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บทที่  1 
 

บทน า 
 
ความเป็นมาของปัญหา 

ในสงัคมโลกปัจจบุนั  การเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศมีความส าคญัและจ าเป็นอย่างย่ิงใน
ชีวิตประจ าวนั  เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการติดตอ่สื่อสาร  การศกึษา  การแสวงหาความรู้การ
ประกอบอาชีพ  การสร้างความเข้าใจเก่ียวกบัวฒันธรรมและวิสยัทศัน์ของชมุชนโลก  และตระหนกัถึง
ความหลากหลายทางวฒันธรรมและมมุมองของสงัคมโลก น ามาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกบัประเทศ
ตา่งๆ  ช่วยพฒันาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้ อ่ืนดีขึน้  เรียนรู้และเข้าใจความแตกตา่งของภาษา
และวฒันธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  การคิด  สงัคม  เศรษฐกิจ การเมือง  การปกครอง  มีเจตคติท่ีดี
ตอ่การใช้ภาษาตา่งประเทศ  และใช้ภาษาตา่งประเทศเพ่ือการสื่อสารได้  รวมทัง้เข้าถึงองค์ความรู้ตา่งๆ ได้
ง่ายและกว้างขึน้  และมีวิสยัทศัน์ในการด าเนินชีวิต ภาษาตา่งประเทศท่ีเป็นสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน ซึ่ง
ก าหนดให้เรียนตลอดหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  คือ  ภาษาองักฤษ  สว่นภาษาตา่งประเทศอ่ืน  เช่น  
ภาษาฝรั่งเศส  เยอรมนั  จีน  ญ่ีปุ่ น อาหรับ  บาลี  และภาษากลุม่ประเทศเพ่ือนบ้าน  หรือภาษาอ่ืนๆ ให้อยู่
ในดลุยพินิจของสถานศกึษาท่ีจะจดัท ารายวิชาและจดัการเรียนรู้ตามความเหมาะสม (กรมวิชาการ, 2551) 

การพฒันาความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษของนกัเรียนนัน้  การจดัการเรียนรู้ของครูมี
ความส าคญัเน่ืองจากความสามารถของผู้เรียนเกิดจากการสอนของครูผู้สอน ครูผู้สอนต้องจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ได้ฝึกทกัษะการอา่น โดยให้ผู้ เรียนมีบทบาทในการเรียนของตน ให้ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางการเรียน  
(Learning Center) และครูผู้สอนควรสอนกระบวนการอา่น แนะน าแนวทางการเรียนรู้ ให้แนวความคิด  
แนะน าและสอนวิธีวิเคราะห์สิ่งท่ีอา่น คิดอย่างมีวิจารณญาณ  มีเหตผุล  ดงันัน้การจดักระบวนการเรียนรู้ 
ผู้สอนจึงควรเลือกกลยทุธ์  และเทคนิควิธีการตา่งๆ  (Learning Strategies)  ท่ีเหมาะสมกบัระดบัชัน้และ
วยัของผู้เรียน  (กรมวิชาการ, 2545, หน้า 20) 

ด้วยเหตท่ีุการเรียนการสอนภาษาองักฤษในระดบัชัน้มธัยมศกึษา  มุง่หวงัให้นกัเรียนมี
ความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้  ซึ่งตรงกบัแนวการเรียนการสอนภาษาองักฤษในปัจจบุนัท่ี
เป็นการสอนเพ่ือการสื่อสารสามารถน าไปใช้จริงในชีวิตประจ าวนัได้ถกูต้องและเหมาะสมทัง้การฟัง  พดู  
อา่น และเขียน  โดยในสว่นของการอา่นนัน้ มุง่ให้ผู้ เรียนมีความรู้ความสามารถเข้าใจและเพลิดเพลินในสิ่ง
ท่ีอา่น  มีนิสยัรักการอา่น  วิเคราะห์  วิจารณ์ข้อมลูท่ีได้จากการอา่น สามารถแสวงหาความรู้จาก
แหลง่ข้อมลูขา่วสาร และเห็นคณุคา่ของการอา่น (กระทรวงศกึษาธิการ, 2540, หน้า 27-28) 
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ในการจดักระบวนการเรียนการสอน  การวดัและประเมินผล  นบัวา่มีความส าคญัและเก่ียวข้องกนั
เป็นอย่างย่ิง  จดุมุง่หมายพืน้ฐานประการหนึ่งของการวดัและประเมินผลก็คือ การวดัและประเมินผลเพ่ือ
การพฒันาผู้เรียน โดยเก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัผลการเรียนและการเรียนรู้ของผู้เรียนในระหวา่งการเรียน
การสอนอย่างตอ่เน่ือง บนัทึก วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมลู แล้วน ามาใช้ในการสง่เสริมหรือปรับปรุง
แก้ไขการเรียนรู้ของผู้เรียนและการสอนของครู การวดัและประเมินผลกบัการสอนจึงเป็นเร่ืองท่ีสมัพนัธ์กนั 
หากขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดการเรียนการสอนก็ขาดประสิทธิภาพ ส าคญัท่ีสดุในการประเมินเพ่ือพฒันา คือ การ
ให้ข้อมลูย้อนกลบัแก่ผู้ เรียนในลกัษณะค าแนะน าท่ีเช่ือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหมท่ าให้การเรียนรู้พอก
พนู แก้ไขความคิด ความเข้าใจเดิมท่ีไมถ่กูต้อง ตลอดจนการให้ผู้ เรียนสามารถตัง้เป้าหมายและพฒันาตน
ได้ (กรมวิชาการ, 2551, หน้า 2) 
 ศิริชยั กาญจนวาส ี(2548) และ จ านง พรายแย้มแข (2529)  (อ้างอิงใน วิรัชดา เทียนด,ี 2551, 
หน้า 1 ) กลา่ววา่  การพฒันาการเรียนรู้ให้เกิดขึน้แก่ผู้ เรียนอย่างบรรลเุป้าหมายท่ีก าหนดไว้ต้องอาศยั
องค์ประกอบส าคญั  3  ประการ  ท่ีมีความสมัพนัธ์กนั ได้แก่ การก าหนดจดุมุง่หมายการเรียนรู้ การจดัการ
เรียนรู้  และ  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินผลอย่างเป็นระบบจะช่วยให้ได้ข้อมลูย้อนกลบั
ถึงจดุมุง่หมายทางการศกึษาวา่มีความเหมาะสมและเป็นไปได้เพียงใด  การจดัประสบการณ์การเรียนรู้  ได้
ด าเนินการตามแผนหรือไมแ่ละมีประสิทธิภาพเพียงใด  

 การประเมินแบบพลวตัร (Dynamic Assessment) เกิดขึน้มาจากข้อจ ากดัของการประเมิน
แบบเดิมท่ีไมม่ีความยืดหยุ่น ไวก็อตสกี ้(Lev Vygotsky ,1896 – 1934 ) นกัจิตวิทยาชาวรัสเซีย มีความ
คิดเห็นวา่ การประเมินแบบเดิมไมส่ามารถท าให้ทราบพฒันาการท่ีแท้จริงของผู้เรียน  และไมส่ามารถน า
ข้อมลูไปใช้ในการสง่เสริมพฒันาการของผู้เรียนได้อย่างเตม็ท่ี  เพราะวิธีการแบบเดิมมุง่เน้นการวดั
ความสามารถของผู้เรียนท่ีผา่นมาแล้วหรือเกิดขึน้แล้ว  ไมไ่ด้ประเมินพฒันาการท่ีก าลงัเกิดขึน้ในปัจจบุนั 
หรือพฒันาการท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตซึ่งตอ่เน่ืองจากท่ีเป็นอยู่  การประเมินแบบพลวตัรจะประเมิน
พฒันาการท่ีเพ่ิมขึน้อย่างตอ่เน่ือง  หลงัจากท่ีได้เรียนรู้จากการมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมระหวา่งผู้สอนกบั
ผู้ เรียน  ท าให้ทราบความแตกตา่งด้านความสามารถ  หรือพฒันาการท่ีเกิดขึน้จากการจดัการเรียนการสอน
ท่ีเน้นปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ เรียนกบัผู้สอน และน าไปใช้ในการก าหนดหรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการ
สอน รวมทัง้งานจากการเรียนในบริบทตา่ง  ๆ  เพ่ือท าให้กระบวนการเรียนการสอนสามารถพฒันาผู้เรียนได้
อย่างสงูสดุ (ปรีชา ศรีเรืองฤทธ์ิ, 2549, หน้า 42-43) 
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 การสอนโดยใช้พลวตัรของการประเมิน (Dynamic assessment)  เกิดจากแนวคิดของไวก็อตสกี ้ 
ในเร่ืองของพืน้ท่ีรอยตอ่พฒันาการทางความคิดและการเรียนรู้ของเดก็  เขาเช่ือวา่เดก็สามารถแก้ปัญหาท่ี
ยากเกินกวา่ระดบัพฒันาการท่ีแท้จริงได้  หากได้รับการแนะน า  ช่วยเหลือ  และเสริมตอ่การเรียนรู้เพ่ือไปสู่
พฒันาการในระดบัท่ีสงูขึน้ไวก็อตสกี ้อธิบายวา่ การจดัการเรียนรู้จะต้องค านึงถึงระดบัพฒันาการ 2 ระดบั 
คือ ระดบัพฒันาการท่ีเป็นจริง (Actual Development Level) และระดบัพฒันาการท่ีสามารถจะเป็นไปได้ 
(Potential Development Level) ระยะห่างระหวา่งระดบัพฒันาการท่ีเป็นจริงและระดบัพฒันาการท่ี
สามารถจะเป็นไปได้ เรียกวา่ พืน้ท่ีรอยตอ่พฒันาการ (Colorado Department of Education ,2002, 
online)            
          จากสภาพจริงในการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ พบวา่นกัเรียนยงัขาดทกัษะการอา่นอนัเป็น
พืน้ฐานในการเรียนซึ่งเช่ือมโยงไปสูท่กัษะอ่ืนๆ สง่ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิ
ต ่า  นกัเรียนไมส่ามารถเข้าใจความหมายของค าศพัท์ ไมส่ามารถบอกใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอา่น  และ
ไมส่ามารถบอกรายละเอียดของเร่ืองท่ีอา่น มีนกัเรียนจ านวนไมน้่อยท่ีมีปัญหาเร่ืองการอา่น ท าให้เกิด
ความท้อแท้  ไมอ่ยากอา่นหนงัสือ  ไมร่ักการอา่นและเป็นสาเหตใุห้ไมอ่า่นหนงัสือในท่ีสดุดงัจะเห็นได้จาก
คา่สถิติพืน้ฐานผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ปี
การศกึษา 2555 วิชาภาษาองักฤษ ท่ีผลคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 22.13 คะแนน จากคะแนนเตม็ 100  คะแนน 
( สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน), 2556, online) 

          จากความเป็นมาและความส าคญัของการพฒันาความสามารถในด้านการอา่นดงักลา่วมาข้างต้น
ผู้ วิจยัจึงมีความสนใจในการศกึษาวิธีการท่ีจะพฒันาความสามรถในการอา่นภาษาองักฤษของนกัเรียน 
โดยพลวตัรของการประเมิน (Dynamic assessment)  ซึ่งการศกึษาในเร่ืองนีม้งีานวิจยัตา่งประเทศท่ีระบุ
วา่มีผลในการพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ได้จริง  แตใ่นประเทศไทยยงัไมพ่บงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องมาก
นกั  ผู้ วิจยัจึงเลือกท่ีจะศกึษาผลของการสอนโดยใช้พลวตัรของการประเมินท่ีมีผลตอ่ความสามารถในการ
อา่นของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 เพ่ือศกึษาความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษ  ก่อนเรียนและ
หลงัเรียนของนกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้พลวตัรการประเมิน 

จุดมุ่งหมายของการวจิัย 
  ศกึษาความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษ ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนท่ีได้รับการ
สอนโดยใช้พลวตัรการประเมิน 

ความส าคัญของการวจิัย 
1. เป็นแนวทางช่วยให้นกัเรียนได้มีการพฒันาทกัษะในการอา่นภาษาองักฤษ 
2. เป็นแนวทางส าหรับช่วงชัน้อ่ืนๆ ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ในการพฒันาทกัษะการอา่น

ภาษาองักฤษ  โดยใช้พลวตัรของการประเมิน 



4 
 

ขอบเขตของการวจิัย 
เนือ้หาท่ีใช้ในการศกึษาประกอบด้วยเนือ้หาวิชาภาษาองักฤษ โดยยึดหลกัสตูรแกนกลางของสาระ

การเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ  ชัน้มธัยมศกึษาท่ี 4-6 ตามโครงสร้างของหลกัสตูร
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช  2551   

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาในครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6  สงักดัส านกังานเขตพืน้ท 
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 42 

      กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาในครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6  
โรงเรียนแมว่งก์พิทยาคม จงัหวดันครสวรรค์ สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 42  
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2556  จ านวน 20  คนได้มาโดยวิธีการสุม่อย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

1. แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้พลวตัรของการประเมิน (Dynamic Assessment)  จ านวน 4 แผน  
แผนละ 3  คาบ คาบละ  50  นาที  รวมทัง้หมด  12  คาบ 

2. แบบทดสอบวดัความสามารถทางการอา่นภาษาองักฤษ  
3. แบบทดสอบย่อยประจ าหน่วย 

ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

ตัวแปรต้น ได้แก่  
  การสอนโดยใช้พลวตัรของการประเมิน 

ตัวแปรตาม ได้แก่  
ความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษ  หลงัการเรียนของนกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้ 

พลวตัรการประเมิน 

เนือ้หา 

  เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจยั ผู้ วิจยัเลือกเนือ้หาตามประเภทของบทอา่นซึ่งได้ผา่นการวิเคราะห์
โดยยึดเนือ้หาตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช  2551  กลุม่สาระการเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศ  และสอดคล้องกบัเนือ้หาท่ีปรากฏในแบบทดสอบวดัความสามารถทางด้านการอา่น 
โดยผู้ วิจยัได้เอามาจากแบบทดสอบ  วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ของส านกัทดสอบทางการศกึษาของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ได้แก่ 
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1. โฆษณา (Advertisement) 
2. ขา่ว (News) 
3. การ์ตนู (Cartoon)  
4. บทร้อยกรอง (Poem) 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
การศกึษาค้นคว้าครัง้นีไ้ด้ก าหนดค าศพัท์ตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1. การสอนโดยใช้พลวัตรของการประเมิน หมายถึง การสอนท่ีมีการประเมินความสามารถ 
ของผู้เรียนแทรกอยู่ในกระบวนการเรียนการสอน เน้นการมีปฏิสมัพนัธ์ ระหวา่งครูหรือผู้ประเมินและผู้เรียน
โดยผู้เรียนจะต้องตอบสนองตอ่เคร่ืองมือท่ีผู้ประเมินใช้เพ่ือให้ผู้ เรียนฝึกทกัษะการแก้ปัญหา ฝึกการเรียนรู้
อย่างเป็นอิสระ และการท างานให้ประสบผลส าเร็จ โดยผู้ วิจยัได้ปรับมาจากขัน้ตอนของ การ์บ (Garb, E., 
2008, pp. 5-10) 

 

 

 

 

 

  

พลวตัรของการประเมินมีรากฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้และพฒันาการของไวก็อตสกี ้
 (Lev Semenovich Vygotsky) นกัภาษาศาสตร์และนกัจิตวิทยาชาวรัสเซีย ในบริบทการเรียนรู้ท่ีม ี
 การปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนซึ่งมีความสามารถมากกวา่  ไวก็อตสกี ้กลา่ววา่ การเรียนรู้เกิดขึน้ในพืน้ท่ี 
 รอยตอ่ของพฒันาการ: Zone of Proximal Development (ZPD) ซึ่งก็คือ ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ใน 
 วนันีด้้วยการช่วยเหลือจากแหลง่ตา่งๆ แล้วสามารถท าได้เองในอนาคต 
            การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ โดยใช้พลวตัรของการประเมิน ผู้ วิจยัได้พฒันาขึน้ มี 
องค์ประกอบ คือ  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชัน้  ตวัชีว้ดั/ผลการเรียนรู้  สาระส าคญั จดุประสงค์การ 
เรียนรู้  สาระการเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนรู้  สื่อการเรียนรู้/แหลง่การเรียนรู้ และการวดัและการประเมินผล 

 

ขัน้ท่ี 1 ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบตามขอบเขตของเนือ้หาท่ี
ก าหนด 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้สอน (Mediation) อธิบายให้ความรู้ (Knowledge required) และให้เทคนิค
และกลวิธีการคิดตา่งๆ (Strategies) โดยท่ียงัไมม่ีการเฉลยค าตอบของ
แบบทดสอบก่อนเรียน แตใ่ห้เป็นการโต้ตอบเสนอความคิดเห็นด้วยเหตผุลและ
วิธีการท่ีได้มาซึ่งค าตอบของนกัเรียนตอ่จากนัน้จดัรูปแบบการฝึกเพ่ือให้นกัเรียน
ได้น าความรู้ไปใช้ด้วยตวัเอง 

ขัน้ท่ี 3 ทดสอบซ า้ (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบชดุเดียวกบัก่อนเรียน 
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ซึ่งแผนการจดัการเรียนรู้ดงักลา่วมี 4 แผน คือ 
แผนท่ี 1 แผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง Advertisement 
แผนท่ี 2 แผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง News 
แผนท่ี 3 แผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง Cartoon 
แผนท่ี 4 แผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง Poem 

2. ความสามารถในการอ่าน หมายถึง คะแนนสอบของนกัเรียน ท่ีได้รับการสอนอา่น 
ภาษาองักฤษโดยใช้พลวตัรของการประเมิน โดยวดัจากแบบทดสอบวดัความสามารถทางด้านการอา่น ท่ี
ผู้ วิจยัสร้างขึน้ 

สมมติฐานของการวจิยั 
นกัเรียนท่ีได้รับการสอนอา่นภาษาองักฤษโดยใช้พลวตัรของการประเมิน มีความสามารถในการ

อา่นหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 



 
 

บทที่  2 
 

เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 
 

การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองเร่ือง ผลของการสอนโดยใช้พลวตัรของการประเมินท่ีมีตอ่
ความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6  ผู้ วิจยัได้ศกึษาเอกสาร
และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็นพืน้ฐานส าหรับการวิจยัโดยได้จ าแนกตามหวัข้อตอ่ไปนี ้ 

1. แนวคดิการสอนโดยใช้พลวัตรของการประเมิน 
1.1 ความหมายของพลวตัรของการประเมิน 
1.2 ท่ีมาของแนวคิดของการสอนโดยใช้พลวตัรของการประเมิน  

 1.3 ขัน้ตอนการสอนโดยใช้พลวตัรของการประเมิน 
2. แนวคิดเกี่ยวกับการอ่าน 

2.1 ความหมายของการอา่น 
2.2 กระบวนการอา่นภาษาตา่งประเทศ 
2.3 ความเข้าใจในการอา่น 
2.4 ระดบัความเข้าใจในการอา่น 

3. การสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
3.1 ขอบเขตของทกัษะการอา่นภาษาองักฤษในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
3.2 ขัน้ตอนการสอนทกัษะการอา่น 
3.3 เทคนิคการสอนอา่น 

3.3.1 เทคนิคการอา่นโฆษณา 
3.3.2 เทคนิคการอา่นขา่ว 
3.3.3 เทคนิคการอา่นการ์ตนู 
3.3.4 เทคนิคการอา่นบทร้อยกรอง 

3.4 การวดัและการประเมินผลทกัษะการอา่น 
4. งานวจิัยท่ีเก่ียวข้อง 

4.1 งานวิจยัในประเทศ 
4.2 งานวิจยัตา่งประเทศ 
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1. แนวคดิการสอนโดยใช้พลวัตรของการประเมิน 
1.1 ความหมายของพลวตัรของการประเมิน (Dynamic Assessment) 

พลวตัรของการประเมิน หมายถึงวิธีการประเมินผลการศกึษาท่ีแทรกอยู่ในกระบวนการ
เรียนการสอน 3 ขัน้ตอน คือ ขัน้ทดสอบก่อนเรียน ขัน้การสอน และขัน้ทดสอบหลงัเรียน โดยอิง
ทฤษฎีการเรียนรู้และพฒันาการของไวก็อตสกี ้(Vygotsky) : Zone of Proximal Development 
(ZPD) ซึ่งกลา่วไว้วา่ การประเมินผลความสามารถในการเรียนรู้ของนกัเรียนไมส่ามารถประเมินได้
ในครัง้เดียว        
  1.2 ท่ีมาของแนวคิดการสอนโดยใช้พลวตัรการประเมิน 

ธีระชน พลโยธา (2551, หน้า 26) กลา่วถึงท่ีมาของการสอนโดยการใช้การประเมินแบบพล
วตัร (Dynamic Assessment) เกิดขึน้มาจากข้อจ ากดัของการประเมินแบบเดิมท่ีไมม่ีความยืดหยุ่น 
ไวก็อตสกีม้ีความคิดเห็นวา่ การประเมินแบบเดิมไมส่ามารถท าให้ทราบพฒันาการท่ีแท้จริงของ
ผู้เรียน และไมส่ามารถน าข้อมลูไปใช้ในการสง่เสริมพฒันาการของผู้เรียนได้อย่างเตม็ท่ี เพราะ
วิธีการแบบเดิมมุง่เน้นการวดัความสามารถของผู้เรียนท่ีผา่นมาแล้วหรือเกิดขึน้แล้ว ไมไ่ด้ประเมิน
พฒันาการท่ีก าลงัเกิดขึน้ในปัจจบุนั หรือพฒันาการท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตซึ่งตอ่เน่ืองจากท่ีเป็นอยู่ 
การประเมินแบบพลวตัรจะประเมินพฒันาการท่ีเพ่ิมขึน้อย่างตอ่เน่ือง หลงัจากท่ีได้เรียนรู้จากการมี
ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมระหวา่งผู้สอนกบัผู้ เรียน ท าให้ทราบความแตกตา่งด้านความสามารถ หรือ
พฒันาการท่ีเกิดขึน้จากการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ เรียนกบัผู้สอน และ
น าไปใช้ในการก าหนดหรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทัง้งานจากการเรียนในบริบท
ตา่งๆ เพ่ือท าให้กระบวนการเรียนการสอนสามารถพฒันาผู้เรียนได้อย่างสงูสดุ การประเมินแบบ
พลวตัรจะประเมินผลรอบด้าน มีเกณฑ์การประเมินและมีการสะท้อนผลการเรียนรู้ท่ีชดัเจน โดย
จะต้องประเมินวา่ผู้ได้เรียนรู้อะไรและสามารถท าอะไรได้บ้าง รวมทัง้ ประเมินด้วยวา่ผู้ เรียน
สามารถท าอะไรได้ในระดบัการช่วยเหลือท่ีแตกตา่งกนัด้วย ซึ่งผู้สอนจะต้องบนัทึกด้วยวา่ผู้ เรียนได้
น าการช่วยเหลือของผู้สอนไปใช้อย่างไร และเดก็ใช้การช่วยเหลืออะไรเป็นสว่นมาก การประเมินผล
แบบพลวตัรมีความส าคญัตอ่การสง่เสริมศกัยภาพให้ดีขึน้เร่ือยๆ รวมทัง้เป็นการขยายไปสูก่าร
ประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง ดงันัน้ การน าความรู้ความเข้าใจพืน้ท่ีรอยตอ่พฒันาการไปใช้ใน
การประเมินผล ไมเ่พียงแตจ่ะท าให้การประมาณการณ์ความรู้ความสามารถของผู้เรียนมีความ
ชดัเจนเพ่ิมมากขึน้ แตย่งัเป็นวิธีการประเมินท่ีมีความยืดหยุ่นส าหรับผู้ เรียนด้วย 
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ไวก็อตสกี ้มีความคิดเห็นวา่การปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือนๆ เป็นวิธีการท่ีมีผลดีตอ่การพฒันา
ทกัษะและการพฒันากลวิธี. ไวก็อตสกีแ้นะน าวา่ครูควรใช้แบบฝึกหดัการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วมซึ่ง
นกัเรียนท่ีมีความสามารถน้อยกวา่สามารถพฒันาได้ด้วยการช่วยเหลือจากเพ่ือนท่ีมีทกัษะ ซึ่ง
เกิดขึน้ภายใน พืน้ท่ีรอยตอ่ของพฒันาการ (Zone of Proximal Development: ZPD) นัน่เอง 

สรุางค์ โค้วตระกลู ( 2545, หน้า 63) แนวคิดของ ไวก็อตสกี ้ก็คือ Zone of Proximal 
Development หรือเรียกวา่ ZPD ซึ่งเป็นขอบเขต (Range) ระหวา่ง 2 สิ่ง คือ ส่ิงหนึ่งเป็นขอบเขตท่ี
เดก็สามารถท าได้ด้วยตนเอง โดยอิสระ กบัอีกขอบเขตท่ีเดก็สามารถท าได้ เช่น กนั แตต้่องได้รับ
การแนะน า (Guidance) จากผู้ช านาญการ โดยธรรมดาแล้วเดก็ ๆ เขาจะท าอะไรโดยการสงัเกต 
โดยจะอยู่บนพืน้ฐานของประสบการณ์เดิมท่ีพวกเขามี นอกจากการมีปฏิสมัพนัธ์ก็คือ 
‚ประสบการณ์‛ (Experience) ไวก็อตสกี ้ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกบัขอบเขตระหวา่งการท่ีสามารถท า
ได้ด้วยตนเองกบัการท าได้โดยอาศยัการชีแ้นะ ความแตกตา่งดงักลา่วท าให้เกิดประโยชน์ตอ่นกั
การศกึษามาก งานวิจยัของไวก็อตสกี ้พบวา่เดก็บางคนสามารถเรียนรู้สิ่งใหมไ่ด้ด้วยตนอง โดยไม่
ต้องให้ผู้ใหญ่ช่วย เดก็บางคนไมส่ามารถจะเรียนรู้สิ่งใหมไ่ด้ด้วยตนเอง แตถ้่าผู้ใหญ่ให้ความ
ช่วยเหลือเพียงเลก็น้อย ก็สามารถท าได้แตเ่ดก็บางคนจะไมส่ามารถเรียนรู้ได้ แม้วา่จะได้รับความ
ช่วยเหลือ ซึ่ง ไวก็อตสกี ้อธิบายวา่ เดก็แตล่ะคนท่ีอยู่ในวยัเดียวกนัจะมี ZPD แตกตา่งกนั บางคน
อยู่เหนือ Zone of Proximal Growth บางคนอยู่ระหวา่ง และบางคนอยู่ต ่ากวา่ ตวัอย่างเช่นในการ
ทดสอบเดก็อาย ุ5 ขวบ 2 คน ด้วยการให้ตอบค าถาม ปรากฏวา่เดก็สองคนตอบปัญหาได้เท่ากนั ผู้
ทดสอบมกัจะ สรุปวา่เดก็สองคนตอบปัญหาของเดก็อาย ุ7 ขวบ โดยได้ให้ความช่วยเหลือ เช่น 
อธิบายหรือชีแ้นะปรากฏวา่เดก็คนหนึ่งสามารถตอบได้แตอี่กคนตอบไมไ่ด้ ก็แสดงวา่เดก็ท่ีตอบ
ไมไ่ด้อยู่ต ่ากวา่ ZPD ไวก็อตสกีเ้รียกการช่วยเหลือเดก็ในการเรียนรู้วา่ ‚Scaffoldindg‛ ซึ่ง
หมายความวา่การใช้ความช่วยเหลือเดก็ในการเรียนรู้ หรือการแก้ปัญหาหรือการท าอย่างใด อย่าง
หนึ่ง ซึ่งเดก็ไมส่ามารถท าได้ด้วยตนเองให้บรรลผุลสมัฤทธ์ิตามวตัถปุระสงค ์ 

ผอ่งศรี มาสขาว (2551, หน้า 15) กลา่ววา่การสอนโดยใช้พลวตัรของการประเมินเป็นการ
เน้นการมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งครูหรือผู้ประเมินและผู้เรียน โดยผู้เรียนจะต้องตอบสนองตอ่เคร่ืองมือ
ท่ีผู้ประเมินใช้โดยมุง่ท่ีจะให้ผู้ เรียนฝึกทกัษะการแก้ปัญหา ฝึกการเรียนรู้อย่างเป็นอิสระ และการ
ท างานให้ประสบความส าเร็จ จะใช้การทดสอบก่อนเรียนและการทดสอบหลงัเรียนเป็นรูปแบบ
เดียวกนั (Pretest Intervention Posttest Format) โดยใช้หลกัการพฒันาความคิดและทกัษะ
กระบวนการแก้ปัญหา (Cognitive Development) 
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  เฮย์วู้ด และ ลิดซ์ (Haywood and Lidz, 1991, online) กลา่วถึงพลวตัรการประเมิน คือ
วิธีการประเมินผลการสอนโดยใช้การทดสอบก่อนเรียน การอธิบายเทคนิควิธีการ เนือ้หาในการ
ตอบข้อทดสอบ และการทดสอบหลงัเรียนซ า้อีกครัง้ โดยมุง่ไปท่ีกระบวนการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสมและสมัพนัธ์กนัระหวา่งการการประเมินและการอธิบายและการให้เทคนิค วิธีการ เนือ้หา
เพ่ือความเข้าใจ 

ดอช และอิวอเน่ (Deutsch and Yvonne, 2002,  อ้างอิงใน นิภาภรณ์ พรมชยั, 2552,  
หน้า 24 ) กลา่ววา่พลวตัรของการประเมินหมายถึงกระบวนการประเมินทางภาษาหรือการศกึษาท่ี
มีการตอบสนองเพ่ือน าไปสูก่ารประเมินตามความสามารถของผู้เรียนโดยเน้นการตอบสนองของ
ผู้เรียนระหวา่งการสอน 

เชพเพิร์ด (Shepard, L. A., 2000, online) กลา่ววา่พลวตัรของการประเมินเป็นการ
ประเมินแบบท่ีมีการปฏิสมัพนัธ์ ส่ือสารระหวา่งกนัซึ่งครูสามารถจะจดัให้มีความช่วยเหลือนกัเรียน 
เป็นสว่นหนึ่งของการประเมิน 

พลวตัรของการประเมินมีรากฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้และพฒันาการของไวก็อตสกี ้ใน

บริบทการเรียนรู้ท่ีมีการปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนซึ่งมีความสามารถมากกวา่ไวก็อตสกี ้กลา่ววา่ การ

เรียนรู้เกิดขึน้ในพืน้ท่ีรอยตอ่ของพฒันาการ: Zone of Proximal Development (ZPD)  ซึ่งก็คือ 

ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ในวนันีด้้วยการช่วยเหลือจากแหลง่ตา่งๆ แล้วสามารถท าได้เองในอนาคต 

(Colorado Department of Education, Jan, 2013, online). 

