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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวคิด“สอนแบบไม่สอน”
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 และ 2. เพ่ือศึกษา
ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามแนวคิด“สอนแบบไม่สอน”เพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ท่ีเรียนภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตประจําวัน ในภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2560 จํานวน 2 ห้องเรียน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม จัดเป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน ซ่ึงจัดการเรียน
การสอนตามรูปแบบและกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน ใช้รูปแบบปกติ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการ
จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึน แบบวัดความสามารถการอ่านเพ่ือความเข้าใจ 
แบบสังเกตพฤติกรรมการอ่านเพื่อความเข้าใจ และแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์เน้ือหา ผลการวิจัย 
พบว่า 1) รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวคิด“สอนแบบไม่สอน”เพ่ือเสริมสร้างความสามารถ 
การอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มี 4 องคป์ระกอบ คือ (1) หลักการของรูปแบบ          
(2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ (3) ขั้นการเรียนการสอน ซ่ึงมีท้ังหมด 5 ขั้น คือ ข้ันท่ี 1 แนะนําวิธีการเรียนรู้     
ขั้นท่ี 2 สืบค้นและจัดกระทําข้อมูล ขั้นท่ี 3 สร้างความรู้ ขั้นท่ี 4 สร้างสรรค์ผลงานด้านการอ่านเพ่ือความเข้าใจ 
ขั้นท่ี 5 เปลี่ยนบทบาทผู้เรียนเป็นผู้นําการเรียนรู้ และ (4) การวัดและประเมินผล ในแต่ละองค์ประกอบของ
รูปแบบนี้ พบว่า มีความเหมาะสม สามารถนําไปใช้ได้ 2) ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการ
สอน พบว่า (1) ผู้เรียนกลุ่มทดลองท่ีได้รับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด “สอนแบบไม่
สอน” มีคะแนนความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ.05 (2) ผู้เรียนกลุ่มทดลอง  มีคะแนนความสามารถการอ่านเพ่ือความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 
50 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05  
 
 
 
          *นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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                        มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

(3) ผู้เรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจสูงกว่าผู้เรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ.05 (4) ผู้เรียนกลุ่มทดลองมีระดับพฤติกรรมการอ่านเพื่อความเข้าใจอยู่ในระดับมาก และ     
(5) ผู้เรียนกลุ่มทดลองมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นในระดับมาก 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were: 1. to develop an English instructional model based on 
“Teaching by Not Teaching” Approach to Enhance the Ability of Reading Comprehension of 
grade 11 students, and 2. to evaluate the effectiveness of the developed instructional model. 
The samples were 2 classes: an experimental group and a controlled group learned in the 
course of an English for Everyday Use in the second semester academic year 2017. Research 
instruments included lesson plans, an English Reading Comprehension test, an observation 
form, and a student satisfaction questionnaire. The data were analyzed by mean, standard 
deviation, t-test, and content analysis. The findings were as follows: 1) The English 
instructional model based on “Teaching by Not Teaching” Approach to Enhance the Ability of 
Reading Comprehension consists of 4 components: (1) principles, (2) objectives, (3) 5 stages of 
instructional procedures including Introducing How to Learn, Searching and Organizing Data, 
Constructing Knowledge, Creating Products about reading comprehension, and Changing 
Students to Learning Leader’s Roles, and (4) assessment and evaluation of all elements of the 
model were appropriate. 2) The effectiveness of the developed instructional model revealed 
that 1) the experimental group had higher ability of reading comprehension than before 
studying through the developed instructional model at .05 level of significance. 2) the 
experimental group had higher ability of reading comprehension than the criteria at .05 level 
of significance 3) the experimental group had higher ability of reading comprehension than the 
controlled group at .05 level of significance 4) the experimental group showed reading ability 
behavior at a high level and 5) the experimental group had satisfactions towards learning 
through the developed instructional model at a high level.  
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
จากการศึกษาการอ่านซ่ึงเป็นกิจกรรมที่สําคัญต่อมนุษย์โดยเฉพาะอย่างย่ิงในวัยศึกษาเล่าเรียน ผู้เรียนใช้

เวลาส่วนใหญ่เพ่ือจะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ท้ังในและนอกห้องเรียนโดยอาศัยการอ่านเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา การ
อ่านหนังสือไม่แตกฉาน คืออุปสรรคอันดับ 1 ของการเรียนให้ได้ผล แท้จริงแล้ว ธรรมชาติของเด็กมีความอยากรู้
อยากเห็น อยากเข้าใจ อยากประสบความสําเร็จซ่ึงการอ่านได้เป็นสิ่งหนึ่งท่ีได้ตอบสนองจิตวิทยาข้อนี้ แต่เด็ก
หลายคนตกเป็นเหยื่อของการบังคับ จึงทําให้การอ่านเป็นเรื่องน่าเบื่อหรือเป็นสิ่งท่ีทําให้ตนเองตํ่าต้อยน้อยหน้า
เพราะอ่านไม่เก่งเท่าคนอื่นทําให้เกิดจิตใต้สํานึกท่ีเกลียดการอ่าน ผู้สอนจึงต้องหาวิธีสร้างนิสัยรักการอ่าน 
(Phanit, W., 2012) การอ่านเพื่อความเข้าใจถือว่ามีความสําคัญและเป็นหัวใจของการอ่าน ถ้าผู้เรียนไม่สามารถ
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
จากการศึกษาการอ่านซ่ึงเป็นกิจกรรมที่สําคัญต่อมนุษย์โดยเฉพาะอย่างย่ิงในวัยศึกษาเล่าเรียน ผู้เรียนใช้

เวลาส่วนใหญ่เพ่ือจะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ท้ังในและนอกห้องเรียนโดยอาศัยการอ่านเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา การ
อ่านหนังสือไม่แตกฉาน คืออุปสรรคอันดับ 1 ของการเรียนให้ได้ผล แท้จริงแล้ว ธรรมชาติของเด็กมีความอยากรู้
อยากเห็น อยากเข้าใจ อยากประสบความสําเร็จซ่ึงการอ่านได้เป็นสิ่งหนึ่งท่ีได้ตอบสนองจิตวิทยาข้อนี้ แต่เด็ก
หลายคนตกเป็นเหยื่อของการบังคับ จึงทําให้การอ่านเป็นเรื่องน่าเบ่ือหรือเป็นสิ่งท่ีทําให้ตนเองตํ่าต้อยน้อยหน้า
เพราะอ่านไม่เก่งเท่าคนอื่นทําให้เกิดจิตใต้สํานึกที่เกลียดการอ่าน ผู้สอนจึงต้องหาวิธีสร้างนิสัยรักการอ่าน 
(Phanit, W., 2012) การอ่านเพื่อความเข้าใจถือว่ามีความสําคัญและเป็นหัวใจของการอ่าน ถ้าผู้เรียนไม่สามารถ
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เข้าใจความหมายของบทอ่านผู้เรียนจะไม่สามารถนําความรู้ที่ได้จากการอ่านไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ซ่ึงก็เท่ากับ
ว่าการอ่านนั้นไม่บรรลุผล ดังนั้นทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจจึงเป็นจุดมุ่งหมายสําคัญ แต่ยังไม่ได้รับการพัฒนา
ไปเท่าท่ีควร ผู้เรียนบางคนอ่านเรื่องไปโดยไม่เข้าใจความหมาย เน้ือเรื่องบางเร่ืองก็ซับซ้อนจนยากที่เด็กจะเข้าใจ
ปัญหาท่ีตามมา คือผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายและขาดนิสัยรักการอ่านไปในท่ีสุด 

