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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัประเภทวิจยัและพฒันา มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) พฒันาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนอ่าน

ออนไลน์เน้นการใช้กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจและแนวทางการเรียนรู้ภาษาในการอ่านเชิงวิชาการ (CALLA) เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการอ่านเชิงวิชาการออนไลน์และการใชก้ลวิธีในการอ่านส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 2) ประเมินประสิทธิผลของ 
การใชรู้ปแบบ คือ (2.1) ศึกษาความสามารถในการอ่านเชิงวิชาการออนไลน์ของผูเ้รียนก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบ (2.2) ศึกษาการใชก้ลวธีิ
การอ่านเพื่อความเขา้ใจของผูเ้รียนหลงัการใชรู้ปแบบ (2.3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อรูปแบบ และ 3) ประเมินผลรับรองรูปแบบ
การสอนอ่านออนไลน์เนน้การใชก้ลวธีิการอ่านเพื่อความเขา้ใจและแนวทางการเรียนรู้ภาษาในการอ่านเชิงวชิาการ 

การวจิยัแบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ระยะการวจิยั (Research: R1) เป็นการศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน ระยะท่ี 2 ระยะการ
พฒันา (Development: D1) เป็นการออกแบบและพฒันารูปแบบการสอนอ่าน ระยะท่ี 3 ระยะการวิจยั (Research: R2) เป็นการทดลองใช้
รูปแบบการสอนอ่าน และระยะท่ี 4 ระยะการพฒันา (Development: D2) เป็นการประเมินประสิทธิผลและรับรองรูปแบบการสอนอ่าน  
กลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยั คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ชั้นปีท่ี 3 ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ภาษาองักฤษส าหรับจุลชีววิทยา 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 27 คน ท่ีไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
การทดลองใชเ้วลา 16 สัปดาห์  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย 1) รูปแบบและเคร่ืองมือประกอบการใชรู้ปแบบ ไดแ้ก่ คู่มือการใช้
รูปแบบ แผนการจดัการเรียนรู้ของรูปแบบจ านวน 8 แผนและแบบฝึก 2) แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านเชิงวิชาการออนไลน์ 3) 
แบบส ารวจการใชก้ลวิธีในการอ่าน 4) แบบบนัทึกการอ่าน 5) แบบสอบถามพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการใชรู้ปแบบ สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั
ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหาในการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 

ผลการวิจยัพบวา่  1) รูปแบบการสอนอ่านออนไลน์เนน้การใชก้ลวิธีการอ่านเพื่อความเขา้ใจและแนวทางการเรียนรู้ภาษาในการ
อ่านเชิงวิชาการ (CALLA) ท่ีผูว้ิจัยได้พฒันาข้ึนประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ หลักการ วตัถุประสงค์ กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
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กระบวนการเรียนการสอน และการวดัและประเมินผล มีขั้นตอนการด าเนินงานเป็น 4 ระยะ ประกอบด้วย ระยะท่ี 1 การเตรียม (P: 
Preparation) ระยะท่ี 2 การน าเสนอ (E: Explicit Instruction Presentation) ระยะท่ี 3 การฝึก (S: Strategies Practice) ระยะท่ี 4 การประเมิน (S: 
Self Evaluation) และ ระยะท่ี 5 การขยาย (E: Expansion) ซ่ึงรูปแบบไดรั้บการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน วา่มีความสมเหตุสมผล
เชิงทฤษฎี มีความเป็นไปไดแ้ละมีความสอดคลอ้งในระดบัดีมาก และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) คะแนนความสามารถในการอ่าน
เชิงวชิาการออนไลน์ของกลุ่มตวัอยา่งหลงัเรียนดว้ยรูปแบบเพิ่มข้ึนกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  3) การใชก้ลวธีิในการอ่าน
ของกลุ่มตวัอยา่งหลงัเรียนรูปแบบเพิ่มข้ึนกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 กลวิธีท่ีผูเ้รียนใชม้ากท่ีสุดไดแ้ก่ ประเมินขอ้มูล
ออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ  หาใจความส าคญั สร้างและรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งออนไลน์ท่ีหลากหลาย 4) กลุ่มตวัอย่างมีพึงพอใจต่อ
รูปแบบในระดบัมากท่ีสุด โดยมีความพึงพอใจในดา้นคุณประโยชน์ ดา้นกิจกรรม ดา้นรูปแบบ และดา้นเน้ือหา 5) รูปแบบการสอนอ่าน
ออนไลน์เน้นการใช้กลวิธีการอ่านเพื่อความเขา้ใจและแนวทางการเรียนรู้ภาษาในการอ่านเชิงวิชาการ (CALLA) ได้รับการรับรองจาก
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน วา่มีความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี มีความเป็นไปไดแ้ละมีความสอดคลอ้งในระดบัดีมาก   
 

ค าส าคญั : การสอนอ่านออนไลน์ การอ่านเชิงวชิาการ แนวทางการเรียนรู้ภาษาในการอ่านเชิงวชิาการ (CALLA) กลวธีิการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
 

Abstract  
The objectives of this research were to; 1) develop and determine the efficiency of Online Reading Instructional Model Through 

Reading Comprehension Strategies Integrating with Cognitive Academic Language Learning Approach (CALLA) to Enhance Academic 
Online Reading Ability and Strategy Use for Undergraduate Students 2) estimate the effectiveness of the Model by 2.1) comparing students’ 
academic online reading ability before and after learning by using model 2.2) comparing students’ reading comprehension strategies use 
before and after learning by using model 2.3) studying students’ satisfaction toward the model, and 3) verify Online Reading Instructional 
Model Through Reading Comprehension Strategies Integrating with Cognitive Academic Language Learning Approach (CALLA) 