จึงสรุปได้วา่การสอนโดยใช้พลวตัรของการประเมิน หมายถึงการประเมินการสอนโดยให้มี
การทดสอบก่อนเรียน และเมื่อระหวา่งเรียนมีการการอธิบายเทคนิควิธีการ เนือ้หา ให้ผู้ เรียนฝึก
ทกัษะการแก้ปัญหาและพฒันาการตอบสนองตอ่เคร่ืองมือในการฝึกทกัษะ จากนัน้ให้มีการทดสอบ
หลงัเรียนอีกครัง้พฒันาความคิดและทกัษะกระบวนการแก้ปัญหาและน าไปสูก่ารประเมินผลตาม
ความสามารถของผู้เรียน 

1.3 ขัน้ตอนการสอนโดยใช้พลวตัรการประเมิน 

การ์บ (Garb, E., 2008, online) ได้กลา่ววา่กรอบโครงสร้าง (Model)ของ การสอนโดยใช้
พลวตัรของการประเมินไว้ 3 ขัน้ตอน คือ ทดสอบก่อนเรียน ขัน้สอน และทดสอบซ า้ ดงัรายละเอียด
ตอ่ไปนี ้
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  ขัน้ตอนท่ี 1 ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยการใช้แบบทดสอบตามขอบเขตของ
เนือ้หาท่ีจดัส าหรับผู้ เรียน 
  ขัน้ตอนท่ี 2 ขัน้สอน (Mediation Process) แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ทบทวนข้อสอบท่ี
ทดสอบก่อนเรียนวา่มีเนือ้หาใดบ้างท่ีนกัเรียนควรจะรู้ แล้วจึงอธิบายให้ความรู้ (Knowledge 
Required) และให้เทคนิคและกลวิธีการคิดตา่ง ๆ (Strategies) โดยยงัไมม่ีการเฉลยค าตอบของ
แบบทดสอบก่อนเรียน แตใ่ห้เป็นการโต้ตอบเสนอความคิดเห็นด้วยเหตผุลและวิธีการท่ีได้มาซึ่ง
ค าตอบของนกัเรียนตอ่จากนัน้จดัรูปแบบการฝึกเพ่ือให้นกัเรียนได้น าความรู้ไปใช้ด้วยตนเอง 

ขัน้ตอนท่ี 3 ทดสอบซ า้ (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบชดุเดิมในขัน้ตอนท่ี 1 โดย 
ทิง้ช่วงเวลาเพ่ือหลีกเลี่ยงการแทรกแซงองค์ความรู้จากท่ีได้เรียนในขัน้ตอนท่ี 2 

2. แนวคดิเก่ียวกับการอ่าน 
2.1 ความหมายของการอา่น 

การอา่นเป็นกระบวนการทางความคิดและเป็นทกัษะท่ีมีความส าคญั จากการศกึษา 
ค้นคว้าของนกัการศกึษาได้ให้ความหมายของการอา่นไว้มากมาย ดงัเช่น 

กู๊ดแมน (Goodman, 1988, p.12 อ้างอิงใน นิภาภรณ์ พรมชยั, 2552, หน้า 9) กลา่ว 
วา่การอา่นเป็นกระบวนการทางภาษาด้านการรับสาร  เป็นการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งภาษาและ
ความคิดในกระบวนการอา่น โดยผู้อา่นสร้างความหมายขึน้จากตวัอกัษรท่ีผู้ เขียนต้องการถ่ายทอด
ความคิดออกมาในรูปแบบของภาษา 

เอด็ดี ้(Eddie, 1988, online) ได้ให้ความหมายของการอา่นไว้วา่  
การอา่นเป็นกระบวนการท่ีผู้อา่นจะต้องมีความสามารถทางด้านภาษาและมีความรู้ในการตีความ
ทัง้ในระดบัค า ประโยค รวมทัง้ความรู้รอบตวั ประสบการณ์เดิม ทางด้านวฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอา่นเพ่ือให้เข้าในเนือ้เร่ืองโดยไมจ่ าเป็นต้องอา่นละเอียด 

การ‚อา่น‛ หมายถึง วา่ตามตวัหนงัสือ ถ้าออกเสียงด้วยเรียกวา่อา่นออกเสียง  ถ้าไม ่
ออกเสียงเรียกวา่ อา่นในใจ สงัเกตหรือพิจารณาดใูห้เข้าใจ เช่น อา่นสีหน้า อา่นริมฝีปาก  อา่นใจ 
(ส านกัราชบณัฑิตยสถาน, 2542, หน้า 941) 

ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา(2546) ได้กลา่วถึงการอา่นไว้วา่ การอา่น  
หมายถึง การแปลความหมายของตวัอกัษรท่ีอา่นออกมาเป็นความรู้ ความคิด และเกิดความเข้าใจ
เร่ืองราวท่ีอา่นตรงกบัเร่ืองราวท่ีผู้ เขียน (พจนานกุรมฉบบับณัฑิตยสถาน ส านกัราชบณัฑิตยสถาน, 
2539, หน้า 941) 
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สรุนี แก้วกลม (2542, หน้า 3) ได้กลา่วสรุปความหมายของการอา่นวา่ การอา่นเป็น 
กระบวนการในการท าความเข้าใจเนือ้หาตา่งๆ ท่ีถกูเขียนขึน้ ผู้อา่นจะต้องมีความรอบรู้ในสอง
ลกัษณะ ท่ีจะสามารถเข้าใจเร่ืองนัน้ๆ ได้ กลา่วคือ ต้องมีความรู้จากประสบการณ์เดิม และความรู้
ในเร่ืองของระบบภาษาท่ีใช้ นอกจากนีผู้้อา่นจะต้องอาศยัทกัษะการเดาเหตกุารณ์ในขณะท่ีอา่น
โดยอาศยัความหมายข้างเคียงจากในข้อเขียนนัน้ๆ ด้วย 
            สมทุร เซ็นเชาวนิช (2542, หน้า 1) กลา่ววา่การอา่นคือการสื่อความหมายระหวา่ง 
ผู้เขียนกบัผู้อา่น ผู้ เขียนพดู ผู้อา่นแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบ หรืออาจจะตอบโต้กบัผู้ อ่ืนด้วย การส่ือ
ความหมายในการอา่นนัน้จะต้องมีองค์ประกอบ 3 อย่าง คือ ผู้ เขียน ผู้อา่น และเนือ้เร่ือง 

การอา่นมีหลายวิธี  แตจ่ะใช้วิธีไหนขึน้อยู่กบัเนือ้หาหรือเร่ืองท่ีจะอา่นและจดุมุง่หมายใน
การอา่นเป็นส าคญั  ถ้าเนือ้หาตา่งกนั  จดุมุง่หมายในการอา่นย่อมตา่งกนัและต้องใช้วิธีอา่น
แตกตา่งกนัด้วย   

วิธีการอา่นท่ีส าคญัๆ และนิยมใช้กนัมากมี 4 วิธี คือ 
1. อา่นแบบข้ามค า (Skimming) เป็นการอา่นเร็วอย่างหนึ่ง คือจะอา่นด้วย 

ความเร็วคอ่นข้างสงู การอา่นแบบนีจ้ะไมต้่องอา่นทกุค า  จะอา่นข้ามค าหรือข้อความเป็นตอนๆ ไป 
อาจจะเป็นค า ประโยค หรือบรรทดัๆไป ไมต่ิดตอ่กนัก็ได้ กลา่วคืออาจจะอา่นตอนนีก้่อนแล้วข้าม
ไปประมาณสี่หรือห้าประโยค จึงจะอา่นข้อความตอนใหมต่อ่ไป ถ้าเห็นวา่จ าเป็นและส าคญั การ
อา่นในลกัษณะนี ้ผู้อา่นทราบดีวา่ เนือ้หาบางประการจะขาดหายไป การอา่นแบบนีม้ีจดุมุง่หมายท่ี
ส าคญัอยู่ 2 ประการ คือ  
       1. เพ่ือจบัสาระหรือใจความส าคญัโดยทัว่ไป 
       2. เพ่ือเข้าใจรายละเอียดท่ีส าคญับางอย่างเท่านัน้ 

2. อา่นแบบกวาดสายตา (Scanning)  เป็นเทคนิคการอา่นเร็วอีกวิธีหนึ่งโดยใช้ 
สายตาอา่นกวาดข้อความอย่างคร่าวๆ และรวดเร็ว การอา่นแบบนีม้ีจดุมุง่หมายเพียงเพ่ือค้นหา
ข้อมลูหรือค าตอบเฉพาะส าหรับค าถามบางข้อท่ีต้องการเท่านัน้ เช่น ขณะท่ีเราค้นหารายช่ือหรือ
เลขหมายโทรศพัท์ในสมดุโทรศพัท์ เป็นต้น ดงันัน้ ขณะท่ีเราอา่นกวาดสายตาไปอย่างรวดเร็วนีเ้รา
จะละทิง้ค าตา่งๆ ท่ีไมต้่องการหรือเก่ียวข้องไป แตจ่ะมุง่หารายช่ือ วนั เดือน ปี ตวัเลข หรือข้อมลู
เฉพาะบางอย่างเท่านัน้ เพ่ือจะได้น าเอามาอ้างอิงหรือสนบัสนนุทฤษฎีหรือแนวความคิดท่ีต้องการ
บางอย่างของเราให้ชดัเจนและมีน า้หนกัมากย่ิงขึน้ 
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3. อา่นแบบส ารวจ (Surveying) การอา่นแบบส ารวจเบือ้งต้นใช้อา่นบทความหรื 
หนงัสือประเภทวิชาการท่ีมีเนือ้หาคอ่นข้างยาและสลบัซบัซ้อน เพ่ือเป็นการตรวจสอบดกู่อนอย่าง
รวดเร็วและคร่าวๆตัง้แตเ่ร่ิมแรกวา่บทความหรือหนงัสือนัน้ๆ สมควรท่ีจะอา่นให้ละเอียดและลกึซึง้
ตอ่ไปอีกหรือไม ่เนือ้หายากเกินหรือไม ่อา่นไปแล้วจะได้ประโยชน์คุ้มคา่กบัเวลาท่ีต้องเสียไปหรือไม ่
ผู้อา่นจ าเป็นต้องมีพืน้ฐานความรู้ในสาขาวิชาอ่ืนๆ อะไรบ้างจึงจะอา่นเข้าใจ การอา่นโดยวิธีนีเ้ป็น
การอา่นท่ีมีจดุหมายเฉพาะเจาะจงและแน่ชดัมาก คือ เพ่ือต้องการจะทราบเก่ียวกบัเนือ้หาทัว่ๆไป
อย่างกว้างๆซึ่งรวมทัง้แนวคิดหลกั (Theme) ของผู้เขียน เจตคติ ลีลาการเขียน ตลอดจนวิธีการ
น าเสนอและล าดบัเร่ืองราว และความคิดเห็นตา่งๆด้วย สิ่งเหลา่นีถื้อเป็นโครงสร้างทัว่ๆไปของ
บทความหรือหนงัสือประเภทวิชาการ 

4. อา่นแบบเข้ม (Intensive  Reading)  วิธีการอา่นแบบเข้ม ซึ่งมีจดุมุง่หมายเพ่ือ 
การศกึษาหาข้อมลูหาข้อมลู เป็นการอา่นอย่างพินิจพิเคราะห์และละเอียดถ่ีถ้วนเพ่ือความถกูต้อง
และความเข้าใจอย่างลกึซึง้ท่ีเก่ียวกบัความคิดและเหตผุลของผู้เขียนในเกือบจะทกุแง่มมุหรือทกุ
ขัน้ตอน การอา่นแบบนีต้้องอา่นตัง้แตห่น้าแรกถึงหน้าสดุท้าย โดยเร่ิมจากการอา่นคร่าวๆแบบข้าม
ค าเพ่ือให้เข้าใจแนวคิดหรือประเดน็ส าคญัโดยทัว่ไปก่อน หลงัจากนัน้จึงอา่นอย่างระมดัระวงัและ
คอ่นข้างละเอียดอีกครัง้หนึ่ง ขณะอา่นต้องสนใจรายละเอียดปลีกย่อยมากเท่าๆกบัใจความส าคญั 
ต้องอา่นย่อหน้าแตล่ะย่อหน้าด้วยความตัง้ใจ พยายามค้นหาและจบัใจความให้ได้วา่อะไรคือ
แนวความคิดหลกัของผู้เขียน มีเหตผุลสนบัสนนุเพียงพอหรือไม ่น่าเช่ือถือได้มากน้อยเพียงใด 
บางครัง้ต้องหยดุอา่นเพ่ือคิดหรือตีความเพ่ือความถกูต้อง และขณะเดียวกนัจะต้องจดบนัทึกย่อ
ความหรือเขียนสรุปประเดน็ส าคญัด้วย การอา่นแบบเข้มนีใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองของความเข้าใจ
ในสิ่งท่ีอา่นมากกวา่ความเร็ว (สโุขทยัธรรมาธิราช, 2536, หน้า 37) 

2.2 กระบวนการอา่นภาษาตา่งประเทศ 

นกัการศกึษาหลายท่านได้กลา่ววา่กระบวนการอา่นโดยทัว่ ๆไปเหมือนกนัในทกุ 
ภาษาทัว่โลก โดยผู้อา่นจะน าเอากลวิธีในการอา่นภาษาท่ี 1 มาใช้ในการอา่นภาษาท่ี จึงมีผู้
กลา่วถึงกระบวนการอา่นไว้ดงันี ้

การอา่น เป็นกระบวนการคิด การประเมินคา่ การตดัสิน การจินตนาการ การใช้ 
เหตผุล และการแก้ปัญหา มี 4 ขัน้ตอนดงันี ้(ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา, 2548, 
 หน้า 7-8) 
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1). การรู้จกัค า จ าค าศพัท์ได้ ถ่ายทอดความหมายของค าในเร่ืองนัน้ได้ 
2). เข้าใจความหมายของค า วลีและประโยค โดยใช้ประสบการณ์เดิม 

ของตนมาช่วยตีความ และพิจารณาจดุประสงค์ของผู้เขียน ตลอดจน 
     ความคิด ความรู้สกึท่ีผู้ เขียนต้องการส่ือถึงผู้อา่น 
3). อา่นโดยมีสติปัญญา และความรู้สกึท่ีสามารถประเมินได้แนวคิดท่ี 

                  ผู้เขียนต้องการส่ือ 
4). สามารถน าความรู้ ความคิด ท่ีได้จากการอา่นไปบรูณาการ สร้าง 

                 ความคิดใหม ่

พชัรี โภคาสมัฤทธ์ิและ อ านาจ บญุศิริบรูณ์ ( 2540, หน้า 13-23  อ้างอิงใน 
 นิภาภรณ์ พรมชยั, 2552, หน้า 10) กลา่วถึงกระบวนการอา่นท่ีดีและมีประสิทธิภาพ ประกอบไป
ด้วย 

1). ความยืดหยุ่น (Flexibility) การรู้จกัปรับอตัราความเร็วของการอา่น 
และเลือกใช้เทคนิควิธีการท่ีเหมาะสม 

2). ความเข้าใจ (Comprehension) ความสามารถในข้อสนเทศหรือ 
ความหมายอนัพึงประสงค์จากข้อความท่ีอา่น 

3). สมาธิ (Concentration) มีจิตใจแน่วแน่มัน่คงเกิดสมาธิในขณะท่ีอา่น 
4). กระบวนการสมัพนัธ์ (Phrase Reading) เป็นความสมัพนัธ์แบบกล 

หรืออตัโนมตัิ และวิจารณญาณของผู้อา่น ระหวา่งสายตา ตวัหนงัสือ  และความคิด 
5). ความสามารถในการอา่นเร็วและเข้าใจในสิ่งท่ีอา่น (Reading Faster) 

กระบวนการอา่นจึงเป็นกระบวนการแห่งการรับรู้และปฏิสมัพนัธ์กบักระบวนการคิดท่ีผู้อา่นต้อง
เข้าใจและสามารถถอดรหสัเคร่ืองหมายหรือตวัอกัษรและถ่ายโอนในลกัษณะตา่งๆ การอา่นอย่างมี
ประสิทธิภาพจึงต้องได้รับการฝึกฝนอย่างเป็นระบบและมีล าดบัขัน้ตอน ประกอบกบัสติปัญญา 
และประสบการณ์ของผู้อา่นแตล่ะคน 

2.3 ความเข้าใจในการอา่น 
ความเข้าใจในการอา่นเป็นกระบวนการทางความคิดท่ีส าคญั เป็นจดุประสงค ์

ส าคญัประการหนึ่งของการอา่น เพราะผู้อา่นจะได้รับประโยชน์จากการอา่น เมื่ออา่นแล้วเกิดความ
เข้าใจหรือได้ความหมายท่ีถกูต้องจากการอา่น เพ่ือให้ผู้อา่นได้วิพากษ์วิจารณ์และแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างมีเหตผุล จึงมีผู้ เช่ียวชาญด้านการอา่นให้ความหมายของความเข้าใจการอา่นไว้
ดงันี ้
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ดวงพร จริจิตไพบลูย์ (2545, หน้า 13) ได้สรุปความหมายของความเข้าใจในการ 
อา่นในภาพรวมไว้วา่ ความเข้าใจในการอา่น คือการสื่อความหมายระหวา่งผู้ เขียนกบัผู้อา่น ซึ่งเกิด
จากกระบวนการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้เดิมของผู้อา่น ข้อมลูบทอา่น และบริบทการอา่นโดยท่ี
ผู้อา่นต้องใช้ความรู้ด้านภาษาศาสตร์ตัง้แตร่ะดบัค า โครงสร้างและระดบัความหมายมาใช้ในการ
สร้างความหมายและท าความเข้าใจในเร่ืองท่ีอา่นไมใ่ช่การเพียงการอา่นออกเสียงได้หรือเข้าใจ
ความหมายของค าทกุค า 

กาญจน์พิชชา ถวิลไทย (2548,  หน้า 31) กลา่ววา่ความสามารถในการเข้าใจใน 
การอา่นคือ การส่ือความหมายระหวา่งผู้ เขียนและผู้อา่น การได้ข้อมลูท่ีต้องการจากงานเขียนและ
ความเข้าใจในงานเขียนซึ่งเกิดจากกระบวนการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้เดิมของผู้อา่นและบริบท
การอา่นโดยผู้อา่นต้องใช้ความรู้ด้านภาษาศาสตร์ตัง้แตร่ะดบัค า โครงสร้างและระดบัความหมาย
มาใช้ในการสร้างความหมายรวมทัง้ค าชีแ้นะท่ีอยู่ในบริบทท่ีอา่นมาใช้สร้างความหมายและท า
ความเข้าใจในเร่ืองท่ีอา่น 

แอนเดอร์สนั (Anderson, 1985, p. 372, อ้างอิงใน เยาวภา ค าสม, หน้า 45 )  
กลา่ววา่ความเข้าใจในการอา่นเป็นกระบวนการค้นหาความหมายในหลายระดบั กลา่วคือ ผู้อา่น
จะต้องใช้ความสามารถทางภาษาหลายระดบัพร้อมกนัตัง้แตร่ะดบัตวัอกัษร หรือระดบัค า 
(Morphology) ไปจนถึงระดบัโครงสร้าง (Syntactic) และระดบัความหมาย (Semantic) 

เวนเดน และ รูบิน้ (Wenden and Rubin ,1987, p. 172, อ้างอิงใน เยาวภา 
ค าสม, หน้า 45) ได้แสดงทศันะเร่ืองความเข้าใจในการอา่นวา่เป็นผลของการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง
ผู้อา่นกบัเนือ้หาท่ีอา่น ผู้อา่นได้ดงึความรู้เดิมและชดุของกลวิธีการอา่นสูเ่ร่ืองท่ีอา่นนัน้ๆ ในขณะท่ี
เนือ้หาท่ีอา่นได้จดัหาประเภทของการจดัระเบียบสนุทรียศาสตร์ทางภาษาให้กบัผู้อา่น ดงันัน้ปัจจยั
ในความเข้าใจการอา่นและเก็บกกัข้อมลูท่ีอยู่ในเร่ืองท่ีอา่นมี 3 ประเภท คือ  

1). ความสามารถในการใช้ความรู้เดิมเก่ียวกบัเนือ้หาของเร่ืองท่ีอา่น 
2). ความสามารถท่ีจะตระหนกัและใช้โครงสร้างของเร่ืองท่ีอา่น 
3). ความสามารถท่ีจะใช้กลวิธีการอา่นท่ีมีประสิทธิภาพ 

จึงกลา่วได้วา่ ความเข้าใจในการอา่นเป็นการปฏิสมัพนัธ์และการสื่อความหมาย 
ระหวา่งผู้ เขียนและผู้อา่นโดยผู้อา่นต้องใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์ตัง้แตร่ะดบัค า ระดบัโครงสร้าง
และระดบัความหมาย โดยผู้อา่นต้องใช้กลวิธีการอา่นรวมไปถึงพืน้ความรู้เดิม เพ่ือท าความเข้าใจ
ในเนือ้หาท่ีอา่น 
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2.4 ระดบัความเข้าใจในการอา่น 
แฮริส และ ซิเพย์ (Harris and Sipay, 1990, p. 119) กลา่ววา่ ระดบัการอา่นเพ่ือ 

ความเข้าใจมี 4 ระดบั คือ  

1). ระดบัความเข้าใจตามอกัษร (Literal Comprehension) เป็นความ 
เข้าใจระดบัต้นท่ีผู้อา่นเข้าใจตามตวัอกัษรวา่ ผู้ เขียนเขียนอย่างไร เป็นเร่ืองของการระลกึถึง
รายละเอียด (Detail) ใจความส าคญั (Main Ideas) ล าดบัเร่ือง (Sequence) การเปรียบเทียบ 
(Comparison) เหตแุละผล (Cause-Effect) และเข้าใจลกัษณะของตวัละคร (Character Traits)  

2). ระดบัความเข้าใจของขอบขา่ยท่ีเก่ียวโยงกบัเนือ้เร่ือง (Transference)  

สามารถโยงเหตกุารณ์อ่ืนๆได้ 

3). ระดบัความเข้าใจท่ีประเมินเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอา่นได้ (Evaluation) เข้าใจ 

เนือ้เร่ืองแล้วประเมินเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอา่นได้วา่ผู้ เขียนมีเป้าหมายอย่างไร อารมณ์ของเร่ืองเป็น
อย่างไร เจตคติของผู้เขียนเป็นอย่างไร เป็นต้น 

4). ระดบัความเข้าใจท่ีจะท าให้เกิดทศันคติ (Attitude) เกิดความซาบซึง้  
เปลี่ยนแปลงความเช่ือ ความรู้สกึนึกคิดได้ 

เรเกอร์ และ เรเกอร์ (Raygor, A. L. and Raygor, D. R., 1985, p. 230 ) กลา่ววา่ 
การอา่นเพ่ือความเข้าใจ แบ่งเป็น 3 ระดบั คือ  

1). ความเข้าใจระดบัตวัอกัษร (Literal Comprehension) เป็นความ 
เข้าใจเก่ียวกบัค า วลี ประโยค และความคิดของผู้แตง่ซึ่งเป็นเพียงการรับรู้ข้อมลูจากผู้เขียนเท่านัน้ 

2). ความเข้าใจระดบัตีความ (Interpretive Comprehension) เป็นระดบั 
ความเข้าใจท่ีผู้อา่นต้องพยายามหาความสมัพนัธ์เปรียบเทียบข้อมลู จากเร่ืองกบัประสบการณ์ของ
ตน เข้าใจล าดบัเหตกุารณ์ ทราบความสมัพนัธ์ของเหตแุละผล และตีความข้อมลูทัว่ไป 

