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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนเรียน
และหลังเรียนด้วยเทคนิค DR-TA และเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 ด้วยเทคนิค  
DR-TA ให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ห้อง 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโพธาวัฒนา
เสนี อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จ านวน 45 คน ได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนอ่านแบบชี้น า-ความคิด (Directed Reading Thinking Activity) และแบบทดสอบวัดทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การสอนอ่านแบบชี้น า-ความคิด สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบที ผลการวิจัยพบว่าคะแนนหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.01  
และนักเรียนมีทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค DR-TA ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จ านวน 35 คน 
คิดเป็นร้อยละ 77.78 ของจ านวนนักเรียนท้ังหมด 
  

ค าส าคัญ : ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ  การสอนอ่านแบบชี้น า-ความคิด 
 

Abstract  
The purposes of this research were to compare English reading comprehension skills of Matthayomsuksa 2 

students before and after learning through DR-TA technique and to develop English reading comprehension of 
Matthayomsuksa 2 students to pass the criterion of 70 percent. The samples included 45 Matthayomsuksa 2 students 
learning at Phothawattanasaenee School, Photaram District, Ratchaburi Province, who were selected purposively.  
The instruments used for this study were five Directed Reading-Thinking Activity (DR-TA) lesson plans and English reading 
comprehension skill tests. The data analyses included percentage, mean, standard deviation, and t-test. The findings 
revealed that the posttest mean score was higher than the pretest score significantly at 0.01 level and there were 35 
students who passed the 70% required criterion accounting for 77.78 percent of the total students. 
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บทน า   
  ในปัจจุบัน โลกได้เข้าสู่สังคมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเป็นสังคมท่ีมนุษย์สามารถติดต่อสื่อสารกันตลอดเวลา เมื่อมีการ
ติดต่อสื่อสารกันตลอดเวลา จ าเป็นที่จะต้องมีภาษาสากล ที่ไว้ใช้ติดต่อสื่อสารนั่นก็คือ ภาษาอังกฤษ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงเป็นตัว
ช่วยให้เกิดการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ และนอกจากการสื่อสารแล้ว ภาษาอังกฤษยังช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
รวมถึง การแสวงหาความรู้ของมนุษย์บนโลก ดังนั้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่ส าคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในประเทศไทยที่
เป็นประเทศที่ระบบเศรษฐกิจส่วนใหญ่พึ่งพากิจการท่องเที่ยวเป็นหลัก จึงท าให้ชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวภายในประเทศไทยอยู่
เป็นประจ าและท าให้ในประเทศไทยจะพบเห็นป้ายประกาศ โฆษณาป้ายสินค้าต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษคู่กับภาษาไทย [1] นอกจากนี้ 
ในบางครั้งท่ีการศึกษาหาความรู้ในประเทศไทยนั้น อาจจะไม่เพียงพอ ผู้เรียนหรือผู้วิจัยจ าเป็นต้องศึกษางานวิจัยหรือองค์ความรู้ที่มา
จากต่างประเทศ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงเป็น ส่วนส าคัญที่จะผลักดันให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างรอบด้านมากขึ้น 

