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บทคัดย่อ

      การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้การสอนการอ่านแบบเน้นมโนทัศน์         
ร่วมกับกลวิธี อาร์ อี เอ พี เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาระดับปริญญาตรี                    
2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาก่อนและหลังได้รับการจัด                
การเรียนการสอนโดยใช้การสอนการอ่านแบบเน้นมโนทัศน์ร่วมกับกลวิธี อาร์ อี เอ พี 3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถใน
การอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การสอนการอ่านแบบเน้น          
มโนทัศน์ร่วมกับกลวิธี อาร์ อี เอ พี กับการสอนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556 สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำ�นวน 86 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองซึ่งจัดการเรียน                
การสอนการอ่านแบบเน้นมโนทัศน์ร่วมกับกลวิธีอาร์ อี เอ พี จำ�นวน 44 คนและกลุ่มควบคุมซึ่งจัดการเรียนการสอนแบบ
ปกติ จำ�นวน 42 คน ระยะเวลาในการสอนคือ 7 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 คาบ รวม 21 คาบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ
แผนการจัดการเรียนการสอนการอ่านแบบเน้นมโนทัศน์ร่วมกับกลวิธีอาร์ อี เอ พี แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ และ        
แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่ามัชฌิมเลขคณิต (X) ค่า      
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านแบบ            
เน้นมโนทัศน์ ร่วมกับกลวิธีอาร์ อี เอ พีมีประสิทธิภาพไม่ตํ่ากว่า 70/70  คือ มีประสิทธิภาพ 73.03/72.36 2) ผู้เรียนกลุ่ม
ทดลองทีไ่ ด้เรียนรูต้ ามรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านแบบเน้นมโนทัศน์รว่ มกับกลวิธอี าร์ อี เอ พี มีความสามารถในการ
อ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05  3) ผู้เรียนกลุ่มทดลองที่
สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, สุราษฎร์ธานี 84100
Program in Thai, Faculty of Education, Suratthani Rajabhat University, Surat Thani 84100 Thailand
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ได้เรียนรูต้ ามรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านแบบเน้นมโนทัศน์รว่ มกับกลวิธอี าร์ อี เอ พี มีความสามารถในการอ่านภาษา
ไทยอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่าผู้เรียนกลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำ�สำ�คัญ : การเรียนการสอนการอ่านแบบเน้นมโนทัศน์ร่วมกับกลวิธีอาร์ อี เอ พี  ความสามารถในการอ่านภาษาไทย
   อย่างมีวิจารณญาณ

							
							

ABSTRACT

The objectives of this research were to compare:  1) Thai critical reading ability of undergraduate students
before and after they were taught by Concept-Oriented Reading instruction and REAP strategy 2) the Thai
critical reading ability of undergraduate students   taught by Concept - Oriented Reading instruction and  REAP  
strategy with those taught by regular instruction
      The subjects were 84 undergraduate students of Faculty of Education, Suratthani Rajabhat University.
These subjects were divided into two groups ; 44 students were experimental group and 42 students were
control group. The duration of experiment was 7 weeks. The instruments for data collecting were critical             
reading test. The experimental instruments were lesson plan using-Oriented Reading instruction and REAP  
strategy and ordinary lesson plan. The collected data were analyzed by arithmetic means, standard deviation
and t-test
The research findings were summarized as follows; 1) students had critical reading abilities higher than
before experiment at .05 level of significance, and 2) students had critical reading abilities higher than students
learning with conventional method at .05 level of significance
Keywords :  Concept-Oriented Reading Instruction and REAP  Strategy, Thai Critical Reading Ability

บทน�ำ

      การอ่านเป็นสิ่งจำ�เป็นและสำ�คัญอย่างยิ่งสำ�หรับ
มนุษย์และยังเป็นทักษะที่ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
บุ ค ลากรในสั ง คมให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ ส อดรั บ กั บ ความ
ต้องการในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ เนื่องจากการอ่านจะ
ช่วยพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้ที่สามารถแสวงหา วิเคราะห์          
จัดระบบและประมวลข้อมูลความรูท้ มี่ อี ยูอ่ ย่างหลากหลาย
ให้ มี ค วามชั ด เจนเป็ น รู ป ธรรมและสามารถนำ � ไปใช้
ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง
      ด้วยความสำ�คัญดังกล่าว การจัดการศึกษาในทุก
ระดับจึงมีจดุ มุง่ หมายให้ผเู้ รียนได้รบั   การฝึกทักษะการอ่าน
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ที่ เ ห็ น ว่ า ทั ก ษะ         
การอ่านเป็นทักษะทีม่ คี วามจำ�เป็นทีส่ ดุ ของนักศึกษา เพราะ
การอ่านก่อให้เกิดการเรียนรู้ การประเมิน และการตีความ
เนื้อหาที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงตามสาขาวิชา ส่งผลให้

สามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
การปฏิบตั งิ านในอนาคต อีกทัง้ ก่อให้เกิดการเรียนรูต้ อ่ เนือ่ ง
ตลอดชี วิ ต ด้ ว ยเหตุ นี้ เ นื้ อ หาวิ ช าภาษาไทยพื้ น ฐานใน
หลักสูตรอุดมศึกษา ซึ่งเป็นวิชาบังคับในสถาบันการศึกษา
จึงมีสัดส่วนในการสอนทักษะการอ่านมากกว่าทักษะอื่นๆ
      การอ่านมีหลายระดับ การอ่านในระดับสูงได้แก่ การ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณ เป็นทักษะที่นักศึกษาในระดับ
อุดมศึกษาต้องพัฒนาและปฏิบัติได้ ซึ่งสอดคล้องกับ สุขุม
เฉลยทรัพย์ (2531 : 14) สรุปได้ว่า นักศึกษาในระดับ
อุ ด มศึ ก ษาต้ อ งอ่ า นเป็ น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น พื้ น ฐานที่ จำ � เป็ น ใน         
การอ่าน เพราะการอ่านในขัน้ นีม้ จี ดุ ประสงค์เพือ่ เสริมสร้าง
สติปัญญา และเพิ่มพูนความรู้
      แม้ว่าการอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นทักษะทาง
ภาษาที่มีความสำ�คัญและจำ�เป็นสำ�หรับการเรียนในระดับ
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อุดมศึกษา แต่ผลการวิจัย การสัมภาษณ์ การสำ�รวจความ
คิดเห็นและประสบการณ์สอนของผู้วิจัยพบว่า นักศึกษามี
ปัญหาในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณค่อนข้างมากเพราะ
ไม่สามารถสรุป ตีความ ระบุจุดประสงค์ ลงความคิดเห็น
ประเมิ น ความคิ ด ของผู้เขีย นจากเรื่อ งที่อ่านได้ และไม่
สามารถถ่ายทอดข้อมูล ความรู้ ความคิดเห็นจากเรื่องที่      
อ่านออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อผู้วิจัยได้สร้าง
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านตามเกณฑ์การวัด
และประเมินผลความสามารถในการอ่านของ Benjamin       
S. Bloom ผลปรากฏว่ า นั ก ศึ ก ษากลุ่ ม ตั ว อย่ า งซึ่ ง เป็ น
นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 2 มี ค วามสามารถในการอ่ า นอย่ า งมี
วิจารณญาณเพียงร้อยละ 40
ดังนัน้ ในการจัดการเรียนการสอนผูส้ อนจึงเป็นกลไก
สำ�คัญในการช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมี
วิจารญาณ ซึ่งต้องมีกลยุทธ์และเทคนิคในการจัดการเรียน      
การสอน โดยลดการบรรยาย และเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริม
และพัฒนาผูเ้ รียน ด้วยเหตุนผี้ วู้ จิ ยั จึงได้พฒ
ั นารูปแบบการ
สอนการอ่ า นอย่ า งมี วิ จ ารณญาณด้ ว ยการนำ � การเรี ย น         
การสอนการอ่านแบบเน้นมโนทัศน์   Concept-Oriented
Reading Instruction (CORI) และกลวิธอี าร์ อี เอ พี (Read,
Encode, Annotate, Ponder) มาพัฒนาร่วมกัน เพราะการ
จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีดังกล่าวเป็นการใช้เนื้อหาที่            
ผู้เรียนสนใจเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ โดยผู้สอนจะต้องจัด
กิ จ กรรมที่ มี ค วามหลากหลายและจั ด ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
เนื้ อ หาหรื อ แนวคิ ด หลั ก ที่ เ รี ย น ดั ง ที่ Ruddell (2002)           
กล่าวว่าการเรียนการสอนการอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณ ควร
ทำ�ให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ โดยเน้นความสำ�คัญของการ
ให้ความรู้และประสบการณ์เดิม ส่วนกลวิธีอาร์ อี เอ พี เน้น
พัฒนาทักษะการอ่าน การคิด และการเขียน ดังที่ Albee  
(2000) ได้อธิบายข้อดีสรุปได้ว่า กลวิธี อาร์ อี เอ พี ช่วยเพิ่ม
และพัฒนาระดับความคิดอย่างสร้างสรรค์ ความสามารถ
ในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ดังนั้นผู้วิจัยจึงนำ�กลวิธี      
อาร์ อี เอ พี มาใช้รว่ มกับการสอนการอ่านแบบเน้นมโนทัศน์
ในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาความ
สามารถในการอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณ เนือ่ งจากในแต่ละ
ขั้นตอนของการเรียน ผู้เรียนจะต้องผ่านกระบวนการอ่าน