แม้ว่าทุกหน่วยงานทางการศึกษาของประเทศได้ให้ความสําคัญกับประสิทธิภาพด้านความรู้ความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน กลับพบว่าปัญหาด้านภาษาอังกฤษยังคงเป็นปัญหาสําคัญ
ระดับประเทศ ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (NITES) ได้ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) ซ่ึงเป็นการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติขั้นพ้ืนฐานท่ีสะท้อนผลการจัดการศึกษาใน
ระดับชั้นเรียน ระดับโรงเรียน และสะท้อนถึงคุณภาพผู้เรียนนั้น พบว่าผลสอบ O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ปีการศึกษา 2558 ท้ัง 5 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มี
ค่าเฉลี่ยไม่ถึง 50% โดยเฉพาะอย่างย่ิงวิชาภาษาองักฤษท่ีมีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด คือ 24.98 จากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน ซ่ึงเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจากปีการศึกษา 2557 ท่ีคะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี 23.44 คะแนน นอกจากน้ียังพบว่า
ในสรุปผลการทดสอบของท้ัง 3 ระดับชั้น คือประถมศึกษาปีท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ในปีการศึกษา 2558 นั้น วิชาภาษาอังกฤษมีค่าสถิติพ้ืนฐานคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุดในทุกวิชาเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย
วิชาอ่ืนท้ัง 3 ระดับชั้นในระดับประเทศอีกด้วย (The National Educational Testing Institute, 2018) 
เหตุผลท่ีผู้วิจัยเลือกใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด “สอนแบบไม่สอน” ใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปีท่ี 5 เนื่องจากผู้เรียนในระดับนี้มีความพร้อมท่ีจะได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในรูปแบบของการศึกษาหา
ความรู้แบบเป็นทีมและรายบุคคล และสามารถแสดงบทบาทในการนําความรู้มาเสนอให้กับเพ่ือนร่วมชั้นเรียน
จากการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ซ่ึงความรู้ท่ีได้จากการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ สามารถนําไปใช้เรียนต่อใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 และระดับอุดมศึกษา และย่ิงไปกว่าน้ันยังสามารถนําความรู้ไปใช้ในการสอบและการ
ทํางานในอนาคตได้ในลําดับต่อไป 

จากความสําคัญและปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีนําเสนอมาในเบื้องต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ท่ีจะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด “สอนแบบไม่สอน” ด้วยการผสมผสานแนวคิดการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน และการสอนแบบแลกเปล่ียนบทบาทเพ่ือเสริมสร้างความสามารถการอ่านเพ่ือความเข้าใจ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เป็นการสง่เสริมความสามารถ และทักษะพื้นฐานทางภาษาอังกฤษท่ีสําคัญ
สําหรับการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ และการดําเนินชีวิตของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดได้ในอนาคต
ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเน้นการเรียนภาษาโลก (ภาษาอังกฤษ) เพ่ือการ
สื่อสารและการเรียนรู้ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวคิด “สอนแบบไม่สอน” เพ่ือเสริมสร้าง

ความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
2. เพ่ือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด “สอนแบบไม่สอน” เพ่ือเสริมสร้าง

ความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 
 
 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ผู้เรียนกลุ่มทดลองท่ีได้รับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวคิด “สอนแบบ

ไม่สอน” เพ่ือเสริมสร้างความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจ มีคะแนนความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจ
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

2. ผู้เรียนกลุ่มทดลองท่ีได้รับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวคิด “สอนแบบ
ไม่สอน” เพ่ือเสริมสร้างความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจ มีคะแนนความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจ
หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 

3. ผู้เรียนกลุ่มทดลองท่ีได้รับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวคิด “สอนแบบ
ไม่สอน” เพ่ือเสริมสร้างความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจ มีคะแนนความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจสูง
กว่าผู้เรียนกลุ่มควบคุมท่ีได้รับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ 

4. ผู้เรียนกลุ่มทดลองท่ีได้รับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวคิด “สอนแบบ
ไม่สอน” เพ่ือเสริมสร้างความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจ มีระดับพฤติกรรมการอ่านเพื่อความเข้าใจอยู่ใน
ระดับมาก 

5. ผู้เรียนกลุ่มทดลองท่ีได้รับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวคิด “สอนแบบ
ไม่สอน”เพ่ือเสริมสร้างความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจ มีความพึงพอใจต่อการเรียนตามรูปแบบการเรียน
การสอนท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึนอยู่ในระดับมาก 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวคิด “สอนแบบไม่สอน” เพ่ือ

เสริมสร้างความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 นี้ เป็นการวิจัยทั้งเชิงปริมาณ 
และเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยดําเนินการโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพ่ือ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวคิด“สอนแบบไม่สอน”เพ่ือเสริมสร้างความสามารถการ
อ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ซ่ึงประกอบด้วยขั้นตอนของการดําเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน 
ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยผู้วิจัยได้ศึกษา และรวบรวม
ข้อมูลพ้ืนฐานจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องท้ังในประเทศ และต่างประเทศเพ่ือนําผลจากการศึกษามา
สังเคราะห์มาใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจตาม
แนวคิด“สอนแบบไม่สอน”ซ่ึงประกอบด้วย แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการเรียนการสอน แนวคิดเกี่ยวกับการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ แนวคิดเก่ียวกับการสอนแบบไม่สอนซ่ึงประกอบด้วย แนวคิดเก่ียวกับการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน และการสอนแบบแลกเปล่ียนบทบาทและแนวคิดเก่ียวกับการอ่านเพ่ือความเข้าใจ เพ่ือนําผล
ท่ีได้มาใช้ในการสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนท่ีผู้วิจัยต้องการพัฒนาข้ึน  

ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวคิด “สอนแบบไม่สอน” ผู้วิจัย
ได้ดําเนินการ ดังนี้ 
              1. วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือนําผลจาก
การศึกษาท้ังหมดมาสังเคราะห์กรอบขององค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน ดําเนินการโดยการศึกษา
แนวคิด การพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนของนักการศึกษา ซ่ึงผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัย            
ท่ีเก่ียวข้อง  ผลจากการศึกษา พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนมีองค์ประกอบ ดังนี้ 1) หลักการหรือแนวคิด     
2) วัตถุประสงค์ 3) ขั้นการเรียนการสอน และ 4) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
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เข้าใจความหมายของบทอ่านผู้เรียนจะไม่สามารถนําความรู้ที่ได้จากการอ่านไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ซ่ึงก็เท่ากับ
ว่าการอ่านนั้นไม่บรรลุผล ดังน้ันทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจจึงเป็นจุดมุ่งหมายสําคัญ แต่ยังไม่ได้รับการพัฒนา
ไปเท่าท่ีควร ผู้เรียนบางคนอ่านเรื่องไปโดยไม่เข้าใจความหมาย เนื้อเรื่องบางเร่ืองก็ซับซ้อนจนยากที่เด็กจะเข้าใจ
ปัญหาท่ีตามมา คือผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายและขาดนิสัยรักการอ่านไปในท่ีสุด 