The research was divided into 4 phases; phases 1 Research: R1 was background information analysis, phase 2 Development: D1 
was reading instruction model design and development, phase 3 Research: R2 was reading instruction model experiment, and phase 4 
Development: D2 was reading instruction model efficient evaluation and model verification. The samples of this research were 27 of 3rd 
year Microbiology undergraduate students who enrolled English for Microbiology 2 subject in Semester 2 of Academic year B.E. 2561 at 
Nakhon Pathom Rajabhat University, by Purposive Sampling. The experiment was carried out for 16 weeks. The research instruments used 
in this research were 1) PESSE Model including teacher’s manual, 8 lesson plans and exercises 2) Academic Online Reading Ability Test 
3) Reading Comprehension Strategies Survey 4) Reading Log 5) Questionnaire for students’ satisfaction toward this model The statistics 
used were Mean, S.D. for quantitative data and content analysis for qualitative data 

The results were as follows: 1) The Online Reading Instructional Model Through Reading Comprehension Strategies Integrating 
with Cognitive Academic Language Learning Approach (CALLA) to Enhance Academic Online Reading Ability and Strategy Use for 
Undergraduate Students consists of 5 components; principles, objectives, teaching and learning management, teaching and learning 
procedure, and evaluation including 5 phases: Phase 1 P: Preparation, Phase 2 E: Explicit Instruction Presentation, Phase 3 S: Strategies 
Practice, Phase 4 S: Self Evaluation) and Phase 5 E: Expansion. The PESSE Model was verified by five experts a good to the highest level 
and the efficiency of the model met the assigned criteria 80/80. 2) The students’ academic online reading ability after learning by the PESSE 
model was higher than before learning significantly at 0.05.  3) The students’ reading strategies use after learning by the PESSE model was 
higher than before learning significantly at 0.05. Critically evaluating information online, Determining Main Ideas and Locating information 
from multiple online resources were the highest strategies used. 4) The students were satisfied toward the use of PESSE Model at the highest 
level in benefit, activities, form, and content aspects. 5) The PESSE Model was verified by five experts at the highest which is congruent 
with the theories’ rationality and probability.  
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บทน า   
ในยุคสังคมโลกปัจจุบนัท่ีมีการติดต่อส่ือสารและการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว การเรียนการสอนภาษาองักฤษเป็น

ส่ิงจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต การติดต่อส่ือสาร เน่ืองจากภาษาองักฤษถูกใชเ้ป็นภาษาสากลท่ีทุกคนตอ้งเรียนรู้เพ่ือประโยชน์แก่
ตนเองทั้ งในดา้นการส่ือสาร การแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม ช่วยพฒันาผูเ้รียนให้มีวิสัยทศัน์กวา้งไกลเพ่ือการติดต่อส่ือสารกับ
ต่างประเทศได ้  ดงันั้นผูเ้รียนภาษาองักฤษท่ีสามารถใชภ้าษาองักฤษไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว อ่านถูก ใชเ้ป็นเคร่ืองมือส าคญัในการ
เรียนภาษาต่างประเทศ การอ่านจะช่วยพฒันาบุคคลและสังคม ท าใหบุ้คคลมีความคิดสร้างสรรค ์ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ การ
อ่านจึงเป็นทกัษะจ าเป็นท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงในส่ีทกัษะของการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ในฐานะท่ีเป็นภาษาต่างประเทศ (English 
as a foreign language: EFL) ทกัษะน้ีมีความส าคญัหรือจ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับผูเ้รียนในระดบัมหาวทิยาลยั ซ่ึงมีรายวชิาการอ่านเป็น
จ านวนมากท่ีเป็นรายวิชาบงัคบัในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ในประเทศไทย เพ่ือสนับสนุนให้เห็นถึง
ความส าคญัของทกัษะการภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ และเป็นทกัษะท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดท่ีจะตอ้งฝึกฝน” เพราะช่วย
ใหผู้เ้รียนภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสองหรือเป็นภาษาต่างประเทศจะมีความกา้วหนา้ทางภาษาสูงยิง่ข้ึนและท าใหบ้รรลุเป้าหมายใน
การเรียนทุกสาขาวิชาในการเรียนการสอนภาษาองักฤษ การมุ่งเนน้เก่ียวกบักลวิธีการเรียนรู้ภาษา เพ่ือยกระดบัความกา้วหนา้ของ
นกัศึกษาเก่ียวกบัทกัษะการอ่านไดมี้การกล่าวถึงกนัอยา่งกวา้งขวางในงานวจิยัในปัจจุบนั [1, 2, 3]  

การอ่านถือเป็นทกัษะท่ีจะคงอยูแ่ละส่งเสริมบุคคลนั้นๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั [4] ท่ีกล่าววา่ ทกัษะของการอ่านภาษาองักฤษ
มีความส าคญัและเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์อย่างมากในการแสวงหาความรู้ของผูเ้รียน ดงันั้นผูเ้รียนจึงตอ้งอ่านหนังสือ ต ารา หรือ
วารสารภาษาองักฤษเพ่ือเสริมสร้างความรู้ในสาขาของตนเองอยา่งกวา้งขวางและมีความลึกซ้ึง  

