
บทที่ 2  

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยนําเสนอ

ตามลําดับดังตอไปน้ี 

 1.  การจัดทําคูมือ 

 2.  การพัฒนาคูมือและการเขียนคูมือ 

 3.  ทักษะการอานภาษาอังกฤษ 

 4.  เทคนิคการอานภาษาอังกฤษ 

 5.  เอกสารทีเ่กี่ยวของกบัทฤษฎีความพึงพอใจ 

 6.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การจัดทําคูมือ 

 

ความหมายของคูมือ 

คูมือ (Handbook) ใหความหมายโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2549 

: 16) คือ วิธีปฏิบัติงาน/วิธีการทํางาน (Work Instruction) เปนเอกสารที่มีรายละเอียดวิธีการทํางาน

เฉพาะหรือแตละข้ันตอนของกระบวนการเปนขอมูลเฉพาะ มีคําแนะนําในการทํางานและรวมทั้งวิธี  

ที่องคกรใชในการปฏิบัติงานโดยละเอียด และความหมายของคูมือการปฏิบัติงาน หมายถึง เอกสาร  

ที่แตละหนวยงานสรางข้ึนมาเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของหนวยงานน้ันและใชเปนคูมือสําหรับ

ศึกษาการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานอีกทั้งยังสามารถปรับปรุงใหสอดคลองกับระเบียบ วิธี 

และเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนไปในอนาคตและคูมือประกอบดวยความหมายตามหัวขอดังน้ี 1) เปรียบเสมอืน

แผนที่บอกเสนทางการทํางานที่มีจุดเริ่มตน และสิ้นสุดของกระบวนการ 2) เปนเอกสารที่ใชประกอบการ

ปฏิบัติงานใดงานหน่ึงที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง มีคําอธิบายการปฏิบัติงาน ซึ่งมีเน้ือหา

สาระที่สมบูรณ และมีรายละเอียด ครอบคลุมเน้ือหาในแตละเรื่อง ในแตละงาน โดยจัดทําเปนรูปเลม 

3) สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน 4) เปนเอกสารในเชิงคุณภาพ 

ซึ่งรวบรวมกฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ ขอบังคับ หลักการปฏิบัติในหนาที่ความรับผิดชอบ

พรอมทั้งแนวทางในการดําเนินงาน รวมทั้งแนวทางการแกไขปญหาขอเสนอแนะ 5) ระบุถึงข้ันตอน 

และรายละเอียดของกระบวนการตาง ๆ ขององคกร และวิธีควบคุมกระบวนการน้ัน และ 6) มักจัดทําข้ึน

สําหรับลักษณะงานที่ซับซอนมีหลายข้ันตอน และเกี่ยวของกับคนหลายคน 
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พิมพิไล ถือธรรม (2550 : 58) ศึกษาความหมายของคูมือสรุปไดวา คูมือ หมายถึง หนังสือ 

ตํารา เอกสาร ที่มีเน้ือหาสาระ การแนะนําทางสําหรับผูใชมีความรู ความเขาใจ แนวทางการใช และ

ขอปฏิบัติและเพื่อสงเสริม ประกอบการเรียน การจัดกิจกรรมใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวอยาง 

มีประสิทธิภาพ 

บุศรินทร ทับแบน (2552 : 46) ศึกษาความหมายของคูมือสรุปไดวา คูมือ หมายถึง หนังสือ

หรือตําราที่เขียนเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานเฉพาะเรื่องใดเรื่องหน่ึงมีเน้ือหาสาระรายละเอียด

ชัดเจนที่สามารถทําความเขาใจและงายตอการปฏิบัติตามใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดโดยเนนการ

ใหคําอธิบายเน้ือหาเพื่อใหไดความรูและคําตอบอยางรวดเร็วดวยตนเอง 

พัชรพร สันติวิจิตรกุล (2553 : 35) ศึกษาความหมายของคูมือสรุปไดวา คูมือ หมายถึง 

หนังสือ ตํารา หรือเอกสาร ที่เขียนข้ึนเพื่อเปนแนวทางใหผูใชคูมือไดศึกษาทําความเขาใจเรื่องที่จะทํา 

และสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย  

จากแนวคิดขางตนสรุปไดวาคูมือเปนแบบฝกพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน เปนหนังสือหรือ

เปนเอกสารที่มีรายละเอียดขอมูลเฉพาะ มีวิธีการทํางานหรือข้ันตอนของกระบวนการที่เขียนข้ึนเพื่อ

เปนแนวทางสําหรับศึกษาการปฏิบัติงานของบุคลากรหรือบุคคลทั่วไป มีคําแนะนําในการทํางานและ

รวมทั้งวิธีทีอ่งคกรใชในการปฏิบัติงานโดยละเอียด เพื่อใหผูใชคูมือไดศึกษาเขาใจและงายตอการปฏิบัติ

และสามารถดําเนินการในเรื่องน้ันดวยตนเองไดถูกตอง สามารถปรับปรุงใหสอดคลองกับระเบียบ วิธี 

และเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนไปในอนาคต 

ขั้นตอนการพัฒนาคูมือ 

ความหมายของข้ันตอนการพัฒนาคูมือ หมายถึง การจัดทําคูมือที่สรางข้ึนตามความจําเปน

ของผูใช เปนแหลงของความรู เปนตัวชวยใหมีความเขาใจมากข้ึนและสามารถที่จะนําไปปฏิบัติไดถูกตอง

มากข้ึน จะตองอาศัยผูเช่ียวชาญชวยใหคําแนะนําแกไข ตามข้ันตอนพัฒนา 3 ข้ันตอน ประกอบดวย 

การวางแผนรางคูมือที่มีจุดมุงหมายตองการใหผูใชคูมือเปนอยางไร การเตรียมขอมูลในการพัฒนา

หัวขอใหญ หัวขอยอย จัดลําดับหัวขอ การวางแนวใสในแตละหัวขอ และการทดสอบคูมือในดานเน้ือหา 

รูปแบบ และผลกระทบ ขอควรคํานึงในการเขียนน้ันตอนการพัฒนาคูมือที่ไดออกแบบใหเปนรูปเลม

จริงข้ึนมาน้ันจะเลือกใชวิธีการใดยอมข้ึนอยูกับงบประมาณคุณภาพที่ตองการทรัพยากรอื่น ๆ ที่ใช   

ในการผลิตวิธีการในการผลติเน้ือหาและหวัขอเรือ่ง การจัดทําภาพประกอบ การจัดวางรูปแบบเน้ือหา

งานดานกราฟก การทําแมพิมพตนแบบและการพิมพออกมาเปนรูปเลมเพราะสิ่งตาง ๆ เหลาน้ีเกี่ยวของ

กับกระบวนการในข้ันตอนการพัฒนาคูมือ 

บุศรินทร ทับแบน (2552 : 53) ศึกษาเอกสารการสอนชุดวิชาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสิ่งพิมพ

ไดกลาววาสิ่งพิมพทั่วไปมีกระบวนการผลิตดังตอไปน้ี ข้ันตอนที่ 1 การเขียนตนฉบับที่ดีผูเขียนจะตอง

มีความเกี่ยวกับเรื่องที่เขียนเปนอยางดี กําหนดแนวทางการเขียนอยางมีหลักเกณฑโดยการวางโครงเรื่อง
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อยางเปนระบบเลือกใชวิธีการเขียนหรือภาษาใหเหมาะกับเน้ือหาสาระที่ตองการนําเสนอซึ่งจะตองมี

การวิเคราะหเรองราวที่จะนํามาเขียนใหครบถวนสมบูรณตามวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายที่กําหนด

สิ่งที่จะตองพิจารณาในการวิเคราะหเรื่อง ไดแก (1) พิจารณาขอบเขตขอวงเน้ือหาสาระเพื่อกําหนด

ขอบเขตและประเด็นตาง ๆ และพยายามกําหนดเน้ือหาในขอบเขตจํากัด (2) พิจารณาวัตถุประสงค

เพื่อจะไดกําหนดรูปแบบภาษาวิธีการเขียนและเน้ือหาสาระใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตองการ  

(3) ศึกษาคนควาขอมูลเบื้องตนกอนที่จะเขียนโครงรางไดผูเขียนมีความจําเปนตองมีความรู ความคิด

เกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียนเสียกอนดังน้ันผูเขียนจึงจําเปนหาขอมูลใหมากที่สุด (4) การจัดระเบียบความรู

และความคิดในข้ันน้ีผูเขียนจะตองนําความรูและความคิดที่ไดรวบรวมไวมาจําแนกแยกแยะเปน

หมวดหมูโดยกําหนดประเด็นเปนหัวขอใหญ ๆ ตามประเด็นหลักของเรื่องกอน (5) เขียนโครงเรื่อง 

อาจเขียนได 2 แบบ คือ เขียนในรูปหัวขอซึ่งเปนการนําเอาประเด็นมาเขียนเปนคําหรือวลีสั้น ๆ และ

การเขียนในรูปประโยคซึ่งเปนการนําเอาประเด็นมาเขียนเปนประโยค และเปนประโยคที่มีใจความ

สมบูรณ ข้ันตอนที่ 2 การตรวจแกไขตนฉบับจะตองยึดถือรูปแบบของสื่อเปนหลักในการพิจารณาตอง

มีการตรวจสอบเน้ือหาใหถูกตองตามขอเท็จจริงเหมาะสมกับผูอานสอดคลองกับวัตถุประสงคของการผลิต 

ลักษณะของภาษาจะตองคงเสนคงวาและเหมาะสมกับประเภทของสื่อ ข้ันตอนที่ 3 การเตรียมตนฉบับ

เพื่อการจัดพิมพจะตองตรวจสอบจัดเตรียมตนฉบับทั้งที่เปนเน้ือความและเปนภาพรวมรวมทั้งตอง

กําหนดรายละเอียดในการพมิพใหเรียนรอย ข้ันตอนที่ 4 การจัดพิมพเปนข้ันตอนสุดทายของกระบวนการ

ผลิตสื่อสิ่งพิมพและแตละข้ันตอนของการพิมพจะมีความตอเน่ืองสัมพันธกันและทุกข้ันตอนมีความสําคัญ

เทากันหมดสิ่งพิมพจะมีราคาแพงหรือถูกข้ึนอยูกับการเลือกใชวัสดุและเทคนิคที่เหมาะสม 

บุศรินทร ทับแบน (2552 : 56) ศึกษาข้ันตอนการพฒันาคูมือซึ่งประกอบดวย 3 ข้ันตอน คือ 

1) การศึกษาขอมูลพื้นฐานเปนการสํารวจสภาพปจจุบันปญหา 2) การพัฒนาคูมือเปนการนําขอมูล      

ที่ไดจากการศึกษาสภาพปญหามาสรุปและกําหนดเปนโครงสรางคูมือ หาคุณภาพคูมือโดยการหาคา

ดัชนีความสอนคลอง IOC (Index of Congruence) จากผูเช่ียวชาญนําผลไปแก ๆ ไขปรับปรุงคูมือ

และหาประสิทธิภาพคูมือโดยการทดลองเปนรายบุคคล (Individual Tryout) นําผลไปแกไขปรับปรุง

คูมือ และ 3) การประเมินความเหมาะสมของคูมือและแกไขปรับปรุงคูมือ 

จากแนวคิดขางตนสรุปไดวาข้ันตอนการพัฒนาคูมือเพื่อเปนตัวชวยใหมีความเขาใจมากข้ึน

และสามารถที่จะนําไปปฏิบัติไดถูกตองเกี่ยวของกับกระบวนการในการผลิตขอมูลเริ่มตนที่หัวเรื่อง 

การวิเคราะหเน้ือหาลักษณะของผูใช การกํารูปแบบของคูมือวัตถุประสงค ขอบขาย ความคิดรวบยอด

และการวางแผนรางคูมือ ศึกษารายละเอียดของเอกสารทีเ่กี่ยวของจัดทํารายละเอียดในแตละข้ันตอน

นําคูมือไปทดสอบปรับปรุงเผยแพร ใชงานจริงประเมิน ปรับปรุงเน้ือหาใหมีความเปนปจจุบัน และ

แหลงขอมูลที่ใชอางอิงตาง ๆ  
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แนวทางการจัดทําคูมือ/การผลิตคูมือ 

คูมือเปนสื่อการเรียนประเภทหน่ึงที่จะผลิตข้ึนใชใหมีประสิทธิภาพตอการใหความรูและ

ความเขาใจ กอนจะนําคูมือไปใชจริงจะตองมีการปรับปรุงวิธีการใชข้ันตอนการปฏิบัติควรมีการพัฒนา

ใหไดมาตรฐาน 

พิศูจน มีไปล (2549 : 1 - 130) ศึกษาการเขียนคูมือการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีสตอรี่ไลน

สําหรับครูผูสอนในโรงเรียนอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เปนการเสนอแนะแนวทางวิธีการบูรณาการ

หลักสูตร และวิธีการบูรณาการ การเรียนการสอนเขาดวยกันโดยครูผูสอนไดเรียนรูกระบวนการและ

ฝกปฏิบัติดวยตนเอง แลวสามารถนําไปเปนทางเลือกทางหน่ึงในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สําหรับคูมือที่ดีไดนําเสนอรายละเอียดตาง ๆ ไวตามลําดับ สะดวก 

แกการทําความเขาใจมีตัวอยางประกอบใหการศึกษาหลายอยาง มีแผนภาประกอบการอธิบาย                 

มีการทดลองนําไปปฏิบัติซึ่งชวยใหเกิดทักษะและความเขาใจอยางย่ังยืน 

จากแนวคิดขางตนสรุปไดวาแนวทางการจดัทําคูมือซึ่งบอกถึงสิทธิประโยชนสําหรับใครและ

ผูใชที่ชัดเจนวิธีการในการผลิตเน้ือหาและหัวขอเรื่องวัตถุประสงค ขอควรปฏิบัติที่เขาใจงาย เปนตัวชวย

ที่มีความชัดเจนถูกตองมีรายละเอียดครอบคลุมประเด็นทั้งหมด แสดงภาพ แผนภูมิ แผนผัง ระบุข้ันตอน

ที่ชัดเจนของการปฏิบัติตามไดทุกข้ันตอนเสริมความสะดวก รวดเร็ว เพิ่มความสามารถการนําไปใช

และการประสานงานดานตาง ๆ เปนแนวทางการปฏิบัติจริงได 

ลักษณะของคูมือ 

การนําเสนอคูมือ ควรมีการพัฒนาคูมือใหเหมาะสมกับผูที่จะใช จําเปนตองคํานึงถึงลักษณะ

ของคูมือเปนสําคัญวาสรางความสนใจหรืออํานวยความสะดวกแกผูใชหรือไม มีรูปแบบที่ชัดเจนอานงาย 

ดังน้ันสวนประกอบของคูมือจึงตองนาสนใจตามลักษณะของคูมือที่ดีซึ่งมีผลงานการวิจัยของนักวิชาการ

ไดใหความหมายดังน้ี 

พิมพิไล ถือธรรม (2550 : 63) ศึกษาลักษณะของคูมือที่ดีน้ันตองมีความเหมาะสมกับผูศึกษา

คนควา มีความทันสมัยใหความรูที่ถูกตองชัดเจนเขาใจงาย สามารถสรางความรูความเขาใจปฏิบัติ 

ตามแนวทางหรือข้ันตอน วิธีการไดอยางเหมาะสม รูปเลมมีความสวยงามทนทานตอการนําไปใช 

จากแนวคิดขางตนสรุปไดวาลักษณะของคูมือ จะตองมีขอบขาย แนวการเขียนเน้ือหาวิชา  

ที่แปลกและใหมของกิจกรรม เนนยํ้าการปฏิบัติไดจริง มีจุดมุงหมายที่ตอเน่ือง คําตอบที่ไดมีมโนทัศน

เกี่ยวกับการศึกษาคูมือใหความกระจางเดนชัด สามารถดําเนินตามแนวทางที่มุงไปสูเปาหมายในแตละ

ข้ันตอนได เปนการปฏิบัติและไดผล ซึ่งผูใชสามารถนําไปดัดแปลงและยืดหยุนได 

ความสําคัญของคูมือ 

แบบฝกพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน หรือคูมือการปฏิบัติงานที่ดีสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ และ เสถียร คามีศักด์ิ (2553 : 4) ไดใหความหมายวา ความสําคัญของคูมือทีดี 

ดังน้ี 1) เพื่อใหการปฏิบัติงานในปจจุบันเปนมาตรฐานเดียวกัน 2) ผูปฏิบัติงานทราบและเขาใจวา  
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ควรทําอะไรกอนและหลัง 3) ผูปฏิบัติงานทราบวาควรปฏิบัติอยางไร เมื่อใด กับใคร 4) เพื่อใหการ

ปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมายขององคกร 5) เพือ่ใหผูบริหารติดตาม

ผลงานไดทุกข้ันตอน 6) เปนเครื่องมือในการฝกอบรม 7) ใชเปนเอกสารอางอิงในการทํางาน 8) ใชเปน

สื่อในการประสานงาน 9) ไดงานที่มีคุณภาพตามกําหนด 10) ผูปฏิบัติงานไมเกิดความสับสน 11) แตละ

หนวยงานรูงานซึ่งกันและกัน 12) บุคลากร หรือเจาหนาที่สามารถทํางานแทนกันได 13) สามารถเริ่ม

ปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและรวดเร็ว เมื่อมีการโยกยายตําแหนงงาน และ 14) ลดข้ันตอนการทํางาน

ที่ซับซอน 

จากแนวคิดขางตนสรุปไดวาความสําคัญของคูมือเปนคูมือที่มีมาตรฐานเดียวมีเน้ือหาสาระ 

ที่ถูกตองชวยการตรวจสอบความเขาใจในการอานหรือการปฏิบัติตามใชเปนเอกสารอางอิงในการ

ทํางานมีแนวเทคนิคเพิม่ความสะดวกเพื่อชวยใหผูใชคูมือปฏิบัติตามไดจริงและอานเขาใจไดทุกข้ันตอน 

ผูปฏิบัติงานไมเกิดความสับสน สามารถทํางานแทนกันได 

วัตถุประสงคของคูมือ 

เรืองชัย จรุงศิรวัฒน (2553 : 14) ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนคูมือการปฏิบัติงาน           

มีวัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ ไวดังน้ี 1) เพื่อใหการปฏิบัติงานในปจจุบันเปนระบบและมีมาตรฐาน

เดียวกัน ไดผลลัพธที่เหมือนกันและคงที่ 2) ผูปฏิบัติงาน ผูใชบริการทราบ และเขาใจวาควรทําอะไร

กอนและหลังเพราะจะแสดงถึงลําดับข้ันตอนการทํางานที่ชัดเจน (Flow of Steps) 3) ผูปฏิบัติงาน 

ผูใชบริการทราบวาควรปฏิบัติอยางไร เมื่อใด กับใคร เพราะจะระบุรายละเอียดอยางครบถวน 4) เพื่อให

การปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมายขององคกร เพราะถาผานการ

พิจารณา ทบทวน และอนุมัติแลว และมีการแสดงวัตถุประสงคในการจัดทําอยางชัดเจน 5) เพื่อให

ผูบริหารติดตามงานไดทุกข้ันตอน เพราะมีการแจกจายไปยังผูเกี่ยวของทุกคนและจัดเก็บไวอางอิง   

6) เปนเครื่องมือในการฝกอบรม เพราะชวยสรางความเขาใจที่ชัดเจน และระบุรายละเอียดไดครบถวน 

เพราะในบางกระบวนการอาจจะมีพนักงานมากหรือเขาใหมอยูตลอดเวลา จึงปองกันการทํางาน         

ที่ไมเหมือนกัน 7) ใชเปนสื่อในการประสานงาน เพราะมีการเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางบุคคลหรือ

หนวยงาน เมื่อมีการเปลีย่นแปลงหรือปญหาเกิดข้ึนสามารถใชในการประชุม หรือประสานงานรวมกัน 

8) ใชเปนเอกสารอางอิงในการทํางาน 9) ไดงานที่มีคุณภาพตามที่กําหนด 10) ผูปฏิบัติงานไมเกิดความ 

สับสน 11) แตละหนวยงานรูงานซึ่งกันและกัน 12) บุคลากรหรือเจาหนาที่สามารถทํางานแทนกันได 

13) สามารถเริ่มปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง และรวมเร็วเมื่อมีการโยกยายตําแหนง 14) ลดข้ันตอน  

การทํางานที่ซับซอน 15) ลดขอผิดพลายจาการทํางานที่ไมเปนระบบ 16) ชวยเสริมสรางความมั่นใจ

ในการทํางาน 17) ชวยใหเกิดความสม่ําเสมอในการปฏิบัติงาน 18) ชวยลดความขัดแยงที่อาจเกิดข้ึน

ในการทํางาน 19) ชวยลดการตอบคําถาม 20) ชวยใหการทํางานเปนมืออาชีพ และ 21) ชวยในการ

ออกแบบระบบงานใหม และปรับปรุงงาน 
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จากแนวคิดขางตนสรปุไดวาวัตถุประสงคของคูมือที่ดีเพื่อใหเปนระบบการทํางานของมืออาชีพ 

และมีมาตรฐานเดียวกัน มี Flow of Steps การทํางานที่ชัดเจนไดผลลัพธที่เหมือนกันและคงที่      

วาควรทําอะไรกอนและหลัง ควรปฏิบัติอยางไร เมื่อใด กับใคร เพราะผานการพิจารณา ทบทวน และ

อนุมัติ ใหมีการแสดงวัตถุประสงคในการจัดทําอยางชัดเจน สอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจ 

และเปาหมายขององคกร ใชเปนสื่อในการประสานงาน ที่เช่ือมโยงความสัมพันธระหวางบุคคลหรือ

หนวยงาน เมื่อมีการเปลีย่นแปลงหรือปญหาเกิดข้ึนสามารถใชในการประชุม หรือประสานงานรวมกัน 

และชวยลดความขัดแยงที่อาจเกิดข้ึนในการทํางาน 

ประเภทของคูมือ 

มีนักวิชาการหลายทานไดศึกษาประเภทของคูมือไวและกําหนดนิยามแนะนําประเภท   

ของคูมือไวแตกตางกัน ซึ่งไดแบงเปน 3 ประเภทคือ 1) คูมือเกี่ยวกับการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