การใช้ค�ำ พูดของตนเองเพือ่ บันทึกผลการอ่านเบือ้ งต้น โดยที่
ผู้เรียนจะได้นำ�เสนอสิ่งที่อ่านออกมาในรูปแบบต่างๆ ซึ่ง
เป็นการสะท้อนความเข้าใจในการอ่านและความสามารถ
ในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียน

วัตถุประสงค์

      1. เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนการอ่านโดยใช้การ
สอนการอ่านแบบเน้นมโนทัศน์ร่วมกับกลวิธี อาร์ อี เอ พี
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. เพือ่ เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษา
ไทยอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาก่อนและหลังได้รับ
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การสอนการอ่านแบบเน้น
มโนทัศน์ร่วมกับกลวิธี อาร์ อี เอ พี
3. เพือ่ เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษา
ไทยอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการ
สอนการอ่านโดยใช้การสอนการอ่านแบบเน้นมโนทัศน์       
ร่วมกับกลวิธี อาร์ อี เอ พี   กับการสอนการอ่านแบบปกติ

วิธีด�ำเนินการวิจัย

งานวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย แบบกึ่ ง ทดลอง (Quasi-          
experimental design) โดยมีการดำ�เนินการวิจัยเป็น                
2 ระยะ คือ ระยะพัฒนารูปแบบ และ ระยะทดลองใช้              
รูปแบบ
ระยะการพัฒนารูปแบบ : ศึกษาการสอนการอ่าน
แบบเน้ น มโนทั ศ น์ Concept-Oriented Reading                          
Instruction (CORI) ของ Guthrie และคณะ (2007) และ
กลวิธีอาร์ อี เอ พี (Read, Encode, Annotate, Ponder)
ของ Eanet (1983) แล้วนำ�มากำ�หนดขั้นตอนการสอนการ
อ่านแบบเน้นมโนทัศน์ร่วมกับกลวิธีอาร์ อี เอ พี   เป็น                   
6 ขั้นตอน คือ
ขั้ น ที่ 1 สั ง เกตและสำ � รวจตนเอง ผู้ เ รี ย นสั ง เกต            
บทอ่านเพือ่ กำ�หนดเป้าหมายในการอ่านและสำ�รวจความรู้
เดิมของตนเองเพื่อเชื่อมโยง ทำ�ความเข้าใจบทอ่านโดย            
ผู้สอนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนอ่านบทความแล้วกระตุ้นให้            
ผู้ เ รี ย นได้ อ ภิ ป รายแสดงความคิ ด เห็ น และแลกเปลี่ ย น         
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เรียนรู้ ซึ่งผู้สอนหรือผู้เรียนจะบันทึกการอภิปรายและการ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นเป็ น การสร้ า งบรรยากาศ           
การอ่าน
ขัน้ ที่ 2 ค้นคว้า ผูเ้ รียนค้นคว้าหาความรูเ้ พิม่ เติมจาก
แหล่งต่าง ๆ เพือ่ นำ�มาใช้ท�ำ ความเข้าใจบทอ่าน สร้างความ
หลากหลายในระดั บ ความยากง่ า ยของเนื้ อ หาที่ ใ ช้ ใ น
ห้องเรียน
      ขั้นที่ 3 ทำ�ความเข้าใจและวิเคราะห์เนื้อหา ผู้เรียน
เรียนรูก้ ลวิธกี ารอ่านเพือ่ นำ�มาวิเคราะห์ ตีความ ประเมินค่า
เนื้ อ หาสาระของบทอ่ า น แล้ ว แสดงความรู้ สึ ก เกี่ ย วกั บ            
บทอ่าน โดยใช้ภาษาของตนเอง ใช้คำ� 30 คำ� หรือน้อยกว่า
นัน้ ในการอธิบายแสดงความคิดเห็นต่อบทความ แสดงผล
การอ่านตีความและฝึกให้ผู้เรียนวิเคราะห์ใจความสำ�คัญ
ขัน้ ที่ 4 นำ�เสนอผลการอ่านในรูปแบบต่างๆ นำ�เสนอ
ผลการอ่านในรูปแบบของการเขียนที่ใช้ภาษาเฉพาะตัว
ถ่ายทอดความเข้าใจของตนเอง โดยการเขียนเพิ่มเติมใน
รู ป แบบต่ า งๆ เพื่ อ อธิ บ ายใจความสำ � คั ญ บั น ทึ ก การ
วิเคราะห์ วิจารณ์บทอ่าน และถ่ายทอดแนวคิดที่ผู้แต่งนำ�
เสนอโดยใช้คำ�พูดของตนเอง และให้ตกผลึกเป็นผลลัพธ์      
ในการเขียน
ขั้นที่ 5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้เรียนนำ�ผลการอ่านมา
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ กั บ เพื่ อ นร่ ว มชั้ น และผู้ ส อนเพื่ อ สรุ ป
ประเด็นสำ�คัญของบทอ่าน
ขั้ น ที่ 6 คิ ด พิ จ ารณาผลการอ่ า น การพิ จ ารณา
สะท้อนผลการอ่าน การอภิปรายและเปรียบเทียบการเชือ่ ม
โยงข้อมูล โดยให้ผู้เรียนฝึกแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์
วิจารณ์อย่างต่อเนือ่ ง ผูเ้ รียนนำ�เสนอและบูรณาการความรู้
จากการอ่านอย่างมีวิจารณญาณเพื่อนำ�เสนอออกมาใน       
รูปแบบของการสรุปความ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้จำ�นวน 7 แผน รวมทั้ง
สร้างแบบทดสอบปรนัยเพื่อประเมินผลความสามารถใน
การอ่านหลังการสอนแต่ละครั้งท้ายแผน และสร้างแบบ
ทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำ�นวน 40 ข้อ สร้างตามการวัด
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณของ Benjamin S. Bloom        
และแบบอัตนัย จำ�นวน 1 ข้อ เพือ่ ใช้ทดสอบ ก่อนเรียน  และ   
หลังเรียน จำ�นวน 1 ฉบับ แล้วนำ�ไปทดลองใช้กับกลุ่มที่มี

