเทคนิค KWL วิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารในระดับนานาชาติ 
 ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยเทคนิค 
KWL วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับนานาชาติ มีวิธีการด าเนินการดังนี้ 
  2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบผสมผสาน ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  2.2 ศึกษาเอกสาร ต ารา โครงสร้างหลักสูตร และรายละเอียดวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารในระดับนานาชาติ (ENGLISH FOR INTERNAITONAL) 
  2.3 ศึกษาจุดประสงค์และเนื้อหาย่อยเพ่ือก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  2.4 พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วย
เทคนิค KWL วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับนานาชาติ โดยมีส่วนประกอบคือ จุดประสงค์
การเรียนรู้เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล โดยมีขั้นตอนในการพัฒนาดังนี้ 
  2.4.1 วิเคราะห์เนื้อหา โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ บริบทผู้เรียน และเนื้อหาที่ใช้
ประกอบการเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับนานาชาติ จากการเรียนการสอน
ตามปกติ เพ่ือก าหนดขอบเขตในการน าเสนอเนื้อหาให้สอดคล้องกับกระบวนการสอนแบบ KWL ที่มี
ความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน และ
วิเคราะห์ผู้เรียน โดยพิจารณาจากความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสะดวกสบายในการเข้าถึง
บทเรียนผ่านเทคโนโลยีเครือข่าย 
  2.4.2 ออกแบบสื่อการเรียนรู้ เอกสารประกอบการเรียน สื่อมัลติมีเดีย แบบทดสอบ 
แบบฝึกหัด กิจกรรมตามแผนการสอนด้วยเทคนิค KWL เพ่ือฝึกทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษ 
  2.4.3 พัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง โดยใช้ระบบบริหารจัดการเรียนการสอน (LMS) 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หน้าหลักประกอบไปด้วย ระบบลงทะเบียน ส่วนแจ้งข่าว เมนูเข้าสู่
รายวิชา และหน้ารายวิชา ประกอบไปด้วย ข้อมูลเว็บไซต์ เนื้อหา และแหล่งข้อมูล กิจกรรมการเรียนรู้ 
การวัดและการประเมินผล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   - ข้อมูลเว็บไซต์ อยู่ส่วนบนของหน้ารายวิชา เป็นการแนะน าการเรียนใน
รายวิชา  ซึ่งประกอบไปด้วย จุดประสงค์การเรียนรู้ ตารางเรียนออนไลน์ คู่มือการใช้งาน e-learning 
คู่มือการอ่านด้วยเทคนิค KWL รวมถึงกระดานส าหรับแจ้งข่าวในรายวิชา 
   - เนื้อหาและแหล่งข้อมูล เนื้อหาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสาน
ด้วยวิธีการสอนแบบ KWL มาจากการวิเคราะห์เนื้อหาที่เหมาะสมส าหรับใช้ในการสร้างกรณีศึกษา 
วิเคราะห์วัตถุประสงค์ในการเรียน รวมทั้งวิเคราะห์ผู้เรียน จากการวิเคราะห์ สรุปได้ว่ า เนื้อหาที่
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เหมาะสมส าหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้ มีจ านวน 6 หัวข้อ ได้แก่ 1) Weather “Extreme 
Weather” 2) Everyday activities “Funny pet stories” 3) Math, history, and art “The best 
class I ever took” 4) A busy semester “Reducing test anxiety” 5) Favors and requests 
“Pay it forward day” 6) Before you travel “Trouble-free travel” ผู้วิจัยด าเนินการพัฒนาสื่อ
ประกอบการเรียนรู้ในรูปแบบ PowerPoint และ PDF File เพ่ือให้ผู้เรียนเลือกศึกษาได้ตามความพึง
พอใจ อีกทั้งจัดหาวิดีโอประกอบการเรียนการสอน ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา เพ่ือเสริมสร้างความสามารถ
ด้านการอ่าน เทคนิคการอ่านเพ่ือความเข้าใจ รวมทั้งจัดหาแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากเว็บไซต์
ภายนอก  

- กิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยด าเนินตามแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งในสัปดาห์บท          

การอ่าน ผู้สอนจะกระตุ้นกระบวนการคิดของผู้เรียนได้คิดทบทวน ประมวลข้อมูล และสะท้อนผล

ออกมาในสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านขั้นตอน K-W-L ตามกระบวนการวิธีการสอน KWL มี 3 ขั้นตอน 

ดังนี้ 
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ตารางที่ 4 แสดงกระบวนการวิธีการสอน KWL 

กิจกรรม
การเรียนรู้ 

ขั้นตอนการสอนการอ่าน 
แบบเน้นกระบวนการ

เทคนิค KWL 
สื่อที่ใช้ในการสอน 

รูปแบบการสอน 
การอ่านภาษาอังกฤษ 

ขั้นกิจกรรม
ก่อนอ่าน 
(บทน า) 

K (Know) 
(Offline) - Power Point 

- VDO 
- เอกสารประกอบการสอน 

- ของจริง/แบบจ าลอง 

เ ขี ยนหั วข้ อกา รอ่ าน  โช ว์ ภ าพ
กิจกรรม คลิปวีดีโอ (ปิดเสียง) และ
อื่ นๆ  เพื่ อกระตุ้ น ให้ ผู้ เ รี ยนคิ ด
ทบทวน และสะท้อนสิ่งที่ตนเคยรู้
เกี่ยวกับประเด็น/เรื่องที่ก าลังจะ
อ่าน 

W (Want) 
(Offline) 

ผู้เรียนตั้งค าถามในสิ่งที่ตนอยากรู้
เกี่ยวกับประเด็น/เรื่องที่ก าลังจะ
อ่าน 

ขั้นกิจกรรม 
ระหว่างอ่าน 

L (Learned) 
(Online) 

e-learning 

- ใช้การฝึกการอ่านด้วยเทคนิคการ
อ่านเร็ว (Skimming) และการอ่าน
อย่างละเอียด (Scanning)  
- น าความรู้ที่อ่านมาตอบค าถามที่ 
ตั้งไว้ในช้ัน (W) 
- ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน 
ต่อเรื่องที่อ่านด้วยการท าแบบฝึกหัด
ที่อยู่ในกิจกรรมของแต่ละบท 

ขั้นกิจกรรม
หลังอ่าน 

(Online) e-learning 

- ประเมินผลความเข้าใจของผู้เรียน
จากการตอบค าถาม และค าตอบที่
อยู่ ในกิจกรรมแต่ละบท โดยวัด
ค าศัพท์ รูปแบบภาษา และความถูก
ต้องของเนื้อหาท่ีได้อ่าน 

 

   - การวัดและการประเมินผล ผู้วิจัยก าหนดให้มีการประเมินผล โดยจัดท า
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) และในระหว่างการเรียนการสอน ผู้วิจัย
ก าหนดให้มีการประเมินผลงานจากการอ่านด้วยเทคนิค KWL ของผู้เรียน  
  2.4.4 น าสื่อการเรียนการสอนที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่
ด าเนินการสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ จากนั้นจึงน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
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ด้านการสร้างและออกแบบการเรียนการสอนบนออนไลน์จ านวน 3 ท่าน เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง
โดยใช้แบบประเมินคุณภาพบทเรียนที่มีมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท 
(Likert) 5 ระดับ ดังนี้ 
   มีความเหมาะสมมากที่สุด มีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 5 
   มีความเหมาะสมมาก  มีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 4 
   มีความเหมาะสมปานกลาง มีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 3 
   มีความเหมาะสมน้อย  มีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 2 
   ควรปรับปรุงแก้ไข  มีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 1  
  
  โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
   มีคุณภาพมากท่ีสุด  มีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 4.50-5.00 
   มีคุณภาพมาก  มีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 3.50-4.49 
   มีคุณภาพปานกลาง  มีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 2.50-3.49 
   มีคุณภาพน้อย  มีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 1.50-2.49 
   ควรปรับปรุงแก้ไข  มีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 1.00-1.49 
  จากการตรวจสอบคุณภาพของสื่อการเรียนการสอนที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบผสมผสาน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างและออกแบบการเรียนการสอนบนออนไลน์จ านวน 
3 ท่าน พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.65, S.D. = 0.35) (รายละเอียดการประเมิน
ดังแสดงในภาคผนวก ค หน้า 150)  
  2.5 ปรับปรุงแก้ไขสื่อกิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบ

ผสมผสานด้วยวิธีการสอนแบบ KWL ที่มีความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษ

เพ่ือการสื่อสารในระดับนานาชาติให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยเพ่ิมแหล่งเรียนรู้จากสื่ออ่ืน ๆ เพ่ือให้ผู้เรียน

ค้นคว้าจากหลายแหล่งข้อมูล ปรับปรุงภาพประกอบให้สอดคล้องกับเนื้อหาและปรับปรุงรูปแบบของ

สื่อการเรียนการสอนให้ใช้งานง่ายขึ้น  
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แผนภาพที่ 3 ขั้นตอนการสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน  

ศึกษาเอกสาร ต ารา โครงสร้างหลกัสูตร และรายละเอียดเนื้อหา วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ระดับนานาชาต ิ

พัฒนากิจกรรมการเรยีนการสอนที่ใช้ในการจัดการเรยีนรู้แบบผสมผสานด้วยวิธีการสอนแบบ KWL ที่มี
ความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับนานาชาติ 

ไม่ผา่น 

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง เกี่ยวกับการจัดการเรียนการรู้แบบผสมผสาน เทคนิควิธีการสอน
ด้วย KWL ความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษ และแผนการเรียนรู ้

ผ่าน 

น ากิจกรรมการเรียนการสอนไปใช้จริง 

น าสื่อการเรียนรู้ทีด่ าเนินการสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วไปให้อาจารย์ทีป่รึกษาตรวจสอบ 

 
จากนั้นจึงน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
สร้างและออกแบบการเรียนการสอนบน
ออนไลน์ จ านวน 3 ท่าน เป็นผู้ตรวจสอบ

ความถูกต้อง 

แก้ไข
ปรับปรุง 

ปรับปรุงแก้ไขสื่อการเรียนรู้ตามขอ้เสนอแนะของผู้ทรงคณุวุฒิ 

ศึกษาจุดประสงค์และเนื้อหาย่อยเพื่อก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานให้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้  
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 3. แบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษ 
 การสร้างแบบวัดความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษ เพ่ือความเข้าใจก่อนเรียน

และหลังเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก และแบบ

อัตนัยชนิดเติมค า/การจับคู่/ตอบถูกผิดจากเรื่องที่อ่านได้ โดยด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

  3.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษ 

เพ่ือความเข้าใจจากหนังสือ เอกสาร ต ารา การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดลักษณะผู้เรียน 

  3.2 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ วิเคราะห์เนื้อหาภาษาอังกฤษ และตัวชี้วัดความรู้ 

ทักษะ และการประยุกต์ใช้ น าไปสร้างแบบสอบวัดความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษ ตาม

ระดับความเข้าใจ คือ การจับใจความส าคัญ บอกรายละเอียดของเรื่อง และสรุปใจความส าคัญ แบบ

ปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก แต่ละข้อมีค าตอบที่ถูกที่สุดเพียง 1 ตัวเลือก จ านวน 32 ข้อ และแบบอัตนัย

ชนิดเติมค า/การจับคู่/ตอบถูกผิดจากเรื่องที่อ่านจ านวน 23 ข้อ 

  3.3 น าแบบทดสอบให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูก

ต้อง และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยก าหนด

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 

   +1  แทน มีความเห็นด้วยว่าสอดคล้องสัมพันธ์กัน 

    0   แทน ไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน 

   -1   แทน มีความเห็นด้วยว่าไม่สอดคล้องสัมพันธ์กัน 

  3.4 พิจารณาคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ที่ยอมรับได้มีค่า

ตั้งแต่ 0.5-1.00 ให้ครอบคลุมเนื้อหา จึงถือว่าเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในงานวิจัยได้  

  3.5 น าแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ภาคเรียนที่ 2/2559 จ านวน 38 คน เพ่ือหาค่าความยากง่าย (p) โดยมีค่าระหว่าง 0.20-0.80 และค่า

อ านาจจ าแนก (r) โดยมีค่าระหว่าง 0.21-1.00 และคัดเลือกข้อสอบที่เหมาะสม จ านวน 30 ข้อ (ดัง

รายละเอียดภาคผนวก ค หน้า 157) 

  3.6 น าแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบแล้วไปวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของ

แบบทดสอบ โดยวิธีของ Kuder-Richardson สูตร KR 20 ของแบบทดสอบจ านวน 30 ข้อ ได้ค่า

ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80 (ดังรายละเอียดภาคผนวก ค หน้า 157)  

  3.7 น าแบบทดสอบน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง  
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แผนภาพที่ 4 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษ  

ศึกษาแนวทางการสร้างแบบทดสอบ จากต ารา และเอกสารตา่ง ๆ สร้างตารางโครงสร้างข้อสอบ ตามกลุ่ม
จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์การเรียนรู้ และพฤติกรรมทีต่้องการวัด 

สร้างแบบทดสอบเป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 32 ข้อ และแบบอัตนัยชนิดเติมค า/การจับคู/่
ตอบถูกผิดจากเรื่องที่อ่านจ านวน 23 ข้อ โดยสร้างให้ครอบคลุมเนื้อหา วัตถุประสงค์ และน าไปให้อาจารย์

ที่ปรึกษาตรวจสอบ 

พิจารณาคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ที่มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป  

และปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  

น าแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 38 คน ซึ่งเคยเรียนในเนื้อหานี้มาแล้ว 

แก้ไข
ปรับปรุง 

ไม่ผา่น 

ผ่าน 

น าผลทีไ่ด้จากการตรวจมาหาค่าความยาก (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) พบว่ามีค่าความยากง่าย (p) อยู่
ระหว่าง 0.20 - 0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.21 - 1.00 

น าแบบทดสอบ 30 ข้อ มาหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สตูร KR-20 (Kuder–Richardson) ได้ค่าความเช่ือมั่น
เท่ากับ 0.80 

น าแบบทดสอบไปใช้กับกลุ่มตัวอยา่ง 

 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา แล้วน ามาหาค่า

ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
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 4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
  4.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของลิเคิร์ท (Likert) แบบมาตรา

ส่วนประเมินค่า (rating scale) จากตาราและเอกสารต่างๆ 
  4.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

ผสมผสานด้วยวิธีการสอนแบบ KWL ที่มีความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษ 
  4.3 ก าหนดระดับคะแนนแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรม

การเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยเทคนิค KWLที่มีความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็น 
5 ระดับ ดังนี้ 

   มีความเหมาะสมมากที่สุด มีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 5 
   มีความเหมาะสมมาก  มีค่าระดับคะแนนเท่ากับ  4 
   มีความเหมาะสมปานกลาง  มีค่าระดับคะแนนเท่ากับ  3 
   มีความเหมาะสมน้อย  มีค่าระดับคะแนนเท่ากับ  2 
   ควรปรับปรุงแก้ไข   มีค่าระดับคะแนนเท่ากับ 1  
  โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
   เห็นด้วยมากที่สุด   มีค่าระดับคะแนนระหว่าง  4.50-5.00 
   เห็นด้วยมาก   มีค่าระดับคะแนนระหว่าง  3.50-4.49 
   เห็นด้วยปานกลาง   มีค่าระดับคะแนนระหว่าง  2.50-3.49 
   เห็นด้วยน้อย   มีค่าระดับคะแนนระหว่าง  1.50-2.49 
   เห็นด้วยน้อยที่สุด   มีค่าระดับคะแนนระหว่าง  1.00-1.49  
  4.4 น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่สร้างขึ้น ไปให้ผู้ เชี่ยวชาญในการสร้าง