3). ความเข้าใจระดบัน าไปใช้ (Applied Comprehension) เป็นระดบั 
ความเข้าใจท่ีนอกจากผู้อา่นจะรับรู้และตีความขา่วสารจากผู้เขียนแล้ว ผู้อา่นจะต้องประเมินผล
ความคิดของผู้เขียน ตดัสินใจเห็นด้วยหรือไมเ่ห็นด้วย หรือน าข้อมลูเหลา่นัน้ไปประยกุต์ใช้ เช่น การ
ใช้เคร่ืองมืออปุกรณ์ตา่งๆ เป็นต้น 
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สรุปได้วา่ ระดบัความสามรถในการอา่นเพ่ือความเข้าใจนัน้ มีการแบ่งออกเป็น 
ระดบัตา่งๆ ได้แก่  ความเข้าใจระดบัตวัอกัษร  ความเข้าใจระดบัตีความ และความเข้าใจระดบั
น าไปใช้ ซึ่งผู้อา่นต้องใช้ความสามารถในการท าความเข้าใจสิ่งท่ีอา่น และใช้ความสามารถในการ
สรุปอ้างอิง ลงความเห็น ก่อนท่ีจะตดัสิน ประเมินคณุคา่สิ่งท่ีอา่น และผู้อา่นแตล่ะคนมี
ความสามารถในการเข้าใจในเร่ืองท่ีอา่นแตกตา่งกนั 
3. การสอนทักษะการอ่านในระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย 

3.1 ขอบเขตของทกัษะการอา่นภาษาองักฤษในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
มาตรฐานการเรียนรู้กลุม่สาระภาษาตา่งประเทศ ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 
2551 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและอา่นจากสื่อประเภทตา่ง  ๆและ

แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตผุล 
มาตรฐาน ต 1.2 มีทกัษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมลูขา่วสาร 

แสดงความรู้สกึ และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอข้อมลูขา่วสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นใน

เร่ืองตา่งๆ โดยการพดูและการเขียน 
สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสมัพนัธ์ระหวา่งภาษากบัวฒันธรรมของเจ้าของ
ภาษา และน าไปใช้ ได้อย่างเหมาะสมกบักาลเทศะ 

มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกตา่งระหวา่งภาษาและ
วฒันธรรมของเจ้าของภาษากบัภาษาและวฒันธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถกูต้องและ
เหมาะสม 
สาระท่ี 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาตา่งประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กบักลุม่สาระการ
เรียนรู้อ่ืน และเป็นพืน้ฐานในการพฒันา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทศัน์ของตน 
สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาตา่งประเทศในสถานการณ์ตา่ง  ๆทัง้ในสถานศกึษา 
ชมุชน และสงัคม 
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มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาตา่งประเทศเป็นเคร่ืองมือพืน้ฐานในการศกึษาตอ่ การ
ประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัสงัคมโลก 

3.2 ขัน้ตอนการสอนทกัษะการอา่น 

    การ์บ (Garb, E., 2008, pp.5-10, online) ได้กลา่ววา่กรอบโครงสร้าง (Model)ของ การ
สอนโดยใช้พลวตัรของการประเมินไว้ 3 ขัน้ตอน คือ ทดสอบก่อนเรียน ขัน้สอน และทดสอบซ า้ ดงั
รายละเอียดตอ่ไปนี ้
  ขัน้ตอนท่ี 1 ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยการใช้แบบทดสอบตามขอบเขตของ
เนือ้หาท่ีจดัส าหรับผู้ เรียน 
  ขัน้ตอนท่ี 2 ขัน้สอน (Mediation Process) แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ทบทวนข้อสอบท่ี
ทดสอบก่อนเรียนวา่มีเนือ้หาใดบ้างท่ีนกัเรียนควรจะรู้ แล้วจึงอธิบายให้ความรู้ (Knowledge 
Required) และให้เทคนิคและกลวิธีการคิดตา่ง ๆ (Strategies) โดยยงัไมม่ีการเฉลยค าตอบของ
แบบทดสอบก่อนเรียน แตใ่ห้เป็นการโต้ตอบเสนอความคิดเห็นด้วยเหตผุลและวิธีการท่ีได้มาซึ่ง
ค าตอบของนกัเรียนตอ่จากนัน้จดัรูปแบบการฝึกเพ่ือให้นกัเรียนได้น าความรู้ไปใช้ด้วยตนเอง 
  ขัน้ตอนท่ี 3 ทดสอบซ า้ (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบชดุเดิมในขัน้ตอนท่ี 1 โดย
ทิง้ช่วงเวลาเพ่ือหลีกเลี่ยงการแทรกแซงองค์ความรู้จากท่ีได้เรียนในขัน้ตอนท่ี 2    

การประเมินการอา่นโดยใช้เทคนิคการสอนโดยใช้พลวตัรของการประเมิน จะพบวา่ผู้ เรียน
ประสบความส าเร็จ ให้ความสนใจกบัการอา่นและวิธีในการอา่น วางแผนการอา่น ใช้กลวิธีในการ
อา่น ใช้ความพยายามและประเมินผลตนเอง ซึ่งเป็นกระบวนการใช้ความรู้ ความคิด และสร้าง
ความคิดใหม ่ๆ ให้เกิดขึน้อย่างตอ่เน่ือง การสอนแบบนีจ้ะช่วยให้ผู้ เรียนได้พฒันาศกัยภาพของ
ตนเองเป็นผลความก้าวหน้าในการเรียน 

 เอด็ดี ้(Eddie, 1988, online) ได้ก าหนดล าดบัขัน้ตอนการสอนการอา่นไว้ 3 ขัน้ตอน คือ 
1. ขัน้ก่อนกานอา่น (Pre-Reading) เป็นการแนะน าและกระตุ้นความสนใจให้

ผู้ เรียนและเรียนรู้ในภาษในเร่ืองท่ีจะอา่น 
2. ขัน้การอา่น (While Reading) ขัน้ตอนนีช้่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจจดุประสงค์และ

เนือ้หาท่ีจะอา่น 
3. ขัน้หลงัการอา่น (Post-Reading) เป็นการตรวจสอบความเข้าใจและน า

นกัเรียนไปสูก่ารอา่นเชิงวิเคราะห์ 
4. ขัน้ติดตามผล (Follow-up) เป็นการถ่ายโอนทกัษะการอา่นและสรุปรวบยอด

ด้วยทกัษะอ่ืน  ๆ
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ออลเลน (Allen, T. H.,1996, อ้างอิงใน นิภาภรณ์ พรมชยั, 2552, หน้า 13) ล าดบัขัน้ตอน
ของการสอนการอา่นไว้ดงันี ้ก าหนดจดุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives) ก าหนดมาตรฐานการ
เรียนรู้ (Standards) ด้านความรู้และทกัษะท่ีนกัเรียนสามารถท าได้ ก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
(Anticipatory Set)เพ่ือท่ีจะรวบรวมความสนใจของนกัเรียนโดยให้สอดคล้องกบัจดุประสงค ์ขัน้
การสอน (Teaching) การน าเข้าสูบ่ทเรียน (Input) การสอนโดยการแก้ปัญหา การเปรียบเทียบ 
และการสรุป (Modeling) การตรวจสอบความเข้าใจ (Checking for Understanding) โดยใช้วิธีตัง้
ค าถามของ Bloom’s Taxonomy ขัน้การฝึก (Guided Practice) เพ่ือเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้น า
ความรู้มาใช้ โดยกลวิธีของ เฟรด โจนส์ (Fred Jones) คือ Praise, Prompt, and Leave ขัน้สรุป 
(Closure) เป็นการช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจบทเรียนอย่างแท้จริง โดยการให้แนวทางและประเดน็ส าคญั
เพ่ือนกัเรียนจะได้รับองค์ความรู้ ความตอ่เน่ือง และบทสรุปท่ีถกูต้อง กิจกรรมเสนอแนะ 
(Independent Practice) เป็นการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้กบักิจกรรม หรือสถานการณ์อ่ืน  ๆ

เสาวภา ฉายะบรุะกลุ  (2546, หน้า 97-99 ) ได้น าขัน้ตอนการสอนแบบ ESA (Engage, 
Study, and Activate) โดย เจรามี ฮาร์เมอร์ (Jeremy Harmer) มาใช้ในการสอนอา่นดงันี ้

การท าให้สนใจและอยากมีสว่นร่วม (Engage) เพ่ือให้ได้ประโยชน์สงูสดุจากการอา่น  
การศกึษา (Study) เป็นกิจกรรมท่ีเน้นความส าคญักบัตวัภาษาหรือความรู้ทางภาษากระตุ้นการใช้
ภาษา (Activate) ในการท าความเข้าใจเร่ืองท่ีอา่น 

 การวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้น าขัน้ตอนการสอนอา่นของออลเลนมาประยกุต์ใช้ในการจดัท า
แผนการเรียนรู้ และน าทกัษะการอา่นเพ่ือหาประเดน็ส าคญั (Skimming) และการอา่นเพ่ือหาข้อมลู
ท่ีต้องการ (Scanning) รวมทัง้เทคนิคในการอา่นโฆษณา ขา่ว การ์ตนู และบทร้อยกรอง ภายใต้การ
สอนโดยใช้พลวตัรของการประเมินเพ่ือให้เหมาะสมส าหรับการศกึษา 

3.3 เทคนิคการสอนอา่น 
                  3.3.1 เทคนิคการอา่นโฆษณา 

  จรูญ กรุงแก้ว (2547, หน้า 244-248) ได้ให้เทคนิคการอา่นโฆษณาไว้ดงันี ้
1. โฆษณาทัว่ๆไป (Display Advertisement) มีลกัษณะเดน่ คือสะดดุตา 

(Eye Catching) และการใช้ภาษาท่ีชกัจงูความสนใจ (Persuasive Word or Phrase) ผู้อา่นจึงควร
อา่นข้อมลูตา่ง ๆ ซึ่งจะสัน้ กะทดัรัดให้ครบตามจดุประสงค์ เช่น ช่ือสินค้า (Name) ชนิดของสินค้า 
(What the Product is) ย่ีห้อ (Brand) คณุภาพของสินค้า (Quality) และผู้ผลิต (Manufactured) 
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2. โฆษณาย่อย (Classified Advertisement) ไมเ่น้นการแขง่ขนัขาย 
สินค้าหรือบริการแตจ่ะเน้นการน าเสนอข้อมลูตา่งๆ เช่น ช่ือบริษัทหรือหน่วยงาน การให้บริการหรือ
ข้อมลูท่ีจะแจ้ง สถานท่ีตัง้ และวนั เวลา ท่ีติดตอ่ได้ 

3. แผน่พบั (Brochure) มีส่ิงท่ีต้องการศกึษา คือ ช่ือของแผน่พบั  

จดุประสงค์ของการเขียน ข้อมลูตา่งท่ีได้รับจากภาพ ค าบรรยาย แผนท่ี เป็นต้น รวมถึงสิ่งท่ี
น่าสนใจเป็นพิเศษของสิ่งท่ีโฆษณา 

เบอร์เกอร์ (Berger, A., 1986, online) แนะน าการวิเคราะห์โฆษณาโดยใช้ค าถามไว้ 14 
ข้อ ดงันี ้

1. โดยทัว่ไปเป็นโฆษณาเก่ียวกบัอะไรแนวความคิดเป็นอย่างไร 
2. การออกแบบเป็นอย่างไร 
3. ความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปภาพและภาษาเก่ียวข้องกนัอย่างไร 
4. ใช้รูปภาพหรือตวัอกัษรในการสื่อ 
5. มีสญัลกัษณ์ หรือ เคร่ืองหมายอะไรบ้าง 
6. ภาพลกัษณ์ชองสิ่งท่ีโฆษณาเป็นอย่างไร 
7. ภาพพืน้หลงัของโฆษณาบอกอะไร 
8. โฆษณาเกิดขึน้ท่ีไหน 
9. เค้าโครงเป็นอย่างไร 
10. ลกัษณะท่ีใช้โฆษณาเป็นอย่างไร 
11. การน าเสนอรูปแบบของข้อความเป็นอย่างไร 
12. มีการน าวฒันธรรมเข้ามาเก่ียวข้องหรือไม ่
13. บอกความรู้สกึเก่ียวกบัความงามได้อย่างไร 
14. ให้ทศันคติเก่ียวกบัเร่ืองใด 

                  3.3.2 เทคนิคการอา่นขา่ว 
    ขา่ว คือ การรายงานเหตกุารณ์หรือข้อเท็จจริง ความเคลื่อนไหวหรือความ
เปลี่ยนแปลงทัง้หลาย เป็นการรายงานอย่างทนัท่วงที ทนัตอ่เหตกุารณ์และตรงไปตรงมา อาจมี
ผลกระทบตอ่ ประชาชนโดยตรงหรือเป็นเพียงการรายงานเพ่ือให้เกิดความสนใจในแง่ใดแง่หนึ่งให้
ความคิดเห็น ความรู้ ความบนัเทิง เป็นการโน้มแนวน้าวจิตใจของผู้ อ่ืนให้คล้อยตามประเภทของ
ขา่ว  
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รูปแบบการเสนอข่าว  
รูปแบบในการเสนอขา่วหนงัสือพิมพ์ โดยทัว่ไปประกอบด้วย 3 สว่น 

1. ขา่วพาดหวั (Headline) 
2. บทน าเสนอขา่ว (Lead) 
3. รายละเอียดของขา่ว (Story) 

แตล่ะสว่นมีหลกัการหรือโครงสร้างเหมือนกนัทกุขา่วทกุวนั เร่ืองท่ีเป็นขา่วจะมีไมก่ี่ประเภท 
เช่น ขา่วอาชญากรรม การเมือง ภยัพิบตัิ บคุคลส าคญั ความก้าวหน้าหรือการค้นพบ ส่ิงใหม่ๆ  กีฬา 
และบนัเทิง 

หัวข่าว 
หวัขา่วเป็นสว่นท่ีส าคญัท่ีสดุของขา่ว เป็นการสรุปขา่วทัง้หมดให้เป็นใจความสัน้ๆ  

เป็นข้อความท่ีจะสะดดุตาและดงึดดูความสนใจของผู้อา่นมากท่ีสดุ ลกัษณะของหวัขา่ว ใช้ค าสัน้ 
กะทดัรัด แตไ่ด้ใจความเพ่ือให้ผู้อา่นเข้าใจอย่างรวดเร็วและเป็นการประหยดัเนือ้ท่ี ใช้ส านวนภาษา
เร้าความสนใจ กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของผู้อา่น เพ่ือให้สนใจและติดตามอา่นใน
รายละเอียดตอ่ไป 

ลกัษณะของหวัขา่ว โดยทัว่ไปจะเขียนประโยคท่ีไมส่มบรูณ์ (Sentence  
Fragment) คือ มี subject  แตข่าด verb, headline อาจเขียนเป็น Complete Sentence หรือ 
Phrase ก็ได้ ซึงสามารถจ าแนกออกเป็นชนิดตา่งๆ ดงันี ้

1.Sentence (N+V) หวัขา่วท่ีเป็นประโยค โดยปกติเป็นรูปปัจจบุนักาล  
(Present Tense) บอกถึงเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้หรือเป็นไปในปัจจบุนั หรือบางครัง้อาจบอกถึง
เหตกุารณ์ในอดีตหรืออนาคตก็ได้ 

2. Noun + Present Participle (N+V-ing) บอกเหตกุารณ์ท่ีก าลงัเกิดขึน้ 
และด าเนินไปอยู่ในปัจจบุนั มีความหมายเป็น Present Continuous Tense 

3. Noun + Past Participle (N+V3)มีความหมายเป็นประโยคกรรม  
(Passive)  บอกถึงเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้แล้ว  
   4. Noun +Infinitive (N+to)  บอกเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้หรือคาดวา่จะ
เกิดขึน้มีความหมายเป็นอนาคตหรือบอกจดุมุง่หมาย 

5. Noun +Preposition (N+Prep) เป็นการรายงานถึงเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ 
ในปัจจบุนัมีความหมายเป็น 

6. Noun+Adjective (N+Adj.) เป็นการรายงานถึงเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ใน 
ปัจจบุนั เช่นเดียวกบัข้อท่ี 5 
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การใช้ค าและเคร่ืองหมายในหัวข่าว 
เพ่ือเป็นการประหยดัเนือ้ท่ีและดงึดดูใจของผู้อา่น จึงใช้ค าอย่างประหยดั มีการตดั 

ค าท่ีไมจ่ าเป็นออก ใช้ค าสัน้แทนค ายาว บางค าอาจใช้เคร่ืองหมายแทน แตค่วามหมายยงั
เหมือนเดิม ดงันัน้การใช้เคร่ืองหมายในหวัขา่วจึงมีลกัษณะพิเศษแตกตา่งจากการใช้โดยทัว่ไป
สามารถจ าแนกได้ดงันี ้

1. ตดัค าท่ีไมใ่ห้ความหมายออก คือ Article และ Verb to Be  สว่นมาก 
ในหวัข้อขา่วจะไมม่ีค าสองชนิดนี ้ซึ่งถือวา่ไมส่ าคญั ไมม่ีความหมายในตวัเอง 

2. ใช้อกัษรย่อ (Abbreviation) และค าย่อ (Reduced Word) เพ่ือประหยดั 
เนือ้ท่ี เช่น PM = Prime Minister, Pol Gen = Police General 

3. ใช้ค าสัน้แทนค ายาว ในหวัขา่วนิยมใช้ค าสัน้แทนค ายาวซึ่งม ี
ความหมายเหมือนกนัสว่นมากเป็นค าพยางค์เดียว เช่น ex = former, nod = agree,  
up = increase เป็นต้น 

4. ใช้ค าท่ีเป็นบทสนทนาหรือข้อเขียนท่ีไมเ่ป็นทางการ (colloquial) หวั 
ขา่วนิยมใช้ค าในการสนทนา เพราะเป็นค าสัน้ ง่ายและประหยดัเนือ้ท่ีถือเป็นการใช้ค าสัน้อีกอย่าง
หนึ่ง เช่น varsity = university, mart = market, nuke = nuclear submarine, bike = bicycle  
เป็นต้น 

5. ใช้เฉพาะจ านวนกบับคุคลโดยทัว่ไป เมื่อกลา่วถึงจ านวนของบคุคล 
โดยทัว่ไปจะมีเฉพาะตวัจ านวนเท่านัน้ ไมม่ีค านาม เช่น 18 held in raid 

6. ไมใ่สเ่คร่ืองหมาย full stop(.) ในหวัขา่วไมใ่สเ่คร่ืองหมาย full stop  
แม้วา่บางหวัขา่วจะเป็นประโยคก็ตาม เช่น Fever kills patient in Yasothon 

7. ใสเ่คร่ืองหมาย comma (,) แทน and ในหวัขา่วสว่นมากจะใช้  
Comma แทน And แตบ่างครัง้อาจคงไว้ ถ้ามีเนือ้ท่ีพอ เช่น 18 die, 16 missing in accident 

8. ใช้เคร่ืองหมาย Colon (: ) มีความหมายเท่ากบั Say เป็นหวัขา่วท่ีตดั 
ค าพดูหรือความเห็นของบคุคลโดยตรง Phairote: Reserve land owners may lose rights 

9. ใช้เคร่ืองหมาย Dash (-) แสดงถึงการพดูเช่นเดียวกบั Colon บางครัง้ 
ผู้พดูวางไว้หลงัค าพดูโดยใช้ คัน่ เช่น Interest rates will slip- Banyong 
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10. ใช้เคร่ืองหมาย Question (?) แสดงความสงสยั การใช้เคร่ืองหมาย 
ค าถามในหวัขา่วไมใ่ช่เป็นประโยคค าถามโดยตรง แตใ่ช้เพ่ือแสดงวา่สิ่งท่ีก าลงัพดูนัน้เป็นข้อความ
โต้แย้งกนัอยู่หรือเป็นเร่ืองท่ีพดูกนัไมย่ตุิ แสดงถึงความสงสยั กงัขา เช่น Thailand ready to be 
NIC? 

11. ใช้เคร่ืองหมาย Quotation (‚_____‛ / ‘____’)บางครัง้หวัขา่วคดัลอก 
ค าพดูของบคุคลบางคนมาโดยตรง จึงต้องใสเ่คร่ืองหมายแสดงค าพดูไว้ด้วย เช่น ‚UK used 
soldiers as guinea pigs‛ 

ข่าวน า  
ขา่วน า ได้แก่ ข้อความท่ีปรากฏอยู่ในย่อหน้าแรกของขา่ว เป็นสว่นท่ีสรุป 

สาระส าคญัของขา่วทัง้หมดโดยการย่อให้สัน้และเสนอแตใ่จความส าคญั เพ่ือให้ผู้อา่นทราบ
เร่ืองราวได้โดยเร็วและช่วยขยายความของหวัขา่วให้เป็นท่ีเข้าใจย่ิงขึน้เพราะบางขา่วอาจท าให้เกิด
ความสบัสนและเข้าใจความหมายคลาดเคลื่อนได้ นอกจากนีย้งัช่วยให้ผู้อา่นได้ใช้ดลุยพินิจ
พิจารณาวา่ขา่วมีความน่าสนใจเพียงใด  ลกัษณะของขา่วน า จะเป็นเค้าเร่ืองย่อ (Summary) ท่ีสดุ
เท่าท่ีจะช่วยให้ผู้อา่นเข้าใจ ใจความส าคญัของเร่ืองทัง้หมด มกัจะพิมพ์เป็นตวัหนากวา่ตวัพิมพ์ท่ี
เป็นรายละเอียดของเร่ือง (Story) อย่างเห็นได้ชดั 

ส่วนประกอบของข่าวน า 
ในขา่วน า มีทัง้สว่นประกอบท่ีส าคญั 4 ประการ คือ 

1. สถานท่ีแถลงขา่วหรือท่ีเกิดเหต ุ(Place of News) ปรากฏอยู่ต้นขา่วน า  

2. ส านกัขา่ว (News Agency) ถ้าเป็นขา่วตา่งประเทศ โดยปกติจะมีช่ือ 
ส านกัขา่วท่ีรายงานขา่วปรากฏด้วย อาจอยู่ต้นหรือท้ายขา่ว ขา่ว ภายในประเทศไมม่ีช่ือส านกัขา่ว
ปรากฏเพราะวา่หนงัสือพิมพ์นัน้ได้ขา่วมาโดยตรง 

3. แหลง่ขา่ว (Source of  News) คือ ท่ีมาของขา่ว เป็นหลกัฐานยืนยนัวา่ 
ขา่วนัน้มาจากไหน ใครเป็นผู้ให้ขา่วและอาจจะช่วยตดัสินใจได้วา่ ขา่วนัน้น่าเช่ือถือมากน้อย
เพียงใด แหลง่ขา่วอาจจะเป็นบคุคล สถานท่ีท าการหรือสว่นราชการท่ีท าการแถลงขา่วก็ได้     
    4. ค าหลกั (Core Part) สว่นส าคญัท่ีสดุของขา่วน าคือสว่นท่ีเป็นเนือ้ขา่ว ขา่วน า
สว่นมากมีเพียงประโยคเดียวแตม่ีสว่นขยายมาก ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสดุในสว่นนีก้็คือ ค าหลกั ซึ่งถือเป็น
แกนของ ขา่วน า ค าหลกั ได้แก่ ประโยคมลูฐานหรือประโยคใจความส าคญัซึ่งประกอบด้วย
ประธาน กริยา และตวัขยายท่ีส าคญั 
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เนือ้ข่าว   
เนือ้ขา่วเป็นสว่นขยายความโดยละเอียดเพ่ิมเติมจากขา่วน า ความละเอียดของ 

ขา่วทัง้หมดจะอยู่ท่ีเนือ้ขา่ว ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดของเหตกุารณท่ีเกิดขึน้ เช่น เวลา สถานท่ี 
ลกัษณะของเหตกุารณ์ ผู้ ท่ีร่วมในเหตกุารณ์ และผลสรุปของเหตกุารณ์รายละเอียดหรือเนือ้หาของ
เร่ืองท่ีจ าเป็นทัง้หมดท่ีผู้ เขียนขา่วน าเสนอ จะมีลกัษณะเป็นย่อหน้า (Paragraphs) และผู้อา่นท่ีไม่
สนใจจะเก็บรายละเอียดอาจจะอา่นข้ามๆ ไป (Skim and Scan) ได้ แตท่ัง้นีผู้้อา่นจะต้องมี
ความสามารถอา่นได้เร็วพอสมควร และควรอา่นย่อหน้าสดุท้าย ซึ่งอาจมีใจความส าคญัท่ีแตกตา่ง
ออกไป และน่าสนใจ 

ค าศพัท์มกัใช้เป็นค าๆ เพราะขา่วประเภทหนึ่งๆ ก็จะใช้ศพัท์วงหนึ่ง ดงันัน้ถ้า 
ผู้อา่นติดตามขา่วท่ีเขาสนใจ เขาก็จะพบบ่อยๆ จะเกิดความคุ้นเคย และติดตามขา่วอ่ืนๆ ตอ่ไป 

ขัน้ตอนการอ่านข่าวภาษาอังกฤษ 

ขัน้ตอนในการอา่นมีดงันี ้
1. อา่นคร่าวๆ เป็นการอา่นเพ่ือส ารวจในเบือ้งแรก โดยอา่นหวัขา่วไปจนหมดขา่ว 

น าใช้วิธีการอา่นแบบข้ามค า เพ่ือให้ทราบคร่าวๆ วา่เป็นขา่วเก่ียวกบัอะไร น่าสนใจเพียงใด  

2. อา่นขา่วน าโดยละเอียด เพ่ือให้ได้ข้อมลูอย่างละเอียดวา่ ใคร ท าอะไร ทีไหน  

เมื่อไร อย่างไร หรือมีอะไรเกิดขึน้  

3. อา่นเนือ้ขา่ว เพ่ือได้ข้อมลูเพ่ิมเติมในการอา่นเนือ้ขา่วนัน้ อาจอา่นแบบข้ามค า 

หรือแบบกวาดสายตาก่อนก็ได้  

4. เดาความหมายของศพัท์ เมื่อพบศพัท์ใหมแ่ละไมท่ราบความหมาย พยายาม 

เดาความหมายโดยอาศยัศพัท์ท่ีอยู่ใกล้เคียงหรือโครงสร้างของศพัท์นัน้  

วธีิการอ่านหนังสือพมิพ์ภาษาอังกฤษให้เข้าใจ 

วิธีการอา่นหนงัสือพิมพ์ภาษาองักฤษให้เข้าใจ เฟรดเดอริค และ เวเดล (Fredirckson and 
Wedel. 1996, pp. 7-79, อ้างอิงใน นิภาภรณ์ พรมชยั, 2552, หน้า 19) ได้เสนอแนะวิธีการอา่น
หนงัสือพิมพ์ภาษาองักฤษให้เข้าใจ โดยใช้หนงัสือพิมพ์ภาษาไทยช่วยในการท าความเข้าใจ
หนงัสือพิมพ์ภาษาองักฤษโดยไมต้่องมีเคร่ืองมือช่วยเหลือหรือ ผู้ช่วย หนงัสือพิมพ์ภาษาไทยเป็น
เพียงเคร่ืองมือช่วยในระยะเร่ิมต้นเท่านัน้ ทดลองท าตามวิธีตอ่ไปนีแ้ล้วสงัเกตดวูา่เข้าใจ
หนงัสือพิมพ์ภาษาองักฤษมากขึน้แคไ่หน 
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1. หาหนงัสือพิมพ์ภาษาไทยท่ีออกวนัเดียวกนักบัหนงัสือพิมพ์ภาษาองักฤษ แล้วหาขา่วท่ี
ลงในหนงัสือพิมพ์ทัง้สองฉบบั 

2. อา่นขา่วภาษาไทยอย่างตัง้ใจ 
3. พอเข้าใจเนือ้หาส าคญัของขา่วเก็บหนงัสือพิมพ์ภาษาไทย 
4. อา่นขา่วภาษาองักฤษ อย่าท้อถอยถ้าการเขียนขา่วภาษาองักฤษแตกตา่งจากขา่ว