ลักษณะใกล้เคียงกับกลุม่ ตัวอย่าง แล้วนำ�ผลการทดลองใช้
มาปรับปรุง
ระยะทดลองใช้รูปแบบ : ประชากรในการวิจัย      
ครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556 คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ลงทะเบียน
เรียนวิชาภาษาไทยสำ�หรับครูเพื่อพัฒนาการเรียนรู้   
กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา
2556 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำ�นวน 2 กลุ่มเรียน จำ�นวน 86 คน
จากนั้นทำ�การทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบความ
สามารถในการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น แล้วนำ�คะแนนมาหาค่ามัชฌิมเลขคณิต (X) และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากนั้นนำ�คะแนนมา
ทดสอบค่าที (t-test) พบว่า คะแนนความสามารถในการ
อ่านภาษาไทยอย่างมีวจิ ารณญาณของนักศึกษาทัง้ 2 กลุม่
ไม่แต่งต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 จึงเลือก
นักศึกษากลุ่มเรียน 55005.151 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
จำ�นวน 44 คน เป็นกลุ่มทดลอง และที่ได้รับการสอนการ
อ่านแบบเน้นมโนทัศน์ร่วมกับกลวิธี อาร์ อี เอ พี และ
นักศึกษากลุ่มเรียน 55006.152 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
จำ�นวน 42 คน เป็นกลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนแบบปกติ
      ก่ อ นการทดลองให้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งทำ � การทดสอบ       
ก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบความสามารถในการอ่าน
ภาษาไทยอย่ า งมี วิ จ ารณญาณแบบปรนั ย 4 ตั ว เลื อ ก
จำ�นวน 40 ข้อ และแบบอัตนัย จำ�นวน 1 ข้อ จากนั้น         
ดำ�เนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ จำ�นวน 7 แผน
สัปดาห์ละ 3 คาบ คาบละ 50 นาที หลังการทดลองให้กลุ่ม
ตั ว อย่ า งทำ � แบบทดสอบฉบั บ เดิ ม แล้ ว นำ � คะแนนมา
วิเคราะห์ค่ามัชฌิมเลขคณิต (X) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) จากนัน้ นำ�คะแนนมาทดสอบค่าที (t-test)