แม้ว่าทุกหน่วยงานทางการศึกษาของประเทศได้ให้ความสําคัญกับประสิทธิภาพด้านความรู้ความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน กลับพบว่าปัญหาด้านภาษาอังกฤษยังคงเป็นปัญหาสําคัญ
ระดับประเทศ ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (NITES) ได้ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) ซ่ึงเป็นการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติขั้นพ้ืนฐานท่ีสะท้อนผลการจัดการศึกษาใน
ระดับชั้นเรียน ระดับโรงเรียน และสะท้อนถึงคุณภาพผู้เรียนนั้น พบว่าผลสอบ O-NET ของชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ปีการศึกษา 2558 ท้ัง 5 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มี
ค่าเฉลี่ยไม่ถึง 50% โดยเฉพาะอย่างย่ิงวิชาภาษาองักฤษท่ีมีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด คือ 24.98 จากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน ซ่ึงเพิ่มข้ึนเพียงเล็กน้อยจากปีการศึกษา 2557 ท่ีคะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี 23.44 คะแนน นอกจากน้ียังพบว่า
ในสรุปผลการทดสอบของท้ัง 3 ระดับชั้น คือประถมศึกษาปีท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ในปีการศึกษา 2558 นั้น วิชาภาษาอังกฤษมีค่าสถิติพ้ืนฐานคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุดในทุกวิชาเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย
วิชาอ่ืนท้ัง 3 ระดับชั้นในระดับประเทศอีกด้วย (The National Educational Testing Institute, 2018) 
เหตุผลท่ีผู้วิจัยเลือกใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด “สอนแบบไม่สอน” ใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปีท่ี 5 เน่ืองจากผู้เรียนในระดับนี้มีความพร้อมที่จะได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในรูปแบบของการศึกษาหา
ความรู้แบบเป็นทีมและรายบุคคล และสามารถแสดงบทบาทในการนําความรู้มาเสนอให้กับเพ่ือนร่วมชั้นเรียน
จากการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ซ่ึงความรู้ท่ีได้จากการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ สามารถนําไปใช้เรียนต่อใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 และระดับอุดมศึกษา และย่ิงไปกว่านัน้ยังสามารถนําความรู้ไปใช้ในการสอบและการ
ทํางานในอนาคตได้ในลําดับต่อไป 

จากความสําคัญและปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีนําเสนอมาในเบื้องต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ท่ีจะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด “สอนแบบไม่สอน” ด้วยการผสมผสานแนวคิดการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน และการสอนแบบแลกเปล่ียนบทบาทเพ่ือเสริมสร้างความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เป็นการสง่เสริมความสามารถ และทักษะพื้นฐานทางภาษาอังกฤษท่ีสําคัญ
สําหรับการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ และการดําเนินชีวิตของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดได้ในอนาคต
ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเน้นการเรียนภาษาโลก (ภาษาอังกฤษ) เพ่ือการ
สื่อสารและการเรียนรู้ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวคิด “สอนแบบไม่สอน” เพ่ือเสริมสร้าง

ความสามารถการอ่านเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
2. เพ่ือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด “สอนแบบไม่สอน” เพ่ือเสริมสร้าง

ความสามารถการอ่านเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 
 
 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ผู้เรียนกลุ่มทดลองท่ีได้รับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวคิด “สอนแบบ

ไม่สอน” เพ่ือเสริมสร้างความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจ มีคะแนนความสามารถการอ่านเพ่ือความเข้าใจ
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

2. ผู้เรียนกลุ่มทดลองท่ีได้รับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวคิด “สอนแบบ
ไม่สอน” เพ่ือเสริมสร้างความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจ มีคะแนนความสามารถการอ่านเพ่ือความเข้าใจ
หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 

3. ผู้เรียนกลุ่มทดลองท่ีได้รับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวคิด “สอนแบบ
ไม่สอน” เพ่ือเสริมสร้างความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจ มีคะแนนความสามารถการอ่านเพ่ือความเข้าใจสูง
กว่าผู้เรียนกลุ่มควบคุมท่ีได้รับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ 

4. ผู้เรียนกลุ่มทดลองท่ีได้รับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวคิด “สอนแบบ
ไม่สอน” เพ่ือเสริมสร้างความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจ มีระดับพฤติกรรมการอ่านเพ่ือความเข้าใจอยู่ใน
ระดับมาก 

5. ผู้เรียนกลุ่มทดลองท่ีได้รับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวคิด “สอนแบบ
ไม่สอน”เพ่ือเสริมสร้างความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจ มีความพึงพอใจต่อการเรียนตามรูปแบบการเรียน
การสอนท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึนอยู่ในระดับมาก 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  
การวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวคิด “สอนแบบไม่สอน” เพ่ือ

เสริมสร้างความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 นี้ เป็นการวิจัยทั้งเชิงปริมาณ 
และเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยดําเนินการโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพ่ือ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวคิด“สอนแบบไม่สอน”เพ่ือเสริมสร้างความสามารถการ
อ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ซ่ึงประกอบด้วยขั้นตอนของการดําเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน 
ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยผู้วิจัยได้ศึกษา และรวบรวม
ข้อมูลพ้ืนฐานจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องท้ังในประเทศ และต่างประเทศเพ่ือนําผลจากการศึกษามา
สังเคราะห์มาใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถการอ่านเพ่ือความเข้าใจตาม
แนวคิด“สอนแบบไม่สอน”ซ่ึงประกอบด้วย แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน แนวคิดเก่ียวกับการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ แนวคิดเกี่ยวกับการสอนแบบไม่สอนซ่ึงประกอบด้วย แนวคิดเก่ียวกับการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน และการสอนแบบแลกเปล่ียนบทบาทและแนวคิดเก่ียวกับการอ่านเพ่ือความเข้าใจ เพ่ือนําผล
ท่ีได้มาใช้ในการสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนท่ีผู้วิจัยต้องการพัฒนาข้ึน  

ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวคิด “สอนแบบไม่สอน” ผู้วิจัย
ได้ดําเนินการ ดังนี้ 
              1. วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือนําผลจาก
การศึกษาท้ังหมดมาสังเคราะห์กรอบขององค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน ดําเนินการโดยการศึกษา
แนวคิด การพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนของนักการศึกษา ซ่ึงผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัย            
ท่ีเกี่ยวข้อง  ผลจากการศึกษา พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนมีองค์ประกอบ ดังน้ี 1) หลักการหรือแนวคิด     
2) วัตถุประสงค์ 3) ขั้นการเรียนการสอน และ 4) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
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              2. วิเคราะห์สาระสําคัญของแนวคิด และทฤษฎีท่ีจะนํามาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจ ในขั้นนี้เป็นการดําเนินการเพื่อให้ได้สาระสําคัญขององค์ประกอบของ
รูปแบบการเรียนการสอน ดําเนินการโดยการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี “สอนแบบไม่สอน” ซ่ึงประกอบด้วย การ
สอนแบบห้องเรียนกลับด้าน และการสอนแบบแลกเปล่ียนบทบาท 