ภาษาไทย 
5. หนงัสือพิมพ์ภาษาไทยจะให้ข้อเท็จจริงของขา่วเช่นเดียวกบัหนงัสือพิมพ์ภาษาองักฤษ 

ให้สงัเกตค าศพัท์ส าคญัๆ ท่ีใช้ในขา่ว 
6. พยายามท าความเข้าใจรายละเอียดของขา่วในหนงัสือพิมพ์ภาษาองักฤษท่ีแตกตา่งจาก

หนงัสือพิมพ์ภาษาไทย การโน้ตจะช่วยให้เข้าใจภาษาองักฤษ แจ่มแจ้งขึน้ 
7. พิจารณาวา่ควรจ าอะไรบ้างจากขา่วภาษาองักฤษ แล้วโน้ตไว้ อาจเป็นค าศพัท์หรือ

ประโยคท่ีควรจ า 

                   3.3.3 เทคนิคการอา่นการ์ตนู 
วินยั รัตนเชษฐากลู (2550, หน้า 713-714) ให้ความหมายการ์ตนูวา่เป็นภาพ 

การ์ตนูท่ีตีพิมพ์ลงในนิตยสารหรือหนงัสือพิมพ์ หรือภาพการ์ตนูท่ีเคลื่อนไหวท่ีสื่อถึงความ
สนกุสนาน เพลิดเพลิน บนัเทิงใจ ซึ่งมกัใช้ส านวนภาษาท่ีเข้าใจง่าย และน าเสนอเร่ืองราวของชีวิต
อนัเก่ียวข้องกบัการกระท า ค าพดูความคิดเห็นของคนไว้ด้วย โดยมีรูปแบบตา่งๆ ดงันี ้

1. ใช้ส านวนภาษาท่ีผู้อา่นคุ้นเคยมาสรุปความ 

2. น าเสนอภาพชีวิตเหมือนจริงหรือเกินจริง 

3. ใช้สื่อถึงความช่างคิด สามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีการชาญฉลาด 

4. ใช้ความโง่ของการ์ตนูสื่อถึงการกระท าท่ีผิดพลาด 

5. ใช้ภาพลกัษณ์ของตวัการ์ตนูท่ีสอดคล้องกบันิสยัตามการคาดเดาของ

ผู้อา่น 

6. ใช้ภาพลกัษณ์ของตวัการ์ตนูท่ีไมส่อดคล้องกบันิสยัเพ่ือให้ผู้อา่นคาดไม่

ถึง 

7. ใช้สถานการณ์เย้ยหยนัหรือสิน้หวงั 

8. ใช้ค าท่ีเก่ียวข้องกบัชาวองักฤษท่ีมีอยู่คอ่นข้างจ ากดับรรยายความใน

การ์ตนู 
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ลาเวอร่ี (Lavery,C., 2008, online) กลา่ววา่การอา่นการ์ตนูเป็นการเรียนรู้ภาษา ด้วย
ความเพลิดเพลิน  สนกุสนานและช่วยให้ผู้อา่นสนใจมากย่ิงขึน้ การ์ตนูอดุมไปด้วยลกูเลน่ทาง
ภาษา มีความหมายแฝงและเป็นส านวนท่ีน่าจดจ าและโดดเดน่ การใช้ค าและรูปภาพประกอบจะ
เช่ือมความคิดเข้าด้วยกนั แสดงให้เห็นถึงรูปแบบพฤติกรรม ความสมัพนัธ์ ตลอดจนถึงวฒันธรรม
ตา่งๆในการอา่นการ์ตนูจึงต้องค านึงถึงสิ่งตอ่ไปนี ้คือ อา่นแล้วเข้าใจความหมายและรู้ถึงความตลก
ขบขนัในการ์ตนูท่ีอา่น 

 การสอนอา่นภาษาองักฤษด้วยการ์ตนู เป็นสื่อท่ีหาได้ง่ายจากหนงัสือพิมพ์ภาษาองักฤษ 
ผู้สอนสามารถน ามาใช้สอนได้โดยเลือกให้เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์ท่ีต้องการสอน นอกจากนี ้
การ์ตนูจะช่วยพฒันาทกัษะทางภาษาของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นการบอกเลา่เหตกุารณ์  
เร่ืองราวในชีวิตประจ าวนั  สะท้อนปัญหาในแง่มมุตา่งๆ และแฝงด้วยสาระและความตลก 

                  3.3.4 เทคนิคการอา่นบทร้อยกรอง 
พชัรี โภคาสมัฤทธ์ิ และอ านาจ บญุศิริวิบลูย์ (2540, หน้า 425-426) กลา่ววา่ในการอา่น

เพ่ือความเข้าใจและความซาบซึง้ในเนือ้หาของบทร้อยกรองภาษาองักฤษให้ยึดแนวดงันี ้ 
1. เร่ิมด้วยการอา่นบทร้อยกรองนัน้อย่างน้อย 2-3 จบก่อนเพ่ือให้เกิด 

 อารมณ์และความรู้สกึ 

2. คิดและตีความขณะท่ีอา่นจนเข้าใจ 

3. วิเคราะห์จดุมุง่หมายของกวี 

4. พิจารณาถ้อยค า ส านวน น า้เสียง อารมณ์ และจงัหวะท่ีใช้ในบทร้อย 

กรองตลอดจนการสื่อความหมายหรือแนวคิด 

            จรูญ กรุงแก้วและคณะ (2547, หน้า 173-175) เสนอแนวคิดในการอา่นบทร้อยกรองหรือ

ค าประพนัธ์ท่ีแตง่ขึน้โดยมีการบงัคบัสมัผสัสระอกัษรจึงต้องค านึงถึง 

1. การสมัผสัอกัษร (Alliteration) 

2. การสมัผสัสระ (Rhyme) ทัง้การสมัผสันอก (External) และสมัผสัใน 

          (Internal) 
3. สองบรรทดัสมัผสักนัในค าหลงัสดุ (Heroic circlet) 

4. จงัหวะในการอา่นบทร้อยกรอง (Rhythm) 

5. ความหมายของบทร้อยกรอง (Meaning) 

6. ค าหรือเสียงมี่แสดงความหมาย (Word Device/ Sound Device) 
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7. ความรู้สกึของผู้อา่นท่ีได้รับจากบทกลอน (Tone of Poem) ได้แก่   

happy, humorous, sad, sarcastic, satirical, หรือ ironical 

8. ความรู้สกึในการสื่อความหมาย (Sense of Understanding) 

นอกจากเทคนิคการอา่นสื่อประเภทตา่งๆดงัท่ีกลา่วมาข้างต้นแล้วนัน้ การเลือกเนือ้หาของสื่อ
โฆษณา ขา่ว การ์ตนู หรือบทร้อยกรอง ควรจะเป็นสิ่งท่ีน่าสนใจส าหรับนกัเรียน เหมาะสมกบัระดบั
ความรู้ความสามารถของนกัเรียน 

3.4 การวดัและการประเมินผลทกัษะการอา่น 

การพฒันาการเรียนรู้ให้เกิดขึน้แก่ผู้ เรียนอย่างบรรลเุป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ต้องอาศยั
องค์ประกอบส าคญั 3 ประการ ท่ีมีความสมัพนัธ์กนั ได้แก่ การก าหนดจดุมุง่หมายการเรียนรู้ การ
จดักระบวนการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินผลอย่างเป็นระบบจะช่วยให้ได้
ข้อมลูย้อนกลบัถึงจดุหมายทางการศกึษาวา่มีความเหมาะสมและเป็นไปได้เพียงใด การจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ ได้ด าเนินตามแผนหรือไม ่และมีประสิทธิภาพเพียงใด (ศิริชยั กาญจนวาสี, 
2548 และจ านง พรายแย้มแข, 2529) 

การประเมินผลทกัษะการอา่นวา่เป็นการประเมินจากค าตอบท่ีได้เป็นปรนยั (Objective) 

มากกวา่การประเมินจากค าตอบท่ีเป็นอตันยั (Subjective) แตห่ากกิจกรรมเน้นท่ีค าตอบใน

ลกัษณะนี ้ครูควรต้องใช้วิจารณญาณของตนเองเพ่ือการประเมินวา่ค าตอบของผู้เรียน

สมเหตสุมผลและเหมาะกบัสถานการณ์หรือไม ่โดยได้มีการจดัประเภทของแบบทดสอบทกัษะการ

อา่นไว้ดงันี ้ (คูม่ือการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ, (2541, หน้า 135) 

1. แบบเลือกตอบ (Multiple choice, True/ False) 

2. การตอบค าถามแบบสัน้ (Short answer) 

3. การถ่ายโอนข้อมลูท่ีได้จากการอา่นในรูปแบบตา่งๆ (Gap-filling, 

Telling Information in    chart, map table เป็นต้น) 

4. การจดบนัทึกข้อความ (Note-taking) 

5. การเติมค าเว้นวา่งโดยใช้ข้อมลูจากบทอา่น (Cloze) 

การเลือกใช้เคร่ืองมือประเมิน เป็นสิ่งท่ีส าคญัย่ิงตอ่ครูผู้สอนในการเก็บรวบรวมเพ่ือให้
ได้มาซึ่งสารสนเทศท่ีใช้ในการตดัสินผลการเรียนท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงของผู้เรียน ซึ่งข้อมลูท่ี
จะน ามาใช้ประเมินนัน้ ต้องได้มาจากกระบวนการเก็บรวบรวมจากแหลง่ข้อมลูท่ีหลากหลาย โดย



28 
 

ใช้เคร่ืองมือและวิธีการท่ีมีหลากหลายรูปแบบ เพ่ือเลือกน ามาใช้ให้เหมาะสมกบัผลการเรียนรู้ท่ี
ต้องการประเมินและสอดคล้องกบักระบวนการจดัการเรียนการสอนของครูผู้สอนด้วย  
(เอกรินทร์ ส่ีมหาศาล, 2546, หน้า 22)  

ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการประเมินจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินไปจากเดิมท่ีมีเพียงครูผู้สอน 
มาเป็นบคุลากรหลายกลุม่ ได้แก่ครูผู้สอน ผู้ เรียน ซึ่งท าหน้าท่ีประเมินตนเองและประเมินเพ่ือน  
(กรมวิชาการ, 2551, หน้า 41) 

4.งานวจิัยท่ีเก่ียวข้อง 

4.1 งานวิจยัภายในประเทศ 
จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องพบงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องโดยตรงในเร่ืองของการสอนโดย

ใช้พลวตัรของการประเมินในประเทศไทยมน้ีอยมาก และยงัไมม่ีงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆเพ่ิมเติม 
จึงได้ศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้เทคนิค กลวิธีอ่ืนๆ ในการอา่นภาษาองักฤษ ซึ่งมีผู้ศกึษาไว้
ดงันี ้

 จิราวฒัน์ เก็งหลี และคณะ (2549) ได้ศกึษาเร่ือง การสร้างบทเรียนส าเร็จรูปเพ่ือพฒันา
ผลสมัฤทธ์ิทางการอา่นภาษาองักฤษเชิงวิเคราะห์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนทุ่งโพ
วิทยา อ. หนองฉาง จ.อทุยัธานี ผลการวิจยัพบวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการอา่นภาษาองักฤษเชิงวิเคราะห์
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนทุ่งโพวิทยา อ. หนองฉาง จ.อทุยัธานี  มีคะแนนสงูขึน้
กวา่คะแนนก่อนเรียน นกัเรียนมีความก้าวหน้าทางด้านทกัษะการอา่นเชิงวิเคราะห์เพ่ิมมากขึน้ 

          เยาวภา ค าสม และคณะ (2549) ได้ศกึษาเร่ืองผลของการสอนโดยวิธี ซี เอ แอล แอล เอ ท่ีมี
ตอ่ความเข้าใจในการอา่นภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 มีจดุมุง่หมายเพ่ือ
เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิความเข้าใจในการอา่นภาษาองักฤษของนกัเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน  
โดยวิธี ซี เอ แอล แอล เอ ผลการวิจยัพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิความเข้าใจการอา่นภาษาองักฤษของ
นกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยวิธี ซี เอ แอล แอล เอ หลงัการสอนสงูกวา่ก่อนการสอนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 นิภาภรณ์ พรมชยั (2552) ศกึษาเร่ืองผลการสอนโดยใช้พลวตัรของการประเมินท่ีมีตอ่ 

ความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 จากผลสมัฤทธ์ิด้าน
ความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษของนกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้พลวตัรของการประเมิน 
พบวา่นกัเรียนมีความสามารถในการอา่น ภาษาองักฤษหลงัเรียนสงูขึน้  
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 ณฐัธิดา ย่ิงยวด (2554) ศกึษาเร่ือง การพฒันาการอา่นภาษาองักฤษโดยวิธีการสอนแบบ
มุง่ประสบการณ์ภาษาของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ต าบลทุ่งทราย 
อ าเภอทรายทองวฒันา จงัหวดัก าแพงเพชร มีวตัถปุระสงค์ของการศกึษาวิจยั  เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธ์ิการอา่นภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียนทุ่ง
ทรายวิทยา ต าบลทุ่งทราย อ าเภอทรายทองวฒันา จงัหวดัก าแพงเพชร  ผลการศกึษาค้นคว้าพบวา่  
นกัเรียนท่ีได้รับการสอนอา่นแบบมุง่ประสบการณ์ภาษามีผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน
แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

4.2 งานวิจยัตา่งประเทศ 
โคซูลิน และการ์บ (Kozulin,  A. and Grab, E., 2002, online) ได้ท าวิจยั Dynamic  

Assessment of EFL Text Comprehension of At-Risk Students ผลการวิจยัพบวา่นกัเรียน
สามารถพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้เร่ืองความเข้าใจเก่ียวกบัข้อความท่ีตนอา่นได้ หากมีการสอน
โครงสร้างทางไวยกรณ์พืน้ฐานท่ีปรากฏในข้อความท่ีอา่น และสอนกลยทุธ์การอา่นท่ีหลากหลาย
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการตอบค าถาม โดยใช้ขัน้ตอนการสอนของพลวตัรการประเมิน (Dynamic 
Assessment) 

อเลมิ (Alemi, M., 2011, online) ได้ท าวิจยัเร่ือง Difference in Assessment: Towards A 
Dynamic Assessment Approach In Education ผลการวิจยัพบวา่ การประเมินด้วยพลวตัรของ
การประเมิน โดยการช่วยเหลือ (Scaffolding) จากครูในกระบวนการประเมินตนเองของนกัเรียนใน
ด้านการเขียน (ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ: English for Academic Purposes) สามารถช่วยให้การ
ประเมินตนเองของนกัเรียนเข้ากนัได้ดีขึน้กบัการประเมินโดยครู 

เทียว ( Teo (Lei) A., online), ได้ท าวิจยัเร่ือง Using Dynamic Assessment to Promote 
College EFL Learners’ Reading Skills in Taiwan ผลการวิจยัพบวา่ การออกแบบการสอนอย่าง
เหมาะสมมีบทบาทส าคญัในการช่วยสง่เสริมกลวิธีการอา่นของผู้เรียน และ การตระหนกัรู้ถึง
ศกัยภาพท่ีจะพฒันาขึน้ได้ของตวันกัเรียนเอง 

หลาน และหลิว (Lan, X. and Liu, Y., 2010, online) ได้ท าวิจยัเร่ือง A Case Study of 
Dynamic Assessment in EFL Process Writing โดยออกแบบการสอนโดยใช้พลวตัรของการ
ประเมิน มีขัน้ตอน 3 ขัน้ตอนในการสอน คือ 1) pre-task, 2) mediation, และ 3) post-task ผล
จากการศกึษาพบวา่นกัเรียนมีความสนใจและมีการพฒันาความสามารถในด้านการเขียนเพ่ิมขึน้ 
 
 



 
 

บทที่  3 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนแมว่งก์พิทยาคม 
อ าเภอแมว่งก์ จงัหวดันครสวรรค์ สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 42  
กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้นี ้คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนแมว่งก์พิทยาคม 
อ าเภอแมว่งก์ จงัหวดันครสวรรค ์ในภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปีการศกึษา 2556  จ านวน  1 ห้องเรียน 
รวม 20 คน ท่ีได้มาด้วยการสุม่อย่างง่าย (Simple random sampling) 
แบบแผนการวจิัย 
          การวิจยัครัง้นีด้ าเนินการ โดยใช้แบบแผนการวิจยักึ่งทดลอง (Quasi Experiment) 
แบบกลุม่เดียวสอบก่อนและหลงัการทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design)  

ตาราง 1 แสดงแบบแผนการทดลอง 

สอบก่อน ทดลอง สอบหลงั 
T1 X T2 

 
 X แทนการเรียนโดยใช้การจดัการเรียนรู้ในการอา่นภาษาองักฤษโดยใช้พลวตัรของ 
                         การประเมิน 
 T1 แทนการทดสอบก่อนการสอนโดยใช้แผนการจดัการเรียนรู้ในการพฒันา 
                         ความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษโดยใช้พลวตัรของการประเมิน 
            T2  แทนการทดสอบหลงัการสอนโดยใช้แผนการจดัการเรียนรู้ในการพฒันา 

         ความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษโดยใช้พลวตัรของการประเมิน  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิัย    
1. แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้พลวตัรของการประเมิน (Dynamic Assessment) 

จ านวน 4 แผน แผนละ 3 คาบ คาบละ 50 นาที รวมทัง้หมด 12 คาบ 
2. แบบทดสอบย่อยประจ าหน่วย  
3. แบบทดสอบวดัความสามารถทางการอา่น ก่อนเรียน และหลงัเรียน  
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โดยมีขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองดงันี ้
  1.แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้พลวตัรการประเมิน ผู้ วิจยัได้ด าเนินการตาม
ขัน้ตอนตอ่ไปนี ้
   1.1 ศกึษาจดุมุง่หมายของหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานตามกลุม่สาระ
การเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ ช่วงชัน้ท่ี 3 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั และขอบขา่ยเนือ้หาวิชา
ภาษาองักฤษอา่น-เขียน จากหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 
   1.2 วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
   1.3 ก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของแตล่ะเนือ้หา 
   1.4 สร้างแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้พลวตัรของการประเมิน 
   1.5 น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไปให้ผู้ เช่ียวชาญ
จ านวน 3 ท่าน (รายนามผู้เช่ียวชาญอยูใ่นภาคผนวก ก) ตรวจสอบความถกูต้อง เหมาะสม 
สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ 
  การประเมินคณุภาพของแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้พลวตัรของการประเมินมี
ลกัษณะของแบบประเมินมาตราสว่นประเมินคา่ 5 ระดบั โดยก าหนดคา่ระดบัความคิดเห็นแตล่ะ
ช่วงคะแนนและความหมายดงันี ้
    

ระดบั 5 หมายถึง เหมาะสมมากท่ีสดุ 
ระดบั 4 หมายถึง เหมาะสมมาก 
ระดบั 3 หมายถึง เหมาะสม 
ระดบั 2 หมายถึง เหมาะสมน้อย 
ระดบั 1 หมายถึง เหมาะสมน้อยท่ีสดุ 
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                       ส าหรับการใช้ความหมายของคา่ท่ีวดัได้ ผู้ วิจยัได้ก าหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการให้
ความหมาย โดยได้จากความคิดของเบสท์ (Best 1986, p.195)การให้ความหมายโดยการใช้
คา่เฉล่ียเป็นรายช่วงและรายข้อดงันี ้

คะแนนเฉล่ีย 4.51-5.00   หมายถึง เหมาะสมมากท่ีสดุ 
คะแนนเฉล่ีย 3.51-4.50   หมายถึง เหมาะสมมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.51-3.50   หมายถึง เหมาะสม 
คะแนนเฉล่ีย 1.51-2.50   หมายถึง เหมาะสมน้อย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.50    หมายถึง เหมาะสมน้อยท่ีสดุ 

  
ผลการประเมินคณุภาพจากผู้เช่ียวชาญทัง้ 3 ท่าน ท่ีมีตอ่แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้พล

วตัรของการประเมิน ได้คา่เฉล่ีย ( X  ) = 4.64 เมื่อน ามาเปรียบเทียบเกณฑ์คา่เฉล่ีย เห็นวา่มี
คณุภาพเหมาะสมมากท่ีสดุ แสดงวา่แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้พลวตัรของการประเมิน ผา่น
เกณฑ์การประเมินมีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
   1.6 ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ เพ่ือ
ใช้เป็นแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสมบรูณ์ส าหรับน าไปใช้กบักลุม่ตวัอย่าง โดยได้ปรับภาษาท่ีใช้ให้
เหมาะสมและถกูต้อง 

 2. แบบทดสอบย่อยประจ าหน่วย ใช้วดัความสามารถในการอา่น ก่อนและหลงัเรียนได้
สร้างขึน้ตามขัน้ตอนดงันี ้
  2.1 ศกึษาขอบเขตเนือ้หาท่ีสอน 

  2.2 ก าหนดรูปแบบของข้อสอบประจ าหน่วย 

  2.3 น าแบบทดสอบไปให้ผู้ เช่ียวชาญพิจารณาความเหมาะสมของแบบทดสอบ 

  2.4 ปรับปรุงแบบทดสอบตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ  

  2.5 น าแบบทดสอบไปทดลองใช้กบันกัเรียน จ านวน 20 คน ท่ีไมใ่ช่กลุม่ตวัอย่าง 

  2.6 วิเคราะห์หาคา่ความยากง่ายและคา่อ านาจจ าแนก ผู้ วิจยัได้ก าหนดกรอบคา่
ความยากง่ายท่ี 0.20-0.80 และคา่อ านาจจ าแนก 0.20-0.80 จากข้อสอบแตล่ะเร่ือง เร่ืองละ 15 ข้อ 
จ านวน 60 ข้อ เลือกข้อสอบท่ีใช้ได้ จ านวน 40 ข้อ จากข้อสอบตอ่ไปนี ้

 



33 
 

 

ข้อสอบเร่ือง Advertisement ใช้ได้ 12 ข้อ 
ข้อสอบเร่ือง News ใช้ได้ 14 ข้อ 

ข้อสอบเร่ือง Cartoon ใช้ได้ 15 ข้อ 

ข้อสอบเร่ือง Poem ใช้ได้ 12 ข้อ 

  2.7  วิเคราะห์หาคา่ความเท่ียง (Reliability) ตามสตูรKR20 ของ Kuder-
Richardson ได้คา่ความเท่ียงของข้อสอบทัง้ฉบบั เป็นดงันี ้

ข้อสอบเร่ือง Advertisement คา่ความเท่ียงเท่ากบั 0.75 
ข้อสอบเร่ือง News คา่ความเท่ียงเท่ากบั 0.70 

ข้อสอบเร่ือง Cartoon คา่ความเท่ียงเท่ากบั 0.81 
ข้อสอบเร่ือง Poem คา่ความเท่ียงเท่ากบั 0.71 

  2.8  จดัพิมพ์แบบทดสอบฉบบัสมบรูณ์เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมลู 

 3. แบบทดสอบวดัความสามารถทางการอา่นท่ีสร้างขึน้จาก ข้อสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน  สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  วิชาภาษาองักฤษ (GAT Englis ) 
พ.ศ. 2552 สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  วิชาภาษาองักฤษ (O-NET 
English) พ.ศ. 2553 และ ตวัอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลยั คมัภีร์ภาษาองักฤษ Entrance โดย 
พยทุธ เตียวรัตนกลุพ.ศ. 2553 เฉพาะด้านการอา่น 

  3.1 วิเคราะห์หาคา่ความยากง่ายและคา่อ านาจจ าแนก ผู้ วิจยัได้ก าหนดกรอบคา่
ความยากง่ายท่ี 0.20-0.80 และคา่อ านาจจ าแนก 0.20-0.80 ได้ความยากง่ายมีคา่ระหวา่ง 0.45-
0.80 ได้อ านาจจ าแนกมีคา่ระหวา่ง 0.20-0.70 

3.2 วิเคราะห์หาคา่ความเท่ียง (Reliability) ตามสตูรKR20 ของ Kuder-
Richardson ได้คา่ความเท่ียงของข้อสอบทัง้ฉบบั เท่ากบั 0.78 

วธีิด าเนินการทดลอง 
รูปแบบการวิจยัครัง้นีเ้ป็นการทดลองแบบกลุม่เดียว กลุม่ตวัอย่างคือนกัเรียน ชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 6 จ านวน 20 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2556  โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษา
ความสามารถทางการอา่นภาษาองักฤษก่อนและหลงัการสอนด้วยการวดัและประเมินผลแบบพล
วตัรของการประเมิน ผู้ วิจยัได้ด าเนินการสอนด้วยตนเอง  โดยท าการสอนสปัดาห์ละ 2 คาบ คาบ
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ละ 50 นาที  เป็นเวลา 6 สปัดาห์ ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2556 ถึงวนัท่ี 24 มกราคม 2557 
โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

1. ขัน้ก่อนการทดลอง  
                      วดัความสามารถในด้านการอา่นของผู้เรียน ด้วยแบบทดสอบวดัความสามารถ
ทางการอา่นท่ีสร้างขึน้จาก ข้อสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  สถาบนัทดสอบทางการศกึษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  วิชาภาษาองักฤษ (GAT Englis ) พ.ศ. 2552 สถาบนัทดสอบทาง
การศกึษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  วิชาภาษาองักฤษ (O-NET English) พ.ศ. 2553 และ 
ตวัอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลยั คมัภีร์ภาษาองักฤษ Entrance โดย พยทุธ เตียวรัตนกลุพ.ศ. 
2553 เฉพาะด้านการอา่น  ก่อนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้พลวตัรการประเมินผล 

 2. ขัน้ทดลอง  
             ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้พลวตัรการประเมินผลท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ตาม
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 ถึง 4 แผนละ 3 คาบ คาบละ 50 นาที รวมทัง้หมด 12 คาบ ในแตล่ะแผน
ผู้ วิจยัได้ท าการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้แบบทดสอบท่ีคณะผู้ วิจยัสร้างขึน้เพ่ือวดั
ความสามารถด้านการอา่นหลงัจากได้เรียนรู้ตามพลวตัรการประเมินในทกุแผนการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ 
 3. ขัน้หลงัการทดลอง 
              หลงัการสอนครบทัง้ 4 แผนการจดัการเรียนรู้ ผู้ วิจยัทดสอบความสามารถในด้าน
การอา่นของผู้เรียนอีกครัง้ด้วยแบบทดสอบวดัความสมารถทางการอา่น ท่ีสร้างขึน้จาก
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
วิชาภาษาองักฤษ (GAT Englis ) พ.ศ. 2552 สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน)  วิชาภาษาองักฤษ (O-NET English) พ.ศ. 2553 และ ตวัอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลยั 
คมัภีร์ภาษาองักฤษ Entrance โดย พยทุธ เตียวรัตนกลุพ.ศ. 2553 เฉพาะด้านการอา่น  ซึ่งเป็นชดุ
เดียวกนัท่ีใช้ในขัน้ก่อนการทดลอง 
 4. น าข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์เพ่ือแปลผลตอ่ไป 
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การวเิคราะห์ข้อมูล     
 ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการวิเคราะห์ข้อมลูหาคา่ตา่งๆ ดงันี ้

1. หาคา่ความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบประจ าหน่วย 
2. หาค าอ านาจจ าแนกของข้อสอบ (r) ของแบบทดสอบประจ าหน่วย 
3. หาคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability)ของแบบทดสอบประจ าหน่วย 
4. หาคา่เฉล่ีย (Mean) ของคะแนนจากการทดสอบก่อนและหลงัเรียน 
5. หาคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนจากการทดสอบก่อนและหลงัเรียน 
6. เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้สตูร t-test (dependent) เปรียบเทียบ 