เครื่องมือในการวิจัย

1. แผนการจัดการเรียนรูก้ ารสอนการอ่านแบบเน้น
มโนทัศน์ร่วมกับกลวิธีอาร์ อี เอ พี จำ�นวน 7 แผนและ
แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ จำ�นวน 7 แผน โดยใช้สอน
สัปดาห์ละ 3 คาบ คาบละ 50 นาที รวม 21 คาบ โดยได้รับ
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การตรวจสอบคุณภาพจากผูเ้ ชีย่ วชาญ ซึง่ ผลการประเมินมี
ความเหมาะสม สอดคล้องกับวิธีการสอนที่ใช้ทั้งในด้าน
เนื้อหา เวลาและวิธีการวัดและการประเมินผล
2. แบบวัดความสามารถในการอ่านภาษาไทย
อย่างมีวิจารณญาณ จำ�นวน 1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบ       
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก จำ�นวน 40 ข้อ ค่าความ
ยากง่ายระหว่าง .28-.78 และค่าอำ�นาจจำ�แนกอยู่ระหว่าง
.20-.64
3. แบบวัดความสามารถในการอ่านภาษาไทย
อย่างมีวิจารณญาณ โดยเลือกเรื่องสั้น เรื่องมีดประจำ�ตัว
เป็ น แบบทดสอบในการอ่ า นอย่ า งมี วิ จ ารณญาณแบบ
อัตนัย แล้วสร้างเกณฑ์การให้คะแนน (Rubric) มีค่าความ
สอดคล้ อ งของการตรวจให้ ค ะแนนระดั บ สู ง ในทุ ก คู่                
เฉลี่ย .88  และมีค่าความเที่ยงในระดับสูง เท่ากับ .91

ผลการวิจัย

1. รู ป แบบการเรี ย นการสอนการอ่ า นแบบเน้ น       
มโนทัศน์ร่วมกับกลวิธีอาร์ อี เอ พี   มีประสิทธิภาพเท่ากับ
73.03/72.36 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 70/70 แสดงว่า       
รูปแบบการสอนการอ่านแบบเน้นมโนทัศน์ร่วมกับกลวิธี
อาร์ อี เอ พี มีประสิทธิภาพเหมาะในการนำ�ไปใช้พฒ
ั นาการ
เรียนการสอน
2. ผู้เรียนกลุ่มทดลองที่ได้เรียนรู้ตามรูปแบบการ
สอนการอ่านแบบเน้นมโนทัศน์ร่วมกับกลวิธีอาร์ อี เอ พี มี
ความสามารถในการอ่านภาษาไทยอย่างมีวจิ ารณญาณสูง
กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยก่อนการทดลองได้คะแนนเฉลีย่ 24.05  หลังการทดลอง
ได้คะแนนเฉลี่ย 30.44
3. ผู้เรียนกลุ่มทดลองที่ได้เรียนรู้ตามรูปแบบการ
สอนการอ่านแบบเน้นมโนทัศน์ร่วมกับกลวิธีอาร์ อี เอ พี มี
ความสามารถในการอ่านภาษาไทยอย่างมีวจิ ารณญาณสูง
กว่าผู้เรียนกลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนการอ่านแบบปกติ
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยกลุ่มทดลองได้
คะแนนเฉลี่ย 30.44 กลุ่มควบคุมได้คะแนนเฉลี่ย 26.65