จากส านกังานสถิติแห่งชาติ เผยผลส ารวจการอ่านของคนไทยในปี 2558 พบวา่นกัศึกษาส่วนใหญ่เพ่ิมเวลาอ่านข้ึนจากปี 
2556 โดยในปี 2558 นกัศึกษาส่วนใหญ่อ่านเพ่ิมเป็น 66 นาที/วนั และในการส ารวจปีน้ี เป็นปีแรกท่ีรวมการอ่านในสังคมออนไลน์ 
ทั้งเฟซบุ๊ก ไลน์ อินสตาแกรมทวิตเตอร์ เอสเอม็เอส และอีเมล แต่ไม่รวมแชททั้งน้ีกลุ่มเดก็และเยาวชนมีการอ่านมากท่ีสุด นิยมอ่าน
การ์ตูน ภาพวาดประกอบ และนิยาย ขณะท่ีผูใ้หญ่วยัท างาน อ่านข่าวหนงัสือพิมพ ์ บทความ และสารคดี ร้อยละ 67.3 รองลงมา
ขอ้ความในส่ือออนไลน์ ร้อยละ 51 ส่วนวยัสูงอายอุ่านนอ้ยท่ีสุดเฉล่ีย 44 นาที/วนั [5] 

การศึกษาระดบัอุดมศึกษานั้นทกัษะการอ่านเป็นทกัษะท่ีมีความจ าเป็นและส าคญัอยา่งยิ่งส าหรับนักศึกษาในการท่ีจะ
แสวงหาความรู้และน าองคค์วามรู้นั้นไปต่อยอด ถึงแมว้า่นกัศึกษาไทยจะไดเ้รียนและฝึกการอ่านภาษาองักฤษมาเป็นเวลานานแต่
การเรียนภาษาองักฤษในประเทศไทยจากผลการทดสอบโทเฟล TOEFL (Test of English as a Foreign Language ) ปี 2013 พบวา่ 
คะแนนเฉล่ียของคนไทยท่ีสอบโทเฟลอยู่ท่ี 76 คะแนน ซ่ึงสูงกว่าในปี 2009 ท่ีไดเ้พียง 74 คะแนน แต่เม่ือเทียบอนัดบัในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน กลบัพบวา่มีคะแนนอยูใ่น 3 อนัดบัสุดทา้ยของประเทศอาเซียน รองจาก สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย 
เมียร์มาร์ และเวียดนาม  [6] ซ่ึงจากผลคะแนนโทเฟลดงักล่าว ท าให้เห็นถึงศกัยภาพดา้นภาษาองักฤษของคนไทย เด็กไทยท่ีตอ้ง
ไดรั้บการพฒันาทกัษะภาษาทั้ง 4 ดา้น ทั้งทกัษะการพูด ฟัง อ่าน และเขียน เพ่ือให้น าไปสู่การใชง้านไดจ้ริง  [7] กล่าวว่า ปัญหา
หลกัท่ีผูเ้รียนส่วนใหญ่มกัจะประสบปัญหาในการอ่านภาษาองักฤษ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือเรียนในชั้นสูงข้ึน เน่ืองจากเน้ือหาท่ีอ่าน
มีความยากมากข้ึน และการเรียนการสอนภาษาองักฤษในระดบัตน้และในระดบัสูงมีความแตกต่างกนัในเร่ืองเน้ือหาของเร่ืองท่ี
อ่าน ท าให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการอ่านต ่า ดงันั้นผูส้อนจึงควรสอนกลวิธีการอ่านให้ผูเ้รียน เพื่อท่ีจะท าให้ผูเ้รียน
สามารถพฒันาความสามารถในการอ่านให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน [8] กล่าวว่า จุดดอ้ยท่ีส าคญัของนักศึกษามหาวิทยาลยัก็คือ 
ความสามารถในการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ ถึงแมว้า่ในประเทศไทยมีการเรียนการสอนภาษาองักฤษมาตั้งแต่ระดบัตน้ แต่ใน
ปัจจุบนันักศึกษามหาวิทยาลยัก็ยงัมีอุปสรรคในการใชภ้าองักฤษในการส่ือสารเชิงวิชาการ เน่ืองจากการสอนภาษาองักฤษใน
บริบทเชิงวิชาการไม่ไดถู้กน ามาสอนตั้งแต่การเรียนรู้ภาษาในระดบัตน้  มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมไดมี้การจดัการทดสอบวดั
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ความสามารถทางภาษาองักฤษโดยใชแ้บบทดสอบมาตรฐานภาองักฤษซ่ึงวดัระดบัความสามารถตามกรอบสภายโุรป (Common 
European Framework of Reference) ส าหรับนักศึกษาแรกเขา้ เพ่ือน ามาจัดล าดับในการแบ่งระดับความสามารถในการเรียน
ภาษาองักฤษ ตามประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม เร่ือง เกณฑก์ารประเมินความรู้และทกัษะภาษาองักฤษ พ.ศ. 2561 ข้ึน โดย
ก าหนดเกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีภาพปกติ ดา้นการประเมินความรู้และทกัษะดา้นภาษาองักฤษ วา่นกัศึกษาตั้งแต่
ปีการศึกษา 2555 เป็นตน้ไปตอ้งผ่านการประเมินความรู้และทกัษะภาษาองักฤษตามเกณฑ์ ดงัน้ี นักศึกษาหลกัสูตรสาขาวิชา
ภาษาองักฤษ CEPT ไม่นอ้ยกวา่ 30 คะแนน Vantage ไม่นอ้ยกวา่ 50 คะแนน TOEFL (ITP) ไม่นอ้ยกวา่ 473 TOEFL (iBT) ไม่นอ้ย
กว่า 52 IELTS Academic Module ไม่น้อยกว่า 500 หรือ Redesigned TOEIC CU-TEP ไม่น้อยกว่า 45 และนักศึกษาสาขาอ่ืนๆ 
CEPT ไม่น้อยกว่า 27 คะแนน Vantage ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 
IELTS Academic Module ไม่นอ้ยกวา่ 450 หรือ Redesigned TOEIC CU-TEP ไม่นอ้ยกวา่ 39 
ซ่ึงจากการทดสอบพบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่สอบไดใ้นระดบั A2 มีความสามารถในการอ่านเพียงแค่เขา้ใจขอ้ความสั้นๆ และง่ายๆ 
นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมส่วนใหญ่มีความสามารถในการอ่านอยูใ่นระดบัต ่า ซ่ึงส่งผลใหน้กัศึกษาขาดความสามารถ
ในการอ่านเพ่ือความเขา้ใจ รวมทั้งการอ่านออนไลน์ดว้ย การเขา้อินเตอร์เน็ตจะเขา้หน้าเวบ็เพจของนักศึกษาในปัจจุบนันั้นมี
วตัถุประสงค์เพ่ือเช็คอีเมล์ พูดคุยกบัเพ่ือน และหาขอ้มูลเพ่ิมเติมเพ่ือการศึกษา ส่ิงเหล่าน้ีเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่าน
ออนไลน์ทั้งส้ิน ประโยชน์ท่ีส าคญัท่ีสุดขอ้หน่ึงของอินเตอร์เน็ตคือการคน้หาขอ้มูลความรู้ต่างๆ แต่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนก็คือ ขอ้มูลท่ี
ไดรั้บมาถูกตอ้งเพียงใด เน่ืองจากสภาพปัญหาท่ีนกัศึกษายงัขาดความสามารถในการอ่านออนไลน์ ไม่สามารถอ่านและตดัสินใจ 
ประเมินขอ้มูลท่ีหามาไดจ้ากอินเตอร์เน็ต นักศึกษาไม่สามารถพฒันาวิธคิด และวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็น
ส่วนประกอบหลกัส าคญัในการจดัการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาความสามารถในการอ่านออนไลน์ การอ่านออนไลน์มีความจ าเป็น
และความส าคญัในการท่ีจะท าให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกระบวนการอ่านอยา่งมาก ช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนเพ่ิมความสามารถในการ
อ่านเพ่ือความขา้ใจ กระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน และช่วยในการพฒันาทกัษะในการอ่าน นอกจากน้ีแนวทางการเรียนรู้ภาษาใน
การอ่านเชิงวิชาการช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีกระบวนการในการเรียนรู้และผลลพัธ์ของการเรียนภาษาเป้าหมาย ช่วยให้ผูเ้รียนใช้
กลวิธีในการอ่านทั้งในและนอกห้องเรียน ส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษา ส่งเสริมทศันคติท่ีดี และสร้างความตระหนกัรู้ใน
การใชก้ลวิธีในการอ่าน [9, 10] ผูว้ิจยัจึงสนใจท าการวิจยัและพฒันารูปแบบการสอนอ่านออนไลน์โดยใชก้ลวิธีการอ่านเพ่ือความ
เขา้ใจบูรณาการกบัแนวทางการเรียนรู้ภาษาในการอ่านเชิงวชิาการ (CALLA) 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพ่ือพฒันาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนอ่านออนไลน์โดยใชก้ลวิธีการอ่านเพ่ือความเขา้ใจบูรณาการกบั

