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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะเสริมการอ่าน
ภาษาอังกฤษด้วยกลวิธีอภิปัญญา 2) เปรียบเทียบความสามารถทางการอ่านของนักศึกษาก่อนและหลังใช้
แบบฝึกทักษะเสริมการอ่านภาษาอังกฤษด้วยกลวิธีอภิปัญญา 3) ศึกษาการใช้กลวิธีอภิปัญญาในการอ่าน
ของนักศึกษา 4) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อแบบฝึกทักษะเสริมการอ่านภาษาอังกฤษด้วย
กลวิธีอภิปัญญา กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
จานวน 30 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะเสริมการอ่านภาษาอังกฤษด้วย
กลวิธีอภิปัญญา จานวน 8 บท 2) แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษก่อนและหลัง
เรียน 3) แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการใช้กลวิธีอภิปัญญาในการอ่า นซึ่งประกอบด้วย ข้อคาถาม 10 ข้อ 4)
แบบสอบถามความคิดเห็น และ 5) แผนการสอน 8 แผน ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของแบบฝึก
ทักษะเสริมการอ่านภาษาอังกฤษฯ เท่ากับ 77.29/81.11 ถือว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือ 75/75 2)
ความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างหลังการใช้แบบฝึกทักษะเสริมการอ่าน
ภาษาอั ง กฤษฯ สู ง กว่ า ความสามารถทางการอ่ านภาษาอั ง กฤษก่ อ นใช้ แ บบฝึ ก ทั ก ษะเสริ ม การอ่ า น
ภาษาอังกฤษฯอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ร ะดับ 0.05 3) นักศึกษาสามารถใช้กลวิธีอภิปัญญาในการอ่า น
ได้แก่ กลวิธีการวางแผน กลวิธีการตรวจสอบ และกลวิธีการประเมินผล 4) นักศึกษามีความคิดเห็นที่ดีต่อ
แบบฝึกทักษะเสริมการอ่านภาษาอังกฤษฯ ทั้ง 8 บท ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
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The purposes of the research were 1) to develop and test the efficiency of
English supplementary reading materials using metacognitive strategies for first year
students in the faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University; 2)
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to compare the students' English reading ability before and after studying the English
supplementary reading materials; 3) to study the students' using metacognitive strategies
in reading, and 4) to survey the students' opinions on the materials. The subject
consisted of 30 first year students of Engineering and Industrial Technology Faculty,
Silpakorn University, Sanamchan Campus, Nakhon Pathom Province, during the second
academic years 2011. The instruments used for gathering data consisted of: 1) eight units
of English supplementary reading materials using metacognitive strategies; 2) an English
proficiency test of reading was used as a pretest and posttest; 3) an interview form of
using metacognitve strategies in reading; 4) a questionnaire was used for surveying the
subjects' opinions on the efficiency of the constructed materials and 5) lesson plan 8
lessons. The experiment on English supplementary reading materials using metacognitive
strategies was conducted during 20 hours sessions over a five-week period. The results of
the study were as follows: 1) The efficiency of the materials was 77.29 and 81.11 percent
for the reading practice tests and the posttest, respectively. This means that the
constructed materials exceeded the expected criterion (75/75).; 2) The students' reading
ability after studying the English supplementary reading materials was significantly higher
than before studying the English supplementary reading materials at the 0.05 level.; 3)
The students were able to use metacognitive strategies in reading: planning strategy,
monitoring strategy, and evaluation strategy. and 4) The students' opinions on the eight
units toward the English supplementary reading materials were highly positive.
บทนา
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ทักษะการอ่านเป็นทักษะที่สาคัญ (นาฏนัดดา พงศ์ประดิษฐ์
2004: 1) เป็นทักษะที่จาเป็นที่สุดและใช้มากที่สุด (Grabe, 1991: 375-376) และมีความจาเป็นสาหรับ
คนไทยในการศึกษาทุกๆระดับ ซึ่ง Finocchiaro and Banomo (1973: 149) สรุประดับความจาเป็น
ของทักษะการอ่านภาษาอังกฤษต่อการศึกษาระดับอุดมศึกษา ดังนี้ ระดับประถมศึกษา การอ่านควรเป็น
ร้อยละ 15 การฟัง-การพูด ร้อยละ 80 การเขียน ร้อยละ 50 ระดับมัธยมศึกษา การอ่านควรเป็นร้อยละ
40 การฟัง-การพูด ร้อยละ 45 การเขียน ร้อยละ 15 และระดับอุดมศึกษา การอ่านควรเป็นร้อยละ 50
การฟัง-การพูด ร้อยละ 30 การเขียน ร้อยละ 20 แสดงให้เห็นว่าเมื่อศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นทักษะการ
อ่านยิ่งมีความจาเป็นมากขึ้น เนื่องจากผู้เรียนต้องอ่านตาราเรียนภาษาอังกฤษ บทความทางวิชาการ
งานวิจัย เพื่อการค้นคว้าเพิ่มเติม (สุดใจ จันทร์คง, 2545: 1) สอดคล้องกับวิสาข์ จัติวัติ (2543: 3) ที่กล่าว
ว่า ผู้เรียนปริญญาตรี ปริญญาโท มีความจาเป็นต้องอ่านตาราภาษาอังกฤษ โดยหัวใจสาคัญของการอ่าน
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คือความสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่อ่าน ทั้งนี้ ผู้เรียนยังต้องใช้ทักษะการอ่านเพื่ออ่านเพื่อตัดสิน และประเมิน
ความน่าเชื่อถือของสิ่งที่ได้อ่าน
จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้ทราบว่าทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่สาคัญและและ
จาเป็นมากยิ่งขึ้นเมื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา แต่ในทางกลับกันความสามารถทางการอ่านของผู้เรียน
ยังอยู่ ในระดับ ต่ากว่าเกณฑ์และต้องได้รั บ การปรับปรุง ซึ่งจากผลการสอบวัดความรู้ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายที่ทบวงมหาวิทยาลัยจัดสอบทุกปี โดยมากกว่าครึ่งหนึ่งของจานวนข้อในข้อสอบ