จากความส าคัญข้างต้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก าหนดคุณภาพการเรียนการสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาให้มีจุดมุ่งหมาย
คือ เน้นให้นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาต่างประทศ ไม่ว่าจะเป็นทักษะ การฟัง พูด อ่าน และเขียน [2] และทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจเป็นทักษะที่ส าคัญในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เนื่องจากความรู้ที่มีอยู่ในบทความและงานวิจัยต่างๆ  
มีทั้งที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งหากผู้อ่านต้องการเข้าถึงความรู้ที่นอกเหนือจากภาษาไทย ผู้อ่านต้องเรียนรู้
และฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อที่จะเข้าถึงความรู้ที่มีอยู่ได้อย่างสะดวกและรอบด้าน  ซึ่งสอดคล้องกับสุวีรยาและนิสากร  
ที่ได้กล่าวว่า ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเป็นทักษะพื้นฐานในการแสวงหาความรู้  ทั้งจากในเว็บไซต์ หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ผู้ที่มี
ความรู้ในทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจะได้เปรียบมากกว่าผู้อื่นในการรับความรู้ด้านวิชาการ ข้อมูลข่าวสาร [3] จะเห็นได้ว่าทักษะ
การอ่านจึงมีความส าคัญต่อชีวิตประจ าวันของผู้คน ในการสอนอ่านภาษาอังกฤษ ผู้สอนมักจะพบปัญหาหลายประการ อาทิ นักเรียน
เกิดความเบื่อหน่าย เนื่องจากการสอนอ่านอาจจะเป็นลักษณะการอ่านแบบแปลให้ผู้เรียนฟังเพียงอย่างเดียว  ไม่มีกิจกรรมที่ท าให้
ผู้เรียนได้ฝึกคิดและจินตนาการตามเรื่องที่อ่านหรือเกิดจากเรื่องที่อ่านไม่อยู่ในความสนใจของผู้เรียน จึงไม่เกิดแรงจูงใจในการอ่านใน
ตัวผู้เรียน ส่งผลให้อ่านไม่เข้าใจในเรื่องที่อ่านได้ ไม่สามารถจับใจความส าคัญได้ รวมถึงไม่สามารถหาสาระส าคัญในเรื่องที่อ่านไปใช้
ประโยชน์ได้ [4] ดังนั้นผู้สอนต้องหาวิธี การสอนหรือกิจกรรมที่ท าให้ผู้เรียนสามารถคิดตามเรื่องที่อ่านได้  และเรื่องที่อ่านจะต้องมี
ความน่าสนใจ สามารถกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความรู้สึกอยากอ่านและเข้าใจเรื่องที่อ่านให้ได้  นอกจากนี้ ครูควรจัดกิจกรรมที่ท าให้
ผู้เรียนสามารถจับใจความและเข้าใจเรื่องที่อ่านได้ ซึ่งสอดคล้องกับศุภรณ์ ภูวัด ที่ได้กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการสอนเป็นเครื่องมือที่
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความอยากเรียนและตั้งใจเรียน ถ้าผู้สอนสามารถหาเครื่องมือที่เหมาะสม โดยการน าสื่อการเรียนและวิธีการใหม่ๆ 
และน่าสนใจ มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน ก็จะท าให้การสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น [5] 

จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ที่เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
กับผู้วิจัย พบว่า นักเรียนไม่สามารถเข้าใจในเรื่องที่อ่านได ้ซึ่งอาจจะมีสาเหตุจากการที่นักเรียนไม่สามารถหาใจความส าคัญของเรื่องที่
อ่านได้ ส่งผลให้ไม่เข้าใจในเรื่องที่อ่าน และอีกสาเหตุหนึ่งคือ ผู้สอนยังใช้เทคนิคเดิมในการสอนอ่าน หรือยังเป็นการสอนอ่านแบบ
แปลให้นักเรียนฟังอยู่ นักเรียนไม่ได้ใช้ความคิดเป็นของตนเอง ซึ่งเทคนิคการสอนอ่านแบบ DR-TA (Directed Reading-Thinking 
Activity) หรือการสอนอ่านแบบช้ีน า-ความคิด เทคนิคนี้ในช่วงแรกได้รับการพัฒนาโดยรัสเซลล์ จี สตอฟเฟอร์ [6] และต่อมาเทอร์นีย ์
รีดเดนซ์ และดิชเชอร์ได้ปรับปรุงเทคนิคนี้ขึ้นมาใหม่ ซึ่งมีการเน้นการฝึกกระบวนการคิด การคาดเดา และการตรวจสอบข้อมูลที่ไดร้บั
จากการอ่านมากขึ้น โดยในขั้นแรกผู้อ่านจะต้องคาดเดาเนื้อหาก่อนที่จะอ่านบทอ่าน เพื่อที่ผู้อ่านจะได้ตั้งวัตถุประสงค์ในการอ่านได้ 
หลักจากนั้นผู้อ่านจะได้ใช้ทักษะการคิดและการตัดสินใจของตนเองในการอ่านบทอ่าน โดยเทคนิคนี้สามารถประยุกต์ใช้ได้ในบทอ่าน
ทุกระดับเพื่อท่ีจะพัฒนาทักษะการอ่านของผู้เรียน เทคนิคนี้ยังเป็นเทคนิคที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ โดยที่ผู้สอนเป็นผู้
อ านวยความสะดวก ช่วยเหลือนักเรียน และช่วยเช่ือมโยงความรู้เดิมของผู้เรียนกับความรู้ใหม่ รวมถึงเข้าใจและสามารถกระตุ้นการ
เรียนรู้ของผู้เรียนจนกว่าผู้เรียนจะสามารถหาความรู้ได้ด้วยตนเอง [7] การสอนอ่านแบบ DR-TA เป็นการสอนอ่านที่ผู้อ่านจะต้องมี
ปฏิสัมพันธ์กับเรื่องที่อ่านตลอดเวลา หรือกล่าวได้ว่า ผู้อ่านจะต้องคาดเดาเรื่องที่ตนอ่าน โดยใช้ประสบการณ์เดิมมาใช้เพื่อ
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ตีความหมายท าความเข้าใจเรื่องที่อ่าน ผู้อ่านก็จะรู้สึกกระตุ้นความรู้ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังได้ฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้สอนได้พูดคุยและอภิปรายเรื่องที่อ่านไปพร้อมๆ กันอีกด้วย  