แนวทางการเรียนรู้ภาษาในการอ่านเชิงวิชาการ (CALLA) เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการอ่านเชิงวิชาการออนไลน์และการใช้
กลวธีิในการอ่านส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

2. เพ่ือประเมินประสิทธิผลของการใชรู้ปแบบการสอนอ่านออนไลน์โดยใชก้ลวิธีการอ่านเพ่ือความเขา้ใจบูรณาการกบั
แนวทางการเรียนรู้ภาษาในการอ่านเชิงวิชาการ (CALLA) เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการอ่านเชิงวิชาการออนไลน์และการใช้
กลวธีิในการอ่านส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ดงัน้ี 

  2.1 เพ่ือศึกษาความสามารถในการอ่านออนไลน์เพ่ือความเขา้ใจของผูเ้รียนก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการ
สอนอ่านออนไลน์โดยใชก้ลวิธีการอ่านเพ่ือความเขา้ใจบูรณาการกบัแนวทางการเรียนรู้ภาษาในการอ่านเชิงวิชาการ (CALLA) 
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการอ่านเชิงวชิาการออนไลน์และการใชก้ลวธีิในการอ่านส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

  2.2 เพ่ือศึกษาการใชก้ลวิธีการอ่านเพ่ือความเขา้ใจของผูเ้รียนหลงัการใชรู้ปแบบการสอนอ่านออนไลน์โดยใช้
กลวิธีการอ่านเพ่ือความเขา้ใจบูรณาการกบัแนวทางการเรียนรู้ภาษาในการอ่านเชิงวิชาการ (CALLA) เพื่อเสริมสร้างความสามารถ
ในการอ่านเชิงวชิาการออนไลน์และการใชก้ลวธีิในการอ่านส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
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  2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อรูปแบบการสอนอ่านออนไลน์โดยใชก้ลวิธีการอ่านเพ่ือความเขา้ใจ
บูรณาการกบัแนวทางการเรียนรู้ภาษาในการอ่านเชิงวิชาการ (CALLA) 