                  ความแตกตา่งของคะแนนแบบทดสอบประจ าหน่วย ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

7. เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้สตูร t-test (dependent) เปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของคะแนนแบบทดสอบ ก่อนเรียนและหลงัเรียน 



บทที่  4 
 

ผลการวิจยั 
การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง เร่ือง ผลของการสอนโดยใช้พลวตัรของการประเมินท่ีมีตอ่ 

ความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ผู้ วิจยัขอเสนอผลการวิจยั 
ดงันี ้ 
 การเปรียบเทียบความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษของนกัเรียนก่อนและหลงัการสอน
โดยใช้พลวตัรของการประเมิน ปรากฏผลดงั ตาราง 2 

ตาราง 2 แสดงผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของ   
           นักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้พลวัตรของการประเมิน โดยแบบทดสอบวัด 
           ความสามารถทางด้านการอ่าน  

 

ข้อสอบ n คะแนนเตม็ 
X  S.D. t 

ก่อนเรียน 20 13 5.20 1.06 
15.16* 

หลงัเรียน 20 13 9.30 1.72 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากตาราง 2 พบวา่นกัเรียนท าคะแนนข้อสอบหลงัเรียนสงูกวา่คะแนนข้อสอบก่อนเรียน 
โดยเฉล่ียนกัเรียนท าคะแนนข้อสอบก่อนเรียนได้ 5.20 และท าคะแนนข้อสอบหลงัเรียนได้ 9.30 เมื่อ
วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษก่อนและหลงัการสอนโดยใช้พลวตัร
ของการประเมิน  พบวา่แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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การเปรียบเทียบความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษของนกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้
พลวตัรของการประเมินผล จ าแนกตามแผนการจดัการเรียนรู้ทัง้ 4 แผน  มีรายละเอียดดงัแสดงใน
ตาราง 3-6 ดงันี ้

ตาราง 3 แสดงการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อน 
            และหลังการสอนโดยใช้พลวัตรของการประเมิน ตามแผนการจัดการเรียนรู้  
            Advertisement 

 

ข้อสอบ n คะแนนเตม็ 
X  S.D. t 

ก่อนเรียน 20 10 4.85 0.99 
17.17* 

หลงัเรียน 20 10 7.60 1.10 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากตาราง 3 พบวา่นกัเรียนท าคะแนนข้อสอบหลงัเรียนสงูกวา่คะแนนข้อสอบก่อนเรียน 
โดยเฉล่ียนกัเรียนท าคะแนนข้อสอบก่อนเรียนได้ 4.85 และท าคะแนนข้อสอบหลงัเรียนได้ 7.60 เมื่อ
วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษก่อนและหลงัการสอนโดยใช้พลวตัร
ของการประเมินตามแผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง Advertisement พบวา่แตกตา่งกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
ตาราง 4 แสดงการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อน 
            และหลังการสอนโดยใช้พลวัตรของการประเมิน ตามแผนการจัดการเรียนรู้  
            News 

ข้อสอบ n คะแนนเตม็ 
X  S.D. t 

ก่อนเรียน 20 10 3.75 1.02 
24.22* 

หลงัเรียน 20 10 6.40 1.10 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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จากตาราง 4 พบวา่นกัเรียนท าคะแนนข้อสอบหลงัเรียนสงูกวา่คะแนนข้อสอบก่อนเรียน 
โดยเฉล่ียนกัเรียนท าคะแนนข้อสอบก่อนเรียนได้ 3.75 และท าคะแนนข้อสอบหลงัเรียนได้ 6.40 เมื่อ
วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษก่อนและหลงัการสอนโดยใช้พลวตัร
ของการประเมินตามแผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง News  พบวา่แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  
ตาราง 5 แสดงการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อน 
            และหลังการสอนโดยใช้พลวัตรของการประเมิน ตามแผนการจัดการเรียนรู้  
            Cartoon 

ข้อสอบ n คะแนนเตม็ 
X  S.D. t 

ก่อนเรียน 20 10 3.75 1.02 
15.04* 

หลงัเรียน 20 10 6.95 1.36 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

              จากตาราง 5 พบวา่นกัเรียนท าคะแนนข้อสอบหลงัเรียนสงูกวา่คะแนนข้อสอบก่อนเรียน 
โดยเฉล่ียนกัเรียนท าคะแนนข้อสอบก่อนเรียนได้ 3.75 และท าคะแนนข้อสอบหลงัเรียนได้ 6.95 เมื่อ
วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษก่อนและหลงัการสอนโดยใช้พลวตัร
ของการประเมินตามแผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง Cartoon  พบวา่แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
ตาราง 6 แสดงการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อน 
            และหลังการสอนโดยใช้พลวัตรของการประเมิน ตามแผนการจัดการเรียนรู้  
            Poem 

ข้อสอบ n คะแนนเตม็ 
X  S.D. t 

ก่อนเรียน 20 10 3.80 1.01 
15.90* 

หลงัเรียน 20 10 6.40 1.10 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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              จากตาราง 6 พบวา่นกัเรียนท าคะแนนข้อสอบหลงัเรียนสงูกวา่คะแนนข้อสอบก่อนเรียน 
โดยเฉล่ียนกัเรียนท าคะแนนข้อสอบก่อนเรียนได้ 3.80 และท าคะแนนข้อสอบหลงัเรียนได้ 6.40 เมื่อ
วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษก่อนและหลงัการสอนโดยใช้พลวตัร
ของการประเมินตามแผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง Poem  พบวา่แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 

จากผลการวิเคราะห์ตามตาราง 3-6 สามารถเปรียบเทียบพฒันาการความสามารถในการ
อา่นภาษาองักฤษจากการท าคะแนนข้อสอบโดยเฉล่ียของนกัเรียนก่อนและหลงัการสอนโดยใช้พล
วตัรของการประเมิน ตามแผนการจดัการเรียนรู้ทัง้ 4 แผน  มีรายละเอียดดงัแสดงใน ตาราง 7ดงันี ้

ตาราง 7 แสดงการเปรียบเทียบพัฒนาการความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของ 
           นักเรียนก่อนและหลังการสอนโดยใช้พลวัตรของการประเมิน ตามแผนการ 
           จัดการเรียนรู้ทัง้ 4 แผน   

ข้อสอบ ก่อนเรียน หลงัเรียน พฒันาการ 
แผนการจดัการเรียนรู้ Advertisement 4.85 7.60 2.75 
แผนการจดัการเรียนรู้ News 3.75 6.40 2.65 
แผนการจดัการเรียนรู้ Cartoon 3.75 6.95 3.20 
แผนการจดัการเรียนรู้ Poem 3.80 6.40 2.60 

              
            จากตาราง 7 พบวา่นกัเรียนมีพฒันาการความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษประเภท
Cartoon สงูท่ีสดุ ได้คะแนนพฒันาการเท่ากบั 3.20 รองลงมาคือ ความสามารถในการอา่น
ภาษาองักฤษประเภท Advertisement ได้คะแนนพฒันาการเท่ากบั 2.75 ความสามารถในการอา่น
ภาษาองักฤษประเภท News ได้คะแนนพฒันาการเท่ากบั 2.65และ ความสามารถในการอา่น
ภาษาองักฤษประเภท Poem ต ่าท่ีสดุ ได้คะแนนพฒันาการเท่ากบั 2.60 

 



 
 

บทที่  5 
 

บทสรุป 
 
สรุปผลการวจิัย 
             การศกึษาเร่ืองผลของการสอนโดยใช้พลวตัรของการประเมินท่ีมีตอ่ความสามารถในการ 
อา่นภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 สามารถสรุปผลการวิจยัได้วา่ ความสามารถ 
ในการอา่นภาษาองักฤษ ก่อนและหลงัเรียนของนกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้พลวตัรของการ
ประเมิน แตกตา่งกนั  โดยความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษ  หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนและ
มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษของนกัเรียนก่อนและหลงัการ 
สอนโดยใช้พลวตัรของการ จ าแนกตามแผนการจดัการเรียนรู้ทัง้ 4 แผน  สามารถสรุปได้วา่ 
ความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษ ก่อนและหลงัเรียนของนกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้พล
วตัรของการประเมิน จ าแนกตามแผนการจดัการเรียนรู้ทัง้ 4 แผน แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  
อภปิรายผล 
             1.  จากผลการวดัความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษของนกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดย
ใช้พลวตัรของการประเมิน พบวา่ นกัเรียนมีความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษหลงัเรียนสงูขึน้ 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีคา่ t-test เท่ากบั 15.16 สาเหตอุาจเน่ืองมาจาก การใช้
รูปแบบการสอนอา่นโดยใช้พลวตัรของการประเมิน ซึ่งเป็นวิธีการประเมินผลการสอนโดยใช้การ
ทดสอบก่อนเรียน การอธิบายเทคนิค วิธีการ เนือ้หาเพ่ือพฒันาการตอบสนองตอ่เคร่ืองมือการฝึก
ทกัษะ โดยมุง่ไปท่ีกระบวนการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและสมัพนัธ์กนัระหวา่งการการประเมิน
และการอธิบายและการให้เทคนิค วิธีการ เนือ้หาเพ่ือความเข้าใจ มีการได้รับความช่วยเหลือจาก
เพ่ือนและครูผู้สอน และการทดสอบหลงัเรียนซ า้อีกครัง้เพ่ือพฒันาความคิดและทกัษะกระบวนการ
แก้ไขปัญหาและน าไปสูก่ารประเมินตามความสามารถของผู้เรียนซึ่ง เชพเพิร์ด (Shepard, L.  A. 
2000, online) กลา่ววา่พลวตัรของการประเมินเป็นการประเมินแบบท่ีมีการปฏิสมัพนัธ์ ส่ือสาร
ระหวา่งกนัซึ่งครูสามารถจะจดัให้มีความช่วยเหลือนกัเรียนและเป็นสว่นหนึ่งของการประเมิน การ์บ 
(Garb, 2004,pp.5-10, online) ได้กลา่วถึงกรอบโครงสร้าง (Model) ของ การสอนโดยใช้พลวตัร
ของการประเมินไว้ 3 ขัน้ตอน คือ ทดสอบก่อน นกัเรียน ขัน้สอน และทดสอบซ า้ ดงัจากผลการวิจยั
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ของ โคซูลิน และการ์บ (Kozulin and Garb, 2008, online) ท่ีพบวา่ นกัเรียนสามารถพฒันา
ศกัยภาพการเรียนรู้เร่ืองความเข้าใจเก่ียวกบัข้อความท่ีตนอา่นได้ หากมีการสอนโครงสร้างทาง
ไวยากรณ์พืน้ฐานท่ีปรากฏในข้อความท่ีอา่น และสอนกลยทุธการอา่นท่ีหลากหลายเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการตอบค าถาม การใช้พลวตัรของการประเมินช่วยให้นกัเรียนได้รับการถ่ายทอดความรู้
ท่ีเป็นขัน้ตอนการสอนโดยใช้พลวตัรของงการประเมินอย่างถกูต้องและแมน่ย าท าให้นกัเรียน
สามารถพฒันาการเรียนรู้ได้ 

           2. จากคะแนนด้านความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษของนกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดย
ใช้พลวตัรของการประเมิน พบวา่ นกัเรียนมีความสามารถในด้านการอา่นประเภทการ์ตนูสงูท่ีสดุ 
ทัง้นีอ้าจจะเป็นเพราะวา่นกัเรียนได้เรียนรู้วิธีการค้นหาค าตอบจากการใช้แนวคิดแบบพลวตัร
มาแล้วจากบทอา่นโฆษณาและขา่วจึงท าให้รู้จกัแนวทางในการหาค าตอบและเร่ิมคุ้นเคยกบัวิธีการ
ท่ีครูน าเสนอประกอบกบัผู้ วิจยัได้คดัเลือกบทการ์ตนูท่ีมีเนือ้หาเหมาะสมกบัระดบัของผู้เรียนและ
เลือกระดบัค าถามให้อยู่ในระดบัเดียวกบัแบบทดสอบวดัความสามารถทางด้านการอา่นซึ่งผู้ วิจยัได้
น ามาจาก ข้อสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน)  วิชาภาษาองักฤษ (GAT Englis ) พ.ศ. 2552 สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน)  วิชาภาษาองักฤษ (O-NET English) พ.ศ. 2553 และ ตวัอย่างข้อสอบเข้า
มหาวิทยาลยั คมัภีร์ภาษาองักฤษ Entrance โดย พยทุธ เตียวรัตนกลุพ.ศ. 2553  โดยนกัเรียน
สามารถหาค าตอบได้จากในบริบทนัน้ๆ ส าหรับประเภทการอา่นท่ีนกัเรียนมีความสามารถในการ
อา่นต ่า คือ การอา่นบทร้อยกรอง ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะวา่การอา่นบทร้อยกรองนัน้นกัเรียนต้องมีการ
คิดและตีความขณะท่ีอา่นไปด้วย รวมถึงต้องมีการวิเคราะห์จดุมุง่หมายและความรู้สกึของกวี  จึง
ท าให้นกัเรียนมีความสามารถในการอา่นต ่ากวา่ประเภทของการอา่น อ่ืน  ๆ 

ข้อเสนอแนะ 

     ข้อเสนอแนะด้านการน าผลการวจิัยไปใช้ 

               จากผลการวิจยั เร่ือง ผลของการสอนโดยใช้พลวตัรของการประเมินท่ีมีตอ่ความสามารถ 
ในการอา่นภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 พบวา่ผลของการสอนอา่น
ภาษาองักฤษโดยใช้พลวตัรของการประเมินสามารถท าให้ความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษ
ของนกัเรียนสงูขึน้จริง ผู้ วิจยัขอเสนอแนะวา่ควรน าวิธีการสอนอา่นภาษาองักฤษโดยใช้พลวตัรของ
การประเมินไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนในชัน้เรียน โดยในขัน้ก่อนการอา่นครูควรแนะน า
เทคนิควิธีการท่ีเป็นประโยชน์ให้กบันกัเรียนให้มากท่ีสดุ ในขัน้การอา่นให้นกัเรียนได้ใช้เทคนิควิธีท่ี
เรียนรู้มาท่ีหลากหลาย มีปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือนและครูให้มาก โดยครูต้องเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้
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ซกัถามปัญหากนัในกลุม่เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั และในขัน้หลงัการอา่นนกัเรียนต้องสามารถ
ถ่ายโอนความรู้และแสดงความคิดเห็นได้ 

     ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยครัง้ต่อไป 

1. ควรมีการศกึษาวิจยัผลของการสอนโดยใช้พลวตัรของการประเมินท่ีมีตอ่ความสามารถ 
ในการอา่นภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 กบันกัเรียนในระดบัชัน้อ่ืน  ๆตอ่ไป 

2. ควรมีการศกึษาวิจยัโดยน าวิธีการสอนโดยใช้พลวตัรของการประเมินไปใช้กบัการ 
สอนภาษาองักฤษในทกัษะด้านอ่ืนๆด้วย  เช่น ทกัษะการฟัง ทกัษะการพดู  และทกัษะการเขียน 
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1. อาจารย์รณิดา อินทร์ฉ ่า  ครูช านาญการพิเศษ   
    โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค์ 
2. อาจารย์สภุาวิตา   บตุรกฤตติกลุ    ครูช านาญการพิเศษ   
    โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั   

อ าเภอหนองขาหย่าง จงัหวดัอทุยัธานี 
3. อาจารย์แสงสรีุย์   ธรรมปรัชญา  ครูช านาญการพิเศษ   
    โรงเรียนนครสวรรค ์

อ าเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค์ 
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แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้พลวตัรของการประเมิน 
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กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาองักฤษ) ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 พฒันาทกัษะการอา่น เร่ือง   โฆษณา (Advertisement) 3   ชัว่โมง 
 
 
มาตรฐานการเรียนรู้   
มาตรฐาน ต.1.1   เข้าใจกระบวนการฟังและอา่น  สามารถตีความเร่ืองท่ีฟังและอา่นจากสื่อ
    ประเภทตา่งๆและน าความรู้มาใช้อย่างมีวิจารณญาณ  
มาตรฐาน ต 1.2  มีทกัษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมลูขา่วสาร แสดง

ความรู้สกึ และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ต 1.3  น าเสนอข้อมลูขา่วสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเร่ืองตา่ง  ๆ

โดยการพดูและการเขียน 
สาระส าคัญ  

การอา่นเก่ียวกบัโฆษณา แล้วสามารถจบัใจความส าคญัและรายละเอียด รวมทัง้เข้าใจความหมาย
และโครงสร้างของค าศพัท์และส านวนท่ีเก่ียวข้อง เป็นทกัษะท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวนัและ
การศกึษาในขัน้สงู 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. นกัเรียนสามารถจ าแนก แยกแยะ และบอกรายละเอียดของโฆษณาท่ีอา่นได้ 
2. นกัเรียนสามารถใช้เทคนิคการ Scanning และ Skimming ตอบค าถามได้ 

 
สาระการเรียนรู้ 

1. ประเภทของโฆษณา 
2. เทคนิคการ Scanning และ Skimming 

 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
Pre-reading 
  1. นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

2. น าเข้าสูก่ารอา่นโฆษณา โดยถามนกัเรียนวา่การอา่นโฆษณา นกัเรียนสงัเกตและอา่นอะไรเป็น
อนัดบัแรก เขียนไว้บนกระดาน 
 - What information do you look for in the advertisement? 
                  (picture, language, title, etc.)  
3. นกัเรียนท ากิจกรรมในใบกิจกรรมท่ี 1 Advertisement แล้วตอบค าถาม 
4. นกัเรียนอาสาสมคัรออกมาน าเสนอข้อมลูตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 4 นกัเรียนท่ีเหลือช่วยกนัเพ่ิมเติม
ข้อมลูให้ครบถ้วนและถกูต้อง 
5. แนะน านกัเรียนวา่ข้อมลูเหลา่นีค้ือข้อมลูท่ีจะช่วยให้นกัเรียนอา่นโฆษณาให้เข้าใจ 

 
While-reading:  
     1. Modeling 

1.1 อธิบายเทคนิคในการอา่นแบบ  Skimming และ Scanning  
1. อา่นแบบข้ามค า (Skimming) เป็นการอา่นเร็วอย่างหนึ่ง คือจะอา่นด้วยความเร็ว 

คอ่นข้างสงู การอา่นแบบนีจ้ะไมต้่องอา่นทกุค า  จะอา่นข้ามค าหรือข้อความเป็นตอนๆ ไป อาจจะเป็นค า 
ประโยค หรือบรรทดัๆไป ไมต่ิดตอ่กนัก็ได้ กลา่วคืออาจจะอา่นตอนนีก้่อนแล้วข้ามไปประมาณสี่หรือห้า
ประโยค จึงจะอา่นข้อความตอนใหมต่อ่ไป ถ้าเห็นวา่จ าเป็นและส าคญั การอา่นในลกัษณะนี ้ผู้อา่นทราบดีวา่ 
เนือ้หาบางประการจะขาดหายไป เป็นการอา่นแบบรวดเร็วเพ่ือมุง่จบัใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอา่นวา่เร่ือง
นัน้ๆเก่ียวกบัเร่ืองอะไร โดยปกติประโยคใจความหลกัมกัจะอยู่ท่ีประโยคแรกหรือประโยคสดุท้าย การอา่นแบบ
นีม้ีจดุมุง่หมายท่ีส าคญัอยู่ 2 ประการ คือ  
   1. เพ่ือจบัสาระหรือใจความส าคญัโดยทัว่ไป 
 2. เพ่ือเข้าใจรายละเอียดท่ีส าคญับางอย่างเท่านัน้ 

2. อ่านแบบกวาดสายตา (Scanning)  เป็นเทคนิคการอ่านเร็วอีกวิธีหนึ่งโดยใช ้
สายตาอ่านกวาดข้อความอย่างคร่าวๆ และรวดเร็ว การอ่านแบบนี้มีจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อค้นหาข้อมูลหรือ
ค าตอบเฉพาะส าหรับค าถามบางข้อที่ต้องการเท่านั้น เช่น ขณะที่เราค้นหารายชื่อหรือเลขหมายโทรศัพท์ใน
สมุดโทรศัพท์ เป็นต้น ดังนั้น ขณะที่เราอ่านกวาดสายตาไปอย่างรวดเร็วนี้เราจะละทิ้งค าต่างๆ ที่ไม่ต้องการ
หรือเก่ียวข้องไป แต่จะมุ่งหารายชื่อ วัน เดือน ปี ตัวเลข หรือข้อมูลเฉพาะบางอย่างเท่านั้น เพื่อจะได้น าเอา
มาอ้างอิงหรือสนับสนุนทฤษฎีหรือแนวความคิดที่ต้องการบางอย่างของเราให้ชัดเจนและมีน้ าหนักมาก
ยิ่งขึ้น 
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3. ยุทธศาสตร์การอ่าน Advertisement 
1. อ่าน Advertisement อย่างรวดเร็ว 
2. อา่นค าถาม 
3. ตอบค าถามท่ีเก่ียวกบั main idea ก่อน แล้วจึงตอบค าถามอ่ืนๆ ท่ีอ้างอิงใน 

Advertisement 
4. ใช้สว่นท่ีขีดเส้นใต้หรือตวัพิพม์หนา เพ่ือช่วยในการหาค าตอบ 

 1.2 ครูยกตวัอย่างค าถามท่ีมกัใช้ส าหรับการอา่นเพ่ือหารายละเอียดในโฆษณา   ได้แก่  
- What is the ad about? 
- What signs and symbols do we find? 
- What mood does the ad create? 
- Where can we find this ad? 
-  What is the purpose of this ad? 
- Who should this Advertisement interest the most? 
- If there are figures (men, women, children, animals) what are they like?  
- What can be said about their facial expressions, poses, appearances, 
education, occupation, relationships (of one to the other)? 
- What about language used? (humor, alliteration, definition of life, 
comparison, sexual, motivation, inviting, guiding, recommendation) 

  1.3 อธิบายค าตอบของแตล่ะข้อจากใบความรู้ท่ี1 (ภาคผนวก) โดยใช้เทคนิค Skimming และ 
Scanning  
                          

                ใบความรู้ท่ี 1     เทคนิคในการตอบค าถามแบบ Skimming and Scanning 
 

                            1).           
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ค าถาม 

1. What is the ad about? 
ครู :  ครูใช้เทคนิคการอา่นแบบ skimming อา่นข้อความทัง้หมดเพ่ือประมวลวา่น่าจะเก่ียวกบัเร่ืองอะไร 
ค าตอบท่ีได้คือ “ It is about the restaurant” โดยสงัเกตจากค าวา่ “family restaurant” และ ค าวา่ 
“homemade meal” 

2. Where can we find this ad? 
ครู :  ครูตอบค าถามนีโ้ดยเดาค าตอบจากพืน้ความรู้เดิมและประสบการณ์ โฆษณาลกัษณะนีม้กัปรากฏใน
หนงัสือนิตยสารเป็นสว่นใหญ่ (We can find it in the magazine.) 

3. Where can you find this place? 
ครู : ค าถาม Where can you find this place? เป็นการถามหาสถานท่ี ท่ีอยู่สิ่งท่ีต้องมองหาคือ เลขท่ี ท่ีอยู่ ช่ือ
ถนน (Street/St.)โดยใช้เทคนิค Scanning ในการหาค าตอบ 

4. For what purpose is the number: 905-722-4102 given? For us to call when we want……. 
ครู : ครูแนะน าให้นกัเรียนหาค าตอบโดยใช้เทคนิค Scanning โดยหาจากเบอร์โทรศพัท์ในโฆษณา  ค าตอบอยู่
บรรทดัข้างลา่งเบอร์โทรศพัท์  คือ “ Call Ahead to Book Your Large Groups” 
 
                            2.)                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าถาม 
1.  What is the ad about? 
ครู :  ครูใช้เทคนิคการอา่นแบบ skimming อา่นข้อความทัง้หมดเพ่ือประมวลวา่น่าจะเก่ียวกบัเร่ืองอะไร 
ค าตอบท่ีได้คือ ( It is  about  the steam  room service.) โดยสงัเกตจากรูปภาพและมีค าส าคญัคือค าวา่ 
steam room บอกให้รู้วา่เก่ียวกบัการนวดในห้อง  steam  room service 
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2.  Where can we find this ad? 
ครู :  ครูตอบค าถามนีโ้ดยเดาค าตอบจากพืน้ความรู้เดิมและประสบการณ์ โฆษณาลกัษณะนีม้กัปรากฏใน
หนงัสือนิตยสารเป็นสว่นใหญ่ (We can find it in the magazine or brochure at the guest house.) 
3.  How much does it cost? 

ครู : ค าถาม How much does it cost? เป็นการถามราคาของสินค้านัน้ๆวา่มีราคาเท่าไหร่ หน่วยท่ีได้ต้องเป็น
สกลุเงินในท่ีนีค้ือ (Baht) ค าตอบคือ (250 Baht for Inhouse guest/300 Baht for outside guest) โดยใช้
เทคนิค Scanning ในการหาค าตอบ 
4. Who should this Advertisement interest the most? 
ครู : ค าถาม  Who should this Advertisement interest the most? เป็นการถามวา่ใครคือเป้าหมายของการ
โฆษณานี ้ค าตอบคือ ทัง้  Inhouse guest และ outside guest   โดยใช้เทคนิค Scanning  
ในการหาค าตอบ 
     2. Guided practice and checking for understanding  

2.1 นกัเรียนแตล่ะคนอา่นโฆษณาจากใบกิจกรรมท่ี 1และ2 Advertisement 1,2 (ภาคผนวก ) แล้ว
ตอบค าถาม 

 2.2 ครูและนกัเรียนช่วยกนัตรวจค าตอบบนกระดาน นกัเรียนบอกเทคนิคในการหาค าตอบของ
นกัเรียน โดยครูเพ่ิมเติมค าตอบท่ีสามารถเป็นไปได้ 
Post-reading 

1. นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
2. ตรวจค าตอบแบบทดสอบก่อน-หลงัเรียนจากแบบเฉลยพร้อมกนั 

Independent practice 
  นกัเรียนน าโฆษณามาคนละ 1 ชิน้ แล้วจบักลุม่ละ 4 คน แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัโฆษณาท่ีตน
น ามาวา่เก่ียวกบัอะไร น่าสนใจหรือไม ่ชอบ/ไมช่อบอย่างไร แลกเปลี่ยนความเห็นกนัในกลุม่ เลือกโฆษณาท่ี
กลุม่ชอบท่ีสดุพร้อมแสดงเหตผุล 
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ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

1 ใบความรู้ท่ี 1 เร่ือง เทคนิคในการตอบค าถามแบบ Skimming and Scanning 
2 ใบกิจกรรมท่ี 1  เร่ือง  Advertisement 1 
3 ใบกิจกรรมท่ี 2  เร่ือง Advertisement 2 
4 แบบเฉลยใบความรู้ท่ี 1 เร่ือง เทคนิคในการตอบค าถามแบบ Skimming and Scanning 
5 แบบเฉลยใบกิจกรรมท่ี 1  เร่ือง Advertisement 1 
6 แบบเฉลยใบกิจกรรมท่ี 2  เร่ือง Advertisement 2 
7 แผน่พบัโฆษณา 
8 สืบค้นทางอินเตอร์เน็ต 

 
การวัดและประเมินผล 
 

1. สงัเกต/ประเมิน การท ากิจกรรม 
2. ประเมินจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน 
3. ประเมินการท ากิจกรรมจากใบกิจกรรมท่ี 1 เร่ือง Advertisement 1 
4. ประเมินการท ากิจกรรมจากใบกิจกรรมท่ี 2 เร่ือง Advertisement 2 
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บันทกึผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1.  สรุปผลการเรียนรู้  (จ านวนนกัเรียน ......คน ) 
………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2.  ปัญหาและอปุสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
        

ลงช่ือ …………………………………… 
     (                                                      ) 

ต าแหน่ง   ครู 
วนัท่ี ...........เดือน .......................พ.ศ. .............  
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ใบความรู้ท่ี 1 
เร่ือง:เทคนิคในการตอบค าถามแบบ Skimming and Scanning  

Read the Advertisement and answer the questions. 
1).  