แบบสอบถามความคิดเห็น จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของค าถามหาค่าความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content validity) และรูปแบบการใช้ภาษา และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of 
Item Objective Congruence : IOC) แล้วน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข โดยมีเกณฑ์การ
พิจารณาดังนี้คือ 

       ถ้าแน่ใจว่าสอดคล้อง  ให้คะแนน +1 
       ถ้าไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง ให้คะแนน  0 
       ถ้าแน่ใจว่าไม่สอดคล้อง ให้คะแนน -1 

  ผลการตรวจสอบค่า IOC มีค่าเท่ากับ 0.81 โดยค่าดัชนีความสอดคล้องท่ียอมรับได้มี
ค่าตั้งแต่ 0.50-1.00 
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  4.5 น าแบบสอบถามความคิดเห็นมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมตามค าแนะน าและ
ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ 
  4.6 ได้แบบสอบถามความคิดเห็นที่ผ่านเกณฑ์เรียบร้อยแล้วไปใช้จริง 
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แผนภาพที่ 5 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความความพึงพอใจ  

ศึกษาวิธีการสรา้งแบบสอบถามความคิดเห็นของลเิคิร์ท (Likert) 

แบบมาตราส่วนประเมินค่า (rating scale) จากต าราและเอกสารตา่งๆ 

สร้างแบบสอบถามความคดิเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยวิธีการสอนแบบ 
KWL ที่มีความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษ 

ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามความคิดเห็นตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

น าแบบสอบถามไปใช้จริง 

 
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความ

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา แล้วน ามาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) 

ไม่ผา่น 

แก้ไข
ปรับปรุง 

ผ่าน 
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วิธีการด าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือน าผลจากการทดลองมาวิเคราะห์
เปรียบเทียบความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ก่อนและหลัง
เรียน และความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนแบบผสมผสานด้วยเทคนิค KWL โดยข้อมูลได้
จากนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะ
วิทยาการจัดการ สาชาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาพล
ศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 1500127 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ระดับนานาชาติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 32 คน มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะ
บูรณาการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในบริบทสากล โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์และอีเล็กทรอนิกส์ การซื้อ
ขายสินค้าและบริการ การให้ค าแนะน าและแสดงความคิดเห็น การบรรยายเหตุการณ์และ
ประสบการณ์ รวมถึงการสร้างความตระหนักในการสื่อสารต่างวัฒนธรรม สามารถพัฒนานักศึกษาให้
มีทักษะด้านการอ่าน แล้วระบุใจความส าคัญ ล าดับเหตุการณ์ และรายละเอียดได้ โดยใช้ระยะเวลาใน
การทดลอง 6 สัปดาห์ ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ มีล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
  
 1. ขั้นเตรียมการ 
  6.1.1 ผู้ วิจัยน าจดหมายจากบัณฑิตวิทยาลัยไปถึงอาจารย์ผู้ สอน รายวิชา 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับนานาชาติ เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  6.1.2 ผู้วิจัยติดต่อประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารในระดับนานาชาติ เพ่ือก าหนดวันเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
  6.1.3 เตรียมสถานที่ที่ใช้ในการทดลองการเรียนแบบผสมผสานด้วยวิธีการการสอน
แบบ KWL ที่มีความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษ   
 
  2. ขั้นด าเนินการทดลอง 
  เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการเรียนแบบผสมผสานด้วยเทคนิค KWL เพ่ือพัฒนา
ความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยใช้ห้องเรียนปกติ ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 เป็นห้องปฏิบัติการทดลองในห้องเรียนแบบเผชิญหน้า และใช้ระบบการจัดการ
เรียนรู้ (LMS) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมบนออนไลน์ ซึ่งด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน โดยใช้วิธีการสอนแบบ KWL ซึ่งมีข้ันตอนดังนี ้
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  ขั้นที่ 1 K (What I Think I Know) คือ ผู้เรียนรู้อะไรบ้างที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่าน โดย
ผู้สอนใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนระดมสมองถึงสิ่งที่ผู้เรียนรู้แล้ว  
  ขั้นที่ 2 W (What I Want to Learn) คือ ผู้เรียนต้องการรู้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่าน   
โดยให้ผู้เรียนก าหนดค าถามร่วมกับผู้สอน  
  ขั้นที่ 3 L (What I Have Learned) คือ ผู้เรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากเรื่องที่อ่าน โดย
ภายหลังจากการอ่านเรื่อง ผู้เรียนเลือกข้อมูลที่ได้จากการอ่านมาตอบค าถามที่ก าหนดไว้   
   2.1 ท าการวัดโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษ 
เป็นแบบประเมินตนเองก่อนเรียน  
   2.2 ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยวิธีการสอนแบบ KWL ที่มี
ความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษ 3 ขั้นตอน ก าหนดระยะเวลาทั้งสิ้น 6 สัปดาห์ ซึ่งท าตาม
กิจกรรมที่ได้ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยในแต่ละสัปดาห์ผู้เรียนร่วมกันท ากิจกรรมการเรียน
แบบผสมผสานด้วยเทคนิค KWL โดยให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมได้จากสื่อประกอบการเรียนรู้ 
เพ่ือตอบค าถามที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนในแต่ละสัปดาห์ จากนั้นผู้เรียนร่วมกันด าเนินตามขั้นตอนของ
การอ่านแบบ KWL เพ่ือตอบค าถามจากประเด็นปัญหา โดยใช้กระดานเสวนา (webboard) และ
กระดานสนทนา (chatroom) บนระบบ LMS เป็นช่องทางในการปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน ได้แก่ 
   ขั้นที่ 1 K (What I Think I Know) คือ ผู้เรียนรู้อะไรบ้างที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่าน 
โดยผู้สอนใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดทบทวน ระดมสมอง และสะท้อนสิ่งที่ตนเคยรู้ ผ่านการท า
กิจกรรมในชั้นเรียนปกติ (Offline) เช่น การน าเสนอหน้าชั้นเรียน การตอบค าถามที่ตนเองเคยรู้กับ
ผู้สอน  
   ขั้นที่ 2 W (What I Want to Learn) คือ ผู้เรียนต้องการรู้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะ
อ่าน โดยให้ผู้เรียนก าหนดต้ังค าถามสิ่งที่ตนอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่านร่วมกับผู้สอนในชั้นเรียนปกติ 
(Offline) 
   ขั้นที่ 3 L (What I Have Learned) คือ ผู้เรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากเรื่องที่อ่าน 
โดยภายหลังจากการอ่านเนื้อเรื่องหรือบทความ ผู้เรียนเลือกข้อมูลที่ได้จากการอ่านมาตอบค าถามสิ่ง
ที่ตนอยากรู้ที่ก าหนดไว้ขั้น W จากนั้นผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัด ตอบค าถาม พร้อมส่ง
การบ้านในระบบบทเรียนออนไลน์ (Online) เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนหลังการอ่านเนื้อ
เรื่องหรือบทความ  
  2.3 เมื่อผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายครบ 6 ครั้งแล้ว ท าการวัดโดยใช้
แบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษหลังเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยเทคนิค KWL 
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 3. ขั้นหลังการทดลอง 
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลทั้ งหมดที่ ได้จากการท าการวัดโดยใช้แบบทดสอบวัด

ความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษหลังเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่
มีต่อการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยเทคนิค KWL ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 6 ขั้นตอนการด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล  

เตรียมสถานท่ีห้องเรียนส าหรับจดัการเรยีนรู้แบบผสมผสานด้วยวิธีการสอนแบบ KWL 

ผู้วิจัยด าเนินการปฐมนิเทศนักศึกษากลุ่มทดลอง เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์และวิธีการเรยีนบนระบบออนไลน์ 
และท าการวดัโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษก่อนเรียน 

ผู้วิจัยน าจดหมายจากบัณฑิตวิทยาลัยไปถึงอาจารย์ประจ าวิชา เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยตดิต่อกับอาจารย์ผูส้อน เพื่อช้ีแจงข้อก าหนดในการทดลอง เตรียมสถานท่ีในการปฐมนิเทศและจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และก าหนดวันเวลาที่ใช้ในการทดลอง 

ด าเนินการทดลองตามแผนการจัดการเรยีนรู้ โดยให้ผูเ้รียนท ากิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีการสอนแบบ KWL ทั้ง
ในช้ันเรียนปกติและบนระบบออนไลน์ หลังจากท ากิจกรรมครบทั้ง 6 ครั้ง จากนั้นให้นักศึกษาท าแบบทดสอบ
วัดความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษหลังเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อ

การเรยีนการสอนแบบผสมผสานด้วยวิธีการสอนแบบ KWL 

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมลูไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ
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สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ 
  1. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัด
ความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษ และแบบสอบถามความคิดเห็น 
 สูตรการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC  
   IOC    ย่อมาจาก   Index of Item Objective Congruence 

     IOC = ∑R  
                                          N 
  โดยที่ IOC คือ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ 

   R    คือ คะแนนของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

   ∑R  คือ ผลรวมของคะแนนผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน 
   N    คือ จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
  เกณฑ์ในการก าหนดคะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 
   +1 = แน่ใจว่าข้อสอบข้อนั้นวัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้จริง 
    0  = ไม่แน่ใจว่าข้อสอบข้อนั้นวัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้ 
   -1  = แน่ใจว่าข้อสอบข้อนั้นไม่ได้วัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้ 

ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับได้ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.50 - 1.00 
 
  2. สถิติที่ใช้ในการหาค่าความยาก (Level of difficulty: p) และค่าอ านาจจ าแนก 
(Discrimination index: r) ของแบบวัดผลการเรียนรู้ โดยใช้สูตรดังนี้  
 
   P =  PH + PL    r =  PH – PL  
     2 
   

   เมื่อ P   แทน ความยากของข้อสอบ 
    r  แทน ค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบ 
    PH  แทน สัดส่วนของคนท่ีตอบถูกในกลุ่มสูงของแต่ละข้อ 
   PL แทน สัดส่วนของคนท่ีตอบถูกในกลุ่มต่ าของแต่ละข้อ 
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  3. สถิติที่ใช้ในการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านการ
อ่านภาษาอังกฤษ วิธีของ Kuder – Richardson  
   สูตร K.R. 20  
   rtt =  n 
             n - 1  
 
   เมื่อ rtt แทน ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
    n แทน จ านวนข้อของแบบทดสอบ 
    p แทน สัดส่วนของคนท าถูกแต่ละข้อ 
    q แทน สัดส่วนของคนท าผิดแต่ละข้อ (q = 1 - p) 
      S แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 
 
  4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ การแจกแจง
ความถี่และหาค่าร้อยละ  
   ร้อยละ (Percentage) สูตร  P =      ×100 
    

  5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการ
เรียนรู้แบบผสมผสานด้วยด้วยวิธีการสอน KWL คือ การหาค่าเฉลี่ย (X) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) จากสูตร 

   สูตร (X) =    ∑x 
            N 
 

    ∑x  = ผลรวมคะแนนทั้งหมด 
    N = จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
    (X) = ค่าเฉลี่ย 

  

t 

2 
t 

(  1 -  
∑pq 

  S2 
) 

f 

N 
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   ค่าเบี่ยงเบนมาตตรฐาน (Standard) จากสูตร 
 

   สูตร S.D. = √
N∑x2−(X)2

N(N−1)
 

  

    X = จุดกึ่งกลางชั้น 
    (X) = ค่าเฉลี่ยของข้อมูล 
    f = ความถี่ของข้อมูลแต่ละชั้น 
      N = จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
 
   เกณฑ์ส าหรับน าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมาเปรียบเทียบ ก าหนดไว้ ดังนี้ 
    0.00 – 1.00 ความคิดเห็นสอดคล้องสูง 
    1.50 – 1.50 ความคิดเห็นสอดคล้องปานกลาง 
    1.50 ขึ้นไป ความคิดเห็นสอดคล้องต่ า 
 
  6. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบสมมติฐาน การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ ก่อนเรียน
และหลังเรียนใช้สูตร t-test แบบ dependent  
 
   t  =  
       √N(∑D2 − (∑D))2 
 

 
 

  เมื่อ  t  แทน ค่าสถิติท่ีจะใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤต 
   D แทน ค่าผลต่างระหว่างคู่คะแนน 
   N แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่างหรือจ านวนคู่คะแนน  

N-1 

∑D 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง ความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เรียนด้วยวิธีการเรียนแบบผสมผสานด้วยเทคนิค KWL ผู้วิจัยขอเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูล ตามจุดประสงค์การวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ก่อนเรียนกับหลังเรียน  
 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนแบบผสมผสานด้วย
เทคนิค KWL ที่มีต่อความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษ 
 โดยแสดงรายละเอียดของผลการวิจัยแต่ละตอน ดังนี้ 
 

ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ก่อนเรียนกับหลังเรียน 
 การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบค่าที (t-test แบบ 
Dependent) ดังรายละเอียดแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษก่อนเรียนและ            
หลังเรียน 

คะแนน n คะแนนเต็ม 
X  S.D. t p 

การทดสอบก่อนเรียน 32 30 14.41 5.16 
-13.219* .000 

การทดสอบหลังเรียน 32 30 25.50 1.80 

* P <.01 
  
 จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่าความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.16 และหลัง
เรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.80 เมื่อทดสอบความแตกต่างของผล
คะแนนความสามารถทางการอ่านของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า มีความแตกต่างกัน
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อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผลคะแนนความสามารถของนักศึกษาท่ีเรียนแบบผสมผสาน
ด้วยเทคนิค KWL วิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับนานาชาติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
 

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนแบบผสมผสานด้วยเทคนิค KWL 
ที่มีต่อความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษ 
 การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนแบบผสมผสานด้วยเทคนิค KWL     
ที่มีต่อความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษ เป็นการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด 32 คน ใช่ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 
ตารางที่ 6 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนแบบผสมผสานด้วยเทคนิค KWL 
วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับนานาชาติ 

รายการประเมิน 
ผลการวิเคราะห์ 

X  S.D. แปลความ ล าดับ 
1. ด้านรูปแบบ/ลักษณะของสื่อการเรียนการสอน 

1.1 ตัวอักษรมีความชัดเจนและอ่านง่าย 4.38 0.61 มาก 1 
1.2 รูปแบบของสื่อสวยงามและน่าสนใจ 4.13 0.76 มาก 5 

1.3 เทคนิคการน าเสนอบทเรียนมีความเหมาะสม 4.22 0.79 มาก 3 

1.4 ภาพประกอบสวยงาม เหมาะสมกับเนื้อหาและวัยของ
นักศึกษา 

4.23 0.73 มาก 2 

1.5 ระยะเวลาในการเรียนเนื้อหาบทเรียนมีความเหมาะสม 4.13 0.87 มาก 4 
เฉลี่ยรวม 4.22 0.75 มาก  

2. ด้านเนื้อหา 

2.1 ค าอธิบายเนื้อหาแต่ละหน่วยมีความชัดเจน 4.34 0.70 มาก 1 
2.2 การจัดล าดับเนื้อหาในแต่ละบทเรียนมีความเหมาะสม 4.28 0.73 มาก 2 

2.3 ความยากง่ายของเนื้อหามีความเหมาะสม 4.06 0.77 มาก 6 

2.4 ปริมาณเนื้อหาในแต่ละหน่วยเหมาะสมกับเวลาเรียน 4.19 0.82 มาก 5 
2.5 แบบฝึกหัดมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหา 4.26 0.73 มาก 3 
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ตารางที่ 6 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนแบบผสมผสานด้วยเทคนิค KWL 
วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับนานาชาติ (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผลการวิเคราะห์ 

