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บทคดัย่อ 

การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความสามารถในการอ่านจับ

ใจความ โดยการสอน แบบ Reciprocal Teaching ของนักเรียน ระดับช้ัน Middle School 2) เพ่ือศึกษา

ความสามารถในการเรียนรู้แบบน าตนเอง โดยการสอนแบบ Reciprocal Teaching ของนักเรียนระดับช้ัน 

Middle School 3) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนนานาชาติหลังเรียนอ่าน

จับใจความแบบ Reciprocal Teaching ของนักเรียน ระดับช้ัน Middle School 4) เพ่ือศึกษาความพึง

พอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบ Reciprocal Teaching ของนักเรียน ระดับช้ัน Middle School 

กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับช้ัน Middle School โรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ ของปีการศึกษา 

2559 ที่เรียนวิชาภาษาไทยระดับ Thai Foundation จ านวน 7 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive 

sampling) โดยมีเคร่ืองมือในการวิจัยทั้งหมด 5 อย่าง ได้แก่ 1) ชุดฝึกการอ่านจับใจความภาษาไทยโดย

การสอนแบบ Reciprocal Teaching พร้อม แบบทดสอบความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทย 2) 

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 3) แบบประเมินความสามารถในการเรียนรู้แบบน า

ตนเอง 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ 5) แบบสอบถามภมูิหลังทางการใช้ภาษาไทย 

ผลการวิจัยพบว่า   

1) นักเรียนมีความสามารถในการอ่านจับใจความ โดยการสอนแบบ Reciprocal Teaching 

โดยคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71  

2) นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้แบบน าตนเอง โดยการสอนแบบ Reciprocal 

Teaching อยู่ในระดับสงูจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

3) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความภาษาไทย โดยการสอนแบบ Reciprocal 

Teaching โดยคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ80 จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 71.43
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4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ต่อการเรียนแบบ Reciprocal Teaching อยู่ในระดับ

มาก ( X = 4.24 S.D. = 0.83)  

 

Abstract  

The purposes of this experimental study are to 1) examine the middle school students’ 

reading comprehension ability when being taught through Reciprocal Teaching method 2) examine 

the middle school students’ ability to become self-directed learners when being taught through 

Reciprocal Teaching method 3) examine the middle school students’ results of Thai reading 

comprehension and 4) examine the middle school students’ satisfaction with reciprocal learning 

experience. This research was conducted at International School Bangkok where 7 middle school 

students were purposively chosen to participate in the study. The materials used to carry out this 

study include 1) reading comprehension packet designed to be used with reciprocal teaching 2) 

reading comprehension post-test 3) students’ self-assessment of self-directed learning behaviors 

4) students’ satisfaction with reciprocal learning assessment and 5) Thai language background 

questionnaire  

The results of this study indicated that:    

1) 6 out of 7 students or 85.71% of the students scored 80% and above in exercises in 

the reading comprehension packet 

2) 7 out of 7 students or 100% of the students were shown to have a high level of 

self-directedness in terms of learning 

3) 5 out of 7 students or 71.43% of the students scored 80% and above in the reading 

comprehension post-test 

4) Students’ level of satisfaction with reciprocal learning method is high ( X = 4.24 

S.D. = 0.83)  

 

ความส าคญัและทีม่าของปัญหา 

ทุกสิ่งในโลกน้ีมีการเปล่ียนแปลงไปตามความจริง ตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองพฤติกรรม

หรือความคิดเหน็ของมนุษย์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมประเพณีและสิ่งแวดล้อม ดังน้ันมนุษย์

จึงต้องปรับตัวให้เข้ากบัสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์รอบด้านที่เปล่ียนแปลงไป  เพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิต

ได้อย่างเหมาะสม เช่น ปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ และใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร ท าให้

สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างง่ายดาย  และเช่ือมโยงเหตุการณ์และผู้คนต่างๆ ทั่วโลกอย่างรวดเรว็  

การศึกษาจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับเปล่ียนไปในทิศทางเดียวกันกับบริบทของโลก เพ่ือพัฒนาและ
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เตรียมทรัพยากรมนุษย์ให้พร้อมกับการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดข้ึนในโลกอนาคต โดยการปรับการเรียนรู้ให้

เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21 ซ่ึงมีองค์ประกอบ  คือ 3 R ได้แก่ Reading (การอ่าน), การเขียน(Writing) 

และ คณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ 4 C (Critical Thinking - การคิดวิเคราะห์, Communication- การ

สื่อสาร Collaboration-การร่วมมือ และ Creativity-ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงทกัษะชีวิตและอาชีพ และ

ทกัษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี  

การสร้างทักษะพ้ืนฐาน 2 อย่าง คือ การเรียนรู้ด้วยการอ่านและการเรียนรู้แบบน าตนเอง   

เป็นหนทางเพ่ือเตรียมศักยภาพให้นักเรียนในโลกที่เปล่ียนแปลงไป 

ฟรานซิส เบคอน (Francis Bacon,2008: 150) นักปรัชญาและนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษใน

ยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยา  ได้กล่าวไว้ว่า การอ่านท าให้คนเป็นคนที่สมบูรณ์ ประโยคดังกล่าวได้สื่อให้เห็นถึง

ความส าคัญของการอ่านต่อการพัฒนาสติปัญญา ความนึกคิด และความรู้ความสามารถ เพราะการอ่านท า

ให้คนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้และข้อมูลใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้คนมีมุมมองต่อโลกที่กว้างขวางข้ึน อีกทั้ง

ยังจะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เป็นความจ าเป็นในการด ารงชีวิต ขณะเดียวกนั เพญ็ศรี รังสิยากุล (2531: 

1-2) กล่าวไว้ว่า การอ่านเป็นกระบวนการที่สลับซับซ้อนและต้องใช้สมาธิอย่างมาก เพราะการอ่านไม่ใช่

เพียงแค่การมองเหน็และรับความคิดของผู้เขียนผ่านรหัสสัญลักษณ์ตัวอักษรเท่าน้ัน แต่ผู้อ่านจะต้องมี

ความสามารถในการตีความหมายของสิ่งที่อ่านให้ได้ ด้วยเหตุน้ีการอ่านจับใจความจึงเป็นทกัษะที่ส าคัญใน

การท าให้ผู้อ่านประสบความส าเรจ็ในการอ่าน  

ในหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ภาษาไทยเป็นหน่ึงในแปดสาระ

การเรียนรู้ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดไว้ ด้วยเหตุผลที่ว่า ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติ และ

เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่คนไทยใช้ในการติดต่อสื่อสาร แสวงหาความรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 

37) แม้ว่าในปัจจุบันภาษาต่างประเทศได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และการท างานของคนไทยมากขึ้น 

การเรียนภาษาไทยกยั็งคงมีความส าคัญ ดังพระราชด ารัสของสมเดจ็พระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารีที่ได้พระราชทานในพิธีพระราชทานรางวัลประกวดท านองเสนาะของกรมศิลปากร เม่ือวันที่ 30 

มีนาคม พุทธศักราช 2521 ตอนหน่ึงว่า “ภาษานอกจากเป็นเคร่ืองมือสื่อสารแสดงความรู้สึกนึกคิดของ

ชนทั่วโลกแล้ว ยังเป็นเคร่ืองแสดงให้เหน็ วัฒนธรรม อารยธรรม และเอกลักษณ์ประจ าชาติด้วย เราผู้เป็น

อนุชนรุ่นหลังจึงควรภมิูใจ ช่วยกนัผดุงรักษามรดกทางวัฒนธรรมอนัเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ที่บรรพบุรุษ

ได้อุตส่าห์สร้างสรรค์ขึ้นไว้ให้เจริญสบืไป” (ผะอบ  โปษกฤษณะ, 2541: 14) 

 การเรียนรู้แบบน าตนเอง (self-directed learning)  เป็นอีกทกัษะที่มีความจ าเป็นต่อการ

ใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 เพราะการเรียนรู้แบบน าตนเองสามารถท าให้เกิดการพัฒนาของการเรียนรู้อย่าง

ต่อเน่ือง ท าให้มนุษย์มีความสามารถในการก้าวทันความรู้ใหม่ๆ ได้ด้วยตนเอง มัลคอล์ม โนลส ์

(Malcolm Knowles) นักวิชาการด้านการศึกษาผู้ใหญ่ชาวอเมริกนั  ที่ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้แบบ