อภิปรายผล

จากผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่ได้รับการสอน       
การอ่านแบบเน้นมโนทัศน์ร่วมกับกลวิธีอาร์ อี เอ พี มีผล
การวิจยั เป็นไปตามสมมุตฐิ าน ซึง่ การสอนด้วยวิธนี เี้ ป็นการ
จัดการเรียนการสอนที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ภายใต้การ
แนะแนวของผู้สอน ผู้เรียนจะต้องรับผิดชอบการเรียนรู้        
ของตนเอง โดยแสวงหาความรู้จากแหล่งที่จะให้ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ อีกทั้งมีแนวคิดพื้นฐานจากทฤษฎีจิตวิทยา
พุทธิปัญญานิยมและทฤษฎีโครงสร้างประสบการณ์เดิม  
โดยเป็นการเรียนที่เป็นกระบวนการสร้างความรู้ใหม่ บน     
พื้นฐานของความรู้ที่มีอยู่ การที่มนุษย์เกิดความเข้าใจใน
การอ่านได้นั้น ผู้อ่านจะต้องมีความรู้ทางภาษาและความรู้
ทั่วไปมาช่วยในการทำ�ความเข้าใจเนื้อเรื่อง เพราะข้อเขียน
ต่างๆ   เป็นเพียงข้อมูลทางภาษาเท่านั้น ผู้อ่านจะต้อง
พยายามสร้างความหมายขึ้นมาเองโดยนำ�ประสบการณ์
เดิมที่มีอยู่เข้ามาสัมพันธ์กับข้อเขียน และยังสอดคล้องกับ
ทฤษฎีการเรียนรูข้ องบรูเนอร์ ซึง่ เชือ่ ว่าการเรียนทีแ่ ท้จริงมา
จากการค้ น พบของแต่ ล ะบุ ค คล โดยผ่ า นกระบวนการ            
สืบเสาะหาความรู้ ซึง่ ในการสอนการอ่านแบบเน้นมโนทัศน์
ร่วมกับกลวิธีอาร์ อี เอ พี เมื่อผู้เรียนตั้งคำ�ถาม แล้วมีการ
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม เป็นการผลักดันให้ผู้เรียนไป
แสวงหาความรู้ และนำ�ความรู้ใหม่ไปเชื่อมโยงกับความรู้
เดิ ม เพื่ อ หาคำ � ตอบ ซึ่ ง เป็ น ความรู้ ที่ เ พิ่ ม มาอย่ า งมี                     
ความหมาย และยังสอดคล้องกับทฤษฎีการสอนภาษา            
ที่เน้นเนื้อหา เป็นการเรียนการสอนที่เน้นบทอ่านเพราะ         
เชื่ อ ว่ า การให้ บ ทอ่ า นที่ ผู้ เ รี ย นสนใจหรื อ มี ค วามรู้ ห รื อ
ประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านสามารถทำ�ให้ผู้อ่าน
เข้าใจเนื้อหาได้เร็วขึ้น และเมื่อมีการนำ�ผลจากการอ่านมา
แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั ทำ�ให้ผอู้ า่ นประสบความสำ�เร็จในการ
อ่านมากขึ้น เป็นการขยายองค์ความรู้และตรวจสอบองค์
ความรู้ระหว่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับการสอนภาษาแบบ        
องค์รวมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันเหมือนการสอนแบบร่วมมือ เป็นการฝึกให้ผู้เรียนรู้จัก
ร่วมมือกันทำ�งาน
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การสอนการอ่านแบบเน้นมโนทัศน์รว่ มกับกลวิธี อาร์
อี เอ พี ทั้ง 6 ขั้น ทำ�ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน
ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพิ่มขึ้นได้เนื่องด้วยเหตุผล
ต่อไปนี้
ขัน้ ที่ 1 การให้ผเู้ รียนกำ�หนดเป้าหมายและเชือ่ มโยง
ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่หรือกับบทอ่านที่ได้อ่าน ทำ�ให้ผู้
เรียนได้พฒ
ั นาทักษะการคิดและการอ่านจากการตัง้ คำ�ถาม
ตอบคำ�ถาม คาดเดาเนือ้ เรือ่ งจากชือ่ เรือ่ งและการเชือ่ มโยง
ความรู้ การตั้งคำ�ถามจากชื่อเรื่อง  เป็นการกระตุ้นและเร้า
ความสนใจของผู้เรียน ทำ�ให้ผู้เรียนมองเห็นขอบเขตของ
เรื่ อ งที่ จ ะอ่ า นมี จุ ด มุ่ ง หมายในการอ่ า นและมี ค วาม
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ ทำ�ให้มีความเข้าใจบทอ่านได้ดี
ยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการสอนภาษาแบบองค์รวม
ที่ว่าความสัมพันธ์และการถ่ายโอนข้อผู้ระหว่างผู้อ่านและ
ข้อความที่กำ�ลังอ่านผู้อ่านจะสามารถเข้าใจได้ต้องอาศัย
ความรู้พื้นฐานของตนเอง   โดยผู้อ่านจะต้องเก็บข้อมูล
ทำ�ความเข้าใจความหมายของข้อความที่อ่านในระหว่าง
การอ่าน โดยใช้ความรูแ้ ละประสบการณ์เดิมของตนเข้าช่วย
เพือ่ ให้เข้าใจได้งา่ ยขึน้ และในระหว่างการอ่านผูอ้ า่ นจะต้อง
ใช้กลวิธใี นการอ่านทีจ่ ะช่วยให้เข้าใจข้อความทีอ่ า่ นได้หรือ
ที่เรียกว่ากระบวนการอ่าน ซึ่งจะเกิดขึ้นกับผู้อ่านทุกคน          
ในขณะที่อ่าน
  