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ผู้สอนจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 
โดยการใช้เทคนิค DR-TA ซึ่งเป็นเทคนิคที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดการคาดเดาเนื้อเรื่องที่จะอ่าน และตีความโดยใช้ประสบการณ์เดิม  
มาส่งเสริมให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เกิดการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 ก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยเทคนิค DR-TA 

2. เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 ด้วยเทคนิค DR-TA ให้ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 70 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 

ประชากรเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  
จ านวน 569 คนและกลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่เรียนอยู่ในโรงเรียนเดียวกันนี้ ห้อง 1 จ านวน 45 คน ซึ่งได้มา
จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจยัครั้งนี้ใช้บทอ่านในหนังสือ MOVE IT ที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 3. ขอบเขตด้านระยะเวลา ผู้วิจยัด าเนินการศึกษาในภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จัดการเรียนการสอนจ านวน 5 คาบ 
คาบละ 55 นาที 

4. ขอบเขตด้านตัวแปร ผู้วิจัยก าหนดตัวแปรต้นคือการสอนอ่านแบบช้ีน า -ความคิด (Directed Reading-Thinking 
Activity) ตัวแปรตามคือทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

เปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเทคนิค DR-TA 

พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วย

เทคนิค DR-TA ให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค DR-TA ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 
1. Pre-reading (คาดเดาเนื้อเรื่องและตั้งจุดประสงค์ในการอ่าน-10 นาที) 
2. While-reading (อ่านในใจและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน-25 นาที) 
3. Post-reading (สรุปเรื่องราวในบทความและกิจกรรมพัฒนาทักษะที่จ าเป็น-20 นาที) 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
งานวิจัยนี้จัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่  2 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเทคนิค DR-TA และเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ด้วยเทคนิค DR-TA ให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาตามขั้นตอนดังนี้ 

1. การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากกลุ่ม
ประชากร จ านวน 569 ที่เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ก าลังศึกษาอยู่ใน
ปีการศึกษา 2563 ได้นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 1 ห้อง จ านวน 45 คน  

2. แบบแผนการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียวที่มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง  
(One group pretest – posttest design) [8] ซึ่งมีแบบแผนการทดลอง ดังนี ้

ก่อนเรียน   ทดลอง   หลังเรียน 1 
    T1      X         T2 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิจัย คือ  T1 แทน การทดสอบก่อนการสอนอ่านแบบ DR-TA 
     T2 แทน การทดสอบหลังการการสอนอ่านแบบ DR-TA 
     X แทน การใช้เทคนิคการสอนอ่านแบบ DR-TA 

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย การวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ออกแบบและสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยและเก็บข้อมูล ได้แก่ 
3.1 แผนการสอนโดยใช้การสอนอ่านแบบช้ีน า-ความคิด (Directed Reading-Thinking Activity) จ านวน 5 แผน  

แผนละ 55 นาที รวมเป็น 5 ช่ัวโมง โดยมีวิธีการสร้าง ดังนี ้
3.1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และคู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โดยศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้รายปี  