น าตนเอง ได้กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้แบบน าตนเองเป็นกระบวนการที่ผู้เรียนมีความคิดริเร่ิมการเรียนด้วย

ตนเอง โดยการวิเคราะห์ความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง ตั้งเป้าหมายในการเรียนให้กับตนเอง ระบุ

ทรัพยากรการเรียนรู้ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรประเภทบุคคลหรือสื่อที่จะน ามาใช้ในการเรียนรู้ 
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สามารถเลือกรูปแบบการเรียนที่เหมาะสมกับตนเองเพ่ือน ามาใช้ และประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง 

(Knowles, 1975: 18) ด้วยเหตุน้ีการเรียนรู้แบบน าตนเองจึงมีความส าคัญต่อความส าเร็จในการเรียนรู้

ในทุก ๆ สาขาวิชาและในการด ารงชีวิต 

 มาเรีย มอนเทสซอร์ร่ี (Maria Montessori, 1964) นักการศึกษาชาวอิตาเลียนผู้เป็นต้น

ก าเนิดทฤษฎีส าคัญเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย เคยกล่าวไว้ว่า สัญญาณความส าเร็จอันย่ิงใหญ่ของครู คือ

การที่ครูสามารถพูดได้ว่า นักเรียนของเขาก าลังเรียนรู้เสมือนกับว่าไม่ได้มีครูอยู่ด้วย ประโยคที่อ้างอิงน้ีสื่อ

ให้เหน็ว่าเป้าหมายของการเรียนรู้คือการเรียนรู้ที่จะเรียน คือการที่ผู้เรียนสามารถน าทักษะและหลักการ

ต่างๆ ที่ได้สั่งสมมาใช้ขับเคล่ือนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ท าให้เกิดอิสระในการเรียนรู้ และการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต ซ่ึงในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้แบบน าตนเองได้น้ัน ผู้เรียนมีความจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้

รูปแบบการเรียนและกลวิธต่ีางๆ ที่จะช่วยให้เกดิการเรียนรู้แบบน าตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดัวยเหตุ

น้ีการเรียนการสอนในห้องเรียนควรจะให้ความส าคัญกับทักษะในการได้มาซ่ึงความรู้ มากกว่าเน้ือหา

ความรู้ เพราะในระยะยาวแล้วผู้ที่มีทกัษะในการหาความรู้ย่อมสามารถประสบความส าเรจ็ได้มากกว่าผู้ที่มี

แต่ความรู้แต่ขาดทกัษะ 

ความส าคัญของภาษาไทย และการรักษาไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ประจ าชาติและวัฒนธรรมส่งผลให้ 

โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยจ าเป็นที่จะต้องจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยให้แก่นักเรียนสัญชาติไทย

ตามที่กระทรวงศึกษาธกิารได้ก าหนด เพ่ือให้นักเรียนคงความเป็นไทย และมีทกัษะในการสื่อสารได้อย่างมี

ประสทิธภิาพเม่ืออยู่ในสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน ซ่ึงการอ่านถือเป็นทกัษะทางภาษาที่มีความจ าเป็น

อย่างย่ิงต่อการเรียนรู้ภาษา และการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับสังคม และวัฒนธรรมไทย ในขณะเดียวกัน

ความส าคัญของการเป็นผู้เรียนรู้แบบน าตนเอง กไ็ด้สะท้อนอยู่ในมาตราที่ 49 รัฐธรรนูญแห่งราชอณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2550 ที่ระบุไว้ว่า รัฐต้องส่งเสริมและให้ความคุ้มครองการเรียนรู้ด้วยตนเองและการ

เรียนรู้คลอดชีวิต ท าให้เกิดนโนยบายการเรียนแบบยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง โดยให้ความส าคัญกับ

นักเรียนผู้เป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้ และเน้นพัฒนาทกัษะการเรียนรู้ที่ท  าให้บรรลุเป้าหมาย

ของการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างไรกต็าม จากการสังเกตของโรงเรียนนานาชาติเผยให้เหน็ว่ายังมีนักเรียน

สญัชาติไทยจ านวนหน่ึงที่มีความสามารถทางภาษาไทยอยู่ในเกณฑ์ต ่า และไม่สามารถอ่านจับใจความและ

หากลวิธีต่างๆ มาช้ีน าตนเองในการเรียนรู้ได้ ซ่ึงการสังเคราะห์งานวิจัยของ ฟิลดิ้ ง และ เพียร์สัน 

(Fielding & Pearson, 1994: 65) ได้กล่าวว่างานวิจัยในช่วงทศวรรษที่ 80 ได้แสดงให้เหน็อย่างชัดเจน 

และตรงกันว่า ทักษะการอ่านจับใจความเป็นทกัษะที่สามารถสอนกันได้ และกลยุทธ์การสอนการอ่านจับ

ใจความกไ็ด้เกิดขึ้นมากมายตั้งแต่คริสต์ 1980 เป็นต้นมา นอกจากน้ี อลิงตัน (Allington, 2001: 98) 

ได้กล่าวไว้ว่า  การสอนอ่านจับใจความที่มีผู้สอนเป็นคนจัดการเรียนการสอนโดยตรงน้ัน เป็นการเรียนที่

นักเรียนได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก เพราะการที่จัดกลยุทธก์ารสอนเพ่ือใช้ในการสอนอ่านจับใจความน้ัน 

ช่วยท าให้เกิดกระบวนการของการอ่านจับใจความได้อย่างเป็นรูปธรรม ที่นักเรียนสามารถน าไปใช้เพ่ือ

พัฒนาตนเองให้เกดิการเรียนรู้แบบน าตนเองได้                                                           
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งานวิจัยจ านวนมากได้พัฒนาและศึกษากลยุทธ์การสอนการอ่านจับใจความโดยมุ่งเน้น

ความส าคัญกับกระบวนการคิด (cognitive operations) ที่เกิดข้ึนระหว่างการอ่าน (Dole et al., 1991; 

Pearson & Fielding, 1991; Pressley et al., 2002) ซ่ึงมีตัวอย่างของกลยุทธ์เหล่าน้ันคือ การสร้างมโน

ภาพ (visualization) การคาดเดา (prediction) การสรุป (summarization) การถามค าถาม (asking 

questions) การเฝ้าสงัเกตและคอยติดตามความเข้าใจ (monitoring comprehension) และการก าหนดหรือ

บ่งบอกข้อมูลที่ส าคัญ (determining important information) โดยรูปแบบการสอนที่น ากลยุทธ์เหล่าน้ีมา

ใช้จะเป็นการสอนที่มีผู้สอนคอยช้ีน า และด าเนินการสอนด้วยการอธิบายแบบตรงไปตรงมา (direct 

explanation) ควบคู่ไปกบัการสอนแบบ scaffolding ที่เกดิข้ึนจากทฤษฎีวัฒนธรรมทางสังคมของวีกอตสกี้ 

(Vygotsky'  Social Development Theory) เพ่ือให้ผู้เรียนมีบทบาทร่วมกันในการพัฒนาความรู้ด้วย

ตนเองผ่านปฏสิมัพันธท์างสงัคม (Sinatra et al., 2002)  

งานของ ลินเซนชุคและคณะ ( Lysynchuk et al., 1990)  ได้กล่าวไว้ว่า รูปแบบการสอนอ่าน

จับใจความหน่ีงที่โดดเด่นที่มีศักยภาพในการสร้างผู้เรียนให้เรียนรู้แบบน าตนเองได้น้ัน คือ Reciprocal 

Teaching ที่พัฒนาข้ึนโดย พาลินซ์ซาร์ และ บราวน์ (Palincsar & Brown) ในปี คริสต์ศักราช 1984 โดย

ใช้ทฤษฎีพัฒนาการทางความคิดของเปียเจต์ (Piaget) เป็นรากฐานในการสร้าง Reciprocal Teaching 

เป็นรูปแบบการสอนที่จัดท าข้ึนส าหรับผู้ที่มีความสามารถในการถอดความหมายของค า หรือประโยคสั้น 

ๆ ได้ แต่ยังขาดทักษะในการเข้าใจเน้ือหาโดยรวมอย่างถ่องแท้ โดยการสอนคือ Reciprocal Teaching 

เป็นการสอนแบบ scaffolding ที่เร่ิมจากการมีผู้สอนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้แล้วค่อยๆเคล่ือนการ