2) คูมือการจัดกิจกรรมการสอนทั่วไป และ 3) คูมือโดยตรง กระบวนการสําคัญที่จะชวยพัฒนาการ

จัดทําคูมือในปจจุบันใหเกิดความเหมาะสม และนําไปพัฒนาตอยอดไดความหมายตามประเภท     

ของคูมือ มีผูศึกษาอางไวดังน้ี 

พิมพิไล ถือธรรม (2550 : 60) ศึกษาประเภทของคูมือแบงไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ ดวยกัน 

คือ 1)คูมือเกี่ยวกับการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่เสนอแนวทางหรือเทคนิคการสอนการใชสื่อ ที่มี

ความสัมพันธกับรายวิชาใดรายวิชาหน่ึง หรือระดับช้ันเรียนตาง ๆ  ตามที่หลักสูตรกําหนดและ 2) คูมือ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั่วไปที่เสนอแนะแนวทาง หรือเทคนิคการจัดกิจกรรมหน่ึง เพื่อ

สนับสนุนและสงเสริมใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรที่กําหนดเปาหมายไว ซึ่งไมไดเกี่ยวของ

สัมพันธกับเน้ือหาหรือคําอธิบายรายวิชา ซึ่งผูศึกษาเห็นวาคูมือการจัดกิจกรรมเปนคูมือที่มีความ

เหมาะสมในการจัดทําอยางย่ิง 

พัชรพร สันติวิจิตรกุล (2553 : 35) ศึกษาประเภทของคูมือสรปุไดวา ประเภทของคูมือ แบง

ประเภทไดตามวัตถุประสงคและความตองการของผูจัดทํา เพื่อใหผูใชคูมือมีความสะดวกและสามารถ

ปฏิบัติงานไดบรรลุวัตถุประสงคและความตองการของผูจัดทําเพื่อใหผูใชคูมือมีความสะดวกและ

สามารถปฏิบัติงานไดบรรลุวัตถุประสงคภายใตมาตรฐานที่ใกลเคียงกัน 

เสถียร คามีศักด์ิ (2553 : 5) ศึกษาการแบงระดับของคูมือในการปฏิบัติงาน หรือคูมือ    

การเรียนการสอนทีดี่ ไว 3 ระดับ ดังน้ี 1) Manual Book เปนคูมือการปฏิบติังานที่นําเอา กฎ ระเบียบ 

พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ขอบังคับ ประกาศ หนังสือเวียน มติ หนังสือตอบขอหารือที่เกี่ยวของ 

มารวบรวมไวเปนหมวดหมูและทําเปนรูปเลม 2) Cook Book เปนคูมือการปฏิบัติงานที่เหมือนกัน

ระดับ Manual Book แตตองเพิ่มข้ันตอน วิธีการปฏิบัติงาน 3) Tip Book เปนคูมือการปฏิบัติงาน   

ที่เหมือนกับระดับ Manual Book และ Cook Book แตตองเพิ่มเทคนิค ประสบการณในสาขาวิชาชีพ 

และหรือนําเทคโนโลยีมาใช และหรือประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 
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จากแนวคิดขางตนสรุปไดวาประเภทของคูมือซึ่งเปนหนังสือที่ใหขอมูลความรูเกี่ยวกับการ

ทําใหสิ่งหน่ึงแกผูอาน โดยหวังใหผูอานหรือผูใชสามารถดําเนินการในเรื่องอยางถูกตอง ซึ่งแบงไดเปน 

2 ประเภท คือ 1) คูมือพัฒนาการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุมสาระ ตามหลักสูตรพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ ฉบับปจจุบันพ.ศ. 2553 และ 2) คูมือพัฒนาทักษะการเรียนการสอนที่ไมใชทั้ง 8 กลุมสาระ

ตามหลักสูตรพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

องคประกอบและระดับของคูมือ 

ในการจัดทําคูมือน้ันมีสวนประกอบสําคัญ ๆ ที่สามารถนําไปอธิบายถึงองคประกอบของคูมือ 

ไดวา ใคร? (Who) ตองทําอะไร? (What) ทําที่ไหน? (Where) ทําเมื่อไร? (When) และทําไม? (Why) 

รวมถึงระดับของคูมือในการปฏิบัติงาน หรือคูมือการเรียนการสอนที่ดี ซึ่งมีนักวิชาการดานการจัดทํา

คูมือ ไดอธิบายเกี่ยวกับองคประกอบของคูมือไวดังน้ี 

สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (2552 : 33) ไดเขียนถึงองคประกอบของการ

จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 8 สวน ดังน้ี 1) วัตถุประสงค (Objectives) เปนการช้ีแจงใหผูอานทราบถึง

วัตถุประสงคในการจัดทําเอกสารเรื่องน้ีข้ึนมา 2) ขอบเขต (Scope) เปนการช้ีแจงใหผูอานทราบถึง

ขอบเขตของกระบวนการในคูมือวาครอบคลุมต้ังแตข้ันตอนใด? ถึงข้ึนตอนใด? หนวยงานใด? กับใคร? 

ที่ใด? และเมื่อใด? 3) คําจํากัดความ (Definition) เปนการช้ีแจงใหผูอานทราบถึงคําศัพทเฉพาะ ซึ่งอาจ

เปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ หรือคํายอ ที่กลาวถึงภายใตระเบียบปฏิบัติน้ัน ๆ เพื่อใหเปนที่เขาใจ

ตรงกัน 4) ความรับผิดชอบ (Responsibilities) เปนการช้ีแจงใหผูอานทราบวาใครบางที่เกี่ยวของกับ

ระเบียบปฏิบัติน้ัน ๆ โดยมักจะเรียงจากผูมีอํานาจหรือตําแหนงสูงสุดลงมา 5) ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Procedure) เปนการอธิบายข้ันตอนการทํางานอยางละเอียด วาใคร? ทําอะไร? ที่ไหน? เมื่อใด? โดย

สามารถจัดทําไดในรูปแบบตาง ๆ ไดแก การใชขอความอธิบาย หรือการใชตารางอธิบาย หรือการใช

แผนภูมิหรือการใช Flow Chart 6) เอกสารอางอิง (Reference Document) เปนการช้ีแจงใหผูอาน 

ทราบถึงเอกสารอื่นใดที่ตองใชประกอบคูกันหรืออางอิงถึงกัน เพื่อใหการปฏิบัติงานน้ัน ๆ สมบูรณ ไดแก 

ระเบียบปฏิบัติเรื่องอื่น พระราชบัญญัติ กฎหมาย กฎระเบียบ หรือวิธีการทํางาน เปนตน 7) แบบฟอรม

ที่ใช (Form) เปนการช้ีแจงใหผูอานทราบถึงแบบฟอรมตาง ๆ ที่ตองใชในการบันทึกขอมูลเกี่ยวของ  

ในการปฏิบัติงานของกระบวนการน้ัน ๆ แบบฟอรมที่ใชระบุรายช่ือแบบฟอรม ที่ใชติดตามผลการ

ดําเนินการ ตามคูมือที่แสดงใหทราบถึงแบบฟอรมตาง ๆ สําหรับการบันทึกขอมูลของผูที่เกี่ยวของในการ

ปฏิบัติงานของกระบวนการน้ัน ๆ โดยขอใหแสดงตัวอยางแบฟอรมไวในภาคผนวก และ 8) เอกสาร

บันทึก (Record) เปนการช้ีแจงใหผูอานทราบวาบันทึกใดบางที่ตองจัดเก็บเพื่อเปนขอมูลหรือหลักฐาน

การปฏิบัติงานน้ัน ๆ พรอมทั้งระบุถึงผูรับผิดชอบในการจัดเก็บที่ ระยะเวลา และวิธีการจัดเก็บ 

พิมพิไล ถือธรรม (2550 : 61) ศึกษาองคประกอบของคูมือที่ดีน้ันตองประกอบดวย คําช้ีแจง

การใชคูมือ มีเน้ือหาสาระและคําอธิบายวิธีการหรือแนวทางการปฏิบัติการ การเตรียมการเกี่ยวกับ
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วัสดุ สือ่ อุปกรณในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เขาใจงาย ควรมีคําแนะนําเกี่ยวกับแนวทางการแกไข

ปญหา การปองกันที่อาจจะเกิดข้ึนกับผูอาน หรือผูนําคูมือไปปฏิบัติไดถูกตอง ตลอดจนควรมีคําแนะนํา

แหลงความรูอางอิงที่จะเปนประโยชนตอผูศึกษาคนควา 

บุศรินทร ทับแบน (2552 : 51 - 52) ศึกษาสังเคราะหถึงองคประกอบของคูมือไว 3 สวน 

คือ 1) บทนํา ประกอบดวย แนวคิดหลัก ขอบขาย วัตถุประสงคของคูมือและประโยชนของคูมือ         

2) คําช้ีแจงการใชคูมือ ประกอบดวย ขอบขายเน้ือหาและจุดมุงหมายของคูมือ และ 3) เน้ือหา จะเปน

การเรียนรูที่ตองการใหผูอานเขาใจไดงายสามารถประยุกตใชในลักษณะตาง ๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 

พัชรพร สันติวิจิตรกุล (2553 : 36) ศึกษาองคประกอบของคูมือ สรุปไดวา ในการจัดทํา

คูมือจะตองประกอบดวย องคประกอบที่สําคัญ คือ วิธีการใชคูมือหรือคําแนะนําในการใชคูมือ เน้ือหา

สาระ คําช้ีแจงเกี่ยวกับการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ การจัดกิจกรรม แหลงขอมูลอางอิงเพื่ออํานวยความ

สะดวกแกผูใชคูมือใหสามารถดําเนินงานไดบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และแบบฝกหัด

หรือแบบฝกปฏิบัติเพื่อชวยใหการฝกฝน เพื่อประโยชนในการชวยใหการปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ

บรรลุตามเปาหมาย ทั้งยังชวยใหการประหยัดทรพัยากร ประหยัดเวลา และบุคลากร ตลอดจนผลงาน

มีคุณภาพตามเปาหมาย 

จากแนวคิดขางตนสรุปไดวาองคประกอบของคูมือประกอบดวย คําช้ีแจงการใชคูมือ เน้ือหา

ที่จะสอน การเตรียมการสอน กระบวนการ วิธีการ และกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล 

ความรูเสริมปญญาและการแกไขปญหา จุดออน ซึ่งจะชวยใหรูวาการดําเนินการในเรื่องน้ัน ๆ ชวยให

ประโยชนตอผูอาน และศึกษาทําความเขาใจ 

ประโยชนของคูมือ 

คูมือที่ดีและเปนประโยชนสามารถปฏิบัติตามไดอยางดี ควรเปนคูมือที่ผูใชนําไปใชแลว ใชได

อยางถูกตองตามความตองการของผูใช ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2552 : 28) 

ไดอธิบายเกี่ยวกับประโยชนของการจัดทําคูมือที่ดีไวดังน้ี 1) ชวยลดการตอบคําถาม บอยครั้งที่คูมือ

ชวยตอบคําถามที่เกิดข้ึนในการทํางานเชน “งานน้ีใชแบบคํารองอะไร” หรือ “เอกสารที่ตองการ   

เซ็นสําเนากีชุ่ด” 2) ชวยลดเวลาในการสอนงาน ในสํานักงานหรือหนวยงานมักจะมีขาราชการการยายเขา

ยายออกเสนอ และจะตองมีการสอนงานใหมเกิดข้ึน เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานของสํานักงาน 

ดังน้ันคูมือการปฏิบัติงานจะชวยประหยัดเวลาในการสอนงานไดมาก 3) ชวยเสริมสรางความมั่นใจ   

ในการทํางานปญหาในลักษณะที่วาผูปฏิบัติงานไมแนใจในข้ันตอนการทํางาน หรือไมมั่นใจวาทํา ๆ  

ไปแลวถูกระเบียบหรือเปลา การมีคูมือชวยลดปญหาเหลาน้ีและทําใหสามารถทกงานดวยความมั่นใจ

ย่ิงข้ึน 4) ชวยใหเกิดความสม่ําเสมอในการทํางาน หลายครั้งที่ไมสามารช้ีวัดวาใครทํางานมีประสิทธิภาพ

มากกวาใคร สามารถใชคูมือเปนบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบ และปรับใหการทํางานมีรูปแบบและ

มาตรฐานเดียวกันได 5) ชวยลดความขัดแยงที่อาจเกิดข้ึนในการทํางาน คําถามที่วา “หนาที่ใคร” 
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“ใครรับผิดชอบ” “หัวหนาไมอยูใครเซ็นแทน” คําถามในเชิงปญหาแบบน้ีจะหมดไปถามีคูมือการ

ปฏิบัติงานที่ระบไุวใหชัดเจน 6) ทําใหการปฏิบติังานเปนอยางมอือาชีพเมื่อมีบุคคลภายนอกมาเย่ียมชม 

ดูงาน หรือมีผูมาตรวจประเมิน การมีคูมือการปฏิบัติงานจะแสดงใหเห็นถึงความเปนมืออาชีพในการ

ปฏิบัติงาน และชวยใหสามารถอธิบายกระบวนงานไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 7) ชวยในการ

ปรับปรุงงานและออกแบบกระบวนงานใหมการลดข้ันตอนและระยะเวลาอาจเปนสิ่งที่ตองปรับปรุงอยาง

ตอเน่ือง การมีคูมือจะชวยเปนฐานทําใหสามารถปรับปรุงงาน หรือออกแบบระบบงานใหมไดงายข้ึน 

เรืองชัย จรุงศิรวัฒน (2553 : 14) ศึกษาเทคนิคการเขียนคูมือการปฏิบัติงานและประโยชน

ของคูมือ วานอกจากคูมือจะเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานแลวยังชวยในการปฏิบัติงานยังสามารถ

นําไปใชงานสําหรับเรื่องอื่น ๆ ไดดังน้ี 1) ใชฝกอบรมขาราชการใหม 2) ใชรวบรวมประเด็นที่ไมใช

กรณีปกติ 3) ใชในการปรับปรุงงาน 4) ใชในการออกแบบระบบงานใหม และ5) ใชเปนฐานในการ

ประกาศเวลามาตรฐานในการใหบริการ 

พัชรพร สันติวิจิตรกุล (2553 : 36) ศึกษาการจัดทําคูมือจะตองประกอบดวยองคประกอบ

และประโยชนของคูมือคือ วิธีการใชคูมือหรือคําแนะนําในการใชคูมือเน้ือหาสาระคําช้ีแจงเกี่ยวกับ 

การจัดเตรียมวัดสุอุปกรณ การจัดกิจกรรมแหลงขอมูลอางอิง เพื่ออํานวยความสะอวกแกผูใชคูมือให

สามารถดําเนินงานไดบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและแบบฝกหัดหรือแบบฝกปฏิบัติเพื่อชวย

ในการฝกฝน เพื่อประโยชนในการชวยใหการปฏิบัติงานประสบความสําเร็จบรรลุตามเปาหมาย ทั้งยัง

ชวยในการประหยัดทรัพยากร ประหยัดเวลา และบุคลากรตลอดจนผลงานมีคุณภาพตามเปาหมาย 

จากแนวคิดขางตนสรุปไดวาประโยชนของคูมือที่ดีชวยลดเวลาในการตอบคําถามเกิดความ

สม่ําเสมอในการทํางาน ลดข้ันตอนและประหยัดเวลาการสอนงานสรางความมั่นใจย่ิงข้ึนในการทํางาน 

ขจัดปญหาความขัดแยงที่อาจเกิดข้ึน และใชเปนตัวช้ีวัดที่เปนบรรทัดฐานเดียวกัน และมีประสิทธิภาพ

การทํางานที่เปนไปอยางตอเน่ืองรวมถึงการออกแบบกระบวนงานใหม ๆ ที่สามารถนําไปใชงานสําหรับ

งานดานอื่น ๆ ซึ่งชวยในการปฏิบัติงานสรางโอกาสในการเติมโตขยายกิจการ และสามารถปฏิบัติงาน

อยางมืออาชีพ 

 

การพัฒนาคูมือและการเขียนคูมือ 

 

การพัฒนาคูมือ 

ผลงานการวิจัยการจัดทําคูมือของ บุศรินทร ทับแบน (2552 : 46) ศึกษาความหมายและ

การจัดทําคูมือวา หนังสือหรือตําราที่เขียนเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานเฉพาะเรื่องใดเรื่องหน่ึง  

มีเน้ือหาสาระรายละเอียดชัดเจนที่สามารถทําความเขาใจและงายตอการปฏิบัติตามใหบรรลวัุตถุประสงค

ที่กําหนดโดยเนนการใหคําอธิบายเน้ือหาเพื่อใหไดความรูและคําตอบอยางรวดเร็วดวยตนเอง 
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กระบวนการข้ันตอนในการพัฒนาคูมือ จากเอกสารการสอนชุดความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ

สิ่งพิมพ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2528 : 436 - 493) ไดกลาววาสิ่งพิมพทั่วไปมีกระบวน 

การผลิต ดังน้ี 

 1.  การเขียนตนฉบบั ซึ่งการเขียนตนฉบับทีดี่ ผูเขียนจะตองมีความรูเกี่ยวกบัเรื่องทีเ่ขียน

เปนอยางดี กําหนดแนวทางการเขียนอยางมีหลักเกณฑ โดยการวางโครงเรื่องอยางเปนระบบและ 

เลือกใชวิธีการเขียนหรือภาษาใหเหมาะกับเน้ือหาสาระที่ตองการนําเสนอ ซึ่งจะตองมีการวิเคราะห

เรื่องราว ที่จะนํามาเขียนใหครบถวนสมบูรณ ตามวัตถุประสงค หรือจะมุงหมายที่กําหนด สิ่งที่จะตอง

พิจารณาในการวิเคราะหเรื่อง ไดแก 

  1.1 พิจารณาของเขตของเน้ือหาสาระ เพื่อกําหนดขอบเขตและประเด็นตาง ๆ และ

พยายามกําหนดเน้ือหาใหอยูในขอบเขตจํากัด 

  1.2 พิจารณาวัตถุประสงค เพื่อจะไดกําหนดรูปแบบภาษา วิธีการเขียนและเน้ือหา

สาระใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตองการ 

  1.3 ศึกษาคนควาขอมูลเบื้องตนกอนที่จะเขียนโครงรายได ผูเขียนมีความจําเปน 

ตองมีความรู ความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียนเสียกอน ดังน้ันผูเขียนจึงจําเปนตองหาขอมูลใหมาที่สุด 

  1.4 การจัดระเบียบความรูและความคิด ในข้ันน้ีผูเขียนจะตองนําความรู ความคิด  

ที่ไดรวบรวมไวมาจําแนกแยกแยะเปนหมวดหมู โดยกําหนดประเด็นเปนหัวขอใหญ ๆ ตามประเด็น

หลักของเรื่องกอน 

  1.5 เขียนโครงเรื่อง การเขียนโครงเรื่องอาจเขียนได 2 แบบ คือ เขียนในรูปหัวขอ 

ซึ่งเปนการนําเอาประเด็นมาเขียนเปนคําหรือวลีสั้น ๆ และการเขียนในรูปประโยค ซึ่งเปนการนําเอา

ประเด็นมาเขียนเปนประโยค ที่มีใจความสมบูรณ 

 2.  การตรวจแกไขตนฉบับ จะตองยึดถือรูปแบบของสื่อเปนหลัก ในการพิจารณาตองมี

การตรวจสอบเน้ือหาใหถูกตองตามขอเท็จจริง เหมาะสมกบัผูอานสอดคลองกับวัตถุประสงคของการผลิต 

ลักษณะของภาษาจะตองคงเสนคงวาและเหมาสนกับประเภทของสื่อ 

 3.  การเตรียมตนฉบับเพื่อการจดัพิมพ จะตองตรวจสอบจดัเตรยีมตนฉบับ ทั้งที่เปนเน้ือ 

ความและเปนภาพรวมทั้งตองกําหนดรายละเอียดในการพิมพใหเรียบรอย 

 4.  การจัดพมิพเปนข้ันตอนสุดทายของกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ และแตละข้ันตอน 

ของการพมิพจะมีความตอเน่ืองสัมพันธกัน และทุกข้ันตอนมีความสําคัญเทากันหมด สิ่งพมิพจะมรีาคา

แพงหรือถูกข้ึนอยูกบัการเลอืกใชวัสดุและเทคนิคทีเ่หมาะสม 

บุศรินทร ทับแบน (2552 : 56) ศึกษาข้ันตอนการพัฒนาคูมือและไดสังเคราะห ข้ันตอน 

พัฒนาคูมือ ประกอบดวยดวย 3 ข้ันตอน คือ 1) ศึกษาขอมูลพื้นฐาน เปนการสํารวจสภาพปจจุบัน

ปญหา 2) การพัฒนาคูมือ เปนการนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาสภาพปญหามาสรุป และกําหนดเปน
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โครงรางคูมือ หาคุณภาพคูมือโดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC จากผูเช่ียวชาญ นําผลไปแกไข

ปรับปรุงคูมือและหาประสิทธิภาพคูมือโดยการทดลอง เปนรายบุคคล (Individual Tryout) นําผลไป

แกไขปรับปรุงคูมือ และ 3)การประเมินความเหมาะสมของคูมือและแกไขปรับปรุงคูมือ 

กมลพรรณ แกวแดง (2556) ศึกษาการพัฒนาคูมือตองมีความสมบูรณทั้งทางดานเน้ือหา

ภาษาที่ใชแลวจัดทําเปนโครงรางคูมือ เพื่อใหครูหรือผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน ทั้งน้ี 

ตองผานการตรวจสอบ ใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมและเห็นดวยจากผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ และมีการ

ทดลองใชโดยผูที่เกี่ยวของ เพื่อใหคูมือครูเกิดความนาเช่ือถือและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 

พิสณุ ฟองศรี (2550 : 68 - 70) ศึกษาข้ันตอนการสรางและพัฒนานวัตกรรม ดังน้ี ข้ันตอนที ่1 

กําหนดสิ่งที่จะพัฒนาการศึกษาสภาพปญหา วิเคราะหรายละเอียด และสาเหตุของปญหาที่ตองการ