3.1.2 ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  โดยทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ คือทักษะที่ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจเนื้อเรื่องที่อ่านและใจความส าคัญได้  โดยแบ่งเป็นหลายระดับ 
เช่น ระดับที่สามารถเข้าใจและจับประเด็นเรื่องที่อ่านได้ ระดับที่สามารถแปลความ พิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นในบทความ หาสาเหตุและ
สรุป ระดับที่ผู้อ่านสามารถน าสิ่งที่อ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และระดับประเมินค่าที่ผู้อ่านสามารถประเมินค่า ตัดสินเรื่อง
ที่อ่านได้ [8] 

3.1.3 ส ารวจความต้องการของผู้เรียนเกี่ยวกับหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจ แล้วน าผลส ารวจมาสร้างชุดการสอนในแผนการ
จัดการเรียนรู้ โดยผู้วิจัยได้ใช้บทอ่านในหนังสือ MOVE IT จ านวน 5 เรื่อง คือ Olympic, Ella’s Blog, The London Dungeon, 
William Shakespeare และ Supergranny 

3.1.4 ผู้วิจัยสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการทักษะทั้ง 4 ทักษะคือ การฟัง การพูด การอ่านและการ
เขียนจ านวน 5 แผน ใช้เวลาสอน 5 ช่ัวโมง โดยแต่ละแผนจะจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค DR-TA ซึ่งแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นแรก
จะเป็นขั้น ก่อนอ่าน (Pre-reading) คือขั้นที่ให้ผู้เรียนคาดเดาเนื้อเรื่องและตั้งจุดประสงค์เนื้อเรื่อง ขั้นที่สองขณะอ่าน (While-
reading) จะเป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนอ่านบทอ่านและท ากิจกรรมเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน และขั้นสุดท้าย คือขั้นหลังการอ่าน 
(Post-reading) ซึ่งจะเป็นขั้นที่สรุปเรื่องราวในบทความและท ากิจกรรมพัฒนาทักษะที่จ าเป็น 

3.1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะทางด้านเนื้อหา 
จุดประสงค์การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผล 

3.1.6 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วน ากลับมาให้อาจารย์ที่
ปรึกษาตรวจพิจารณาอีกครั้ง ก่อนน าไปเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 
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3.1.7 น าแผนการสอนโดยใช้การสอนอ่านแบบช้ีน า -ความคิด (Directed Reading Thinking Activity)  
ให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 คน ได้แก่ ด้านการสอนภาษาอังกฤษ ด้านวิธีสอนและด้านวัดผลประเมินผล พิจารณาตรวจสอบความ
เหมาะสมสอดคล้องกับจุดประสงค์โดยใช้อัตราส่วนความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity Ratio: CVR) ซึ่งค่าดัชนีอัตราส่วน
ความเที่ยงตรงอยู่ที ่1.00 [9] 

3.1.8 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการแก้ไขแล้วไปใช้สอนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสน ี
4. ทดสอบวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ โดยใช้การสอนอ่านแบบช้ีน า-ความคิด (Directed Reading- 

Thinking Activity) จ านวน 1 ชุดเป็นแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ จ านวนแบบทดสอบ 20 ข้อ เวลา 50 นาที โดยมีวิธีการสร้าง
แบบทดสอบดังนี ้

4.1 ศึกษาวิธีสร้างแบบทดสอบจากวารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ 
เรื่องการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน [10] 

4.2 น าเนื้อหาจากบทเรียนมาสร้างแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้การสอนอ่านแบบ
ช้ีน า-ความคิด (Directed Reading Thinking Activity) จ านวน 35 ข้อ 1 ชุด 

4.3 น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญทางการสอนภาษาอังกฤษ 3 ท่าน ตรวจแก้ไขเพื่อตรวจสอบคุณภาพ 
โดยพิจารณาว่าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นมานั้น สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่ โดยมีเกณฑ์ก าหนดความคิดเห็นไว ้ 

4.4 น าแบบทดสอบที่ได้จากผู้เช่ียวชาญมาค านวณหาค่า IOC แล้ว คัดเลือกข้อสอบที่ มีค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 
0.50 จ านวน 20 ข้อ (ค่าความสอดคล้องของ 20 ข้ออยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1) 

4.5 เกณฑ์การให้คะแนนของแบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ จ านวน 20 ข้อ คือ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิด
ให้ 0 คะแนน 

4.6 น าแบบทดสอบที่แก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2/7 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 
จังหวัดราชบุรี เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนกและค่าความยากง่ายของข้อสอบ 