 
 

Questions: 
1. What is the ad about? 

………………………………………………………………………………………………………… 
2. Where can we find this ad? 

………………………………………………………………………………………………………… 
3. Where can you find this place? 

………………………………………………………………………………………………………… 
4. For what purpose is the number: 905-722-4102 given? For us to call when we want……. 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 61 

 
2) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Questions: 

1. What is the ad about? 
………………………………………………………………………………………………………… 

2. Where can we find this ad? 
………………………………………………………………………………………………………… 

3. How much does it cost? 
………………………………………………………………………………………………………… 

4. Who should this Advertisement interest the most? 
………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบกิจกรรมท่ี 1 
Advertisement 1 

Direction:Read the Advertisement and answer the questions. 

 
 
Questions: 

1. Where can we find this ad? 
……………………………………………………………………………………………………….. 

2. What is the Office Name? 
……………………………………………………………………………………………………….. 

3. Where is the place of contact? 
……………………………………………………………………………………………………….. 

4. What is the position do they need? 
……………………………………………………………………………………………………….. 
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ใบกิจกรรมท่ี 2 
Advertisement 2 

Direction:Read the Advertisement below and circle the best answer for the questions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. What is the purpose of this ad? 
a. To persuade you about the historic place. 
b. To persuade the readers to enjoy themselves in a park. 
c. To tell the readers to see the past to life. 
d. To show you how the living things live in the museum. 

2. What frighten the horse? 
a. Crow  c. Small animal 
b. Machine  d. Motoring 

3. It is the most likely that this advertisement is found………………………… 
a. At a bus stop 
b. In a travel brochure 
c. In a department’s cotalogue 
d. In a shopper’s guide 

4. Which of the following is the most suitable title for this ad? 
a. Interesting living museum 
b. Past coming alive at Ferrymead 
c. Remembering good all days 
d.  Admiring magnificent horses 

 
 

 Don’t just imagine the good old days live them at Ferrymead, the historic park. Let’s 
the “Hall of wheels” take you back in time when motoring was a new fanged notion that 
scared the horses. Admire the craftsmanship that went into the careful restoration of those 
magnificent fire engines. Ride the tram, or catch the train…..it’s all waiting for you at 
Ferrymead, the living museum that brings the past to life.  

(Reading Techmiques For Top Scores 1994, P.286) 
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เฉลย ใบกิจกรรมท่ี 1 
Advertisement 1 

 

 
 
Questions: 

1. Where can we find this ad? 
(In the newspaper) 

2. What is the Office Name? 
(German-Thai Chamber of Commerce) 

3. Where is the place of contact? 
(25th Floor, Empire Tower 3, 195 South Sathorn Road, Yannawa Sathorn, Bangkok 12120 
Thailand) 

4. What is the position do they need? 
(Purchasing  Representative) 
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เฉลยใบกิจกรรมท่ี 2 
Advertisement 2 

Direction:Read the Advertisement below and circle the best answer for the questions. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. What is the purpose of this ad? 

a. To persuade you about the historic place. 
b. To persuade the readers to enjoy themselves in a park. 
c. To tell the readers to see the past to life. 
d. To show you how the living things live in the museum. 

2. What frighten the horse? 
a. Crow  b. Machine  c. Small animal  d. Motoring 

3. It is the most likely that this advertisement is found………………………… 
a. At a bus stop 
b. In a travel brochure 
c. In a department’s catalogue 
d. In a shopper’s guide 

4. Which of the following is the most suitable title for this ad? 
a. Interesting living museum 
b. Past coming alive at Ferrymead 
c. Remembering good all days 
d.  Admiring magnificent horses 

 
Answer: 1.  b.  2. d  3. b  4. b 

 Don’t just imagine the good old days live them at Ferrymead, the historic park. Let’s 
the “Hall of wheels” take you back in time when motoring was a new fanged notion that 
scared the horses. Admire the craftsmanship that went into the careful restoration of those 
magnificent fire engines. Ride the tram, or catch the train…..it’s all waiting for you at 
Ferrymead, the living museum that brings the past to life.  

(Reading Techmiques For Top Scores 1994, P.286) 
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กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาองักฤษ) ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 พฒันาทกัษะการอา่น เร่ือง   ขา่ว (News) 3   ชัว่โมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู้   
มาตรฐาน ต 1.1  เข้าใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและอา่นจากสื่อประเภทตา่ง  ๆและแสดงความ

คิดเห็นอย่างมีเหตผุล 
มาตรฐาน ต 1.2  มีทกัษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมลูขา่วสาร แสดง

ความรู้สกึ และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ต 1.3  น าเสนอข้อมลูขา่วสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเร่ืองตา่ง  ๆ

โดยการพดูและการเขียน 
 
สาระส าคัญ  
 การอา่นขา่วเพ่ือเก็บรายละเอียด จ าเป็นต้องใช้เทคนิคการอา่นท่ีหลากหลาย เพ่ือน าไปใช้ในการรับรู้
ขา่วสารจากสื่อสิ่งพิมพ์ตา่งๆในชีวิตประจ าวนั 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.  นกัเรียนบอกสว่นตา่งๆของขา่วได้ 

2.  นกัเรียนสามารถใช้เทคนิคการอา่นแบบ  Skimming และ Scanning เพ่ือตอบค าถามจากขา่วท่ี
อา่นได้ 

 
สาระการเรียนรู้ 

1. สว่นประกอบของขา่ว 
2. เทคนิคการอา่นแบบ Skimming และ Scanning 

 
 
 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
Pre-reading 
  1. นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

2. สนทนาซกัถามนกัเรียนเร่ืองการเลือกอา่นขา่วในหนงัสือพิมพ์ นกัเรียนมกัสนใจเลือกอา่นขา่ว
ประเภท ไหน 
3. สนทนาซกัถามเก่ียวกบัองค์ประกอบของขา่ว เพ่ือตรวจสอบเอาความรู้เดิมของนกัเรียน 
4. ครูน าขา่วในหนงัสือพิมพ์ท่ีเลือกมาเป็นตวัอย่าง (ใบความรู้ท่ี 1) และทบทวนถึงสว่นตา่งๆในขา่วให้

นกัเรียนทราบอีกครัง้  ดงันี ้
 4.1  Headline  (พาดหวัขา่ว) จะต้องเป็นประโยคหรือวลีท่ีสัน้กะทดัรัดได้ใจความและเร้าใจ

  ให้อา่น  
  4 .2  Lead (บทน า) จะช่วยบอกให้ผู้อา่นรู้เนือ้ความของขา่วโดยย่อวา่  ใคร (Who)  ท าอะไร 
  (Did what) ท่ีไหน (Where)  กบัใคร  (With whom) เมื่อไร (When) อย่างไร (How)  และ 
   เพราะอะไร (Why) 

4.3  Details (รายละเอียดของขา่ว) ทัง้หมดเก่ียวกบัเหตกุารณ์  บคุคลท่ีเก่ียวข้อง ความ 
คิดเห็นบางประการต้องอา่นในสว่นของ Details  

 4 .4  Source and agency (แหลง่ขา่วและส านกัขา่ว)  
 5 . นกัเรียนท ากิจกรรมขา่วจากเคร่ืองฉายทึบแสง (ใบความรู้ท่ี 2  ) โดยช่วยกนัหาค าตอบเป็นคู ่เมื่อ
เสร็จแล้วครูและนกัเรียนช่วยกนัอภิปรายค าตอบปากเปลา่พร้อมกนัถึงสว่นตา่งๆของขา่ววา่ขา่วนีป้ระกอบด้วย
อะไรบ้าง 
 6 . นกัเรียนอาสาสมคัรออกมาช่วยครูเขียนสว่นตา่งๆของขา่วท่ีเพ่ือนตอบลงในแผน่กิจกรรมขา่วบน
เคร่ืองฉายทึบแสง 

7. ตรวจค าตอบพร้อมกนัถึงสว่นตา่งๆของขา่ว 
 8. นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปถึงสว่นตา่งๆของขา่วเพราะหากนกัเรียนเข้าใจและสามารถแยกแยะสว่น
ตา่งๆของขา่วได้จะท าให้อา่นขา่วได้เข้าใจได้เร็วและง่ายขึน้ 

While-reading:  
1. Modeling 

 1.1  อธิบายขัน้ตอน  วิธีการในการอา่นขา่วอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ครู: การอา่นขา่วนัน้เราควรทราบถึงขัน้ตอนและวิธีการอา่นขา่วเพ่ือท่ีจะท าให้เราอา่นขา่วได้เร็วและ
เข้าใจ   โดยมีขัน้ตอนและวิธีการในการอา่นขา่วแบบง่ายๆดงันี ้

 1.1  อา่น  Headline ให้เข้าใจเพ่ือจะได้รู้วา่ใครท าอะไร (Who did what) 
 1.2 คาดคิดเหตกุารณ์ตอ่ไปของเร่ือง วา่จะมีใครเก่ียวข้องกบัเร่ืองนีแ้ละจบอย่างไร 
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 1.3 อา่นบทน า (Lead) ก็จะได้ใจความส าคญัของขา่วเพราะบทน าขา่วโดยสรุปให้ผู้อา่นได้รู้ 
 1.4 อา่นรายละเอียดของขา่ว (Detail) 

 1.2  ทบทวนเทคนิคการอา่นแบบ Skimming และ Scanning  การอา่นขา่วนัน้จ าเป็นต้องใช้เทคนิค 
ทัง้ Skimming และ Scanning ในการอา่นเพ่ือความเข้าใจ และต้องตอบค าถามให้ได้ก่อนวา่  Who, What , 
Where , When และ How เพ่ือใช้ในการตอบ ค าถาม 

1.3 ยกตวัอย่างขา่วบนเคร่ืองฉายทึบแสง  อธิบายท่ีมาของค าตอบและเทคนิคการอา่น  เพ่ือใช้เป็น
ตวัอย่างในการสอนเทคนิคการอา่นขา่วให้กบันกัเรียน 

ใบความรู้ท่ี 1 
เร่ือง: เทคนิคในการอ่านข่าว 

 
 

BIG WIN  
Thai team beats Pakistan  
The Thai under -15 Asian school championship football team beats  
Pakistan .The score was 29 to 0 .  
The game was at Bangkok’s Thephasdin Stadium on July 20.  
Thailand scored 20 goals in the first half and 9 goals in the second half.  
(Source : Student Weekly, August 4, 2008) 
  
 

ค าถาม 1  :  What is the news about?  
ครู : ในการตอบค าถามข้อนีเ้ทคนิคท่ีครูจะต้องใช้เทคนิคการ  skimming  โดยการอา่นขา่วทัง้หมดโดยรวม
เพ่ือให้รู้วา่ขา่วนีเ้ก่ียวกบัอะไร สว่นใหญ่ประโยคหลกัมกัจะอยู่ต้นประโยค ครูเลยรู้วา่ขา่วเร่ืองนีเ้ก่ียวกบั การ
แขง่ขนัฟตุบอล ระหวา่ง ไทย กบั ปากีสถาน ค าตอบคือ It’s about the football game. 
 ค าถาม 2  :  Where did this news take place?  
ครู : ในการตอบค าถามข้อนีเ้ทคนิคท่ีครูจะต้องใช้เทคนิคการ scanning เพ่ือหาค าตอบเก่ียวกบัสถานท่ีให้ได้
เพราะ Where ซึ่งมีความหมายวา่ “ท่ีไหน”  เป็นค าถามท่ีใช้ถามสถานท่ี  ดงันัน้ครูก็หาเฉพาะช่ือสถานท่ีเท่านัน้

ส าหรับค าถามข้อนี ้ และค าตอบท่ีได้ก็คือ  The game was at Bangkok’s Thephasdin Stadium. ในบรรทดั
ท่ี 5 
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 ค าถาม 3  :  What is the score? 
ครู:  เช่นกนัส าหรับข้อนีย้งัคงใช้เทคนิคการ scanning เพ่ือหาค าตอบเฉพาะคะแนนซึ่งเป็นตวัเลข  ในข้อนีเ้รารู้

วา่ต้องมองหาตวัเลข ค าตอบท่ีได้ก็คือ  The score was 29 to 0 . ในบรรทดัท่ี 4 
  
 ค าถาม 4  :  When was the game ?  
ครู:  ในข้อนีย้งัคงใช้เทคนิคเดิมคือการ Scanning เพ่ือหาค าตอบ  ส าหรับข้อนีค้ าถามถามด้วย “when” คือ

เหตกุารณ์นีเ้กิดขึน้เมื่อได ส่ิงท่ีต้องมองหาคือวนัท่ี ซึ่งค าตอบคือ It was on July 20.ในบรรทดัท่ี  5 
  
 ค าถาม 5 :  Who is the winner? 
ครู: ในข้อนีเ้ราก็หาแตค่ าตอบเฉพาะคือ ใครเป็นผู้ชนะในเกมการแขง่ขนัฟตุบอล เราใช้การ Skimming มาหา

ค าตอบโดยดจูากประโยคแรกของขา่ว คือ Thai team beats Pakistan มีความหมายวา่ ไทยเอาชนะ
ปากีสถาน ในบรรทดัท่ี 2 
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ใบความรู้ท่ี 2 

เร่ือง: News Structures 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูและนกัเรียนช่วยกนัระบ ุสว่นประกอบของขา่ว ดงัตอ่ไปนี ้
1. Headline  

 …………………………………………………………………………………………………………………. 
2. Lead 

………………………………….……………………….……………………………………………………….. 
3. Details  

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Source and agency  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. Guided practice and Checking for understanding 
  2.1 นกัเรียนอา่นขา่วจากใบกิจกรรมท่ี 1  แล้วช่วยกนัตอบค าถามท่ีก าหนดให้นกัเรียนช่วยกนัอภิปราย
แนวทางในการหาค าตอบ โดยมีครูเป็นผู้ช่วยชีแ้นวทางในการหาค าตอบกรณีท่ีนกัเรียนไมส่ามารถหาค าตอบ
ได้และตรวจค าตอบวา่ถกูต้องหรือไม ่
ครู:  หลงัจากท่ีนกัเรียนรู้เทคนิคในการอา่นขา่วและวิธีการหาค าตอบจากเร่ืองท่ีอา่นแล้ว ตอ่ไปนีใ้ห้นกัเรียนใช้
เทคนิคท่ีได้เรียนรู้ไปในการอา่นและตอบค าถามจากใบกิจกรรมท่ีครูแจกให้ 

Post-reading 
1. นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
2. ตรวจค าตอบแบบทดสอบก่อน-หลงัเรียนจากแบบเฉลยพร้อมกนั 

Independent practice 
  สุม่ตวัอย่างนกัเรียนออกมาเลา่ขา่วท่ีตนอา่นและสรุปให้เพ่ือนในห้องฟัง  

ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
1. ใบความรู้ท่ี 1 เร่ือง  BIG WIN  
2. ใบความรู้ท่ี 2 เร่ือง   Drunk sailor toward to safety  
3. ใบกิจกรรมท่ี 1  เร่ือง OH, BABY   
4. ใบกิจกรรมท่ี 2  เร่ือง Baby dies in hot car 
5. แบบเฉลยใบความรู้ท่ี 1เร่ือง  BIG WIN 
6. แบบเฉลยใบความรู้ท่ี 2 เร่ือง Baby dies in hot car 
7. แบบเฉลยใบกิจกรรมท่ี 1  เร่ือง  OH, BABY 
8. แบบเฉลยใบกิจกรรมท่ี 2  เร่ือง Baby dies in hot car 
9. เคร่ืองฉายทึบแสง 
10. หนงัสือพิมพ์ 
11. สืบค้นทางอินเตอร์เน็ต 

 
การวัดและประเมินผล 
 

1. สงัเกต/ประเมิน การท ากิจกรรม 
2. ประเมินจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน 
3. ประเมินการท ากิจกรรมจากใบกิจกรรมท่ี 1 เร่ือง Diet Pills May Hurt You 
4. ประเมินการท ากิจกรรมจากใบกิจกรรมท่ี 2 เร่ือง Fine for wrongful disposal 
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บันทกึผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1.  สรุปผลการเรียนรู้  (จ านวนนกัเรียน ......คน ) 
………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2.  ปัญหาและอปุสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
        

ลงช่ือ …………………………………… 
     (                                                      ) 

ต าแหน่ง   ครู 
วนัท่ี ...........เดือน .......................พ.ศ. .............  
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ใบความรู้ท่ี 1 
เร่ือง: เทคนิคในการอ่านข่าว 

 
 

BIG WIN  
Thai team beats Pakistan  
The Thai under -15 Asian school championship football team beats  
Pakistan .The score was 29 to 0 .  
The game was at Bangkok’s Thephasdin Stadium on July 20.  
Thailand scored 20 goals in the first half and 9 goals in the second half.  
(Source : Student Weekly, August 4, 2008) 
  
 

ค าถาม 1  :  What is the news about?  
………………………………………………………………………………………………………… 

 ค าถาม 2  :  Where did this news take place?  
………………………………………………………………………………………………………… 

 ค าถาม 3  :  What is the score? 
………………………………………………………………………………………………………… 

 ค าถาม 4  :  When was the game ?  
………………………………………………………………………………………………………… 
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เฉลยใบความรู้ท่ี 1 
เร่ือง: เทคนิคในการอ่านข่าว 

 
 

BIG WIN  
Thai team beats Pakistan  
The Thai under -15 Asian school championship football team beats  
Pakistan .The score was 29 to 0 .  
The game was at Bangkok’s Thephasdin Stadium on July 20.  
Thailand scored 20 goals in the first half and 9 goals in the second half.  
(Source : Student Weekly, August 4, 2008) 
  
 

ค าถาม 1  :  What is the news about?  
It’s about the football game. 

 ค าถาม 2  :  Where did this news take place?  

The game was at Bangkok’s Thephasdin Stadium.  
 ค าถาม 3  :  What is the score? 

The score was 29 to 0 . 
 ค าถาม 4  :  When was the game ?  

It was on July 20. 
 ค าถาม 5 :  Who is the winner? 

Thai team beats Pakistan  
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ใบความรู้ท่ี 2 

เร่ือง: News Structures 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูและนกัเรียนช่วยกนัระบ ุสว่นประกอบของขา่ว ดงัตอ่ไปนี ้
1. Headline  

 …………………………………………………………………………………………………………………. 
2. Lead 

………………………………….……………………….……………………………………………………….. 
3. Details  

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Source and agency  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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Source and 
Agency 

Headline 

Lead 

Details 

เฉลยใบความรู้ท่ี 2 

เร่ือง: NEWS Structures 
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ใบกิจกรรมท่ี 1 

Identify the News Structures. 
                                                 

OH, BABY  
Taxi driver has lucky day  
Even before taxi driver Saiyon Opas started his car, he felt sure it would  
be his lucky day. After all, it was July 7, 2007 , 7/7/07 on the calendar, and the  
licence plate on his taxi is Tor Yor 7777.  
On that day, a healthy baby was born in the back of his taxi. Saiyon said  
that a teenage couple flagged him down at about 4 a.m. on Soi Chang Wattana 5  
10, asking him to take them and a pregnant woman to a hospital.  
By the time they reached Soi Chang Wattana 6, he heard a baby crying.  
Saiyon said that he was glad the pregnant woman gave birth in his car-  
the first time that’s happened in his seven years behind the wheel.  
( Student Weekly, July 16, 2007 )  

 
 
ครูและนกัเรียนช่วยกนัระบ ุสว่นประกอบของขา่ว ดงัตอ่ไปนี ้

1. Headline  
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Lead 
………………………………….……………………….……………………………………………………….. 

3. Details  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

     4. Source and agency  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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นกัเรียนท างานเป็นคูเ่พ่ือช่วยกนัหาค าตอบของค าถามตอ่ไปนี ้ ครูและนกัเรียนช่วยกนัเฉลยค าตอบ พร้อม
บอกเทคนิควิธีการหาค าตอบของแตล่ะคู ่ 
 
Directions: Circle the best answer.  
1. When was the baby born?  
The baby was born on___________.  

a. July seventeen, 2007  b. July seven, 2007  
c. June seven, 2007   d. June seventeen, 2007  

2. Where was the baby born?  
a. In the taxi.    b. In the bus.  
c. In the van.    d. In the train  

3. How many passengers were there in the taxi before the baby was born?  
a. 2  b. 3   c. 4   d. 5  

4. The taxi driver felt___________.  
a. sad   b. happy  c. bored  d. angry  

5. Arrange the following sentences in the correct order.  
1. Two teenagers flagged him down about 4 a.m.  
2. He took the passengers to Soi Chang Wattana 6.  
3. The pregnant woman gave birth in his car.  
4. Saiyon felt sure it would be his lucky day.  

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

d. 1-4-3-2 
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เฉลยใบกิจกรรมท่ี 1 

Identify the News Structures. 
 

OH, BABY  
Taxi driver has lucky day  
Even before taxi driver Saiyon Opas started his car, he felt sure it would  
be his lucky day. After all, it was July 7, 2007 , 7/7/07 on the calendar, and the  
licence plate on his taxi is Tor Yor 7777.  
On that day, a healthy baby was born in the back of his taxi. Saiyon said  
that a teenage couple flagged him down at about 4 a.m. on Soi Chang Wattana 5  
10, asking him to take them and a pregnant woman to a hospital.  
By the time they reached Soi Chang Wattana 6, he heard a baby crying.  
Saiyon said that he was glad the pregnant woman gave birth in his car-  
the first time that’s happened in his seven years behind the wheel.  
( Student Weekly, July 16, 2007 )  

 
ครูและนกัเรียนช่วยกนัระบ ุสว่นประกอบของขา่ว ดงัตอ่ไปนี ้

1. Headline  
  OH, BABY  
2. Lead 

        Taxi driver has lucky day  
3. Details 

 Even before taxi driver Saiyon Opas started his car, he felt sure it would  
be his lucky day. After all, it was July 7, 2007 , 7/7/07 on the calendar, and the  
licence plate on his taxi is Tor Yor 7777.  
On that day, a healthy baby was born in the back of his taxi. Saiyon said  
that a teenage couple flagged him down at about 4 a.m. on Soi Chang Wattana 5  
10, asking him to take them and a pregnant woman to a hospital.  
By the time they reached Soi Chang Wattana 6, he heard a baby crying.  
4. Source and agency  
Student Weekly, July 16, 2007 
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นกัเรียนท างานเป็นคูเ่พ่ือช่วยกนัหาค าตอบของค าถามตอ่ไปนี ้ ครูและนกัเรียนช่วยกนัเฉลยค าตอบ พร้อม
บอกเทคนิควิธีการหาค าตอบของแตล่ะคู ่ 
 
Directions: Circle the best answer.  
1. When was the baby born?  
The baby was born on___________.  

a. July seventeen, 2007  b. July seven, 2007  
c. June seven, 2007   d. June seventeen, 2007  

2. Where was the baby born?  
a. In the taxi.    b. In the bus.  
c. In the van.    d. In the train  

3. How many passengers were there in the taxi before the baby was born?  
a. 2  b. 3   c. 4   d. 5  

4. The taxi driver felt___________.  
a. sad   b. happy  c. bored  d. angry  

5. Arrange the following sentences in the correct order.  
1. Two teenagers flagged him down about 4 a.m.  
2. He took the passengers to Soi Chang Wattana 6.  
3. The pregnant woman gave birth in his car.  
4. Saiyon felt sure it would be his lucky day.  

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

เฉลย:   
1. b 
2. a 
3. b 
4. b 
5. c 
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ใบกิจกรรมท่ี 2 

                   Identify the News Structures. 
  
      

Baby dies in hot car 

 
 
 
 

1. Headline  
 …………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Lead 
………………………………….……………………….……………………………………………………….. 

      3.  Details 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

     4. Source and agency  
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Student Weekly July 28, 2008 
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เฉลยใบกิจกรรมท่ี 2 

  Identify the News Structures. 
 

 
      

Baby dies in hot car 
 

 
 
 
 

Student Weekly July 28, 2008 

Headline 

Lead 

Source and Agency Details 
Agency 
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กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาองักฤษ) ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 พฒันาทกัษะการอา่น เร่ือง   การ์ตนู (Cartoon) 3   ชัว่โมง 
 

มาตรฐานการเรียนรู้   
มาตรฐาน ต.1.1   เข้าใจกระบวนการฟังและอา่น  สามารถตีความเร่ืองท่ีฟังและอา่นจากสื่อ
    ประเภทตา่งๆและน าความรู้มาใช้อย่างมีวิจารณญาณ  

มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสมัพนัธ์ระหวา่งภาษากบัวฒันธรรมของเจ้าของภาษา และ 
น าไปใช้ ได้อย่างเหมาะสมกบักาลเทศะ 

มาตรฐาน ต 2.2  เข้าใจความเหมือนและความแตกตา่งระหวา่งภาษาและวฒันธรรมของ 
เจ้าของภาษากบัภาษาและวฒันธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถกูต้องและ
เหมาะสม 

สาระส าคัญ  
 การอา่นการ์ตนู นอกจากจะได้รับความรู้ทางภาษาแล้ว ยงัสามารถน าไปสูค่วามเพลิดเพลิน ตลก 
ขบขนั และความแตกตา่งทางวฒันธรรม ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการสื่อสารในชีวิตประจ าวนั 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. นกัเรียนสามารถเข้าใจภาษาและรายละเอียดของการ์ตนูท่ีอา่นได้ 
2. นกัเรียนบอกประเภทและรูปแบบของการ์ตนูได้ 

3. นกัเรียนบอกความหมายส านวนภาษา กริยาวลี และค าศพัท์แสลงได้ 
 
สาระการเรียนรู้ 

1. ประเภทและรูปแบบของการ์ตนู 
2. ส านวนภาษา กริยาวลี และค าศพัท์แสลง 
3. เทคนิคการอา่นการ์ตนู 

 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
Pre-reading 
  1. นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 2. นกัเรียนอา่นการ์ตนูในใบความรู้ท่ี 1  แล้วตอบค าถามดงัตอ่ไปนี ้
 

1. According to the cartoon, where are Bols? 
2. The man and the woman are ……. 
3. What techniques are used to make it funny? 