3. เพ่ือการประเมินผลรับรองรูปแบบการสอนอ่านออนไลน์โดยใช้กลวิธีการอ่านเพ่ือความเขา้ใจบูรณาการกบัแนว
ทางการเรียนรู้ภาษาในการอ่านเชิงวิชาการ (CALLA) 

 

วธีิด าเนินการวิจัย 
การพฒันารูปแบบการสอนอ่าน เป็นการวิจยัและพฒันา (Research and Development) โดยเป็นการผสมผสานวิธีการวิจยั 

(Mixed Methods Research) ทั้งน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดขั้นตอนในการด าเนินการวจิยัและพฒันาในคร้ังน้ีออกเป็น 4 ระยะ ดงัน้ี 
ระยะที ่1 การวจิัย (Research: R1) เป็นการศึกษาวเิคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน ด าเนินการดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 ศึกษา วิเคราะห์ ขอ้มูลพ้ืนฐาน สภาพปัญหา โดยใชแ้บบวิเคราะห์ขอ้มูล ความตอ้งการจ าเป็น เก่ียวกบัการสอน
อ่านออนไลน์เพ่ือความเขา้ใจ โดยผูว้ิจยัท าการสังเคราะห์เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักลวิธีการอ่านเพ่ือความเขา้ใจ กลวิธีการ
อ่านออนไลน์ การสอนและกลวิธีแนวทางการเรียนรู้ภาษาเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเชิงวิชาการ กบักลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 30 คน โดยใชแ้บบสอบถามความตอ้งการจ าเป็น  

ขั้นท่ี 2 วเิคราะห์แนวทางและรูปแบบการสอนอ่าน โดยใชแ้บบบนัทึกและแบบวเิคราะห์เอกสาร 
ขั้นท่ี 3 ตรวจสอบ ยืนยนั ค  านิยามและแนวทางในการจดัการเรียนการสอนอ่าน โดยด าเนินการประชุมกลุ่ม (Focus 

Group) ร่วมกบัอาจารยผ์ูส้อนภาษาองักฤษ และอาจารยผ์ูมี้ประสบการณ์เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนอ่านภาษาองักฤษ 
 

ระยะที ่2 การพฒันา (Development: D1) เป็นการออกแบบและพฒันารูปแบบการสอนอ่านออนไลน์โดยใช้กลวิธีการอ่านเพ่ือความ
เข้าใจบูรณาการกบัแนวทางการเรียนรู้ภาษาในการอ่านเชิงวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ
และการใช้กลวิธีในการอ่าน ด าเนินการดงัน้ี 

1. พฒันาร่างรูปแบบการสอนอ่านออนไลน์โดยใชก้ลวธีิการอ่านเพ่ือความเขา้ใจบูรณาการกบัแนวทางการเรียนรู้ภาษาใน
การอ่านเชิงวชิาการ 

2. พฒันาเคร่ืองมือประกอบรูปแบบการสอนอ่าน ประกอบไปดว้ย 1) แบบฝึกการอ่าน 2) แผนการจดัการเรียนรู้การอ่าน 
3) แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านเชิงวิชาการออนไลน์ก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบ 4) แบบส ารวจการใชก้ลวิธีการอ่าน
ภาษาองักฤษเชิงวิชาการก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบ 5) แบบบนัทึกการอ่าน 6) แบบสอบถามความพึงพอในของผูเ้รียนท่ีมีต่อการ
ใชรู้ปแบบ และ 7) คู่มือประกอบการใชรู้ปแบบการสอนอ่านออนไลน์โดยใชก้ลวิธีการอ่านเพ่ือความเขา้ใจบูรณาการกบัแนว
ทางการเรียนรู้ภาษาในการอ่านเชิงวิชาการ 

3. การหาประสิทธิภาพรูปแบบ เป็นการทดสอบร่างรูปแบบ กบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน โดยการทดสอบกลุ่มเล็ก 
(Small Group) โดย 1) ท าการปฐมนิเทศกลุ่มตวัอยา่ง 2) ผูเ้รียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนซ่ึงเป็นแบบทดสอบแบบปรนยั แบบ 4 
ตวัเลือก จ านวน 40 ขอ้ เวลา 50 นาที 3) ทดลองใชรู้ปแบบการสอนอ่าน โดยก าหนดให้ผูเ้รียนเรียนตามแผนการเรียนการสอน 8 
แผนๆ ละ 1 สัปดาห์ๆ ละ 4 ชัว่โมง รวมเป็น 10 สัปดาห์ จ านวน 40 ชัว่โมง 4) ผูเ้รียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน ซ่ึงเป็นแบบทดสอบ
แบบปรนยั จ านวน 4 ตวัเลือก 40 ขอ้ เวลา 50 นาที 5) สนทนากลุ่มกบัผูเ้รียนเพ่ือสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชรู้ปแบบ และ 6) 
เกบ็รวมรวบขอ้มูลจากการท าแบบทดสอบและการท าแบบส ารวจการใชก้ลวธีิการอ่าน เพ่ือน าไปวเิคราะห์ขอ้มูล  

 