X  S.D. แปลความ ล าดับ 
2.6 เนื้อหาในบทเรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 4.22 0.75 มาก 4 

เฉลี่ยรวม 4.23 0.75 มาก  

3. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 
3.1 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกการ
แสดงออก การแสดงความคิดเห็น และการอภิปราย 

4.34 0.79 มาก 2 

3.2 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร 

4.44 0.72 มาก 1 

เฉลี่ยรวม 4.39 0.76 มาก  

4. ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 

4.1 นักศึกษามี ความสามารถในการ ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการติดต่อสื่อสารมากขึ้น 

4.28 0.73 มาก 1 

4.2 มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น 4.19 0.75 มาก 3 
4.3 นักศึกษามีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษจาก
แหล่งสารสนเทศต่าง ๆ มากข้ึน 

4.25 0.76 มาก 2 

เฉลี่ยรวม 4.24 0.75 มาก  
เฉลี่ยรวมทุกด้าน 4.27 0.75 มาก 

 
 จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่าความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนแบบผสมผสาน
ด้วยเทคนิค KWL วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับนานาชาติ อยู่ในระดับมาก ( X =4.27 
S.D.=0.75) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 
( X =4.39 S.D.=0.76) ด้านประโยชน์ที่ ได้รับ  ( X =4.24 S.D.=0.75 ) ด้านเนื้อหา ( X =4.23 
S.D.=0.75) และด้านรูปแบบ/ลักษณะของสื่อการเรียนการสอน ( X =4.22 S.D.=0.75)  
 ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักศึกษาได้
ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร ( X =4.44 S.D.=0.72) และกิจกรรมการ
เรียนรู้ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกการแสดงออก การแสดงความคิดเห็น และการอภิปราย ( X =4.34 
S.D.=0.79) 
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 ด้านประโยชน์ที่ได้รับ อยู่ในระดับมาก ได้แก่  นักศึกษามีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารมากข้ึน ( X =4.28 S.D.=0.73) นักศึกษามีความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ มากขึ้น ( X =4.25 S.D.=0.76) และมีความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากข้ึน ( X =4.19 S.D.=0.75) 
 ด้านเนื้อหา อยู่ ในระดับมาก ได้แก่  ค าอธิบายเนื้อหาแต่ละหน่วยมีความชัดเจน                  
( X =4.34 S.D.=0.70) การจัดล าดับเนื้อหาในแต่ละบทเรียนมีความเหมาะสม ( X =4.28 S.D.=0.73) 
แบบฝึกหัดมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหา ( X =4.26 S.D.=0.73) เนื้อหาในบทเรียน
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ ( X =4.22 S.D.=0.75) ปริมาณเนื้อหาในแต่ละหน่วยเหมาะสมกับ        
เวลาเรียน ( X =4.19 S.D.=0.82) และความยากง่ายของเนื้อหามีความเหมาะสม ( X =4.06 
S.D.=0.77)  
 ด้านรูปแบบ/ลักษณะของสื่อการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ตัวอักษรมีความ

ชัดเจนและอ่านง่าย ( X =4.38 S.D.=0.61) ภาพประกอบสวยงาม เหมาะสมกับเนื้อหาและวัยของ

นักศึกษา ( X =4.23 S.D.=0.73 ) เทคนิคการน าเสนอบทเรียนมีความเหมาะสม  ( X =4.22 

S.D.=0.79) ระยะเวลาในการเรียนเนื้อหาบทเรียนมีความเหมาะสม  ( X =4.13 S.D.=0.87) และ

รูปแบบของสื่อสวยงามและน่าสนใจ ( X =4.13 S.D.=0.76) 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง ความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ที่เรียนด้วยวิธีการเรียนแบบผสมผสานด้วยเทคนิค KWL มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษในรายวิชา 1500127 ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารในระดับนานาชาติ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เรียนแบบผสมผสานด้วยเทคนิค 
KWL  
 2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนแบบผสมผสานด้วย
เทคนิค KWL ที่มีต่อความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษ 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 595 คน (ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารในระดับนานาชาติ 1500127) 
 2. กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐม กลุ่มเรียน GE11 จ านวน 32 คน ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ได้มา
จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ด้วยการจับฉลาก โดยใช้กลุ่มเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

 3. ตัวแปรที่ศึกษา 
  3.1 ตัวแปรต้น (Independent Variable) คือ การเรียนแบบผสมผสานด้วย

เทคนิค KWL  
   3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ 
   3.2.1 ความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
   3.2.2 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนแบบผสมผสานด้วยเทคนิค 
KWL   
  



 
 92 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย 

 1. แผนการจัดการเรียนรู้การเรียนแบบผสมผสานด้วยเทคนิค KWL ที่มีต่อความสามารถ
ทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษ วิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับสากล ส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ Weather “Extreme Weather”, Everyday activities 
“Funny pet stories”, Math, history, and art “The best class I ever took”,  A busy 
semester “Reducing test anxiety”, Favors and requests “Pay it forward day” และ Before 
you travel “Trouble-free travel” โดยใช้วิธีการเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning) 
ร่วมกับวิธีการสอนแบบ KWL แต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ มีส่วนประกอบส าคัญ คือ สาระส าคัญ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมในการเรียน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การประเมินผล โดย
แผนการจัดการเรียนรู้มีทั้งหมด 6 แผน ระยะเวลา 6 สัปดาห์ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 
0.84 
 2. กิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยเทคนิค KWL เพ่ือใช้ประกอบบทเรียน 
บทที่ 7-12 ในหนังสือเรียน Stretch (ระดับ 2) ของรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับ
นานาชาติ โดยพัฒนาตามแผนการจัดการเรียนรู้ มีระดับคุณภาพมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35 

 3. แบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารในระดับนานาชาติ โดยแบบทดสอบเป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.63 มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.20 - 0.80 และค่า
อ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.21 – 1.00 และมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.80 

4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนแบบผสมผสานด้วยเทคนิค 

KWL วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับนานาชาติ ซึ่งแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 

(rating scale) ของลิเคิร์ท (Likert) 5 ระดับ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.81  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ผู้วิจัยด าเนินการปฐมนิเทศ โดยผู้วิจัยอธิบายวิธีการใช้งานบทเรียนอีเลิร์นนิง แจ้ง
จุดประสงค์ในการเรียน วิธีการเรียน ขั้นตอน กิจกรรมและการประเมินผลในการเรียน โดยท าการ
บรรยายประกอบกับการเปิดหน้าเว็บไซต์ 

 2. ผู้วิจัยให้นักศึกษาท าแบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษ ซึ่ง
แบบทดสอบเป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 

 3. ผู้วิจัยด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยเทคนิค KWL สัปดาห์ละ 1 
เรื่อง ได้แก่ Weather “Extreme Weather”, Everyday activities “Funny pet stories”, Math, 
history, and art “The best class I ever took”, A busy semester “Reducing test anxiety”, 
Favors and requests “Pay it forward day” และ Before you travel “Trouble-free travel” 
ซึ่งในบทเรียนประกอบด้วย คู่มือการใช้งานระบบอีเลิร์นนิง แหล่งเรียนรู้ ไฟล์เสียงประกอบการอ่าน
ภาษาอังกฤษ กิจกรรมตอบค าถาม แบบฝึกหัด และการบ้าน โดยก าหนดระยะเวลาทั้งสิ้น 6 สัปดาห์  

 ผู้วิจัยด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยเทคนิค KWL ที่มี
ความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษ 3 ขั้นตอน โดยก าหนดระยะเวลาทั้งสิ้น 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 
1  เ รื่ อ ง  ไ ด้ แ ก่  Weather “Extreme Weather”, Everyday activities “Funny pet stories”, 
Math, history, and art “The best class I ever took”,  A busy semester “Reducing test 
anxiety”, Favors and requests “Pay it forward day” และ  Before you travel “Trouble-
free travel” ในบทเรียนประกอบด้วย คู่มือการใช้งานระบบอีเลิร์นนิง แหล่งเรียนรู้ ไฟล์เสียง
ประกอบการอ่านภาษาอังกฤษ กิจกรรมตอบค าถาม แบบฝึกหัด และการบ้าน เป็นต้น ซึ่งแต่ละ
สัปดาห์ผู้เรียนร่วมกันท ากิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานด้วยวิธีการสอนแบบ KWL โดยให้ผู้เรียน
ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมได้จากสื่อประกอบการเรียนรู้ เพ่ือตอบค าถามที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนในแต่ละ
สัปดาห์ จากนั้นผู้เรียนร่วมกันด าเนินตามข้ันตอนของการอ่านแบบ KWL เพ่ือตอบค าถามจากประเด็น
ปัญหา โดยใช้กระดานเสวนา (web board) และกระดานสนทนา (chatroom) บนระบบ LMS เป็น
ช่องทางในการปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน ได้แก่ 

   ขั้นที่ 1 K (What I Think I Know) คือ ผู้เรียนรู้อะไรบ้างที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะ
อ่าน โดยผู้สอนใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดทบทวน ระดมสมอง และสะท้อนสิ่งที่ตนเคยรู้  ผ่านการ
ท ากิจกรรมในชั้นเรียนปกติ (Offline) เช่น การน าเสนอหน้าชั้นเรียน การตอบค าถามท่ีตนเองเคยรู้กับ
ผู้สอน  

   ขั้นที่ 2 W (What I Want to Learn) คือ ผู้เรียนต้องการรู้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่อง
ที่จะอ่าน โดยให้ผู้เรียนก าหนดตั้งค าถามสิ่งที่ตนอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่านร่วมกับผู้สอนในชั้นเรียน
ปกติ (Offline) 
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   ขั้นที่ 3 L (What I Have Learned) คือ ผู้เรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากเรื่องที่
อ่าน โดยภายหลังจากการอ่านเนื้อเรื่องหรือบทความ ผู้เรียนเลือกข้อมูลที่ได้จากการอ่านมาตอบ
ค าถามสิ่งที่ตนอยากรู้ที่ก าหนดไว้ขั้น W จากนั้นผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัด ตอบค าถาม 
พร้อมส่งการบ้านในระบบบทเรียนออนไลน์ (Online) เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนหลังการ
อ่านเนื้อเรื่องหรือบทความ 

 4. ผู้วิจัยให้นักศึกษาท าแบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษหลัง
เรียน ซึ่งแบบทดสอบเป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ  

 5. ผู้วิจัยให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานด้วยเทคนิค KWL บนระบบ LMS 

6. ผู้วิจัยน าผลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือน าเสนอในงานวิจัยต่อไป 
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สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่
เรียนด้วยวิธีการเรียนแบบผสมผสานด้วยเทคนิค KWL สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
  1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ก่อนเรียนกับหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คะแนนที่ได้
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
5.16 และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 25.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.80  

 2. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนแบบผสมผสานด้วยเทคนิค 
KWL วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับนานาชาติ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75   

 

อภิปรายผล 
1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ก่อนเรียนกับหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งยอมรับ
สมมติฐานที่ก าหนดไว้ โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก กระบวนการ
จัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ผู้เรียนสามารถทบทวนเนื้อหาได้ ทุกที่ ทุกเวลาที่ต้องการ อีกทั้งยัง
สามารถสืบค้นข้อมูลที่มีอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตได้อย่างหลากหลาย เปิดมุมมองความรู้ที่ไม่จ ากัดอยู่แค่
เฉพาะในบทเรียน อีกทั้งยังสามารถสอบถามข้อมูล ปรึกษาปัญหากับผู้สอนได้ตลอดเวลาที่ต้องการ      
มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ที่ได้จากการสืบค้นผ่านเครื่องมือที่อยู่บนอีเลิร์นนิง ท าให้ได้องค์
ความรู้ หรือแนวคิดใหม่ๆ ทั้งจากผู้สอนและผู้เรียน เมื่อน ามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานด้วยเทคนิค KWL ที่มาจากการพัฒนาสื่อการเรียนรู้  พบว่า ผู้ เรียนมีการปรับตัว มี
ประสบการณ์ต่อรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน โดยบทเรียนแรกนั้นผู้เรียนยังไม่คุ้นเคย และผู้เรียน
ยังไม่ตระหนักในการเรียนแบบผสมผสาน การแลกเปลี่ยนข้อมูล การปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนกับผู้เรียน 
ผู้เรียนกับผู้สอน ยังขาดทักษะและประสบการณ์ในการใช้ช่องทางการสื่อสาร เนื่องจากเป็นระยะ
เริ่มต้นของการใช้รูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานด้วย
เทคนิค KWL ในบทเรียนถัดไป ท าให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ มีทักษะในการท างาน และมีความ
ตระหนัก รับผิดชอบต่อการเรียนอีเลิร์นนิง ฝึกทักษะปฏิบัติในชั้นเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
ปฏิบัติภารกิจเพ่ิมขึ้นตามล าดับ ผู้เรียนสามารถปรับตัวกับการเรียนแบบผสมผสานได้เป็นอย่างดี ซึ่ง
สอดคล้องกับ (ทิศนา แขมมณี, 2544) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้จะช่วย
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม สามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง ท าความเข้าใจ สร้างความหมาย เนื้อหาสาระ
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ความรู้ให้แก่ตนเอง มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ความคิดและประสบการณ์ 
เป็นต้น รวมทั้งมีบทบาทในกระบวนการเรียนรู้มากที่สุด และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ โดย
ผู้ เรียนพัฒนาตนเอง เกิดความตระหนักในการเรียนรู้  เกิดความเข้าใจเป็นผู้สร้างความรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ และเป็นผู้สนับสนุนการเรียนแบบผสมผสานต่อไป ซึ่งผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับผู้สอน และเพ่ือนร่วมชั้นเรียนบนเครือข่าย ได้แก่ กระดานอิเล็กทรอนิกส์ (Web board) 
การสนทนาด้วยข้อความ (Chat) การสืบค้นข้อมูล (Search) และเว็บบล็อก (Weblog) มาใช้
ประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยเชื่อมโยงให้สามารถติดต่อสื่อสารและแบ่งปันข้อมูล ทรัพยากร 
เพ่ือการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งประกอบไปด้วยทักษะต่าง ๆ ได้แก่ การค้นคว้าหาข้อมูล การท าความเข้าใจ 
การยืนยันให้ความเห็นต่อข้อมูลที่ได้นั้นว่าตรงกับความต้องการหรือไม่  และการแปลงความรู้ไปสู่การ
ปฏิบัติที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับ (ศิวนิต อรรถวุฒิกุล, 2551) ได้พัฒนากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย
ใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้อย่างร่วมมือพบว่าในช่วงสัปดาห์ที่กลุ่มตัวอย่างก าลังพัฒนาผลงาน
อยู่นั้น สาระความรู้ส่วนใหญ่ที่กลุ่มตัวอย่างได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เป็นเรื่องของแนวทางเทคนิค
และวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการพัฒนาผลงานแล้วพบปัญหาอุปสรรค และสามารถแก้ไขได้
ส าเร็จลุล่วง แสดงให้เห็นว่า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่ายบนสังคมออนไลน์ เป็นช่องทางที่เปิด
โอกาสให้บุคคลได้แลกเปลี่ยน และแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันในด้านต่าง ๆ โดยใช้ทรัพยากร และ
การบริการที่มีอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนฝึก
กระตุ้นความคิดอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน เป็นการเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ โดยมีกรอบ
และแนวทางให้ผู้เรียนเชื่อมโยงเนื้อหาเป็นล าดับขั้นตอน โดยเริ่มจากขั้น K (What we Know) คือ 
ผู้เรียนมีความรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องทีอ่่าน โดยผู้สอนกระตุ้นหรือซักถามโดยให้ผู้เรียนระดมสมอง ตั้ง
ค าถาม เช่น แมวเป็นสัตว์ชนิดใด หรือมีนิสัยแบบไหน เพ่ือค้นหาความรู้เดิมเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เรียนเคยรู้
มาก่อนจากเรื่องที่จะอ่าน แล้วบันทึกลงในช่อง K ขั้น W (What we want to Know) คือ ผู้เรียน
ต้องการจะรู้อะไรเกีย่วกับเรื่องทีอ่่าน โดยผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนช่วยกันคิดและตั้งค าถาม เช่น แมวจึง
มีนิสัยอย่างไร หรือเรื่องนี้ให้ความรู้การเลี้ยงแมวอย่างไร แล้วให้นักเรียนบันทึกลงในช่อง W โดย
ผู้สอนเป็นผู้ให้ค าแนะน าและตั้งค าถามร่วมกับผู้เรียน ซึ่งขั้นนี้เป็นการกระตุ้นความคิดของผู้เรียนว่า
ต้องการรู้อะไรเพิ่มเติมจากเรื่องแมว เพ่ือให้ผู้เรียนมีจุดมุ่งหมายในการอ่านเรื่อง และข้ัน L (What we 
have Learned) คือ ผู้เรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากเรื่องที่อ่าน ภายหลังจากการอ่านเรื่อง ผู้เรียนเลือก
ข้อมูลที่ได้ โดยผู้สอนให้ผู้เรียนอ่านบทความผ่านสื่ออีเลิร์นนิงออนไลน์ จากนั้นผู้สอนกระตุ้นผู้เรียนให้
บอกถึงสิ่งที่ได้รู้จากการอ่านเรื่องแมว แล้วบันทึกลงในช่อง L ขั้นนี้เป็นการฝึกผู้เรียนและกระตุ้นให้
ผู้เรียนตั้งค าถามเพ่ือแสวงหาค าตอบจากเรื่องที่อ่าน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวัชรา เล่าเรียนดี 
(2547: 90-93) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL, KWL Plus สามารถน ามาพัฒนาการ
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อ่านและเขียนได้ทุกระดับและยังสามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณและคิด
สร้างสรรค์ได้อีกด้วย โดยกรอบในการคิด คือ K – ให้ระบุสิ่งที่เรียนรู้หรือเคยรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ก าหนด 
W – ให้ระบุสิ่งทีต่้องการรู้ L – ให้ระบุสิ่งทีไ่ด้เรียนรู้แล้ว 
  