แกไขหรือพัฒนาแลว ก็ต้ังเปาหมายในการแกไขหรือพัฒนาคุณลักษณะที่พงึประสงคของผูเรียน น่ันคือ 

กําหนดจุดประสงคการเรยีนที่ตองการใหเกดิในตัวผูเรยีน อาจจะทั้งหอง กลุมยอย หรือรายบุคคล เชน 

พัฒนาความรูวิชาตาง ๆ ความสามารถดานกระบวนการแกปญหาความสามารถดานทักษะกระบวนการ 

เปนตน ข้ันตอนที่ 2 กําหนดนวัตกรรม เมื่อกําหนดจุดประสงคการเรียนรูไวชัดเจนแลวครูตองศึกษา

คนควาตามหลักวิชาการ แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยทีเ่กีย่วของกบัจุดประสงคในการพัฒนาคุณลักษณะ

ของผูเรียน นํามาผสมผสานกับความรู ความคิดและประสบการณของตนกําหนดเปนกรอบแนวคิด 

ของกระบวนการเรยีนรู ซึ่งประกอบดวย สื่อการสอนหรือวัสดุอุปกรณตาง ๆ เทคนิค วิธีการ กระบวนการ 

ฯลฯ ที่คิดวาเหมาะสมที่สุดที่ใชแกปญหาหรือพัฒนาผูเรียนใหไดตามตองการ ข้ันตอนที่ 3 สรางและ

พัฒนาเมื่อตัดสินใจไดวาจะเลือกจัดทํานวัตกรรมชนิดใด ควรศึกษาวิธีการจัดทํานวัตกรรมน้ัน ๆ อยาง

ละเอียดข้ันตอนที่ 4 ทดลองใช เพื่อใหแนใจวานวัตกรรมที่สรางหรือพัฒนาข้ึน เปนนวัตกรรมที่มี

ประสิทธิภาพ สามารถใชแกปญหาหรือพัฒนาผูเรียนไดตามจุดประสงคที่กําหนดไวจริง ถาทําไดครู

อาจทําการทดลองใชนวัตกรรมเหลาน้ันกับนักเรียนกลุมเล็ก ๆ กอนเพื่อปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ  

กอนไปใชจริง นอกจากน้ันนวัตกรรมบางประเภท เชนบทเรียนสําเร็จรูปและชุดการสอนจะมีรูปแบบ

ของการทดลองใชกอน 1 คน เมื่อพบขอบกพรองก็ปรับปรุงแกไข หลังจากน้ันใหทดลองกับผูเรียน 

กลุมหน่ึงประมาณ 9 - 10 คน ซึ่งประกอบดวยผูเรียนออน ปานกลาง และเกง แลวตรวจสอบคุณภาพ 

ดวยการหาประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานทีก่ําหนดไว เชน กําหนดเกณฑมาตรฐาน 80/80 หรือหา

ประสิทธิภาพของนวัตกรรม เปนตน หลังจากน้ันอาจปรับปรุงแกไขอีกครั้งหน่ึงกอนที่จะนําไปใชกับ

ผูเรียนกลุมใหญในสภาพการณจริงข้ันตอนที่ 5 ใชในสถานการณจริงเมื่อครูดําเนินการสราง ทดลองใช

นวัตกรรม และปรับปรุงแกไขจนมั่นใจในคุณภาพของนวัตกรรมแลวก็นําไปใชจริง ซึ่งอาจเปนการนําไปใช

ตามแผนการสอนก็ได ข้ึนกับความประสงคของครู และสถานการณจริงของการจัดการเรียนการสอน 

ที่เกิดข้ึน และข้ันตอนที่ 6 ประเมินผลการใช เมื่อสิ้นสุดกระบวนการใชนวัตกรรมแลว ครูตองเก็บ

รวบรวมขอมูลที่แสดงถึงผลการใชนวัตกรรมดวยเทคนิควิธีตาง ๆ ซึ่งจะแสดงถึงคุณภาพของนวัตกรรม
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และถาผลการใชนวัตกรรมสามารถลดสภาพปญหา หรือแกปญหา หรือพัฒนาผูเรียนไดตามที่กําหนด

จุดที่พัฒนาไวก็สามารถรายงานผล ขยายผล และเผยแพรนวัตกรรมตอไป 

จากแนวคิดขางตนสรุปไดวาการพัฒนาคูมือเปนการเขียนตนฉบับกําหนดแนวทางการเขียน

อยางมีหลกัเกณฑโดยการวางโครงเรื่องอยางเปนระบบและ เลือกใชวิธีการเขียนหรือภาษาใหเหมาะกับ

เน้ือหาสาระที่ตองการนําเสนอ ซึ่งจะตองมีการวิเคราะหเรื่องราว ที่จะนํามาเขียนใหครบถวนสมบูรณ 

ตามวัตถุประสงค หรือจุดมุงหมายที่กําหนดการตรวจแกไขตนฉบับจะตองยึดถือรูปแบบของสื่อเปนหลัก

มีการตรวจสอบเน้ือหาใหถูกตองตามขอเท็จจริง เหมาะสมกับผูอาน สอดคลองกับวัตถุประสงค     

ของการผลิต ลักษณะของภาษาจะตองคงเสนคงวาและเหมาสนกับประเภทของสื่อการจัดพิมพแตละ

ข้ันตอนจะมีความตอเน่ืองสัมพันธกันทุกข้ันตอน 

การเขียนคูมือ 

ในการเขียนหนังสือคูมือ ตองมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน และเปนคูมือที่ใหหลักการหรือความรู

ที่จําเปนแกผูใชที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บุศรินทร ทับแบน (2552 : 52) ศึกษาความหมายของการ

เขียนคูมือ รายละเอียด สิ่งสําคัญในการเขียนคูมือ ควรระบุใหชัดเจนวาคูมือน้ันเปนคูมือสําหรับใคร 

ใครเปนผูใช กําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจนวาตองการใหผูใชไดอะไรบาง ควรมีสวนนําที่จูงใจผูใชวา

คูมือน้ีจะชวยผูใชไดอยางไร ผูใชจะไดรับประโยชนอะไรบาง ควรมีสวนที่ใหหลักการหรือความรูที่จําเปน

แกผูใชคูมือเพื่อใหผูใชคูมือเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และควรมีสวนที่ใหคําแนะนําแกผูใชเกี่ยวกับ         

การเตรียมตัว การเตรียมเครื่องมือ วัสดุและสิ่งจําเปนในการดําเนินการที่คูมือแนะนํา ดังน้ี 

 1.  ความถูตอง เน้ือหาสาระซึ่งสามารถชวยใหผูใชคูมือ ทําสิ่งน้ันไดสําเรจ็ 

 2.  ความเพียงพอ ของขอมูล รายละเอียดความเหมาะสมของการเรียงลําดับข้ันตอน         

ซึ่งจะชวยใหผูใชสามารถทําสิ่งตาง ๆ ไดอยางถูกตองรวดเร็วและประหยัด 

 3.  ความชัดเจนดานภาษาที่ ใชจะตองสามารถใหผูใชเขาใจตรงกับผู เ ขียนไมมี

ความหมายที่คลุมเครือและทําใหผูใชเกิดความเขาใจผิดอาจใชภาษาทางดานเทคนิคอื่นประกอบดวย 

เชน ภาพรประกอบ ตารางเปรียบเทียบ 

 4.  ความครอบคลุมเน้ือหาสาระ คําแนะนําและช้ีแจงเหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทําและ       

ไมควรทํารวมถึงการแกปญหาตาง ๆ ซึ่งอาจมาจากประสบการณ ความรูของผูเขียน 

 5.  ควรมีคําถามหรือกิจกรรมใหผูใชทํา เพื่อตรวจสอบความเขาใจในการอานหรือการ

ปฏิบัติตามข้ันตอนขอเสนอแนะพรอมแนวทางการตอบ คําเฉลย เพื่อใหผูใชสามารถตรวจสอบความ

เขาใจพรอมคําอธิบาย 

 6.  ควรใชเทคนิคตาง ๆ  ในการชวยใหผูใชคูมือไดโดยสะดวก เชน บรรณานุกรม สถาบัน 

บุคคลตาง ๆ ในการศึกษาควรใหแหลงอางอิงที่เปนประโยชนแกผูอาน เชน บรรณานุกรม สถาบัน 

บุคคลตาง ๆ ในการศึกษาเพิ่มเติม 
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จากแนวคิดขางตนสรุปไดวาการเขียนคูมือควรกําหนดข้ันตอนและกระบวนการในการทําสิ่ง

ใดสิ่งหน่ึงซึ่งควรมีประเด็นการเขียนและคุณสมบัติ ที่จําเปนตองคํานึงถึง เปนคูมือสําหรับใคร ใครเปน

ผูใช จะชวยผูใชไดอยางไร ผูใชจะไดรับประโยชนอะไรบาง กําหนดคําแนะนําแกผูใชเกี่ยวกับการ

เตรียมตัว การเตรียมเครื่องมือ การเตรียมวัสดุ ตองมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน และเปนคูมือที่ใหหลักการ

หรือความรูที่จําเปนแกผูใชที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

ทักษะการอานภาษาอังกฤษ 

 

ในการอานภาษาอังกฤษทักษะการอานเปนทักษะที่มีความซับซอนแตกตางจากทักษะอื่น ๆ 

นักการศึกษาและผูเช่ียวชาญทางภาษาไดใหความสําคัญเกี่ยวกับทักษะการอาน อาทิเชน 

ลลนา ปฐมชัยวัฒน (2550 : 20) ไดกลาววา ทักษะการอานเปนพื้นฐานของความเขาใจ   

ในการอานผูอานจะเขาใจสิ่งที่อานไดจําเปนตองรูวาตนอานเพื่ออะไรและจะตองใชทักษะใดในการ

อานจึงจะประสบความสําเร็จทักษะการอานยังรวมถึงความสามารถทางภาษาและการตรวจสอบความ

เขาใจในระหวางการอานความรูทางภาษาเหลาน้ีเปนตัวชวยใหผูอานสามารถตีความสิ่งที่อานไดถูกตอง

ดังน้ันหากผูอานไดรับการฝกฝนการอานตามทักษะตาง ๆ อยางสม่ําเสมอจะทําใหสามารถอานได

รวดเร็วและสามารถตีความหมายสิ่งที่ไดถูกตองแมนยํา 

Beare (2006 : 2) กลาววาทักษะการอานที่สําคัญสําหรับการอานมี 4 ประการคือ 1) การ

อานแบบคราว ๆ หมายถึง การอานอยางรวดเร็วเพื่อจับใจความสําคัญของเรื่อง 2) การอานแบบกวาง ๆ 

หมายถึง การอานแบบกวาดสายตาเพื่อคนหาสิ่งใดสิ่งหน่ึงจากเรื่องที่อานอยางเฉพาะเจาะจง 3) การ

อานแบบกวางขวาง หมายถึง การอานดวยความพึงพอใจเพื่อการศึกษาของตนหรือเพื่อความรื่นรมย

เปนการอานที่เนนฝกฝนอยางตอเน่ืองไมรูเบื่อ และ 4) การอานแบบเจาะจง หมายถึง การอานเรื่อง

สั้น ๆ เพื่อใหไดใจความหรือประเด็นตามที่ตองการและรายละเอียดที่พึงประสงค 

จากแนวคิดขางตนสรุปไดวาทักษะการอานภาษาอังกฤษเปนทักษะในการรับรูและเขาใจ

เรื่องราวตาง ๆ ในเชิงทํานายหรือการคาดการณตอสิ่งที่อานตลอดการอาน การอานที่มองหาภาพรวม

จากเรื่องที่อานเพื่อหาสาระสําคัญที่จะคนหาสิ่งใดหรือเรื่องใดเรื่องหน่ึงในขณะอานหรือการอานเพื่อ

จับใจความสําคัญถึงรายละเอียดยอย ตามลักษณะของการฝกฝนทักษะการอานแบบคราว ๆ การอาน

แบบกวาง ๆ การอานแบบกวางขวาง และการอานแบบเจาะจง การฝกใชทักษะการอานอยางสม่ําเสมอ

จะทําใหสามารถอานไดรวดเร็วและสามารถตีความหมายสิ่งที่ไดถูกตองแมนยํา 

ความหมายการอานภาษาอังกฤษ 

การอานเปนปฏิสัมพันธระหวางภาษากับความคิด หรือเปนกระบวนการทางความคิดที่มีการ

สื่อสารความหมายแลกเปลีย่นความคิดและความรูระหวางผูอานเปนผูรับสารและตีความ โดยอาศัยความรู

ดานเสียง ทักษะดานภาษาศาสตร ความรูเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ รอบตัว รวมทั้งประสบการณเดิมเกี่ยวกับ
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เรื่องน้ัน ๆ ในการที่จะทําใหเกิดความเขาใจในสิ่งที่อาน โดยผูเขียน (หรือเปนผูพูด) ถายทอดความคิด

ออกมาในรูปแบบของภาษา หากขาดความรูความสามารถดานใดดานหน่ึงแลวอาจทําใหการ

ตีความหมายผิดพลาดหรือหางไกลจากความเปนจริงไปได 

การอาน หมายถึง พฤติกรรมการสนทนาโตตอบระหวางผูอานกับผูเขียนโดยสื่อสารผาน

ขอเขียนที่ปรากฏเปนขอความภาษาที่มีรูปแบบและจุดประสงคที่แตกตางกันไปแทนการพูดโดยตรง 

ผูอานตองมีความรูความสามารถทางภาษาจึงจะเขาใจขอความที่อาน เพื่อใชเปนสมมุติฐานเบื้องตน

สําหรับการเดา และใชเปนแนวทางหาความรู ความคิดของผูเขียน 

การอาน หมายถึง ความสามารถที่จะแปลความคิดที่อยูในสัญลักษณที่เขียนไวโดยตรง 

ในขณะที่พบเห็นก็สามารถรูความหมายของคําน้ัน ๆ ได โดยเตรียมสิ่งแวดลอมอยางรอบคอบ การใช

วัตถุเพื่อเรียนรูดวยการสัมผัสทั้ง 5 และการฝกปฏิบัติในกาลวิธีการสอนอาน 

กาญจนา แกวจํารัส (2551 : 42) ศึกษาการอานวาเปนกระบวนการที่ผูอานรับขอมูลจาก

ผูเขียนโดยอาศัยความรูและประสบการณเดิมที่มีมาใชในกระบวนการคิด กระบวนการตีความสาร           

ที่ปรากฏเพื่อใหเขาใจความหมายและอารมณความรูสึกของผูเขียน 

ชิดพงษ กวีวรวุฒิ (2557 : 2) ศึกษารายงานจากหนังสือนิตยสาร ไอ-เก็ต-อิงลิช (I Get English) 

คอลัมน Reading Gym วา ทักษะการอานเหมือนพละกําลังของรางกายที่ตองออกกําลังกายบอย ๆ 

จึงจะแข็งแรง ในที่น้ี Reading Gym สําหรับเราก็คือ โรงยิมที่คุณสามารถฝกอานภาษาอังกฤษพรอม

เทรนเนอรซึ่งก็คือเกร็ดความรูตาง ๆ ที่ไดเตรียมไวใหสําหรับการอานทุกคนที่สนใจ จนทักษะการอาน

แข็งแรงน่ังเอง นอกจากความรูทางภาษาที่จะไดรับแลว การอานขาวยังชวยใหไดรับความรูรอบตัว 

และความบันเทิง 

บุษกร มณีโชติ (2550 : 11) ไดเสนอวาการอานคือกระบวนการทําความเขาใจความหมาย

ของตัวอักษร ขอความที่ผูเขียนตองการสื่อ โดยในการทําความเขาใจน้ันผูอานตองใชประสบการณเดิม 

ความรูที่มีอยูประกอบเขากับการคิดความหมายจากบริบทเพื่อใหไดรับทราบเจตนารมณของผูเขียน 

อุบลวรรณ ปรุงวนิชพงษ (2551 : 18) ไดเสนอวา การอานเปนปฏิสัมพันธระหวางภาษากับ

ความคิด ผูอานเปนผูรับสารและตีความ โดยอาศัยความรูดานเสียง ทักษะดานภาษาศาสตร ความรู

เกี่ยวกับกับสิ่งตาง ๆ รอบตัว รวมทั้งประสบการณเดิมเกี่ยวกับเรื่องน้ัน ๆ ในการที่จะทําใหเกิดความ

เขาใจในสิ่งที่อานหากขาดความรูความสามารถดานใดดานหน่ึงแลวอาจทําใหการตีความหมาย

ผิดพลาดหรือหางไกลจากความเปนจริงไปได 

ลลนา ปฐมชัยวัฒน (2550 : 15) ไดเสนอวา การอานเปนกระบวนการที่มีความซับซอน   

ในการเรียบเรียงความหมายของสิ่งที่อานจะเห็นวาการอานมีองคประกอบและปจจัยสําคัญหลายประการ 

เชน ความสามารถทางภาษาที่ชวยใหผูอานสามารถถอดรหัสความคิดของผูเขียนที่ถายทอดเปนตัวอักษร

ไดอยางถูกตองในขณะที่ประสบการณหรอืความรูเดิมของผูอานจะชวยใหการถอดรหัสน้ันรวมเร็วย่ิงข้ึน
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การอานจึงเปนการเช่ือมโยงกันระวางความสามารถทางการอานและความรูเดิมเพือ่นําไปสูความเขาใจ

บทอานหรือสิ่งพิมพตาง ๆ ไดตามที่ผูเขียนถายทอดไวรวมทั้งเกิดความรูสึกรวมกับผูเขียนดวย 

Cain, et al. (2005) ไดเสนอวาความสามารถในการตีความสํานวนมีความสัมพันธกับระดับ

ความเขาใจในการอานโดยไมคํานึงถึงระดับความยากของสํานวนภาษาไมคํานึงถึงการใชในความเปนจริง

หรือในวรรณกรรมและไมคํานึงถึงบรบิทซึง่เกิดรวมกบัเน้ือเรือ่งอื่นผลการศึกษาเปนไปตามที่คาดการณ

ไวที่เขาใจไดมากและเขาใจไดนอยมีความสามารถไมแตกตางกันในดานความสามารถในการตีความสํานวน

ในบริบทแตผูที่มีความเขาใจนอยมีความสามารถที่ดอยกวาในการใชบริบทเพื่อเดาความหมายสํานวน

ที่ยากและซับซอนอยางมีนัยสําคัญผลการศึกษาแสดงใหเห็นแหลงขอมูลที่มาซึ่งนักเรียนใชเพื่อตีความ 

Nuttall (2005 : 3) ไดกลาวเกี่ยวกับการอานเปนวิธีการสือ่สารกันระหวางผูเขียนและผูอาน 

การอานจึงเปรียบเสมือนเครื่องมือที่ผูเขียนใชถายทอดประสบการณและความรูสึกนึกคิดตาง ๆ การ

อานเพื่อความเขาใจความหมายที่สอดแทรกไวในบทอานเปนสิ่งที่ยากและตองอาศัยทักษะการอาน

เพื่อความเขาใจโดยเฉพาะ 

จากแนวคิดขางตนสรุปไดวาความหมายการอานภาษาอังกฤษเปนความสัมพันธระหวาง

กระบวนการทางความคิดหรือการรับรูของสมองการตีความสารการสื่อทางสติปญญาที่ผูอานสามารถรับรู

สารจากการตีความตัวอักษร การจินตนาการการอานในเรื่องที่อานจากประสบการณเดิม ความรูเดิม 

(Schema) ความสามารถในการคาดเดา (Expectation) รวมถึงทักษะทางภาษาศาสตร ซึ่งผูอานจะ

สามารถตีความในเรื่องที่อานได และจําเปนที่จะตองทําความเขาใจลักษณะบทอานน้ัน ๆ เพื่อนําไปสู

การอานที่มีประสิทธิภาพใหไดมากนอยเทาใดน้ัน ก็ข้ึนอยูกับความเขาใจความหมายที่ผูเขียนตองการ

สื่อสารออกมาไดอยางถูกตอง 

กลวิธีการอานภาษาอังกฤษ 

ความหมายกลวิธีการอานทีจ่ะประสบความสําเร็จในการอาน ข้ึนอยูกับความสามารถในการ

ประเมินโครงสรางความรูเดิมทางเน้ือหาและรปูแบบ (Content and Formal Schema) กลวิธีที่เหมาะสม

เมื่อมีสัญญาณช้ีบงความเขาใจ โครงสรางความรูก็จะปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน และทําใหเกิดความ

เขาใจข้ึน มีผูกลาวไว ดังน้ี 

อมรรัตน นัดดาหลง (2551 : 18) ไดเสนอวา วิธีการอานแตละวิธีมีลักษณะที่แตกตางกัน

ออกไปข้ึนอยูกับเหตุผลความสําคัญและความตองการวาผูอานตองการอานเพื่ออะไรถาการอานเรื่อง

ทั่ว ๆ ไปที่ไมคอยมีความสําคัญมากนักผูอานสามารถเลือกใชวิธีการอานแบบสํารวจ (Skimming)    

ถาผูอานตองการหาขอมูลบางอยางที่เฉพาะเจาะจนจากเรื่องที่อานผูอานควรเลือกวิธีการอานแบบหา

ขอมูลเฉพาะ (Scanning) เมื่อผูอานตองการอานเรื่องทั่วไปเพื่อการตอยอดความรูความบันเทิงและ

ผอนคลายผูอานควรเลือกวิธีการอานแบบรอบรู (Extensive Reading) และเมื่อผูอานตองการอาน

ขอมูลทางดานวิชาการผูอานจําเปนตองเลือกวิธีการอานเพื่อการศึกษา (Intensive Reading) 



 25

จากแนวคิดขางตนสรุปไดวากลวิธีการอานเปนกระบวนการทางจติวิเคราะห ความต้ังใจที่จะ

พยามเขาใจดานโครงสรางของขอความ โดยใชความรูและประสบการณเดิมในการแกไขปญหา เปนวิธี

ที่ใชโดยมีจุดมุงหมายในการสรางความหมายจากบทอาน หรือเปนยุทธวิธีการอาน การคิดคาดหมาย 

การตีความ การสรุปอางอิงกระบวนการอาน ใหผูอานเกิดการพัฒนาดานการอานที่มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

