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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั ประเภทวิจยั และพัฒนา มี วตั ถุ ประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการสอนอ่าน
ออนไลน์ เ น้น การใช้ก ลวิ ธี ก ารอ่ า นเพื่ อ ความเข้า ใจและแนวทางการเรี ย นรู ้ ภ าษาในการอ่ า นเชิ ง วิ ช าการ (CALLA) เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ความสามารถในการอ่านเชิ งวิชาการออนไลน์และการใช้กลวิธีในการอ่านสาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี 2) ประเมินประสิ ทธิ ผลของ
การใช้รูปแบบ คือ (2.1) ศึกษาความสามารถในการอ่านเชิงวิชาการออนไลน์ของผูเ้ รี ยนก่อนและหลังการใช้รูปแบบ (2.2) ศึกษาการใช้กลวิธี
การอ่านเพื่อความเข้าใจของผูเ้ รี ยนหลังการใช้รูปแบบ (2.3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อรู ปแบบ และ 3) ประเมินผลรับรองรู ปแบบ
การสอนอ่านออนไลน์เน้นการใช้กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจและแนวทางการเรี ยนรู ้ภาษาในการอ่านเชิงวิชาการ
การวิจยั แบ่งออกเป็ น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ระยะการวิจยั (Research: R1) เป็ นการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน ระยะที่ 2 ระยะการ
พัฒนา (Development: D1) เป็ นการออกแบบและพัฒนารู ปแบบการสอนอ่าน ระยะที่ 3 ระยะการวิจยั (Research: R2) เป็ นการทดลองใช้
รู ปแบบการสอนอ่าน และระยะที่ 4 ระยะการพัฒนา (Development: D2) เป็ นการประเมินประสิ ทธิ ผลและรับรองรู ปแบบการสอนอ่าน
กลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ชั้นปี ที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา
ภาษาอังกฤษสาหรับจุลชี ววิทยา 2 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 จานวน 27 คน ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
การทดลองใช้เวลา 16 สัปดาห์ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) รู ปแบบและเครื่ องมือประกอบการใช้รูปแบบ ได้แก่ คู่มือการใช้
รู ปแบบ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ของรู ปแบบจานวน 8 แผนและแบบฝึ ก 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเชิงวิชาการออนไลน์ 3)
แบบสารวจการใช้กลวิธีในการอ่าน 4) แบบบันทึกการอ่าน 5) แบบสอบถามพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการใช้รูปแบบ สถิติที่ใช้ในการวิจยั
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้การวิเคราะห์เนื้อหาในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
ผลการวิจยั พบว่า 1) รู ปแบบการสอนอ่านออนไลน์เน้นการใช้กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจและแนวทางการเรี ยนรู ้ภาษาในการ
อ่ า นเชิ ง วิช าการ (CALLA) ที่ ผูว้ ิจ ัย ได้พฒ
ั นาขึ้ น ประกอบด้วย 5 องค์ป ระกอบ คื อ หลัก การ วัต ถุ ป ระสงค์ กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
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กระบวนการเรี ยนการสอน และการวัดและประเมิ นผล มี ข้ นั ตอนการดาเนิ นงานเป็ น 4 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 การเตรี ยม (P:
Preparation) ระยะที่ 2 การนาเสนอ (E: Explicit Instruction Presentation) ระยะที่ 3 การฝึ ก (S: Strategies Practice) ระยะที่ 4 การประเมิน (S:
Self Evaluation) และ ระยะที่ 5 การขยาย (E: Expansion) ซึ่ งรู ปแบบได้รับการประเมินจากผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 คน ว่ามีความสมเหตุสมผล
เชิงทฤษฎี มีความเป็ นไปได้และมีความสอดคล้องในระดับดีมาก และมีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) คะแนนความสามารถในการอ่าน
เชิงวิชาการออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างหลังเรี ยนด้วยรู ปแบบเพิ่มขึ้นกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 3) การใช้กลวิธีในการอ่าน
ของกลุ่มตัวอย่างหลังเรี ยนรู ปแบบเพิ่มขึ้นกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 กลวิธีที่ผูเ้ รี ยนใช้มากที่สุดได้แก่ ประเมินข้อมูล
ออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ หาใจความสาคัญ สร้ างและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งออนไลน์ที่หลากหลาย 4) กลุ่มตัวอย่างมีพึงพอใจต่อ