ขั้นตอนท่ี 3  การนํารูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาข้ึนไปทดลองใช้ ขั้นตอนน้ีเป็นการนํารูปแบบ
การเรียนการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น และผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญแลว้ ตลอดการ
ตรวจสอบความเป็นไปได้โดยการนําไปทดลองใช้จริงมาใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นกลุ่มทดลอง ซ่ึงมีรายละเอียดของ
การดําเนินการ ดังนี้ 
                  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
                       1.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จํานวน 325 คน (The Secondary 
Educational Service Area Office 1, 2017) 
                       1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ท่ีเรียนภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตประจาํวันใน   
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จํานวน 2 ห้องเรียน เป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน กลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน  
แต่ละห้องเรียนจัดผู้เรียนแบบคละความสามารถในการเรียนรู้ เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) โดยสุ่มกลุ่มผู้เรียนเป็นห้อง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
             ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้วางแผนเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยแบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็น 3 ช่วง ดังนี้ 
             ช่วงท่ี 1 ก่อนการใช้รูปแบบการเรียนการสอน ผู้วิจัยนําแบบวัดความสามารถการอ่านเพ่ือ
ความเข้าใจนําแบบวัดความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจท่ีสร้างข้ึนไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์
พิจารณาความถกูต้องในเบ้ืองต้นเพ่ือนํามาปรับปรุงแก้ไข จากนั้นนําไปให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาและภาษาท่ีใช้ โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมท่ีผู้วิจยัสร้างข้ึน ซ่ึงมีลักษณะเป็นมา
ตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ คือ มีความเห็นว่าเหมาะสม มีความเห็นว่าไม่แน่ใจ และมีความเห็นว่าไม่เหมาะสม 
จากนั้นหาค่าดัชนีความเหมาะสม (IOC) ถ้าค่าดัชนีความเหมาะสมตํ่ากว่า 0.50 จะต้องนําแบบวัดมาปรับปรุง
ต่อไป ผลจากการวิเคราะห์ พบว่า ข้อคําถามมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ไปวัดกับผู้เรียนกลุ่มควบคุม และ
กลุ่มทดลอง  
             ช่วงท่ี 2 ระหว่างการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับ
รูปแบบการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึน โดยนําแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนไปให้ผู้เชี่ยวชาญท่ีมีคุณสมบัติ
ตามที่ผู้วิจัยกําหนดจํานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ภาษาท่ีใช้รวมท้ัง
ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้กับรูปแบบการเรียนการสอน โดยพิจารณาตามแบบประเมินความ
เหมาะสมที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ ได้แก่ มีความเห็นว่าเหมาะสม มี
ความเห็นว่าไม่แน่ใจ และมีความเห็นว่าไม่เหมาะสม การประเมินความเหมาะสมใช้ดัชนีความเหมาะสม (IOC) 
เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ซ่ึงต้องได้คะแนน 0.50 ขึ้นไป หลังจากนั้นจะต้องนําแผนการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุง
ใหม่  ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ค่าความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้การสอนภาษาอังกฤษตาม
แนวคิด “สอนแบบไม่สอน” โดยพิจารณาความเหมาะสมของรายการประเมิน 8 ด้านของแต่ละแผนการจัดการ

เรียนรู้ พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้แผนท่ี 1 มีความเหมาะสม มีค่า IOC เท่ากับ 0.96 แผนการจัดการเรียนรู้   
ท่ี 2 มีความเหมาะสม มีค่า IOC เท่ากับ 0.98 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 มีความเหมาะสม มีค่า IOC เท่ากับ 
1.00 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 มีความเหมาะสม มีค่า IOC เท่ากับ 1.00 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5 มีความ
เหมาะสม มีค่า IOC เท่ากับ 1.00 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 6 มีความเหมาะสม มีค่า IOC เท่ากับ 1.00 และ
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 7 มีความเหมาะสม มีค่า IOC เท่ากับ 1.00 ระหว่างการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัย
ได้นําแบบสังเกตพฤติกรรมการอ่านเพื่อความเข้าใจไปสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนกลุ่มทดลองเป็นระยะทุก
แผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือนําข้อมูลมาเปรียบเทียบพัฒนาการของผู้เรียนกลุ่มทดลองในด้านการอ่านเพื่อความ
เข้าใจ ขณะเดียวกันผู้วิจัยประเมินผลการทํากิจกรรม และสัมภาษณ์ผู้เรียนแบบไม่เป็นทางการเกี่ยวกับกิจกรรม
การเรียนรู้ เพ่ือนําข้อมูลมาปรับปรุง และแก้ไขรูปแบบการเรียนการสอน รวมท้ังพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ใน
แผนการจัดการเรียนรู้ต่อไปให้มีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น 
             ช่วงท่ี 3 หลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอน เม่ือผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนครบทุกแผนการจัดการเรียนรู้
แล้ว ผู้วิจัยจะนําแบบวัดความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจ ซ่ึงได้นําแบบวัดความสามารถการอ่านเพื่อความ
เข้าใจไปหาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบวัดท้ังฉบับด้วยวิธีการหาค่าความเหมาะสมภายใน โดยใช้วิธีการ
ของ Kuder-Richardson จากสูตร KR-20 ผลจากการวิเคราะห์ พบว่า มีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.68 สามารถ
นําไปวัดกับผู้เรียนกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองอีกคร้ัง และนําแบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียน      
การสอนโดยนําแบบสอบถามไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์พิจารณาความถูกต้องในเบ้ืองต้นเพ่ือนํามา
ปรับปรุงแก้ไข จากนั้นนําไปให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน พิจารณาและประเมินความเหมาะสมของวัตถุประสงค์
กับข้อคําถามโดยใช้แบบประเมินท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน ซ่ึงมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ คือ มี
ความเห็นว่าเหมาะสม มีความเห็นว่าไม่แน่ใจ และมีความเห็นว่าไม่เหมาะสม จากนั้นหาค่าดัชนีความเหมาะสม 
(IOC) ของข้อคําถามโดยพิจารณาข้อคําถามท่ีมีค่าดัชนีความเหมาะสมต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไป ถ้าข้อคําถามใดมีค่า
ดัชนีความเหมาะสมต่ํากว่า 0.50 จะต้องนําข้อคําถามนั้นมาปรับปรุงต่อไป ผลจากการวิเคราะห์ พบว่า ข้อ
คําถามมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 หลังจากการจัดการเรียนการสอนครบตามแผนการจดัการเรียนรู้แล้ว
ผู้วิจัยจึงนําแบบวัดความพึงพอใจไปวัดกับผู้เรียนกลุ่มทดลอง 

การวิเคราะห์ข้อมูล            
            ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน ดําเนินการดังนี้ 
                      การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถการอ่าน
เพ่ือความเข้าใจ พิจารณาจาก 
                     4.1 คะแนนความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจหลังเรียนจากการสอนตามรูปแบบการเรียน      
การสอนภาษาอังกฤษตามแนวคิด “สอนแบบไม่สอน” สูงกว่าก่อนเรียน 
                     4.2 คะแนนความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจหลังเรียนจากการสอนตามรูปแบบการเรียน      
การสอนภาษาอังกฤษตามแนวคิด “สอนแบบไม่สอน” สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 
                     4.3 การเปรียบเทียบความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจจากการสอนตามรูปแบบการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษตามแนวคิด “สอนแบบไม่สอน”และการสอนแบบปกติ มีคะแนนความสามารถการอ่าน
เพ่ือความเข้าใจสูงกว่าผู้เรียนกลุ่มควบคุม 
                     4.4 ความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจจากการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษตามแนวคิด “สอนแบบไม่สอน” มีระดับพฤติกรรมการอ่านเพื่อความเข้าใจอยู่ในระดับมาก 
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              2. วิเคราะห์สาระสําคัญของแนวคิด และทฤษฎีท่ีจะนํามาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถการอ่านเพ่ือความเข้าใจ ในขั้นนี้เป็นการดําเนินการเพื่อให้ได้สาระสําคัญขององค์ประกอบของ
รูปแบบการเรียนการสอน ดําเนินการโดยการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี “สอนแบบไม่สอน” ซ่ึงประกอบด้วย การ
สอนแบบห้องเรียนกลับด้าน และการสอนแบบแลกเปล่ียนบทบาท 