เป็นการวัดความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจของผู้เรียน ซึ่งผลการวิเคราะห์สถิติคะแนนสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET, 2552 ) ปรากฏว่า วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ผู้สอบทาคะแนนได้คะแนน
ต่าที่สุด โดยค่าคะแนนเฉลี่ยคือ 23.98 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งจากจานวนผู้สอบ
352,805 คน มีจานวนผู้สอบที่ได้คะแนนต่ากว่าครึ่ง 338,440 คน (สานักงานทดสอบการศึกษาแห่งชาติ ,
2552) จากข้อมูลเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า ผู้เรียนที่จะเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษามีความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษต่า และควรจัดการเรียนการสอนอ่านเพื่อแก้ไขและพัฒนาทักษะการอ่านของผู้เรียนเมื่อ
ศึกษาในระดับอุดมศึกษา(สิตา ทายะติ, 2551: 1-2)
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ให้ความสาคัญกับการ
แก้ปั ญหาและพัฒนาทักษะการอ่านของนักศึกษา ดังปรากฏ งานวิจัยของธัญลั กษณ์ เพียรจัด (2547)
พบว่า ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สูง
กว่าก่อนการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ใน อีกทั้ง งานวิจัย
ของลลนา ปฐมชัยวัฒน์ (2550) พบว่า ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของ
นักศึกษาหลังการใช้แบบฝึกเสริมการอ่านภาษาอังกฤษด้วยตนเอง สูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึกเสริมการอ่าน
ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง จากผลการศึกษางานวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยพบว่างานวิจัยเกี่ยวกับ การสร้าง พัฒนา
บทเรียนและแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร มีจานวนจากัด ประกอบ
กับผู้วิจัยสอนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
จังหวัดนครปฐม ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 080 178 ซึ่งผู้วิจัยพบว่า การเรียนการสอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 ในแต่ละภาคการศึกษามีจานวนผู้เรียนห้องละประมาณ 30-40 คน โดยผู้สอน
จะต้องศึกษาทักษะทั้ง 4 ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในระยะเวลาที่กาหนด คือ 4 คาบ
ต่อสัปดาห์ นอกจากเวลาที่จากัดซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทักษะทางการเรียนภาษาอังกฤษแล้ว การ
ฝึกฝนทักษะทั้ง 4 โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะด้านการอ่านของผู้เรียนไม่สามารถกระทาได้อย่างเพียงพอและ
ไม่ได้รับการฝึกกลวิธีการอ่าน (Reading strategies) ที่สาคัญอย่างถูกต้อง ทั้งๆที่การเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 เน้นทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจของผู้เรียน ดังคาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน 2 กล่าวคือ เพื่อทบทวนและฝึกการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียน ซึ่งนักศึกษาได้เรียนมาแล้วในชั้นมัธยมศึกษา ฝึกการฟัง การพูดในเรื่อ งทั่วไป เน้นฝึกทักษะ
การอ่านซึ่งจาเป็นในการศึกษาระดับอุดมศึกษาและฝึกการเขียนให้สัมพันธ์กับเอกสารที่อ่าน(มหาวิทยาลัย
ศิลปกร, 2555: 59) จากสาเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงต้องการจัดรูปแบบการเรียนการสอนอ่านที่มาพัฒนา
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ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาเพื่อให้ นักศึ กษาเป็นผู้ อ่านที่พึ่งตนเองได้ โดย
นักศึกษาสามารถนาทักษะและกลวิธีในการอ่านกลวิธีต่างๆที่ได้เรียนไปใช้ในการเรียนอ่านภาษาอังกฤษ
รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 หรือการอ่านบทความหรือสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ ในสาขาการศึกษาของตนเอง
ตลอดจนการนาทักษะกลวิธีการอ่านไปใช้ ในในชีวิตจริงหลังจบการศึกษา โดยกลวิธีในการอ่านที่ทาให้
ผู้เรียนกลายเป็นผู้อ่านที่ประสบความสาเร็จในการอ่านด้วยตนเองกลวิธีหนึ่งคือ กลวิธีการอ่านที่เน้นทักษะ
ด้านความรู้ความคิด เพื่อใช้ในการควบคุมตนเองในการเรียนรู้และกระทากิจกรรม มีการวางแผนการอ่าน
อย่างเป็นระบบขั้นตอน รู้เป้าหมายของการอ่าน และวิธีการที่จะใช้กับการอ่านนั้นๆ มีการตรวจสอบความ
เข้าใจของตนเอง รวมถึงการประเมินผลการอ่านของตนเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดจากการอ่าน และ
หาแนวทางแก้ไขการอ่านของตนเอง ซึ่งลักษณะดังกล่าวมานี้คือลักษะของ กลวิธีอภิปัญญา (Wenden,
1985; Brown et al., 1983; Chamot and O Malley, 1987; O Malley and Chamot, 1990;
Oxford, 1990)”
กรอบแนวคิดในการสอนกลวิธีอภิปัญญาในการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจ ประกอบด้วย การ
วางแผน (Planning) การตรวจสอบ (Monitoring) และการประเมินผล(Evaluating) ในขั้นก่อนการอ่าน
ระหว่างการอ่าน และหลังการอ่าน (O'Malley and Chamot, 1990: 48) โดยการจัดการเรียนการสอน
อ่านด้วยกลวิธีอภิปัญญา ประกอบด้วยขั้นตอนสาคัญ 3 ขั้นตอน ได้แก่ (Oxford, 1990: 244-252,
Wenden, 1985: 174-175) ขั้นตอนที่ 1 คือ การวางแผนการเรียนรู้ (planning) คือ การกาหนด
วัตถุประสงค์และขั้นตอนของการเรียนรู้เพื่อที่จะตัดสินใจว่าผู้เรียนต้องการเรียนรู้สิ่งใดและจะเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพด้วยกลวิธีใด ขั้นตอนที่ 2 คือ การควบคุมและตรวจสอบการใช้ภาษา (monitoring) ได้แก่
การทบทวนความสนใจที่มีต่อการเรียนรู้ ความเข้าใจข้อมูลหรือผลผลิ ตที่เกิดขึ้นขณะนั้น การควบคุมการ
ใช้ภาษาช่วยให้ผู้เรียนทราบข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาของตนและเรียนรู้จากข้อผิดพลาดนั้น ขั้นตอนที่ 3
คือ การประเมินผลการเรียนรู้ (evaluating) ได้แก่ การตรวจสอบความเข้าใจหลังการทากิจกรรมทาง
ภาษาหรือการประเมินผลผลิตทางภาษาที่เกิดขึ้น การประเมินทาให้ผู้เรียนทราบความก้าวหน้าของตนเอง
จากประโยชน์ของกลวิธีอภิปัญญา ส่งผลให้มีงานวิจัยมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เกี่ยวกับกลวิธีอภิปัญญาในการอ่านซึ่งเป็นรูปแบบการสอนอ่านที่นามาใช้ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจนถึง
ระดับอุดมศึกษา อาทิเช่น สุดใจ จันทร์คง (2550: 76) ได้ทาการวิจัยและทาการวิจัยพบว่า การสอนกลวิธี
อภิปัญญาในการอ่านช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนั กเรียนทั้งกลุ่มเก่งและกลุ่ม