ระยะที ่3 ระยะการวิจัย (Research: R2) เป็นการทดลองใช้รูปแบบการสอนอ่านออนไลน์โดยใช้กลวิธีการอ่านเพ่ือความเข้าใจบูรณา
การกบัแนวทางการเรียนรู้ภาษาในการอ่านเชิงวชิาการเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการอ่านเชิงวชิาการออนไลน์และการใช้กลวิธี
ในการอ่าน โดยผูว้ิจยัน ารูปแบบการสอนอ่านออนไลน์โดยใชก้ลวิธีการอ่านเพ่ือความเขา้ใจบูรณาการกบัแนวทางการเรียนรู้ภาษา
ในการอ่านเชิงวิชาการท่ีสร้างข้ึนและผ่านการตรวจสอบ ผา่นการทดลองใชแ้ลว้ (Try Out) ทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 27 
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คนโดยมีวิธีด าเนินการวิจัย คือ 1) ทดสอบความสามารถในการอ่านเชิงวิชาการออนไลน์ของกลุ่มตวัอย่างก่อนเรียนโดยใช้
แบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 40 ขอ้ เวลา 60 นาที 2) ด าเนินการทดลองใชรู้ปแบบการสอนอ่าน จ านวน 16 แผนๆ ละ 1 สัปดาห์ๆ 
ละ 4 ชัว่โมง รวม 64 ชัว่โมง 3) ประเมินความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการของกลุ่มตวัอย่างหลงัเรียนโดยใช้
แบบทดสอบหลงัเรียนจ านวน 40 ข้อ เวลา 60 นาที 4) เก็บรวมรวมขอ้มูลจากการท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน
ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ ใชก้ลวธีิการอ่าน เพ่ือน าไปวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าสถิติ x ̄  และ S.D. 
ระยะที่ 4 ระยะการพฒันา (Development: D2) เป็นการประเมินและรับรองรูปแบบการสอนอ่านออนไลน์โดยใช้กลวิธีการอ่านเพ่ือ
ความเข้าใจบูรณาการกับแนวทางการเรียนรู้ภาษาในการอ่านเชิงวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการออนไลน์และการใช้กลวิธีในการอ่าน มีขั้นตอนการด าเนินการดงัน้ี 1) ส่งหนงัสือของความอนุเคราะห์ผูท้รงคุณวฒิุจ านวน 
5 คน เพ่ือตรวจสอบ พิจารณาและประเมินรูปแบบ คู่มือการใชรู้ปแบบ และแผนการจดัการเรียนรู้รูปแบบการสอนอ่าน เพ่ือน าไป
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าสถิติ x ̄  และ S.D. และท าการรับรองรูปแบบ  

 

สรุปผลการวจัิย 
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการสอนอ่านออนไลน์โดยใช้กลวิธีการอ่านเพ่ือความเข้าใจบูรณาการกับแนว
ทางการเรียนรู้ภาษาในการอ่านเชิงวิชาการ แบ่งไดด้งัน้ี 1) การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานในการพฒันารูปแบบ 2) การศึกษา
และวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันารูปแบบ และ 3) รายละเอียดของรูปแบบและเน้ือหาของเอกสาร
ประกอบการพฒันารูปแบบ ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
รูปท่ี 1 รูปแบบการสอนอ่านออนไลน์โดยใชก้ลวธีิการอ่านเพ่ือความเขา้ใจบูรณาการกบัแนวทางการเรียนรู้ภาษาในการอ่านเชิงวชิาการ 
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ประสิทธิภาพของแผนการเรียนรู้ภายใตรู้ปแบบการสอนอ่านออนไลน์เนน้การใชก้ลวิธีการอ่านเพ่ือความเขา้ใจและแนวทางการ
เรียนรู้ภาษาในการอ่านเชิงวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการอ่านเชิงวิชาการออนไลน์และการใช้กลวิธีในการอ่าน 
(E1/E2) จากการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการ(E1) / ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) เท่ากบั 83.79 / 80.46 
 

ตอนที ่2 ผลการประเมนิประสิทธิผลการใช้รูปแบบ 
2.1 ผลการศึกษาคะแนนความสามารถในการอ่านของผู้เรียนกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการทดลอง 
คะแนนเฉล่ียของผูเ้รียน จ านวน 27 คนหลงัการใชรู้ปแบบ (x ̄ = 32.26 S.D. = 2.72) สูงกว่าคะแนนเฉล่ียก่อนการใช้

รูปแบบ (x ̄ = 16.00 S.D. = 3.04)เม่ือพิจารณาแยกเป็นรายดา้นพบว่า Summarizing (การสรุปความ) มีคะแนนสูงสุด หลงัเรียน  
(x ̄ = 6.48 S.D. = 0.51) สูงกวา่ก่อนเรียน (x ̄ = 3.48 S.D. = 0.51)  รองลงมาคือ Analyzing (การวเิคราะห์) หลงัเรียน (x ̄ = 6.48 S.D. = 
0.70) สูงกวา่ก่อนเรียน (x ̄ = 3.11 S.D. = 0.70) กลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนทุกดา้น 

คะแนนเฉล่ียของผูเ้รียนหลงัการใชรู้ปแบบในภาพรวมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 40.28 ก่อนการเรียนพบวา่ Identifying Main Idea 
(การหาใจความส าคญั) มีคะแนนเฉล่ียสูงสุดร้อยละ 45.37 และ Evaluating (การประเมิน) มีคะแนนเฉล่ียต ่าสุดร้อยละ 35.19 หลงั
เรียนพบวา่ Summarizing (การสรุปความ) และ Analyzing (การวิเคราะห์) มีคะแนนเฉล่ียสูงสุดร้อยละ 81.02 และ Identifying 
Main Idea (การหาใจความส าคญั) มีคะแนนเฉล่ียต ่าสุดร้อยละ 80.09 

2.1.2 การศึกษาความสามารถในการอ่านของผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่งหลงัการทดลองจ านวน 27 คน โดยใชแ้บบบนัทึกการ
อ่านเชิงวชิาการออนไลน์ (Reading Log) 