รู ปแบบในระดับมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจในด้านคุณประโยชน์ ด้านกิจกรรม ด้านรู ปแบบ และด้านเนื้ อหา 5) รู ปแบบการสอนอ่าน
ออนไลน์เน้นการใช้กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจและแนวทางการเรี ยนรู ้ ภาษาในการอ่านเชิ งวิชาการ (CALLA) ได้รับการรับรองจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 คน ว่ามีความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี มีความเป็ นไปได้และมีความสอดคล้องในระดับดีมาก
คาสาคัญ : การสอนอ่านออนไลน์ การอ่านเชิงวิชาการ แนวทางการเรี ยนรู ้ภาษาในการอ่านเชิงวิชาการ (CALLA) กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจ

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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บทนา
ในยุคสังคมโลกปั จจุบนั ที่มีการติดต่อสื่ อสารและการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว การเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษเป็ น
สิ่ งจาเป็ นต่อการดารงชี วิต การติดต่อสื่ อสาร เนื่ องจากภาษาอังกฤษถูกใช้เป็ นภาษาสากลที่ ทุกคนต้องเรี ยนรู ้ เพื่อประโยชน์แก่
ตนเองทั้งในด้านการสื่ อสาร การแสวงหาความรู ้ เพิ่มเติ ม ช่ วยพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเพื่อการติ ดต่อสื่ อสารกับ
ต่างประเทศได้ ดังนั้นผูเ้ รี ยนภาษาอังกฤษที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว อ่านถูก ใช้เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการ
เรี ยนภาษาต่างประเทศ การอ่านจะช่วยพัฒนาบุคคลและสังคม ทาให้บุคคลมีความคิดสร้างสรรค์ ช่วยเสริ มสร้างประสบการณ์ การ
อ่านจึงเป็ นทักษะจาเป็ นที่สาคัญอย่างหนึ่ งในสี่ ทกั ษะของการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ ในฐานะที่เป็ นภาษาต่างประเทศ (English
as a foreign language: EFL) ทักษะนี้มีความสาคัญหรื อจาเป็ นอย่างยิง่ สาหรับผูเ้ รี ยนในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่ งมีรายวิชาการอ่านเป็ น
จานวนมากที่ เป็ นรายวิชาบังคับในหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย เพื่อสนับสนุ นให้เห็ นถึ ง
ความสาคัญของทักษะการภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ และเป็ นทักษะที่มีความสาคัญมากที่สุดที่จะต้องฝึ กฝน” เพราะช่วย
ให้ผเู ้ รี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่สองหรื อเป็ นภาษาต่างประเทศจะมีความก้าวหน้าทางภาษาสู งยิง่ ขึ้นและทาให้บรรลุเป้ าหมายใน
การเรี ยนทุกสาขาวิชาในการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ การมุ่งเน้นเกี่ยวกับกลวิธีการเรี ยนรู ้ภาษา เพื่อยกระดับความก้าวหน้าของ
นักศึกษาเกี่ยวกับทักษะการอ่านได้มีการกล่าวถึงกันอย่างกว้างขวางในงานวิจยั ในปั จจุบนั [1, 2, 3]
การอ่านถือเป็ นทักษะที่จะคงอยูแ่ ละส่ งเสริ มบุคคลนั้นๆ ซึ่ งสอดคล้องกับ [4] ที่กล่าวว่า ทักษะของการอ่านภาษาอังกฤษ
มีความสาคัญและเป็ นสิ่ งที่ มีประโยชน์อย่างมากในการแสวงหาความรู ้ ของผูเ้ รี ยน ดังนั้นผูเ้ รี ยนจึ งต้องอ่านหนังสื อ ตารา หรื อ
วารสารภาษาอังกฤษเพื่อเสริ มสร้างความรู ้ในสาขาของตนเองอย่างกว้างขวางและมีความลึกซึ้ ง
จากสานักงานสถิติแห่งชาติ เผยผลสารวจการอ่านของคนไทยในปี 2558 พบว่านักศึกษาส่ วนใหญ่เพิ่มเวลาอ่านขึ้นจากปี
2556 โดยในปี 2558 นักศึกษาส่ วนใหญ่อ่านเพิ่มเป็ น 66 นาที/วัน และในการสารวจปี นี้ เป็ นปี แรกที่รวมการอ่านในสังคมออนไลน์
ทั้งเฟซบุ๊ก ไลน์ อินสตาแกรมทวิตเตอร์ เอสเอ็มเอส และอีเมล แต่ไม่รวมแชททั้งนี้กลุ่มเด็กและเยาวชนมีการอ่านมากที่สุด นิยมอ่าน
การ์ ตูน ภาพวาดประกอบ และนิยาย ขณะที่ผใู ้ หญ่วยั ทางาน อ่านข่าวหนังสื อพิมพ์ บทความ และสารคดี ร้อยละ 67.3 รองลงมา
ข้อความในสื่ อออนไลน์ ร้อยละ 51 ส่ วนวัยสู งอายุอ่านน้อยที่สุดเฉลี่ย 44 นาที/วัน [5]
การศึกษาระดับอุดมศึกษานั้นทักษะการอ่านเป็ นทักษะที่มีความจาเป็ นและสาคัญอย่างยิ่งสาหรั บนักศึกษาในการที่ จะ
แสวงหาความรู ้และนาองค์ความรู ้ น้ นั ไปต่อยอด ถึงแม้วา่ นักศึกษาไทยจะได้เรี ยนและฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษมาเป็ นเวลานานแต่
การเรี ยนภาษาอังกฤษในประเทศไทยจากผลการทดสอบโทเฟล TOEFL (Test of English as a Foreign Language ) ปี 2013 พบว่า