อ่อน ตลอดจนผู้เรียนทั้งสองกลุ่มมีความสามารถในใช้กลวิธีอภิปัญญาสาหรับการอ่านเพื่อความเข้าใจ
สูงขึ้นกว่าก่อนฝึก Camahalan (2006: 13-15) ได้ทาการวิจัยและพบว่า การฝึกกลวิธีอภิปัญญาทาให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านสูงขึ้น และ Eiler and Pinkley (2006: 13-29 ) ได้ทาการวิจัยและพบว่า
การสอนกลวิธีอภิปัญญาเป็นวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาความสามารถในการอ่านของนั กเรียน
ให้สูงขึ้น เป็นต้น
จากการรวบรวบกรอบแนวคิดของกลวิธีอภิปัญญา โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยดังกล่าว
พบว่า การสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีอภิปัญญาเป็นกลวิธีที่สามารถพัฒนาความเข้าใจในการอ่าน
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ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นทักษะที่สามารถฝึกและพัฒนาให้เกิดในตัวผู้เรียน และเป็นกลวิธีที่ไม่ได้สอนให้
จดจ า และเป็ น กลวิ ธี ใ นการอ่ า นที่ ส าคั ญ ส าหรั บ ผู้ เ รี ย นที่ เ รี ย นภาษาอั ง กฤษเป็ น ภาษาต่ า งประเทศ
(Everson et. al., 1997: 46) เนื่องจากผู้เรียนจาเป็นต้องอ่านตาราเรียน บทอ่าน เอกสารหรือสิ่งพิมพ์
ต่างๆ ที่มีทั้งสิ่งที่ผู้เรียนเคยอ่านและไม่เคยอ่าน ซึ่งล้วนตีพิมพ์ด้วยภาษาอังกฤษ ดังนั้นผู้อ่านที่อ่านด้วย
กลวิธีอภิปัญญาสามารถประสบผลสาเร็จในการอ่านด้วยตนเอง เพราะเป็นกลวิธีในการอ่านที่สอนให้ใช้
ทักษะด้านความรู้ ความคิด ใช้การควบคุมตนเองในการเรียนรู้และกระทากิจกรรม มีการวางแผนการอ่าน
อย่างเป็นขัน้ ตอน รู้เป้าหมายของการอ่าน และวิธีการที่จะใช้กับการอ่านนั้นๆ มีการตรวจสอบความเข้าใจ
ของตนเอง รวมถึง การประเมิน ผลการอ่านของตนเพื่อปรับปรุงแก้ไขส่ ว นที่บกพร่องและหาแนวทาง
พัฒนาการเรียนรู้ของตนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น (Hiemstra, 1994: 87-88) อีกทั้งผู้วิจัยคาดหวังว่าการนากลวิธี
อภิ ปั ญ ญามาใช้ ใ นการเรี ย นการสอนอ่ า นแก่ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี 1คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นผู้เรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ สามารถเพิ่มความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของผู้เรียน ตลอดจนผู้ เรียน
สามารถนาทักษะการอ่านด้วยกลวิธีอภิปัญญาที่ได้เรียนไปปรับใช้ในสายวิชาชีพของแต่ละคน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะเสริมการอ่านภาษาอังกฤษฯ ที่สร้างขึ้น
ให้ได้ตามเกณฑ์ 75/75 (ชัยยงศ์ พรหมวงศ์ และคณะ, 2523:35)
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนและหลังได้รับ
การฝึกโดยใช้แบบฝึกทักษะเสริมการอ่านภาษาอังกฤษฯที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
3. เพื่อศึกษาการใช้กลวิธีอภิปัญญาในการอ่านของนักศึกษา
4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อแบบฝึกทักษะเสริมการอ่านภาษาอังกฤษฯ
สมมติฐานการวิจัย
1. แบบฝึกทักษะเสริมการอ่านภาษาอังกฤษฯ ที่สร้างผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
75/75 (ชัยยงศ์ พรหมวงศ์ และคณะ, 2523:35)
2. ความสามารถในการอ่า นของนักศึก ษาหลั งเรีย นโดยใช้แบบฝึ กทั กษะเสริมการอ่ า น
ภาษาอังกฤษฯ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ดีกว่าความสามารถทางการอ่านก่อนการเรียน
3. นักศึกษาใช้กลวิธีอภิปัญญาในการอ่าน ได้แก่ กลวิธีการวางแผน กลวิธีการตรวจสอบ และ
กลวิธีการประเมินผล
4. นักศึกษามีความเห็นต่อแบบฝึกทักษะเสริมการอ่านภาษาอังกฤษฯ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นอยู่ใน
ระดับดี
วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีรายละเอียดแบ่งตามเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังนี้
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1.1 การพัฒนาแบบฝึกทักษะเสริมการอ่านภาษาอังกฤษด้วยกลวิธีอภิปัญญาสาหรับ
นักศึก ษาชั้ น ปีที่ 1 คณะวิศ วกรรมศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิท ยาลั ยศิล ปากร
มีรายระเอียดดังนี้
1.1.1 ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ แ ละน าหั ว เรื่ อ งบทอ่ า นจากหนั ง สื อ แบบเรี ย นรายวิ ช า
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 โดยผู้วิจัยนาหัวเรื่องที่ได้มาใช้สาหรับคัดเลือกบทอ่านเพื่อนามาพัฒนาแบบฝึก
เสริมการอ่านภาษาอังกฤษด้วยกลวิธีอภิปัญญา
1.1.2 ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์หลักสูตรและคาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2551 ซึ่งมีคาอธิบาย
รายวิชาดังนี้ เพื่อทบทวนและฝึกการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน ซึ่งนักศึกษาได้เรียนมาแล้วในชั้นมัธยมศึกษา ฝึกการฟัง การพูดในเรื่องทั่วไป เน้นฝึกทักษะการอ่าน
ซึ่งจ าเป็ น ในการศึกษาระดับ อุดมศึกษา และฝึ กการเขี ยนให้ สั มพันธ์กับเอกสารที่อ่าน (มหาวิทยาลั ย
ศิลปากร ศึกษาศาสตร์, 2551: 59) ประกอบกับผู้วิจัยนาจุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษหลัก
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เฉพาะที่เกี่ย วข้องกับการพัฒนาทักษะการอ่านกล่าวคือ จับใจความสาคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ
ตีความและแสดงความคิดเห็นจากการอ่าน ใช้ภาษาต่างประเทศในการค้นคว้า สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น ค้นคว้า รวมรวม วิเคราะห์ สรุปความรู้ ข้อมูล
ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ (กรมวิชาการ 2551: หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2551, 226-227)
1.1.3 ศึกษาวิเคราะห์ ทักษะและเทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษที่นักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจาเป็นต้องใช้ในการอ่านเอกสารภาษาอังกฤษประกอบ
บทเรียน และสรุปทักษะและเทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษที่จาเป็นสาหรับนักศึกษา โดยศึกษา วิเคราะห์
จากเอกสาร ตาราTeaching Reading Skills in a Foreign Language โดย Christine Nuttall (2005)
English for Specific Purpose โดย Kennedy, Chris and Bolitho, Rod (1985) Developing
Reading Skills โดย Francoise Grellet (2001) และ เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดย
สมุทร เซ็นเชาวนิช (2542)