และสามารถจดจํารายละเอียดตาง ๆ บรรลุถึงจุดหมายในการอานไดดีที่สุด 

องคประกอบของการอานภาษาอังกฤษ 

การอานโดยทั่วไปมักมีองคประกอบอันกอใหเกิดความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจ 

เปนความสามารถในการคิดและการแกไขปญหา รวมถึงความสามารถดานอื่น ๆ ดวย ซึ่งจําเปนตอ

การอานเพื่อกอใหเกิดความเขาใจ เชน การมีความรูคําศัพทอยางพอเพียง การใชทักษะแปลความการ

ถอดรหัสภาษาออกมาไดและเกิดความหมายดวยการใชตัวช้ีแนะบริบท (Context Clues) กรณีผูอาน

เปนบุคคลผูมีความสามารถทําความเขาใจขอความของหนวยความหมายน้ัน ๆ และกลุมคําที่ประกอบ

กันแลวมีความหมายเปนหนวย อาจจะมีความยาวเทาใดน้ันสามารถยืดหยุนไดตามความหมายที่ควร

จะเปนและความสามารถในการกวาดสายตาขณะกําลังอานขอความผูอานซึ่งมีความสามารถมากหรือ

เปนบุคคลที่เกงจะใหความสนใจกับขอความที่เกี่ยวของกับจุดมุงหมายตามบริบทน้ัน ๆ ในการอาน  

แตละครั้ง และมีผูใหความหมายเกี่ยวกับองคประกอบของการอานไว ดังน้ี 

ลลนา ปฐมชัยวัฒน (2550 : 18) ไดเสนอวา ผูอานจะประสบความสําเร็จในทางการอาน

จะตองมีพื้นฐานความรูทางภาษาดานความรูเรื่องของตัวภาษาเสียงของคําคําศัพทและโครงสราง   

ของไวยกรณทางภาษามีประสบการณเดิมหรือพื้นฐานความรูและความคิดของผูอานเพื่อการสรุป

ตีความหรือวิเคราะหบทอานได 

ปริญญาพร สินหนู (2550 : 13) ไดเสนอวา องคประกอบของการอานอยางมปีระสิทธิภาพ

ตองอาศัยกลวิธีเชนการสรุปการทํานายการคาดเดาความหมายความรูคําศัพทและไวยากรณเพื่อสราง

ความเขาใจในการอาน 

จากแนวคิดขางตนสรุปไดวาองคประกอบการอานบุคคลจะตองมีองคประกอบของความรูเดิม 

(ความจําถาวร) เปนพื้นฐานในการอานแตละครั้ง การอานเพื่อใหเกิดความเขาใจจะตองมีการพัฒนา

ดานคําศัพท และความสามารถในการตีความหมายบทอานออกมาเปนแนวความคิด (Concept) 

ผูอานจะตองใชความรูเดิม (ประสบการเดิมของคําศัพท) ที่สั่งสมไวมาประกอบคําเช่ือมโยงกับคําหรือ

กลุมคํา ซึ่งเปนสัญลักษณของความหมาย ดังน้ันกระบวนการที่จําเปน และชวยใหเปนบุคคลที่เกง

จะตองใหความสนใจกับขอความที่เกี่ยวของกับจุดมุงหมายตามบริบทน้ัน ๆ  

ระดับความเขาใจในการอาน 

การอานเปนความเขาใจที่ผูอานสามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห และประเมินขอมูลจาก 

บทอาน อมรรัตน นัดดาหลง (2551 : 21) ไดเสนอวา ระดับความเขาใจในการอานจะแตกตางกันไป

ตามแนวคิดของนักวิชาการและนักการศึกษาแตละทานทักษะตาง ๆ ในการอานมีความสัมพันธ
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ตอเน่ืองกันมีความสําคัญตอความเขาใจในการอานของผูอานความเขาใจระดับแปลความหรือตีความ 

ซึ่งผูเขียนตองการสื่อความหมาย มีนักวิชาการ และบทความสําคัญระดับความเขาใจในการอาน

ออกเปน 5 ระดับ ไดแก 

 1.  ระดับทักษะกลไก (Mechanical Skill) เปนความเขาใจเน้ือหาตรงตามตัวอักษร

สามารถจําแนกสัญลักษณภาษาตางประเทศออกจากภาษาของผูอานสามารถบอกความเหมือนและ

ความแตกตางของตัวสะกดไดรูความสัมพันธระหวางเสียงและสัญลักษณทางภาษาและรูความหมาย

ของคําศัพท 

 2.  ระดับความรูความจํา (Knowledge Skill) เปนทักษะที่ผูเรียนเขาใจความหมาย 

ของคํา วลี ประโยคที่อาน สามารถบอกไดวาคําหรือขอความใดสอดคลองกับรูปภาพที่เห็นการอาน         

ในระดับน้ีมักเปนการอานทีละประโยค 

 3.  ระดับถายโอน (Transfer Skill) เปนทักษะที่ผูเรียนสามารถเขาใจขอความที่มีคําศัพท

และโครงสรางทางไวยากรณที่เรียนมาแลวรูความหมายของคําศัพทที่ไมเคยชินอาศัยริบทเปนเครื่องช้ีแนะ

ในการเดาความหมายสามารถถายทอดความหมายเดิมโดยใชรูปประโยคที่แตกตางออกไปเขาใจตัวช้ีแนะ

ทางไวยากรณเรียบเรียงความคิดโดยการจัดประเภท การสังเขป การยอความ การสังเคราะหความ 

 4.  ระดับสื่อสาร (Communicative Skill) เปนระดับของความเขาใจที่ผูเรียนสามารถ

เขาใจขอความที่มีคําศัพทและโครงสรางใหม ๆ หรือคําที่มีรากศัพทเดียวกับคําที่นักเรียนเคยอาน

มาแลวไดเขาใจจบัใจความสําคัญของเรื่องไดสรุปเหตุและผลที่ปรากฏในเน้ือความเรียงลําดับเหตุการณ

การเปรียบเทียบทํานายเหตุการณตีความภาษาแบบอุปมัยได 

 5.  ระดับวิเคราะหวิจารณ (Critical Skill) เปนระดับที่ผูอานตีความถึงจุดมุงหมายความ

คิดเห็นและทัศนคติของผูเขียนที่แฝงอยูในลลีาการเขียนและภาษาของผูเขียนได และมีผูใหความหมาย

เกี่ยวกับองคประกอบของการอาน 

จักรพรรดิ คงนะ (2550 : 15) ศึกษาวาระดับการอานสามารถแบงไดเปน 5 ระดับ คือ 

ระดับความรูความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะหและประเมินคา ตามลําดับความ

ซับซอนซึ่งผูสอนสามารถกําหนดระดับการอานที่ตองการใหเกิดข้ึนกับผูเรียนไดตามความเหมาะสม 

อมรรัตน นัดดาหลง (2551 : 18) ไดเสนอวา ความเขาใจในการอานคือความสามารถในการ

ถอดรหัสขอความทีไ่ดรับการบันทึกเพื่อใหผูอานเขาใจบทความการแปลความจากบทอานตองอาศัย

ความรูทางดานความหมายคําศัพทโครงสรางไวยากรณความตอเน่ืองและสมัพันธของประโยคตัวช้ีแนะ

จากบทอานตลอดจนผสมผสานประสบการณทัศนคติเขากับบทอานเพื่อตีความออกมาหรือการเลือก

จํานวนความคิดในแตละประโยคจากน้ันผูอานสามารถสรูปไดวาประโยคใดเปนประโยคใจความสําคัญ

หรือรายละเอียดและสามารถตีความหรอือนุมานใจความที่ไมปรากฏอยูในบทอานตามบริบทตาง ๆ ได 

จากแนวคิดของนักวิชาการ สรุปไดวาความเขาใจในการอาน (Reading) คือ การสราง

ความหมายจากสิ่งที่ไดอาน หรือมีความเขาใจในการถอดรหัสขอความที่ไดรับการบันทึกของผูเขียน
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เปนการสรางปฏิสัมพันธระหวางผูอานใหเกิดความสามารถในความเขาใจ (Comprehension) ถึงการ

รับรูความเขาใจความหมายของสือ่รบัรูถึงความสาํคัญของสิ่งน้ัน ๆ  เพื่อการสรางความหมายจากบทอาน

กระบวนการคิด ระดับความเขาใจระดับความรูความจํา ระดับการประยุกตระดับการวิเคราะหระดับ

การสังเคราะหและระดับการประเมินที่แตกตางกันเพื่อใหไดความหมายจากสิ่งที่อาน 

การสรางนิสัยรักการอาน 

การอานมีความสําคัญและนับวาเปนประโยชนอยางย่ิงตอผูเรียน ชวยใหผูเรียนเห็นประโยชน

ของการอานหนังสือ และมีเจตคติที่ดีตอการอาน รูจักประเภทของหนังสือ รูจักเลือกหนังสือดี ๆ อาน 

รูจักอานหนังสือและรูจักแหลงคนควาในการอาน การปลูกฝงใหผูเรียนมีนิสัยรักการอานจึงเปน

สิ่งจําเปนจากหนังสือ 

หนังสือ “ปแหงการสงเสริมการอานและเรียนรูเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ในมงคลวโรกาส ทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา” ไดเสนอใหโรงเรียนเขตพื้นที่

การศึกษาและชุมชนรวมกันสงเสริมสนับสนุนและจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน นิสัยรักการอานโดยอาศัย

แนวทางดังน้ี 1) จัดเตรียมสถานที่และจัดหาหนังสือหรือสําเนาบทความที่เปนประโยชนนาสนใจหรือ

ใหความเพลิดเพลงิ เพื่อใหผูบริหาร นักเรียน ครูและบุคลากรอื่น ๆ เลือกอานไดอยางหลากหลาย และ

มีปริมาณที่เพยีงพอ 2) สรางบรรยากาศ จัดเวลาตอนเชากอนเขาเรยีนใหผูเรยีน คร ูและบุคลากรทุกคน

อานหนังสือหรือสิ่งพิมพสาระใดก็ไดตามความสนใจพรอมกันทุกวัย อยางนอยวันละ 15 นาที 3) จัด

กิจกรรมสงเสริมการอาน ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรยีนอยางหลากหลายและสม่ําเสมอ 4) สงเสริม

ใหผูเรียนเห็นความสาํคัญของการอานและสรางความรูสึกใหผูเรยีนมีสวนรวม ในโครงการสงเสริมการอาน 

ต้ังแตเริ่มคิด เริ่มทํา และมีความผูกพันกับโครงการ 5) สรางแรงจูงใจและช้ีแนะใหพอแมผูปกครอง 

สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กมีนิสัยรักการอาน และ 6) พัฒนาการอานของนักเรียนตามลําดับ ต้ังแต

อานออก อานเปน อานสม่ําเสมอจนกระทั่งอานเปนนิสัย พรอมทั้งติดตามประเมินผลพัฒนาการอาน

ของนักเรียนอยางตอเน่ือง 

พัฒนสมวงศ นิลพัฒน (2552) ศึกษาการนํากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรักการอาน 

มีแนวทางการเสริมสรางนิสัยรักการอานดังน้ี 1) จากผลการวิจัยดานนิสัยรักการอาน พบวา นักเรียน 

มีนิสัยรักการอานเพิ่มข้ึน หลังจาก เขารวมกิจกรรม ดังน้ันเพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

ครูและผูปกครองควรสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมสงเสริมการอาน เชน 

กิจกรรมวางทุกงานอานทุกคนตะกราความรูสูโลกกวาง กิจกรรม Walk Rally กิจกรรมภาษาพาสนุก 

กิจกรรมหมอภาษา ชุมนุมรักการอาน เวทีศรีปราชญ ที่ทางโรงเรียนและหนวยงานอื่น ๆ จัดข้ึน 

เพื่อใหนักเรียนมีนิสัยรักการอานอยางย่ังยืน 2) จากผลการวิจัยดานความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ

กิจกรรม พบวา นักเรียนมีความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน และกระตือรือรนในการปฏิบัติกิจกรรม 

โดยเฉพาะการเรียนรูจากแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน ดังน้ันโรงเรียนควรสงเสริมและสนับสนุนใหมี
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การจัดกิจกรรม โดยอาศัยขอมูลจากแหลงเรียนรู เพื่อใหนักเรียนไดศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรู

ภายในโรงเรียน และ 3) จากผลการวิจยัดานความความคิดเห็นของผูปกครองและครูประจําช้ัน พบวา 

นักเรียนไมอานหนังสือขณะรอเวลาทําสิ่งใดสิ่งหน่ึง ไมศึกษาคนควาโดยการอานเพิ่มเติมหลังจากเรียน

ในช้ันเรียน และไมมีหนังสือติดตัวไวอานในทุกสถานที่ ผูปกครองและครูควรรวมมือกันในการสงเสริม

ใหนักเรียนตระหนักและเห็นความสําคัญของการอานหนังสือ 

นฤมล ตันธสุรเศรษฐ และคณะ (2555) ศึกษาพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสนใจในการ

อานและรักการอานมีหลายพฤติกรรม ไดแก การเปดหนังสือที่ละหนา สนใจฟงนิทานที่ผูอื่นเลา ขอให

ผูใหญอานหนังสือใหฟง เด็กมีสวนรวมในกิจกรรม ไดหยิบดู ไดอาน ไดอยูในสิ่งแวดลอมที่ผูปกครอง

เอาใจใสดานการอาน ผูใหญควรใหความสําคัญคือ ใหเด็กมีสวนในการสนทนาแสดงความคิดเห็น      

ในเรื่องจากหนังสือที่อาน สนใจเปดหนังสือทีละหนาตามลําดับ และขอรองใหผูอานอานใหฟง 

จากแนวคิดขางตนสรุปไดวาการสรางนิสัยรักการอานคือการบมความรูสึกใหมีสวนรวม    

ในกิจกรรม ไดหยิบดู ไดอาน ไดอยูในสิ่งแวดลอม เพราะการอานชวยสรางความสําเร็จในการดําเนินชีวิต

อีกทั้งความรูความสามารถและเปดโลกทัศนใหกวางขวางดวยวิธีการสรางนิสัยรักการอาน 6 ข้ันตอน

ดังน้ี 1) จดัเตรียมสถานที่ จัดหาหนังสือหรอืสําเนาบทความที่เปนประโยชนนาสนใจหรือใหความเพลิด

เพลิง อยางหลากหลาย และมีปริมาณที่เพียงพอ 2) สรางบรรยากาศ ใหทุกคนอานหนังสือตามความ

สนใจพรอมกันทุกวัยอยางนอยวันละ 15 นาที 3) จัดกิจกรรมสงเสริมการอานอยางหลากหลายและ

สม่ําเสมอ 4) สงเสริมสรางความรูสึกใหมีสวนรวมในการสงเสริมการอาน 5) สรางแรงจูงใจและช้ีแนะ 

สงเสริมและสนับสนุนใหมีนิสัยรักการอาน และ 6) พัฒนาการอานตามลําดับต้ังแตอานออก อานเปน 

อานสม่ําเสมอจนกระทั่งอานเปนนิสัย  

ประเภทหรือจุดมุงหมายของการอาน 

การอาน มีจุดมุงหมายก็เพื่อความเขาใจเปนความเขาใจในประโยคหรืออนุเฉท เปน

กระบวนการสื่อความหมายทางภาษา ซึ่งนําผูอานใหมาติดตอและสื่อสารดวยความคิดของผูเขียน  

และแสดงความคิดน้ันออกมาเปนสัญลักษณบนกระดาษ การเขียนจะขาดจุดมุงหมายไปในทันทีเมื่อ

ปราศจากผูอาน ดังที่ผูเช่ียวชาญทางการศึกษาไดอธิบาย รายละเอียดของประเภทการอาน การพัฒนา

ชุดฝกการอานไว 20 ประเภท ดังน้ี 

 1.  การอานแบบเปดผานไปอยางรวดเรว็ (Skimming) หรือการอานเพื่อหาขอมูลเฉพาะ 

หมายถึง ผูอานตองไดรับการฝกฝนใหต้ังคําถามไวในใจกอนเริ่มอานคือ รูจุดประสงคของเรื่องที่อาน

ผูอานจะตองฝกฝนใหรูจักการทํานายความขางหนาและเลือกจับใจความ 

 2.  การอานแบบตองการขอมูลที่เฉพาะเจาะจง (Scanning) หมายถึง การอานโดยเนน

ที่ขอความโดยตรงเชน วันที่ ตัวเลข สถานที่ ผูสอนตองฝกฝนผูเรียนใหรูจักหัดอานทั้ง 2 วิธีโดยเลือก

บทเรียนที่ชวยใหการฝก ตัวอยางเชน ขาวในหนังสือพิมพ ขาวกีฬาและโฆษณาสินคาตาง ๆ ผูเรียนจะ

รูจักจับใจความสําคัญโดยละเวนการอานโดยการแปลคําตอคํา 
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 3.  การอานเพื่อหารายละเอียด (Through Reading หรือ Receptive Reading)

หมายถึง เปนการอานที่ผูเรียนจะตองเขาใจขอเขียนทั้งใจความสําคัญและรายละเอียดปลีกยอย        

แตไมไดหมายถึงจะตองเขาใจคําทุกคํา เน่ืองจากขอเขียนแตละขอเขียนยอมมีรายละเอียดปลีกยอย          

ที่อยูในระดับที่สําคัญไมเทากัน 

 4.  การอานเชิงวิจารณ (Critical Reading) หมายถึง การอานที่ตองใชทักษะเปนการอาน

ที่ยากที่สุดและควรใชในระดับที่สูงข้ึนเพราะผูอานจะตองมีปฏิสัมพันธตอขอความที่ตนอานโดยใชความรู

และประสบการณที่มีอยูมาสนับสนุนหรือโตแยงตอขอเขียนน้ัน ๆ การอานระดับน้ีผูเรียนจะตองมีโอกาส

อภิปรายแสดงความคิดเห็นหลังการอาน ซึ่งเปนลักษณะที่ผูอานมีปฏิกิริยาตอขอเขียน (Active Reader) 

มิใชการอานแบบไมมีปฏิกิริยาตอขอเขียน (Passive Reader) 

 5.  การอานแบบกวาด หมายถึง การอานการมองหาประเด็นสําคัญอยางรวดเร็ว 

 6.  การอานอยางคราว ๆ หมายถึง การอานยางเร็ว ๆ เพื่อดูหรือหาเน้ือหาสาระที่นาสนใจ 

 7.  การอานแบบสบาย ๆ หมายถึง การอานที่ไมตองอานอยางพินิจพิจารณา เชน อาน

การตูน วารสารเพื่อความบันเทิง 

 8.  การอานเพื่อการศึกษา (Work-study Type Reading) หมายถึง การอานที่ตองอาน

อยางต้ังใจจับประเด็นใจความที่อาน หรือเปนการอานที่มีจดุมุงหมายและตองการครอบคลมุดานเน้ือหา

ใหสามารถโยงความสัมพันธในสิ่งที่เกี่ยวเน่ืองกันได รวมถึงใหไดความหมายตรง ความหมายแฝง   

ของคําศัพทที่อาน และการอานเพื่อการศึกษาควรจดโนตยอใจความหรือหัวขอสําคัญที่ไดอานมาดวย 

 9.  การอานแบบคําตอคํา หมายถึง การอานอยางละเอียดแบบคําตอคํา เชน หนังสือ

สัญญา หนังสือตางประเทศ สูตรคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

 10. การอานเพื่อการพักผอนและความบันเทิง (Recreatory Reading) หมายถึง การอาน

เพื่อความรื่นรมยหรือเพื่อพักผอนหยอนใจเชน การอานนวนิยาย เรื่องสั้น หนังสือพิมพซึ่งเปนการอาน

ที่ไมตองการความเขาใจลึกซื้อมากนัก 

 11. การอานที่เนนเน้ือหาสาระ (English Reading in Content Area) หมายถึง การสอน

ภาษาที่นําเน้ือหาสาระการเรียนรูตาง ๆ มาบูรณาการกับจุดหมายของการสอนภาษา กลาวคือผูเรียน

ใชภาษาเปนเครื่องมือในการเรียนรูและในขณะเดียวกันก็พัฒนาการใชภาษาเพื่อการสื่อสารไปดวย 

ดังน้ันการคัดเลือกเน้ือหาที่นํามาใหผูเรียนไดเรียนจึงเปนสิ่งสําคัญ เพราะการบูรณาการทั้ง 4 ทักษะ 

คือ ฟง พูด อานและเขียน เพื่อชวยใหเกิดการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห สามารถตีความ ประเมิน

ขอมูลของเรื่อง และพัฒนาการเขียนเชิงวิชาการที่เกี่ยวกับเรื่องน้ัน ๆ ไดทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู

ภาษาในลักษณะองครวม (Whole Language Learning) สอดคลองกับ (บุษกร มณีโชติ, 2550 : 23) 

ไดสรุปวาการอานที่เนนเน้ือหาสาระเปนการสอนแบบบูรณาการที่ใชเน้ือหาเปนตัวกลางใหผูเรียนได

เรียนรูภาษาอยางเปนธรรมชาติ โดยผูสอนนําเน้ือหาจากวิชาตาง ๆ ในระดับความรูของผูเรียนหรือ  
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อยูในความสนใจของผูเรียนมาจัดทําเปนสื่อการสอน โดยจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรู          

ดานภาษาและดานเน้ือหารไปพรอม ๆ กัน 

 12. การอานแบบบูรณาการหมายถึง กระบวนการที่ชวยใหผูอานเขาใจความสัมพันธ

ระหวางอนุประโยคและประโยคตาง ๆ ในบทอาน เพื่อใหผูอานสามารถโยงความสัมพันธระหวางประโยค

วาคําสรรพนามใชแทนคํานามใด ที่กลาวถึงมากอนและสามารถบอกไดวาคําเช่ือมตาง ๆ มีหนาที่เช่ือม

ขอความที่เปนเหตุ เปนผล หรือเช่ือมขอความที่เปนการเปรียบเทียบ ซึ่งสามารถแบงความสัมพันธ 

ของประโยคออกเปน 3 ชนิด คือ การอางอิง (Reference) การใชคําศัพทเพื่อเพิ่มขอความ (Lexical 

Cohesion) และการใชคําเช่ือม (Connectives) 