3. แนะน านกัเรียนถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากการอา่นการ์ตนู เช่น ลกูเลน่ของภาษาท่ีมีความหมายแฝง

และส านวน การใช้ค าและภาพประกอบ ท าให้เห็นถึงการเช่ือมค า ภาพ และความคิดเข้าด้วยกนั 

พร้อมกนันัน้ยงัเป็นการให้ข้อเท็จจริงเก่ียวกบัวฒันธรรม ความสมัพนัธ์ และพฤติกรรมตา่งๆ ของตวั

การ์ตนูอีกด้วย ใช้ส านวนภาษาท่ีผู้อา่นคุ้นเคยมาสรุปความ การน าเสนอภาพชีวิตเหมือนจริงหรือเกิน

จริง การใช้สื่อถึงความช่างคิด สามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีการชาญฉลาด การใช้ความโง่ของการ์ตนูสื่อ

ถึงการกระท าท่ีผิดพลาด การใช้ภาพลกัษณ์ของตวัการ์ตนูท่ีสอดคล้องกบันิสยัตามการคาดเดาของ

ผู้อา่น การใช้ภาพลกัษณ์ของตวัการ์ตนูท่ีไมส่อดคล้องกบันิสยัเพ่ือให้ผู้อา่นคาดไมถ่ึงการใช้

สถานการณ์เย้ยหยนัหรือสิน้หวงั ใช้ค าท่ีเก่ียวข้องกบัชาวองักฤษท่ีมีอยู่คอ่นข้างจ ากดับรรยายความ

ในการ์ตนู 

4.  ยกตวัอย่างรูปแบบของการ์ตนู  เช่น 
1. การใช้ค าซ า้ซากจ าเจ (The Cliché)  เช่น 
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ครู : การ์ตนูเร่ืองนีต้ลกเพราะใช้เทคนิคการการใช้ค าซ า้ซากจ าเจ (The Cliché) คือ 
 ค าวา่  pizza โดยเพนกวินบอกวา่เค้ารักการกินพิซซ่า แล้วก็บอกกบัชายหนุ่มวา่อย่าเพ่ิงทิง้กลอ่งพิซซ่า แล้วก็
เอาเศษพิซซ่ากบักลอ่งพิซซ่าไปให้ตุ๊กตาหม ี

            2. การใช้เร่ืองของชีวิต (That’s life) เกิดภาพเหมือนกบัชีวิตจริง บรรยายเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ใน
ชีวิตจริง เช่น 

 http://jamiesale-cartoonist.com/Comic-Strip-Artist-Graphic-Novel.html 

 ครู :  การ์ตนูเร่ืองนีใ้ช้เทคนิคการบรรยายเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ในชีวิต และเสยีดสพีฤติกรรม
ของลกูค้าที่แสดงต่อเจ้าหน้าที่ออกแบบเว็บไซต์ ที่ต้องการข้อมลูเพิ่มเติมในการออกแบบเว็บไซต์ c
แต่ลกูค้าจะให้ข้อมลูเพิ่มเติมก็ต่อเมื่อตกลงราคาที่เป็นธรรมกนัเสยีก่อน 

3.การใช้ความสิน้หวงัหรือเย้ยหยนั (Hopeless or ridiculous) ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 เช่น 

 
http://joyreactor.com/tag/Dark%2BSide%2Bof%2Bthe%2BHorse/all 
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  ครู :  การ์ตนูเร่ืองนีใ้ช้เทคนิคการใช้ความสิน้หวงัโดยโดยตวัการ์ตนูรู้สกึสิน้หวงักบัการ
พยายามจะปลกูต้นไม้ของตวัการ์ตนู แม้กระทัง่ต้นไม้ในภาพเป็นต้นไม้พลาสติกก็ตาม 

4. การใช้ตวัการ์ตนูแสดงบทบาทท่ีไมส่อดคล้องกบัลกัษณะนิสยั (Out of character)  เช่น 

 
 

http://www.kleefeldoncomics.com/2010/07/true-fact-i-named-my-dog-after-comic.html 

  ครู :  การ์ตนูเร่ืองนีใ้ช้เทคนิคการใช้ตวัการ์ตนูแสดงบทบาทท่ีไมส่อดคล้องกบัลกัษณะนิสยั 
คือ นกัเรียนท่ีปิดเทอมมกัจะใช้เวลาออกไปท ากิจกรรม ว่ิงเลน่ แตก่าร์ตนูในเร่ือง ตื่นขึน้มาเพ่ือนอนตอ่ ให้
เหตผุลวา่ใช้เวลาปิดเทอมอาทิตย์สดุท้ายให้คุ้มคา่ 

5. การใช้ตวัการ์ตนูแสดงบทบาทท่ีสอดคล้องกบัลกัษณะนิสยั (In character)   เช่น 

 
 http://blog.slurpystudios.com/barking-heads-dog-food-comic-strip/ 

  ครู :  การ์ตนูเร่ืองนีใ้ช้เทคนิคการแสดงบทบาทท่ีสอดคล้องกบัลกัษณะนิสยั คือ สนุขัชอบดื่ม
น า้ในโถชกัโครก คิดวา่สะดวกและรสชาติดี จนวนัหนึ่งได้เห็นเจ้านายถ่ายอจุจาระในโถชกัโครก จึงคิดวา่มนษุย์
น่ีชัง่น่ารังเกียจจริง  ๆผู้แตง่ได้ใช้ลกัษณะนิสยัท่ีเกิดขึน้จริงในชีวิตประจ าวนัมาน าเสนอ และท าให้ผู้อา่นได้มี
ความเห็นคล้อยตามกนั 
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6. การเช่ือมโยงความเฉ่ิม เชย ล้าสมยั ของการ์ตนู (Stupidity)   

  
http://joyreactor.com/post/654690 

  ครู :  การ์ตนูเร่ืองนีใ้ช้เทคนิคการเช่ือมโยงความเฉ่ิม  เชย ล้าสมยั ของการ์ตนู จากการ์ตนู ตวั
การ์ตนูคยุกนัวา่เคยชัง่น า้หนกัตวัเอง แล้วไปถ่ายอจุจาระแล้วกลบัมาชัง่น า้หนกัอีกครัง้หนึ่งหรือไม ่มนัจะท าให้
เรารู้วา่ อจุจาระของเราหนกัเท่าไหร่ ตวัการ์ตนูอีกตวัดถูกูวา่ ท าอะไรโง่ๆแบบนัน้ ไมท่ าหรอก ฉนัก็แคถ่่าย
อจุจาระลงไปบนเคร่ืองชัง่ซะเลย ง่ายกวา่เยอะ 
While-reading:  
1. Modeling 

1.1  บอกนกัเรียนวา่ในการอา่นการ์ตนูครูจะอา่นเนือ้หาทัง้หมดเพ่ือถอดความและท าความเข้าใจวา่
ผู้ เขียนต้องการส่ืออะไรโดยอาจดจุากส านวนภาษา กริยาวลี ค าศพัท์แสลง และค าท่ีมีความหมายมากกวา่ 1 
ความหมาย  รวมถึงวฒันธรรมของเจ้าของภาษาอีกด้วย 

1.2  สอนเทคนิคการหาค าตอบและอธิบายค าตอบของแตล่ะข้อจากใบความรู้ท่ี1  
 1. 
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Questions: 
1. According to the cartoon, where are Bols? 
2. The man and the woman are ……. 
3. What techniques are used to make it funny? 

1.3 ครูและนกัเรียนช่วยกนัตรวจค าตอบบนกระดาน ครูเพ่ิมเติมการตอบค าถามของครูดงันี ้ 
ค าถามข้อท่ี 1    : According to the cartoon, where are Bols? 
ค าตอบของครูคือ     : They are at home โดยครูดจูากรูปภาพ 
ค าถามข้อท่ี 2  : The man and the woman are ……. 
ค าตอบของครูคือ     : They are husband and wife. ครูดจูากท่ีผู้ชายพดูวา่  

“ I fulfilled that duty when I married you” คือทัง้สองคนแตง่งาน
กนัแล้ว 

ค าถามข้อท่ี 3  : What techniques are used to make it funny? 
  ค าตอบของครูคือ     : The technique” That’s life” is used to show the 
        situation. 
2. Checking for understanding  

นกัเรียนท าใบกิจกรรมท่ี 1 ตรวจค าตอบพร้อมกนับนกระดานพร้อมอภิปรายเทคนิคการหาค าตอบ 
Post-reading 

3. นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
4. นกัเรียนตรวจค าตอบแบบทดสอบก่อน-หลงัเรียนจากแบบเฉลยพร้อมกนั 

Independent practice 

  นกัเรียนจดับอร์ดการ์ตนูท่ีตดัมาจากหนงัสือพิมพ์ คนละ 1 ชิน้ โดยขีดเส้นใต้ค ากริยาวลีและส านวน
ภาษาท่ีใช้ในการ์ตนูนัน้และให้ความหมายค ากริยาวลีและส านวนนัน้ไว้ใต้ภาพ 

ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

1. ใบความรู้ท่ี 1      
2. ใบกิจกรรมท่ี 1   
3. ใบกิจกรรมท่ี 2   
4. แบบเฉลยใบความรู้ท่ี 1 
5. แบบเฉลยใบกิจกรรมท่ี 1   
6. แบบเฉลยใบกิจกรรมท่ี 2   
7. หนงัสือพิมพ์ 
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8. หนงัสือการ์ตนู 
9. สืบค้นทางอินเตอร์เน็ต 

การวัดและประเมินผล 
 

1 สงัเกต/ประเมิน การท ากิจกรรม 
2 ประเมินจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน 
3 ประเมินการท ากิจกรรมจากใบกิจกรรมท่ี 1  
4 ประเมินการท ากิจกรรมจากใบกิจกรรมท่ี 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทกึผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
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1.  สรุปผลการเรียนรู้  (จ านวนนกัเรียน ......คน ) 
………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2.  ปัญหาและอปุสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
        

ลงช่ือ …………………………………… 
     (                                                      ) 

ต าแหน่ง   ครู 
วนัท่ี ...........เดือน .......................พ.ศ. .............  

ใบความรู้ท่ี 1 
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เร่ือง: เทคนิคในการอ่านการ์ตูน 

 
           Read the provided comic strip and then answer the question. 
 
 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยใบความรู้ท่ี 1 

Questions: 
1. According to the cartoon, where are Bols? 
2. The man and the woman are ……. 
3. What techniques are used to make it funny? 
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เร่ือง: เทคนิคในการอ่านการ์ตูน 

 
           Read the provided comic strip and then answer the question. 
 
 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบกิจกรรมท่ี 1 

Questions: 
1. According to the cartoon, where are Bols? 

ค าตอบคือ     They are at home โดยครูดจูากรูปภาพ 

2. The man and the woman are ……. 
ค าตอบคือ     They are husband and wife. 

3. What techniques are used to make it funny? 
ค าตอบคือ The technique” That’s life” is used to show the situation. 
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Cartoon 
                                                 
Read the provided comic strip and then answer the question. 
 

 
http://www.badnewscentral.com/?p=131 

 
 
 
 
 

 
 

 Question: 
1. What is Jon doing? 

……………………………………………………………………………………………  

2. Who is Jon?  

……………………………………………………………………………………………  

3. Why is it funny? 

……………………………………………………………………………………………  
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เฉลยใบกิจกรรมท่ี 1 

Cartoon 
                   
 Read the provided comic strip and then answer the question. 
 

 
http://www.badnewscentral.com/?p=131 

 
 
 

 Question: 
1. What is Jon doing?  

Jon is planning to see the show. 
2. Who is Jon?  

He’s the cat owner. 
3. Why is it funny?   

It is funny because it uses the technique “Out of character” to show the uncommon 
behavior.  

 
 
 
 
 

ใบกิจกรรมท่ี 2 
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Question: 

4. Who bought a shirt for the boy?  

…………………………………………………………………………………….. 

5. Why the shirt makes the boy look so stupid?  

…………………………………………………………………………………….. 

6. Why is it funny?   

…………………………………………………………………………………….. 

Cartoon 
 
Read the provided comic strip and then answer the question. 

 

 

http://www.peanizles.com/tag/shirt/ 

http://www.peanizles.com/tag/shirt/
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Question: 

1. Who bought a shirt for the boy?  
His mother bought it. 
2. Why the shirt makes the boy look so stupid?  
He is wearing it inside out. 
3. Why is it funny?   
It is funny because it uses the technique “Stupidity” in the cartoon. 

 

เฉลยใบกิจกรรมท่ี 2 

Cartoon 
 
Read the provided comic strip and then answer the question. 

 

 

http://www.peanizles.com/tag/shirt/ 
 

http://www.peanizles.com/tag/shirt/
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กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาองักฤษ) ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 พฒันาทกัษะการอา่น เร่ือง   บทร้อยกรอง (Poem) 3   ชัว่โมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู้   
มาตรฐาน ต 1.1   เข้าใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและอา่นจากสื่อประเภทตา่ง  ๆและแสดง 
     ความคิดเห็นอย่างมีเหตผุล  
มาตรฐาน ต 1.2  มีทกัษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมลูขา่วสาร  แสดง 

ความรู้สกึ และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ต 1.3  น าเสนอข้อมลูขา่วสาร  ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเร่ืองตา่ง  ๆ 

โดยการพดูและการเขียน 
สาระส าคัญ  
 การอา่นบทร้อยกรอง  ภาษาองักฤษ เพ่ือให้มีอรรถรส และ ความเพลิดเพลินนัน้ ผู้อา่นควรรู้
ความหมาย ท่วงท านอง จงัหวะ และสมัผสัระหวา่งบท แล้วสามารถจบัใจความส าคญัและรายละเอียด รวมทัง้
เข้าใจโครงสร้างของค าศพัท์และส านวนตา่ง ๆ เป็นการพฒันาทกัษะการอา่นท่ีสามารถสร้างความเพลิดเพลิน
และพฒันานิสยัรักการอา่นซึ่งสมัพนัธ์กบัชีวิตประจ าวนั ตลอดถึงจดุประสงค์ของผู้เขียนท่ีต้องการให้ผู้อา่นรู้ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. นกัเรียนบอกองค์ประกอบตา่งๆของกลอนได้  
2. นกัเรียนเดาความหมายค าศพัท์โดยใช้เทคนิคท่ีเรียนมาได้ 
3. นกัเรียนอา่นบทร้อยกรองแล้วสามารถตอบค าถามเก่ียวกบัความเข้าใจในเนือ้หาส าคญั  

วตัถปุระสงค์ อารมณ์  และข้อมลูรายละเอียด  ของบทร้อยกรองท่ีก าหนดให้ได้ 
4. นกัเรียนสามารถเขียนสะท้อนความคิดจากกลอนท่ีอา่นได้ 

 
สาระการเรียนรู้ 

1. องค์ประกอบของกลอนภาษาองักฤษ  

2. เทคนิคการอา่นกลอน 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
Pre-reading 
  1. นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 2. อา่นบทร้อยกรองภาษาองักฤษให้นกัเรียนฟัง 1 บท แล้วครูถามนกัเรียนวา่สิ่งท่ีครูเพ่ิงอา่นจบไปเป็น
บทอา่นประเภทใด ระหวา่งบทร้อยกรองหรือบทร้อยแก้ว   และนกัเรียนรู้ได้อย่างไร  

3. ครูแจ้งให้นกัเรียนทราบจดุประสงค์การเรียนรู้ในวนันี ้วนันีจ้ะเรียนเร่ืองการอา่นกลอน (Poem)  
 4. ครูทบทวน/สอนเพ่ิมเติมเก่ียวกบัองค์ประกอบของบทกลอนภาษาองักฤษ   
 ครู : กลอนภาษาองักฤษนัน้มีลกัษณะคล้ายกบักลอนภาษาไทย ซึ่งประกอบสว่นตา่งๆดงันี ้
  4.1 Stanza   คือ  บท  เป็นกลุม่ค าท่ีเรียงร้อยความคิดอนัสมบรูณ์ตามตวัอย่างมี  
                                                 1 stanza 
  4.2 Line คือ  แตล่ะบรรทดัของ กลอน  ตามตวัอย่างม ี4 lines 
  4 .3 Theme คือ  ใจความส าคญัของกลอน บอกให้รู้วา่เก่ียวกบัอะไร 
  4.4 Rhyme คือ  สมัผสั แยกได้เป็นสมัผสัระหวา่งบรรทดั (End Rhyme) มีเสียงสระ
                          เหมือนกนัและสมัผสัภายในบรรทดัเดียวกนั (Internal Rhyme) มีเสียง  
                                                 พยญัชนะเดียวกนั 
  4.5 Meaning คือ  ความหมาย  แบ่งได้เป็นความหมายโดยตรงและความหมายโดยนยั 
 5.  น ากลอนมาเป็นตวัอย่าง 1 เร่ือง จากใบความรู้ท่ี 1 (ภาคผนวก ) นกัเรียนทัง้ห้องอา่นออกเสียง
ตามครู และให้นกัเรียนอา่นพร้อมกนัอีกครัง้ 
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        ใบความรู้ท่ี  1 
 

               Oh, When I was in love with you, 
     Then I was clean and brave, 
     And miles around the wonder grew 
     How well I did behave.      
     And now the fancy passes by, 
     And nothing will remain 
     And miles around they’ll say that I 
     Am quite myself again.   

A.E.Housman  
 

6. ครูจะยกตวัอย่าง ค าท่ีสมัผสัระหวา่งบรรทดั (End Rhyme) คือ  you / grew และค าท่ีสมัผสัภายใน
บรรทดัเดียวกนั (Internal Rhyme)  คือ when / was / with  หลงัจากนัน้นกัเรียนส ารวจวา่กลอนบทนีม้ีสมัผสั
ระหวา่งบรรทดั และสมัผสัภายในบรรทดัเดียวกนัอีกหรือไม ่และระบคุ าสมัผสัเหลา่นัน้   
 นกัเรียน   : 1. ค าท่ีสมัผสัระหวา่งบรรทดั (End Rhyme)  มีดงันี ้ brave /behave , by / I , และ 
remain /again    
        2. ค าท่ีสมัผสัภายในบรรทดัเดียวกนั ( Internal Rhyme)  มีดงันี ้ and / around  และ 
         am / again 
 7. ถามความคิดเห็นเก่ียวกบักลอนท่ีได้อา่นวา่มีความไพเราะหรือไม ่และชอบ เพราะอะไร  
 นกัเรียน   : (กลอนไพเราะ เน่ืองจากมีทัง้ End Rhyme และ Internal Rhyme อยู่ในบทกลอนท าให้ 
  เวลาอา่นออกเสียงแล้วไพเราะ) 
While-reading:  
1. Modeling 

 1.1  ครูบอกวิธีการอา่นกลอนและแนะกลยทุธ์ในการอา่นกลอนเพ่ือความเข้าใจและเพลิดเพลิน 
  ครู : หลกัการอา่นกลอน  ประการแรกจะต้องพิจารณา Theme ของกลอนวา่ผู้ เขียนต้องการ
จะสื่ออะไรให้ผู้อา่นได้รับรู้   และหลงัจากนัน้ให้พิจารณาความหมายทัง้ท่ีเป็นความหมายโดยตรงและโดยนยั 
นอกจากนัน้ในการอา่นกลอนเราต้องตอบให้ได้วา่กลอนนัน้ เนือ้หามีใจความส าคญัอย่างไร  มีวตัถปุระสงค์
อะไร อารมณ์หรือน า้เสียงของผู้แตง่เป็นอย่างไร และรายละเอียดของกลอนมีอะไรบ้าง  

1.2 ครูแจกใบความรู้ท่ี 2 เพ่ือใช้เป็นตวัอย่างในการสอนเทคนิคการอา่นกลอนให้กบันกัเรียน  
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                  ใบความรู้ท่ี 2 
    
    Seven Wonders of the World 
    I wonder why the sun is hot 
    I wonder why it rains a lot 
    I wonder why the sky is blue 
    I wonder why a cow goes moo 
 
    I wonder why the clouds skip by 
    I wonder why a bird can …….. 
    I wonder will the lesson end 
    Before I'm driven round the bend.   

                                                             Patrick Winstanley    
 
 
ถาม   
 1. What is the poem about? 
ครู  :  จากค าถามนี ้(What is the poem about?)  เขาถามวา่กลอนเร่ืองนีเ้ก่ียวกบัเร่ืองอะไร    ส่ิงแรก

ท่ีครูจะค านึงถึงคือ ครูต้องอา่นกลอนทัง้เร่ืองเพ่ือให้รู้วา่ผู้แตง่กลา่วถึงเร่ืองอะไร  ค าตอบคือ เร่ืองนีเ้ป็นเร่ือง
เก่ียวกบันกัเรียนคนหนึ่งท่ีก าลงันัง่เหมอ่ลอย แล้วคิดวา่ท าไมวิชาท่ีเรียนอยู่ถึงได้ผา่นไปอย่างช้าๆ เมื่อไหร่จะ
หมดชัว่โมง  ดงันัน้ค าตอบ  คือ A poem is about a student daydreaming in one of those really long 
boring classes. 

2.  Is the writer a student or a teacher? 
ครู  : ในข้อนีถ้ามวา่ผู้แตง่เป็นนกัเรียนหรือครู ค าตอบคือ นกัเรียน ครูดจูากบรรทดั 7 เพราะมีค าวา่ 

lesson ซึ่งแปลวา่บทเรียน แล้วผู้แตง่ถามตวัเองวา่เมื่อไหร่จะหมดชัว่โมงเสียที (I wonder will the lesson 
end) 

3.  How does  the writer feel? 
 ครู  :  ค าถาม How does + …(คน)..feel?  หมายความวา่ .....(คน).....รู้สกึอย่างไร เวลาตอบต้อง
ตอบถึงลกัษณะอาการ ความรู้สกึของคนท่ีถกูถามโดยใช้ค าคณุศพัท์ (Adjective) ในการตอบ   ค าตอบคือ  
Bored   
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4. Where is  the writer? 
 ครู  :  ค าถาม  Where  ต้องตอบเป็นสถานท่ี  ในกลอนบทนีผู้้แตง่อยู่ในห้องเรียนก าลงันัง่เรียนหนงัสือ
อยู่  ดงันัน้ค าตอบคือ  At the classroom. โดยพิจารณาจากบรรทดัท่ี 7  
 

5.  According to this poem, what is the appropriate word to complete the following 
sentence, “I wonder why a bird can ……..” ? 
 ครู  :  จากค าถามให้เติมค าท่ีเหมาะสม (the appropriate word) ลงไปในประโยค I wonder why a 
bird can ……..   ค าท่ีครูจะเติมคือค าวา่ fly เพราะตามหลงั can ต้องเป็นค ากริยาแท้ ซึ่งต้องสมัผสัระหวา่ง
บรรทดั (End Rhyme)  กบัค าวา่ by ด้วย และค าวา่ fly ยงัเป็นค ากริยาท่ีใช้กบัค าวา่ bird อีกด้วย 
 2. Guided practice and Checking for understanding 
  2.1 นกัเรียนอา่นกลอนจากใบกิจกรรมท่ี 1(ภาคผนวก) แล้วช่วยกนัตอบค าถามพร้อมทัง้อภิปราย
แนวทางในการหาค าตอบ โดยมีครูเป็นผู้ตรวจค าตอบและชีแ้นวทางในการหาค าตอบกรณีท่ีนกัเรียนไม่
สามารถหาค าตอบได้ 
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ใบกิจกรรมท่ี 1 
เร่ือง: Poems 

    
                          Read the following poem carefully and answer the questions.  

                            Get Out of Bed!   by Diane Z. Shore 

    "Get out of bed, you silly fool! 
    Get up right now, it’s time for school. 
    If you don’t dress without a fuss, 
    I’ll throw you naked on the bus!"  

    "Oh, Mom, don’t make me go today. 
    I’m feeling worse than yesterday. 
    You don’t know what I’m going through. 
    I’ve got a strange, rare case of flu. 

    "My body aches, my throat is sore. 
    I’m sure I’m knocking on death’s door. 
    You can’t send me to school—achoo!— 
    ’Cause everyone could get it, too. 

    "Besides, the kids despise me there. 
    They always tease and always stare. 
    And all the teachers know my name. 
    When something’s wrong, it’s me they blame." 

    "You faked a headache yesterday. 
    Don’t pull that stuff on me today. 
    Stop acting like a silly fool— 
    The principal cannot skip school!" 

 

 
Questions: 

11. What is her son occupation? 
12. Where is her son? 
13. What’s wrong with her son? 
14. Did he go to the school the previous day? 

15. Why doesn’t her son want to go to school? 
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 ค าถาม 
1.  What is her son occupation?  
ครู:  นกัเรียนใช้เทคนิคอะไรในการหาค าตอบ  และท าไมต้องตอบเช่นนัน้ 

นกัเรียน:  (อา่นกลอนทัง้หมดโดยรวมก่อน แล้วจึง Scanning เพ่ือตอบค าถาม ซึง่ถามว่าเด็กคนนัน้มีอาชีพ
อะไร   ค าตอบคือ A principal (ผู้อ านวยการ) จากบรรทดัสดุท้าย) 
 

2. Where is her son?   
ครู:  นกัเรียนหาค าตอบได้อย่างไร  และท าไมต้องตอบเช่นนัน้ 
นกัเรียน:  (Scanning , ตอบเป็นสถานท่ีเพราะถามด้วยค าวา่ Where (ท่ีไหน)  ค าตอบคือ In the bedroom.) 
 
3. What’s wrong with her son? 
ครู:  นกัเรียนหาค าตอบได้อย่างไร  และท าไมต้องตอบเช่นนัน้ 

นกัเรียน:  (Scanning เพ่ือตอบค าถาม  ค าตอบคือ Her son is sick. He has got flu, a sore throat and 

body ache.) 
 
4. Did he go the school the previous day?  
ครู:  นกัเรียนใช้เทคนิคอะไรในการหาค าตอบ  และท าไมต้องตอบเช่นนัน้ 
นกัเรียน:  (Scanning , ตอบเฉพาะ Yes หรือ No เพราะเป็นประโยคค าถามแบบ Yes / No Question  ค าตอบ

คือ No, he didn’t.  จาก Stanza ท่ี 5 เพราะแมข่องเขาบอกวา่ห้ามโกหกอย่างเมื่อวานวา่ปวดหวัและจะไมไ่ป
โรงเรียนเพราะผอ.ควรจะไปท างาน ไมค่วรจะขีเ้กียจ) 
 
5.  Why doesn’t her son want to go to school?     
ครู:  นกัเรียนหาค าตอบได้อย่างไร และท าไมต้องตอบเช่นนัน้ 
นกัเรียน:  (อา่นกลอนทัง้หมดเพ่ือเก็บรายละเอียดและน ามาสรุปเป็นค าพดูของตนเอง ค าตอบคือ Because 
the kids always tease him and all teachers always blame him if he did something wrong.  จาก 
Stanza ท่ี  4 ) 
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Post-reading 
1. นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

Independent practice 
  นกัเรียนเขียนสะท้อนความคิดเห็นเก่ียวกบักลอนท่ีได้อา่นจากใบกิจกรรมท่ี 1 วา่ชอบกลอนบทนี ้
หรือไมเ่พราะอะไร    
ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

1. ใบความรู้ท่ี 1 เร่ือง Oh, When I was in love with you…….. 
2. ใบความรู้ท่ี 2 เร่ือง Seven Wonders of the World  
3. ใบกิจกรรมท่ี 1  เร่ือง  Get out of bed! 
4. แบบเฉลยใบความรู้ท่ี 1 Oh, When I was in love with you…….. 
5. แบบเฉลยใบความรู้ท่ี 2 เร่ือง Seven Wonders of the World  
6. แบบเฉลยใบกิจกรรมท่ี 1  เร่ือง  Get Out of Bed!    
7. กลอนจากแหลง่ข้อมลูออนไลน์  ( www.gigglepoetry.com  และ www.funny-poem.co.uk) 
 

การวัดและประเมินผล 
 1.  สงัเกต/ประเมิน การท ากิจกรรม 
 2.  ประเมินจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน 

 3.  ประเมินการท ากิจกรรมจากใบกิจกรรมท่ี 1 เร่ือง Get out of bed! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gigglepoetry.com/
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บันทกึผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
1.  สรุปผลการเรียนรู้  (จ านวนนกัเรียน ......คน ) 
………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2.  ปัญหาและอปุสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ลงช่ือ …………………………………… 
     (                                                      ) 

ต าแหน่ง   ครู 
วนัท่ี ...........เดือน .......................พ.ศ. .............  
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ใบความรู้ท่ี 1 
เร่ือง: Poems 

 
      
    

    Oh, When I was in love with you, 
    Then I was clean and brave, 
    And miles around the wonder grew 
    How well I did behave. 
 