 2. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนแบบผสมผสานด้วยเทคนิค 
KWL วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับนานาชาติ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75 ทั้งนี้เนื่องจาก วิธีการสอนแบบ KWL ช่วยพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษ เพ่ือความเข้าใจของนักศึกษา เป็นวิธีการเหมาะสมส าหรับการเรียนการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ตามหลักการหรือทฤษฎี โดยสามารถน าไปใช้กับการเรียนการอ่าน
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันได้ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้พัฒนาศักยภาพทางการเรียนการอ่าน
ภาษาอังกฤษ ท าให้นักศึกษามีทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น ช่วยให้นักศึกษาได้อ่านรายละเอียด
ของบทอ่านอย่างเป็นขั้นเป็นตอน สามารถตอบค าถามที่ก าหนดให้จากบทอ่าน ท าให้นักศึกษาจดจ า
ค าศัพท์ ข้อความที่ส าคัญในการอ่านภาษาอังกฤษ รวมถึงเป็นการทบทวนเรื่องที่อ่านทั้งหมด และยัง
ช่วยให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดจากเรื่องที่อ่านได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งท าให้นักศึกษาสามารถจดจ า
เนื้อหาได้นานส าหรับการอ่านจับใจความส าคัญของเรื่อง เป็นวิธีการสอนที่ท าให้นักศึกษาได้มีการ
จดจ าเรื่องราวเกี่ยวกับการอ่านอย่างเป็นระบบ อีกทั้ง นักศึกษายังมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการติดต่อสื่อสารมากขึ้น มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (หทัยณัฐ แก้วบัวดี, 2551) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บโดยใช้วิธีการเรียน
การสอนตามแนววิถีพุทธ เรื่อง อริยมรรค ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสระยายโสม
วิทยา กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 30 คน นักเรียนมีความพึงพอใจผ่านเว็บ
อยู่ในระดับมาก  การเรียนด้วยบทเรียนผ่านเว็บนักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ไม่ถูก
ควบคุม ไม่ก่อให้เกิดความตึงเครียด สามารถติดต่อสอบถามกับครูผู้สอนได้ตลอดเวลา และสอดคล้อง
กับ (เอ้ือมพร รอดอ่ิม, 2546) กล่าวว่าผู้เรียนสามารถด าเนินกิจกรรมการเรียนได้ด้วยตนเอง ผู้เรียน
สามารถเรียนได้ตามศักยภาพของตนเอง สามารถกลับมาทบทวนบทเรียนที่ไม่เข้าใจได้ตลอดเวลา 

 นอกจากนี้นักศึกษายังได้แสดงความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนแบบผสมผสานด้วยเทคนิค 
KWL ไว้อย่างหลากหลาย ดังตัวอย่าง  

 “ชอบมากๆครับ อาจารย์สั่งงานอย่างเป็นระบบ อาจารย์ดูแลติดตามเด็กอยู่สม่ าเสมอ 
และคอยประเมินให้เห็นการอ่านที่เหมาะสม”  

 “เป็นระบบ LMS ที่น่าสนใจ เนื้อหาดีและตัวหนังสือสวยมากเลยค่ะ แบบฝึกหัดก็
สอดคล้องกับเนื้อหา อีกทั้งอาจารย์ยังคอยดูแลเอาใจใส่นักเรียนตลอดเวลา ท าให้นักเรียนรู้สึกสนุก
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และเกิดความคิดสร้างสรรค์ แต่อาจจะเพ่ิมเติมในเรื่องภาพประกอบให้มีความน่ารัก สดใส สร้าง
แรงจูงใจให้กับผู้เรียนมากขึ้นค่ะ” 

 “อาจารย์สอนดีมากๆ เลยค่ะ คอยใส่ใจตรวจงานตลอด มีการแนะน าท ากิจกรรมตาม
กระบวนการ KWL ท าให้เห็นวิธีการที่จะพัฒนาตนเอง” 

 “กิจกรรมดีมากค่ะ แต่ควรจะเพ่ิมระยะเวลาในการท างานให้มากข้ึนค่ะ”  
 “ขอบคุณอาจารย์ที่ให้ความรู้ค่ะ การเรียนสนุกดี แต่บางครั้งรู้สึกว่าอาจารย์จะให้งาน

เยอะเกินไป ควรลดกิจกรรมลงบ้างค่ะ” 
  “สะดวกใช้งานง่ายดี เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ได้การอ่านอย่างเข้าใจจริงๆค่ะ” 
 จากการรวบรวมความคิดเห็นของนักศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ให้ความสนใจการเรียนการ

สอนแบบผสมผสานด้วยเทคนิค KWL โดยบทเรียนแรกนั้นนักศึกษายังไม่คุ้นเคย และนักศึกษายังไม่
ตระหนักในการเรียนแบบผสมผสาน การแลกเปลี่ยนข้อมูล การปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนกับผู้เรียน 
ผู้เรียนกับผู้สอน ยังขาดทักษะและประสบการณ์ในการใช้ช่องทางการสื่อสาร เนื่องจากเป็นระยะ
เริ่มต้นของการใช้รูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน อาจารย์ผู้สอนและผู้วิจัยคอยดูแลติดตามนักศึกษา 
เอาใจใส่อยู่สม่ าเสมอ รวมถึงการออกแบบเนื้อหาและรูปแบบของสื่ออีเลิร์นนิงที่มีสีสัน ดึงดูดให้
นักศึกษาสนใจเรียนรู้บทเรียนนั้น ๆ เป็นการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้แบบเดิมให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
ท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานด้วยเทคนิค KWL ในบทเรียนถัดไป นักศึกษามีการ
ปรับตัว มีประสบการณ์ต่อรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน ท าให้นักศึกษามีประสบการณ์ มีทักษะใน
การท างาน และมีความตระหนัก รับผิดชอบต่อการเรียนอีเลิร์นนิง ฝึกทักษะปฏิบัติในชั้นเรียน ส่งผล
ให้นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติภารกิจเพ่ิมขึ้นตามล าดับ นักศึกษาสามารถปรับตัวกับการเรียนแบบ
ผสมผสานได้เป็นอย่างดี 
 

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
1. ก่อนการวิจัยควรมีการให้ความรู้เบื้องต้นด้านการใช้งานอีเลิร์นนิงและทราบบทบาทต่าง ๆ 

ก่อนเริ่มการทดลองเพ่ือให้การทดลองมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
2. การเรียนโดยใช้แบบผสมผสาน ควรควบคุม ก ากับให้ผู้เรียนรับผิดชอบตนเองในการเรียน

แบบอีเลิร์นนิงล่วงหน้าครบทุกคน เพ่ือลดอุปสรรคในการเรียนในชั้นเรียนที่มีการจัดกิจกรรมที่ต่อเนื่อง 
  



 
 99 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาผลการเรียนแบบผสมผสานกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น การเรียนแบบร่วมมือ การเรียนแบบโครงงาน การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น เพ่ือ
ส่งเสริมคุณลักษณะอ่ืน ๆ 
 2. ควรมีการศึกษาการเรียนแบบผสมผสาน เกี่ยวกับตัวแปรตามอ่ืน ๆ เช่น สมรรถนะใน
การแก้ปัญหา ความคงทนในการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ พฤติกรรมการท างาน และการใช้
เทคโนโลยี เป็นต้น 
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 ศิลปากร 

 
อาจารย์ขนิษฐา ไทยเจริญ 
 อาจารย์ประจ าวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบบทเรียนอีเลิร์นนิงแบบผสมผสานด้วยวิธีการสอน KWL 
 

อาจารย์ ดร.วรวุฒิ มั่นสุขผล 
 อาจารย์ประจ าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
อาจารย์ไพศาล สิมาเลาเต่า 
 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
อาจารย์ ดร.นพดล ผู้มีจรรยา 
 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

 
 

รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนแบบผสมผสาน 

ผศ.ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย 
 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวัดผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
อาจารย์ปราณี สีนาค 
 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
อาจารย์อรนุช  เอกพงษ์เผ่า 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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ภาคผนวก ข เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
(แผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยวิธีการสอนแบบ KWL  

ที่มีต่อความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษ) 
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับนานาชาติ   สัปดาห์ที่ 1-16 
    
สาระส าคัญ 
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในบริบทสากล โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์และ
อิเล็กทรอนิกส์ การซื้อขายสินค้าและบริการ การให้ค าแนะน าและแสดงความคิดเห็น การบรรยาย
เหตุการณ์และประสบการณ์ รวมถึงการสร้างความตระหนักในการสื่อสารต่างวัฒนธรรม โดยน า
เทคนิควิธีการสอนแบบ KWL เข้าบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนทั้ง Offline และ 
Online ซึ่งมีการจัดกลุ่มผู้เรียนเพ่ืออภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับประเด็นหัวข้อที่ก าหนด 
มีการทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน การท าแบบฝึกหัดท้ายบทแต่ละบท เพ่ือวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน เป็นต้น 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. สามารถเข้าใจบทบาทของผู้เรียน วัตถุประสงค์ในการเรียน เนื้อหาในบทเรียน 
กิจกรรมในการเรียนระยะเวลา สื่อในการเรียนการสอน การประเมินผล และข้อตกลงในการเรียนได้ 
 2. สามารถท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนตามที่ก าหนดได้ 
 3. สามารถใช้งานอีเลิร์นนิงในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนได้ 
 4. สามารถอ่านภาษาอังกฤษในการจับใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่านได้ 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ผู้สอนชี้แจงรายละเอียดให้ผู้เรียนทราบ  
 1. บทบาทของผู้สอน ประกอบด้วย 
  1.1 อ านวยความสะดวก ท าหน้าที่บริการให้ความสะดวก และจัดเตรียม สิ่งต่างๆ ใน
กระบวนการเรียนการสอน  
  1.2 ให้ค าแนะน า ติดตามและควบคุมการด าเนินการเรียนรู้บนออนไลน์ 
  1.3 วางแผนจัดกิจกรรม เตรียมความพร้อมเพ่ือการเรียนรู้ สร้างข้อตกลงร่วมกันกับ
ผู้เรียน สร้างแรงจูงใจตลอดกิจกรรมการเรียนรู้  
  1.4 ประเมินผล โดยตรวจสอบความเข้าใจ ความรู้ ความสามารถ ความคิดเห็น 
ประเมินผลกระบวนการเรียนรู้บนออนไลน์   



  113 

 2. บทบาทของผู้เรียน ประกอบด้วย 
  2.1 ตระหนักและเข้าใจจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ 
  2.2 สะท้อนสิ่งที่ตนเคยรู้เกี่ยวกับประเด็นที่ก าหนดและถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากสิ่ง       

ที่เรียน 
  2.3 เข้าใจเกี่ยวกับประเด็น/เรื่องที่อ่าน รวมถึงบอกรายละเอียดเกี่ยวกับภาพ 
  2.4 เข้าใจต่อเรื่องที่อ่านด้วยการท าแบบฝึกหัดที่อยู่ท้ายบทแต่ละบท 
  2.5 สามารถปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาระหว่างผู้เรียนด้วยกันและระหว่างผู้สอน โดยใช้

บริการต่างๆ บนอีเลิร์นนิง ได้แก่ Webpage, Webboard, Chatroom และ E-mail เป็นต้น 
  

 3. เนื้อหาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 
      3.1 Weather “Extreme Weather” ศึกษาสภาพอากาศที่รุนแรงในต่างประเทศ 
       3.2 Everyday activities “Funny pet stories” เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงแสนซน 
       3.3 Math, history, and art “The best class I ever took” ค้นหาวิชาที่ดีท่ีสุดที่
เคยเรียน 
       3.4 A busy semester “Reducing test anxiety” เ รี ยน รู้ วิ ธี ก า ร ผ่ อ นคลาย
ความเครียด ก่อนสอบ 
  3.5 Favors and requests “Pay it forward day” ศึกษามูลนิธิที่เกี่ยวกับการให้
และส่งต่อความช่วยเหลือ  
  3.6 Before you travel “Trouble-free travel” ศึกษาการเตรียมความพร้อม
ก่อนการเดินทาง 
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 4. กิจกรรมในการเรียน 
 

ตารางที่ 7 ก าหนดการจัดกิจกรรมในการเรียน 

สัปดาห ์ หัวข้อการอ่าน 
สื่อและแหล่ง
การเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ KWL 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

Offline Online 

1 ปฐมนิเทศ 
- คู่มือ 
- แบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

อธิบายวิธีการเรียนการสอน บทบาท
ของผู้สอนและผู้ เรียน วัตถุประสงค์ 
เนื้อหา กิจกรรมในการเรียน ระยะเวลา 
สื่ อที่ ใ ช้ ในการ เรี ยนการสอน  การ
ประเมินผล และข้อตกลงในการเรียน 

Face to 
Face 

- 

2 
“Extreme 
Weather” 

- Power Point 
- เว็บไซต ์
- VDO 
- e-learning 

K (รู้อะไรบ้างท่ีเกี่ยวกับเร่ืองท่ีจะอ่าน) 
- คิดทบทวน และสะท้อนสิ่งที่ตนเคยรู้
เ กี่ ย วกับสถานที่ ที่ น่ าสน ใจในหรื อ
ต่างประเทศ 
- ถามตอบเกี่ยวกับภาพท่ีก าหนด 
W (ต้องการรู้อะไรที่เกี่ยวกับเร่ืองที่จะ
อ่าน) 
- ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนอยากรู้เกี่ยวกับ
ประเด็น/เรื่องที่ก าลังจะอ่าน 
- บอกรายละเอียดเกี่ยวกับภาพและอ่าน 
Presenting skill box 