 13. การอานเพื่อจุดมุงหมายทางวิชาการ (Reading for Academic Purposes) หมายถึง 

การอานเพื่อนําขอมูลไปใชในการศึกษา คนควา วิจัย โดยอาจนําขอมูลไปใชประกอบการเขียนรายงาน 

การตอบคําถามในขอสอบ การอานชนิดน้ีอาจใชเทคนิควิธีและความเร็วไดหลายแบบ ทั้งน้ีข้ึนอยูกับ

จุดมุงหมายของการอาน ดังน้ันกอนลงมืออานทุกครั้งควรกําหนดจุดมุงหมาย เทคนิควิธี และความเร็ว

ที่ใชในการอานเสียกอน เพราะลักษณะการอานจะตองใชทักษะเชน การตีความจากแผนภูมิ (Graph) 

แผนภาพ (Diagram) ตาราง (Table) และแผนภาพสายงาน (Flow Chart) รวมถึงการดึงประเด็นจาก

เรื่องที่อานโดยการจดบันทึกจากสิ่งทีอ่านตามแบบเคาโครง (Outlining) และการทาํบนัทึกจากสิง่ที่อาน 

(Note-taking) (กาญจนา แกวจํารัส, 2551 : 45)  

 14. การอานแบบปฏิสัมพันธหมายถึง การอานที่ไมไดเปนไปในทางเดียวจากบนลงลาง

หรือจากลางข้ึนบน แตผูอานจะใชขอมูลทั้งในระดับลางและบนเพื่อตีความจากเรื่องที่อาน คือ ผูอาน

จะใชทักษะในทุกระดับที่อยูดานซายมือไดแก รูปภาพ (Graphic Features) ตัวอักษร (Letter) คํา 

(Words) วลี (Phrases) ประโยค (Sentences) คําสัมพันธความ (Local Cohesion) โครงสรางยอหนา 

(Paragraph Structuring) หัวขอเรื่อง (Topic of discourse) การอนุมานความ (Inferencing) และ

ความรูทั่วไป (World Knowledge) เพื่อประมวลความจากเรื่องที่อานทั้งในระดับลางสูบนและ

ระดับบนสูลาง (กาญจนา แกวจํารัส, 2551 : 45)  

 15. การอานแบบเฉพาะกิจ หมายถึง การอานที่มุงเนนที่การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสารในสถานการณเฉพาะดานที่แตกตางกันไปในแตละสาขาวิชาชีพ โดยสนองตอบความ

ตองการของผูเรียนเปนสําคัญ ในการออกแบบและวางแผนหลักสูตรจึงตองมีการวิเคราะหความ

ตองการของผูเรียนที่แตกตางกันไปตามประเภทของภาษาอังกฤษเฉพาะกิจในแตละประเภท 

 16. การอานออกเสียง (Oral Reading) หมายถึง การอานออกเสียงมีวัตถุประสงคเพื่อ

ตรวจสอบความความถูกตองในการอาน การฝกอานควรใหออกเสียงอยางเพียงพอ ครูจะตองชวย

แกไขขอบกพรองการอานออกเสียงก็เพื่อตองการความถูกตองในเรื่องของเสียง เสียงสูงตํ่า จังหวะ  

การหยุดวรรคตอนใหถูกตองชัดเจน เพราะการอานออกเสียงถูกตองจะเปนพื้นฐานและฝกความคลอง

กอนที่จะอานในใจ 
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 17. การอานแบบเขม (Intensive Reading) หมายถึง การอานเชนน้ีใชเมื่อตองการ

ทราบรายละเอียดของขอมูล เชน การอานตําราตองอานใหละเอียดเพื่อใหเขาใจมากที่สุด 

 18. การอานโดยทํานายขอความตาง ๆ  ลวงหนา (Predicting) หมายถึง ผูอานใชความรู

ที่มีอยูเกี่ยวกับเรือ่งน้ัน ๆ  ทํานายขอความที่จะอานจากหวัเรือ่งหัวขอยอย เชน การอานเรื่อง Mr. Smith’s 

House แลวใหผูอานทํานายวาตองมีเน้ือหาเกี่ยวกับจํานวนสมาชิกในครอบครัวตําแหนงที่ต้ังของสิ่งของ

ตาง ๆ หรือจํานวนของหอง 

 19. การอานเพื่อความคิดหรือเพื่อสนองความตองการอื่น ๆ หมายถึง การอานนอกจาก

ความตองการในการหาความรูและความบันเทิงแลวคนบางคนยังแสวงหาคําตอบอื่น ๆ ใหกับตนเอง 

ไมวาจะเปนแนวความคิดทางปรัชญา วัฒนธรรม จริยธรรม และความคิดเห็นทั่วไปที่จะมักแทรกอยู 

ในหนังสือแทบทุกประเภท การศึกษาแนวคิดของผูอื่นเพื่อเปนแนวทางความคิดของตนเอง และอาจ

นํามาเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิตหรือแกปญหาตาง ๆ หรืออานเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพกลาวคือ

การอานหนังสือมาก ๆ จะชวยใหผูอานสามารถปรับตัวเขากับสังคมไดดีรูจักวางตัวที่เหมาะสมมี

ความคิดกวางขวาง ทันสมัย สามารถแกปญหาและตัดสินใจไดอยางถูกตอง โดยอาจเรียนรูจากเรื่อง 

ในหนังสือที่เปนคติสอนใจหรือเปนอุทาหรณ 

 20. การอานเพื่อความเขาใจ หมายถึง การอานที่ใชกระบวนการทางความคิดที่มีการสื่อ

ความหมายแลกเปลี่ยนความคิดและความรูระหวางผูเขียนกับผูอาน ผูเขียนถายทอดความคิดออกมา

ในรูปของภาษาและผูอานถอดภาษาน้ันออกมาเปนความคิด คือ การบงช้ีสัญลักษณ และการให

ความหมายแกสญัลักษณน้ันกลาวคือ การอานเพื่อความเขาใจตองอาศัยการบงช้ีและการทําความเขาใจ 

ปริญญาพร สินหนู (2550 : 13) ไดเสนอวาประเภทของการอานแบงไดหลายประเภทข้ึนอยู

กับวัตถุประสงคของผูอาน ในการอานเพื่อความเขาใจ การอานเพลิดเพลิน การอานเพื่อความรูการ

อานเพื่อวิชาการ นอกจากน้ีการอานยังตองคําถึงวัยของผูอาน และรสนิยมในการอานแตกตางกัน 

จากแนวคิดรูปแบบการอานของนักวิชาการหลายทาน สรุปไดวารูปแบบหรือจุดมุงหมาย

ของการอานไว 20 รูปแบบดังน้ี 1) การอานแบบเปดผานไปอยางรวดเร็ว (Skimming) หรือการอาน

เพื่อหาขอมูลเฉพาะ 2) การอานแบบตองการขอมูลที่เฉพาะเจาะจง (Scanning) 3) การอานเพื่อหา

รายละเอียด (Through Reading หรือ Receptive Reading) 4) การอานเชิงวิจารณ (Critical 

Reading) 5) การอานแบบกวาด 6) การอานอยางคราว ๆ 7) การอานแบบสบาย ๆ 8) การอานเพื่อ

การศึกษา (Work-study Type Reading) 9) การอานแบบคําตอคํา 10) การอานเพื่อการพักผอน

และความบันเทิง (Recreatory Reading) 11) การอานที่เนนเน้ือหาสาระ (English Reading in 

Content Area) 12) การอานแบบบูรณาการ 13) การอานเพื่อจุดมุงหมายทางวิชาการ (Reading for 

Academic Purposes) 14) การอานแบบปฏิสัมพันธ 15) การอานแบบเฉพาะกิจ 16) การอานออก

เสียง (Oral Reading) 17) การอานแบบเขม (Intensive Reading) 18) การอานโดยทํานายขอความ
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ตาง ๆ ลวงหนา (Predicting) 19) การอานเพื่อความคิดหรือเพื่อสนองความตองการอื่น ๆ และ             

20) การอานเพื่อความเขาใจ 

ประเภทของการอานเพ่ือความเขาใจ 

ทักษะดานภาษาศาสตรในเรื่องของการอานเปนกระบวนการความรูที่มีการสื่อสารทางการอาน

ที่เกิดจากความคิดและประสบการณของผูเขียนแลกเปลี่ยนสื่อสารทางความหมายดวยความคิดออกมา

เปนการเขียนและเปนความรูระหวางผูเขียนกบัผูอานเมื่อการปฏิสัมพันธตามกระบวนการทางสติปญญา

ที่สมองจึงเกิดการเช่ือมโยงขอมูล จากเรื่องที่อานกับขอมูลเดิมที่มีในตัวผูอานซึ่งเปนการปะทะสื่อสาร

การรับรูขอมูลจากการอานที่ลงตัวดังน้ันเพื่อใหศาสตรทางการอานมีความชัดเจนย่ิงข้ึน ผูวิจัยไดศึกษา

และเสนอความหมายซึ่งผูเช่ียวชาญและนักวิชาการทางการศึกษาใหความหมายเกี่ยวกับการอานประเภท

ของการอานเปนกระบวนการของการใชความรูเดิม ทัศนคติ ความสนใจ ความคาดหวัง ทักษะของผูอาน

และสารที่ผูเขียนสงมาในการตีความหมายที่ผูเขียนต้ังใจสื่อความหมายอยางแทจริง โดยนํากระบวนการ

อานออกมาเปนระบบความเขาใจคือการอานในระดับจุลภาคการอานแบบบูรณาการ การอานในระดับ 

มหภาคการอานขยายความ และการอานแบบอภิปญญาหรือการรูดวยตัวเองไวดังน้ี 

 1.  ความหมายการอานเพื่อความเขาใจ 

  การอานเพื่อความเขาใจ ตามความหมายเปนกระบวนการทางความคิดที่มีการสื่อ

ความหมายแลกเปลี่ยนความคิดและความรูระหวางผูเขียนกับผูอานผูเขียนถายทอดความคิดออกมา 

ในรูปของภาษาและผูอานถอดภาษาน้ันออกมาเปนความคิดคือการบงช้ีสัญลักษณและการให

ความหมายแกสัญลักษณน้ันกลาวคือการอานเพื่อความเขาใจตองอาศัยการบงช้ีและการทําความ

เขาใจ ดังน้ันการอานเพื่อความเขาใจคือ จุดเริ่มตนที่จะทําใหมีความเขาใจในสิ่งที่อานไดน้ัน ผูอานตอง

สรางความรูความเขาใจจากเอกสารและตําราและสถานการณของการอานมีผลใหผูอานสามารถอาน

ไดหลากหลายระดับความยากงายการอานเพื่อความเขาใจไดมีผูเสนอแนวคิดไวดังน้ี 

  อุบลวรรณ ปรุงวนิชพงษ (2551 : 19) ศึกษาความหมายการอานเพื่อความเขาใจ 

องคประกอบหลักที่เหมือนกันคือ การตีความสัญลักษณทางตัวอักษร ดังน้ันการอานเพื่อความเขาใจ 

จึงเปนกระบวนการ 2 ข้ันตอน คือ การบงช้ีสัญลักษณ และการใหความหมายแกสัญลักษณน้ัน กลาวคือ 

การอานเพื่อความเขาใจตองอาศัยการบงช้ี และการทําความเขาใจตองอาศัยการบงช้ีและการทําความ

เขาใจ 

  ชวาล แพรัตกุล (2552 : 153) ศึกษาความหมายการอานเพื่อความเขาใจวาเปน

กระบวนการที่จะสรางความเขาใจ นักเรียนจะตองดัดแปลงของใหมที่ตนประสบใหกลายเปนรูปใหม  

ที่คลาย ๆ กับของเดิมที่ตนรู และใหมีความหมายตอตนเองมากข้ึนกวาเดิมดวย น่ันคือ พยายามแปลง

รูปรางของสิ่งที่แปลกและใหม ที่มองเห็นแลวยังไมรูเรื่อง ใหกลายเปนสิ่งใหมที่มีโครงสรางขนานกับ

ของเดิมและขนานกับสิ่งทีต่นเองเคยรูจัก และเคยจํามาแลวดวยคือ พยายามแปลงของยากใหมีรูปใหม

ละมายกับของเดิมและใหคลาย 
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  เฉลิมลาภ ทองอาจ (2555 : ออนไลน) ศึกษาความหมายการพัฒนาความสามารถ 

ในการอานเพื่อความเขาใจดวยการพัฒนากระบวนการ/ทักษะปญญาตาง ๆ ดังที่กลาวมาไมจําเปน   

ที่จะตองทําใหครบทุกดานหรอืทุกองคประกอบในคราวเดียว การใชหรือไมใชอยางไรน้ันยอมข้ึนอยูกับ

ลักษณะของผูเรียนและลักษณะของตัวบทที่อาน รวมถึงวัตถุประสงคในการอานครั้งน้ัน ๆ ดวย 

อยางไรก็ตามจะเห็นไดวา กิจกรรมที่ทําใหผูเรียนสามารถพัฒนาการอานไดอยางแทจริงจึงมิใชกิจกรรม 

ที่ใชเพียงความสนุกสนานเขาลวงลอใหผูเรียนสนใจหรือตองการที่จะอานเพื่อแขงขันกับผูอื่นเทาน้ัน 

แตจะตองเปนกิจกรรมที่เอื้อเสริมสรางกระตุนกระบวนการ/ทักษะทางปญญาภายในที่เกี่ยวกับการสราง

ความหมายและการประมวลผลขอมูลระหวางที่อานดวย ดังน้ัน การใหผูเรียนเกิดการคิดตอ คิดเสริม 

คิดเพิ่ม คิดยอน คิดแยง คิดสะทอน คิดใครครวญ ฯลฯ กอน ขณะและหลังอานยอมเปนกิจกรรมการ

เรียนการสอนที่สามารถพัฒนาคุณภาพการอานของผูอานใหเกิดข้ึนอยางแทจริงและอยูมั่งคงในตัว 

ของผูอานเอง 

  จรัญญา จันทรขนิฐ (2556 : 27 - 28) ศึกษาปจจัยสําคัญของความหมายการอาน

เพื่อความเขาใจ คือ เมื่อผูอานอานตัวอักษรแลวจะตองใชกระบวนการคิด เพื่อใหเกิดความเขาใจ       

ในเรื่องที่อานวาเรื่องน้ันกลาวถึงอะไร อยางไร ดวยเหตุน้ี ความเขาใจในการอานจึงเปนสิ่งสําคัญที่ควร

ปลุกฝงใหเกิดข้ึนในตัวเด็กต้ังแตเล็ก ๆ เพื่อจะไดนําทักษะดังกลาวไปใชในการศึกษาระดับสูงข้ึนไป 

ตลอดจนการดํารงชีวิตกับของเกาที่ตนเคยมีมาแลวดวยพรอม ๆ กัน จัดวาเปนความพยายาม        

ของสมองที่จะผสมผสานสิ่งใหมที่เพิ่มพบเห็นกับประสบการณเดิมน่ังเอง จากน้ันก็พยายามแปล

ความหมายของสิ่งใหมน้ันใหเปนไปตามแนวที่ตนเคยรูแลวอีกทีหน่ึง ฉะน้ัน ความเขาใจก็คือ 

ความสามารถดัดแปลง และยนยอรวมกัน 

  อารีย ฝอยทอง (2556 : 34) ศึกษาความหมายการอานเพื่อความเขาใจ คือ 

ความสามารถในการตีความหมายจากเรื่องที่อานซึ่งตองเขาใจความหมายของคําศัพทความรูจาก

สํานวนประโยคตาง ๆ และความสัมพันธระหวางเน้ือหาของเรื่องที่อานกับประสบการณเดิมของผูอาน 

นอกจากน้ียังตองอาศัยความสามารถในการพินิจพิจารณาและไตรตรองเพื่อหาขอสรุปใหเปนไปตาม

แนวคิดของผูเขียน 

  จากแนวคิดขางตนสรุปไดวาการอานเพื่อความเขาใจเปนกระบวนการของการใช

ความรูเดิม ทัศนคติ ความสนใจ ความคาดหวัง ทักษะของผูอาน รับสารที่ผูเขียนสงมาได ซึ่งเกิดจาก

ภูมิรูทางการอาน ดังน้ี 1) การแปลความจากแตละหนวยความคิดในแตละประโยคและประเมินเพื่อ

ตัดสินใจเลือกจดจําหนวยความคิดดังน้ัน 2) มีความเขาใจการอานแบบบูรณาการ ( Integrative 

Processes) ซึ่งเกี่ยวของกันในดานเหตุและผลตอกันในแตละบริบทของเรื่อง 3) สามารถสังเคราะห

และจัดเรียบเรียงแตละหนวยความคิด สรุปหรือจัดระเบียบความคิดภายในเรื่องอยางสัมพันธกันอัน

เปนประโยชนในการจดจําความสําคัญของเรื่องได 4) สามารถขยายหรือถายโอนขอมูลไปสูความคิด
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ของผูอานเอง โดยที่ผูเขียนไมไดเสนอไวในบทอาน และ 5) สามารถเลือกสรร การประเมิน หรือการ

คิดคนกลวิธีเพื่อควบคุมและกํากับความเขาใจในการอานได 

 2.  องคประกอบการอานเพื่อความเขาใจ 

  โดยทั่วไปความสามารถของแตละบุคคล จะมีองคประกอบทางการอานไมเทากัน

รวมถึงระดับที่แตกตางกันทางการรับรูนักวิชาการทางการศึกษาไดสรุปองคประกอบในการอานเพื่อ

ความเขาใจไวดังน้ี 

  ชวาล แพรัตกุล (2552 : 152) ศึกษาองคประกอบที่จะสรางความเขาใจในการอานน้ัน 

นักเรียนจะตองดัดแปลงของใหมที่ตนประสบใหกลายเปนรูปใหมที่คลาย ๆ กับของเดิมที่ตนรูและใหมี

ความหมายตอตนเองมากข้ึนกวาเดิม จะเห็นไดวาการอานที่มีคุณภาพน้ันผูอานจะตองทราบจุดประสงค

ในการอานของตนวาอานเพื่ออะไร ตลอดจนสามารถเลือกใชกลวิธีในการอานใหเหมาะสม ซึ่งการที่

ผูอานจะประสบความสําเร็จในการอานไดจะตองประกอบดวยองคประกอบหลายอยางดวยกัน ไมวา

จะเปนจุดประสงคในการอาน ความรูดานตัวภาษาที่เพียงพอ ความยากงายของบทอานที่เหมาะสมกับ

ระดับความสามารถของผูอาน ตลอดจนมีความรูหรือประสบการณเดิมเกี่ยวกับเรื่องที่อาน 

  จรัญญา จันทรขนิฐ (2556 : 29) ศึกษาองคประกอบของการอานเพื่อความเขาใจ

และปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการอานของนักเรียนน้ันมีหลายอยางดวยกัน ไมวาปจจัยทางดาน

ความรูความสามารถดานภาษา ภาษาศาสตร คําศัพท ไวยากรณ สติปญญา อารมณ ความรูสึก ทัศนคติ

ในการอานเรื่องใหเขาใจ มีประสบการณและความรูเดิมที่เกี่ยวของกับเรื่องที่อาน นอกจากน้ีกลยุทธ

ตาง ๆ ลวนแลวแตสงผลกระทบตอความสามารถในการอานของผูอานทั้งสิ้น ซึ่งการพัฒนาการอาน

ของนักเรียนน้ันจะตองคํานึงถึงปจจัยหรือองคประกอบที่กลาวมาทั้งสิ้นเปนเพียงสวนหน่ึงของการพัฒนา

ความสามารถทางดานการอานของนักเรียนใหมปีระสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน อันจะนําไปสูจดุหมายของการอาน 

  จากแนวคิดขางตนสรุปไดวาองคประกอบการอานเพื่อความเขาใจคือการอานที่มี

คุณภาพที่ผูอานทราบจุดประสงคในการอานเลือกใชกลวิธีในการอานใหเหมาะสมและนําความรูทาง

คําศัพทที่สั่งสมมาจากประสบการณมาเช่ือมโยงกับคําหรือกลุมคําในการตีความบทอานออกมาเปน

แนวคิด (Concept) แมวาแตละบุคคลจะมีองคประกอบทางการอานและระดับที่แตกตางกันทางการ

รับรู องคประกอบที่ผูอานจะประสบความสําเร็จในการอานไดคือ 1) การรูจักคําศัพทมีความเขาใจ

ความหมายของคําศัพท (Meaning Vocabulary) เขาใจรูปแบบทางไวยากรณ การตีความ และ

ความสัมพันธระหวางขอความในเรื่องที่อาน 2) การเขาใจหนวยคิด (Thought Unit) ความคิด 

(Concept) คําเช่ือมโยงความคิด (Cohesive Devices) และโครงสรางของประโยค 3) มีความรูดาน

รูปแบบการจัดเรียบเรียงความคิดในขอความ 4) มีความรูและประสบการณเดิมเกี่ยวกับเรื่องที่อาน              

5) มีกลวิธีและทักษะในการประเมินผลและสังเคราะหและ 6) มีความรูในเชิงอภิปญญา และการรูจัก

ประเมินและเลือกทักษะที่เหมาะสมในการอาน 
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 3.  ความสําคัญของการอานเพือ่ความเขาใจ 

  การอานเปนสิ่งจําเปนและเปนชองทางรับการถายทอดความรูเปนแรงเสริมเพิ่ม       

การพัฒนาประเทศดานวัฒนธรรมใหสูงข้ึนสืบเน่ืองจากการอานของคนในชาติ การอานชวยทําใหคน 

คิดเปน กาวทันความเจริญทางวิชาการทุก ๆ สาขา ดังที่นักวิชาการไดศึกษาและเผยแพรไว ดังน้ี 

  จรัญญา จันทรขนิฐ (2556 : 23 - 24) ศึกษาความสําคัญของการอานวา การอาน

เปนเครื่องมือสาํคัญชวยใหผูอานไดรับความรูและประสบการณและความเพลิดเพลินอันเปนประโยชน

สําหรับการเรียนรูมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตซึ่งทําใหพัฒนาสติปญญาความรูความคิดชวยใหผูอาน