คะแนนเฉลี่ยของคนไทยที่ สอบโทเฟลอยู่ที่ 76 คะแนน ซึ่ งสู งกว่าในปี 2009 ที่ ได้เพียง 74 คะแนน แต่เมื่ อเที ยบอันดับในกลุ่ม
ประเทศอาเซี ยน กลับพบว่ามีคะแนนอยูใ่ น 3 อันดับสุ ดท้ายของประเทศอาเซี ยน รองจาก สิ งคโปร์ มาเลเซี ย ฟิ ลิปปิ นส์ อินโดนีเซี ย
เมียร์ มาร์ และเวียดนาม [6] ซึ่ งจากผลคะแนนโทเฟลดังกล่าว ทาให้เห็นถึงศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของคนไทย เด็กไทยที่ตอ้ ง
ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาทั้ง 4 ด้าน ทั้งทักษะการพูด ฟั ง อ่าน และเขียน เพื่อให้นาไปสู่ การใช้งานได้จริ ง [7] กล่าวว่า ปั ญหา
หลักที่ผเู ้ รี ยนส่ วนใหญ่มกั จะประสบปั ญหาในการอ่านภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อเรี ยนในชั้นสู งขึ้น เนื่องจากเนื้อหาที่อ่าน
มีความยากมากขึ้น และการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษในระดับต้นและในระดับสู งมีความแตกต่างกันในเรื่ องเนื้ อหาของเรื่ องที่
อ่าน ทาให้ผูเ้ รี ยนมี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนการอ่านต่ า ดังนั้นผูส้ อนจึ งควรสอนกลวิธีการอ่านให้ผูเ้ รี ยน เพื่อที่จะทาให้ผูเ้ รี ยน
สามารถพัฒนาความสามารถในการอ่านให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น [8] กล่าวว่า จุ ดด้อยที่ สาคัญของนักศึ กษามหาวิทยาลัยก็คือ
ความสามารถในการอ่านและเขียนเชิ งวิชาการ ถึงแม้วา่ ในประเทศไทยมีการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่ระดับต้น แต่ใน
ปั จจุบนั นักศึกษามหาวิทยาลัยก็ยงั มี อุปสรรคในการใช้ภาอังกฤษในการสื่ อสารเชิ งวิชาการ เนื่ องจากการสอนภาษาอังกฤษใน
บริ บทเชิงวิชาการไม่ได้ถูกนามาสอนตั้งแต่การเรี ยนรู ้ภาษาในระดับต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้มีการจัดการทดสอบวัด
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิ งหาคม พ.ศ. 2563
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ความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานภาอังกฤษซึ่ งวัดระดับความสามารถตามกรอบสภายุโรป (Common
European Framework of Reference) ส าหรั บ นักศึ กษาแรกเข้า เพื่ อ นามาจัดลาดับ ในการแบ่ งระดับ ความสามารถในการเรี ย น
ภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่ อง เกณฑ์การประเมินความรู ้และทักษะภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2561 ขึ้น โดย
กาหนดเกณฑ์การสาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาพปกติ ด้านการประเมินความรู ้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ ว่านักศึกษาตั้งแต่
ปี การศึ กษา 2555 เป็ นต้นไปต้องผ่านการประเมิ นความรู ้ และทักษะภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ ดังนี้ นักศึ กษาหลักสู ตรสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ CEPT ไม่นอ้ ยกว่า 30 คะแนน Vantage ไม่นอ้ ยกว่า 50 คะแนน TOEFL (ITP) ไม่นอ้ ยกว่า 473 TOEFL (iBT) ไม่นอ้ ย
กว่า 52 IELTS Academic Module ไม่ น้อยกว่า 500 หรื อ Redesigned TOEIC CU-TEP ไม่ น้อยกว่า 45 และนักศึ กษาสาขาอื่ นๆ
CEPT ไม่ น้อยกว่า 27 คะแนน Vantage ไม่ น้อยกว่า 40 คะแนน TOEFL (ITP) ไม่ น้อยกว่า 433 TOEFL (iBT) ไม่ น้อยกว่า 40
IELTS Academic Module ไม่นอ้ ยกว่า 450 หรื อ Redesigned TOEIC CU-TEP ไม่นอ้ ยกว่า 39
ซึ่ งจากการทดสอบพบว่า นักศึกษาส่ วนใหญ่สอบได้ในระดับ A2 มีความสามารถในการอ่านเพียงแค่เข้าใจข้อความสั้นๆ และง่ายๆ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมส่ วนใหญ่มีความสามารถในการอ่านอยูใ่ นระดับต่า ซึ่ งส่ งผลให้นกั ศึกษาขาดความสามารถ
ในการอ่านเพื่อความเข้าใจ รวมทั้งการอ่านออนไลน์ดว้ ย การเข้าอิ นเตอร์ เน็ตจะเข้าหน้าเว็บเพจของนักศึกษาในปั จจุ บนั นั้นมี
วัตถุประสงค์เพื่อเช็คอี เมล์ พูดคุ ยกับเพื่อน และหาข้อมู ลเพิ่มเติ มเพื่อการศึ กษา สิ่ งเหล่านี้ เป็ นกิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับการอ่าน
ออนไลน์ท้ งั สิ้ น ประโยชน์ที่สาคัญที่สุดข้อหนึ่ งของอินเตอร์ เน็ตคือการค้นหาข้อมูลความรู ้ต่างๆ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ ข้อมูลที่
ได้รับมาถูกต้องเพียงใด เนื่ องจากสภาพปั ญหาที่นกั ศึกษายังขาดความสามารถในการอ่านออนไลน์ ไม่สามารถอ่านและตัดสิ นใจ
ประเมิ นข้อมู ลที่ ห ามาได้จ ากอิ นเตอร์ เน็ ต นักศึ กษาไม่ ส ามารถพัฒนาวิธคิ ด และวิเคราะห์ อย่างมี เหตุ ผล สิ่ งเหล่านี้ ลว้ นเป็ น
ส่ วนประกอบหลักสาคัญในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านออนไลน์ การอ่านออนไลน์มีความจาเป็ น
และความสาคัญในการที่จะทาให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกระบวนการอ่านอย่างมาก ช่วยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเพิ่มความสามารถในการ
อ่านเพื่อความข้าใจ กระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รี ยน และช่วยในการพัฒนาทักษะในการอ่าน นอกจากนี้ แนวทางการเรี ยนรู ้ภาษาใน
การอ่านเชิ งวิชาการช่วยส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนมีกระบวนการในการเรี ยนรู ้และผลลัพธ์ของการเรี ยนภาษาเป้ าหมาย ช่วยให้ผูเ้ รี ยนใช้
กลวิธีในการอ่านทั้งในและนอกห้องเรี ยน ส่ งเสริ มแรงจูงใจในการเรี ยนรู ้ภาษา ส่ งเสริ มทัศนคติที่ดี และสร้างความตระหนักรู ้ใน
การใช้กลวิธีในการอ่าน [9, 10] ผูว้ ิจยั จึงสนใจทาการวิจยั และพัฒนารู ปแบบการสอนอ่านออนไลน์โดยใช้กลวิธีการอ่านเพื่อความ
เข้าใจบูรณาการกับแนวทางการเรี ยนรู ้ภาษาในการอ่านเชิงวิชาการ (CALLA)

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการสอนอ่านออนไลน์โดยใช้กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจบูรณาการกับ
แนวทางการเรี ยนรู ้ภาษาในการอ่านเชิงวิชาการ (CALLA) เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการอ่านเชิงวิชาการออนไลน์และการใช้
กลวิธีในการอ่านสาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
2. เพื่อประเมินประสิ ทธิ ผลของการใช้รูปแบบการสอนอ่านออนไลน์โดยใช้กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจบูรณาการกับ
แนวทางการเรี ยนรู ้ภาษาในการอ่านเชิงวิชาการ (CALLA) เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการอ่านเชิงวิชาการออนไลน์และการใช้
กลวิธีในการอ่านสาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ดังนี้
2.1 เพื่อศึกษาความสามารถในการอ่านออนไลน์เพื่อความเข้าใจของผูเ้ รี ยนก่อนและหลังการใช้รูปแบบการ
สอนอ่านออนไลน์โดยใช้กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจบูรณาการกับแนวทางการเรี ยนรู ้ ภาษาในการอ่านเชิ งวิชาการ (CALLA)
เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการอ่านเชิงวิชาการออนไลน์และการใช้กลวิธีในการอ่านสาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
2.2 เพื่อศึกษาการใช้กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจของผูเ้ รี ยนหลังการใช้รูปแบบการสอนอ่านออนไลน์โดยใช้
กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจบูรณาการกับแนวทางการเรี ยนรู ้ภาษาในการอ่านเชิงวิชาการ (CALLA) เพื่อเสริ มสร้างความสามารถ
ในการอ่านเชิงวิชาการออนไลน์และการใช้กลวิธีในการอ่านสาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิ งหาคม พ.ศ. 2563
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2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อรู ปแบบการสอนอ่านออนไลน์โดยใช้กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจ
บูรณาการกับแนวทางการเรี ยนรู ้ภาษาในการอ่านเชิงวิชาการ (CALLA)
3. เพื่อการประเมิ นผลรั บรองรู ปแบบการสอนอ่านออนไลน์โดยใช้กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจบู รณาการกับแนว
ทางการเรี ยนรู ้ภาษาในการอ่านเชิงวิชาการ (CALLA)

วิธีดาเนินการวิจัย
การพัฒนารู ปแบบการสอนอ่าน เป็ นการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) โดยเป็ นการผสมผสานวิธีการวิจยั
(Mixed Methods Research) ทั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้กาหนดขั้นตอนในการดาเนินการวิจยั และพัฒนาในครั้งนี้ออกเป็ น 4 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การวิจัย (Research: R1) เป็ นการศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูลพืน้ ฐาน ดาเนินการดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐาน สภาพปั ญหา โดยใช้แบบวิเคราะห์ขอ้ มูล ความต้องการจาเป็ น เกี่ยวกับการสอน
อ่านออนไลน์เพื่อความเข้าใจ โดยผูว้ ิจยั ทาการสังเคราะห์เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับกลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจ กลวิธีการ