เรียนรู้ให้มีนักเรียนเป็นศูนย์กลางในท้ายที่สดุ ซ่ึงกระบวนการในการเรียนรู้แบบ คือ Reciprocal Teaching 

น้ัน ต้องใช้สี่กลวิธีในการสอน  สี่กลวิธีน้ีกคื็อ 1) การต้ังค าถามเกี่ยวกับเน้ือหาที่อ่าน 2)การสร้างความ

กระจ่างในสิ่งที่ไม่เข้าใจ 3)การสรุปย่อเน้ือหา และ 4)การคาดการณ์เน้ือหาในส่วนที่ยังไม่ได้อ่าน ซ่ึงเป็น

การช่วยกระตุ้นความคิด และเปิดโอกาสให้ผู้อ่านได้แสดงความคิดเหน็ของตนเกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน  ลินเซน

ชุคและคณะ (Lysynchuk et al., 1990) กล่าวได้ว่า Reciprocal Teaching เป็นกลยุทธ์การสอนอ่านจับ

ใจความที่พัฒนาข้ึนบนพ้ืนฐานของทฤษฎีการเรียนรู้ของทั้งเปียเจต์ (Piaget) และวีกอตสกี้  (Vygotsky) 

โดยใช้กลวิธทีั้งสี่เพ่ือกระตุ้นความคิด ผ่านวิธกีารสอนแบบการท างานร่วมกนัในกลุ่ม 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน Reciprocal Teaching พบว่ามีงานวิจัย

ต่างประเทศจ านวนมากที่ศึกษาเกี่ยวกับผลการเรียนรู้โดยการใช้รูปแบบการสอน reciprocal teaching ใน

การเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ เช่นในงานวิจัยของ ไรลีย์ และคณะ (Reiley et al., 2009) ได้น าการสอน

แบบ Reciprocal Teaching ไปใช้ในการสอนท าโจทย์ปัญหาของวิชาคณิตศาสตร์ ซ่ึงผลลัพธ์คือ สามส่วนสี่

ของนักเรียนที่ได้เรียนผ่านกระบวนการการสอนแบบ Reciprocal Teaching น้ันสามารถหาค าตอบได้

ถูกต้อง ในขณะที่ นักเรียนที่ไม่ได้เรียนผ่านกระบวนการการสอนแบบ Reciprocal Teaching น้ัน มีน้อย

กว่าหน่ึงส่วนสามของนักเรียนที่สามารถหาค าตอบที่ถูกต้องได้ แม้ว่านักเรียนที่ได้เรียนแบบ Reciprocal 

Teaching น้ันจะใช้เวลานานกว่าในการหาค าตอบ ซ่ึงจากการอภิปรายผลผู้วิจัยได้กล่าวว่า ข้อแตกต่างที่

เหน็ได้ชัดระหว่างกลุ่มนักเรียนที่ได้เรียนแบบ Reciprocal Teaching และที่ไม่ได้เรียนแบบ Reciprocal 
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Teaching คือกระบวนการในการใช้ความคิดในการหาค าตอบน่ันเอง ในขณะเดียวกัน งานวิจัยของ เคลล่ี 

และคณะ (Kelly et al., 2010) ที่ศึกษาผลการอ่านจับใจความของนักเรียนจากสองช้ัน คือ ประถมศึกษา

ปีที่ 4 และ 5 โดยการสอนแบบ reciprocal teaching แสดงให้เหน็ว่านักเรียนจากทั้งสองช้ันที่ได้เรียนแบบ 

Reciprocal Teaching ท าคะแนนสอบ Progressive Achievement Test ได้ดีขึ้นอย่างมาก 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่านแบบ Reciprocal Teaching ในประเทศไทยยังมีอยู่ไม่มาก และ

งานวิจัยที่ได้จัดท าข้ึนส่วนใหญ่กเ็พ่ือศึกษาผลการเรียนรู้ทางการอ่านภาษาอังกฤษโดยการใช้รูปแบบการ

สอน Reciprocal Teaching เช่นงานวิจัยของ ธนัชพร ก้อนพันธ์ (2549) ได้เปรียบเทยีบความสามารถใน

การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการสอนแบบ Reciprocal 

Teaching และ การสอนอ่านเพ่ือการศึกษา ในทางเดียวกัน งานวิจัยของ ยุวดี อยู่สบาย (2552) ได้

เปรียบเทยีบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย

การสอนแบบ Reciprocal Teaching และ การสอนแบบ skill-based teaching ซ่ึงผลลัพธ์ที่ออกมาของทั้ง

สองงานวิจัยแสดงให้เหน็ว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบ Reciprocal Teaching มีความสามารถในการ

อ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจสูงกว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบการอ่านเพ่ือการศึกษา และ skill-

based teaching อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

จากงานวิจัยที่ได้กล่าวมา แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการสอนแบบ Reciprocal Teaching มี

ประสิทธิภาพในการพัฒนาทกัษะการอ่านจับใจความที่สามารถท าไปใช้เป็นทักษะในการเรียนวิชาต่าง ๆ 

ได้อย่างมีประสทิธภิาพ แม้ว่างานวิจัยในประเทศส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นในการศึกษาการสอนแบบ Reciprocal 

Teaching กับวิชาภาษาอังกฤษ แต่งานวิจัยต้นต าหรับจากฝั่งตะวันตกได้แสดงให้เหน็อย่างชัดเจนว่า การ

เรียนการสอนแบบ Reciprocal Teaching สามารถพัฒนาความสามารถทางการอ่านจับใจความ

ภาษาองักฤษในฐานะภาษาแม่ได้ ในขณะเดียวกันยังไม่มีงานวิจัยช้ินใดที่ศึกษาความสามารถในการเรียนรู้

แบบน าตนเองผ่านการเรียนรู้แบบ Reciprocal Teaching โดยตรง ด้วยเหตุน้ี ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน า

การเรียนการสอนแบบ Reciprocal Teaching มาใช้ในการสอนอ่านจับใจความภาษาไทยให้กับนักเรียน

ไทยที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนนานาชาติ เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทยของนักเรียน และ

ความสามารถในการเรียนรู้แบบน าตนเอง โดยผลที่ได้จากการศึกษาในคร้ังน้ีอาจจะเป็นประโยชน์กับการ

จัดเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้

ของนักเรียนในประเทศไทยได้ต่อไป 

 

วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาความสามารถในการอ่านจับใจความ โดยการสอน แบบ Reciprocal Teaching 

ของนักเรียน ระดับช้ัน Middle School โรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ 

2. เพ่ือศึกษาความสามารถในการเรียนรู้แบบน าตนเอง โดยการสอนแบบ Reciprocal 

Teaching ของนักเรียนระดับช้ัน Middle School โรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ 
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3. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนนานาชาติหลังเรียนอ่านจับ

ใจความแบบ Reciprocal Teaching ของนักเรียน ระดับช้ัน Middle School โรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ 

4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบ Reciprocal Teaching ของ

นักเรียน ระดับช้ัน Middle School โรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ 

 

สมมติฐานการวิจยั 

1. ความสามารถทางการอ่านจับใจความของนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน

แบบReciprocal Teaching หลังเรียนที่มีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเตม็ 

2. ความสามารถในการเรียนรู้แบบน าตนเองของนักเรียนที่เรียนด้วยโดยใช้รูปแบบการเรียน

การสอนแบบ Reciprocal Teaching หลังเรียนอยู่ในระดับสงู 

2. นักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนการสอนแบบ Reciprocal Teaching มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ต่อการเรียนแบบ Reciprocal Teaching อยู่ในระดับ

มาก 

 

ขอบเขตในการวิจยั 

1. กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับช้ัน Middle School โรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ ของปี

การศึกษา 2559 ที่เรียนวิชาภาษาไทยระดับ Thai Foundation จ านวน 7 คน  

2. ตัวแปร 

2.1 ตัวแปรต้น คือ การเรียนอ่านจับใจความภาษาไทยโดยการเรียนการสอนแบบ 

Reciprocal Teaching  

2.2 ตัวแปรตาม คือ         

2.2.1 ความสามารถทางการอ่านจับใจความของนักเรียน ระดับช้ัน Middle School 

โรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ 

2.2.2 ความสามารถในการเรียนรู้แบบน าตนเองของนักเรียน ระดับช้ัน Middle 

School โรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ 

2.2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความของนักเรียน ระดับช้ัน Middle School 

โรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ 

2.2.4 ความพึงพอใจของนักเรียน ระดับช้ัน Middle School โรงเรียนสถานศึกษา

นานาชาติ ในการเรียนอ่านจับใจความโดยการเรียนการสอนแบบ Reciprocal Teaching         

3. เน้ือหาที่ใช้ในการทดลอง    
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3.1 ผู้วิจัยได้คัดเลือกเน้ือหาที่ใช้ในการทดลองคร้ังน้ีจากบทอ่านในหนังสอืแบบเรียน 

บทความออนไลน์ และ สิ่งตีพิมพ์ต่างๆ จ านวน 8 เร่ือง โดยพิจารณาถึงความน่าสนใจและความเหมาะสม

กบัวัยของเน้ือหา 

4. ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง          

4.1 ในการวิจัยคร้ังน้ี ด าเนินการทดลองในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา 2559 โดย

ใช้เวลาทั้งหมด 12 คาบ คาบละ 65 นาท ี 

 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ีประกอบด้วย  

1. ชุดฝึกการอ่านจับใจความภาษาไทยโดยการสอนแบบ Reciprocal Teaching 

2. แบบทดสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  

3. แบบประเมินความสามารถในการเรียนรู้แบบน าตนเอง 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจ 

5. แบบสอบถามภมูิหลังทางการใช้ภาษาไทย 

 

ขั้นตอนการเก็บขอ้มูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังน้ี 

1. ขั้นเตรียม   

1.1 ช้ีแจงวัตถุประสงค์ ข้ันตอนและรายละเอียดที่เกี่ยวกับการเรียนอ่านจับใจความ โดยใช้

วิธกีารสอนแบบ Reciprocal Teaching แก่กลุ่มตัวอย่าง 

1.2 อธิบายความหมายและการใช้กลวิธีทั้งสี่ของการเรียนอ่านจับใจความแบบ Reciprocal 

Teaching ให้แก่นักเรียน  

2. ขั้นทดลอง 

2.1 ด าเนินการทดลองโดยผู้วิจัยเป็นผู้สอน โดยใช้ชุดฝึกการอ่านจับใจความภาษาไทยโดย

การสอนแบบ Reciprocal Teaching จ านวน 14 คาบ คาบละ 65 นาท ีในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2559  

2.1.1 ในช่วงแรก ผู้สอนมีบทบาทในการน าบทเรียนเตม็ตัว คือ มีหน้าที่ในการ

ด าเนินการสอนด้วยตนเองแต่ผู้เดียว และให้นักเรียนดูเป็นแบบอย่างในการใช้กลวิธีทั้งสี่ในการอ่านจับ

ใจความที่ถูกต้อง เร่ิมต้ังแต่การต้ังค าถามเพ่ือให้นักเรียนเกิดการใช้ความคิด และตรวจเชค็ว่านักเรียนมี

ความเข้าใจในเน้ือหาและรูปแบบการเรียนมากน้อยเพียงใด 

2.1.2 เม่ือนักเรียนมีความเข้าใจและม่ันใจในการใช้กลวิธีทั้งสี่ในการอ่านมากข้ึน 

ผู้สอนจึงส่งต่อบทบาทครูผู้สอนให้กบันักเรียน โดยให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มๆละ 3-4 คน และให้นักเรียน

ในกลุ่มผลัดกนัน าบทเรียนและบทสนทนาในกลุ่มตามที่นักเรียนเคยได้ดูจากการสอนของผู้สอนในช่วงแรก
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ของการเรียน ซ่ึงในระยะเวลาน้ีผู้สอนจะลดบทบาทจากผู้สอนมาเป็นผู้ที่คอยแนะน าและช่วยเหลือนักเรียน

เมื่อนักเรียนเกดิความสงสยัหรือมีปัญหาในเร่ืองต่างๆ 

2.1.3 ผู้สอนมีหน้าที่ในการตัดสินใจว่าจะเพ่ิมหรือผ่อนบทบาทในการช่วยเหลือและ

ช้ีแนะนักเรียน โดยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและบรรยากาศในช้ันเรียน ในช่วงที่นักเรียนสามารถน า

การเรียนรู้ได้ดี และมีสมาธอิยู่กบัการเรียน ผู้สอนกส็ามารถลดบทบาทในการที่จะต้องช่วยเหลือหรือช้ีแนะ

นักเรียนได้ แต่เมื่อนักเรียนเกิดความไม่มั่นใจ ไม่สามารถน าการเรียนรู้ได้ หรือบรรยากาศการเรียนรู้เร่ิม

ตึงเครียดหรือไม่เป็นไปเป็นตามจุดประสงค์ เช่นการไม่ยอมพูดกับเพ่ือนๆในกลุ่ม หรือมีเร่ืองที่สนใจมาก

จนท าให้ออกนอกเร่ือง ผู้สอนกต้็องเพ่ิมบทบาทเป็นผู้ที่จะคอยช่วยเหลือและช้ีแนะเพ่ือน านักเรียนให้กลับ

เข้าสู่การเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถน าตนเองได้  

2.2 ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน และบันทึกลงในบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้

หลังจากการเรียนรู้ในแต่ละคร้ัง ผู้สอนให้นักเรียนท าแบบทดสอบความสามารถการอ่านจับใจความจ านวน 

1 ชุดต่อคร้ัง รวมเป็น 8 ชุด ซ่ึง ประกอบด้วย 

ชุดที่ 1 นิทานสภุาษิต 

ชุดที่ 2 ฉลากยา 

ชุดที่ 3 จดหมาย 

ชุดที่ 4 บทสนทนา 

ชุดที่ 5 ข่าว 

ชุดที่ 6 บทความสารคดี 

ชุดที่ 7 นิทานไทย 

ชุดที่ 8 บทความจากนิตยสาร 

2.3 หลังจากนักเรียนได้เรียนครบทุกบทเรียนตามที่ก  าหนดไว้แล้ว ผู้สอนให้นักเรียนท า

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง การอ่านจับใจความ และท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ

การเรียนการอ่านจับใจความภาษาไทยโดยการสอนแบบ Reciprocal Teaching  

3. ขั้นประเมินผล  

 3.1 ผู้สอนรวจนับคะแนนแบบทดสอบความสามารถการอ่านจับใจความ 

 3.2 ผู้สอนตรวจนับคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง การอ่านจับ

ใจความ 

 3.3 ผู้สอนประมวลผลแบบประเมินความสามารถในการเรียนรู้แบบน าตนเอง 

 3.4 ผู้สอนประมวลผลแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนการอ่านจับใจความ

ภาษาไทยโดยการสอนแบบ Reciprocal Teaching  

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

ผู้สอนได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการเกบ็รวบรวมข้อมูล ดังน้ี   
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1. วิเคราะห์ความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทยโดยการสอนแบบ  Reciprocal 

Teachingโดยใช้ ค่าร้อยละ (Percentage)  

2. วิเคราะห์ผลการศึกษาความสามารถในการเรียนรู้แบบน าตนเอง โดยการสอนแบบ 

Reciprocal Teaching โดยใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3. วิเคราะห์ผลสมัฤทธิ์ในการอ่านจับใจความภาษาไทย และ โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage)  

4. วิเคราะห์ประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้การอ่านจับใจความโดยการ

สอนแบบ reciprocal teaching โดยใช้ ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

5. วิเคราะห์พฤติกรรมของนักเรียนที่เกดิข้ึนระหว่างการอ่านจับใจความ โดยการสอนแบบ 

Reciprocal Teaching 

6. อภิปรายผล โดยใช้ตารางและการพรรณนา 

 

สรุปผลการวิจยั 

การวิจัยสามารถสรุปผลได้ดังน้ี   

1. จากการศึกษาความสามารถในการอ่านจับใจความ โดยการสอนแบบ Reciprocal Teaching 

พบว่า นักเรียนมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 และมีนักเรียนไม่ผ่าน

เกณฑ์ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 โดยความสามารถในการใช้กลวิธีทั้งสี่ของ Reciprocal 

Teaching ของนักเรียนมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ทั้งสี่กลวิธี โดยมีความสามารถในการสร้างความ

ชัดเจนสูงที่สุด ( X = 91.07) ตามมาด้วย การตั้งค าถาม ( X = 89.95) การคาดเดา ( X = 85.71) 