นอกจากนีย้ งั สอดคล้องกับแนวคิดของ Riggs (1981
อ้างถึงใน วิมล  กระต่ายทอง.  2543) Graves และ Graves
(2003) และ Shepherd (1973) และ Haris Smith (1986)  
กล่าวว่า การอ่านโดยการตัง้ คำ�ถามและการเชือ่ มโยงความ
รู้เดิมเป็นกลวิธีที่มีประสิทธิภาพมาก เนื่องจากเป็นการ
กระตุน้ ให้ผเู้ รียนเดาเนือ้ หา มีประโยชน์มากสำ�หรับกิจกรรม
การสอนอ่าน ไม่เพียงแต่ดงึ ความสนใจและให้วตั ถุประสงค์
แก่ผู้เรียนเท่านั้น ยังทำ�ให้ผู้เรียนอ่านเนื้อหาต่างๆ ได้ด้วย
ตนเอง ทั้งยังช่วยให้ผู้เรียนทบทวนประสบการณ์และความ
รูเ้ ดิมของตน การอ่านอย่างมีจดุ หมาย ช่วยให้ผเู้ รียนมีความ
อยากรูอ้ ยากเห็น มีความสนใจระลึกถึงความรูเ้ ดิมทีส่ มั พันธ์
กับเรื่องที่อ่าน และมีความเข้าใจในเรื่องที่อ่านมากยิ่งขึ้น
เพราะช่วยให้ผอู้ า่ นมีวตั ถุประสงค์ในการอ่าน และสามารถ
จับประเด็นของเรือ่ งทีอ่ า่ นได้ถกู ต้องเพราะผูเ้ รียนอ่านอย่าง
มีเป้าหมายส่งผลต่อความเข้าใจในการอ่าน
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ขัน้ ที่ 2 การให้ผเู้ รียนค้นคว้า อ่านและรวบรวมข้อมูล
ที่สัมพันธ์กับแนวคิดหลักจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายทั้ง
ตำ�รา หนังสือหลายๆ เล่ม และเทคโนโลยีที่สอดคล้อง            
กั บ เนื้ อ หา ทำ � ให้ ผู้ เ รี ย นมี อ งค์ ค วามรู้ ที่ ก ว้ า งขวางและ        
หลากหลายขึ้น ทำ�ให้ช่วยฝึกทักษะการจับใจความสำ�คัญ
ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ Smith (1944 อ้างถึงใน Wood.  
1997)ได้ ส รุ ป แนวการสอนอ่ า นว่ า ครู ค วรให้ บ ทอ่ า นที่        
หลากหลายเพื่อเพิ่มทักษะการอ่าน
ขั้นที่ 3 การให้ผู้เรียนนำ�เสนอผลการอ่านในรูปแบบ
ต่างๆ ทำ�ให้ผู้เรียนบันทึกข้อมูลการอ่านเบื้องต้น โดยใช้
ภาษาหรือรูปแบบของตนเองอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อตอบ         
คำ�ถามสั้นๆ เป็นการฝึกวิเคราะห์บทอ่านอย่างเป็นระบบ
ด้ ว ยการเขี ย น สอดคล้ อ งกั บ แนวการสอนภาษาแบบ            
องค์รวม ทีจ่ ะเน้นให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการอ่านและ
การเขียนซึ่งจะเกิดขึ้นต่อเนื่องกันตลอดเวลา การที่ผู้อ่าน
จะบันทึก หรือวิเคราะห์ข้อมูลออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
ด้วยภาษาของตนเองได้นั้น ผู้อ่านต้องมีความเข้าใจใน
เนือ้ หา ซึง่ แสดงให้เห็นผลของการอ่านทีป่ ระสบความสำ�เร็จ
การสอนด้ ว ยวิ ธี นี้ ผู้ เ รี ย นซึ่ ง ทำ � หน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ อ่ า นก็ ยั ง ได้               
ทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูเ้ ขียนถ่ายทอดความรูท้ ไี่ ด้จากการอ่านอีกครัง้
โดยอาศั ย ทั ก ษะการคิ ด ช่ ว ยในการเขี ย น โดยถ่ า ยโอน       
ความรู้จากการอ่าน การคิดมาสู่การเขียน ซึ่งทำ�ให้ผู้เรียน      
มีความเข้าใจในการอ่านและช่วยพัฒนาทักษะการอ่าน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ขั้นที่ 4 5 และ 6  การให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันในกลุ่มทำ�ให้ผู้เรียนสามารถขยายความเข้าใจใน
การอ่านได้กว้างขึ้น ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน       
จากการอภิปรายกลุม่ ส่งผลให้เข้าใจเนือ้ หาเพิม่ ขึน้ จากการ
ตรวจสอบความเข้ า ใจกั บ เพื่ อ นเป็ น ขั้ น ตอนการสอนที่
สนับสนุนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณให้ประสบความ
สำ�เร็จ ซึ่งสอดคล้องกับ Lunsford และ Lunsford (1996
อ้างถึงใน อโนมา  โรจนาพงษ์.  2554) ที่ให้ความสำ�คัญกับ
การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ว่ า ความรู้ จ ากการอ่ า นจะเพิ่ ม           
มากขึ้ น หากมี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ กั บ ผู้ อื่ น และการ
ปฏิสัมพันธ์กับสังคมเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการสอน       
การพูดอภิปราย แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างผูเ้ รียนจะช่วยให้