อ่านออนไลน์ การสอนและกลวิธีแนวทางการเรี ยนรู ้ ภาษาเพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเชิ งวิชาการ กับกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 30 คน โดยใช้แบบสอบถามความต้องการจาเป็ น
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์แนวทางและรู ปแบบการสอนอ่าน โดยใช้แบบบันทึกและแบบวิเคราะห์เอกสาร
ขั้นที่ 3 ตรวจสอบ ยืนยัน คานิ ยามและแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนอ่าน โดยดาเนิ นการประชุ มกลุ่ม (Focus
Group) ร่ วมกับอาจารย์ผสู ้ อนภาษาอังกฤษ และอาจารย์ผมู ้ ีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนอ่านภาษาอังกฤษ
ระยะที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) เป็ นการออกแบบและพัฒนารู ปแบบการสอนอ่ านออนไลน์ โดยใช้ กลวิธีการอ่ านเพื่อความ
เข้ าใจบูรณาการกับแนวทางการเรียนรู้ ภาษาในการอ่ านเชิงวิชาการเพื่อเสริมสร้ างความสามารถในการอ่ านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
และการใช้ กลวิธีในการอ่าน ดาเนินการดังนี้
1. พัฒนาร่ างรู ปแบบการสอนอ่านออนไลน์โดยใช้กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจบูรณาการกับแนวทางการเรี ยนรู ้ภาษาใน
การอ่านเชิงวิชาการ
2. พัฒนาเครื่ องมือประกอบรู ปแบบการสอนอ่าน ประกอบไปด้วย 1) แบบฝึ กการอ่าน 2) แผนการจัดการเรี ยนรู ้การอ่าน
3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเชิงวิชาการออนไลน์ก่อนและหลังการใช้รูปแบบ 4) แบบสารวจการใช้กลวิธีการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการก่อนและหลังการใช้รูปแบบ 5) แบบบันทึกการอ่าน 6) แบบสอบถามความพึงพอในของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการ
ใช้รูปแบบ และ 7) คู่มือประกอบการใช้รูปแบบการสอนอ่านออนไลน์โดยใช้กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจบูรณาการกับแนว
ทางการเรี ยนรู ้ภาษาในการอ่านเชิงวิชาการ
3. การหาประสิ ทธิ ภาพรู ปแบบ เป็ นการทดสอบร่ างรู ปแบบ กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน โดยการทดสอบกลุ่มเล็ก
(Small Group) โดย 1) ทาการปฐมนิ เทศกลุ่มตัวอย่าง 2) ผูเ้ รี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนซึ่ งเป็ นแบบทดสอบแบบปรนัย แบบ 4
ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ เวลา 50 นาที 3) ทดลองใช้รูปแบบการสอนอ่าน โดยกาหนดให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนตามแผนการเรี ยนการสอน 8
แผนๆ ละ 1 สัปดาห์ๆ ละ 4 ชัว่ โมง รวมเป็ น 10 สัปดาห์ จานวน 40 ชัว่ โมง 4) ผูเ้ รี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน ซึ่ งเป็ นแบบทดสอบ
แบบปรนัย จานวน 4 ตัวเลือก 40 ข้อ เวลา 50 นาที 5) สนทนากลุ่มกับผูเ้ รี ยนเพื่อสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการใช้รูปแบบ และ 6)
เก็บรวมรวบข้อมูลจากการทาแบบทดสอบและการทาแบบสารวจการใช้กลวิธีการอ่าน เพื่อนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูล
ระยะที่ 3 ระยะการวิจัย (Research: R2) เป็ นการทดลองใช้ รูปแบบการสอนอ่ านออนไลน์ โดยใช้ กลวิธีการอ่ านเพื่อความเข้ าใจบูรณา
การกับแนวทางการเรียนรู้ ภาษาในการอ่ านเชิงวิชาการเพื่อเสริมสร้ างความสามารถในการอ่ านเชิงวิชาการออนไลน์ และการใช้ กลวิธี
ในการอ่ าน โดยผูว้ ิจยั นารู ปแบบการสอนอ่านออนไลน์โดยใช้กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจบูรณาการกับแนวทางการเรี ยนรู ้ภาษา
ในการอ่านเชิงวิชาการที่สร้างขึ้นและผ่านการตรวจสอบ ผ่านการทดลองใช้แล้ว (Try Out) ทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง จานวน 27
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คนโดยมี วิธีดาเนิ นการวิจัย คื อ 1) ทดสอบความสามารถในการอ่ านเชิ งวิชาการออนไลน์ข องกลุ่ม ตัวอย่างก่ อนเรี ยนโดยใช้
แบบทดสอบก่อนเรี ยนจานวน 40 ข้อ เวลา 60 นาที 2) ดาเนินการทดลองใช้รูปแบบการสอนอ่าน จานวน 16 แผนๆ ละ 1 สัปดาห์ๆ
ละ 4 ชัว่ โมง รวม 64 ชัว่ โมง 3) ประเมิ นความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิ งวิชาการของกลุ่มตัวอย่างหลังเรี ยนโดยใช้
แบบทดสอบหลังเรี ยนจานวน 40 ข้อ เวลา 60 นาที 4) เก็บรวมรวมข้อมูลจากการทาแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ใช้กลวิธีการอ่าน เพื่อนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าสถิติ x̄ และ S.D.