และการสรุป ( X = 83.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล พบว่าในภาพรวมมีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 

78.57 ถึง 98.21  

2. จากการศึกษาความสามารถในการเรียนรู้แบบน าตนเอง โดยการสอนแบบ Reciprocal 

Teaching พบว่า นักเรียนมีความสามารถระดับสูงจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยรวมนักเรียนมี

พฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถในการเรียนรู้แบบน าตนเองในระดับมาก ( X = 4.04 S.D. = 0.72) 

และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่า พฤติกรรมที่กล่าวว่า ฉันสามารถบอกได้ว่า

ฉันไม่เข้าใจอะไรระหว่างที่เรียน ( X = 4.43 S.D. = 0.53) ฉันตั้งเป้าหมายในการเรียนด้วยตัวของฉัน

เอง และ มีค่าเฉล่ียที่สูงสุด ( X = 4.43 S.D. = 0.79) ตามมาด้วย พฤติกรรมที่กล่าวว่า ฉันหาข้อมูล

ต่างๆเพ่ือช่วยให้ฉันเข้าใจในสิ่งที่เรียนมากข้ึน ( X = 4.29 S.D. = 0.49)  ฉันถามค าถามเวลาที่ฉันไม่

แน่ใจ ( X = 4.29 S.D. = 0.76)   ฉันท างานเสรจ็ตามเวลาที่ครูก าหนด (คะแนนเฉล่ีย = 4.29 S.D. = 

0.76)  ฉันพยายามท าความเข้าใจในสิ่งที่ฉันท าผิดในงานของฉัน ( X = 4.00 S.D. = 0.82) ฉันน าสิ่งที่

เรียนไปใช้นอกห้องเรียน ( X = 3.86 S.D. = 0.69) ฉันหาข้อมูลและความรู้ต่างๆเพ่ิมเติมจากที่ครูสอน

ในห้องเรียน ( X = 3.86 S.D. = 0.90) ฉันลองใช้หลายๆวิธีในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ( X = 3.57 

S.D. = 0.98) ฉันท าบันทกึว่าฉันต้องท าอะไรบ้างเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของฉัน ( X = 3.43 S.D. = 

0.53) 
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3. จากการศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนนานาชาติหลังเรียนอ่านจับ

ใจความ โดยการสอนแบบ Reciprocal Teaching พบว่า นักเรียนมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 จ านวน 5 

คน คิดเป็นร้อยละ 71.43 และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 โดย

ความสามารถในการใช้กลวิธกีารตั้งค าถาม การสร้างความชัดเจน และการสรุป ของ Reciprocal Teaching 

ของนักเรียนในการท าแบบทดสอบผลสมัฤทธิ์มีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 และ ความสามารถในการคาด

เดาของ ของนักเรียนในการท าบททดสอบผลสัมฤทธิ์มีคะแนนร้อยละ 76.19 โดยมีความสามารถในการ

สรุป คะแนนเฉล่ีย  92.86 ได้ดีที่สุด ตามมาด้วย การต้ังค าถาม และการสร้างความชัดเจน คะแนนเฉล่ีย  

80.00 และการคาดเดา คะแนนเฉล่ีย  76.19 เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล พบว่าในภาพรวมมีคะแนนคิด

เป็นร้อยละ 46.67 ถึง 100 

4. จากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ต่อการเรียนแบบ Reciprocal 

Teaching พบว่า ความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.24 S.D. = 0.83) โดยมีด้านเจตคติ

ต่อการใช้ชุดฝึกการอ่านจับใจความภาษาไทย โดยการสอนแบบ Reciprocal Teaching ( X =4.33 S.D. = 

0.80) มีระดับความพึงพอใจสูงสุด ตามมาด้วย ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน  ( X = 4.29 S.D. = 

0.76) และด้านพัฒนาการเรียนของนักเรียน ( X =4.20 S.D. = 0.87)  

พฤติกรรมของนกัเรียนระหว่างการเรียนอ่านจับใจความโดยการสอนแบบ Reciprocal Teaching 

1. นักเรียนทุกคนคุ้นชินกับการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารมากกว่าภาษาไทย และมักใช้

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการพูดคุยและแลกเปล่ียนความคิดเหน็ในขณะที่ท  ากิจกรรมการอ่าน ท าให้ครู

ต้องคอยเตือนนักเรียนให้พูดคุยและแลกเปล่ียนความคิดเหน็เป็นภาษาไทยมากข้ึน โดยแทรกประโยค

ภาษาไทยเข้าไปเป็นระยะๆ พร้อมทั้งคอยถามนักเรียนว่าถ้าพูดแบบน้ีในภาษาไทยจะต้องพูดว่าอย่างไร  

2. ในช่ัวโมงแรกๆของการเรียน ครูให้นักเรียนอ่านบทความโดยการอ่านออกเสียงพร้อมๆกัน 

โดยมีครูคอยถามค าถาม และใช้กลวิธีทั้งสี่ของ reciprocal teaching ให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างอยู่เร่ือยๆ 

ซ่ึงพฤติกรรมของนักเรียนระหว่างการเรียนโดยมีครูน าบทเรียนนั้นแตกต่างกนัออกไป นักเรียนบางคนคอย

จดสิ่งที่ครูพูด และขีดเส้นใต้หรือไฮไลทค์ าต่างๆที่เป็นค าศัพทท์ี่นักเรียนไม่รู้ความหมาย ส่วนนักเรียนอีก

กลุ่มไม่ค่อยชอบจดและเขียนลงไปในชุดแบบฝึก แต่ใช้วิธฟัีงและถามเพ่ือให้เกดิความเข้าใจ 

3. ช่วงที่บทบาทของครูในการน าบทเรียนลดลง นักเรียนทุกคนสามารถสร้างบทสนทนาเพ่ือ

แลกเปล่ียนความคิดเหน็และข้อมูลได้ อย่างไรกต็ามวิธีการน ากลวิธีทั้งสี่ของ reciprocal teaching ไปใช้

ของนักเรียนแต่ละคนน้ันแตกต่างกนั นักเรียนคนหน่ึง เป็นนักเรียนที่มีทกัษะการอ่านและเขียนภาษาไทยที่

ค่อนข้างอ่อนเมื่อเทียบกับนักเรียนคนอื่นๆ แต่เป็นเดก็นักเรียนที่มีความพยายามและต้ังใจ ทุกๆคร้ังที่

ต้องอ่านบทความต่างๆ นักเรียนจะอ่านออกเสียงเบาๆ คอยจดค าศัพทท์ี่ตนเองไม่รู้อยู่เสมอๆ และยกมือ

ถามค าถามทนัทเีมื่อเวลาไม่เข้าใจหรือติดขัดใดๆ ซ่ึงอาจจะท าให้กระบวนการอ่านของเขาช้าเมื่อเทยีบกับ

นักเรียนคนอื่นๆ แต่การใช้กลวิธอีย่างมีประสทิธภิาพน้ีท าให้นักเรียนคนดังกล่าวสามารถเข้าใจเน้ือเร่ืองได้

อย่างดี และเม่ือถึงเวลาแลกเปล่ียนความคิดเหน็ กส็ามารถจดจ ารายละเอียดต่างๆของเร่ืองได้อย่างชัดเจน

โดยไม่ต้องพลิกหน้ากลับไปดู ซ่ึงต่างกบันักเรียนอกีคนหน่ึงซ่ึงไม่ค่อยมีความพยายามในการอ่านภาษาไทย 
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และพ่ึง google translate ในการอ่านหลายๆคร้ัง ท าให้นักเรียนคนน้ีไม่สามารถเข้าใจเน้ือหาได้อย่างถ่อง

แท้ 

4. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันได้เป็นอย่างดี และนักเรียนสามารถสร้างบทสนทนาเพ่ือ

แลกเปล่ียนความคิดเห็น โดยใช้กลวิธีทั้งสี่ได้อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่าง

นักเรียน ท าให้นักเรียนได้แสดงความเข้าใจในการใช้กลวิธีต่างๆออกมาให้ครูได้เหน็ และเป็นการเพ่ิม

ความเข้าใจในเร่ืองที่อ่านมากข้ึน เพราะนักเรียนได้ผ่านการใช้กระบวนการคิดทั้งเวลาที่ประมวลค าพูดหรือ