1.1.4 ศึกษา สังเคราะห์กลวิธี เทคนิคการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยกลวิธี
อภิปัญญา เพื่อสรุปและนามาใช้เป็นกลวิธีในการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยสังเคราะห์จากตารา Learning
Strategies in Second Language Acquisition โดย O'Malley, J.M., and Chamot, A.U. (1990),
Principles and Practices of Teaching Reading โดย Heilman, Blair and Rupley (1994), How to
incorporate comprehension monitoring strategies into basal reader instruction โดย Schmit and
Baumann (1986) และ Interactive teaching to improve independent learning from text โดย
Palincsar, A.S.(1986)
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1.1.5 ศึกษาหลักการและขั้นตอนการสร้างแบบฝึก และการพัฒนาสื่อการสอนจาก
Nunan (2005) เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบฝึกเสริมการอ่าน
1.1.6 สร้างแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาอังกฤษด้วยกลวิธีอภิปัญญา จานวน 8 บท
โดยผู้วิจัยเรียบเรียงเนื้อหาและกิจกรรมทางการอ่านของแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาอังกฤษด้วยกลวิธีอภิ
ปัญญา
1.1.7 น าแบบฝึ กเสริมการอ่านภาษาอังกฤษด้วยกลวิธีอภิปั ญญาที่ได้จากการ
วิเคราะห์กลวิธีสอนอ่านเพื่อความเข้าใจด้วยกลวิธีอภิปัญญาที่ได้ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ชาว
ต่างประเทศ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3ท่านตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขความถูกต้อง และความเหมาะสมของ
ระดับความยาก
1.1.8 นาแบบฝึกทักษะเสริมการอ่านภาษาอังกฤษด้วยกลวิธีอภิปัญญาที่ได้รับการ
ปรั บ ปรุ ง ตามความคิ ด เห็ น ของผู้ เ ชี่ ย วชาญทั้ ง 3ท่ า น มาหาประสิ ท ธิ ภ าพของแบบฝึ ก เสริ ม การอ่ า น
ภาษาอังกฤษด้วยกลวิธีอภิปัญญา โดยกาหนดเกณฑ์ 75/75 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์และคณะ, 2523)
1.2 การพัฒนาแบบทดสอบความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษ มีรายระเอียดดังนี้
1.2.1 ศึ ก ษาแนวการสร้ า งแบบทดสอบจากหนั ง สื อ เทคนิ ค การสร้ า งข้อ สอบ
ภาษาอังกฤษของ อัจฉรา วงศ์โสธร (2539), Class Testing ของ Heaton (1990) และ Language Test
Construction and Evaluation ของ Alderson et al. (1995)
1.2.2 กาหนดจุดประสงค์การสอบโดยพิจารณาจากจุดประสงค์การเรียนรู้
1.2.3 สร้างตารางกาหนดเนื้อหาข้อสอบ (table of test specification) โดย
ประมวลเนื้อหาสาระจากตารางโครงสร้างเนื้อหาของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษทั้ง 8 บท
1.2.4 นาตารางกาหนดเนื้อหาข้อสอบที่ได้ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญการสอนภาษาอังกฤษตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและนาข้อเสนอแนะต่างๆที่ได้
รับมาปรับปรุงแก้ไขตารางกาหนดเนื้อหาข้อสอบให้เหมาะสม
1.2.5 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษจากตาราง
กาหนดเนื้อหาข้อสอบจานวน 1 ฉบับ จานวน 80 ข้อ ซึ่งเป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก (Multiple Choice
Test) แล้วนาข้อสอบทั้ง 80 ข้อ มาทาการคัดเลือกข้อที่เป็นไปได้ตามเกณฑ์จานวน 30ข้อ โดยพิจารณา
จากค่าความยากง่ายและค่าอานาจจาแนกตามเกณฑ์
1.2.6 นาแบบทดสอบที่สร้างขึ้นทั้ง 80 ข้อ ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนภาษาอังกฤษจานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาและ
ความสอดคล้องของจุดประสงค์ของการสอบกับข้อสอบที่สร้างขึ้นเพื่อตรวจสอบประเมินความเที่ยงตรง
ของเนื้อหาของข้อสอบตามแบบประเมินค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา
1.2.7 นาข้อมูลที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบ และนาผลการ
ประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาคานวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช, 2536: 465)
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1.2.8 นาผลการพิจารณาในหัวข้อที่มีค่า IOC ต่ากว่า 0.5 มาพิจารณาปรับปรุง
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ จากนั้นนาแบบทดสอบที่แก้ไขแล้วให้อาจารย์ชาว
ต่างประเทศตรวจความถูกต้องของภาษาของข้อสอบทั้ง 80 ข้อ
1.2.9 นาข้อสอบที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองกับศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไปใช้กับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 72 คน
1.2.10 นาคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย ค่าอานาจจาแนกและค่า
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel โดยคัดเลือกเฉพาะข้อสอบ
ที่มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.2-0.8 ค่าความเชื่อมั่นตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไป จานวน 30ข้อ ใช้เวลา 45 นาที
ค่าความเชื่อมั่นแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.88
1.3 แบบสัมภาษณ์การใช้กลวิธีอภิปัญญาในการอ่านในขั้นก่อนการอ่าน ระหว่างการ
อ่าน และหลังการอ่านของนักศึกษา
1.3.1 สร้างข้อคาถามผู้วิจัยใช้ลักษณะข้อคาถามของการใช้กลวิธีอภิปัญญาในการ
อ่านโดยได้มาจากการสังเคราะห์การสอนอ่านเพื่อความเข้าใจด้วยกลวิธีอภิปัญญา ของ O'Malley and
Chamot (1990) Heilman, Blair , and Rupley (1994) Schmit and Baumann (1986) และ Brown
and Palincsar (1982)
1.3.2 นาแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
แนะนา แล้วนามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลด้านการใช้กลวิธีอภิปัญญาในการอ่าน
1.3.3 น าแบบสั มภาษณ์ที่ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขมาใช้กับนักศึกษารายบุคคลและ
นักศึกษากลุ่มเล็กโดยสัมภาษณ์นักศึกษาหลังทาแบบทดสอบรายบทแต่ละบทรวม 8 บท ด้วยตนเอง
หลังจากนั้นจึงรวบรวมข้อบกพร่องและข้อที่ไม่ชัดเจนของนักศึกษาเพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์
1.3.4 นาแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้กับนักศึกษากลุ่มตัวอย่างจานวน
30 คนในขั้นทดลอง โดยผู้วิจัยทาการสัมภาษณ์นักศึกษาด้วยตนเองหลังนักศึกษาทาแบบทดสอบรายบท
แต่ละบท รวมทั้งหมด 8 บท
1.4 การพัฒนาแบบสอบถามความคิดเห็นต่อแบบฝึกทักษะเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ
ด้วยกลวิธีอภิปัญญา มีรายระเอียดดังนี้
1.4.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นตามวิธีของ Likert จากหนังสือ
ของพวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2531)
1.4.2 สร้างแบบทดสอบถามความคิดเห็นตามวิธีการสร้างข้างต้น จานวน 30 ข้อ
โดยสร้างข้อความที่แสดงความคิดเห็นต่อกิจกรรมการอ่านและแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน ซึ่งดูจากการ
วิเคราะห์กรอบเนื้อหาสาระ รูปแบบของบทเรียน ความสอดคล้องของหัวเรื่อง จุดประสงค์และหน้าที่
ภาษา รวมทั้ ง ขั้ น ตอนการจั ด กิ จ กรรมและการประเมิ น ผล โดยก าหนดค่ า ระดั บ ของข้ อ ค าถามใน
แบบทดสอบเป็น 5ระดับ ตามเกณฑ์ของ Likert (1986: 47 quoted in Best 1986: 181)
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1.4.3
น าแบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ น ไปให้ อ าจารย์ ผู้ ค วบคุ ม วิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็ นพิจารณาเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของคาถาม
และรูปแบบของภาษา
1.4.4 นาแบบสอบถามความคิดเห็นที่ได้ปรับปรุงแก้ไขมาใช้กับนักศึกษารายบุคคล
และนักศึกษากลุ่มเล็ก โดยให้นักศึกษาทาแบบสอบถามความคิดเห็นหลังการเรียนจนครบ 8 บท หลังจาก
นั้นจึงรวบรวมข้อบกพร่องและข้อที่ไม่ชัดเจนของนักศึกษาเพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามและนามา
หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม แบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient)
ของ Cronbach (1974: 161) ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.83
1.4.5 นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้กับนักศึกษากลุ่มตัวอย่างจานวน 30
คนในขั้นทดลอง โดยให้นักศึกษาทาแบบสอบถามความคิดเห็นหลังจากได้เรียนแบบฝึกทักษะเสริมการ
อ่านภาษาอังกฤษด้วยกลวิธีอภิปัญญา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแต่ละบท รวมทั้งหมด 8 บท
2. ขั้นการหาประสิทธิภาพบทเรียนก่อนทดลองจริง (Pilot study)
การหาประสิทธิภาพบทเรียนก่อนทดลองจริง เป็นการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ
เสริมการอ่านภาษาอังกฤษฯ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยใช้แนวคิดของ
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2520: 135 -139) คือ E1/E2 โดย E1 หมายถึง ค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของ
นักศึกษาทั้งหมดหลังทาแบบทดสอบประจาบทของแต่ละบท E2 หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้
จากการทาแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาทุกคนรวมกันหลังเรียน
ด้วยแบบฝึ กทักษะเสริมการอ่านภาษาอังกฤษฯ ที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้น การวิจัยครั้งนี้ผู้ วิจัยได้กาหนดเกณฑ์
ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะเสริมการอ่านภาษาอังกฤษไว้ที่ 75/75 โดยการหาประสิทธิภาพบทเรียน
ก่อนทดลองจริงแบ่งเป็น 2 ขัน้ ตอน ได้แก่ ขั้นทดลองรายบุคคล และขั้นทดลองกลุ่มเล็ก
2.1 ขั้นทดลองรายบุคคล (One-to-one tryout) เป็นการทดลองกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี อุ ตสาหกรรม จานวน 1 คน ที่ไม่ใ ช่กลุ่ ม ตัว อย่ าง โดยผู้ วิ จัยให้
นักศึกษาทาแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ซึ่งเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ ให้เวลา
ทดสอบ 45 นาที จากนั้ น นั ก ศึ ก ษาเรี ย นด้ ว ยแบบฝึ ก ทั ก ษะเสริ ม การอ่ า นภาษาอั ง กฤษฯ และท า
แบบทดสอบท้ายบท ทั้ง 8บท อีกทั้งรับการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการนากลวิธีอภิปัญญาไปใช้ในการอ่านเพื่อ
ทาแบบทดสอบท้ายบท หลังจากนั้น นักศึกษาทาแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ซึ่งเป็นแบบทดสอบ
ฉบั บ เดีย วกับ ข้อสอบก่อนเรี ย นมีจ านวน 30 ข้อ ใช้เวลา 45 นาที จากนั้นนาคะแนนที่ได้จากการท า
แบบทดสอบประจ าบทในทุ ก บทเรี ย นและคะแนนจากแบบทดสอบความสามารถทางด้ า นการอ่ า น
ภาษาอังกฤษหลังเรียนมาคานวณหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะเสริมการอ่านภาษาอังกฤษด้วยกลวิธี
อภิปัญญา ซึ่งค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะเสริมการอ่านภาษาอังกฤษฯ ในขั้นการทดลองรายบุคคล
เท่ากับ 75/76.67 หลังจากนั้นผู้วิจัยนาข้อบกพร่องมาปรับปรุงแบบฝึกทักษะเสริมการอ่านภาษาอังกฤษฯ
เพื่อนาไปใช้ในขั้นทดลองกลุ่มเล็ก
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2.2 ขั้นทดลองกลุ่มเล็ก (Small group tryout) เป็นการทดลองกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จานวน 10 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ าง โดยให้นักเรียนทา
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ซึ่งเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ ให้เวลาทดสอบ 45 นาที
จากนั้นนั กศึกษาเรี ยนด้วยแบบฝึกทักษะเสริมการอ่านภาษาอังกฤษฯ ที่ปรับปรุงแล้ว จาก ขั้นทดลอง
รายบุคคล และทาแบบทดสอบท้ายบท ทั้ง 8บท อีกทั้งรับการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการนากลวิธีอภิปัญญาไป
ใช้ในการอ่านเพื่อทาแบบทดสอบท้ายบท หลังจากนั้น นักศึกษาทาแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ซึ่ง
เป็นแบบทดสอบฉบับเดียวกับข้อสอบก่อนเรียน จากนั้นนาคะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบประจาบท
ในทุกบทเรียนและคะแนนจากแบบทดสอบความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษ มาคานวณหา
ประสิ ท ธิ ภ าพของแบบฝึ ก ทั ก ษะเสริ ม การอ่ า นภาษาอั ง กฤษฯ ตามเกณฑ์ 75/75 ซึ่ ง ปรากฏว่ า ค่ า
ประสิ ท ธิ ภ าพของแบบฝึ ก ทั ก ษะเสริ ม การอ่ า นภาษาอั ง กฤษฯ ในขั้ น การทดลองกลุ่ ม เล็ ก เท่ า กั บ
75.25/77.32 จากนั้นผู้วิจัยนาข้อบกพร่องมาปรับปรุงแบบฝึกทักษะเสริมการอ่านภาษาอั งกฤษฯ เพื่อ
นาไปใช้จริงในการทดลองภาคสนาม
3. ขั้นการทดลองภาคสนาม (Field tryout)
การทดลองภาคสนาม (Field tryout) เป็นการทดลองจริงหลังปรับปรุงแก้ไขแบบฝึกทักษะ
เสริมการอ่านภาษาอังกฤษฯ ในขั้นทดลองรายบุคคล (One-to-one tryout) และขั้นทดลองกลุ่มเล็ก
(Small group tryout) โดยทดลองกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จานวน 30 คน โดยมีขั้นตอนดังนี้