4.7 น าแบบทดสอบที่ได้มาหาค่าอ านาจจ าแนก (r) ค่าความยากง่าย (p) และค่าความเชื่อมั่น (KR-20) ของแบบทดสอบ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรมส าเร็จรูปพบว่าแบบทดสอบมีค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.42 ถึง 0.83 จ านวน 20 ข้อ และ
แบบทดสอบมีค่าความยาก (p) ตั้งแต่ 0.33 ถึง 0.71 จ านวน 20 ข้อ 

4.8 น าแบบทดสอบที่ผ่านการทดลองใช้มาหาค่าความเช่ือมั่นโดยใช้วิธีค านวณแบบคูเดอร์  ริชาร์ดสัน (Kuder 
Richardson) สูตร KR-20 [9] ได้ค่าเท่ากับ 0.8458 

4.9 น าข้อสอบที่ผ่านการทดลองใช้น ามาให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้โดยวิธี DR-TA หลังจาก
นั้น กลุ่มตัวอย่างศึกษาได้รับการสอนด้วยวิธี DR-TA เป็นเวลา 5 คาบเรียน และทดสอบหลังการเรียนรู้โดยวิธี DR-TA 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี ้

5.1 วัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  
โดยใช้การสอนอ่านแบบช้ีน า-ความคิด (Directed Reading Thinking Activity) 

5.2 จัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการสอนโดยใช้การสอนอ่านแบบช้ีน า-ความคิด (Directed Reading Thinking Activity) 
จ านวน 5 แผน แผนละ 55 นาที รวมเป็น 5 ช่ัวโมง 

5.3 วัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ   
โดยใช้การสอนอ่านแบบช้ีน า-ความคิด (Directed Reading Thinking Activity) 
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ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 แสดง ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 ก่อนเรียนและ
หลังเรียนด้วยเทคนิค DR-TA 

คะแนน N คะแนนเต็ม x̅ S.D. t sig 
ก่อนเรียน 45 20 9.91 2.53 21.71* 0.000 
หลังเรียน 45 20 14.20 2.42 

 จากตารางพบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.91 และ 
14.20 ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียนพบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนแตกต่างกับก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2  
ด้วยเทคนิค DR-TA ให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 

เลขที ่
คะแนน 
(20) 

ร้อยละของคะแนน 
(100) 

เกณฑ์ร้อยละ 70 
ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 

1 17 85 0 1 
2 11 55 1 0 
3 15 75 0 1 
4 16 80 0 1 
5 13 65 1 0 
6 14 70 0 1 
7 12 60 1 0 
8 16 80 0 1 
9 14 70 0 1 
10 18 90 0 1 
11 12 60 1 0 
12 15 75 0 1 
13 14 70 0 1 
14 14 70 0 1 
15 13 65 1 0 
16 17 85 0 1 
17 16 80 0 1 
18 15 75 0 1 
19 13 65 1 0 
20 14 70 0 1 
21 16 80 0 1 
22 11 55 1 0 
23 14 70 0 1 
24 14 70 0 1 
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ตารางที ่2 (ต่อ) 

เลขที ่
คะแนน 
(20) 

ร้อยละของคะแนน 
(100) 

เกณฑ์ร้อยละ 70 
ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 

25 15 75 0 1 
26 16 80 0 1 
27 14 70 0 1 
28 13 65 1 0 
29 14 70 0 1 
30 10 50 1 0 
31 14 70 0 1 
32 14 70 0 1 
33 15 75 0 1 
34 17 85 0 1 
35 9 45 1 0 
36 16 80 0 1 
37 7 35 1 0 
38 17 85 0 1 
39 10 50 1 0 
40 15 75 0 1 
41 15 75 0 1 
42 18 90 0 1 
43 12 60 1 0 
44 18 90 0 1 
45 16 80 0 1 

จ านวนนักเรียน (45 คน) ไม่ผา่น 13 คน ผ่าน 32 คน 
คิดเป็นร้อยละ  28.89 71.11 

คะแนนเฉลี่ยทั้งห้องเรียน (20 คะแนน) 14.20 คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 2.42 

 จากตาราง พบว่า ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 45 คน หลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค DR-TA มีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยทั้งห้องเรียน 14.20 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.42 
และจ านวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์มีจ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 71.11 ของจ านวนนักเรียนท้ังหมด และไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 13 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.89 ของจ านวนนักเรียนท้ังหมด 
 