ความคิดเหน็ของผู้อื่น และกล่ันกรองความคิดของตนเองก่อนที่จะพูดออกมาให้เพ่ือนๆฟัง คร้ังหน่ึง มี

นักเรียนสองคนถกเถียงกนัเร่ืองค าถามข้อหน่ึงในชุดฝึกอ่าน เมื่อความคิดเหน็ของทั้งคู่ไม่ตรงกัน นักเรียน

คนแรกจึงถามนักเรียนคนที่สองว่า “จุดประสงค์ของบทความน้ีคืออะไร” ซ่ึงแสดงให้เหน็ถึงความเข้าใจ

ของนักเรียนคนแรกต่อค าถามและเน้ือเร่ือง  

5.ในช่วงหลังๆ นักเรียนสามารถบอกได้ว่าค าถามท้ายชุดฝึกการอ่านในแต่ละข้อคือค าถาม

ประเภทใด เช่นเม่ือนักเรียนเจอข้อที่ต้องคาดเดา นักเรียนกจ็ะพูดคุยกนัว่าข้อน้ีเป็นการคาดเดา และพูดถึง

เน้ือเร่ืองที่น ามาใช้ในการช่วยคาดเดาได้อย่างมีเหตุมีผล  

 

อภิปรายผล 

ผลที่ได้จากการวิจัยสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังน้ี   

1. จากการศึกษาความสามารถในการอ่านจับใจความ โดยการสอนแบบ Reciprocal Teaching 

พบว่า นักเรียนมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 และมีนักเรียนไม่ผ่าน

เกณฑ์ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 โดยความสามารถในการใช้กลวิธีทั้งสี่ของ Reciprocal 

Teaching ของนักเรียนในการท าชุดฝึกการอ่านจับใจความ มีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ทั้งสี่กลวิธี โดยมี

ความสามารถในการสร้างความกระจ่างสูงที่สุด ( X = 91.07) ตามมาด้วย การตั้งค าถาม ( X = 89.95) 

การคาดเดา ( X = 85.71) และการสรุป ( X = 83.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล พบว่าในภาพรวมมี

คะแนนคิดเป็นร้อยละ 78.57 ถึง 98.21 ทั้งน้ีการเรียนแบบ Reciprocal Teaching ได้ถูกออกแบบมาให้

นักเรียนได้ท ากจิกรรมการอ่านในกลุ่มเลก็ๆประมาณ 3-4 คน ท าให้คะแนนของความสามารถในการอ่าน

จับใจความของนักเรียนไม่ห่างกันมากนักเน่ืองจากนักเรียนต้องมีการพูดคุยและแลกเปล่ียนความคิดเหน็

กันอยู่ตลอดเวลา โดยใช้กลวิธีทั้งสี่ของ Reciprocal Teaching เป็นหัวข้อหลักในการพูดคุย ซ่ึงรายงานการ

วิจัยที่จัดท าข้ึนโดย National Reading Panel (2000) ได้กล่าวไว้ว่าบทสนทนาที่นักเรียนให้ความร่วมมือ

ในการโต้ตอบน้ันมีประสทิธภิาพอย่างมากในการพัฒนาการอ่านจับใจความ หน่ึงตัวอย่างที่เหน็ได้ชัดว่าบท

สนทนาระหว่างที่นักเรียนเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคล่ือนการเรียนรู้คือ นักเรียนคนหน่ึงพยายามจะหา

ค าตอบของค าถามประเภทการสรุป และไม่แน่ใจว่าค าตอบใดคือค าตอบที่ถูกต้องเพราะค าตอบไม่ได้เป็น

ค าตอบที่เอามาจากตัวเร่ืองโดยตรง เม่ือนักเรียนคนน้ีอธิบายเหตุผลในการเลือกค าตอบให้นักเรียนอีกคน

หน่ึงฟัง นักเรียนคนที่สองกโ็ยนค าถามถามเพ่ือนว่า วัตถุประสงค์ของเร่ืองที่อ่านคืออะไร แสดงให้เหน็ว่า

บทสนทนาช่วยให้นักเรียนได้สวมบทบาทของผู้น าการสอนท าให้นักเรียนได้ใช้ความคิด และช่วยกันท า
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ความเข้าใจกับเร่ืองที่อ่าน อย่างไรกต็ามมีนักเรียนจ านวน 1 คนที่ความสามารถในการอ่านไม่ผ่านเกณฑ์

ทั้งน้ีกเ็พราะนักเรียนมีทศันคติต่อการเรียนภาษาไทยที่ไม่ดีเท่าใดนัก ท าให้ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการ

เรียนรู้ ในห้องเรียน ส่งผลให้ความสามารถทางการอ่านจับใจความอยู่ในระดับปานกลาง  

ในด้านการใช้กลวิธีทั้งสี่  นักเรียนมีความสามารถในการสร้างความกระจ่างสูงที่สุด ( X = 

91.07) ตามมาด้วย การตั้งค าถาม ( X = 89.95) การคาดเดา ( X = 85.71) และการสรุป ( X = 

83.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล พบว่าในภาพรวมมีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 78.57 ถึง 98.21 การใช้

กลวิธีทั้งสี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านจับใจความไม่ต ่ากว่าเกณฑ์ 

ทั้งน้ีในช่วงแรกของการทดลอง ครูเป็นผู้อธิบายความหมายของกลวิธีต่างๆ และสอนให้นักเรียนใช้กลวิธี

เหล่าน้ีผ่านการสาธิตการใช้กลวิธีเหล่าน้ี ท าให้นักเรียนได้เข้าใจการน ากลวิธีทั้งสี่มาใช้ในการอ่านมากข้ึน 

ซ่ึงสอดคล้องกบัการรายงานการวิจัยของ ฟิลดิ้ ง และ เพียร์สัน (Fielding & Pearson, 1994) ที่ได้กล่าวว่า

การสาธิตการใช้กลวิธีต่างๆให้นักเรียนดูถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่ท  าให้การสอนเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ นอกจากน้ี นักเรียน Middle School จากโรงเรียนสถานศึกษานานาชาติทุกคนมี

คอมพิวเตอร์พกพาที่โรงเรียนแจกให้นักเรียนน ามาใช้ในห้องเรียนและใช้ท าการบ้าน ดังน้ันนักเรียนทุกคน

จึงมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตที่ดี ซ่ึงในการเรียนทุกๆคร้ังนักเรียนสามารถใช้

คอมพิวเตอร์ในการค้นหาค าศัพท ์และค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมในหัวข้อที่ตนเองยังสงสยั ความสามารถในการ

ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยหน่ึงในการท าให้นักเรียนประสบความส าเร็จในการสร้าง

ความกระจ่างได้ อย่างไรกต็ามบทสนทนายังคงมีความส าคัญต่อการเรียนรู้ เพราะเป็นการช่วยให้นักเรียน

อธบิายกระบวนการคิดของตนเองออกมา ซ่ึงในบางคร้ังการพูดออกมาให้ตัวเองและคนอื่นได้ยินกส็ามารถ

ท าให้นักเรียนเข้าใจกระบวนการคิดของตนเองมากข้ึน และรู้ว่าสิ่งใดที่ต้องแก้ไขหรือปรับเปล่ียน เช่น มี

เดก็นักเรียนคนหน่ึงได้อธิบายการเลือกค าตอบของตนเองให้เพ่ือนอีกคนหน่ึงที่เลือกตอบคนละข้อ และ

เม่ือตนเองได้อธิบายโดยการพูดออกมาดังๆ กท็ าให้ตนเองเปล่ียนค าตอบ เพราะในระหว่างที่ตนเองพูด

ออกมาน้ันนักเรียนได้เกิดกระบวนการความคิดที่ถูกกล่ันกรองมากขึ้น ส่งผลให้มีความเข้าใจในเน้ือเร่ือง

มากขึ้น 

2. จากการศึกษาความสามารถในการเรียนรู้แบบน าตนเอง โดยการสอนแบบ Reciprocal 

Teaching พบว่า นักเรียนมีความสามารถระดับสูงจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยรวมนักเรียนมี

พฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถในการเรียนรู้แบบน าตนเองในระดับมาก (คะแนนเฉล่ีย = 4.04 S.D. 