3.1 ขั้นเตรียมการ ผู้วิจัยชี้แจง อธิบายนักศึกษากลุ่มตัวอย่างอย่างจานวน 30 คน
3.2 ขั้นทดสอบก่อนการใช้แบบฝึกทักษะเสริมการอ่านภาษาอังกฤษฯ
3.3 ขั้นการใช้แบบฝึกทักษะเสริมการอ่านภาษาอังกฤษฯ ให้กับนักศึกษา พร้อมทั้งดาเนิน
ขั้นตอนการสอนตามที่ได้เตรียมไว้ โดยใช้เวลาในการทดลอง 5 สัปดาห์ๆ ละ 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 2
ชั่ว โมง ซึ่ง นั ก ศึก ษากลุ่ ม ตัว อย่ า งเรี ย นด้ว ยแบบฝึ ก ทั กษะเสริม การอ่ านภาษาอั งกฤษฯ และหลั ง จาก
นักศึกษาได้เรียนแบบฝึกแต่ละบท นักศึกษาต้องทาแบบทดสอบประจาบทและแบบสอบถามความคิดเห็น
ที่มีต่อแบบฝึกทักษะเสริมการอ่านภาษาอังกฤษฯ อีกทั้งรับการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการนากลวิธีอภิปัญญาไป
ใช้ในการอ่านเพื่อทาแบบทดสอบท้ายบท
3.4 ขั้นทดสอบหลังการใช้แบบฝึกทักษะเสริมการอ่านภาษาอังกฤษฯ ผู้วิจัยให้นักศึกษา
กลุ่มตัวอย่างทาแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษหลังเรียนแบบฝึ กทักษะเสริมการ
อ่านภาษาอังกฤษฯ ทั้ง 8 บท ซึ่งเป็นฉบับเดียวกับแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
ก่อนการใช้แบบฝึก แล้วนาผลคะแนนมาตรวจหาประสิทธิภาพของแบบฝึก
4. ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบสมมติฐาน
4.1 การหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษหลัง
เรียนการพัฒนาแบบฝึกทักษะเสริมการอ่านภาษาอังกฤษฯ ตามเกณฑ์ 75/75 โดยใช้สูตร E1/E2 (ชัยยงค์
พรหมวงศ์และคณะ, 2523: 134-142)
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4.2 เปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังใช้
แบบฝึกเสริมการอ่านภาษาอังกฤษฯ โดยผู้วิจัยใช้สถิติ t-test แบบจับคู่
4.3 แปลความหมายของค่าระดับความคิดเห็น ซึ่ง เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดย
นาค่าระดับความคิดเห็นที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) แล้วนาไปแปล
ความหมายค่าระดับโดยใช้เกณฑ์ของ Likert (1981: 47 quoted in Best 1981: 181-182)
ผลการวิจัย
1. แบบฝึ ก ทั ก ษะเสริ ม การอ่ า นภาษาอั ง กฤษฯ ที่ พั ฒ นาขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ า กั บ
77.29/81.11 กล่าวคือ ผลรวมของคะแนนจากการทาแบบทดสอบประจาบทเรียนทั้ง 8 บท ของกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 77.29 และผลรวมของคะแนนจากการทาแบบทดสอบหลังเรียน
คิดเป็นร้อยละ 81.11 แสดงว่า แบบฝึกทักษะเสริมการอ่านภาษาอังกฤษฯ ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยู่
ในเกณฑ์ ดี แสดงว่าเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1
2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลัง
เรียนแบบฝึกทักษะเสริมการอ่านภาษาอังกฤษฯ ที่ผู้วิจัยสร้าง พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถ
ทางการอ่านภาษาอังกฤษหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะเสริมการอ่านภาษาอังกฤษฯ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
เท่ากับ 24.33 ซึ่งสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน ซึ่งมีค่าเท่ากับ 15.90 คะแนน ค่าสถิติ t เท่ากับ 17.27 แสดง
ว่า ความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างสูงขึ้นหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะเสริม
การอ่านภาษาอังกฤษฯ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig = 0.000 < 0.05) ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานข้อที่ 2
3. ผลจากการศึกษาการนากลวิธีอภิปัญญาไปใช้ในการอ่านของนักศึกษา โดยผู้วิจัยทาการ
สัมภาษณ์นักศึกษาหลังทาแบบทดสอบท้ายบทแต่ละบท ทั้ง 8 บท ซึ่งผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์การนากลวิธี
อภิปัญญาไปใช้ในการอ่าน ประกอบไปด้วยข้อคาถาม 10 ข้อ ซึ่งเกี่ยวกับกลวิธีย่อยๆ ของการอ่านด้วย
กลวิธีอภิปัญญา 10 กลวิธี ผลการสัมภาษณ์พบว่า นักศึกษาทั้ง 30 คน สามารถนากลวิธีอภิปัญญาไปใช้ใน
การอ่าน ได้แก่กลวิธีการวางแผน (Planning strategy) กลวิธีการตรวจสอบ (Monitoring strategy) และ
กลวิธีการประเมินผล (Evaluation strategy) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3
4. ผลการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี ต่ อ แบบฝึ ก ทั ก ษะเสริ ม การอ่ า นภาษา
อังกฤษฯ ทั้ง 8 บท มีค่าเฉลี่ย (̅) เท่ากับ 4.38 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.18 จึงสรุปได้
ว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นที่ดีต่อแบบฝึกทักษะเสริมการอ่านภาษาอังกฤษฯ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และจาก
การศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อแบบฝึกทักษะเสริมการอ่านภาษาอังกฤษฯ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
ด้านเนื้อหา ด้านรูปแบบของสื่อ ด้านกิจกรรมประกอบบทเรียน และด้านการส่งเสริมการอ่านด้วยกลวิธีอภิ
ปัญญา สรุปได้ดังต่อไปนี้
1. ด้านเนื้อหา โดยภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นต่อเนื้อหาของแบบฝึกทักษะเสริมการอ่าน
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี ( x = 4.35, S.D = 0.41)
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2. ด้านรูปแบบของสื่อ โดยภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นต่อรูปแบบของสื่อของแบบฝึก
ทักษะเสริมการอ่านภาษาอังกฤษด้วยกลวิธีอภิปัญญาอยู่ในระดับดี ( x = 4.40, S.D = 0.34)
3. ด้านกิจกรรมประกอบบทเรียน โดยภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นต่อกิจกรรมประกอบ
บทเรียนของแบบฝึกทักษะเสริมการอ่านภาษาอังกฤษด้วยกลวิธีอภิปัญญาอยู่ในระดับดี ( x = 4.38, S.D =
0.38)
4. ด้านการส่งเสริมการอ่านด้วยกลวิธีอภิปัญญา โดยภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นต่อการ
ส่งเสริมการอ่านด้วยกลวิธีอภิปัญญาอยู่ในระดับดี ( x = 4.39, S.D = 0.23)
เมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติทั้ง 4 ด้าน ของแบบฝึกทักษะเสริมการอ่านภาษาอังกฤษฯา พบว่า
คุณสมบัติด้านรูปแบบของสื่อ มีค่าระดับความคิดเห็นเฉลี่ยสูงกว่าระดับอื่นๆ ( x = 4.40, S.D = 0.34)
รองลงมาได้แก่ ด้านการส่งเสริมการอ่านด้วยกลวิธีอภิปัญญา ( x = 4.39, S.D = 0.23) ด้านกิจกรรม
ประกอบบทเรียน ( x = 4.38, S.D = 0.38) และด้านเนื้อหา ( x = 4.35, S.D = 0.41)
จากการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อแบบฝึกทักษะเสริมการอ่านภาษาอังกฤษฯทั้ง 8
บท สรุ ป ได้ว่า ความคิดเห็ น ของนั กศึกษามีค่าเฉลี่ ย ( x ) อยู่ระหว่าง 4.27-4.47 มีค่าระดับเฉลี่ ย ( x )
รวมทั้ง 8 บท 4.38 ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ดังนั้นจึงแสดงว่า นักศึกษามี ความคิดเห็นต่อแบบฝึกทักษะ
เสริมการอ่านภาษาอังกฤษฯ อยู่ในระดับดี ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 4
การอภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. จากการวิจั ย ข้อที่ 1 แบบฝึ กทักษะเสริ มการอ่ านภาษาอัง กฤษฯ ที่ผู้ วิ จัยสร้ างขึ้น มี
ประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 77.29/81.11 ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่กาหนดไว้
กล่าวคือ แบบผึกทักษะเสริมการอ่านภาษาอังกฤษฯ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพดี ทั้งนี้อาจมีเหตุผล
ดังนี้
1.1 การที่ป ระสิ ท ธิภ าพของแบบฝึ ก ทักษะเสริม การอ่ านภาษาอัง กฤษฯ ที่พัฒ นาขึ้น มี
ประสิทธิภาพดี ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เนื่องจากแบบฝึกที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ดาเนินตามขั้นตอนการสร้าง
แบบฝึกทักษะเสริมการอ่านภาษาอังกฤษของนักวิชาการการศึ กษาหลายท่าน อาทิเช่น Carroll (1980)
Dickinson (1987) และ Seels and Glasgow (1990) โดยมุ่งการสร้างสื่อการสอนที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของบทเรียนและเป้าหมายของรายวิชาประกอบกับแนวทางสร้างแบบฝึกการ
อ่านด้วยกลวิธีอภิปัญญาส่งเสริ มให้ผู้เรียนกลายมาเป็นผู้อ่านที่พึ่งตนเองได้ (Brown, 1980, อ้างใน วิสาข์
จัติวัติ, 193) มีความรู้เกี่ยวกับความรู้และกระบวนการคิดของตนที่มีอยู่ และการควบคุมความรู้และการคิด
ของตน โดยผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ดังกล่าวในการเลือกยุทธวิธีที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการแก้ปัญหาใน
การเรียนรู้ (Flavell, 1979) ประกอบกับการจัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้วิเคราะห์จาก
กรอบแนวคิดในการสอนกลวิธีอภิปัญญาในการสอนอ่าน
281

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Veridian E-Journal, SU Vol.5 No. 2 May - August 2012

1.2 ขั้ น ตอนการพั ฒ นาและหาคุ ณ ภาพของแบบฝึ ก เสริ ม ทั ก ษะเสริ ม การอ่ า นภาษา
อังกฤษฯ ได้ผ่านการทดลองและปรับปรุงตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญทาให้ได้แบบฝึกที่มีความเหมาะสม
ซึ่งหลังจากการสร้างสื่อแล้วมีการนาไปใช้ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จริง (Piskurich, 1993, อ้างใน
ลลนา ปฐมชัยวัฒน์ : 145) โดยผู้วิจัยดาเนินการขั้นทดลองรายบุคคล (One-to-one tryout) และ
ขั้นทดลองกลุ่มเล็ก (Small group tryout) โดยในแต่ละขั้นของการหาประสิทธิภาพบทเรียนก่อนทดลอง
จริงผู้วิจัยได้นาข้อบกพร่องต่างๆของบทเรียนมาปรับปรุงแก้ไขแบบฝึกทักษะเสริมการอ่านภาษาอังกฤษฯ
ก่อนนาไปใช้ในขั้นทดลองภาคสนาม
2. จากผลการวิจั ย ข้ อที่ 2 พบว่ าความสามารถทางด้ านการอ่ านภาษาอัง กฤษฯ ของกลุ่ ม
ตัวอย่างสูงขึ้นหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะเสริมการอ่านภาษาอังกฤษฯ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้
2.1 แบบฝึกทักษะเสริมการอ่านภาษาอังกฤษฯ ที่สร้างขึ้นเป็นไปตามกระบวนการสร้าง
แบบฝึกและองค์ประกอบที่สาคัญในการสร้างแบบฝึก (Dickinson, 1987: 77) ซึ่งมีการกาหนดจุดประสงค์
สาหรับการสร้างแบบฝึก วิเคราะห์ปัญหาของผู้เรียน อธิบายรายละเอียดในการทากิจกรรมขั้นตอนต่างๆ
และรูปแบบกิจกรรม เนื้อหาที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน (Bock 1993: 3) กล่าวคือ สร้างตาม
ขั้นตอนที่สาคัญในการสร้างแบบฝึก 5 ขั้นตอน คือ ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis) ขั้นการสร้างหรือ
ออกแบบ (Design) ขั้น การพัฒ นาเครื่อ งมือ (Development) ขั้นการทดลองใช้เครื่องมื อ
(Implementation) และขั้นการประเมินผล (Evaluation) (Seels and Glasgow, 1990: 3)
2.2 แบบฝึกทักษะเสริมการอ่านภาษาอังกฤษฯสร้างขึ้นโดยการประมวลการวิเคราะห์
จุดประสงค์และสังเคราะห์ทักษะและเทคนิคทางการอ่านที่จาเป็นสาหรับผู้เรียน (Nunan, 1995) กล่าวคือ
จุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชา 080 178 ภาษาอังกฤษ 2 ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของหลักสูตร
มหาวิทยาลัย ศิลปากร พุทธศักราช 2546 และจุดประสงค์การเรียนรู้รายวิช าภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ
ทักษะการอ่านระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายปี พ.ศ.2551
ประกอบกับการวิเคราะห์ทักษะและเทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษที่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมจาเป็นต้องใช้ในการอ่านเอกสารภาษาอังกฤษประกอบบทเรียน และสรุปทักษะ
และเทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษที่จาเป็นสาหรับนักศึกษา โดยสังเคราะห์จากเอกสาร ตารา
3. จากการวิจัยข้อที่ 3 พบว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างนากระบวนการอ่านด้วยกลวิธี อภิปัญญา
ไปใช้ในการอ่า น ได้แก่ กลวิธี การวางแผน (Planning strategy) กลวิธีการตรวจสอบ (Monitoring
strategy) และกลวิธีการประเมินผล (Evaluation strategy) โดยข้อมูลจากการสัมภาษณ์ด้านการใช้กลวิธี
อภิปัญญาในการอ่านเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่ง การสัมภาษณ์เกี่ยวกับการใช้กลวิธีอภิปัญญา โดยมีคาถาม
ชี้นา ทาให้ผู้ให้สัมภาษณ์คลายวิตกกังวลในการตอบ และชี้แนวทางในการอธิยายกระบวนการคิด ซึ่งเป็น
การส่งเสริมบรรยากาศในการสัมภาษณ์ให้ดีขึ้น และได้รับข้อ มูลจากการสัมภาษณ์ที่ตรงเป็นที่ยอมรับได้
(Muniz-Swicegood, 1994: 92) โดยผลการสัมภาษณ์สามารถแสดงให้เห็นถึงการนากลวิธีอภิปัญญาไปใช้
ในการอ่าน เช่น
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3.1 ขั้นการวางแผน (Planning)
3.1.1 นักศึกษาเล่าว่า ''ก่อนการอ่าน ผมต้องวางแผนการอ่าน ผมดูว่าผมอ่านบท
อ่านนี้แล้วผมต้องทาอะไร แล้วผมต้องใช้ทักษะการอ่านอะไร ผมดูที่คาถาม รู้ว่า ต้องอ่านบทอ่านนี้ แล้ว
ตอบรายละเอียดเกี่ยวกับบทอ่าน ข้อ 1 ถึง 3 วิธีที่ต้องใช้คือ skimming เค้าถามรายละเอียดทั้งหมดเลย