ขั้นตอนท่ี 3  การนํารูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาข้ึนไปทดลองใช้ ขั้นตอนนี้เป็นการนํารูปแบบ
การเรียนการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น และผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญแลว้ ตลอดการ
ตรวจสอบความเป็นไปได้โดยการนําไปทดลองใช้จริงมาใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นกลุ่มทดลอง ซ่ึงมีรายละเอียดของ
การดําเนินการ ดังน้ี 
                  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
                       1.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จํานวน 325 คน (The Secondary 
Educational Service Area Office 1, 2017) 
                       1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ท่ีเรียนภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตประจาํวันใน   
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จํานวน 2 ห้องเรียน เป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน กลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน  
แต่ละห้องเรียนจัดผู้เรียนแบบคละความสามารถในการเรียนรู้ เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) โดยสุ่มกลุ่มผู้เรียนเป็นห้อง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
             ขั้นตอนน้ีผู้วิจัยได้วางแผนเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยแบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็น 3 ช่วง ดังน้ี 
             ช่วงท่ี 1 ก่อนการใช้รูปแบบการเรียนการสอน ผู้วิจัยนําแบบวัดความสามารถการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจนําแบบวัดความสามารถการอ่านเพ่ือความเข้าใจท่ีสร้างข้ึนไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์
พิจารณาความถกูต้องในเบื้องต้นเพ่ือนํามาปรับปรุงแก้ไข จากนั้นนําไปให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาและภาษาท่ีใช้ โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมท่ีผู้วิจยัสร้างข้ึน ซ่ึงมีลักษณะเป็นมา
ตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ คือ มีความเห็นว่าเหมาะสม มีความเห็นว่าไม่แน่ใจ และมีความเห็นว่าไม่เหมาะสม 
จากนั้นหาค่าดัชนีความเหมาะสม (IOC) ถ้าค่าดัชนีความเหมาะสมตํ่ากว่า 0.50 จะต้องนําแบบวัดมาปรับปรุง
ต่อไป ผลจากการวิเคราะห์ พบว่า ข้อคําถามมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ไปวัดกับผู้เรียนกลุ่มควบคุม และ
กลุ่มทดลอง  
             ช่วงท่ี 2 ระหว่างการใช้รูปแบบการเรยีนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับ
รูปแบบการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึน โดยนําแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนไปให้ผู้เชี่ยวชาญท่ีมีคุณสมบัติ
ตามที่ผู้วิจัยกําหนดจํานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ภาษาท่ีใช้รวมท้ัง
ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้กับรูปแบบการเรียนการสอน โดยพิจารณาตามแบบประเมินความ
เหมาะสมที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ ได้แก่ มีความเห็นว่าเหมาะสม มี
ความเห็นว่าไม่แน่ใจ และมีความเห็นว่าไม่เหมาะสม การประเมินความเหมาะสมใช้ดัชนีความเหมาะสม (IOC) 
เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ซ่ึงต้องได้คะแนน 0.50 ขึ้นไป หลังจากนั้นจะต้องนําแผนการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุง
ใหม่  ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ค่าความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้การสอนภาษาอังกฤษตาม
แนวคิด “สอนแบบไม่สอน” โดยพิจารณาความเหมาะสมของรายการประเมิน 8 ด้านของแต่ละแผนการจัดการ

เรียนรู้ พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้แผนท่ี 1 มีความเหมาะสม มีค่า IOC เท่ากับ 0.96 แผนการจัดการเรียนรู้   
ท่ี 2 มีความเหมาะสม มีค่า IOC เท่ากับ 0.98 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 มีความเหมาะสม มีค่า IOC เท่ากับ 
1.00 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 มีความเหมาะสม มีค่า IOC เท่ากับ 1.00 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5 มีความ
เหมาะสม มีค่า IOC เท่ากับ 1.00 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 6 มีความเหมาะสม มีค่า IOC เท่ากับ 1.00 และ
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 7 มีความเหมาะสม มีค่า IOC เท่ากับ 1.00 ระหว่างการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัย
ได้นําแบบสังเกตพฤติกรรมการอ่านเพื่อความเข้าใจไปสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนกลุ่มทดลองเป็นระยะทุก
แผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือนําข้อมูลมาเปรียบเทียบพัฒนาการของผู้เรียนกลุ่มทดลองในด้านการอ่านเพ่ือความ
เข้าใจ ขณะเดียวกันผู้วิจัยประเมินผลการทํากิจกรรม และสัมภาษณ์ผู้เรียนแบบไม่เป็นทางการเก่ียวกับกิจกรรม
การเรียนรู้ เพ่ือนําข้อมูลมาปรับปรุง และแก้ไขรูปแบบการเรียนการสอน รวมท้ังพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ใน
แผนการจัดการเรียนรู้ต่อไปให้มีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น 
             ช่วงท่ี 3 หลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอน เม่ือผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนครบทุกแผนการจัดการเรียนรู้
แล้ว ผู้วิจัยจะนําแบบวัดความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจ ซ่ึงได้นําแบบวัดความสามารถการอ่านเพ่ือความ
เข้าใจไปหาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบวัดท้ังฉบับด้วยวิธีการหาค่าความเหมาะสมภายใน โดยใช้วิธีการ
ของ Kuder-Richardson จากสูตร KR-20 ผลจากการวิเคราะห์ พบว่า มีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.68 สามารถ
นําไปวัดกับผู้เรียนกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองอีกคร้ัง และนําแบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียน      
การสอนโดยนําแบบสอบถามไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์พิจารณาความถูกต้องในเบื้องต้นเพ่ือนํามา
ปรับปรุงแก้ไข จากนั้นนําไปให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน พิจารณาและประเมินความเหมาะสมของวัตถุประสงค์
กับข้อคําถามโดยใช้แบบประเมินท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน ซ่ึงมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ คือ มี
ความเห็นว่าเหมาะสม มีความเห็นว่าไม่แน่ใจ และมีความเห็นว่าไม่เหมาะสม จากน้ันหาค่าดัชนีความเหมาะสม 
(IOC) ของข้อคําถามโดยพิจารณาข้อคําถามท่ีมีค่าดัชนีความเหมาะสมต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไป ถ้าข้อคําถามใดมีค่า
ดัชนีความเหมาะสมต่ํากว่า 0.50 จะต้องนําข้อคําถามนั้นมาปรับปรุงต่อไป ผลจากการวิเคราะห์ พบว่า ข้อ
คําถามมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 หลังจากการจัดการเรียนการสอนครบตามแผนการจดัการเรียนรู้แล้ว
ผู้วิจัยจึงนําแบบวัดความพึงพอใจไปวัดกับผู้เรียนกลุ่มทดลอง 

การวิเคราะห์ข้อมูล            
            ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน ดําเนินการดังนี้ 
                      การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างความสามารถการอ่าน
เพ่ือความเข้าใจ พิจารณาจาก 
                     4.1 คะแนนความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจหลังเรียนจากการสอนตามรูปแบบการเรียน      
การสอนภาษาอังกฤษตามแนวคิด “สอนแบบไม่สอน” สูงกว่าก่อนเรียน 
                     4.2 คะแนนความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจหลังเรียนจากการสอนตามรูปแบบการเรียน      
การสอนภาษาอังกฤษตามแนวคิด “สอนแบบไม่สอน” สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 
                     4.3 การเปรียบเทียบความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจจากการสอนตามรูปแบบการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษตามแนวคิด “สอนแบบไม่สอน”และการสอนแบบปกติ มีคะแนนความสามารถการอ่าน
เพ่ือความเข้าใจสูงกว่าผู้เรียนกลุ่มควบคุม 
                     4.4 ความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจจากการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษตามแนวคิด “สอนแบบไม่สอน” มีระดับพฤติกรรมการอ่านเพ่ือความเข้าใจอยู่ในระดับมาก 
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                     4.5 ความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจจากการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษตามแนวคิด “สอนแบบไม่สอน” มีความพึงพอใจต่อการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนที่
ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนอยู่ในระดับมาก 
 

สรุปผลการวิจัย   
ผลการวิจัยจากการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวคิด “สอนแบบไม่สอน” เพ่ือ