= 0.72) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่า พฤติกรรมที่กล่าวว่า ฉันสามารถ

บอกได้ว่าฉันไม่เข้าใจอะไรระหว่างที่เรียน (คะแนนเฉล่ีย = 4.43 S.D. = 0.53) ฉันตั้งเป้าหมายในการ

เรียนด้วยตัวของฉันเอง และ มีค่าเฉล่ียที่สูงสุด (คะแนนเฉล่ีย = 4.43 S.D. = 0.79) ตามมาด้วย 

พฤติกรรมที่กล่าวว่า ฉันหาข้อมูลต่างๆเพ่ือช่วยให้ฉันเข้าใจในสิ่งที่เรียนมากข้ึน (คะแนนเฉล่ีย = 4.29 

S.D. = 0.49)  ฉันถามค าถามเวลาที่ฉันไม่แน่ใจ ( X = 4.29 S.D. = 0.76)   ฉันท างานเสรจ็ตามเวลาที่

ครูก าหนด (คะแนนเฉล่ีย = 4.29 S.D. = 0.76)  ฉันพยายามท าความเข้าใจในสิ่งที่ฉันท าผิดในงานของ

ฉัน (คะแนนเฉล่ีย = 4.00 S.D. = 0.82) ฉันน าสิ่งที่เรียนไปใช้นอกห้องเรียน (คะแนนเฉล่ีย = 3.86 
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S.D. = 0.69) ฉันหาข้อมูลและความรู้ต่างๆเพ่ิมเติมจากที่ครูสอนในห้องเรียน (คะแนนเฉล่ีย = 3.86 

S.D. = 0.90) ฉันลองใช้หลายๆวิธใีนการแก้ปัญหาด้วยตนเอง (คะแนนเฉล่ีย = 3.57 S.D. = 0.98) ฉัน

ท าบันทกึว่าฉันต้องท าอะไรบ้างเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของฉัน (คะแนนเฉล่ีย = 3.43 S.D. = 0.53)  

การเรียนแบบ Reciprocal Teaching เป็นการเรียนโดยการใช้กลวิธีทั้ง 4 เพ่ือให้นักเรียน

กลายเป็นคนที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (Montague, 1993) เพราะในท้ายที่สุด นักเรียนจะต้องผลัด

ท าหน้าที่เป็นครูที่ต้องเปิดบทสนทนา และน าบทสนทนาไปในทศิทางที่ถูกต้อง กระบวนการของการส่งต่อ

หน้าที่ของครูไปยังนักเรียนท าให้นักเรียนมีความรับผิดชอบสงูข้ึนในห้องเรียน และในขณะเดียวกันเรียนรู้ที่

จะพ่ึงพาตนเองในการแก้ปัญหาต่างๆ กลวิธีทั้งสี่ยังช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้เท่าทนักระบวนการการอ่าน

ของตนเอง ท าให้นักเรียนมีความสามารถที่จะเรียนรู้แบบน าตนเองได้ เพราะเม่ือนักเรียนรู้ว่าตนเองไม่

เข้าใจอะไรหรือติดขัดตรงจุดใด กจ็ะหาวิธทีี่ช่วยแก้ปัญหาท าให้สามารถด าเนินการต่อเองได้ อย่างไรกต็าม

ลักษณะการเรียนรู้แบบน าตนเองของนักเรียนแต่ละคนกจ็ะแตกต่างกันไป เช่น นักเรียนบางคนชอบใช้

วิธกีารไฮไลทค์ าศัพทต่์างๆที่ไม่รู้จักระหว่างที่อ่าน และใช้คอมพิวเตอร์ช่วยหาความหมายคร้ังเดียวในตอน

จบ ในขณะที่นักเรียนบางคนชอบที่จะคาดเดาความหมายของค าศัพท์น้ันๆจากเน้ือเร่ือง แล้วค่อยใช้

เคร่ืองมืออื่นๆในการช่วยแปลทีหลัง ไม่ว่าจะอย่างไรการที่นักเรียนเรียนรู้ว่าเทคนิคการเรียนรู้แบบใดที่

เป็นประโยชน์ที่สดุกบัตัวนักเรียนเองกถ็ือว่านักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้แบบน าตนเองได้ 

3. จากการศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนนานาชาติหลังเรียนอ่านจับ

ใจความ โดยการสอนแบบ Reciprocal Teaching พบว่า นักเรียนมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 จ านวน 5 

คน คิดเป็นร้อยละ 71.43 และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 โดย

ความสามารถในการใช้กลวิธีการตั้งค าถาม การสร้างความชัดเจน และการสรุปของ Reciprocal Teaching 

ของนักเรียนในการท าบททดสอบผลสมัฤทธิ์มีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 แต่การใช้กลวิธีการคาดเดาของ

นักเรียนในการท าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์มีคะแนนต ่ากว่าร้อยละ 80 โดยมีความสามารถในการสรุป 

(คะแนนเฉล่ีย = 92.86) ได้ดีที่สุด ตามมาด้วย การต้ังค าถาม และการสร้างความชัดเจน (คะแนนเฉล่ีย 

= 80.00) และการคาดเดา (คะแนนเฉล่ีย = 76.19) เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล พบว่าในภาพรวมมี

คะแนนคิดเป็นร้อยละ 46.67 ถึง 100 ทั้งน้ีการที่นักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนผ่านเกณฑ์สื่อให้เหน็ว่า

นักเรียนมีความสามารถในการอ่านจับใจความด้วยตนเอง หลังจากการเรียนรู้กลวิธใีนการอ่านของการสอน

แบบ Reciprocal Teaching อย่างไรกต็ามมีนักเรียนจ านวน 2 คนที่มีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ คือนักเรียน

ล าดับที่ 1 ซ่ึงมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ร้อยละ 66.7 และนักเรียนล าดับที่ 4 ซ่ึงมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ร้อยละ 

44.67 ท าให้คะแนนเฉล่ียร้อยละของผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยต ่ากว่าคะแนนเฉล่ียร้อยละของ

ชุดฝึกการอ่านจับใจความโดยการสอนแบบ Reciprocal Teaching อยู่ 7.39 คะแนน 

นักเรียนล าดับที่ 1 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละของชุดฝึกการอ่านจับใจความ 85.71 อย่างไรกต็าม

คะแนนผลสัมฤทธิ์ร้อยละของนักเรียนคือ 66.7 สิ่งที่ท  าให้นักเรียนคนน้ีมีคะแนนไม่ต ่ากว่าเกณฑ์ คือ ไม่

ต ่ากว่าร้อยละ 80 เป็นเพราะนักเรียนมีความตั้งใจและพยายามในการเรียนรู้ ถึงแม้นักเรียนจะเกิดการ

เรียนรู้ช้ากว่านักเรียนคนอื่นๆ นักเรียนล าดับที่ 1 มักจะคอยถามค าถาม และหาข้อมูลในสิ่งที่ตนเองไม่
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เข้าใจและจดสิ่งเหล่าน้ันเอาไว้ในชุดฝึกอ่าน ท าให้นักเรียนมีความเข้าใจในสิ่งที่อ่าน และเม่ือมีการ

แลกเปล่ียนบทสนทนาระหว่างการเรียนรู้ นักเรียนสามารถดึงเน้ือหา และข้อมูลต่างๆในบทความมาพูดคุย

ในกลุ่มได้โดยที่ไม่ต้องพลิกกระดาษกลับไปดู ในขณะที่นักเรียนคนอื่นมีการพลิกหน้ากระดาษกลับไปดู

รายละเอยีดต่างๆบ้างเม่ือมีการพูดคุยที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงแสดงให้เหน็ว่านักเรียนล าดับที่ 1 มีความสามารถใน

การใช้กลวิธทีั้งสี่ได้ดีจนท าให้นักเรียนสามารถเข้าใจสิ่งที่อ่านได้อย่างชัดเจน อย่างไรกต็าม เม่ือนักเรียนได้

ท าแบบทดสอบผลสมัฤทธิ์ คะแนนร้อยละของนักเรียนอยู่ต ่ากว่าเกณฑ์ที่ผู้วิจัยได้ต้ังไว้ ด้วยเหตุและปัจจัย

ที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ออกมาดังน้ี 

1) พาลิซซาร์ และ บราวน์ (Palincsar & Brown , 1986: 772) ได้ออกแบบเทคนิคการสอน

แบบ Reciprocal Teaching ให้ใช้ในลักษณะการเรียนแบบกลุ่ม โดยมีนักเรียนในกลุ่มผลัดกันท าหน้าที่ของ