ระยะที่ 4 ระยะการพัฒนา (Development: D2) เป็ นการประเมินและรับรองรู ปแบบการสอนอ่ านออนไลน์ โดยใช้ กลวิธีการอ่ านเพื่อ
ความเข้ าใจบูรณาการกับแนวทางการเรี ยนรู้ ภาษาในการอ่ านเชิ งวิชาการเพื่อเสริ มสร้ างความสามารถในการอ่ านภาษาอังกฤษเชิ ง
วิชาการออนไลน์ และการใช้ กลวิธีในการอ่ าน มีข้ นั ตอนการดาเนิ นการดังนี้ 1) ส่ งหนังสื อของความอนุเคราะห์ผทู ้ รงคุณวุฒิจานวน
5 คน เพื่อตรวจสอบ พิจารณาและประเมินรู ปแบบ คู่มือการใช้รูปแบบ และแผนการจัดการเรี ยนรู ้รูปแบบการสอนอ่าน เพื่อนาไป
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าสถิติ x̄ และ S.D. และทาการรับรองรู ปแบบ

สรุปผลการวิจยั
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาและหาประสิ ทธิภาพรู ปแบบการสอนอ่ านออนไลน์ โดยใช้ กลวิธีการอ่ านเพื่อความเข้ าใจบูรณาการกับแนว
ทางการเรียนรู้ ภาษาในการอ่ านเชิงวิชาการ แบ่งได้ดงั นี้ 1) การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานในการพัฒนารู ปแบบ 2) การศึกษา
และวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนารู ปแบบ และ 3) รายละเอียดของรู ปแบบและเนื้ อหาของเอกสาร
ประกอบการพัฒนารู ปแบบ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

รู ปที่ 1 รู ปแบบการสอนอ่านออนไลน์โดยใช้กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจบูรณาการกับแนวทางการเรี ยนรู ้ภาษาในการอ่านเชิงวิชาการ
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ประสิ ทธิ ภาพของแผนการเรี ยนรู ้ภายใต้รูปแบบการสอนอ่านออนไลน์เน้นการใช้กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจและแนวทางการ
เรี ยนรู ้ ภาษาในการอ่านเชิ งวิชาการเพื่อเสริ มสร้ างความสามารถในการอ่านเชิ งวิชาการออนไลน์และการใช้กลวิธีในการอ่าน
(E1/E2) จากการประเมินประสิ ทธิภาพของกระบวนการ(E1) / ประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 83.79 / 80.46
ตอนที่ 2 ผลการประเมินประสิ ทธิผลการใช้ รูปแบบ
2.1 ผลการศึกษาคะแนนความสามารถในการอ่ านของผู้เรียนกลุ่มตัวอย่ างก่ อนและหลังการทดลอง
คะแนนเฉลี่ยของผูเ้ รี ยน จานวน 27 คนหลังการใช้รูปแบบ (x̄ = 32.26 S.D. = 2.72) สู งกว่าคะแนนเฉลี่ ยก่อนการใช้
รู ปแบบ (x̄ = 16.00 S.D. = 3.04)เมื่ อพิจารณาแยกเป็ นรายด้านพบว่า Summarizing (การสรุ ปความ) มี คะแนนสู งสุ ด หลังเรี ยน
(x̄ = 6.48 S.D. = 0.51) สู งกว่าก่อนเรี ยน (x̄ = 3.48 S.D. = 0.51) รองลงมาคือ Analyzing (การวิเคราะห์) หลังเรี ยน (x̄ = 6.48 S.D. =
0.70) สู งกว่าก่อนเรี ยน (x̄ = 3.11 S.D. = 0.70) กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนทุกด้าน
คะแนนเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนหลังการใช้รูปแบบในภาพรวมเพิม่ ขึ้นร้อยละ 40.28 ก่อนการเรี ยนพบว่า Identifying Main Idea
(การหาใจความสาคัญ) มีคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ดร้อยละ 45.37 และ Evaluating (การประเมิน) มีคะแนนเฉลี่ยต่าสุ ดร้อยละ 35.19 หลัง
เรี ยนพบว่า Summarizing (การสรุ ปความ) และ Analyzing (การวิเคราะห์) มีคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ดร้อยละ 81.02 และ Identifying
Main Idea (การหาใจความสาคัญ) มีคะแนนเฉลี่ยต่าสุ ดร้อยละ 80.09
2.1.2 การศึกษาความสามารถในการอ่านของผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่างหลังการทดลองจานวน 27 คน โดยใช้แบบบันทึกการ
อ่านเชิงวิชาการออนไลน์ (Reading Log)
2.2 ผลการศึกษาการใช้ กลวิธีการอ่ านเพื่อความเข้ าใจของผู้เรียนกลุ่มตัวอย่ างก่ อนและหลังการใช้ รูปแบบ
2.2.1 การใช้กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจของผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการใช้รูปแบบผูเ้ รี ยนมีการใช้กลวิธีใน
การอ่านหลังการใช้รูปแบบในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (x̄ = 4.44 S.D. = 0.51)โดยกลวิธีที่มีความถี่ของการใช้กลวิธีในการอ่าน
หลังการทดลองในระดับมากที่สุด ได้แก่ ประเมินข้อมูลออนไลน์อย่างมีวจิ ารณญาณ (Critically evaluating information online)
(x̄ = 4.63 S.D. = 0.48) หาใจความสาคัญ (Determining Main Ideas) (x̄ = 4.56 S.D. = 0.50)