เสริมสร้างความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  มี ดังน้ี 
                1. ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวคิด “สอนแบบไม่สอน”          
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า รูปแบบการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษตามแนวคิด“สอนแบบไม่สอน” เพ่ือเสริมสร้างความสามารถการอ่านเพ่ือความเข้าใจของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มี 4 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการของรูปแบบ 2)วัตถุประสงค์ของรูปแบบ         
3) ขั้นการเรียนการสอน ซ่ึงมีท้ังหมด 5 ขั้น คือ ขั้นท่ี 1 แนะนําวิธีการเรียนรู้ (Introducing How to Learn)  
ขั้นท่ี 2 สืบค้นและจัดกระทําข้อมูล (Searching and Organizing Data) ขั้นท่ี 3 สร้างความรู้ (Constructing 
Knowledge) ขั้นท่ี 4 สร้างสรรค์ผลงาน (Creating Products) ขั้นท่ี 5 เปลี่ยนบทบาทผู้เรียนเป็นผู้นําการ
เรียนรู้ (Changing Students to Learning Leader’s Roles) และ (4) การวัดและประเมินผล (Assessment 
and Evaluation) 
                2. ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนภาษาองักฤษตามแนวคิด “สอนแบบ    
ไม่สอน” เพ่ือเสริมสร้างความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า 
                   2.1 ผู้เรียนกลุ่มทดลองท่ีได้รับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวคิด 
“สอนแบบไม่สอน” เพ่ือเสริมสร้างความสามารถการอ่านเพ่ือความเข้าใจ มีคะแนนความสามารถการอ่าน      
เพ่ือความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
                   2.2 ผู้เรียนกลุ่มทดลองท่ีได้รับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวคิด 
“สอนแบบไม่สอน” เพ่ือเสริมสร้างความสามารถการอ่านเพ่ือความเข้าใจ มีคะแนนความสามารถการอ่าน     
เพ่ือความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
                   2.3 ผู้เรียนกลุ่มทดลองท่ีได้รับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวคิด 
“สอนแบบไม่สอน” เพ่ือเสริมสร้างความสามารถการอ่านเพ่ือความเข้าใจ มีคะแนนความสามารถการอ่าน     
เพ่ือความเข้าใจสูงกว่าผู้เรียนกลุ่มควบคุมท่ีใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ       
ท่ีระดับ .05  
                  2.4 ผู้เรียนกลุ่มทดลองท่ีได้รับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวคิด  
“สอนแบบไม่สอน” เพ่ือเสริมสร้างความสามารถการอ่านเพ่ือความเข้าใจ มีระดับพฤติกรรมการอ่านเพื่อความ
เข้าใจอยู่ในระดับมาก  
                  2.5 ผู้เรียนกลุ่มทดลองท่ีได้รับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวคิด    
“สอนแบบไม่สอน” เพ่ือเสริมสร้างความสามารถการอ่านเพ่ือความเข้าใจ มีความพึงพอใจต่อการเรียนตาม
รูปแบบการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนอยู่ในระดับมาก  
 

 
 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวคิด “สอนแบบไม่สอน”

เพ่ือเสริมสร้างความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มีประเด็นสําคัญในการ
นํามาอภิปรายผลการวิจัย 2 ประเด็น ดังนี้ 

1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวคิด “สอนแบบไม่สอน” เพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 น้ี ผู้วิจัยได้ดําเนินการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มต้นจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง
เพ่ือสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนให้ครอบคลุม และสอดคล้องกับคุณลักษณะของ
รูปแบบการเรียนการสอนนั้นได้วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีผู้วิจัยใช้เป็นแนวคิดสําคัญในการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน และเรียบเรียงสาระของหลักการเพ่ือเชื่อมโยงไปสู่การสังเคราะห์และเรียบเรียง
สาระของวัตถุประสงค์ ขั้นการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลของรูปแบบการเรียนการสอนตามที่
ผู้วิจัยได้กําหนดไว้ องค์ประกอบและขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนข้างต้นผู้วิจัยได้จดัเรียงไว้อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่องสัมพันธ์กัน ตามแนวคิดท่ีเหมาะกบัผู้เรียนในยุคโลกาภิวัตน์ เพ่ือตอบสนองทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
ซ่ึงขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ Khammanee, T. (2015) 
และ Joyce, Weil, M. & Calhoun, E. (2008) ท่ีกล่าวว่าการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
และมีความสัมพันธ์กันจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่ผู้เรียน 
จากนั้นผู้วิจัยได้นําองค์ประกอบและสาระต่างๆ มาเรียบเรียงเพื่อจัดทําเป็นคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ฉบับร่างเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติตรงตามที่ผู้วิจัยกําหนดไว้พิจารณาตรวจสอบ
ความสอดคล้อง ผลจากการตรวจสอบ พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นภาพรวม มีความ
สอดคล้องสามารถนําไปใช้ได้จากนั้นผู้วิจัยได้นําผลการประเมินและคําแนะนําท่ีผู้เชี่ยวชาญ ได้เสนอแนะไว้มา
ปรับปรุงและแก้ไขรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องและสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น ก่อนนํารูปแบบการเรียน
การสอนนี้ไปใช้ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพจากการนําไปใช้ในสถานการณ์จริง ผลและข้อ
ค้นพบท่ีได้จากการทดลองในข้ันตอนนี้ผู้วิจัยได้นํามาปรับปรุงและแก้ไขรูปแบบการเรียนการสอนอีกคร้ังให้มี
ความสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นก่อนนําไปใช้จริงกับกลุ่มทดลอง ผลจากการทดลอง พบว่า รูปแบบ
การเรียนการสอนที่พัฒนาข้ึนใช้นี้ มีประสิทธิภาพดี ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจใน
การเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น สามารถนําไปใช้เป็นแบบแผนในการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด “สอน
แบบไม่สอน” ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจใน
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้จริงตรงตามสมมติฐานการวิจัย 

2. การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวคิด“สอนแบบไม่สอน”
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ซ่ึงรูปแบบการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษตามแนวคิด“สอนแบบไม่สอน” ท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึนนี้ ใช้แนวคิดพ้ืนฐานท่ีสําคัญจาก 2 ทฤษฎีมา
ผสมผสานและบูรณาการแนวคิดทฤษฎีเข้าด้วยกัน คือ การสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน และการสอนแบบ
แลกเปลี่ยนบทบาท เม่ือพิจารณาผลการวิจัย ในภาพรวมแล้วสามารถสรุปได้ว่า รูปแบบการเรียนการสอนนี้มี
ประสิทธิภาพและสามารถเสริมสร้างผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจได้ ดังนี้ 
                  2.1 ผู้เรียนกลุ่มทดลองท่ีได้รับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตาม
แนวคิด “สอนแบบไม่สอน” เพ่ือเสริมสร้างความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจ มีคะแนนความสามารถ      
การอ่านเพื่อความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญท่ี .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ    
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                     4.5 ความสามารถการอ่านเพ่ือความเข้าใจจากการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษตามแนวคิด “สอนแบบไม่สอน” มีความพึงพอใจต่อการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนที่
ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนอยู่ในระดับมาก 
 

สรุปผลการวิจัย   
ผลการวิจัยจากการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวคิด “สอนแบบไม่สอน” เพ่ือ