ผู้น าบทเรียน แต่เม่ือนักเรียนท าแบบทดสอบผลสมัฤทธิ์ บรรยากาศในการเรียนรู้ ไม่เกิดขึ้นในลักษณะกลุ่ม 

เพราะนักเรียนจะต้องท าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ด้วยตัวเอง โดยไม่มีการพูดคุยใดๆ ซ่ึงอาจจะท าให้

กระบวนการอ่านจับใจความของนักเรียนไม่เหมือนเดิม เพราะนักเรียนไม่มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเหน็

และกล่ันกรองความคิดของตนเองอย่างที่เคยได้ท ามาระหว่างทุกชุดฝึกการอ่านจับใจความ ทั้งน้ีความ

ม่ันใจของนักเรียนกเ็ป็นปัจจัยหน่ึงทที าให้นักเรียนไม่สามารถท าคะแนนได้ดีในชุดแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ 

เพราะการมีบทสนทนาให้นักเรียนได้แลกเปล่ียนความคิดเหน็ ท าให้นักเรียนมีความมั่นใจกับความคิดของ

ตนเองมากข้ึนเม่ือเพ่ือนในกลุ่มสนับสนุนความคิดและมีความเหน็ในเร่ืองต่างๆตรงกัน ซ่ึงการที่นักเรียน

ท าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์โดยไม่มีแรงสนับสนุนจากเพ่ือนๆอาจจะท าให้นักเรียนไม่มีความมั่นใจใน

ความคิดของตนเองอย่างเช่นเคย 

2) การท าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ นักเรียนมีเวลาในการท าเพียง 65 นาที ซ่ึงเวลาที่จ ากัด

อาจจะสามารถท าให้นักเรียนล าดับที่ 1 ที่มีความตึงเครียดที่จะท าข้อสอบให้เสรจ็ ทั้งน้ี นักเรียนล าดับที่ 1 

เป็นนักเรียนที่ต้ังใจเรียน แต่ท างานช้ากว่านักเรียนคนอื่นๆ เพราะชอบที่จะหาข้อมูลจนตนเองเข้าใจอย่าง

ถ่องแท้ ด้วยเหตุน้ี นักเรียนจึงไม่สามารถท าคะแนนได้ดีเท่ากับตอนที่ท  าชุดฝึกการอ่านจับใจความโดยการ

สอนแบบ Reciprocal Teaching 

นอกจากน้ีนักเรียนล าดับที่ 4 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละของชุดฝึกการอ่านจับใจความ 80.36 และ

มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ร้อยละ 46.67 ซ่ึงสิ่งที่ท  าให้นักเรียนคนน้ีมีคะแนนไม่ต ่ากว่าเกณฑ์ คือ ไม่ต ่ากว่าร้อย

ละ 80 เป็นเพราะนักเรียนมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนบทสนทนา ท าให้นักเรียนพอจับใจความของเร่ืองที่

อ่านได้ แม้นักเรียนมักจะไม่ต้ังใจ และมีทศันคติที่ไม่ดีต่อการเรียนภาษาไทย อย่างไรกต็าม เม่ือนักเรียน

ท าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ นักเรียนต้องพ่ึงพาตนเองในการท าแบบทดสอบ ท าให้นักเรียนมีคะแนน

ออกมาต ่ากว่าเกณฑท์ี่ผู้วิจัยได้ต้ังไว้ 

4. จากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ต่อการเรียนแบบ Reciprocal 

Teaching พบว่า ความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.24 S.D. = 0.83) โดยมีด้านเจตคติ

ต่อการใช้ชุดฝึกการอ่านจับใจความ ( X =4.33 S.D. = 0.80) มีระดับความพึงพอใจสูงสุด ตามมาด้วย 

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน  ( X = 4.29 S.D. = 0.76) และด้านพัฒนาการเรียนของนักเรียน 
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( X =4.20 S.D. = 0.87) ทั้งน้ีชุดฝึกการอ่านจับใจความ ได้ถูกสร้างขึ้นให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

โดยเลือกเน้ือเร่ืองที่มีความน่าสนใจ หลากหลายประเภท และไม่จ ากัดอยู่กับเร่ืองที่เขียนข้ึนมากจาก

มุมมองของคนไทยเพียงอย่างเดียว รวมทั้งการเรียนแบบ Reciprocal Teaching เปิดโอกาสให้นักเรียนได้

พูดคุยกันระหว่างเรียน และใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างอิสระ ท าให้เกิดบรรยากาศที่ตึงเครียด ซ่ึงสอดคล้อง

กับค ากล่าวของ ประโยชน์ คุปกาญจนกุล (2553:132) ที่ว่า บรรยากาศในการเรียนการสอน มีอิทธิพล

ต่อเจตคติของผู้เรียนในการเรียน การจัดการเรียนการสอนที่สนุกสนานส่งผลต่อสุขภาพจิตที่ดี ท าให้

ผู้เรียนมีความต้ังใจ ใช้เวลาในการเรียนได้อย่างเตม็ที่ 

 

ขอ้คน้พบจากการวิจยั 

การเรียนอ่านจับใจความภาษาไทย โดยใช้การสอนแบบ Reciprocal Teaching สามารถพัฒนา

ความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทย และความสามารถในการเรียนรู้แบบน าตนเองของนักเรียน

โรงเรียนนานาชาติได้ดีขึ้น เพราะเป็นการสอนที่มีกลวิธีที่ช่วยให้นักเรียนตระหนักถึงกระบวนความคิดของ

ตนเองระหว่างที่อ่าน ท าให้นักเรียนมีแนวทางในการอ่านและมีความสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซ่ึง

ตามปกติแล้วนักเรียนจะไม่ค่อยใส่ใจกับวิชาภาษาไทยมากนัก เพราะนักเรียนมองว่าภาษาไทยเป็นวิชาที่

ยาก เน่ืองจากนักเรียนส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร การที่นักเรียนได้เรียนการ

อ่านจับใจความแบบ Reciprocal Teaching และการที่ผู้วิจัยได้น าเอาเทคนิคการเรียนรู้แบบน าตนเองมาใช้

กบันักเรียน นักเรียนมีความเข้าใจและสามารถพัฒนาการอ่านได้ดีย่ิงขึ้น 

ชุดฝึกการอ่านจับใจความกช่็วยท าให้การเรียนรู้มีความน่าสนใจมากขึ้ น เพราะเป็นชุดฝึกการ

อ่านจับใจความที่รวบรวมการเขียนหลายๆประเภทที่นักเรียนสามารถเช่ือมโยงได้มากกว่าการเขียนใน

หนังสือแบบฝึกหัดภาษาไทยที่จัดท าข้ึนให้กับนักเรียนในโรงเรียนไทยโดยตรง ซ่ึงจะมีเน้ือหาที่ห่างไกล

วัฒนธรรมของเด็กนักเรียนนานาชาติ ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงคิดว่าการเรียนภาษาไทย โดยการสอนแบบ  

Reciprocal Teaching และการใช้ชุดฝึกการอ่านจับใจความสามารถน าไปใช้กับห้องเรียนภาษาไทยใน

โรงเรียนนานาชาติอื่นๆได้ 

 

ขอ้เสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะส าหรบัการน าไปใช ้

ครูผู้สอนที่จะท าการสอนแบบ Reciprocal Teaching ควรท าความเข้าใจกบักลวิธีทั้งสี่อย่างถ่อง

แท้ เพราะครูผู้สอนจะมีหน้าที่ในการสาธติการใช้กลวิธต่ีางๆ เพ่ือท าให้นักเรียนเข้าใจถึงหลักการการใช้

กลวิธน้ัีนๆ ก่อนที่จะส่งมอบทบาทของครูให้กบันักเรียน ในขณะเดียวกนัเน้ือหาของเร่ืองในชุดฝึกการอ่าน

จับใจความจะเหมาะสมกบัวัยและประสบการณ์ในชีวิตประจ าวันของกลุ่มเป้าหมายที่จะช่วยท าให้นักเรียน

เกดิความสนใจต่อการอ่านจับใจความภาษาไทยมากย่ิงขึ้น 

ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครั้งต่อไป 
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ควรศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความและความสามารถในการเรียนรู้

แบบน าตนเอง โดยใช้การสอนแบบ Reciprocal Teaching กับวิธีสอนตามรูปแบบอื่น  เพ่ือศึกษาว่าผลที่

ได้รับมีความแตกต่างกนัอย่างไร 
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