2.2.2 การใช้กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจของผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการใช้รูปแบบจานวน 27 คน โดยใช้แบบ
บันทึกการอ่าน (Reading Log) Blog และ Facebook
2.3 ผลความพึงพอใจต่ อการใช้ รูปแบบของผู้เรียนกลุ่มตัวอย่ างหลังการใช้ รูปแบบ
ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจหลังการใช้รูปแบบในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ส่ วนในรายด้านนั้นก็พบว่ามีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากที่สุดเช่นกัน และสามารถแยกได้ดงั นี้ ด้านคุณประโยชน์อยูใ่ นระดับความพึงพอใจระดับแรก (x̄ = 4.61 S.D. = 0.48)
ต่อด้วยด้านกิจกรรม (x̄ = 4.59 S.D. = 0.48) ด้านรู ปแบบ (x̄ = 4.57 S.D. = 0.55) และด้านเนื้อหา (x̄ = 4.51 S.D. = 0.51) ตามลาดับ
ตอนที่ 3 การประเมินผลรับรองรู ปแบบการสอนอ่ านออนไลน์ เน้ นการใช้ กลวิธีการอ่ านเพื่อความเข้ าใจและแนวทางการเรียนรู้ ภาษา
ในการอ่านเชิงวิชาการ (PESSE Model)
ผูเ้ ชี่ ยวชาญมีความคิดเห็ นต่อรู ปแบบการสอนอ่านออนไลน์เน้นการใช้กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจและแนวทางการ
เรี ยนรู ้ ภาษาในการอ่านเชิ งวิชาการ (PESSE Model) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด (x̄ = 4.67 S.D. = 0.35) โดยเมื่ อแยกราย
ประเด็นพบว่า ขั้นตอนในรู ปแบบระยะที่ 2 การนาเสนอ (E: Explicit Instruction Presentation) มีความเหมาะสมสามารถช่ วยให้
ผูเ้ รี ยนได้ฝึกใช้วิธีการสอนกลวิธีโดยตรง ใช้กลวิธีในการอ่านโดยใช้วิธีการคิดออกเสี ยง ผูเ้ รี ยนจดบันทึก กลวิธีที่ใช้ในการอ่าน
และระยะที่ 5 การขยาย (E: Expansion) มีความเหมาะสมที่จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถประยุกต์ใช้กลวิธีที่ได้เรี ยนรู ้กบั สื่ อและภาระ
งานอื่นๆ สื่ อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลออนไลน์ มีมากที่สุด (x̄ = 5.00 S.D. = 0.00)
ผูท้ รงเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา ความเหมาะสมของข้อคาถามและรู ปแบบภาษาของรู ปแบบ
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (x̄ = 4.59 S.D. = 0.47) โดยเมื่อแยกรายประเด็นพบว่าในทุกๆ ด้านมีความเหมาะสมในระดับมาก
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ที่ สุด ด้านรู ปแบบมี x̄ มากที่ สุด (x̄ = 4.64 S.D. = 0.45) รองลงมาคื อ ด้านเนื้ อหา (x̄ = 4.60 S.D. = 0.47) และด้านกิ จกรรมและ
คุณประโยชน์ของรู ปแบบ (x̄ = 4.58 S.D. = 0.48) สรุ ปได้ว่า รู ปแบบการสอนอ่านออนไลน์เน้นการใช้กลวิธีการอ่านเพื่อความ
เข้าใจและแนวทางการเรี ยนรู ้ภาษาในการอ่านเชิงวิชาการ (PESSE Model)

อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั และพัฒนาในครั้งนี้มีขอ้ ที่ควรนามาอภิปรายได้ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการสอนอ่านออนไลน์เน้นการใช้กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจและแนว
ทางการเรี ยนรู ้ภาษาในการอ่านเชิงวิชาการ (CALLA)
1.1 รู ปแบบการสอนที่ผวู ้ ิจยั ได้พฒั นาขึ้นซึ่ งได้รับการประเมินจากผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน ผลการประเมินอยูใ่ น
ระดับดีมาก อันเนื่ องมาจากรู ปแบบ PESSE Model สามารถกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเห็นประโยชน์และความสาคัญของการใช้กลวิธีการ
อ่านสร้างความตระหนักในการใช้กลวิธีในการอ่าน (Strategies used awareness) ผูเ้ รี ยนได้ฝึกอ่านบทอ่านออนไลน์ พร้อมทั้งใช้
วิธีการคิดออกเสี ยงเพื่อแสดงการฝึ กการใช้กลวิธีในการอ่าน (Strategies used) นอกจากนี้ ผเู ้ รี ยนประยุกต์ใช้กลวิธีที่ได้เรี ยนรู ้กบั สื่ อ
และภาระงานอื่นๆ (Strategies Application) ทาการสื่ อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลออนไลน์กบั กลุ่มเพื่อน สามารถสะท้อนถึงความรู ้
และความเข้าใจในการใช้กลวิธีในการอ่าน (Communicating and exchanging information online) ซึ่ งการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
และเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมกับกิจกรรมนั้นๆ ทาให้ผเู ้ รี ยนมีความเข้าใจในการอ่านเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ
[11, 12, 13, 14, 15, 16] การกาหนดกิจกรรมเพื่อให้ผเู ้ รี ยนฝึ กใช้กลวิธีการอ่าน จนกระทัง่ ผูเ้ รี ยนมีการปรับเปลี่ยนกลวิธีในการอ่าน
ให้เข้ากับประเภทเนื้อหาสาระที่อ่าน และจุดมุ่งหมายในการอ่าน กลวิธีในการอ่านสะท้อนการตระหนักรู ้ เป็ นความสามารถในการ
อ่านแบบปฏิสัมพันธ์ (interactive model) ซึ่ งสามารถพัฒนาทักษะการอ่านได้
1.2 ผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน 5 ท่านด้านการสอนอ่านภาษาอังกฤษ การสอนอ่านออนไลน์ การสอนอ่านเชิ งวิชาการ
กลวิธีในการอ่าน หลักสู ตรและการสอน ประเมินประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบ ผลการวิจยั และพัฒนาพบว่าขั้นตอนการสอนแบบ
PESSE Model ซึ่ งได้แบ่งออกเป็ น 5 ระยะ ผ่านเกณฑ์การประเมิ นประสิ ทธิ ภาพแผนการเรี ยนรู ้ 80/80 เนื่ องจากรู ปแบบมีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ซึ่ งกาหนดให้ผสู ้ อนมีบทบาทในการอธิ บายและสาธิ ตการใช้กลวิธีการอ่าน กาหนด
กิจกรรมเพื่อให้ผเู ้ รี ยนฝึ กใช้กลวิธีการอ่าน จนกระทัง่ ผูเ้ รี ยนมีการปรับเปลี่ยนกลวิธีในการอ่านให้เข้ากับประเภทเนื้อหาสาระที่อ่าน
และจุดมุ่งหมายในการอ่าน กลวิธีในการอ่านสะท้อนการตระหนักรู ้ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17] และ
ความสามารถในการอ่านออนไลน์เชิงวิชาการ ช่วยให้ผเู ้ รี ยนความเข้าใจของตนเองเพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจในการอ่าน
2. เพื่อประเมินประสิ ทธิ ผลของการใช้รูปแบบการสอนอ่านออนไลน์เน้นการใช้กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจและแนว
ทางการเรี ยนรู ้ภาษาในการอ่านเชิงวิชาการ (CALLA)
2.1 คะแนนความสามารถในการอ่านของผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่างจานวน 27 คนหลังการใช้รูปแบบการสอนสู ง กว่า
คะแนนความสามารถในการอ่านก่อนการใช้รูปแบบ
2.2 การใช้กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจของผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่างจานวน 27 คนหลังการใช้รูปแบบสู งกว่าก่อนการ
ใช้รูปแบบ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษาการใช้กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่างจานวน 27 คน
ค่าเฉลี่ยการใช้กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจก่อนการใช้รูปแบบเท่ากับ 2.01 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 ค่าเฉลี่ยคะแนน
การใช้กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจหลังการใช้รูปแบบเท่ากับ 4.44 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 ซึ่ งสามารถตอบคาถามการ
วิจยั ตามสมมุติฐานข้อที่ 2.2 ว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฒั นาการในการใช้กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจ ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ
[18] [19] [20] ผูเ้ รี ยนให้ความสาคัญกับกลวิธีการอ่าน สามารถประยุกต์ใช้กลวิธีในการอ่านเพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจในการอ่าน
ผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถทางภาษาสู ง ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ [18] [19] [20] ผูเ้ รี ยนให้ความสาคัญกับกลวิธีการอ่าน สามารถ
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ประยุกต์ใช้กลวิธีในการอ่านเพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจในการอ่าน และสื่ อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลออนไลน์ (Communicating and
exchanging information online)
2.3 ความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบของผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่างหลังการใช้รูปแบบผลความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบ
ของผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่างหลังการใช้รูปแบบพบว่าผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจหลังการใช้รูปแบบในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
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