มีความรอบรูทันตอเหตุการณและวิทยาการตาง ๆ เปนการสรางพื้นฐานที่ดีในการประกอบอาชีพ

สามารถชวยเหลือตนเองไดสงผลใหเกิดการสะสมองคความรูวิทยาการและความคิดในเชิงพัฒนา

รูปแบบเพื่อการนําไปใชในชีวิตจริงและการศึกษาหาความรูทําใหผูอานมีจิตนาการสรางสรรคตอกจาก

การอานจะทําใหเกิดความรูและยังกอใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและคนมีความสมบูรณทั้งดาน

รางกายและจิตใจเพราะเมื่ออานมากยอมมีความรูมากสามารถนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตอยางมี

ความสุขเกิดประโยชนทั้งตอตนเองตอสังคมและประเทศชาติ 

จากแนวคิดขางตนสรุปไดวาความสําคัญของการอานเพื่อความเขาใจ คือการอานเปน

สิ่งจําเปนและเปนชองทางรบัการถายทอดความรู ความตองการ ความรูสึก การรับสารพื้นฐานของการ

เรียนรูทางสาขาวิชาอื่น ๆ การอานจะเสริมสรางพัฒนาการทางประสบการณข้ันพื้นฐานสวนบุคคล 

การอานชวยสงเสริมความรูเพิ่มพูนทางความคิด การอานเปนแรงเสริมเพิ่มการพัฒนาประเทศดาน

วัฒนธรรมใหสูงข้ึนเน่ืองจากการอานของคนในชาติ และการอานกอใหเกิดสุขเพื่อการพักผอนหยอนใจ 

 

เทคนิคการอานภาษาอังกฤษ 

 

การอานมีความสําคัญและเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตตอทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งดาน

การศึกษาหาความรู การประกอบอาชีพ และการหาความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการอาน การอาน

หนังสือถือวาเปนงานในหนาที่สงูสดุของสมอง มนุษยเทาน้ันทีอ่านหนังสือได เพราะการเรียนรูวิชาการ

ตาง ๆ น้ัน การเรียนจะย่ิงงายถาสามารถอานหนังสือไดดี ความสําคัญของการอานจะเปนสิ่งที่ชวยให

มนุษยดํารงชีวิตอยูในสังคมไทยไดอยางมีความสุขน้ัน (กรรณิการ ธิวงศ และศศิวิมล ประสม, 2550)  

มีหลัก 4 ประการ คือ 1) ชวยในการเรียนรู 2) เสริมสรางประสบการณใหม ๆ 3) ชวยใหเกิดความ

เพลิดเพลินและ 4) เปนองคประกอบพื้นฐานของการอาน 

ราวาดี ปญญาแกว (2557) ศึกษาเทคนิคในการอานภาษาอังกฤษ นักอานที่ดีควรรูจักเลือก

วาเมื่อใดควรอานละเอียด เมื่อใดควรอานคราว ๆ บางเรื่องตองการความเขาใจอยางลึกซึ้ง บางเรื่อง 

ไมมีความจําเปนตองอานอยางละเอียด การอานที่จะชวยใหอานเร็วข้ึนตองใชการอานํารอง (Pre-
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Reading) เปนการอานอยางรวดเร็ว ดังน้ี 1) อานช่ือเรื่องและหัวขอรอง (Title and Subtitle) ถามี 

2) อาน Paragraph แรก 3) สังเกตภาพประกอบ ชารต กราฟ ฯลฯ 4) อานประโยคแรกและประโยค

สุดทายของแตละ Paragraph ที่เหลือ 5) อาน Paragraph สุดทายหรือสรุปเรื่องเพราะเปนตัวชวยที่จะ

บอกใจความสําคัญหรือจุดประสงคของเรื่องในขณะที่อานนํารอง ควรต้ังคําถามในใจดัง เชน (1) เรา

คุนเคยกับหัวเรื่องน้ีมากแคไหน ถาคุนเคยใหจิตนาการตามไปดวย (2) ควรอานคราว ๆ อยางรวดเร็ว 

หรืออานชา ๆ อยางต้ังใจ (3) เรื่องที่อานเปนเรื่องทางวิทยาศาสตรหรือทางสังคม (4) จุดประสงค  

ของผูแตง (5) ใจความหลักของเรื่อง และ (6) ต้ังคําถามอะไรไดบางที่เกี่ยวของกับเน้ือเรื่อง เมื่อเราทํา 

Pre-Reading ไปรอบหน่ึงแลวตอไปการอานจริงจะงายข้ึนและเร็วข้ึนอยางคาดไมถึง 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนและสรางเสริมสุขภาพ (2557) โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระชนมายุครบ 60 พรรษา พบวา มี 7 เทคนิคลัด 

เทคนิคลับ ในการอานหนังสือใหจําในเวลาที่จํากัด เพราะหลายคนเจอปญหาในการอานหนังสือมา

มากมาย เชน อานยังไงก็ไมจํา ไมมีสมาธิ ไมรูจะเริ่มตนอยางไรกอน ไมรูจะวางแผนการอานหนังสือ

อยางไรดี มี 7 เทคนิคลัดในการอานที่ชวยในการอานคือ 1) ตองสรางทัศนคติที่ดีตอการอานหนังสือ

กอน หากมีทัศนคติที่แย ๆ ตอการอานหนังสือ จะอานถึง 10 รอบก็ไมมีทางจําได 2) เมื่อมีทัศนคติ   

ที่ตอการอานหนังสือแลวก็ตองมาสรางแรงจูงใจในการอานหนังสือดวย แรงจูงใจจะเปนตัวผลักดันและ

กระตุนใหมีความอยากในการอานหนังสือ วิธีสรางแรงจูงใจก็คือ พยายามคิดถึงผลที่จะเกิดข้ึนถาเรา

อานหนังสือสําเร็จ 3) พยายามสรุปเรื่องที่เราอานแลวจําเปนรูปภาพ ปกติแลวมนุษยจะจําเรื่องราว

ทั้งหมดเปนรูปภาพเพื่อการอานแลวเกิดจินตนาการหรือจดจําได นํามาทําเปน Mind Map เพื่อ

เช่ือมโยงในสวนที่สัมพันธกัน และวาดใหเปนความเขาใจของตัวเองจะทําใหจําไดแมนข้ึน 4) หาเวลา

ติวใหเพื่อน เปนวิธีการทบทวนความรูไปในตัวไดดีที่สุด เพราะเราจะสอนออกมาจากความเขาใจ       

ของตัวเราเอง หากติวแลวเพื่อนที่เราติวใหเขาใจ ถือวาเราแตกฉานในความรูน้ันไดอยางแทจริง        

5) เนนการตะลุยโจทยใหเยอะ ๆ พยายามอานทบทวนยอนหลังใหมากที่สุด เพราะการตะลุยโจทย  

จะทําใหเราจําไดงายกวาการอานเน้ือหา 6) เตรียมตัว และใหความสําคัญในการอานหนังสือที่เราชอบ 

ที่เราถนัด และ 7) สมาธิเปนสิ่งสําคัญมากในการอานหนังสือ การอานหนังสือใหมีประสิทธิภาพตองมี

สมาธิดี ใครที่สมาธิสั้นจะจํายาก ลืมงาย ใครสมาธิดีจะจํางายลืมยาก การอานหนังสือตองอานตอเน่ือง

อยางนอยช่ัวโมงครึ่ง 30 นาทีแรกจิตใจของเรากําลังฟุง ใหพยายามปรับใหน่ิง 60 นาทีหลัง ใจน่ิงมี

สมาธิแลว ก็พรอมรับสิ่งใหมเขาสูสมอง ที่สําคัญอยาเอาขยะมาใสหัว หามคิดเรื่อง หนัง เกม แฟน 

พยายามออกกําลังกาย ดูแลสุขภาพ สิ่งเหลาน้ีจะชวยใหจิตใจเราน่ิงข้ึน 

ลลนา ปฐมชัยวัฒน (2550 : 25) ไดเสนอวา เทคนิคการอานเปนความรูที่มีความสําคัญเพื่อ

ความเขาใจทั้งในระดับขอความระดับประโยคและการอานยอหนาหากผูอานไดรับการฝกฝนเทคนิค

การอานแบบตาง ๆ จะสามารถปรับใชเทคนิคการอานตามวัตถุประสงคของการอานและสามารถ
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แยกแยะใจความหลักขอเท็จจริงขอคิดเห็นของผูเขียนและจุดประสงคของงานเขียนแตละเรื่องเทคนิค

การอานที่ดีจําเปนตองไดรับการฝกฝนอยางมากเพื่อใหผูอานมีกลวิธีการอานหลากหลายเพียงพอและ

สามารถชวยใหประสบความสําเร็จในการอานได 

เทคนิคการเพ่ิมความเร็วในการอาน 

นักอานที่ดีควรรูจักเลือกวาเมื่อใดควรอานละเอยีด เมื่อใดควรอานคราว ๆ บางเรื่องตองการ

ความเขาใจอยางลึกซึ้ง เชน กฎทางวิทยาศาสตร สูตรคํานวณ คําสั่ง ฯลฯ แตบางเรื่องไมมีความ

จําเปนตองอานอยางละเอียด เชน กิจวัตรในชีวิตประจําวันคนที่อานไมเปนจะมองดูทุกอยางสําคัญ

และจําเปนตองอานไปหมด และจะอานทุกอยางแมแตรายละเอียดเล็ก ๆ นอย ๆ ถึงแมจะอานเขาใจดี

แตก็อานไดนอยมาก เรื่องบางเรื่องแคอานคราว ๆ ก็จับใจความสําคัญไดแลว กลับไปเสียเวลาในการ

อานมากเกินความจําเปน (กิตต์ิ จิรติกุล, 2556) ไดใหความหมาย เทคนิคการอานภาษาอังกฤษดวย

วิธีการที่จะชวยใหอานไดเร็วข้ึนคือตองใช  

 1.  การอานนํารอง (Pre-reading) เปนการอานอยางรวดเร็ว เพื่อใหไดภาพรวม ๆ  

ของเรื่อง ทําไดดังน้ี 1) อานช่ือเรื่องและหัวขอรอง (Title and Subtitle) ถา 2) อาน Paragraph แรก 

3) สังเกตพวกภาพประกอบ ชารต กราฟ ฯลฯ 4) อานประโยคแรกและสุดทายของแตละ Paragraph 

ที่เหลือ 5) อาน Paragraph สุดทายหรือสรุปเรื่อง เพราะเปนตัวชวยที่จะบอกใจความสําคัญ หรือ

จุดประสงคของเรื่อง ในขณะที่อานนํารอง ควรต้ังคําถามในใจดังน้ี 1) เราคุนเคยกับหัวเรื่องน้ีมากแคไหน 

ถาคุนเคยใหจินตนาการตามไปดวย 2) ควรอานคราว ๆ อยางรวดเร็ว หรืออานชา ๆ อยางต้ังใจ 3) เรื่อง  

ที่อานเปนเรื่องทางวิทยาศาสตร หรือทางสังคม 4) จุดประสงคของผูแตง 5) ใจความหลังของเรื่อง    

6) ต้ังคําถามอะไรไดบางที่เกี่ยวของกันเน้ือเรื่อง เมื่อเราทํา Pre-reading ไปรอบหน่ึงแลว ตอไปการอาน

จริงจะงายข้ึน และเร็วข้ึนอยางคาดไมถึง นอกจากเทคนิค Pew-reading แลวยังมีเทคนิคอื่น ๆ ที่นาสนใจ

อยูอีก 2 เรื่อง โดยเฉพาะเทคนิคการอานแบบขาม (Skimming) คลายคลึงกันเทคนิค Pre-reading 

 2.  การอานแบบขาม (Skimming) เปนการอานรวดเร็ว เพื่อตองการขอมูลโดยทั่ว ๆ  ไป 

(Genera Information) จะไมอานทุกตัวอักษร แตจะอานขาม ๆ แตก็สามารถจับใจความได ตามปกติ 

คนเรามักจะอานขางบางสวนที่ไมนาสนใจ หรือมีความสําคัญนอยอยูแลว ซึ่งจะชวยประหยัดเวลา   

ในการอานหนังสอืไดมาก โดยเฉพาะหากตองอานหลายเรื่องหรือหลายเลม ดังน้ี 1) อานหัวเรื่อง (ถาม)ี 

2) อานยอหนาแรกอยางรวดเร็ว เพื่อจักใจความสําคัญของเรื่อง (main idea) 3) อานประโยคแรก 

ของทุกยอหนาที่เหลือ เพื่อจับใจความสําคัญของยอหนาน้ัน 4) อานยอหนาสุดทายอยางรวดเร็ว           

5) เพงเล็งลักษณะตัวพิมพพิเศษ เชน ตัวเอน ตัวหนา ดาว ฯลฯ ใหดี เพราะจะทําใหรูถึงการเนนยํ้า

ใจความสําคัญ 

 3.  การอานแบบคนหา (Scanning) เปนการอานอยางเร็วเพื่อคนหาขอมูลบางอยาง   

ที่ตองการโดยมีคํานําทาง เชน ช่ือหมวดหมู ช่ือคน นามสกุล วันที่ ตัวเลข ฯลฯ และเมื่อตองการคนหา

คําตอบใน Passage เราก็จะใชคํานําทางเขาไปคนโดยไมตองเสียเวลาทั้งเรื่อง ดวยวิธี 1) เคลื่อน
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สายตาอยางรวดเร็ว อาจเปนแบบลงลาง หรือเปนตัว Z และ 2) พุงความสนใจไปที่ขอมูลที่ตองการหา

เทาน้ัน อยาใหอยางอื่นหันเหความสนใจไป 

เทคนิคเพิ่มความเร็วในการอานนักอานที่ดีตองการความเขาใจอยางลึกซึ้งรูจักเลือกการอาน

อยางละเอียด การอานคราว ๆ ในบางเรื่องรายละเอียดเล็ก ๆ นอย ๆ หรือทุกอยางจําเปนหรือจะสําคัญ 

และจะตองอานทั้งหมด เพราะจะเสียเวลาในการอานมากเกินไป เทคนิคที่ใชคือ การอานนํารอง (Pre-

Reading) เปนการอานอยางรวดเร็ว เพื่อใหไดภาพรวม ๆ ของเรื่อง อาน Paragraph แรก สังเกต

ภาพประกอบ ชารต กราฟ อานประโยคแรกและสุดทายของแตละ Paragraph ที่เหลือ อาน Paragraph 

สุดทายหรือสรุปเรือ่ง การทํา Pre-reading โดยเฉพาะเทคนิคการอานแบบขาม (Skimming) และการ

อานแบบคนหา (Scanning) และเมื่อคุนเคยกับหัวเรื่อง ตองจินตนาการตามไปดวย อานคราว ๆ 

อยางรวดเร็วหรืออานชา ๆ อยางต้ังใจ อานเปนเรื่อง ๆ เพื่อทราบจุดประสงคของผูแตง ใจความหลัง   

ของเรื่อง และต้ังคําถามอะไรไดบางที่เกี่ยวของกันเน้ือเรื่อง เปนเทคนิคเพิ่มความเร็วในการอาน และ

ตัวชวยที่จะบอกใจความสําคัญ หรือจุดประสงคของเรื่อง 

จากแนวคิดขางตนสรุปไดวาเทคนิคการเพิ่มความเร็วในการอาน คือการปรับเปลี่ยนวิธีการ

อาน เปนสิ่งที่สําคัญเพราะบางที่ทําใหเราไดเขาใจสิ่งที่ผูเขียนตองการจะบอกไดดี ปกติเวลาอาน

หนังสือระยะกวางที่สายตาคนเราสามารถอานไดอยูที่ประมาณ 1.5 น้ิวซึ่งหมายความวาจากคําที่เรา

เพงมองอยูเรายังสามารถอานคําดานหนาและดานหลังไดอีกหลาย ๆ คําไปพรอม ๆ กันซึ่งความเร็ว 

ในการอานของแตละคนไมเทากัน แตมีวิธีที่ชวยเพิ่มความเร็วในการอานไดการอานแบบละเอียดแปล

ทุกขอความ หรือคิดวาตองรูศัพททุกตัวจึงจะทําใหการอานไดดีย่ิงข้ึน อานจับใจความดวยเวลาที่รวดเร็ว 

อานรวดเดียวจนจบเรื่อง อยาพยายามกลับมาอานประโยคที่อานผานไปแลว จินตนาการ และ

พยายามเดาเรื่องราว วาดภาพในใจตามไปดวย พยายามสรุปในสิ่งที่อาน และสามารถต้ังคําถามเอง 

ตอบเองได และฝกฝนดวยการอานใหมากข้ึน 

เทคนิคการเพ่ิมประสิทธิภาพในการอาน 

การอานภาษาอังกฤษคลองเกิดจากการฝกฝนและมีเทคนิคเพิ่มเติมอยูเสมอ การอานใหได

ประสิทธิภาพจะตองอาศัยความสามารถหลายดานประกอบกัน เชน การทําความเขาใจความหมาย

ของคําศัพท ใชความสามารถเรียงลําดับความทางการอานได ฝกการอานจับความคิดสําคัญทางการอาน 

ฝกการสังเกตความสัมพันธของขอความที่อาน และแยกประเภทการอานไดรวมถึงการคาดการณทางการ

อานไดลวงหนาซึ่งเทคนิคในการอานจะเพิ่มพูนความรูทางภาษาอังกฤษไดมีนักวิชาการไดศึกษาไวดังน้ี 

บัณฑิต อนุญาหงส (2550 : 24) ศึกษาเทคนิคการเรียนรูการอานภาษาอังกฤษน้ัน ผูเรียน

จะตองมีเทคนิคในการเรียนการอาน ซึ่งจะเปนวิธีการทําใหผูเรียนประสบความสําเร็จในดานการอาน 

และไดใหความหมายวา เทคนิควิธีการเรียนรูการอานน้ัน คือ การจําความหมาย การเดาความหมาย

อยางมีหลักการ การแปลความหมาย การประเมินผล โดยการจับใจความสําคัญ โดยการเจาะหาขอมูล 
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และการหาบทอางอิงแลวเดาความหมายได การเดาความหมายคําศัพทจากคําบริบท การตีความหมาย 

ใจความที่ปรากฏโดยนัย ไดอยางมีหลักการและข้ันตอนที่ถูกตอง 

จากแนวคิดขางตนสรุปวาเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในการอานตองมีความรูดานคําศัพทดี

พอที่จะเขาใจเน้ือหา และควรเพิ่มพูนความรูทางภาษาอังกฤษในเรื่องโครงสรางของคําศัพท และการเดา

ความหมายของศัพทจากบริบท รวมทั้งเขาใจการเรียบเรียงเน้ือหาเพราะความสําคัญของเรื่องรวมทั้ง

ประสบการณของผูอานในแตและเรื่องไมเทากัน อยาใจลอยเวลาอาน อานแบบเดินหนาอยางเดียวจนกวา

จะอานจบเรื่อง ไมควรอานที่ละคํา ๆ  หรืออยางระมัดระวัง ควรอานเปนวลีหรือประโยค อยายอนกลับ

ไปอานคํา หรือประโยคที่ผานไปแลว เพราะจะทําใหสับสนและชักชา ควรมองตรงเปนมุม 90 องศากับ

ตัวหนังสือเพื่อการมุนมองทีชั่ดเจนทีสุ่ด อานอยางรวดเร็วที่สุดเพื่อจะเก็บใจความไดดีที่สุดเพราะสมอง

คนจะจําเปนหนวยใหญไดดีกวา หลีกเลี่ยงกิจกรรมทางรางกายที่เปนตัวทําลายประสิทธิภาพการอาน 

อยาหยุดทุกครั้งที่พบคําศัพทที่ไมเคยเห็นมากกอน อยาอานเรื่องทุกเรื่องดวยความเร็วเทากันหมด 

 

เอกสารท่ีเก่ียวของกับทฤษฎีความพึงพอใจ 

 

ความหมายของความพึงพอใจ 

คําจํากัดความของความพึงพอใจเปนปจจัยที่สําคัญที่มีผลตอความสําเร็จตามเปาหมาย          

ที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพเปนผลมาจากการตอบสนองตอแรงจูงใจหรือความตองการของแตละ

บุคคลซึ่งไดมีทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงใจรวมถึงนักวิชาการไดกลาวถึงความพึงพอใจไวดังน้ี 

พิสุทธา อารีราษฎร (2551 : 174) ศึกษาความพึงพอใจ (Satisfaction) ความรูสึกของ

บุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงโดยเฉพาะ ความรูสึกน้ันทําใหบุคคลเอาใจใสและอาจกระทําการบรรลุถึง

ความมุงหมายที่บุคคลมีตอสิ่งน้ัน 

พิมพมาศ พรหมมา (2556 : 43) ศึกษาความพึงพอใจหมายถึง ความพอใจ ชอบใจ และ        

มีความสุข ที่ความที่ตองการหรือเปาหมาย ที่ต้ังใจไวบรรลุผลหรือสมหวังน้ันเอง ซึ่งสามารถวัดไดจาก

แบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจ หรือผลการสอบ 

สุพิชา เนตรวรนันท (2555 : 51) ศึกษาความพึงพอใจหมายถึง ความรูสึกหรือเจคติของบุคคล

ที่มีตอการทํางานหรือ การปฏิบัติกิจกรรมในเชิงบวก ดังน้ันความพึงพอใจในการเรียนรูจึงหมายถึง 

ความพงึพอใจ ชอบใจในการรวมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน และตองการดําเนินกิจกรรมน้ัน ๆ 

ไดจนบรรลุผลสําเร็จ 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับความพึงพอใจ 

Maslow ไดอธิบายถึงพฤติกรรมของมนุษยดานที่เกี่ยวของกับความตองการข้ันพื้นฐาน         

ที่เกิดจากความพึงพอใจวา ความตองการเหลาน้ันไดถูกลําดับข้ันของความตองการจากนอยไปหามาก

ทฤษฎีน้ีมีความเช่ือวามนุษยทุกคนจะมีความตองการในการแสวงหาสิ่งแปลก ๆ ใหม ๆ และจะมีการ
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พัฒนาตอไปเรื่อย ๆ  แมบุคคลอื่นจะมองเห็นหรือไมก็ตาม เมื่อความตองการใดเกิดข้ึนแลวไมไดรับการ

บําบัดเพียงพอความตองการเหลาน้ันยังคงอยูและจะเปนแรงขับที่มีพลังผลักดันใหบุคคลมีพฤติกรรม