24

Ratchaphruek Journal Vol.14 No.3 (September - December 2016)
วารสารราชพฤกษ์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2559)

เกิดข้อมูลใหม่ๆ อันจะนำ�ไปสู่การสร้างมโนทัศน์ได้ดีหากมี
ปฏิ สั ม พั น ธ์ กั น ในกลุ่ ม และบู ร ณาการข้ อ มู ล ได้ ดี ก ว่ า         
(Guthrie, et al.  2007) นอกจากการให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ ว่ มกันจะส่งผลดีตอ่ การอ่านแล้วยังเป็นการฝึกทักษะ
การทำ�งานร่วมกัน
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนการอ่านแบบเน้น
มโนทัศน์ร่วมกับกลวิธีอาร์ อี เอ พี เป็นวิธีท่ีสนับสนุนและ
ส่งเสริมการอ่านทีม่ ปี ระสิทธิภาพโดยส่งผลให้ผอู้ า่ นสามารถ
เข้าใจเรื่องที่อ่านและวิเคราะห์สาระสำ�คัญของเรื่องได้ โดย
ผ่ า นกระบวนการทางความคิ ด และกระบวนการเขี ย น               
ซึ่งทำ�ให้ผู้เรียนมีวิธีการที่หลากหลายและมีความสามารถ
ในการวิพากษ์วิจารณ์หรือเชื่อมโยงจากสิ่งที่ผู้เรียนได้อ่าน
ซึ่งประเภทของการเชื่อมโยงมีตั้งแต่การสรุปธรรมดาไป
จนถึงการโต้ตอบอย่างมีวิจารณญาณและวิพากษ์วิจารณ์
ในระดับสูงที่มีความท้าทายมากขึ้น และสามารถพัฒนา
ความรู้ การนำ�ไปใช้ และความผูกพันกับการอ่าน สอดคล้อง
กั บ ทฤษฎี ข องบลู ม คื อ หลั ง การทดลองพบว่ า ผู้ เ รี ย น
สามารถจดจำ�เนือ้ หาสาระของแต่ละหัวข้อ นำ�กลวิธกี ารอ่าน
ที่ ไ ด้ เ รี ย นรู้ ม าปรั บ ใช้ ใ นการอ่ า นบทอ่ า นได้ ใ นการจั บ
ใจความสำ�คัญย่อหน้าที่อ่าน และการปฏิสัมพันธ์กับสังคม
เป็ น องค์ ป ระกอบหนึ่ ง ของการสอน การพู ด อภิ ป ราย              
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนจะช่วยให้เกิดข้อมูลใหม่ๆ
อันจะนำ�ไปสูก่ ารสร้างมโนทัศน์ได้ดหี ากมีปฏิสมั พันธ์กนั ใน
กลุ่มและบูรณาการข้อมูลได้ดีกว่า (Guthrie, et al.  2007)

ข้อเสนอแนะ

1. การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน ต้ อ งเปิ ด
โอกาสให้ ผู้ เ รี ย นแสดงความคิ ด เห็ น ได้ อ ย่ า งอิ ส ระและ
กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความมั่นใจและเชื่อมั่นในตนเอง
2. ผู้สอนควรจัดลำ�ดับบทอ่านตามความยากง่าย
ของบทอ่าน โดยให้ผู้เรียนเรียนบทอ่าน  ที่ค่อนข้างง่ายก่อน
แล้วค่อยๆ เพิ่มความยากไปเรื่อยๆ เพื่อทำ�ให้ผู้เรียนรู้สึก
ว่าการอ่านไม่ใช่เรื่องยากและสามารถประสบความสำ�เร็จ
ในการอ่านได้
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