    And now the fancy passes by, 
    And nothing will remain 
    And miles around they’ll say that I 
    Am quite myself again. 
                                  By A.E.Housman 
 
 
 
 
Find out which pair is rhyming. 
 
End Rhyme Internal Rhyme 
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     เฉลยใบความรู้ท่ี 1 
เร่ือง: Poems 

 
      
    
    Oh, When I was in love with you, 
    Then I was clean and brave, 
    And miles around the wonder grew 
    How well I did behave. 
 
    And now the fancy passes by, 
    And nothing will remain 
    And miles around they’ll say that I 
    Am quite myself again. 
                                  By A.E.Housman 
 
 
 
 Find out which pair is rhyming. 
 

End Rhyme Internal Rhyme 

1. you / grew  
2. brave /behave 
3. by / I 
4. remain / again    

 

1. when / was / with   
2. and / around   
3. am / again 
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ใบความรู้ท่ี 2 
เร่ือง: Poems 

 
    
   Seven Wonders of the World 
 
   I wonder why the sun is hot 
   I wonder why it rains a lot 
   I wonder why the sky is blue 
   I wonder why a cow goes moo 
 
   I wonder why the clouds skip by 
   I wonder why a bird can …….. 
   I wonder will the lesson end 
   Before I'm driven round the bend. 
 
       By  Patrick Winstanley 
 
 
 
Questions :  
1. What is the poem about? 
2.  Is the writer a student or a teacher? 
3.  How does  the writer feel? 
4. Where is  the writer? 
5. According to this poem, what is the appropriate word to complete the following   

                   sentence,  
 “I wonder why a bird can ……..” ? 
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เฉลยใบความรู้ท่ี 2 
เร่ือง: Poems 

 
   Seven Wonders of the World 
   I wonder why the sun is hot 
   I wonder why it rains a lot 
   I wonder why the sky is blue 
   I wonder why a cow goes moo 
   I wonder why the clouds skip by 
   I wonder why a bird can …….. 
   I wonder will the lesson end 
   Before I'm driven round the bend. 
       By  Patrick Winstanley 
 
Questions :  
1. What is the poem about?  
-  A poem is about a student daydreaming in one of those really long boring classes. 
2.  Is the writer a student or a teacher? 
-   A student 
3.  How does the writer feel? 
-  Bored 
4. Where is the writer? 
- At the classroom. 
5. According to this poem, what is the appropriate word to complete the following  

                 sentence,  
 “I wonder why a bird can ……..” ? 
-  fly           
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                          Read the following poem carefully and answer the questions.  

Get Out of Bed!   by Diane Z. Shore 

"Get out of bed, you silly fool! 
Get up right now, it’s time for school. 

If you don’t dress without a fuss, 
I’ll throw you naked on the bus!" 

"Oh, Mom, don’t make me go today. 
I’m feeling worse than yesterday. 

You don’t know what I’m going through. 
I’ve got a strange, rare case of flu. 

"My body aches, my throat is sore. 
I’m sure I’m knocking on death’s door. 

You can’t send me to school—achoo!— 
’Cause everyone could get it, too. 

"Besides, the kids despise me there. 
They always tease and always stare. 
And all the teachers know my name. 

When something’s wrong, it’s me they blame." 

"You faked a headache yesterday. 
Don’t pull that stuff on me today. 

Stop acting like a silly fool— 
The principal cannot skip school!" 

 

ใบกิจกรรมท่ี 1 
เร่ือง: Poems 

 
 
 

                           

Questions: 
6. What is her son occupation? 
7. Where is her son? 
8. What’s wrong with her son? 
9. Did he go to the school the previous day? 

10. Why doesn’t her son want to go to school? 
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เฉลยใบกิจกรรมท่ี 1 
เร่ือง: Poems 

 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     
                                                                                                                           
 
 

                     
                      
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     
                                                                                              
 

Questions: 
1. 1. What is her son occupation? 

A principal 
2. 2. Where is her son? 

In the bedroom. 
3. 3. What’s wrong with her son? 

Her son is sick. He has got flu, a sore throat and a body ache. 
4. 4. Did he go to the school the previous day? 

No, he didn’t. 
5. 5. Why doesn’t her son want to go to school? 

Because the kids always tease him and all teachers always blame 
him if he did something wrong. 
 



 

 

 

 

 
ภาคผนวก ค 

แบบทดสอบประจ ำหน่วยพร้อมเฉลย 
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แบบทดสอบ  

 

Direction: Read the Advertisement below and circle the best answer for the questions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. The play that will be performed the greatest number of times at  
      Eden’s Playhouse is _____.  

a. Saint Joan  
b. The Matchmaker 
c. The Good Doctor  
d. Romeo and Juliet 

2. Penny enjoyed the January 31st performance of The Good Doctor so much that 
she bought herself a ticket for its next performance on  _____.  
a. February 3  
b. February 4  
c. February 5  
d. February 6  

EDEN’S PLAYHOUSE 

Romeo and Juliet by William Shakespeare 

January 28, 29; February 7, 8 

The Matchmaker by Thornton Wilder 

January 30, February 3 

The Good Doctor by Neil Simon 

January 31, February 4, 6 

Saint Joan by George Bernard Shaw 

February 2, 5 
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3.  Justin has tickets for plays on two consecutive nights.  
He plans to see the first on January 29, and ____ on the following night.  
a. Saint Joan  
b. The Matchmaker 
c. The Good Doctor  
d.  Romeo and Juliet 

4. The fifth performance will be the play ____.  
a. Saint Joan  
b. The Matchmaker 
c. The Good Doctor  
d. Romeo and Juliet 

5. Neil Simon’s play is being performed on _____.  
a. January 28, 29 and February 7, 8  
b. January 30 and February 3  
c. January 31, February 4 and 6  
d. February 2 and 5 

 
 

 

 

 

 

 

6. This text is most likely from………………………………… 
a. a guidebook     b. a newspaper  
c. a hotel brochure     d. a textbook 
 

 

Calendar of Chiang Mai Festival 

  Chiang Mai winter fair         1-15 January 
  The 5th Asian F olk Culture Festival    9-15 January 
 The 11th National Culture Festival   1-7 December 
 Ceremony of monument of Samkasat    1-7 December 
 Bo Sang Umbrella and handcrafts Festival  19-21 January 
 Ban Tawai Wood Carving Craft Fair    29 January – 4 February 
 Month of traditional dress    1- 15 April 
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7. Ovelin helps reduce______. 

a. Stress  
b. overwork 
c. indigestion 
d. appetite 

8. The ad claim that Ovelin is good for people_______. 
a.  on a diet 
b. who can’t sleep 
c. of all age 
d. who are vegetarians 

9. “Up and going” in this ad means_______. 
a. excited 
b. awake 
c. satisfied 
d. active 

10. Ovelin can be______. 
a. purchased in a drugstore 
b. eaten in a food centre 
c. sampled in a supermarket 
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เฉลยแบบทดสอบ 

 Advertisement 

ข้อ      เฉลย 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

d 

b 

b 

b 

c 

c 

c 

c 

d 

a 
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แบบทดสอบ  

 

Direction: Read the NEWS below and circle the best answer for the questions. 

 

  

 

 

 

 

 

1.  The best headline for this news article would be _____.  

a. Girl accidentally robbed  

b. Muggers leave shots 

c. Mobile phone discarded  

d.  Photos appear online  

2.  The word discarded (line 2) is nearest in meaning to _____.  

a. unattended  

b. unused  

c. unwanted  

d. unidentified  

Berlin- Two German teenagers robbed a girl but accidentally left their own 

pictures behind for police on a discarded mobile phone. After  

stealing a 15-year-old’s shoes, money and mobile phone, the two older  

girls gave her an old mobile phone, police in the western city of   

Bochum said on Wednesday.  

But the two 17-year-olds had forgotten that the phone had their  

own photos, striking smiley poses, which police published online on  

Tuesday in an effort to find the culprits. The two muggers turned themselves in when the 

pictures appeared on the evening news. 
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3. The unlucky girl was robbed of ____.  

a. her mobile phone  

b. her own pictures 

c. her 15-year-old shoes 

d.  a mobile phone with pictures on it 

4. The word which (line 7) refers to _____.  

a. the striking smiley poses  

b. the mobile phones with photos  

c. the forgotten phones  

d. the girls’ own photos  

5. The word culprits (line 8) refers to _____.  

a. their own photos  

b. striking smiley poses 

c. shoes, money and mobile phone  

d.  the two 17-year-olds  

6. When their pictures appeared on the evening news, the robbers  

 __________.  

a. were arrested by the police 

b. surrendered themselves to the police 

c.  took their pictures back from the news reporter 

d. reported to the newspaper that published their news 
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7. This case was easy enough for the police because the robbers _____.  

a. saw their pictures published online 

b.  gave their own mobile phone to the police  

c. left their own pictures in the phone they gave to the victim  

d.  threw away their own mobile phone after stealing the girl’s 

8. All of the following statements are true EXCEPT ____.  

a. the two robbers were German teenagers  

b. the police arrested the robbers the following day 

c. the incident took place in the western city of Bochum  

d.  the police solved the case with the help of the Internet  

 9. It can be inferred that ____.  

a. the unlucky teenager was new to the city 

b.  the robbers were older than the girl who was robbed  

c.  the two German teenagers were smiling in the pictures  

d.  the unlucky girl’s mobile phone was newer than the robbers’ 

 

 

 

10. Choose the best headline for the news. 

a. Most serious fire in Greece 

b. Seven firemen injured I a fire 

c. Fire in Greece extinguished 

d. Destruction of millions of dollars by a fire 
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แบบเฉลยแบบทดสอบ  

News 

 

ข้อ      เฉลย  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

c 

c 

c 

b 

d 

b 

c 

b 

a 

a 

 

                   

  



121 

 
 

แบบทดสอบ  

 

 

Direction: Read the comic strips and choose the best answer to each question that 

follows. 

 

 

   1.  When a person says that he/ she smells the roses; he/she means to say that  
           he/she ………….……. 

a. is struggling in order to  be successful 
b. is successful and happy  
c. is going to have short life  
d. is about to stop doing the job  
 

2.  A “saying” in second scene is the same as a ……………….. 
a. speech  
b. description 
c. mission 
d. proverb 
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3.  According to the cartoon ,Zero is …………………. 
a. very optimistic and hopeful 
b. ignorant and cheerful 
c. open-minded and sociable  
d. introvert and desperate  

 

 

4.  According to the cartoon, the two soldiers got lost………………………………………. 
a. at the same area 
b. out of the tent 
c. at the two different places 
d. because the wrong map 

         
5.  “got lost” could be very risky ; however, in the situation above, it could be………………… 

a. an advantage 
b. a game 
c. an excuse 
d. an instruction 

 
6.  What is likely to happen next?   

a. The two soldiers will go back to their tent. 
b. The general will go on with his work. 
c. Three of them will be on duty. 
d. The two soldiers will get a penalty. 

 
 
 



123 

 
 

 

 
 

7. We can infer from this comic strip that ________. 
a. children would rather go to school than get jobs 
b. students learn many different things at school 
c. parents do not understand children’s feeling about school 
d. people cannot usually remember what they learn at school 

 

 
 

8. We can infer from this cartoon that ________. 
a. the boy is giving his mother good NEWS 
b. the boy has to repeat the class 
c. the teacher favors the boy 
d. the teacher likes to teach the same class 
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9. What is the boy hate to be his parents during the festive season? 
a. Because he doesn’t like his parents. 
b. Because the Thanksgiving holiday is over. 
c. Because his parents are developing a Christmas list. 
d. Because he will annoy his parents for 28 days. 

 

 
 
10.  Re-arrange a comic strip 1-3 in their correct order. 

a. (1)(2)(3)    
b. (2)(1)(3) 
c. (3)(2)(1)    
d. (1)(3)(2) 
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แบบเฉลยแบบทดสอบ  

Cartoon 

 

ข้อ      เฉลย 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

b 

d 

d 

a 

c 

d 

a 

b 

c 

b 

 

 

 

 

 

 

 



126 

 
 
 

 

แบบทดสอบ 

 
A. Read the following poem carefully and choose the best answer for each item.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Whose woods these are I think I know 

 His house is in the village though; 

 He will not see me stopping here 

 To watch his woods fill up with snow . 

       My little horse must think it queer 

 To stop without a farmhouse near 

Between the woods and frozen lake 

The darkest evening of the year. 

        He gives his harness bells a shake  

To ask if there is some mistake . 

The only other sound ’s the sweep  

Of  easy wind and downy  flake . 

         The woods are lovely , dark and deep. 

But I have promises to keep , 

And miles to go before I sleep,  

And miles to go before I sleep. 

                                      Robert  Frost 
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1.   The first Stanza ( lines1-4) expresses the poet’s feeling that he …………. 
a. is not sure where the owner of the woods live 
b. wonders why the owner of the woods stays in the village 
c. has no right to stop there because the world of ….  it belongs to somebody else 
d. is glad to be able to stop to rest at the woods whose owner he knows well                   

2.  The sound of the harness bell suggests the world of …………where as the sound of the wind 

suggests …… 

a. human affairs / freedom from the constraints 

a. obligations / state of being pure 
b. possession / affection  
c. promises / entertainment  

3.  The atmosphere described in this poem is……….  

a. dark  and windy 
b. mysterious  and dangerous 
c. quiet  and  peaceful 
d. sweet  and  windy 

4.  “He gives his harness  bells  a  shake” “He”  refers  to…………  

a. the  owner  of  the  horse 
b. the  poet 
c. the  passer-by 
d. the  poet’s  horse 

5. The last stanza tells us that the poet……………. 

a. wishes  to  keep  his  promises  but cannot 
b. has  many  things  to  do  before  going  to  bed 
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c. is  sleepy  but  cannot  rest  in  the  woods 
d. wants  to  rest  but  has  to  fulfill  his  responsibilities 

 

6.  The word “sleep” in the last stanza means………………..  

a. overcome 
b. lie  down 
c. stop 
d. die 

7.  From the poem we can describe the poet as being……………….. 

a. romantic  and  gentle 
b. reliable  and  dutiful 
c. irresponsible  and  sincere 
d. restless  and  serious 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWEETHEART, do not love too long: 

I loved long and long, 

And grew to be out of fashion 

Like an old song. 

All through the years of our youth 

Neither could have known 

Their own thought from the other's, 

We were so much at one. 

But O, in a minute she changed - 

O do not love too long, 

Or you will grow out of fashion 

Like an old song. 

 William Butler Yeats  

http://www.online-literature.com/yeats/
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8. The tone of this poem is___________. 

a. tender and sweet 

b. light and lovesick 

c. quarrelsome and stern 

d. bitter and sad 

9. What is the most important thing the poet wants to tell us? 

a. A man is always changeable, so a man should not be so serious in love. 

b. An old man would not be successful in love. 

c. A man should not spend too much time on love. 

d. People had true love when they are young but they changed their minds when they 

became old. 

10. The speaker may be characterized as__________. 

a. a learned man 

b. a man who is disappointed in love 

c. an old man who criticize his past life 

d. a young lover is in love 
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แบบเฉลยแบบทดสอบ  

Poem 

 

ข้อ เฉลย 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

c 

c 

a 

a 

d 

d 

b 

d 

a 

a 

                    

 

 



 

 

 

 

 
ภาคผนวก ง 

แบบทดสอบวดัความสามารถทางด้านการอา่น ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
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แบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านการอ่าน 

ก่อนเรียน-หลังเรียน  

Read the following texts and choose the best answer. 

 

ที่มา: สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  วิชาภาษาองักฤษ ( GAT English ) พ.ศ. 2552 

 

1. How many elderly people live at Elder Kare America, Inc.? 
a. 3 
b. 5 
c. 24 
d. 1641 
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2. Who does this ad mainly target? 
a. Job seekers 
b. elderly residents 
c. healthcare companies 
d. children of elderly people 

 
3. What type of daily activities does Elder Kare Provide for its residents? 

a. shopping and travelling 
b. visit to doctors and hospitals 
c. activities of interest to each person 
d. cooking, first aid, and CPR classes 

 
4. Which word probably best describes the residents of Elder Kare? 

a. bedridden 
b. active 
c. peaceful 
d. crippled 

 
5. How would you describe the cost of staying at Elder Kare, compared to those with the 

same service? 
a. outrageous 
b. dirt cheap 
c. reasonable 
d. affordable 
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ที่มา: สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  วิชาภาษาองักฤษ ( O-NET English ) พ.ศ. 2553 

6. The best headline for this news article would be “___.” 
a. Secret Santa returns  
b. Box containing money 
c. 81 million won donated  
d. Money found in a parking lot 
e.  

7. The man who donated the money must be ___ by people in this South Korean 
town. 

a. looked up to  
b. looked into 
c. looked over  
d. looked down on 

 
8. Staff at a residents’ centre ___. 

a.  recovered a box with 81 million won in a parking lot 
b. discovered a money box while parking their car 
c. found the 20 million won from the anonymous benefactor 
d. saw the man who had left the donations in a parking lot 

 

A secret Santa who has donated more than 81 million won since 2000 has 
come to the same South Korean town again this year, a report said yesterday. 
Staff at a residents’ centre in the southwestern city of Jeonju on Tuesday found a 
box containing 20 million won (516,616 baht) in a parking lot after a phone tip-off 

5 from the anonymous benefactor, the Korea Times said. It said the man has left 
donations 10 times since 2000, not always at Christmas, but has never been 
spotted. 
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ที่มา: สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  วิชาความถนดัทัว่ไป ( GAT ตอนที่ 2 ) พ.ศ. 2553 

9. Why does the boy hate to be his parents during the festive season? 
a. Because he doesn’t like his parents. 
b. Because the Thanksgiving holiday is over. 
c. Because his parents are developing a Christmas list. 
d. Because he will annoy his parents for 28 days. 

 
 
 

 
 
ที่มา: ตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คัมภีร์ภาษาอังกฤษ Entrance โดย พยุทธ เตียวรัตนกุล(2553) 
 

10. We can infer from this cartoon that ________. 
a. the boy is giving his mother good NEWS 
b. the boy has to repeat the class 
c. the teacher favours the boy 
d. the teacher likes to teach the same class 
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ที่มา: ตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คัมภีร์ภาษาอังกฤษ Entrance โดย พยุทธ เตียวรัตนกุล(2553) 
 

11. The statement expressing most clearly the main idea of the poem is________. 

a. Old people have always faced great hardships 

b. If we destroy nature, we may destroy ourselves 

c. Our way of life always depends on the cycle of the seasons 

d. The traditional way of life is preferable to the modern one 

12. We can infer that _________.  

a. Granny’s and Gramps’ lives will change 

b. The poet has little sympathy for the villagers 

c. Villagers are indifferent to the changes around them 

d. Permission to cut wood in that area has been withdrawn 

13. The tone of this poem is______________. 

a.  ironic 

b. serious 

c. fanciful 
d. exaggerated 
 

***************************************************************************************************** 
 
 

The wood was gone. What stayed there still 

was a yellow, shaved-off, bald-headed hill. 

The sun came out like fiery flames that 

burned up Gramps' little dried-out fields. The 

rain fell slick-slack-slick-slack-slick, it flowed 

over furrows and rows and dikes. The fields 

are ruined, the land cracks and creaks.             

The water flows down Granny's cheeks. 
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เฉลยแบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านการอ่าน 

ก่อนเรียน-หลังเรียน  
 

ข้อ เฉลย 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

b 

a 

c 

b 

c 

a 

a 

c 

d 

b 

b 

a 

b 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ระดบัความยากง่าย และคา่อ านาจจ าแนก 
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ค่าความยาก ง่าย (p)  และค่าอ านาจจ าแนก (r)  ของแบบทดสอบประจ าหน่วย 

เร่ือง Advertisement 

ข้อท่ี คา่ความยากง่าย (p) คา่อ านาจจ าแนก (r) แปลผล 
1 0.55 0.10 ใช้ไมไ่ด้ 
2 0.75 0.30 ใช้ได้ 
3 0.60 0.20 ใช้ได้ 
4 0.55 0.70 ใช้ได้ 
5 0.55 -0.10 ใช้ไมไ่ด้ 
6 0.50 0.80 ใช้ได้ 
7 0.70 0.20 ใช้ได้ 
8 0.55 0.50 ใช้ได้ 
9 0.65 0.30 ใช้ได้ 

10 0.65 0.30 ใช้ได้ 
11 0.60 0.40 ใช้ได้ 
12 0.65 0.70 ใช้ได้ 
13 0.65 0.30 ใช้ได้ 
14 0.65 0.10 ใช้ไมไ่ด้ 
15 0.80 0.20 ใช้ได้ 

 

คา่ความยากง่าย (p)  มีคา่ระหวา่ง  0.50-0.80 

คา่อ านาจจ าแนก (r)  มีคา่ระหวา่ง  0.20-0.80 

ใช้ได้  12 ข้อ ใช้ไมไ่ด้ 3 ข้อ 
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ค่าความยาก ง่าย (p)  และค่าอ านาจจ าแนก (r)  ของแบบทดสอบประจ าหน่วย 

เร่ือง News 

ข้อท่ี คา่ความยากง่าย (p) คา่อ านาจจ าแนก (r) แปลผล 
1 0.50 0.20 ใช้ได้ 
2 0.70 0.20 ใช้ได้ 
3 0.50 0.20 ใช้ได้ 
4 0.70 0.20 ใช้ได้ 
5 0.40 0.20 ใช้ได้ 
6 0.55 0.70 ใช้ได้ 
7 0.65 0.10 ใช้ไมไ่ด้ 
8 0.45 0.70 ใช้ได้ 
9 0.55 0.50 ใช้ได้ 

10 0.60 0.20 ใช้ได้ 
11 0.60 0.40 ใช้ได้ 
12 0.55 0.30 ใช้ได้ 
13 0.60 0.60 ใช้ได้ 
14 0.60 0.40 ใช้ได้ 
15 0.80 0.20 ใช้ได้ 

 

คา่ความยากง่าย (p)  มีคา่ระหวา่ง  0.40-0.80 

คา่อ านาจจ าแนก (r)  มีคา่ระหวา่ง  0.20-0.70 

ใช้ได้ 14 ข้อ ใช้ไมไ่ด้ 1 ข้อ 
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ค่าความยาก ง่าย (p)  และค่าอ านาจจ าแนก (r)  ของแบบทดสอบประจ าหน่วย 

เร่ือง Cartoon 

ข้อท่ี คา่ความยากง่าย (p) คา่อ านาจจ าแนก (r) แปลผล 
1 0.50 0.20 ใช้ได้ 
2 0.70 0.20 ใช้ได้ 
3 0.50 0.20 ใช้ได้ 
4 0.60 0.60 ใช้ได้ 
5 0.60 0.80 ใช้ได้ 
6 0.60 0.40 ใช้ได้ 
7 0.75 0.30 ใช้ได้ 
8 0.65 0.30 ใช้ได้ 
9 0.60 0.20 ใช้ได้ 

10 0.65 0.50 ใช้ได้ 
11 0.50 0.20 ใช้ได้ 
12 0.70 0.60 ใช้ได้ 
13 0.50 0.20 ใช้ได้ 
14 0.65 0.30 ใช้ได้ 
15 0.80 0.20 ใช้ได้ 

 

คา่ความยากง่าย (p)  มีคา่ระหวา่ง  0.50-0.80 

คา่อ านาจจ าแนก (r)  มีคา่ระหวา่ง  0.20-0.80 

ใช้ได้  15 ข้อ ใช้ไมไ่ด้ 0 ข้อ 
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ค่าความยาก ง่าย (p)  และค่าอ านาจจ าแนก (r)  ของแบบทดสอบประจ าหน่วย 

เร่ือง Poem 

ข้อท่ี คา่ความยากง่าย (p) คา่อ านาจจ าแนก (r) แปลผล 
1 0.50 0.20 ใช้ได้ 
2 0.55 -0.10 ใช้ไมไ่ด้ 
3 0.70 0.20 ใช้ได้ 
4 0.50 0.20 ใช้ได้ 
5 0.55 0.70 ใช้ได้ 
6 0.50 0.80 ใช้ได้ 
7 0.45 -0.10 ใช้ไมไ่ด้ 
8 0.60 0.60 ใช้ได้ 
9 0.60 0.20 ใช้ได้ 

10 0.50 0.20 ใช้ได้ 
11 0.50 0.40 ใช้ได้ 
12 0.45 0.10 ใช้ไมไ่ด้ 
13 0.55 0.50 ใช้ได้ 
14 0.60 0.40 ใช้ได้ 
15 0.75 0.30 ใช้ได้ 

 

คา่ความยากง่าย (p)  มีคา่ระหวา่ง  0.45-0.75 

คา่อ านาจจ าแนก (r)  มีคา่ระหวา่ง  0.20-0.80 

ใช้ได้  12 ข้อ ใช้ไมไ่ด้ 3 ข้อ 
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ค่าความยาก ง่าย (p)  และค่าอ านาจจ าแนก (r)  ของแบบทดสอบ 

ก่อนเรียน-หลังเรียน 

ข้อท่ี คา่ความยากง่าย (p) คา่อ านาจจ าแนก (r) แปลผล 
1 0.60 0.40 ใช้ได้ 
2 0.80 0.40 ใช้ได้ 
3 0.50 0.40 ใช้ได้ 
4 0.70 0.40 ใช้ได้ 
5 0.45 0.30 ใช้ได้ 
6 0.65 0.70 ใช้ได้ 
7 0.70 0.40 ใช้ได้ 
8 0.75 0.30 ใช้ได้ 
9 0.70 0.40 ใช้ได้ 

10 0.60 0.40 ใช้ได้ 
11 0.55 0.30 ใช้ได้ 
12 0.55 0.30 ใช้ได้ 
13 0.50 0.20 ใช้ได้ 

 

คา่ความยากง่าย (p)  มีคา่ระหวา่ง  0.40-0.80 

คา่อ านาจจ าแนก (r)  มีคา่ระหวา่ง  0.20-0.70 

ใช้ได้  13 ข้อ ใช้ไมไ่ด้ 0 ข้อ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัตผิู้วิจยั 
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ประวัตผิู้วิจยั 
 

ชื่อ – ชื่อสกุล สชุาดา   ทองไทย 
วัน  เดือน  ปี เกิด 18  ตลุาคม 2523 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน 332/3 ต าบลดอนคา อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค ์
ท่ีท างานปัจจุบัน โรงเรียนแมว่งก์พิทยาคม  

92  หมู ่9 ต าบลแมว่งก์ อ าเภอแมว่งก์ จงัหวดันครสวรรค ์
ต าแหน่งหน้าท่ีปัจจุบัน ครู คศ.1 
ประสบการณ์การท างาน  

 พ.ศ. 2556 โรงเรียนแมว่งก์พิทยาคม 
อ าเภอแมว่งก์ จงัหวดันครสวรรค ์

 พ.ศ. 2555 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 

อ าเภอพรานกระตา่ย จงัหวดัก าแพงเพชร 
   

ประวัติการศึกษา  
 พ.ศ. 2546 วทบ. (สาธารณสขุศาสตร์)  

มหาวิทยาลยัมหิดล 
   
   

  
   
  
  
  
  
  
  
  
 