Face to 
Face 

- 

L (ได้เรียนรู้อะไรบ้างจากเร่ืองท่ีอ่าน) 
- อ่านเรื่องสั้นแล้วท าแบบฝึกหลังอ่าน   
- เติมข้อมูลในตารางหลังการอ่านเรื่องที่
ก าหนด 
- ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนต่อ
เรื่องที่อ่านด้วยการท าแบบฝึกหัดที่อยู่
ท้ายกิจกรรม 

- e-learning 

4 
“Funny pet 

stories” 

- Power Point 
- เว็บไซต ์
- VDO 
- e-learning 

 
K (รู้อะไรบ้างท่ีเกี่ยวกับเร่ืองท่ีจะอ่าน) 
- ตอบค าถามจากภาพก่อนการดูวิดีทัศน์
โดยไม่เปิดเสียงเพื่อตอบค าถามจากการ
ด ู

Face to 
Face 

- 
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สัปดาห ์ หัวข้อการอ่าน 
สื่อและแหล่ง
การเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ KWL 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

Offline Online 

- ดูวีดีทัศน์อีกครั้งพร้อมเสียงบรรยาย
และเลือกค าตอบจากแบบฝึกหัดให้
ถูกต้อง 
- น าเสนอเกี่ยวกับล าดับเหตุการณ์จาก
ประสบการณ์ตนเองหน้าห้องเรียน 
 
 
W (ต้องการรู้อะไรที่เกี่ยวกับเร่ืองที่จะ
อ่าน) 
- จับกลุ่ม 3-5 คน อภิปรายแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เกี่ยวกับกิจกรรมประจ าวัน
ภายในกลุ่ม 
L (ได้เรียนรู้อะไรบ้างจากเร่ืองท่ีอ่าน) 
- เติมข้อมูลในตารางข้อมูลหลังอ่าน
บทความให้ถูกต้อง 
- อ่าน Presenting skill box  
- สรุปเกี่ยวกับกิจกรรมประจ าวันที่ชอบ
และไม่ชอบของตนเอง 

- e-learning 

6 
“The best 
class I ever 

took” 

- Power Point 
- เว็บไซต ์
- VDO 
- e-learning 

K (รู้อะไรบ้างท่ีเกี่ยวกับเร่ืองท่ีจะอ่าน) 
- แสดงความคิดเห็นจากภาพก่อนการดู
วิดีทัศน์ 
- ดูวีดีทัศน์และกรอกข้อมูลในแบบฝึกหดั
ให้ถูกต้อง 
W (ต้องการรู้อะไรที่เกี่ยวกับเร่ืองที่จะ
อ่าน) 
- น า เ สนอ เกี่ ย วกั บวิ ช าที่ ชอบจาก
ประสบการณ์ตนเองหน้าห้องเรียน 
- จับกลุ่มอภิปรายข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่
ส าคัญที่สุดพร้อมเหตุผลและส่งตัวแทน
น าเสนอหน้าห้องเรียน 

Face to 
Face 

- 

L (ได้เรียนรู้อะไรบ้างจากเร่ืองท่ีอ่าน) 
- อ่าน Presenting skill box 
- อ่านบทความเกี่ยวกับวิชาที่ชอบก่อน
การฝึกฟังบทความและตอบค าถามใน
แบบฝึกหัดให้ถูกต้อง 
- สรุปเกี่ยวกับวิชาที่ชอบพร้อมเหตุผล 

- e-learning 
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สัปดาห ์ หัวข้อการอ่าน 
สื่อและแหล่ง
การเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ KWL 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

Offline Online 

สอบกลางภาคการศึกษา 1/2560 

10 
“Reducing 

test anxiety” 

- Power Point 
- เว็บไซต ์
- VDO 
- e-learning 

K (รู้อะไรบ้างท่ีเกี่ยวกับเร่ืองท่ีจะอ่าน) 
- ตอบค าถามจากภาพก่อนการดูวิดีทัศน์ 
- ดูวีดีทัศน์และท าแบบฝึกหัดหลังการดู
ให้ถูกต้อง 
- จับกลุ่ม 3-5 คนเพื่ออภิปรายค าถามที่
ก าหนดและน าเสนอหน้าห้องเรียน 
W (ต้องการรู้อะไรที่เกี่ยวกับเร่ืองที่จะ
อ่าน) 
- น าเสนอเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการเรียน
หน้าห้องเรียน 
-  ฝึ ก เ ขี ย นแผนผั ง ข้ อมู ล เ กี่ ย วกั บ
ความส าเร็จในสถานศึกษาและน าเสนอ
หน้าห้องเรียน 

Face to 
Face 

- 

L (ได้เรียนรู้อะไรบ้างจากเร่ืองท่ีอ่าน) 
- อ่าน Presenting skill box 
- อ่านบทความแล้วตอบค าถามก่อนการ
ฝึกฟั งบทความและตอบค าถามใน
แบบฝึกหัดให้ถูกต้อง 
- เติมข้อมูลในตารางข้อมูลและฝึกเขียน
ประโยคเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการเรียน 

- e-learning 

12 
“Pay it 

forward day” 

- Power Point 
- เว็บไซต ์
- VDO 
- e-learning 

K (รู้อะไรบ้างท่ีเกี่ยวกับเร่ืองท่ีจะอ่าน) 
- ตอบค าถามจากภาพก่อนการดูวิดีทัศน์ 
- ท าแบบฝึกหัดหลังดูวีดีทัศน์ให้ถูกต้อง 
- อภิปรายข้อมูลที่ก าหนดและน าเสนอ
หน้าห้องเรียน 
W (ต้องการรู้อะไรที่เกี่ยวกับเร่ืองที่จะ
อ่าน) 
- น าเสนอเกี่ยวกับสิ่งที่เราเคยช่วยเหลือ
ผู้อื่นหน้าห้องเรียน 

Face to 
Face 

- 
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สัปดาห ์ หัวข้อการอ่าน 
สื่อและแหล่ง
การเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ KWL 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

Offline Online 

- จับกลุ่มอภิปรายข้อมูลเกี่ยวกับการขอ
ความช่วยเหลือและส่งตัวแทนน าเสนอ
หน้าห้องเรียน 

L (ได้เรียนรู้อะไรบ้างจากเร่ืองท่ีอ่าน) 
- อ่าน Presenting skill box  
- เติมข้อมูลในช่องว่างและฝึกเขียน
ประโยคเกี่ยวกับสิ่งที่เราเคยช่วยเหลือ
ผู้อื่น 

- e-learning 

14 
“Trouble-free 

travel” 

- Power Point 
- เว็บไซต ์
- VDO 
- e-learning 

K (รู้อะไรบ้างท่ีเกี่ยวกับเร่ืองท่ีจะอ่าน) 
- แสดงความคิดเห็นจากภาพก่อนการดู
วิดีทัศน์ 
- ดูวีดีทัศน์และกรอกข้อมูลในแบบฝึกหดั
ให้ถูกต้อง 
- อภิปรายค าถามที่ก าหนดและน าเสนอ
หน้าห้องเรียน 
W (ต้องการรู้อะไรที่เกี่ยวกับเร่ืองที่จะ
อ่าน) 
- น า เสนอเกี่ ย วกับกิจกรรมในการ
เดินทางในวันพักร้อนหน้าห้องเรียน 
- จั บกลุ่ ม อภิ ป ร ายข้ อมู ล เ กี่ ย วกั บ
กิจกรรมในการเดินทางและส่งตัวแทน
น าเสนอหน้าห้องเรียน 

Face to 
Face 

- 

L (ได้เรียนรู้อะไรบ้างจากเร่ืองท่ีอ่าน) 
- อ่าน Presenting skill box 
- อ่านบทความเกี่ยวกับกิจกรรมในการ
เดินทางแล้วตอบค าถาม 
- ตอบค าถามในแบบฝึกหัดให้ถูกต้อง 
- ฝึก เขี ยน เกี่ ยวกับกิจกรรมในการ
เดินทางในวันพักร้อน 

- e-learning 

15 
- แบบสอบถาม
ความคิดเห็น
ของนักศึกษาท่ีมี

- แบบทดสอบ
หลังเรียน 

- ประเมินผลความเข้าใจของผู้เรียนจาก
การตอบค าถาม และค าตอบที่อยู่ ใน

Face to 
Face 

e-learning 
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สัปดาห ์ หัวข้อการอ่าน 
สื่อและแหล่ง
การเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ KWL 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

Offline Online 

ต่อกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ
ผสมผสาน 

กิจกรรมแต่ละบท โดยวัดค าศัพท์ และ
ความถูกต้องของเนื้อหาท่ีได้อ่าน 

-การวัด
ความสามารถ
การอ่านด้าน
การอ่าน
ภาษาอังกฤษ 

- แบบสอบถาม
ความคิดเห็นฯ 

- แบบสอบถามความคิ ด เ ห็ นขอ ง
นักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในระดับสากล 

สอบปลายภาคการศึกษา 1/2560 

*หมายเหตุ กิจกรรมในการเรียนนี้เป็นกิจกรรมเฉพาะทักษะทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษ สัปดาห์ที่เว้น เป็นสัปดาห์
ทักษะทางด้านการฟัง-พูด ไวยากรณ์ และค าศัพท์ เป็นต้น 
 

 5. ระยะเวลาเรียน 
  ระยะเวลาเรียนมีทั้งสิ้น 6 สัปดาห์ เป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสานออนไลน์
ผสมผสานด้วยวิธีการสอนแบบ KWL บนอีเลิร์นนิง 
 
 6. สื่อหลักท่ีใช้ในการเรียนการสอน 
       6.1 หนังสือเรียน Susan Stempleski (2014). Stretch B2. Oxford Press. 
   6.2 ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน (Learning Management System) 
   6.3 Website: www.youtube.com 
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 7. การประเมินผล 
       การเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 10% 
   การเข้าเรียนออนไลน์ (e-learning)  20% 
   งานที่ผู้สอนมอบหมาย    20% 
   สอบกลางภาค     20% 
   สอบปลายภาค     30%  
 

 8. ข้อตกลงในการเรียน 
       8.1 นักศึกษาต้องเข้าสู่ ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน ( Learning 
Management System: LMS) ทุกครั้งตามเวลาที่นัดหมาย 
   8.2 นักศึกษาต้องให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมบนระบบบริหารจัดการเรียน     
การสอน (Learning Management System: LMS) 
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กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 

  1. ผู้เรียนเข้าใจบทบาทของผู้เรียน ระยะเวลาเรียน เนื้อหา วัตถุประสงค์ กิจกรรม
การเรียนรู้ สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน ตารางเรียน การประเมินผล และข้อตกลงในการเรียน  
  2. ผู้เรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน 
 

 ขั้นสอน 
  1. ผู้เรียนเข้าสู่อีเลิร์นนิง เข้าสู่ระบบโดยการใส่ Username และ Password ของ
ผู้เรียนแต่ละคน ซึ่งผู้เรียนและผู้สอนมีข้อปฏิบัติร่วมกันในการเรียนแบบผสมผสานด้วยวิธีการสอน
แบบ KWL ที่มีต่อความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษ ดังนี้ (ระยะเวลา 40 นาที) 
   1.1 การเรียนการสอนแบบผสมผสานบนอีเลิร์นนิงมีทั้งสิ้น 6 สัปดาห์ ซึ่งจะเป็น
การเรียนตามตารางเรียนโดยใช้ห้องคอมพิวเตอร์จ านวน 1 ครั้งละ 1 คาบเรียน เพ่ือน าเสนอประเด็น
ค าถามและแบ่งกลุ่มย่อย 

 1.2 ศึกษาจากนอกตารางเรียนโดยผู้สอนจะเป็นผู้นัดเวลาในการท ากิจกรรม 
เพ่ือก าหนดภารกิจที่ต้องท าในแต่ละสัปดาห์ โดยจะแจ้งให้ผู้เรียนทราบล่วงหน้า เมื่อได้รับภารกิจแล้ว 
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มศึกษานอกตารางเรียนตามอัธยาศัย โดยผู้เรียนท าการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลตาม
แหล่งที่ผู้สอนรวบรวมไว้ในอีเลิร์นนิง หรือตามท่ีผู้เรียนค้นเจอจากแหล่งเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต 

 1.3 ในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานบนอีเลิร์นนิง ผู้สอนจะคอยแจ้ง
เรื่องเวลาในการเข้าใช้งานตามที่ได้ท าการนัดหมายไว้ในแต่ละครั้ง โดยจะยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์
ในแต่ละครั้งได ้
   1.4 ผู้เรียนศึกษาคู่มือการใช้อีเลิร์นนิง แล้วทดลองใช้งาน โดยให้ผู้เรียนแต่ละคน
แนะน าตนเองบนกระดานเสวนา (Webboard) 
  2. ผู้เรียนเข้ากลุ่มย่อย กลุ่มละ 5-6 คน และท าความรู้จักสมาชิกในกลุ่ม เลือก
หัวหน้าและเลขากลุ่ม 
   

 ขั้นสรุป 
  การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้งานระบบอีเลิร์นนิง หากผู้เรียนมีข้อสงสัยสามารถ
สอบถามผู้สอนได้ และให้ผู้เรียนกลับไปเรียนรู้และศึกษาคู่มือการใช้งานให้พร้อม เพ่ือเตรียมตัว
ส าหรับการเข้าท ากิจกรรมบนอีเลิร์นนิง ผู้เรียนสามารถซักถามหรือขอค าแนะน าจากผู้สอนได้
ตลอดเวลา โดยการตั้งค าถามไว้ที่กระดานถามตอบประจ าสัปดาห์ (Webboard) บนระบบอีเลิร์นนิง 
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สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
1. ห้องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต  
2. ระบบอีเลิร์นนิง (LMS) 
3. คู่มือการใช้งานอีเลิร์นนิง 

 
การวัดและการประเมินผล 
 

ตารางที่ 8 การวัดและการประเมินผล ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
สิ่งท่ีต้องการวัด วิธีการ เคร่ืองมือ 

ผลการเรียนรู้กอ่น-หลังเรียน ท าแบบทดสอบกอ่น-หลังเรียน 
แบบทดสอบวัดความสามารถการอ่าน

ภาษาอังกฤษก่อน-หลังเรียน 

ความสามารถสามารถอ่านภาษาอังกฤษใน
การจับใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่าน 

ท าแบบฝึกหัดและกิจกรรมท้ายบท 
- แบบฝึกหัดท้ายบท 

- การบ้าน/รายงาน 

ใช้งานอีเลิร์นนิงผสมผสานในการด าเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอน 

- การปฏิสมัพันธ์บนอเีลิรน์นิง 

- การท าแบบฝกึหัดและการส่งงานบนอีเลริ์
นนิง 

ระบบการจัดการเรียนการสอนอีเลริ์นนิง 

(LMS) 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 1. วัดจากแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษก่อน-หลังเรียน 
 2. มีการตอบค าถามและการแสดงความคิดเห็นภายในชั้นเรียนเกี่ยวกับบทความที่อ่าน 
 3. วัดจากการท าแบบฝึกหัดท้ายบทและกิจกรรมต่าง ๆ  

4. มีการอธิบาย การแสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้            
ผ่านเครื่องมือที่มีอยู่บนอีเลิร์นนิง 
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บทเรียนสัปดาห์ที่ 2 

 

แผนภาพที่ 7 บทเรียนสัปดาห์ที่ 2 “Extreme Weather” 
 