โนมเอียงไปในทางที่จะชวยบําบัดความตองการเหลาน้ันอยูเสมอ Maslow มีความเห็นวาชีวิตของ

บุคคลจะตองมีการตอบสนองความตองการข้ันพื้นฐานเสียกอนแลวจึงจะตอบสนองความตองการข้ึน

อื่น ๆ ที่สูงข้ึน ประกอบดวย 5 ข้ัน คือ 1) Basis Physiological needs (Foods, Air, Temperature) 

ความตองการทางดานสรีระ (ดานรางกาย) ความตองการทางดานสรีระน้ีเปนความตองการทางดาน

การดํารงชีวิตอยูได เชน อาหาร นํ้า อากาศ และอุณหภูมิ 2) Safety and Security needs Stimulation 

needs (Sex, Activity, Exploration)ความตองการความปลอดภัยและมั่นคง รวมทั้งการกระทําตาง ๆ 

เพื่อใหหางไกลจากอันตรายหรือหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด 3) Love and Belonging needs ความตองการ

ความรักและเปนที่ยอมรับของกลุม โดยปกติแลวบุคคลมักจะมีการทํางานรวมกันจะไมมีใครที่มีชีวิต

หรือทํางานอยางโดดเด่ียวจําเปนตองอยูรวมกลุมดังน้ันบุคคลจึงมีความตองการความรักและตองการมี

สวนรวมในกลุมใหยอมรบตนเอง เชน กลุมครอบครัว กลุมสังคม กลุมในการทํางาน เปนตน 4) Self-

Esteem needs ความตองการที่จะไดรับการยกยองจากผูอื่น ลักษณะของความตองการที่จะใหผูอื่น

มายกยองตนน้ีเปนความปรารถนาของบุคคลที่ทําใหเกิดพฤติกรรมตาง ๆ ข้ึนไดเปนอันมาก เชน     

บางคนมีการใชจายอยางฟุมเฟอยเกินฐานะของตนเองเพื่อใหบุคคลอื่นไดยกยองตน เปนตน 5) Self-

Actualization ความตองการที่จะบรรลุความตองการของตนเองอยางแทจริง ลักษณะความตองการ

ในข้ันที่ 5 น้ีเปนความตองการสูงสุดของบุคคลที่บุคคลจะตองพยายามกระทําสิ่งตาง ๆ ตามความ

เหมาะสมและตามความสามารถของตนเอง เชน ครูสอนหนังสืออยางไมเกิดความเบื่อหนาย สอนดวย

ความสุขสบายใจ เปนตน 

จากแนวคิดขางตนสรุปไดวาความหมายของความพึงพอใจเปนความรูสกึที่ดีในดานบวกหรือ

ลบความรูสึกหรือเจคติของบุคคลหรือ การปฏิบติักิจกรรมในเชิงบวก ความสบายความรูสึก ความชอบ

ใจ ความสุข และเปนความตองการหรือเปาหมายที่ต้ังใจไวบรรลุผลหรือสมหวังโดยเฉพาะ ความรูสึก

น้ันทําใหบุคคลเอาใจใสและการกระทาํการบรรลุถึงความมุงหมายที่บุคคลมีตอสิ่งน้ันที่มีตอการทํางาน 

การลดความเครียดของผูทํางานใหนองลงเมื่อประสบความสําเรจ็ หรือไดรับสิ่งที่ตองการของบุคคลที่มี

ตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง 

องคประกอบท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจ 

นักวิชาการไดใหคําจํากัดความ หรือนิยามความหมาย ขององคประกอบที่ทําใหเกิดความ 

พึงพอใจไว ดังน้ี 

สุพิชา เนตรวรนันท (2555 : 52) ศึกษาองคประกอบความพึงพอใจในการเรียนและผลการ

เรียนมีความสัมพันธกันในทางบวก ทั้งน้ีข้ึนอยูกับกิจกรรมที่ผูเรียนปฏิบัติน้ัน ทําใหผูเรียนไดรับการ

ตอบสนองของผูเรียนทางดานรางกายและจิตใจ ซึ่งเปนสวนสําคัญที่ทําใหเกิดความสมบูรณของชีวิต
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มากนอยเพียงใดน้ันคือ สิ่งที่ครูผูสอน พอแม ผูปกครองจะตองคํานึงถึงองคประกอบตาง ๆ ในการ

สรางเสริมความพึงพอใจในการเรียนรูใหแกผูเรียน 

จากแนวคิดนักวิชาการและผูเขียนหนังสือ สรุปไดวาองคประกอบที่ทําใหเกิดความพึงใจ 

จากปฏิกิริยาเรียกรองที่มีความสัมพันธกันในทางบวก เมื่อไดรับการตอบสนองทางดานรางกายและจิตใจ 

ซึ่งเปนสวนสําคัญที่ทําใหเกิดความสมบูรณของชีวิต เกิดปฏิกิริยาเรียกรองหาวิธีตอบสนอง ความเครียด 

ก็จะลดลงหรือหมดไป และเปนองคประกอบตาง ๆ ที่สําคัญในการสรางเสริมความพึงพอใจ 

แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 

นักวิชาการไดใหคําจาํกัดความหรอืนิยามความหมายตามแนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจ ดังน้ี 

พิมพมาศ พรหมมา (2556 : 44) ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจวา การจัดการเรียน

การสอนที่สามารถทําใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจไดน้ัน จะสามารถกระตุนใหผูเรียนเกิดความกระหาย

ใครรู ใครเรียน มีเจตคติที่ดีในการเรยีน แลวสงผลกระทบโดยตรงตอผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน

ใหดีข้ึนตามมา 

จากแนวคิดขางตนสรุปไดวาแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ เปนเรื่องเกี่ยวของกับอารมณ

ความรูสึก และเจตคติของบคุคลอันเน่ืองมาจากสิง่เรา และแรงจงูใจ ซึ่งจะปรากฏออกมาทางพฤติกรรม

และเปนองคประกอบสําคัญในการทํากิจกรรมของบุคคล 

วิธีการสรางความพึงพอใจ 

นักวิชาการไดใหคําจํากัดความหรือนิยามความหมาย วิธีการสรางความพงึพอใจไว ดังน้ี 

พิมพมาศ พรหมมา (2556 : 44) ศึกษาวิธีการสรางความพึงพอใจวา ความพึงพอใจ      

ของผูเรียนในการศึกษาเลาเรียนจะเกิดข้ึนเน่ืองมาจากองคประกอบตาง ๆ ไดแก การใหการสนับสนุน

สงเสริมของผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาทุกระดับ คุณสมบัติของครู วิธีการสอน กิจกรรม              

การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลจึงทําใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนไดตาม

เปาหมายที่กําหนดไว 

จากแนวคิดขางตนสรุปไดวาวิธีการสรางความพึงพอใจ จะเกิดข้ึนเน่ืองมาจากองคประกอบ

ตาง ๆ การสนับสนุนสงเสริมการวัดและการประเมินผลการทําใหคนมีความเปนตัวของตัวเอง และ          

มีความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเปนการสนับสนุนใหเกิดวิธีการสรางความพึงพอใจ 

การวัดและประเมินความพึงพอใจ 

คําจํากัดความ หรือนิยามความหมาย ของการวัดความพึงพอใจ มีนักวิชาการไดใหคําจํากัด

ความ ดังน้ี 

สุพิชา เนตรวรนันท (2555 : 54) ศึกษาการวัดความพึงพอใจ เปนการตรวจสอบรูสึก 

ความชอบ และทัศนคติของบุคคลที่มีตอสิ่งที่เรียนหรือสิ่งหน่ึงสิ่งใด ซึ่งสมารถใชเครื่องมือวัดได   

หลายแบบ เชน สังเกต สัมภาษณ การใชแบบสอบถาม เปนตน 
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พิมพมาศ พรหมมา (2556 : 44 - 45) ศึกษาการวัดและการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน

น้ันสามารถทําไดโดยการสังเกต สัมภาษณ และใชแบบประเมินเพื่อวัดความพึงพอใจ ซึ่งในการจัด  

การเรียน การสอนน้ัน ผูสอนควรไดวัดและประเมินความพึงพอใจของผูเรียนใหครอบคลุมทุก ๆ ดาน 

ไดแก ครู เน้ือหาวิชาการ เทคนิควิธีสอนการวัดและและประเมินผล เวลาที่ใชในการจัดการเรียน      

การสอนความเหมาะสมของหองเรียน และสื่อการเรียนการสอน 

จากแนวคิดนักวิชาการและผูเขียนหนังสือ สรุปไดวาการวัดและประเมินความพึงพอใจได

จากการสังเกต การสัมภาษณ การวัดแบบประเมินระดับความพึงพอใจ ที่ครอบคลุมในทุก ๆ ดาน 

และรวมถึงเวลาที่ใชในการวัดความพึงพอใจ 

ลักษณะท่ีดีของแบบสอบถามความพึงพอใจ 

คําจํากัดความ หรือนิยามความหมาย ของลักษณะที่ดีของแบบสอบถามความพึงพอใจ          

มีนักวิชาการไดใหคําจํากัดความ ดังน้ี 

สุพิชา เนตรวรนันท (2555 : 54) ศึกษาการสรางเครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล หรือ

แบบสอบถามความพึงพอใจ ควรมีจุดมุงหมายในการถามที่ชัดเจน ใชภาษาที่เหมาะสมกับวัยและ

สติปญญาของผูเรียน เปนคําถามที่ชัดเจน ไมใชคําฟุมเฟอย อานแลวเขาใจงาย ไมเปนขอถามที่ทําให

ผูเรียนเบื่อหนาย และยากที่จะตอบ 

ลักษณะที่ดีของแบบสอบถามความพึงพอใจในสรางเครื่องมือเพื่อการวิจัยพัฒนา ผูวิจัยตอง

มีความแนใจในคุณภาพของเครื่องมือที่ใช แตละชนิดวามีคุณภาพดีพอกอนนําไปใชจริง กระบวนการ

ในการจัดทําเครือ่งมอื พอสรุปลกัษณะทีดี่ไดจากงานเขียน (ราตร ีนันทสุคนธ, 2553 : 173 - 175) ดังน้ี 

 1.  เครื่องมือที่ดีตองมีความเที่ยงตรง (Validity) ความเที่ยงตรงของเครื่องมือวัด 

หมายถึง ความสามารถวัดไดในสิ่งที่ตองการจะวัด หรือสามารถวัดได ตรงตามจุดประสงคของการวัด 

ซึ่งอาจแบงความเที่ยงตรงออกไดหลายแบบข้ึนอยูกับจุดประสงคของการวัด ดังน้ี 

  1.1 เครื่องมือตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) เครื่องมือวัดที่มีความเที่ยงตรง

ตามเน้ือหา หมายถึง เครื่องมือทีวั่ดไดสอดคลองกับเน้ือหา และสามารถวัดไดครอบคลุมเน้ือหาทั้งหมด 

เชน ถาตองการวัดทัศนคติของนักศึกษาที่มีตออาชีพครู ก็ตองต้ังคําถามเกี่ยวกับอาชีพครู ไมใชอาชีพ

อื่น ๆ นอกจากจะถามตรงเรื่องที่จะวัดแลวยังจะตองวัดใหครอบคลุมเรื่องน้ัน ๆ ดวย จึงจะนับวามี

ความเที่ยงตรงตามเน้ือหา 

  1.2 ความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) เปนคุณลักษณะของเครื่องมือ

ที่สามารถวัดคุณลกัษณะ หรือพฤติกรรมที่ตองการจะวัดไดถูกตอง เชน ตองการจะวัดทัศนคติ ลักษณะ

ของขอคําถาม ก็ควรเปนพฤติกรรมซึ่งแสดงถึงทัศนคติ 

  1.3 ความเที่ยงตรงตามสภาพ (Concurrent Validity) เปนความสามารถในการวัด

ผูตอบไดถูกตองกับสภาพความเปนจริงของผูตอบ เชน ผูตอบมีความเช่ือมันในตนเองตํ่า ผลที่ไดจาก

การวัดก็ควรจะตํ่าดวย 
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  1.4 ความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ (Predictive Validity) เปนคุณลักษณะของเครื่องมือ

ที่สามารถวัดไดถูกตองตรงตามความเปนจริง และผลที่ไดต้ังสามารถนําไปใชทํานายอนาคตไดถูกตอง 

ดังน้ัน จึงอาจกลาวไดวา หากสภาพปจจุบนัของผูตอบเกี่ยวกับคุณลักษณะที่วัดน้ันสอดคลองกับการวัด

ในอดีต ก็ถือวาเครื่องมือวัดในอดีตมีความเที่ยงตรงตามพยากรณ เชน ถาขอสอบใดสามารถช้ีไดวาคน

ที่สอบเลือกไดคะแนนสูงจะตองเรียนจบไดคะแนนดี (ในหลายปตอจากน้ัน) ดวยก็แสดงวาขอสอบ 

หรือแบบทดสอบน้ันมีความเที่ยงตรงตามพยากรณสูงตาม ปกติเครื่องมือใดมีความเที่ยงตรงครบหมด

ทั้ง 4 ประการที่กลาวมาน้ี ก็ถือไดวามีคุณภาพดีเกือบจะไมมีที่ติอยูแลว แตทั้งน้ีมิไดหมายความวา

เครื่องมือแตละอยางจะตองมีครบทั้งลักษณะเสมอไป บางกรณีอาจมีเพียงหน่ึงหรือสองอยางก็อาจจะ

พอ ซึ่งแลวแตกรณีของการวัดแตละอยางแตละครั้ง 

 2.  ความเช่ือมั่น (Reliability) หมายถึง ลักษณะที่สามารถวัดไดคงที่แนนอนไมเปลี่ยนไป 

เปลี่ยนมา ไมวาจะวัดกี่ครั้งกีห่นเมื่อไร ที่ไหน (ถาสิ่งที่ถูกวัดคงที่) เชน ไมบรรทัดอันเดียวกันจะวัดกี่ครั้ง

กี่หนก็ไดความยาวเทาเดิม อยางน้ีเรียกวาไมบรรทัดอันน้ันมีความเช่ือมั่นได ภายหลังนําไปใชอีกกับ

กลุมเดิม ก็ควรจะใหผลการวัดเชนเดิม เชน เดิมไมเปลี่ยนแปลงอยางน้ีเรียกวา เครื่องมือน้ันมีความ

เช่ือมั่นได 

 3.  เครื่องที่ดีตองมีอํานาจจําแนก (Discrimination) อํานาจจําแนก หมายถึง ลักษณะ 

ที่เครื่องมือน้ัน ๆ สามารถแบงหรือแยก หรือช้ีไดวา ผูตอบหรือผูที่ถูกวัดคนใดมีทัศนะดี - ไมดีกวากัน 

หรือมีลักษณะที่ตองการมาก - นอยกวากันอยางไร ยกตัวอยางเชน ถาเราถามเด็กนักเรียนวา สนใจ 

ในวิชาคณิตศาสตรหรือไม หากนักเรียนทุกคนจะตอบเหมือนกัน ลักษณะเชนน้ีคือลักษณะที่ไมมี

อํานาจจําแนก เพราะถามแลวทุกคนตอบเหมือนกัน เด็กที่สนใจกับไมสนใจตอบคําตอบไมแตกตางกัน 

จึงไมทราบวาใครสนใจหรือไมสนใจ หรือถาถามวา ประชากรทั้งโลกมีทั้งหมดกี่คน คําถามน้ีก็ไมมีใคร

ตอบถูกเลย ก็ถือวาไมมีอํานาจจําแนกเชนกัน ดังน้ันเครื่องมือที่มีอํานาจจําแนกตองบอกไดวาใครเปน

อยางไร ตามลักษณะที่ถาม และตองเปนไปตามสภาพความเปนจริงดวย น่ันคือลักษณะของสิ่งที่ถูกวัด

จะตองมีความแตกตางกันในลักษณะที่วัดดวยเชนกัน 

 4.  เครื่องมือที่ดีตองมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และสะดวกในการนําไปใช คําวา

ประสิทธิภาพ มักจะนําไปเทยีบกับเวลา แรงงาน และการลงทุนในการสรางและการใชเครือ่งมือน้ัน เชน 

การเลือกใชเครื่องมือวัดน้ันควรพิจารณาวา จะเลือกแบบใด หรือขอคําถามอยางไรจึงจะวัดไดดีกวา 

ถาสามารถใชเครื่องมือที่มีจํานวนขอคําถามนอย ๆ ได โดยวัดไดเหมือน ๆ กับการใชจํานวนขอมาก 

เราก็ถือวาการใชนอยขอมีประสิทธิภาพดีกวา หรือการใชเครื่องมือที่ใชเวลาในการวัดนอย แตไดผล

เชนเดียวกับการใชเวลามาก ๆ  เราก็ควรเลือกอยางทีใ่ชเวลานอย ๆ  ดีกวา นอกจากน้ีในเรื่องการลงทุน

สรางก็ควรนํ้ามาพิจารณาประกอบดวย เชน ถาใชเครื่องมือที่วัดไดดีแตตองสิ้นเปลืองคาใชจายมาก   

ก็ถือวาเครื่องน้ันไมมีประสิทธิภาพ สูเครื่องมือที่ใชไดดีเหมือน ๆ กัน แตลงทุนนอยกวาไมได อีกทั้ง  
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ในการนําไปใช ใครก็สามารถนําเครื่องมือเหลาน้ันไปใชได ไมจําเปนตองเปนผูที่สรางหรือเขียน

เครื่องมือน้ันข้ึนมา 

เครื่องมือที่มีความเที่ยงตรง (Validity) ก็จะตองมีความเช่ือมั่นได (Reliability) เสียกอน 

และความเช่ือมั่นไดก็ข้ึนอยูกับลักษณะของอํานาจจําแนกอีกดวย เพราะถาจําแนกผูถูกวัดไดมากหรือ

กระจายมากเทาใด โอกาสที่มีความเช่ือมั่นไดสูงก็มีมากดวย ผูวิจัยควรทําการตรวจสอบคุณภาพ        

ของเครื่องมือใหแนใจกอนนําไปใชจริง โดยเฉพาะเครื่องมือที่สรางข้ึนควรมีการหาคุณภาพเครื่องมือวา

มีลักษณะที่ดีพอที่ควรปรับปรุงแกไขเสียกอนจนแนใจ เพื่อจะทําใหไดขอมูลที่ถูกตองเช่ือถือได และ 

จะทําใหผลของการวิเคราะหขอมูลถูกตอง เช่ือถือไดดวย 

จากแนวคิดขางตนสรุปไดวาลักษณะที่ดีของแบบสอบถามความพึงพอใจ คือจุดเริ่มตนหรือ

จุดมุงหมายที่แทจริงของการศึกษา เปนกระบวนการในการจัดทําเครื่องมือที่ดี ผูวิจัยควรทําการ

ตรวจสอบเครื่องมือวามีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง มีความเที่ยงตรงตาม

สภาพ และมีความเที่ยงตรงเชิงพยากรณหรือไมจะตองมีความเช่ือมัน เปนเครื่องที่ดีตองมีอํานาจ

จําแนก เปนเครื่องมือที่ดีตองมีประสิทธิภาพและสะดวกในการนําไปใช 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคูมือ พบวา การวิจัยเปนกระบวนการ

แสวงหาความรูใหมดวยวิธีการที่เปนระบบและเช่ือถือได ซึ่งมีเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังน้ี 

งานวิจัยในประเทศ 

อุชุพร บถพิบูลย (2550) ไดวิจัยเรื่องศึกษาผลของวิธีการสอนแบบ MIA ที่มีตอความสามารถ

ในการอานภาษาอังกฤษ และพฤติกรรมในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 

โรงเรียนเดชะปตตนยานุกุล จังหวัดปตตานี ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่ไดรับการสอนอานโดยวิธี MIA 

มีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษหลงัการทดลองสงูกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.01 และนักเรียนมีพฤติกรรมในการเรียนภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลองแตกตางกัน 

ลดาวรรณ สุทธิสินธุ (2551) ไดวิจัยเรื่องการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช  

ทังทวิสเตอรคําคลองจองและโคลงเพื่อฝกการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 

พบวาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ผูศึกษาคนควาสรางข้ึนมีประสิทธิภาพเทากับ 80.28/80.18  

ซึ่งสูงกวาเกณฑ 75/75 ที่ต้ังไว ผูเรียนมีความรูเพิ่มข้ึนรอยละ 70.09 และการออกเสียงภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

อุบลวรรณ ปรุงวนิชพงษ (2551) ไดวิจัยเรื่องประสิทธิภาพของแบบฝกการวิจัยครั้งน้ีพบวา 

1) ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ



 45

เทากัน 81.97/84.75 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ อยูในเกณฑดีมาก และคาประสิทธิภาพตัวหลัง

สูงกวาคาประสิทธิภาพแรก หมายความวานักเรียนสามารถทําคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบทายบทเรียน 

ทั้ง 8 บท โดยภาพรวม 84.75 คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถหลังเรียน          

คาประสิทธิภาพของแบบฝกสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 2) ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอาน

ภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางหลังจากเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษสูง ความสามารถ

ในการอานภาษาอังกฤษกอนการใชแบบฝกที่สรางข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ผล

การศึกษาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษพบวานักเรียนมี

ความคิดเห็นที่ดีตอสื่อที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึน โดยมีคาระดับเฉลี่ย ( X ) ยูระหวาง 4.67 - 4.83 และมีคา

ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยรวม 4.75 ( X = 4.75, S.D. = 0.17) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไวซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ Sipe (1993), Edwards (1997) และ Rass (2001) 

รอสนี บูซามัน (2552 : 118) ไดวิจัยเรื่องความสามารถในการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ

ดวยวิธีการอานแบบบูรณาการของเมอรดอกซ (MIA) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัย

พบวา ความสามารถในการอานและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังเรียน

สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ 0.001 ความสัมพันธระหวางความสามารถในการ

อานและการเขียนภาษาอังกฤษหลังการใชวิธีสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกซ มีความสัมพันธ

เชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอวิธีสอนอานแบบ

บูรณาการของเมอรดอกซ อยูในระดับมาก 

พัฒนสมวงศ นิลพัฒน (2552) ไดวิจัยเรื่องการนํากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสงเสริมนิสัยรัก

การอานมีแนวทางการเสริมสรางนิสัยรักการอานดังน้ี 1) จากผลการวิจัยดานนิสัยรักการอาน พบวา 

นักเรียนมีนิสัยรักการอานเพิ่มข้ึน หลังจาก เขารวมกิจกรรม ดังน้ันเพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยาง

ตอเน่ือง ครูและผูปกครองควรสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมสงเสริมการอาน 

เชน กิจกรรมวางทุกงานอานทุกคนตะกราความรูสูโลกกวาง กิจกรรม Walk Rally กิจกรรมภาษา   

พาสนุก กิจกรรมหมอภาษา ชุมนุมรักการอาน เวทีศรีปราชญ ที่ทางโรงเรียนและหนวยงานอื่น ๆ จัด

ข้ึน เพื่อใหนักเรียนมีนิสัยรักการอานอยางย่ังยืน 2) จากผลการวิจัยดานความคิดเห็นของนักเรียนที่มี

ตอกิจกรรม พบวา นักเรียนมีความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน และกระตือรือรนในการปฏิบัติกิจกรรม 

โดยเฉพาะการเรียนรูจากแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน ดังน้ันโรงเรียนควรสงเสริมและสนับสนุนใหมี

การจัดกิจกรรม โดยอาศัยขอมูลจาก แหลงเรียนรู เพื่อใหนักเรียนไดศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรู

ภายในโรงเรียนและ 3) จากผลการวิจัยดานความความคิดเห็นของผูปกครองและครูประจําช้ัน พบวา 

นักเรียนไมอานหนังสือขณะรอเวลาทําสิ่งใดสิ่งหน่ึง ไมศึกษาคนควาโดยการอานเพิ่มเติมหลังจากเรียน

ในช้ันเรียน และไมมีหนังสือติดตัวไวอานในทุกสถานที่ ผูปกครองและครูควรรวมมือกันในการสงเสริม

ใหนักเรียนตระหนักและเห็นความสําคัญของการอานหนังสือ 



 46

อภิญญา วงศกลิ่นกรุด (2553 : 65) ไดวิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนรูการอานจับใจความ

ภาษาไทยโดยใชหลักการบูรณาการของเมอรดอกซ (MIA) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

ผลการวิจัยพบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูการอาน      

จับใจความภาษาไทยโดยใชหลักการบูรณาการของเมอรดอกซ (MIA) มีความสามารถในการอานจับ

ใจความภาษาไทยหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

นฤมล ตันธสุรเศรษฐ และคณะ (2555) ไดวิจัยเรื่องการทําวิจัยเกี่ยวกับการอานมากที่สุด  

1) ในป 2551 คิดเปนรอยละ 18.00 สถาบันที่ผลิตงานวิจัยเกี่ยวกับการอานมากที่สุดชวงป พ.ศ. 2542 

- 2552 2) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยแตละสถาบันมีการผลิต

งานวิจัยดังกลาวคิดเปนรอยละ 18 เทากัน 3) สาขาวิชาที่ผลิตงานวิจัยเกี่ยวกับการอานมากที่สุดคือ 

บริหารการศึกษา คิดเปนรอยละ 18 4) ขอบขายของงานวิจัยเกี่ยวกับการอานที่มีผูศึกษามากที่สุด คือ     

การพัฒนาพฤติกรรมและนิสัยรักการอาน และสาขาวิชาหรือวิชาเอกที่ทําวิจัยครอบคลุมขอบขาย  

ของงานวิจัยมากที่สุด ไดแก บริหารการศึกษา คิดเปนรอยละ 32.47 โดยทําวิจัยครอบคลุมขอบขาย  

6 ดาน ไดแก ดานการพัฒนาพฤติกรรมและนิสัยรักการอาน ดานการพัฒนาครูเพื่อสงเสริมพฤติกรรม

การอานของนักเรียน ดานการศึกษาพฤติกรรมและนิสัยรักการอาน ดานการจัดการเรียนการสอนอาน 

ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และดานความคิดเห็นของครูที่มีตอนิสัยรักการอาน 5) รูปแบบการวิจัย 

ที่ใชในการทําวิจัยเกี่ยวกับการอานมากที่สุด คือ การวิจัยเชิงทดลอง คิดเปนรอยละ 32.00 สวนความ

หลากหลายของรูปแบบวิจัยตามสาขาวิชาหรือวิชาเอก พบวา บริหารการศึกษามีความหลากหลาย

ของรูปแบบวิจัยมากที่สุด 3 รูปแบบ ไดแก การสํารวจ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ และการวิจัยเชิงทดลอง 

6) วิธีการสุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเกี่ยวกับการอานมากที่สุด คือ การสุมอยางงาย คิดเปนรอยละ 34 

สวนสาขาวิชาหรือวิชาเอกที่มีการใชวิธีการสุมตัวอยางหลากหลายมากที่สุด คือ บริหารการศึกษาใช

การสุมตัวอยาง 4 วิธี ไดแก การสุมอยางงาย การสุมแบบแบงช้ัน การเลือกแบบเจาะจง และการศึกษา

จากประชาการ 7) เครื่องมือที่ใชในการวิจยัเกี่ยวกับการอานมากที่สุด คือ แบบสอบถาม คิดเปนรอยละ 

31.57 สวนสาขาวิชาหรือวิชาที่ใชเครื่องมือในการวิจัยหลากหลายมากที่สุด คือ การศึกษาปฐมวัย    

ใชเครื่องมือในงานวิจัยหลากหลายประเภทมากที่สุด 9 แบบ ไดแก แบบสังเกตพฤติกรรม แผนการจัด

กิจกรรม แบบสอบถาม แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ โปรแกรมสงเสริมนิสยัรกัการอาน แบบวัดความรู

ความเขาใจของผูปกครอง สารสัมพันธใหความรูผูปกครอง และแบบสํารวจ 8) สถิติที่ใชในการวิเคราะห

เกี่ยวกับการอานมากที่สุด คือ คาเฉลี่ย คิดเปนรอยละ 22.64 สวน สาขาวิชาหรือวิชาเอกที่ใชสถิติ         

ในการวิเคราะหอยางหลากหลายมากที่สุด คือ จิตวิทยาการศึกษา 9 ประเภท ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) Scheffé ถดถอยพหุคูณ สหสัมพันธ

เพียรสัน การวิเคราะหองคประกอบ และโมเดลลิสเรล 

ตีรณาหลวง ศรวงษา (2555) ไดวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช 

แบบฝกทักษะชุดภาษาเพื่อการสื่อสาร กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สําหรับ
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นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห 15 (เวียงเกาแสนภูวิทยาประสาท)

ตําบลเวียงอําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบวา 1) คาประสิทธิภาพ (E1/E2) แบบฝก

ทักษะ ชุดภาษาเพื่อการสื่อสาร กลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)สําหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 สูงกวาเกณฑที่กําหนด 80/80 และประสิทธิภาพ (E1/E2) มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 

84.21/84.60 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 36 คน โดยใช

แบบฝกทกัษะชุดภาษาเพื่อการสือ่สารกลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) หลังเรียน

สูงกวากอนเรียนคิดเปนรอยละ 16.74  

พลรบ พรายรักษา (2552) ไดศึกษาชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ  

มีประสิทธิภาพสูงโดยสูงกวาเกณฑที่ต้ังไว (80/80) และมีประสิทธิภาพในการพัฒนาความสามารถ         

ในการอานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี ใหสูงข้ึนกลาวคือ

นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

สูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จรัญญา จันทรขนิฐ (2556) ไดวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธ์ิดานทักษะการอานภาษาอังกฤษ

เพื่อความเขาใจของนักเรียนดวยวิธีสอนอานแบบบูรณาการของเมอรด็อกกอนการทดลองและหลงัการ

ทดลองแตกตางจากวิธีสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ระดับความพึงพอใจดาน

ทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนที่เรียนดวยวิธีการสอนอานแบบบูรณาการ

ของเมอรด็อกโดยภาพรวมมีความพึงพอใจในการเรียนอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.91    

คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากัน 0.24 ซึ่งมีคาอยูในระดับมากที่สุดเน่ืองจากวิธีสอนอานแบบบูรณาการ

ของเมอรด็อกเปนวิธีสอนที่มีข้ันตอนหลากหลายนักเรียนทุกคนสามารถปฏิบัติกิจกรรมที่แตกตางกัน

นักเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการเขารวมกิจกรรมการสอนทุกข้ันตอน 

จากการศึกษางานวิจัยดังกลาวผูวิจัยสรุปไดวา การพัฒนาคูมือพัฒนาทักษะการอาน

ภาษาอังกฤษ สงผลใหผูเรยีนมีผลสมัฤทธ์ิทางพฤติกรรมในการเรยีนภาษาอังกฤษสูงข้ึน มีเจตคติที่ดีตอ

การพัฒนาความรูดานทักษะการอานจากคูมือไปพัฒนาตนเองแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบฝก

ทักษะการอานภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพ เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจตอความสามารถในการ

อานภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางหลังจากเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ 

ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอนการใชแบบฝกที่สรางข้ึนการพัฒนาคูมือพัฒนาทักษะการ

อานภาษาอังกฤษ วิถีดังกลาวชวยใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการอาน ดานความรับผิดชอบตอตนเอง  

งานวิจัยตางประเทศ 

Boatright (2005) ไดทําการวิจัยความเปนไปไดของอุปสรรคของผูเรียนวิทยาศาสตรกับ

ความเขาใจและการสรุปความซึ่งอาจจะมีความเกี่ยวของกันกับใชกลยุทธในการอานและความมั่นใจ 

ในตนเองกลุมทดลองไดรับการสอนกลยุทธการอานเชิงเน้ือหาสาระกลุมควบคุมไดรับการสอน
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ตามปกติมีการเก็บขอมลูจากการทดสอบกอนและหลังเรยีนโดยมีการวัดความเขาใจและการสรุปความ

ของผูเรียนผลการทดลองพบวากลุมทดลองสามารถสรุปความไดชัดเจนกวากลุมควบคุมอยางมี

นัยสําคัญและจากการสํารวจอยางไมเปนทางการพบวาเมื่อใชการสอนเชิงการสอนเชิงเน้ือหาสาระ

ผูเรียนจะมีพัฒนาการการเรียนรูที่สูงข้ึน 

Cain, et al. (2005) รายงานการศึกษาขอมูลดานความสามารถในการตีความสํานวน   

ของเด็กอายุ 9 ขวบ ซึ่งมีความสัมพันธกับระดับความเขาใจในการอาน โดยไมคํานึงถึงระดับความยาก

ของสํานวนภาษา ไมคํานึงถึงการใชความเปนจริงหรือในวรรณกรรมและไมคํานึงถึงบริบทซึ่งเกิดรวมกับ

เน้ือเรื่องอื่นผลการศึกษาเปนไปตามที่คาดการณไวคือนักเรียนมีความสามารถดีกวาในการอธิบาย

ความของสํานวนในบริบทเมื่อเปรียบเทียบความเขาใจสํานวนที่เกิดข้ึนตามลําพังนักเรียนที่เขาใจได

มากและเขาใจไดนอยมีความสามารถไมแตกตางกันในดานความสามารถในการตีความสํานวนใน

บริบทแตผูที่มีความเขาใจนอยมีความสามารถที่ดวยกวาในการใชบริบทเพื่อเดาความหมายสํานวนที่

ยากและซับซอนอยางมีนัยสําคัญผลการศึกษาแสดงใหเห็นแหลงขอมูลที่มาซึ่งนักเรียนใชเพื่อตีความ 

Donna (2007) ไดศึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบเนนเน้ือหาสาระในโรงเรียนมัธยม

ทางสหรฐัอเมริกาตอนใตการวิจยัน้ีเพื่อนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อศึกษาการอานและการคิดในระดับสูง

ของนักเรียนเมื่อใชการสอนแบบเนนเน้ือหาสาระการศึกษาใชเวลา 6 เดือน การวิจัยเริ่มจากการสงัเกต

และการวิเคราะหรูปแบบการสอนที่ใชอยูประจําทํากับนักเรียนจํานวน 5 หองเรียน ประเด็นการวิจัย

มุงไปที่กิจกรรมของครูและนักเรียนที่มีตอบทเรียน เชน การเลาเรื่อง การตีความ การสรุปความ ฯลฯ 

ในการวิจัยครั้งน้ีมีครูจํานวน 5 คน และผูชวยวิจัยอีก 2 คน ซึ่งมีสวนรวมในการวางแผนการสอน   

โดยมุงเปาหมายไปที่การพัฒนาการพูดสื่อความระหวางครูและนักเรียนและนักเรียนกับนักเรียนมีการ

อัดเทปวีดีโอการจดบันทึกการปรึกษาหารือระหวางครูและนักเรียนและแบบสอบถามที่นักเรียนกรอก

นําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหผลการวิจัยพบวาการสอบแบบเนนเน้ือหาสาระชวยใหนักเรียนมีทักษะ

การอานและการคิดในระดับสูงเรียนดีข้ึนครูผูสอนมีความพึงพอใจกับการสอนดังกลาว 

Espin, et al. (2005) ศึกษาการวัดผลโดยใชหลักสูตรเปนฐานในการเรียนแบบเน้ือหาสาระ 

(Content area) กลุมตัวอยางจํานวน 58 คน แบงเปน 2 กลุม ซึ่งเปนนักเรียน เกรด 7 ที่เรียนวิชา

สังคมศึกษา ผลวิจัยพบวานักเรียนกลุมที่วัดผลดานการอานมีความกาวหนาอยางชัดเจน จากการวิจัย

ยังพบวามีความสัมพันธระหวางอัตราความกาวหนาที่เกิดข้ึนกับนักเรียนที่วัดผลการอานคําศัพทกับ

นักเรียนที่เรียนธรรมดา 

Glenn (2005) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาภาษาอังกฤษและความคิดรวบยอดโดยรวม

โดยใชวิธีสอนแบบเชลเตอร จุดประสงคของการวิจัยน้ีเพื่อดูการเรียนรูภาษาอังกฤษกลุมตัวอยางเปน

นักเรียนที่พูดภาษาสเปน 30 คนระดับช้ันมธัยมศึกษาปที่ 4 สายการเรียนแบบสองภาษาของโรงเรียน

รัฐบาลในเมืองนิวยอรกในจํานวนกลุมตัวอยางน้ีรอยละ 90 มาจากสาธารณรัฐโดมินิกันและรอยละ 10 
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มาจากประเทศอื่น ๆ ในอเมริกาใตระยะเวลาที่ใชทดลอง 8 สัปดาห กลยุทธที่ใชสอนเปนแบบเชลเตอร 

(Sheltered Content Approach) เพื่อหาแนวคิดหลักและไดขยายทักษะทางภาษาผลการวิจัยพบวา

กลุมตัวอยางมีความรูความสามารถเพิ่มข้ึนในการใชภาษาอังกฤษไดพัฒนาความรูความสามารถดาน

วิชาการมากข้ึนมีการพัฒนาความคิดรวบยอดกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอกลยุทธการสอนทั้งทาง 

ดานเน้ือหา ภาษา และการสอนแบบมีปฏิสัมพันธมีความพึงพอใจตอครูผูใหความสะดวกนอกจากน้ี

ผูเรียนยังไดเช่ือมโยงความคิดหลักและศัพทใหม ๆ จากความรูเดิมงานวิจัยน้ีบงช้ีวาการใชวิธีการสอบ

แบบเชลเตอรไดชวยพัฒนาภาษาและเน้ือหาของกลุมตัวอยางอยางไรก็ตามผูวิจัยระบุวางานวิจัยน้ีได

กระทํากับกลุมตัวอยางขนาดเล็กและไมมีกลุมควบคุมจึงยังไมสามารถหาเหตุและผลไดอยางชัดเจน

มากไปกวาน้ี 

Hall (2005) มหาวิทยาลัยมิชิแกน ไดทําการวิจัยบทเรียนที่ใชในการเรียนการสอนที่เนน

เน้ือหาสาระซึ่งใชการผูเรียนที่มีปญหาดานการอานดําเนินการในโรงเรียนขนาดกลาง 3 โรงเรียน         

ซึ่งนักเรียนมปีญหาดานการอาน สอดโดยครูผูสอนเนนเน้ือหาจํานวน 3 คน ผลการวิจัยพบวา การอาน

ของผูเรียนไดรับผลกระทบจากองคประกอบหลายอยางเชนทัศนะคติเกี่ยวกับตนเองของผูเรียนและ

ความคาดหวังที่ผูเรียนตองการใหครูและเพื่อน ๆ มีตอตนเองครูผูสอบพบวานักเรียนตองการความ

ชวยเหลือเพิ่มเติมในการอานเพื่อความเขาใจอยางไรก็ตามปญหาที่ผูเรียนพบในการอานอาจมีผลตอ

พฤติกรรมเฉพาะเชนการใชกลยุทธการอานเพื่อความเขาใจหรือการขอความชวยเหลือในขณะอาน 

จากการวิจัยใหขอคิดวาครูผูสอนอาจตองมีความเขาใจมากข้ึนในดานแนวคิดที่ผูเรียนมีตอการอาน

นอกจากน้ีครูผูสอนจําตองพัฒนาความเขาใจของผูเรียนดวยรวมถึงครูตองรูวาผูเรียนมีมุมมองตอ

ตนเองอยางไรในฐานะผูอาน 

Park (2005) ทําการศึกษาผลกระทบของการใชกลยุทธการอานที่เนนเน้ือหาสาระที่มีตอ

ความสําเร็จในการเรียนของนักเรียนที่เรียนเกษตรกรรมวิทยาศาสตรที่มหาวิทยาลัยฟลอริดา งานวิจัย

เปนการเปรียบเทียบการสอนอานที่เนนเน้ือหาสาระกับการสอนตามปกติ พบวานักเรียนกวารอยละ 

60 มีผลการอานอยูในระดับตํ่าจากการทดสอบวัดความเขาใจขณะที่รอยละ 11.6 มีผลการอาน            

อยูในระดับสูง นอกจากน้ีนักเรียนโดยทั่วไปขาดแรงจูงใจในการอาน เน่ืองจากการสอนเกษตรกรรม

วิทยาศาสตรที่ผานมาใชวิธีการสอนที่เนนเน้ือหาสาระนอยมากเพราะผูสอนมีความรูเกี่ยวกับการจัด 

การเรียนการสอนดังกลาวจํากัดและไมมีความมั่นใจเพียงพอในการสอนอานดังกลาว การทดลองน้ีทํา

ใหเห็นวาควรนําการสอนแบบเนนเน้ือหาสาระมาใชในช้ันเรียนใหมากข้ึน 

Robinson (2005) ไดทําการวิจัยเรื่องการรับรูของผูบริหารโรงเรียนมัธยมที่มีตอการสอน

อานที่เนนเน้ือหาสาระและโปรแกรมการอานจุดประสงคเพื่อศึกษาการรับรูของผูบริหารเกี่ยวกับ   

การอานและบทบาทในฐานะที่เปนผูนําดานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยผูบริหาร

โรงเรียนกวา 500 คนในรัฐมิซซูรี (Missouri) จะไดรับแบบสํารวจและจากการเก็บขอมูลคืนมีผูกรอบ
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แบบสอบถามและตอบคืนมารอยละ 70 ซึ่งกลุมตัวอยางเปนผูอํานวยการจากโรงเรียนขนาดเล็ก  

ขนาดกลางและขนาดใหญ ผลการวิจัยพบวาผูบริการที่คุนเคยและมีประสบการณดานการสอนอาน      

ที่เนนเน้ือหาสาระสวนใหญจะเห็นคุณคาการอานและมีการสงเสริมกิจกรรมดังกลาวในโรงเรียน

มากกวาผูบริหารที่ไมเคยมีประสบการณดานน้ีจากผูที่กรอบแบบสอบถามพบวา รอยละ 18 เคยเขา

รับการอบรมการเรียนการสอนที่เนนเน้ือหามากอนอีกรอยละ 6.2 เคยสอนดวยวิธีน้ีมากอน 

Nicole (2010) ไดวิจัยเรื่องการศึกษาสํารวจถึงความสัมพันธระวางเจตคติในการอานและ

ความถ่ีของการอานของนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเดียวกัน เมืองโอไฮโอ จํานวนทั้งสิ้น   

50 คน แบงเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 24 คน และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 

จํานวน 26 คน โดยใชแบบสอบถามวัดเจตคติและแบบสอบถามวัดความถ่ีในการอานผลการสํารวจ

พบวาคะแนนความสัมพันธระหวางเจตคติในการอานและความถ่ีของการอานโดยรวมลดลง 

Elizabeth (2011 : 15 - 24) ไดวิจัยเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการอานและการ

อานจับใจความของคูแฝดที่มีอายุ 6 ปข้ึนไป จํานวนทั้งสิ้น 421 คู โดยใชแบบสอบถามวัดแรงจูงใจ  

ในการอานและแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิการอานจับใจความ ผลปรากฏวาพันธุกรรมและสภาพ

สิ่งแวดลอมมีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการอานและการอานจับใจความอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

จากการศึกษางานวิจัยดังกลาวผูวิจัยสรุปไดวา การพัฒนาคูมือพัฒนาทักษะการอาน

เกี่ยวของกับผลสัมฤทธ์ิดานทักษะการอานภาษาอังกฤษ ในการเรียนรูคําศัพทไดพัฒนาการจําและ

เขาใจเทคนิควิธีการตาง ๆ ชวยใหมีมโนคติสัมพันธสามารถจับใจความสําคัญไดดีกวาการศึกษาจาก

คูมือพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษฯชวยใหผูเรียนอานบทอานไดเขาใจ และสามารถระลึกเน้ือ

เรื่องที่อานไดดีกวากอนเมื่อยังไมไดรับการเรียนรูดวยวิธีการเรียนรูจากคูมือฯ ช้ีแนะการปูพื้นความรู

การอานที่เนนที่ผูเรียนเปนสําคัญใชความสามารถหลายดานเขียนรวบรวมเขาดวยกันเพื่อแกปญหา

และเปนการสอดแทรกโดยใชยุทธวิธีกระบวนการคิดทางภาษาซึ่งผูเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง

จะมีผลตอความเขาใจในการอานที่สูงข้ึน 

 