2.2 ผลการศึกษาการใช้กลวิธีการอ่านเพ่ือความเข้าใจของผู้เรียนกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการใช้รูปแบบ 
2.2.1 การใชก้ลวิธีการอ่านเพ่ือความเขา้ใจของผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่งก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบผูเ้รียนมีการใชก้ลวธีิใน

การอ่านหลงัการใชรู้ปแบบในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x ̄ = 4.44 S.D. = 0.51)โดยกลวธีิท่ีมีความถ่ีของการใชก้ลวธีิในการอ่าน
หลงัการทดลองในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ประเมินขอ้มูลออนไลน์อยา่งมีวจิารณญาณ (Critically evaluating information online)  
(x ̄ = 4.63 S.D. = 0.48) หาใจความส าคญั (Determining Main Ideas) (x ̄ = 4.56 S.D. = 0.50) 

2.2.2 การใชก้ลวธีิการอ่านเพ่ือความเขา้ใจของผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่งก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบจ านวน 27 คน โดยใชแ้บบ
บนัทึกการอ่าน (Reading Log) Blog และ Facebook 

2.3 ผลความพงึพอใจต่อการใช้รูปแบบของผู้เรียนกลุ่มตวัอย่างหลงัการใช้รูปแบบ   
ผูเ้รียนมีความพึงพอใจหลงัการใชรู้ปแบบในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส่วนในรายดา้นนั้นกพ็บวา่มีความพึงพอใจอยู่

ในระดบัมากท่ีสุดเช่นกนั และสามารถแยกไดด้งัน้ี ดา้นคุณประโยชน์อยูใ่นระดบัความพึงพอใจระดบัแรก (x ̄ = 4.61 S.D. = 0.48) 
ต่อดว้ยดา้นกิจกรรม (x ̄ = 4.59 S.D. = 0.48) ดา้นรูปแบบ (x ̄ = 4.57 S.D. = 0.55)  และดา้นเน้ือหา (x ̄ = 4.51 S.D. = 0.51) ตามล าดบั  

 

ตอนที ่3 การประเมนิผลรับรองรูปแบบการสอนอ่านออนไลน์เน้นการใช้กลวิธีการอ่านเพ่ือความเข้าใจและแนวทางการเรียนรู้ภาษา
ในการอ่านเชิงวิชาการ (PESSE Model) 

ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการสอนอ่านออนไลน์เนน้การใชก้ลวิธีการอ่านเพ่ือความเขา้ใจและแนวทางการ
เรียนรู้ภาษาในการอ่านเชิงวิชาการ (PESSE Model) โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (x ̄ = 4.67 S.D. = 0.35) โดยเม่ือแยกราย
ประเด็นพบว่า ขั้นตอนในรูปแบบระยะท่ี 2 การน าเสนอ (E: Explicit Instruction Presentation) มีความเหมาะสมสามารถช่วยให้
ผูเ้รียนไดฝึ้กใชว้ิธีการสอนกลวิธีโดยตรง ใชก้ลวิธีในการอ่านโดยใชว้ิธีการคิดออกเสียง ผูเ้รียนจดบนัทึก กลวิธีท่ีใชใ้นการอ่าน 
และระยะท่ี 5 การขยาย (E: Expansion) มีความเหมาะสมท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถประยกุตใ์ชก้ลวิธีท่ีไดเ้รียนรู้กบัส่ือและภาระ
งานอ่ืนๆ ส่ือสารและแลกเปล่ียนขอ้มูลออนไลน์ มีมากท่ีสุด (x ̄ = 5.00 S.D. = 0.00) 

ผูท้รงเช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ความเหมาะสมของขอ้ค าถามและรูปแบบภาษาของรูปแบบ 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x ̄ = 4.59 S.D. = 0.47) โดยเม่ือแยกรายประเดน็พบวา่ในทุกๆ ดา้นมีความเหมาะสมในระดบัมาก
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ท่ีสุด ดา้นรูปแบบมี x ̄  มากท่ีสุด (x ̄ = 4.64 S.D. = 0.45) รองลงมาคือ ดา้นเน้ือหา (x ̄ = 4.60 S.D. = 0.47) และดา้นกิจกรรมและ
คุณประโยชน์ของรูปแบบ (x ̄ = 4.58 S.D. = 0.48) สรุปไดว้่า รูปแบบการสอนอ่านออนไลน์เน้นการใชก้ลวิธีการอ่านเพ่ือความ
เขา้ใจและแนวทางการเรียนรู้ภาษาในการอ่านเชิงวิชาการ (PESSE Model)  
 

อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
การวจิยัและพฒันาในคร้ังน้ีมีขอ้ท่ีควรน ามาอภิปรายไดต้ามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. เพ่ือพฒันาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนอ่านออนไลน์เนน้การใชก้ลวิธีการอ่านเพ่ือความเขา้ใจและแนว
ทางการเรียนรู้ภาษาในการอ่านเชิงวิชาการ (CALLA) 
      1.1 รูปแบบการสอนท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาข้ึนซ่ึงไดรั้บการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ผลการประเมินอยูใ่น
ระดบัดีมาก อนัเน่ืองมาจากรูปแบบ PESSE Model สามารถกระตุน้ให้ผูเ้รียนเห็นประโยชน์และความส าคญัของการใชก้ลวิธีการ
อ่านสร้างความตระหนกัในการใชก้ลวิธีในการอ่าน (Strategies used awareness) ผูเ้รียนไดฝึ้กอ่านบทอ่านออนไลน์ พร้อมทั้งใช้
วิธีการคิดออกเสียงเพ่ือแสดงการฝึกการใชก้ลวิธีในการอ่าน (Strategies used) นอกจากน้ีผูเ้รียนประยกุตใ์ชก้ลวิธีท่ีไดเ้รียนรู้กบัส่ือ
และภาระงานอ่ืนๆ (Strategies Application) ท าการส่ือสารและแลกเปล่ียนขอ้มูลออนไลน์กบักลุ่มเพ่ือน สามารถสะทอ้นถึงความรู้
และความเขา้ใจในการใชก้ลวิธีในการอ่าน (Communicating and exchanging information online) ซ่ึงการจดักิจกรรมท่ีหลากหลาย
และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมกบักิจกรรมนั้นๆ ท าใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจในการอ่านเพ่ิมมากข้ึน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
[11, 12, 13, 14, 15, 16] การก าหนดกิจกรรมเพ่ือใหผู้เ้รียนฝึกใชก้ลวิธีการอ่าน จนกระทัง่ผูเ้รียนมีการปรับเปล่ียนกลวิธีในการอ่าน
ใหเ้ขา้กบัประเภทเน้ือหาสาระท่ีอ่าน และจุดมุ่งหมายในการอ่าน กลวธีิในการอ่านสะทอ้นการตระหนกัรู้ เป็นความสามารถในการ
อ่านแบบปฏิสัมพนัธ์ (interactive model) ซ่ึงสามารถพฒันาทกัษะการอ่านได ้
       1.2 ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่านดา้นการสอนอ่านภาษาองักฤษ การสอนอ่านออนไลน์ การสอนอ่านเชิงวิชาการ  
กลวิธีในการอ่าน หลกัสูตรและการสอน ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ ผลการวิจยัและพฒันาพบว่าขั้นตอนการสอนแบบ 
PESSE Model ซ่ึงไดแ้บ่งออกเป็น 5 ระยะ ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพแผนการเรียนรู้ 80/80 เน่ืองจากรูปแบบมีความ
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ของผูเ้รียน ซ่ึงก าหนดให้ผูส้อนมีบทบาทในการอธิบายและสาธิตการใชก้ลวิธีการอ่าน ก าหนด
กิจกรรมเพ่ือใหผู้เ้รียนฝึกใชก้ลวธีิการอ่าน จนกระทัง่ผูเ้รียนมีการปรับเปล่ียนกลวธีิในการอ่านใหเ้ขา้กบัประเภทเน้ือหาสาระท่ีอ่าน 
และจุดมุ่งหมายในการอ่าน กลวิธีในการอ่านสะทอ้นการตระหนกัรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17] และ
ความสามารถในการอ่านออนไลน์เชิงวิชาการ ช่วยใหผู้เ้รียนความเขา้ใจของตนเองเพ่ือช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจในการอ่าน 

2. เพ่ือประเมินประสิทธิผลของการใชรู้ปแบบการสอนอ่านออนไลน์เนน้การใชก้ลวิธีการอ่านเพ่ือความเขา้ใจและแนว
ทางการเรียนรู้ภาษาในการอ่านเชิงวิชาการ (CALLA) 
 2.1 คะแนนความสามารถในการอ่านของผูเ้รียนกลุ่มตวัอย่างจ านวน 27 คนหลงัการใชรู้ปแบบการสอนสูงกว่า
คะแนนความสามารถในการอ่านก่อนการใชรู้ปแบบ  
       2.2 การใชก้ลวิธีการอ่านเพ่ือความเขา้ใจของผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 27 คนหลงัการใชรู้ปแบบสูงกวา่ก่อนการ
ใชรู้ปแบบ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผลการศึกษาการใชก้ลวิธีการอ่านเพ่ือความเขา้ใจของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 27 คน 
ค่าเฉล่ียการใชก้ลวิธีการอ่านเพ่ือความเขา้ใจก่อนการใชรู้ปแบบเท่ากบั 2.01 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.61 ค่าเฉล่ียคะแนน
การใชก้ลวธีิการอ่านเพ่ือความเขา้ใจหลงัการใชรู้ปแบบเท่ากบั 4.44 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.51 ซ่ึงสามารถตอบค าถามการ
วิจยัตามสมมุติฐานขอ้ท่ี 2.2 ว่ากลุ่มตวัอยา่งมีพฒันาการในการใชก้ลวิธีการอ่านเพ่ือความเขา้ใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
[18] [19] [20] ผูเ้รียนให้ความส าคญักบักลวิธีการอ่าน สามารถประยุกต์ใชก้ลวิธีในการอ่านเพ่ือเพ่ิมพูนความเขา้ใจในการอ่าน 
ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถทางภาษาสูง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ [18] [19] [20] ผูเ้รียนใหค้วามส าคญักบักลวธีิการอ่าน สามารถ
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ประยกุตใ์ชก้ลวิธีในการอ่านเพ่ือเพ่ิมพูนความเขา้ใจในการอ่าน และส่ือสารและแลกเปล่ียนขอ้มูลออนไลน์ (Communicating and 
exchanging information online) 

   2.3 ความพึงพอใจต่อการใชรู้ปแบบของผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่งหลงัการใชรู้ปแบบผลความพึงพอใจต่อการใชรู้ปแบบ
ของผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่งหลงัการใชรู้ปแบบพบวา่ผูเ้รียนมีความพึงพอใจหลงัการใชรู้ปแบบในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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