การ skimming ผมหาคาสาคัญในคาถามทั้งสาม ผมไปเจอในย่อหน้าที่สอง และสาม คาตอบต้องอยู่
บริเวณนี้แน่ เรื่องนี้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และศัพท์เฉพาะวงการนี้ ดูจากย่อหน้าแรกกับย่อหน้าสุดท้าย
บรรทั ดแรกของย่ อ หน้ า ที่เ หลื อด้ ว ย ผมไม่ จาเป็น ต้อ งอ่ า นทุ กค า เสี ย เวลา และผมมี ความรู้ เกี่ ยวกั บ
คอมพิวเตอร์ด้วย ภาษาที่ใช้ก็จะเป็นศัพท์เทคนิคเฉพาะทางที่เคยรู้มา''
3.2 ขั้นการตรวจสอบการอ่าน (Monitoring)
3.2.1 นักศึกษาเล่าว่า ''ผมตรวจสอบความเข้าใจในการอ่าน โดย ตรวจสอบคาตอบ
ข้อที่ 1 ภาษาที่ใช้เป็นศัพท์สาหรับแก้ไขโปรแกรมไวรัส คาสาคัญอยู่ในย่อหน้าที่สอง และผมก็เจอคาตอบ
ตรงนี้ ส่วนข้อที่ 2 คาตอบคือ สาหรับโปรแกรม Excel คาตอบก็ยังอยู่ในย่อหน้าที่ 2 แต่ข้อ 3 ผมเดาผิด
ตอนแรกคิดว่าคาตอบอยู่ที่ย่อหน้าที่สามเพราะเจอคาสาคัญ แต่มาดู แล้วไม่มีคาตอบในตัวเลือก ผมเลยดู
ตัวเลือกทั้งสี่ แล้วอ่านอีกรอบ แต่อ่านแค่ย่อหน้าที่สองและสาม ย่อหน้าที่หนึ่งไม่เสียเวลาอ่านแล้ว อ่าน
รอบนี้ผมรู้ว่า จริงๆคาตอบข้อ 3 อยู่ย่อหน้าที่สอง ตอนแรกผมรีบเลยดูแค่คาสาคัญในคาถามข้อสาม แล้ว
มาตรวจดูคาตอบในย่อหน้า แต่จริงๆแล้วโจทย์ข้อใช้คาที่มีความหมายแทนกันได้ คือ ลวงผมน่ะครับ ผม
เลยใช้วิธีและไม่ได้คาตอบ ดังนั้นจึงต้องนึกถึงทักษะ skimming ที่เคยเรียนมา แล้วอ่านอีกที''
3.3 ขั้นการประเมินการอ่าน (Evaluation)
3.3.1 นักศึกษาเล่าว่า ''หลังทาแบบทดสอบสามข้อ 1 ถึง 3 เสร็จ ผมประเมินความ
เข้าใจ และวิธีที่ใช้หาคาตอบ ประเมินอย่างแรก คาตอบทั้งสามข้อเป็นคาตอบที่ถูกต้อง เพราะตอบ ภาษา
ที่ใช้ในข้อ 1 โปรแกรมที่แสดงผล ในข้อที่ 2 และ ความหมายเฉพาะของการแก้ไขปัญหาไวรัส ในข้อที่ 3
ส่วนทักษะที่ใช้ skimming เพื่อหาคาตอบเป็นวิธีที่ถูกทางแล้ว เราใช้หาข้อมูลเฉพาะ โดยไม่ต้องแปล หรือ
เข้าใจทุกๆข้อมูลในสามย่อหน้าครับ''
4. จากการวิจัยข้อที่ 4 พบว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกทักษะเสริมการ
อ่านภาษาอังกฤษด้วยกลวิธีอภิปัญญาที่สร้างขึ้นอยู่ในระดับดี กล่าวคือ มีค่าเฉลี่ย ( x ) อยู่ระหว่าง 4.274.47 และค่าระดับความคิดเห็นเฉลี่ยรวม 4.38 ( x = 4.38, S.D = 0.18) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรนี เจ๊ะสัน (2549) ลลนา ปฐมชัยวัฒน์ (2550) อุบลวรรณ ปรุงวนิชพงศ์
(2551) โดยสามารถอภิปรายผลดังนี้
4.1 เพื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อแบบฝึ กทักษะเสริมการอ่าน
ภาษาอังกฤษฯเป็นรายบทพบว่า โดยภาพรวมทุกบทมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยรวม
4.38 ( x = 4.38, S.D = 0.18) ซึ่งแต่ละบทสามารถจัดระดับความคิดเห็น ได้ดังนี้ บทที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
บทที่ 6 ( x = 4.47, S.D = 0.15) รองลงมาเป็นบทที่ 4 ( x = 4.45, S.D = 0.19) บทที่ 7 ( x = 4.42, S.D
= 0.22) บทที่ 8 ( x = 4.41, S.D = 0.21) บทที่ 5 ( x = 4.39, S.D = 0.20) บทที่ 1( x = 4.32, S.D =
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0.12) บทที่ 2 ( x = 4.31, S.D = 0.12) ตามลาดับ และบทที่ได้ค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ บทที่ 3 ( x = 4.27, S.D
= 0.12)
4.2 เมื่อพิจ ารณาระดับ ความคิดเห็ นของนักศึกษาที่มีต่อแบบฝึ กทักษะเสริมการอ่าน
ภาษาอังกฤษฯ ในด้านเนื้อหา ด้านรูปแบบของสื่อ ด้านกิจกรรมประกอบบทเรียน และด้านการส่งเสริม
การอ่านด้วยกลวิธีอภิปัญญา สามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้
4.2.1 ด้านเนื้อหา นักศึกษามีความคิดเห็นต่อเนื้อหาของแบบฝึกทักษะเสริมการอ่าน
ภาษาอังกฤษฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ( x = 4.35, S.D = 0.41) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การนาเสนอ
เนื้อหาเป็นไปตามลาดับขั้นตอน ( x = 4.38, S.D = 0.50)
4.2.2 ด้านรู ปแบบของสื่อ นักศึกษามีความคิดเห็ นต่อรูปแบบของสื่อของแบบฝึ ก
ทักษะเสริมการอ่านภาษาอังกฤษฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ( x = 4.40, S.D = 0.34) ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ ความชัดเจนของการนาเสนอทักษะการใช้กลวิธีในการอ่านและกิจกรรม ( x = 4.45, S.D =
0.50)
4.2.3 ด้านกิจกรรมประกอบบทเรียน นักศึกษามีความคิดเห็นต่อกิจกรรมประกอบ
บทเรียนของแบบฝึกทักษะเสริมการอ่านภาษาอังกฤษฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ( x = 4.38, S.D =
0.38) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ กิจกรรมส่งเสริมการฝึกทักษะการอ่าน ( x = 4.43, S.D = 0.50)
4.2.4 ด้านการส่งเสริมการอ่านด้วยกลวิธีอภิปัญญา พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็น
ต่อการส่งเสริมการอ่านด้วยกลวิธีอภิปัญญาของแบบฝึกทักษะเสริมการอ่านภาษาอังกฤษฯ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับดี ( x = 4.39, S.D = 0.23) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การประเมินความเข้าใจในการอ่านบทอ่าน
( x = 4.43, S.D = 0.50)
ข้อเสนอแนะ
1. ควรพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของแบบฝึกทักษะเสริมการอ่านภาษาอังกฤษด้วยกลวิธีอภิ
ปัญญา ให้อยู่ในรูปแบบหลากหลาย เช่น คอมพิวเตอร์ หรือ วีดีทัศน์ ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นความสนใจและสร้าง
แรงจูงใจในการเรียนเพิ่มขึ้น
2. ควรจัดให้ผู้เรียนมีโอกาสศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยต้นเองนอกเหนือจากทีเรียนในชั้นเรียน
เช่นการทากิจกรรมเพิ่มเติม การศึกษาข้อสงสัยด้วยตนเอง และการฝึ กการนาไปประยุกต์ใช้ เป็นต้น โดย
สามารถจัดศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง กล่าวคือ การสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ
ด้วยตนเอง หรือ การทา CAI
3. ควรมีการวิจัยพัฒนาแบบฝึกทักษะเสริมการอ่านภาษาอังกฤษด้วยกลวิธีอภิปัญญา โดยใช้
บทอ่านเฉพาะสาขาของนักศึกษาเช่น วิ ศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาปิโตรเคมี วิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยี
อาหาร อักษรศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษ เป็นต้น
4. ควรมีการศึกษาความแตกต่างในการใช้กลวิธีอภิปัญญาในการอ่านระหว่างนักศึกษาเก่งและ
นักศึกษาอ่อน
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