ตารางที่ 9 แสดงจุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 2 

จุดประสงค์การเรียนรู ้สามารถอ่านและเข้าใจเกี่ยวกับบทความเรื่องสภาพอากาศที่รุนแรงหรือสภาพอากาศแบบสุดขั้วได้ 

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ KWL 

K (Know) = รู้อะไรบ้างที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะ
อ่าน 

ผู้สอนและผู้เรียนถามตอบเกี่ยวกับรูปภาพสภาพภูมิอากาศแต่ละประเทศ และผู้เรียน
สะท้อนสิ่งที่ตนเคยรู้เกี่ยวกับสถานที่ที่มีสภาพอากาศแบบสุดขั้วทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ  

W (Want) = ต้องการรู้อะไรที่ เกี่ยวกับ
เรื่องที่จะอ่าน 

ผู้เรียนตั้งค าถามในสิ่งที่ตนอยากรู้เกี่ยวกับประเด็นสภาพอากาศที่รุนแรงก่อนอ่านบทความ  

L (Learn) = ได้เรียนรู้อะไรบ้างจากเรื่องที่
อ่าน 

ผู้เรียนสามารถท าแบบฝึกหัดเพื่อตอบค าถามเกี่ยวกับสถานที่ที่มีสภาพอากาศแบบสุดขัว้จาก
เรื่องที่อ่านและเติมข้อมูลในตารางที่เกี่ยวกับสถานที่ที่น่าสนใจหรือมีความเป็นที่สุดในด้าน
ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

ที่มา: หนังสือเรียน Stretch Level 2. Oxford Press, หน้า 45 
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บทเรียนสัปดาห์ที่ 4 

 

แผนภาพที่ 8 บทเรียนสัปดาห์ที่ 4 “Funny Pet Stories” 
 
ตารางที่ 10 แสดงจุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 4 

จุดประสงค์การเรียนรู ้สามารถอ่าน เข้าใจ และตอบค าถามเกี่ยวกับบทความเรื่องสัตว์เลี้ยงแสนซนได้  

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ KWL 

K (Know) = รู้อะไรบ้างที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะ
อ่าน 

ผู้เรียนน าเสนอเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเองเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงแสนซน  

W (Want) = ต้องการรู้อะไรที่ เกี่ยวกับ
เรื่องที่จะอ่าน 

ผู้เรียนตั้งค าถามในสิ่งที่ตนอยากรู้เกี่ยวกับประเด็นสัตว์เลี้ยงแสนซนโดยเฉพาะแมวและ
วีรกรรมสุดแสบต่างๆก่อนอ่านบทความ 

L (Learn) = ได้เรียนรู้อะไรบ้างจากเรื่องที่
อ่าน 

ผู้เรียนสามารถท าแบบฝึกหัดและเติมข้อมูลในตารางที่เกี่ยวกับกิจกรรมประจ าวันที่ชอบและ
ไม่ชอบของตนเองหลังการอ่าน 

ที่มา: หนังสือเรียน Stretch Level 2. Oxford Press, หน้า 51 
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บทเรียนสัปดาห์ 6 

 

แผนภาพที่ 9 บทเรียนสัปดาห์ที่ 6 “The Best Class I Ever Took” 
 
ตารางที่ 11 แสดงจุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 6 

จุดประสงค์การเรียนรู ้สามารถอ่าน เข้าใจ และตอบค าถามเกี่ยวกับบทความวิชาที่ดีที่สุดที่เคยเรียน 

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ KWL 

K (Know) = รู้อะไรบ้างที่เกี่ยวกับเรื่องที่
จะอ่าน 

ผู้เรียนน าเสนอเกี่ยวกับวิชาที่ชอบมากที่สุดจากประสบการณ์ของตนเองหน้าชั้นเรียน 

W (Want) = ต้องการรู้อะไรที่เกี่ยวกับ
เรื่องที่จะอ่าน 

ผู้เรียนตั้งค าถามที่อยากรู้เกี่ยวกับวิชาที่ชอบมากที่สุดที่เคยเรียนมาก่อนอ่านบทความ 

L (Learn) = ได้เรียนรู้อะไรบ้างจากเรื่องที่
อ่าน 

ผู้เรียนสามารถตอบค าถามจากเรื่องหลังการอ่าน และท าแบบฝึกหัด/เติมข้อมูลในตารางที่
เกี่ยวกับวิชาที่ชอบพร้อมเหตุผล 

ที่มา: หนังสือเรียน Stretch Level 2. Oxford Press, หน้า 57 
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บทเรียนสัปดาห์ 10 

 

แผนภาพที่ 10 บทเรียนสัปดาห์ที่ 10 “Reducing Test Anxiety” 
 

ตารางที่ 12 แสดงจุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 10 
จุดประสงค์การเรียนรู ้สามารถอ่าน เข้าใจ และตอบค าถามเกี่ยวกับบทความวิธีการผ่อนคลายความเครียดก่อนสอบได้ 

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ KWL 

K (Know) = รู้อะไรบ้างที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะ
อ่าน 

ผู้สอนและผู้เรียนถามตอบเกี่ยวกับรูปภาพวิธีการผ่อนคลายความเครียด และผู้เรียนสะท้อน
สิ่งที่ตนเคยรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ในการเรียน  

W (Want) = ต้องการรู้อะไรที่ เกี่ยวกับ
เรื่องที่จะอ่าน 

ผู้เรียนตั้งค าถามในสิ่งที่ตนอยากรู้เกี่ยวกับประเด็นความส าเร็จในสถานศึกษาก่อนอ่าน
บทความ 

L (Learn) = ได้เรียนรู้อะไรบ้างจากเรื่องที่
อ่าน 

ผู้เรียนสามารถตอบค าถามจากเรื่องหลังการอ่าน และท าแบบฝึกหัดที่เกี่ยวกับกลยุทธ์ในการ
เรียน 

ที่มา: หนังสือเรียน Stretch Level 2. Oxford Press, หน้า 65 
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บทเรียนสัปดาห์ 12 

 

แผนภาพที่ 11 บทเรียนสัปดาห์ที่ 12 “Pay It Forward Day” 
 
ตารางที่ 13 แสดงจุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 12 

จุดประสงค์การเรียนรู ้สามารถอ่าน เข้าใจ และตอบค าถามเกี่ยวกับบทความการให้และส่งต่อความช่วยเหลือได้  

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ KWL 

K (Know) = รู้อะไรบ้างที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะ
อ่าน 

ผู้สอนและผู้เรียนถามตอบเกี่ยวกับรูปภาพการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น และผู้เรียนสะท้อนสิ่ง
ที่ตนเคยรู้เกี่ยวกับองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ หรือสิ่งที่ตนเคยให้ความช่วยเหลือผู้อืน่  

W (Want) = ต้องการรู้อะไรที่ เกี่ยวกับ
เรื่องที่จะอ่าน 

ผู้เรียนตั้งค าถามในสิ่งที่ตนอยากรู้เกี่ยวกับประเด็นการให้ความช่วยเหลือก่อนอ่านบทความ  

L (Learn) = ได้เรียนรู้อะไรบ้างจากเรื่องที่
อ่าน 

ผู้เรียนสามารถตอบค าถามจากเรื่องหลังการอ่าน และท าแบบฝึกหัด/เติมข้อมูลที่เกี่ยวกับสิ่ง
ที่เคยช่วยเหลือผู้อื่น 

ที่มา: หนังสือเรียน Stretch Level 2. Oxford Press, หน้า 71 
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บทเรียนสัปดาห์ 14 

 

แผนภาพที่ 12 บทเรียนสัปดาห์ที่ 14 “Trouble-free Travel” 
 
ตารางที่ 14 แสดงจุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 14 

จุดประสงค์การเรียนรู ้สามารถอ่าน เข้าใจ และตอบค าถามเกี่ยวกับบทความการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางได้  

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ KWL 

K (Know) = รู้อะไรบ้างที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะ
อ่าน 

ผู้สอนและผู้เรียนถามตอบเกี่ยวกับรูปภาพการเดินทางท่องเที่ยว และผู้เรียนสะท้อน
ประสบการณ์/สิ่งที่ตนเคยรู้เกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ  

W (Want) = ต้องการรู้อะไรที่เกี่ยวกับ
เรื่องที่จะอ่าน 

ผู้เรียนตั้งค าถามในสิ่งที่ตนอยากรู้เกี่ยวกับประเด็นเตรียมความพร้อมการเดินทางท่องเที่ยว
ก่อนอ่านบทความที่ก าหนดให้ 

L (Learn) = ได้เรียนรู้อะไรบ้างจากเรื่องที่
อ่าน 

ผู้เรียนสามารถตอบค าถามจากเรื่องหลังการอ่าน และท าแบบฝึกหัดที่เกี่ยวกับการเตรียม
ความพร้อมก่อนการเดินทาง 

ที่มา: หนังสือเรียน Stretch Level 2. Oxford Press, หน้า 77 
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 แบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษ 

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ปีการศึกษา 2560 

 

วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับนานาชาติ 

 

PART READING 1 
Read the letter. Complete the sentences. Choose A, B, C, or D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Miguel’s family is from _____. 

 A. Panama    B. Costa Rica 

 C. the United States   D. Russia 

 

2. Ivana and Miguel are going to _____ during their trip. 

 A. stay with family   B. get a new apartment 

 C. stay in a hotel   D. visit friends 

 

Dear Carol,  
Miguel and I have a lot of travel plans for this summer. First, we’re going on a 
vacation to Costa Rica for two weeks. Miguel has family there, so we’re going to 
stay with them for one week. Then, we’re going surfing in Panama. I’m really 
excited. I went surfing once, when I was young, and I liked it a lot. After that, we’re 
going to come home and clean up the apartment. We’re moving into a new one 
at the end of the month.  
 

What are your plans for the summer?  
 

Best,  
Ivana 
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PART READING 2 
Read the article. Complete the sentences. Choose A, B, C, or D.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. This article is for people who are _____. 

 A. stressed    B. angry 

 C. on a diet    D. writers 

 

4. Eating certain foods can make you feel _____. 

 A. more stressed   B. happier 

 C. more skinny    D. very focused  

 
 
  

Stress Solutions 

Are you feeling stressed? Try some of these helpful tips: 

 

 Exercise. Everyone knows that exercise is good for your health. But it can 
also help you focus and relax. Go for a short jog before work – you should 
feel calmer and happier. 

 Eat. Good food can also help you de-stress. Research suggests that dark 
chocolate, walnuts, and salmon all have important vitamins and minerals 
that can improve your mood. 

 Write. Not everyone likes to keep a journal, but many people find it helpful. 
Worried about your job? Write it down. You might feel better about it later. 
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PART READING 3 
Read the article. Choose the correct answer: A, B, C, or D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. What happened to Pyotr’s violin? 
 A. It was destroyed in a fire.  B. He refused to play it. 
 C. He gave it away.   D. He lost it during his travels. 
 
6. When does Pyotr begin playing violin again? 
 A. When he is twenty years old B. When he goes back to his village 
 C. He never plays it again.  D. When he meets Misha 
 
7. How does the writer of this review feel about the acting? 
 A. It was too slow.   B. It wasn’t exciting enough. 
 C. It was unique.   D. It was very good. 
 
  

 

Movie Review: Pyotr’s Violin 

 

Pyotr’s Violin is a romantic film about love and music. The main character, Pyotr, is 

studying music when his village – and his violin – get destroyed in a fire. He doesn’t play 

music for another twenty years. When he finally does, it is because he falls in love with a 

beautiful violinist, Misha. 

 

The actors in Pyotr’s Violin were very good, but the plot moved too slowly. I had also been 

expecting unique and exciting music in the film. While there wasn’t much background 

music, the musicians in the movie were excellent. 
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8. Why did the writer of this review expect “unique and exciting” music in the film? 
 A. Because all films should have good music. 
 B. Because he liked the actors. 
 C. Because the movie is about music. 
 D. Because the plot was interesting. 
 
PART READING 4 
Read the Provence. Choose the correct answer: A, B, C, or D. 

 
 
9. What is the weather in Provence like? 
 A. snowy    B. sunny and warm 
 C. very cold    D. cold and sunny 
 
10. What is one thing Provence is famous for? 
 A. France    B. seafood 
 C. snow    D. lavender 
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11. Why is Provence a great tourist destination? 
 A. Lots of famous artists and writers lived there. 
 B. There are lots of big cities. 
 C. There are lots of great restaurants. 
 D. A lot of Italian tourists visit. 
 
PART READING 5 
Read the story. Complete the sentences. Use words from the box. 

 
 
 
 
 
 
 
 

terrible          feeding his dog          sleeping          fun           skiing 

go to work          waiting for a bus          stay home 
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12. Ilia had a ______________ day yesterday. 
13. Ilia’s didn’t ____________ because it was snowing. 
14. Sylvia and her friends wanted to go _____________. 
15. Sylvia and her friends had _____________ skiing. 
16. Ilia didn’t go skiing because he was _____________.  
 
PART READING 6 
Read the story. Mark each sentence T (true) or F (false).  

 
 
17. ____ Iris has a very difficult and unhappy life right now. 
18. ____ Iris didn’t go to college.  
19. ____ Iris and her friends went traveling after college. 
20. ____ Rainbow World Tours is a successful company. 
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PART READING 7 
Read the conversation. Complete the sentences. Choose A, B, C, or D. 

 
 
21. Holly is in a(n) _____. 
 A. office   B. restaurant 
 C. park    D. home 
 
22. Holly has been waiting for _____. 
 A. 20 minutes   B. less than an hour 
 C. over an hour  D. the whole day 
 
23. Holly’s friend isn’t there because it’s _____. 
 A. the wrong day  B. Monday 
 C. the weekend  D. the wrong time 
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PART READING 8 
Read the article. Complete the sentences. Choose A, B, C, or D. 

 
 
24. www.easy-travel-USA.com is a _____. 
 A. restaurant   B. tour guide 
 C. website   D. hotel 
 
25. Tip #2 is _____ because it can help you find your luggage. 
 A. too expensive  B. bad advice 
 C. expensive    D. good advice 
 
26. The writer of Tip #3 always _____. 
 A. buys tickets ahead of time  
 B. stays at cheap hotels 
 C. makes reservations at expensive hotels 
 D. spends a lot of money 
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PART READING 9 
Read the article. Match the sentence halves. 