สรุปและอภิปรายผล 
1. การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรยีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.91 และ 14.20 ตามล าดบั 

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียนพบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนแตกต่างกับก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  
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2. ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 จ านวน 45 คน หลังได้รับการจัด 
การเรียนรู้โดยใช้เทคนิค DR-TA มีคะแนนหลังเรียนผ่านเกณฑ์จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 71.11 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด  
และไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 28.89 ของจ านวนนักเรียนท้ังหมด 
 

อภิปรายผล 
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ด้วย

เทคนิค DR-TA อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 แสดงว่าการใช้เทคนิค DR-TA สามารถพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ได้ดีขึ้น ทั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่า การสอนด้วยเทคนิค DR-TA เป็นเทคนิคที่ให้ผู้เรียนได้อ่านบทอ่าน
อย่างมีจุดมุ่งหมายตลอดเวลา ก่อนท่ีผู้เรียนจะอ่านบทอ่าน ผู้เรียนจะต้องคาดเดาเนื้อหาจากรูปภาพหรือหัวข้อเรื่อง ว่าในบทความว่า
เกี่ยวข้องกับอะไร และในระหว่างที่อ่าน ผู้สอนจะใช้ค าถามเพื่อให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบการคาดเดาก่อนอ่านเนื้อเรื่องว่าตรงกัน
หรือไม่ หากไม่ตรงก็สามารถเปลี่ยนแนวคิดได้  จะเห็นว่า การใช้เทคนิค DR-TA ท าให้ผู้ เรียนอยู่กับบทความตลอดเวลา  
และมีจุดมุ่งหมายที่ท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาในบทความได้ดียิ่งขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับ เอกลักษณ์ เทพวิจิตร ที่กล่าวว่า เทคนิค DR-TA 
เป็นเทคนิคที่ท าให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ใหม่กับประสบการณ์เดิมของผู้เรียน ไปเช่ือมโยงกับเนื้อหาภายในบทความ จึงท าให้เกิดความ
เข้าใจในบทความได้อย่างถูกต้องและแม่นย าขึ้น [5] 

ก่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค DR-TA ผู้วิจัยได้สอนอ่านบทอ่านโดยการฉายบทอ่านบนโปรแกรมน าเสนอ ใส่รูปภาพ
ประกอบ อ่านบทความให้ผู้เรียนและแปลไปพร้อม ๆ กัน และท้ายคาบมีการท าแบบฝึกหัดในหนังสือ จากการสอนลักษณะนี้ พบว่า 
ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย จึงท าให้ขาดความเข้าใจในสาระส าคัญของบทอ่าน และไม่สามารถท าแบบฝึกหัดได้ แต่หลังจากที่น า
เทคนิค DR-TA มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ พบว่า ผู้เรียนยังเกิดความเบื่อหน่ายอยู่บ้าง ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากเนื้อหาในบทอ่านไม่
น่าสนใจ แต่ผู้เรียนส่วนใหญ่มีปฏิสัมพันธ์กับเรื่องที่อ่านมากขึ้น เนื่องจาก DR-TA เป็นเทคนิคที่ให้ผู้เรียนได้คาดเดาเนื้อเรื่องก่อนท่ีจะ
อ่าน มีการฝึกให้ผู้เรียนตั้งค าถามหรือตอบค าถามก่อน ระหว่าง และหลังจากอ่านบทอ่านตลอดเวลา ผู้เรียนจึงมีความเข้าใจในบทอ่าน
มากขึ้น โดยจะเห็นได้จากการท ากิจกรรมและแบบฝึกหัดหลังเรียนในแต่ละคาบ 

ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 45 คน หลังได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิค DR-TA มีคะแนนหลังเรียนผ่านเกณฑ์จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 71.11 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด และไม่ผ่าน
เกณฑ์จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 28.89 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด ผู้วิจัยพบว่า การใช้เทคนิค DR-TA ท าให้ผู้เรียนสามารถ
เชื่อมโยงความรู้เก่าและใหม่กับเนื้อเรื่องในบทความได้ และท าให้ผู้เรียนอยู่กับเนื้อหาในบทความตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม ผู้เรียนบาง
กลุ่มมีพื้นฐานในเรื่องของค าศัพท์ที่น้อย จึงท าให้เป็นอุปสรรคในการอ่านบทความ ซึ่งทางผู้สอนก็ได้แก้ปัญหาโดยการใส่รูปภาพ
ประกอบไปในบทความเพื่อท าให้บทความดูน่าสนใจ และสามารถใช้ในการคาดเดาบริบทภายในบทความได้   จึงท าให้มีผู้เรียนที่มี
ทักษะการอ่านผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70  คิดเป็นร้อยละ 77.78 ของจ านวนนักเรียนท้ังหมด ซึ่งสอดคล้องกับ ณัฐธิดา กลางประชา ที่ได้
ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5 โดยใช้เทคนิคการสอนอ่าน
แบบ DR-TA ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนมีพัฒนาการในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจเฉลี่ยร้อยละ 78 และจ านวนนักเรียนที่
ผ่านเกณฑ์มีจ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ตั้งไว ้[12] 

จากการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค DR-TA จะเห็นได้ว่าเป็นเทคนิคที่ช่วยให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 มีทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น โดยปกติแล้ว เวลาที่นักเรียนอ่านบทความที่เป็นภาษาอังกฤษนักเรียนจะมุ่งอ่านอย่างเดียว  
โดยไม่ได้มีการตั้งค าถามกับเรื่องที่อ่านว่าใจความของเรื่องคืออะไร มีใคร ท าอะไร ที่ไหน และอย่างไร การใช้เทคนิคนี้ ที่ใช้การตั้ง
ค าถามก่อนการอ่านจะท าให้นักเรียนได้อยู่กับบทความตลอดเวลา และนักเรียนท่ีเป็นผู้อ่านจะมุ่งอ่านบทความเพื่อตอบค าถามที่ได้ตั้ง
ไว้ก่อนอ่าน จะเห็นว่า เทคนิคนี้จะช่วยให้นักเรียนมีเป้าหมายในการอ่านบทความและนักเรียนยังได้ฝึกความคิดและพูดแสดงความ
คิดเห็นจากเนื้อเรื่องที่ก าลังอ่านจะท าให้จับใจความและเข้าใจในเรื่องที่อ่านได้มากขึ้น โดยครูอาจจะเขียนค าตอบของแต่ละกลุ่มไว้บน
กระดานหรือประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีโพสต์แสดงความคิดเห็น และตรวจสอบความคิดและข้อคิดเห็นไปด้วยกัน เพื่อให้นักเรียนเกิด
ความสนใจมากขึ้น  
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เทคนิคการอ่านแบบ DR-TA  เป็นเทคนิคที่ฝึกกระบวนการคิดของนักเรียนให้เป็นระบบมากขึ้น  ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็น
บทความหรือเนื้อเรื่องที่เป็นภาษาอังกฤษ แต่ยังรวมถึงการอ่านสื่อหรือข้อความอื่น ๆ ด้วย ก่อนอ่านนักเรียนจะต้องคิดได้ว่าจะได้
อะไรจากการอ่านบทความหรือเนื้อหานี้ หรือผู้เขียนต้องการจะส่งสารอะไรให้ผู้อ่านเข้าใจ เมื่อครูได้ใช้เทคนิค DR-TA จนนักเรียนเกิด
ความเคยชินกับระบบการคิดตามเทคนิคนี้แล้ว ในคาบเรียนต่อไป ครูอาจจะไม่ต้องตั้งค าถามให้กับนักเรียน นักเรียนจะสามารถตั้ง
ค าถามในเรื่องที่อ่าน และท าความเข้าใจในเนื้อหาใจความส าคัญได้เอง 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเลือกบทอ่านตามความสนใจของผู้เรียน ซึ่งจะท าใหผู้้เรียนจะรู้สึกสนใจและมีปฏสิัมพันธ์กับบทอ่านมากขึ้น 
2. ควรมีการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับเทคนิค DR-TA  
3. ควรมีการน าเทคนิค DR-TA ไปประยุกต์ใช้กับเทคนิคอื่น ๆ เช่น เทคนิคการอ่านคร่าวๆ และอ่านหาเฉพาะจุด 

(skimming and scanning) หรือเทคนิคการเช่ือมโยงผังความคิด (Mind mapping) 
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