 
 
27. The Blue Tail Café is a _____________.    fresh fish 
28. The Blue Tail Café has _____________.     restaurant 
29. To make the Crusty Tuna, you need ____________.  fry the fish 
30. Chef Klein says that you should not ____________.  great food 
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ตารางที่ 15 เฉลยแบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษ 

ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย 
1 B 11 A 21 B 

2 A 12 terrible 22 C 

3 A 13 go to work 23 A 
4 B 14 skiing 24 C 

5 A 15 fun 25 D 
6 D 16 sleeping 26 B 

7 D 17 F 27 restaurant 

8 C 18 F 28 great food 
9 B 19 T 29 fresh fish 

10 D 20 T 30 fry the fish 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล 

 
ค าชี้แจง 
 แบบวัดชุดนี้สร้างขึ้นเพ่ือส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับสากล ในด้านประโยชน์ที่ได้จากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ให้นักศึกษาใส่เครื่องหมาย  ลงในตารางที่ตรงกับความคิดเห็นของนักศึกษามากท่ีสุด 
 
เกณฑ์ในการประเมิน 
  ระดับ 5  หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 
  ระดับ 4  หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
  ระดับ 3  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
  ระดับ 2  หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
  ระดับ 1  หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 

ตารางที่ 16 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานฯ 

ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

1. ด้านรูปแบบ/ลกัษณะของสือ่การเรียนการสอน 
1.1 ตัวอักษรมีความชัดเจนและอ่านง่าย      
1.2 รูปแบบของสื่อสวยงามและน่าสนใจ      
1.3 เทคนิคการน า เสนอบทเรียนมีความ
เหมาะสม 

     

1.4 ภาพประกอบสวยงาม เหมาะสมกับเนื้อหา
และวัยของนักศึกษา 

     

1.5 ระยะเวลาในการเรียนเนื้อหาบทเรียนมี
ความเหมาะสม 

     

2. ด้านเนื้อหา 
2.1 ค าอธิบายเนื้อหาแต่ละหน่วยมีความชัดเจน      
2.2 การจัดล าดับเนื้อหาในแต่ละบทเรียนมี
ความเหมาะสม 

     

2.3 ความยากง่ายของเนื้อหามีความเหมาะสม      
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ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

2.4 ปริมาณเนื้อหาในแต่ละหน่วยเหมาะสมกับ
เวลาเรียน 

     

2.5 แบบฝึกหัดมีความสอดคล้องและเหมาะสม
กับเนื้อหา 

     

2.6 เนื้อหาในบทเรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ได้ 

     

3. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 

3.1 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักศึกษาได้
ฝึกการแสดงออก การแสดงความคิดเห็น และ
การอภิปราย 

     

3.2 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักศึกษาได้
ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ติดต่อสื่อสาร 

     

4. ด้านประโยชน์ทีไ่ด้รบั 

4.1 นั กศึ กษ ามี ค ว ามสามา รถ ในการ ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารมาก
ขึ้น 

     

4.2 มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมาก
ขึ้น 

     

4.3 นักศึกษามี ความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ มาก
ขึ้น  

     

 
ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 
ขอบพระคุณในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ค ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
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ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ
3 ท่าน 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ (คนที่) 
ค่า 
IOC 

สรุปผล 
1 2 3 

1. สาระส าคัญ 
1.1 สาระส าคัญสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และ
เนื้อหา 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.1 จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับความสามารถ
ของผู้เรียนที่ต้องการพัฒนา 

+1 +1 0 0.67 ใช้ได้ 

2.3 จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับขั้นตอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

0 +1 +1 0.67 ใช้ได้ 

2.4 จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับสื่อการเรียนการ
สอน 

0 +1 +1 0.67 
ใช้ได้ 

2.5 จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับการวัดและ                 
การประเมินผล 

+1 +1 +1 1.00 
ใช้ได้ 

3. เนื้อหา 

3.1 เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
3.2 เนื้อหามี ความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน +1 +1 0 0.67 ใช้ได้ 

3.3 เนื้อหาสอดคล้องกับกระบวนการอ่านเทคนิค KWL 0 +1 +1 0.67 ใช้ได้ 

3.4 เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลาที่ใช้สอน +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
3.5 เนื้อหาชัดเจน กระชับ เข้าใจง่าย +1 0 +1 0.67 ใช้ได้ 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ 

4.1 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

0 +1 +1 0.67 ใช้ได้ 

4.2 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับกระบวนการอ่าน
เทคนิค KWL 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ 
3 ท่าน (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ (คนที่) 
ค่า 
IOC 

สรุปผล 
1 2 3 

4.3 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับความสามารถและ
วัยของผู้เรียน 

0 +1 +1 0.67 ใช้ได้ 

4.4 กิจกรรมการเรียนรู้  น่าสนใจ จูงใจให้ผู้ เรียน
กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และเข้าร่วมในกิจกรรม 

+1 0 +1 0.67 ใช้ได้ 

5. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
5.1 สื่อและแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

0 +1 +1 0.67 ใช้ได้ 

5.2 สื่อและแหล่งเรียนรู้เหมาะสมกับวัย ความสนใจ 
ความสามารถของผู้เรียน 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

6. การวัดและการประเมินผล 
6.1 การวัดและการประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

6.2 เครื่องมือในการวัดสอดคล้องเนื้อหาที่ต้องการวัด +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

6.3 วิธีการประเมินตรงกับสภาพจริงและมีความ
หลากหลาย 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

6.4 เกณฑ์การประเมินเหมาะสมกับเนื้อหาและวัยของ
ผู้เรียน 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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ตารางที่ 18 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ วิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับนานาชาติของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 

จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

เนื้อหา ข้อที่ 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ  

(คนที่) 
ค่า IOC สรุปผล 

1 2 3 
1. นักศึกษาสามารถ
อ่านบทความ จับ
ใจความส าคัญและ
ตอบค าถามได้อย่าง
ถูกต้อง 

Unit 1: Weather 
Reading 1 

“Extreme Weather” 

1 +1 0 +1 0.67 น าไปใชไ้ด ้

2. นักศึกษาสามารถ
สรุปใจความส าคัญ
จากบทความที่อ่าน
ได้อย่างถูกต้อง 

2 +1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

3 +1 +1 0 0.67 น าไปใชไ้ด ้

1. นักศึกษาสามารถ
อ่านบทความ จับ
ใจความส าคัญและ
ตอบค าถามได้อย่าง
ถูกต้อง 

4 +1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

5 +1 0 +1 0.67 น าไปใชไ้ด ้

Unit 4: A Busy 
Semester 
Reading 2 

“Reducing Test 
Anxiety” 

6 0 0 +1 0.33 ใช้ไม่ได ้

7 +1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

2. นักศึกษาสามารถ
สรุปใจความส าคัญ
จากบทความที่อ่าน
ได้อย่างถูกต้อง 

8 0 +1 +1 0.67 น าไปใชไ้ด ้

9 0 +1 +1 0.67 น าไปใชไ้ด ้
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ตารางที่ 18 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การ

เรียนรู้ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ วิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับนานาชาติของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน (ต่อ) 

จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

เนื้อหา ข้อที่ 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ  

(คนที่) 
ค่า IOC สรุปผล 

1 2 3 

1. นักศึกษาสามารถ
อ่านบทความ จับ
ใจความส าคัญและ
ตอบค าถามได้อย่าง
ถูกต้อง 

Unit 4: A Busy 
Semester 
Reading 2 

“Reducing Test 
Anxiety” 

10 0 0 +1 0.33 ใช้ไม่ได ้

Unit 3: Math, History 
and Art 

Reading 3 
“The best class I 

ever took” 

11 +1 0 +1 0.67 น าไปใชไ้ด ้

12 +1 0 +1 0.67 น าไปใชไ้ด ้

2. นักศึกษาสามารถ
สรุปใจความส าคัญ
จากบทความที่อ่าน
ได้อย่างถูกต้อง 

13 -1 +1 +1 0.33 ใช้ไม่ได ้

1. นักศึกษาสามารถ
อ่านบทความ จับ
ใจความส าคัญและ
ตอบค าถามได้อย่าง
ถูกต้อง 

14 +1 0 0 0.33 ใช้ไม่ได ้

2. นักศึกษาสามารถ
สรุปใจความส าคัญ
จากบทความที่อ่าน
ได้อย่างถูกต้อง 

15 +1 +1 -1 0.33 ใช้ไม่ได้ 
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ตารางที่ 18 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การ

เรียนรู้ ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ วิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับนานาชาติของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน (ต่อ) 

จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

เนื้อหา ข้อที่ 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ  

(คนที่) 
ค่า IOC สรุปผล 

1 2 3 

1. นักศึกษาสามารถ
อ่านบทความ จับ
ใจความส าคัญและ
ตอบค าถามได้อย่าง
ถูกต้อง 

Unit 1: Weather 
Reading 4 

“Extreme Weather” 

16 +1 0 +1 0.67 น าไปใชไ้ด ้

17 +1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

18 +1 0 +1 0.67 น าไปใชไ้ด ้

2. นักศึกษาสามารถ
สรุปใจความส าคัญ
จากบทความที่อ่าน
ได้อย่างถูกต้อง 

19 -1 +1 +1 0.33 ใช้ไม่ได ้

20 -1 0 +1 0.00 ใช้ไม่ได ้

1. นักศึกษาสามารถ
อ่านบทความ จับ
ใจความส าคัญและ
ตอบค าถามได้อย่าง
ถูกต้อง 

21 +1 0 +1 0.67 น าไปใชไ้ด ้

3. นักศึกษาสามารถ
เติมค าในประโยค
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
ได้อย่างถูกต้อง 

Unit 2: Everyday 
Activities 
Reading 5 

“Let’s go skiing” 

22 +1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

23 +1 0 +1 0.67 น าไปใชไ้ด ้

24 +1 0 +1 0.67 น าไปใชไ้ด ้

25 +1 0 +1 0.67 น าไปใชไ้ด ้

26 +1 0 +1 0.67 น าไปใชไ้ด ้

27 +1 0 +1 0.67 น าไปใชไ้ด ้
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ตารางที่ 18 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การ

เรียนรู้ ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ วิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับนานาชาติของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน (ต่อ)  

จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

เนื้อหา ข้อที่ 

คะแนนความ
คิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ (คน
ที่) 

ค่า IOC สรุปผล 

1 2 3 
4. นั ก ศึ ก ษ า
ส า ม า ร ถ จั บ คู่
ป ร ะ โ ย ค จ า ก
เ นื้ อ ห า ใ น
บทความที่อ่านได้
อย่างถูกต้อง 

Unit 4: A Busy 
Semester 
Reading 6 

“Three students” 

28 +1 0 +1 0.67 น าไปใชไ้ด ้

29 +1 0 +1 0.67 น าไปใชไ้ด ้

30 +1 0 +1 0.67 น าไปใชไ้ด ้

31 +1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

32 +1 0 +1 0.67 น าไปใชไ้ด ้

4. นั ก ศึ ก ษ า
ส า ม า ร ถ จั บ คู่
ป ร ะ โ ย ค จ า ก
เ นื้ อ ห า ใ น
บทความที่อ่านได้
อย่างถูกต้อง 

Unit 4: A Busy 
Semester 
Reading 6 

“Three students” 

33 +1 0 +1 0.67 น าไปใชไ้ด ้

5. นั ก ศึ ก ษ า
ส า ม า ร ถ ต อ บ
ค า ถ ามแบบ ใ ห้
เลือกถูกหรือผิด
จ า ก เ นื้ อ ห า ใ น
บทความได้อย่าง
ถูกต้อง 

Unit 4: A Busy 
Semester 

Reading 7 “My Life” 

34 +1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

35 +1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

36 +1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

37 +1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

38 +1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
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ตารางที่ 18 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ วิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับนานาชาติของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน (ต่อ) 
 

จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

เนื้อหา ข้อที่ 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ  

(คนที่) 
ค่า IOC สรุปผล 

1 2 3 

2. นั ก ศึ ก ษ า
ส า ม า ร ถ ส รุ ป
ใจความส าคัญจาก
บทความที่อ่านได้
อย่างถูกต้อง 

Unit 5: Favors and 
Requests - Reading 8 

“Are you ready       
to order” 

39 -1 +1 +1 0.33 ใช้ไม่ได ้

1. นั ก ศึ ก ษ า
ส า ม า ร ถ อ่ า น
บ ท ค ว า ม  จั บ
ใจความส าคัญและ
ต อ บ ค า ถ า ม ไ ด้
อย่างถูกต้อง 

40 +1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

41 +1 0 +1 0.67 น าไปใชไ้ด ้

42 +1 0 +1 0.67 น าไปใชไ้ด ้

2. นั ก ศึ ก ษ า
ส า ม า ร ถ ส รุ ป
ใจความส าคัญจาก
บทความที่อ่านได้
อย่างถูกต้อง 

43 -1 +1 +1 0.33 ใช้ไม่ได ้

1. นั ก ศึ ก ษ า
ส า ม า ร ถ อ่ า น
บ ท ค ว า ม  จั บ
ใจความส าคัญและ
ต อ บ ค า ถ า ม ไ ด้
อย่างถูกต้อง 

Unit 6: Before You 
Travel  - Reading 9 

“Travel Tips” 

44 +1 0 +1 0.67 น าไปใชไ้ด ้

45 +1 0 -1 0.00 ใช้ไม่ได ้
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ตารางที่ 18 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การ

เรียนรู้ ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ วิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับนานาชาติของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน (ต่อ) 

จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

เนื้อหา ข้อที่ 

คะแนนความ
คิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ (คน
ที่) 

ค่า IOC สรุปผล 

1 2 3 

2. นั ก ศึ ก ษ า
ส า ม า ร ถ ส รุ ป
ใจความส าคัญจาก
บทความที่อ่านได้
อย่างถูกต้อง 

Unit 6: Before You 
Travel  - Reading 10 
“The Blue Tail Cafe” 

46 -1 +1 -1 -0.33 ใช้ไม่ได ้

47 -1 +1 +1 0.33 ใช้ไม่ได ้

1. นั ก ศึ ก ษ า
ส า ม า ร ถ อ่ า น
บ ท ค ว า ม  จั บ
ใจความส าคัญและ
ต อ บ ค า ถ า ม ไ ด้
อย่างถูกต้อง 

Unit 6: Before You 
Travel  - Reading 9 

“Travel Tips” 

48 +1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

2. นั ก ศึ ก ษ า
ส า ม า ร ถ ส รุ ป
ใจความส าคัญจาก
บทความที่อ่านได้
อย่างถูกต้อง 

49 -1 0 -1 -0.67 ใช้ไม่ได ้

4. นั ก ศึ ก ษ า
ส า ม า ร ถ จั บ คู่
ประโยคจากเนื้อหา
ในบทความที่อ่าน
ได้อย่างถูกต้อง 

Unit 6: Before You 
Travel  - Reading 10 
“The Blue Tail Cafe” 

50 +1 0 +1 0.67 น าไปใชไ้ด ้

51 +1 0 +1 0.67 น าไปใชไ้ด ้

52 +1 0 +1 0.67 น าไปใชไ้ด ้

53 +1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้

54 +1 0 +1 0.67 น าไปใชไ้ด ้

55 +1 0 +1 0.67 น าไปใชไ้ด ้

ตารางที่ 19 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนอีเลิร์นนิงด้วยวิธีการสอนแบบ KWL จากผู้เชี่ยวชาญ 3 
ท่าน  
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ตารางที่ 19 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนอีเลิร์นนิงด้วยวิธีการสอนแบบ KWL จากผู้เชี่ยวชาญ 3 
ท่าน (ต่อ) 

 
  

รายการประเมิน 
คะแนนประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญ คนที่ 

X  S.D. แปลผล 
1 2 3 

1. ด้านการเข้าถึง 
   1.1 มีคู่มือการใช้งานระบบบริหาร
การเรียนการสอน (LMS) 

5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

   1.2 ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

   1.3 การเชื่อมโยงสะดวกต่อการ
เข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศท่ีต้องการ 

5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

   1.4 ก า ร ด า ว น์ โ ห ล ด เ อก ส า ร
ประกอบการเรียนสะดวก รวดเร็ว 

5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

2. ด้านเนื้อหา 

   2.1 เนื้ อหาที่ น า เสนอตรงและ
ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ 

4 5 5 4.67 0.58 มากที่สุด 

   2.2 ปริมาณเนื้อหาในแต่ละสัปดาห์
มีความเหมาะสม 

4 4 5 4.33 0.58 มาก 

   2.3 ค าอธิบายเนื้อหาแต่ละหน่วยมี
ความชัดเจน 

5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

   2.4 ความยากง่ายของเนื้อหามี
ความเหมาะสม 

4 5 5 4.67 0.58 มากที่สุด 

   2.5 ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม 4 5 5 4.67 0.58 มากที่สุด 

3. ด้านการออกแบบระบบการเรียนการสอน 

   3.1 มีการจัดวางองค์ประกอบใน
ระบบได้เหมาะสม 

4 5 5 4.67 0.58 มากที่สุด 

   3.2 การออกแบบสื่อประกอบการ
เรียนน่าสนใจและมีความเหมาะสม 

5 4 5 4.67 0.58 มากที่สุด 

   3.3 สื่อประกอบการเรียนรู้สะดวก
ในการใช้งาน 

5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

   3.4 กลยุทธ์ในการน าเสนอดึงดูด
ความสนใจ 

4 5 4 4.33 0.58 มาก 

   3.5 การใช้เวลาเรียนเหมาะสม 4 5 5 4.67 0.58 มากที่สุด 

   3.6 มีการเชื่อมโยงไปยั งแหล่ ง
ความรู้อื่นๆ 

4 5 4 4.33 0.58 มาก 

   3.7 กิจกรรมการเรียนท าให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการเรียน 

4 4 4 4.00 0.00 มาก 

   3.8 กิจกรรมการเรียนกระตุ้นให้
ผู้เรียนค้นหาค าตอบ 

4 4 4 4.00 0.00 มาก 

   3.9 การก าหนดขั้นตอนการด าเนิน
กิจกรรมชัดเจน 

4 5 4 4.33 0.58 มาก 

   3.10 มีการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ผ่านทาง 
(Web board, Chat room) 

4 5 5 4.67 0.58 มากที่สุด 

   3.11 การจัดการเรียนการสอน
กระตุ้นให้ผู้ เรียนมีพฤติกรรมการ
ท างานร่วมกัน 

4 5 5 4.67 0.58 มากที่สุด 
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ตารางที่ 19 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนอีเลิร์นนิงด้วยวิธีการสอนแบบ KWL จากผู้เชี่ยวชาญ 3 
ท่าน (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
คะแนนประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญ คนที่ 

X  S.D. แปลผล 
1 2 3 

4. ด้านการออกแบบหน้าจอกราฟิก 
    4.1 จัดวางองค์ประกอบได้สัดส่วน 
สวยงาม ง่ายต่อการใช้งาน 

5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

    4.2 รูปแบบตัว อักษรมี  ขนาด สี  
ชัดเจน อ่านง่าย และเหมาะสมกับผู้เรียน 

5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

    4.3 การเลือกใช้สีมีความเหมาะสม
และกลมกลืน 

4 5 5 4.67 0.58 มากที่สุด 

   4.4 การสื่อความหมายของกราฟิกที่
ใช้สอดคล้องกับแนวของเนื้อหา 

4 4 5 4.33 0.58 มาก 

   4.5. ความเหมาะสมโดยรวมของ
บทเรียนอีเลิร์นนิงด้วยการจัดการเรียนรู้
การเรียนแบบผสมผสานด้วยวิธีการสอน
แบบ KWL 

4 5 5 4.67 0.58 มากที่สุด 

รวม 4.65 0.35 มากที่สุด 
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ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ของแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักศึกษาที่มีต่อการเรียนแบบอีเลิร์นนิงด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยวิธีการสอนแบบ 
KWLของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

รายการขอความคิดเห็น 

ความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญ 

(คนที่) 
ค่า 
IOC 

สรุปผล 

1 2 3 
1. ด้านรูปแบบ/ลักษณะของสื่อการเรียนการสอน 

  1.1 ตัวอักษรมีความชัดเจน/อ่านง่าย +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

  1.2 รูปแบบสวยงามน่าสนใจ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

  1.3 มีเทคนิคการน าเสนอบทเรียนที่เหมาะสม +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

  1.4 ภาพประกอบสวยงาม เหมาะสมกับเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

  1.5 ความยาวของบทเรียนมีความเหมาะสม 0 +1 +1 0.67 ใช้ได้ 
2. ด้านเนื้อหา 

  2.1 ค าอธิบายเนื้อหาแต่ละหน่วยมีความชัดเจน +1 +1 0 0.67 ใช้ได้ 
  2.2 การจัดล าดับเนื้อหาในแต่ละบทเรียนมีความ
เหมาะสม 

+1 0 +1 0.67 ใช้ได้ 

  2.3 ความยากง่ายของเนื้อหามีความเหมาะสม +1 0 +1 0.67 ใช้ได้ 
  2.4 ปริมาณเนื้อหาในแต่ละหน่วยเหมาะสมกับ
เวลาเรียน 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

  2.5 แบบฝึกหัดมีความสอดคล้องและเหมาะสม
กับเนื้อหา 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

  2.6 เนื้อหาในบทเรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ได ้

+1 0 +1 0.67 ใช้ได้ 

3. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 

  3.1 กิจกรรมการเรียนรู้กระตุ้นให้เกิดการค้นหา
ค าตอบ 

+1 0 0 0.33 ใช้ไม่ได้ 
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ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ของแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักศึกษาที่มีต่อการเรียนแบบอีเลิร์นนิงด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยวิธีการสอนแบบ 
KWLของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อ) 
 

รายการขอความคิดเห็น 

ความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญ 

(คนที่) 
ค่า 
IOC 

สรุปผล 

1 2 3 
  3.2 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึก
การแสดงออก การแสดงความคิดเห็น และการ
อภิปราย 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

  3.3 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึก
ทั กษะการ ใช้ เทคโน โลยี ส ารสน เทศในการ
ติดต่อสื่อสาร 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4. ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 
  4.1 เกิดความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการติดต่อสื่อสารมากขึ้น 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

  4.2 เกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมาก
ขึ้น 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

  4.3 เกิดการพัฒนาความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ มากขึ้น 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

  4.4 นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบผสมผสานโดยภาพรวม  

-1 0 +1 0.00 ใช้ไม่ได้ 

 
  



  153 

ตารางที่ 21 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (R) และค่าความเชื่อมั่น โดย
ชั้สูตร KR-20 ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับนานาชาติ 

ข้อที่ ค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (R) แปลผล 

1 0.89 -0.11 ใช้ไม่ได้ 
2 0.42 0.42 น าไปใช้ได้ 

3 0.76 0.26 น าไปใช้ได้ 

4 0.29 -0.04 ใช้ไม่ได้ 
5 0.63 -0.19 ใช้ไม่ได้ 

6 0.58 0.28 น าไปใช้ได้ 

7 0.42 -0.39 ใช้ไม่ได้ 
8 0.18 0.67 ใช้ไม่ได้ 

9 0.47 0.39 น าไปใช้ได้ 
10 0.29 -0.04 ใช้ไม่ได้ 

11 0.79 0.50 น าไปใช้ได้ 

12 0.47 0.28 น าไปใช้ได้ 
13 0.24 0.67 น าไปใช้ได้ 

14 0.34 0.31 น าไปใช้ได้ 

15 0.45 0.29 น าไปใช้ได้ 
16 0.95 0.13 ใช้ไม่ได้ 

17 0.47 0.42 น าไปใช้ได้ 
18 0.74 0.25 น าไปใช้ได้ 

19 0.18 -0.14 ใช้ไม่ได้ 

20 0.63 0.38 น าไปใช้ได้ 
21 0.63 -0.10 ใช้ไม่ได้ 

22 0.21 0.21 น าไปใช้ได้ 

23 0.42 0.75 น าไปใช้ได้ 
24 0.68 0.38 น าไปใช้ได้ 

25 0.42 0.06 ใช้ไม่ได้ 
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ตารางที่ 21 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (R) และค่าความเชื่อมั่น โดยใช้
สูตร KR-20 ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับนานาชาติ 
(ต่อ) 
 

ข้อที่ ค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (R) แปลผล 

26 0.55 0.53 น าไปใช้ได้ 

27 0.53 0.88 น าไปใช้ได้ 
28 0.87 0.25 ใช้ไม่ได้ 

29 0.84 0.25 ใช้ไม่ได้ 
30 0.87 0.25 ใช้ไม่ได้ 

31 0.84 0.13 ใช้ไม่ได้ 

32 0.84 0.25 ใช้ไม่ได้ 
33 0.92 0.00 ใช้ไม่ได้ 

34 0.68 0.38 น าไปใช้ได้ 

35 0.55 0.39 น าไปใช้ได้ 
36 0.76 0.38 น าไปใช้ได้ 

37 0.29 0.10 ใช้ไม่ได้ 

38 0.74 0.50 น าไปใช้ได้ 
39 0.76 0.64 น าไปใช้ได้ 

40 0.42 -0.03 ใช้ไม่ได้ 
40 0.34 -0.03 ใช้ไม่ได้ 

42 0.58 0.64 น าไปใช้ได้ 

43 0.58 0.26 น าไปใช้ได้ 
44 0.66 0.26 น าไปใช้ได้ 

45 0.87 0.01 ใช้ไม่ได้ 

46 0.11 -0.38 ใช้ไม่ได้ 
47 0.42 0.88 น าไปใช้ได้ 

48 0.42 0.21 น าไปใช้ได้ 
49 0.58 0.07 ใช้ไม่ได้ 

50 0.76 0.25 น าไปใช้ได้ 
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ตารางที่ 21 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (R) และค่าความเชื่อมั่น โดยใช้
สูตร KR-20 ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับนานาชาติ 
(ต่อ) 
 

ข้อที่ ค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (R) แปลผล 

51 0.58 0.28 น าไปใช้ได้ 

52 0.82 0.14 ใช้ไม่ได้ 
53 0.61 0.15 ใช้ไม่ได้ 

54 0.45 0.42 น าไปใช้ได้ 
55 0.68 0.51 น าไปใช้ได้ 

 
 ข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์ ต้องมีค่าความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 และค่าอ านาจ
จ าแนก (R) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ผู้วิจัยจึงคัดเลือกข้อสอบไว้ จ านวน 30 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 2, 3, 6, 9, 11, 
12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 34, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 44, 47, 48, 50, 
51, 54, 55  
 ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สูตร KR-20 ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับสากล จ านวน 30 ข้อ ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.80  
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ตารางที่ 22 ผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนแบบผสมผสานด้วยวิธีการสอน
แบบ KWL ที่มีต่อความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

คนที่ คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน คนที่ คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 

1 10 25 17 9 25 
2 20 26 18 11 27 
3 23 27 19 10 26 
4 9 26 20 16 28 
5 25 29 21 8 24 
6 9 24 22 17 27 
7 15 24 23 10 26 
8 10 25 24 18 23 
9 7 24 25 24 25 
10 10 24 26 13 23 
11 10 26 27 12 27 
12 16 25 28 13 21 
13 10 26 29 16 23 
14 16 27 30 14 25 
15 21 29 31 19 25 
16 23 27 32 17 27 
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ตารางที่ 23 ตารางแสดงคะแนนของนักศึกษารายบุคคล 

คนท่ี 

คะแนนระหวา่งเรียน 
คะแนนรวม 

(40) 

แบบทดสอบ
หลังเรียน 

(30) 

แบบฝึกหัดที ่

1 
(10) 

2 
(10) 

3 
(5) 

4 
(5) 

5 
(5) 

6 
(5) 

1 8 7 5 4 4 5 33 25 
2 10 6 5 4 5 6 36 26 
3 10 5 5 5 4 5 34 27 
4 9 6 5 5 5 4 34 26 
5 9 6 5 5 4 5 34 29 
6 9 6 5 5 4 5 34 24 
7 9 5 5 4 4 5 32 24 
8 9 5 5 5 4 5 33 25 
9 9 7 4 5 4 5 34 24 
10 10 6 5 4 5 5 35 24 
11 9 7 5 5 4 5 35 26 
12 10 6 5 5 5 5 36 25 
13 9 7 5 4 5 5 35 26 
14 8 6 5 4 5 5 33 27 
15 10 7 4 5 4 5 35 29 
16 9 6 5 4 4 5 33 27 
17 9 7 5 5 4 5 35 25 
18 8 7 5 4 5 5 34 27 
19 10 6 4 5 5 5 35 26 
20 10 6 5 5 5 5 36 28 
21 9 7 5 5 4 5 35 24 
22 9 6 5 5 5 4 34 27 
23 10 5 5 5 4 5 34 26 
24 9 7 5 4 5 5 35 23 
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ตารางที่ 23 ตารางแสดงคะแนนของนักศึกษารายบุคคล (ต่อ)  

คนท่ี 

คะแนนระหวา่งเรียน 
คะแนนรวม 

(40) 

แบบทดสอบ
หลังเรียน 

(30) 

แบบฝึกหัดที ่
1 

(11) 
2 

(12) 
3 
(6) 

4 
(6) 

5 
(6) 

6 
(6) 

25 10 7 5 5 5 5 37 25 
26 10 6 4 4 4 5 33 23 
27 9 7 5 5 4 5 35 27 
28 9 7 5 5 4 5 35 21 
29 10 7 5 4 5 5 36 23 
30 8 7 5 4 5 5 34 25 
31 10 7 5 4 4 5 35 25 
32 10 6 5 5 5 5 36 27 

X  9.28 6.34 4.88 4.59 4.47 4.97 34.53 25.50 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 86.33 85 
E1/E2 = 86.33/ 85 
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ภาคผนวก ง ตัวอย่างบทเรียนอีเลิร์นนิง 
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ตัวอย่างบทเรียนอีเลิร์นนิง ผสมผสานด้วยวิธีการสอน KWL 
หน้าแรก 

 
 
หน้า Login เข้าสู่ระบบ โดยใช้รหัสนักศึกษา และกรอก password ที่ตั้งข้ึน 
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หน้ารายวิชา  
 ตัวอย่าง ส่วนแนะน ารายวิชา ประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์ของรายวิชา คู่มือการใช้
งาน กระดานข่าวและประกาศ ห้องสนทนา การแนะน าตนเอง และแบบทดสอบก่อนเรียน 
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ตัวอย่าง กิจกรรมการเรียนแต่ละสัปดาห์ ประกอบด้วย แหล่งข้อมูล และกิจกรรมการเรียน 
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ตัวอย่าง แหล่งข้อมูลและกิจกรรมการเรียน 
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ตัวอย่างสื่อประกอบการเรียน 
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ตัวอย่างสื่อประกอบการเรียน (ต่อ) 
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ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนบนอีเลิร์นนิง 
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การส่งการบ้านจากโจทย์ที่ก าหนดให้บนอีเลิร์นนิง (ต่อ) 
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การส่งการบ้านจากโจทย์ที่ก าหนดให้บนอีเลิร์นนิง (ต่อ) 
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การส่งการบ้านจากโจทย์ที่ก าหนดให้บนอีเลิร์นนิง (ต่อ) 
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ตัวอย่างการรายงานผลกิจกรรม 
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ภาคผนวก จ ตัวอย่างผลงานนักศึกษาในการท ากิจกรรมหลังการอ่านบนอีเลิร์นนิง 
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ตัวอย่างผลงานการท ากิจกรรมหลังการอ่านของนักศึกษา 
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ตัวอย่างผลงานการท ากิจกรรมหลังการอ่านของนักศึกษา (ต่อ) 
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ตัวอย่างผลงานการท ากิจกรรมหลังการอ่านของนักศึกษา (ต่อ) 
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ตัวอย่างผลงานการท ากิจกรรมหลังการอ่านของนักศึกษา (ต่อ) 
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ตัวอย่างผลงานการท ากิจกรรมหลังการอ่านของนักศึกษา (ต่อ) 
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ตัวอย่างผลงานการท ากิจกรรมหลังการอ่านของนักศึกษา (ต่อ) 
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ตัวอย่างผลงานการท ากิจกรรมหลังการอ่านของนักศึกษา (ต่อ) 
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ประวัติผู้เขียน  

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวสิริพร พวงส าลี 
วัน เดือน ปี เกิด  
สถานที่เกิด นครปฐม 
วุฒิการศึกษา จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนราชินีบูรณะ  

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิิทยาลัยศิลปากร 
ที่อยู่ปัจจุบัน 81/5 หมู่ 9 ต.ล าพยา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 
ผลงานตีพิมพ์ - 
รางวัลที่ได้รับ -   
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