เสริมสร้างความสามารถการอ่านเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  มี ดังนี้ 
                1. ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวคิด “สอนแบบไม่สอน”          
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถการอ่านเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า รูปแบบการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษตามแนวคิด“สอนแบบไม่สอน” เพ่ือเสริมสร้างความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มี 4 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการของรูปแบบ 2)วัตถุประสงค์ของรูปแบบ         
3) ขั้นการเรียนการสอน ซ่ึงมีท้ังหมด 5 ขั้น คือ ขั้นท่ี 1 แนะนําวิธีการเรียนรู้ (Introducing How to Learn)  
ขั้นท่ี 2 สืบค้นและจัดกระทําข้อมูล (Searching and Organizing Data) ขั้นท่ี 3 สร้างความรู้ (Constructing 
Knowledge) ขั้นท่ี 4 สร้างสรรค์ผลงาน (Creating Products) ขั้นท่ี 5 เปลี่ยนบทบาทผู้เรียนเป็นผู้นําการ
เรียนรู้ (Changing Students to Learning Leader’s Roles) และ (4) การวัดและประเมินผล (Assessment 
and Evaluation) 
                2. ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนภาษาองักฤษตามแนวคิด “สอนแบบ    
ไม่สอน” เพ่ือเสริมสร้างความสามารถการอ่านเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า 
                   2.1 ผู้เรียนกลุ่มทดลองท่ีได้รับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวคิด 
“สอนแบบไม่สอน” เพ่ือเสริมสร้างความสามารถการอ่านเพ่ือความเข้าใจ มีคะแนนความสามารถการอ่าน      
เพ่ือความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
                   2.2 ผู้เรียนกลุ่มทดลองท่ีได้รับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวคิด 
“สอนแบบไม่สอน” เพ่ือเสริมสร้างความสามารถการอ่านเพ่ือความเข้าใจ มีคะแนนความสามารถการอ่าน     
เพ่ือความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
                   2.3 ผู้เรียนกลุ่มทดลองท่ีได้รับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวคิด 
“สอนแบบไม่สอน” เพ่ือเสริมสร้างความสามารถการอ่านเพ่ือความเข้าใจ มีคะแนนความสามารถการอ่าน     
เพ่ือความเข้าใจสูงกว่าผู้เรียนกลุ่มควบคุมท่ีใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ       
ท่ีระดับ .05  
                  2.4 ผู้เรียนกลุ่มทดลองท่ีได้รับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวคิด  
“สอนแบบไม่สอน” เพ่ือเสริมสร้างความสามารถการอ่านเพ่ือความเข้าใจ มีระดับพฤติกรรมการอ่านเพื่อความ
เข้าใจอยู่ในระดับมาก  
                  2.5 ผู้เรียนกลุ่มทดลองท่ีได้รับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวคิด    
“สอนแบบไม่สอน” เพ่ือเสริมสร้างความสามารถการอ่านเพ่ือความเข้าใจ มีความพึงพอใจต่อการเรียนตาม
รูปแบบการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนอยู่ในระดับมาก  
 

 
 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวคิด “สอนแบบไม่สอน”

เพ่ือเสริมสร้างความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มีประเด็นสําคัญในการ
นํามาอภิปรายผลการวิจัย 2 ประเด็น ดังนี้ 

1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวคิด “สอนแบบไม่สอน” เพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 น้ี ผู้วิจัยได้ดําเนินการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มต้นจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนให้ครอบคลุม และสอดคล้องกับคุณลักษณะของ
รูปแบบการเรียนการสอนนั้นได้วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีผู้วิจัยใช้เป็นแนวคิดสําคัญในการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน และเรียบเรียงสาระของหลักการเพ่ือเชื่อมโยงไปสู่การสังเคราะห์และเรียบเรียง
สาระของวัตถุประสงค์ ขั้นการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลของรูปแบบการเรียนการสอนตามที่
ผู้วิจัยได้กําหนดไว้ องค์ประกอบและข้ันตอนการจัดการเรียนการสอนข้างต้นผู้วิจัยได้จดัเรียงไว้อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่องสัมพันธ์กัน ตามแนวคิดท่ีเหมาะกบัผู้เรียนในยุคโลกาภิวัตน์ เพ่ือตอบสนองทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
ซ่ึงขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ Khammanee, T. (2015) 
และ Joyce, Weil, M. & Calhoun, E. (2008) ท่ีกล่าวว่าการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
และมีความสัมพันธ์กันจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่ผู้เรียน 
จากนั้นผู้วิจัยได้นําองค์ประกอบและสาระต่างๆ มาเรียบเรียงเพื่อจัดทําเป็นคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ฉบับร่างเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติตรงตามที่ผู้วิจัยกําหนดไว้พิจารณาตรวจสอบ
ความสอดคล้อง ผลจากการตรวจสอบ พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึนภาพรวม มีความ
สอดคล้องสามารถนําไปใช้ได้จากนั้นผู้วิจัยได้นําผลการประเมินและคําแนะนําท่ีผู้เชี่ยวชาญ ได้เสนอแนะไว้มา
ปรับปรุงและแก้ไขรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องและสมบูรณ์มากย่ิงข้ึน ก่อนนํารูปแบบการเรียน
การสอนน้ีไปใช้ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพจากการนําไปใช้ในสถานการณ์จรงิ ผลและข้อ
ค้นพบท่ีได้จากการทดลองในข้ันตอนนี้ผู้วิจัยได้นํามาปรับปรุงและแก้ไขรูปแบบการเรียนการสอนอีกครั้งให้มี
ความสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นก่อนนําไปใช้จริงกับกลุ่มทดลอง ผลจากการทดลอง พบว่า รูปแบบ
การเรียนการสอนที่พัฒนาข้ึนใช้นี้ มีประสิทธิภาพดี ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถการอ่านเพ่ือความเข้าใจใน
การเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น สามารถนําไปใช้เป็นแบบแผนในการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด “สอน
แบบไม่สอน” ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจใน
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้จริงตรงตามสมมติฐานการวิจัย 

2. การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวคิด“สอนแบบไม่สอน”
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ซ่ึงรูปแบบการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษตามแนวคิด“สอนแบบไม่สอน” ท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึนนี้ ใช้แนวคิดพ้ืนฐานท่ีสําคัญจาก 2 ทฤษฎีมา
ผสมผสานและบูรณาการแนวคิดทฤษฎีเข้าด้วยกัน คือ การสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน และการสอนแบบ
แลกเปลี่ยนบทบาท เม่ือพิจารณาผลการวิจัย ในภาพรวมแล้วสามารถสรุปได้ว่า รูปแบบการเรียนการสอนนี้มี
ประสิทธิภาพและสามารถเสริมสร้างผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจได้ ดังน้ี 
                  2.1 ผู้เรียนกลุ่มทดลองท่ีได้รับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตาม
แนวคิด “สอนแบบไม่สอน” เพ่ือเสริมสร้างความสามารถการอ่านเพ่ือความเข้าใจ มีคะแนนความสามารถ      
การอ่านเพื่อความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญท่ี .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ    
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Sutbornit, S., et at. (2013) ได้ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบความรับผิดชอบต่อการเรียน เจตคติต่อการเรียน 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนโสธรพิทยาคมที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) และการจัดกิจกรรม การเรียนรู้
แบบปกติ ผลการวิจัยปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 งานวิจัยของ Rodchu, P. (2010) ได้ศึกษาเรื่องทําการวิจัยรูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามแนวคิด
การสอนแบบแลกเปล่ียนบทบาท และเทคนิคการเสริมศักยภาพกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ของโรงเรียน
บางสวรรค์วิทยาคม ผลการวิจัย พบว่า ผู้เรียนกลุ่มทดลองท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนอ่านตาม
แนวคิดการสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาท และเทคนิคการเสริมศักยภาพ มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ
งานวิจัยของ Itsaraphongphaisan, J. (2012) ได้ศึกษาเรื่องผลการสอนวรรณคดีไทยโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ทท่ีมี
ต่อความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ การเขียนเรียงความเชิงวิชาการ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วรรณคดีไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนร่อนพิบลูย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ผลการวิจัย พบว่าความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจ การเขียนเรียงความเชิงวิชาการ และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวรรณคดีไทยของผู้เรียนท่ีเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ทหลังการทดลองสูงกว่าก่อน           
การทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
                   2.2 ผู้เรียนกลุ่มทดลองท่ีได้รับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ         
ตามแนวคิด “สอนแบบไม่สอน” เพ่ือเสริมสร้างความสามารถการอ่านเพ่ือความเข้าใจมีคะแนนความสามารถ  
การอ่านเพื่อความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 อย่างมีนัยสําคัญท่ี .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Armart, W. (2011) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาเครื่องกล 3/1 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจในการ
อ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียนท่ีได้รับการสอนอ่านด้วยวิธีสอน เออาร์ซี วิธีสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อเปรียบเทียบ
ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียนท่ีได้รับการสอนอ่านด้วยวิธีสอน เออาร์ซี ก่อนและหลังการทดลอง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพแผนกวิชาเครื่องกล 3/1 จํานวน 
36 คน ของวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ภาคเรียนท่ี 2 ปี การศึกษา 2554 จํานวน 1 ห้องเรียน ซ่ึงได้มาโดยใช้
วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน โดยกลุ่มทดลองทําการสอนด้วยวิธีสอน เออาร์ซี และกลุ่มควบคุม สอนตามคู่มือครู
ใช้เวลา 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ4 ชั่วโมงเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ค่าทีผลการวิจัยปรากฏ ดังน้ี  นักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพแผนกวิชาเครื่องกล 3/1ท่ีได้รับการสอนโดยวิธีสอน เออาร์ซี มีความเข้าใจในการอ่าน 
ภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Rodchu, P. (2010) ได้ศึกษาเรื่องทําการวิจัยรูปแบบการเรียนการสอนอ่าน ตามแนวคิดการสอนแบบ
แลกเปลี่ยนบทบาทและเทคนิคการเสริมศักยภาพกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ของโรงเรียนบางสวรรค์
วิทยาคม พบว่า ผู้เรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามแนวคิดการสอนแบบ
แลกเปลี่ยนบทบาทและเทคนิคการเสริมศักยภาพ มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
                        2.3 ผู้เรียนกลุ่มทดลองท่ีได้รับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ         
ตามแนวคิด “สอนแบบไม่สอน”เพ่ือเสริมสร้างความสามารถการอ่านเพ่ือความเข้าใจมีคะแนนความสามารถการ
อ่านเพื่อความเข้าใจสูงกว่าผู้เรียนกลุ่มควบคุมท่ีได้รับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติอย่างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ Tipayasuparat, N. (2010) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบ

การเรียนการสอนอ่านโดยใช้วัฎจักร 4 MAT และเสียงดนตรีเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้คําศัพท์สําหรับการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และเจตคติต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนปริญญาบัณฑิต ผลการวิจัยปรากฏว่า นักศึกษา
ในกลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจหลังการทดลองสูง
กว่านักศึกษาท่ีเรียนโดยใช้การสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 งานวิจัยของ 
Itsaraphongphaisan, J. (2012) ได้ศึกษาเรื่องผลการสอนวรรณคดีไทยโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ทท่ีมีต่อ
ความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจ การเขียนเรียงความ เชิงวิชาการ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดี
ไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ผลการวิจัย พบว่าความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ การเขียนเรียงความเชิงวิชาการและผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนวรรณคดีไทยของผู้เรียนท่ีเรียนท่ีได้รับ การสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ทสูงกว่าผู้เรียนท่ีได้รับการสอน
แบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และงานวิจัยของ Boonjorm, S. (2015) ได้ศึกษาเรื่อง         
การพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและเพิ่มพูนเจตนคติต่อการอ่านภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ โดยวิธีการสอนแบบแลกเปล่ียนบทบาท ผลการวิจัย
ปรากฏว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ ท่ีได้รับการสอนโดยวิธีการสอนแบบ
แลกเปลี่ยนบทบาท มีผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 
                  2.4 ผู้เรียนกลุ่มทดลองท่ีได้รับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ         
ตามแนวคิด “สอนแบบไม่สอน” เพ่ือเสริมสร้างความสามารถการอ่านเพ่ือความเข้าใจ มีระดับพฤติกรรมการอ่าน
เพ่ือความเข้าใจอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ Itsaraphongphaisan, J. (2012) ได้ศึกษาเร่ืองผล   
การสอนวรรณคดีไทยโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ทท่ีมีต่อความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจ การเขียนเรียงความ 
เชิงวิชาการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนร่อนพิบูลย์
เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัย พบว่าผู้เรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ท          
มีพัฒนาการความสามารถด้านการอ่านและการเขียนดีขึ้นตามลําดับ  
        2.5 ผู้เรียนกลุ่มทดลองท่ีได้รับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ         
ตามแนวคิด “สอนแบบไม่สอน” เพ่ือเสริมสร้างความสามารถการอ่านเพ่ือความเข้าใจ มีความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ Tipayasuparat, N. (2010) ได้ศึกษาเรื่อง  
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอ่านโดยใช้วัฎจักร 4 MAT และเสียงดนตรีเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้คําศัพท์ 
สําหรับการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และเจตคติต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนปริญญาบัณฑิต ผลการวิจัย
ปรากฏว่า นักศึกษาท่ีเรียนในกลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตนคติต่อการเรียนรู้หลังการทดลองสูงกว่า
นักศึกษาท่ีเรียนโดยใช้การสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และงานวิจัยของ Boonjorm, S. 
(2015) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและเพิ่มพูนเจตคติต่อการ
อ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ โดยวิธีการสอนแบบ
แลกเปลี่ยนบทบาทผลการวิจัยปรากฏว่าการสอนโดยวิธีการสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาท มีเจตคติต่อการอ่าน
ภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

1. ผู้บริหารควรสนับสนุนให้ผู้สอนนํารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวคิด “สอนแบบไม่
สอน”เพ่ือเสริมสร้างความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยผู้สอน
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Sutbornit, S., et at. (2013) ได้ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบความรับผิดชอบต่อการเรียน เจตคติต่อการเรียน 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนโสธรพิทยาคมที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) และการจัดกิจกรรม การเรียนรู้
แบบปกติ ผลการวิจัยปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 งานวิจัยของ Rodchu, P. (2010) ได้ศึกษาเรื่องทําการวิจัยรูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามแนวคิด
การสอนแบบแลกเปล่ียนบทบาท และเทคนิคการเสริมศักยภาพกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ของโรงเรียน
บางสวรรค์วิทยาคม ผลการวิจัย พบว่า ผู้เรียนกลุ่มทดลองท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนอ่านตาม
แนวคิดการสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาท และเทคนิคการเสริมศักยภาพ มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ
งานวิจัยของ Itsaraphongphaisan, J. (2012) ได้ศึกษาเรื่องผลการสอนวรรณคดีไทยโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ทท่ีมี
ต่อความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ การเขียนเรียงความเชิงวิชาการ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วรรณคดีไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนร่อนพิบลูย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ผลการวิจัย พบว่าความสามารถการอ่านเพ่ือความเข้าใจ การเขียนเรียงความเชิงวิชาการ และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวรรณคดีไทยของผู้เรียนท่ีเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ทหลังการทดลองสูงกว่าก่อน           
การทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
                   2.2 ผู้เรียนกลุ่มทดลองท่ีได้รับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ         
ตามแนวคิด “สอนแบบไม่สอน” เพ่ือเสริมสร้างความสามารถการอ่านเพ่ือความเข้าใจมีคะแนนความสามารถ  
การอ่านเพื่อความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 อย่างมีนัยสําคัญท่ี .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Armart, W. (2011) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาเคร่ืองกล 3/1 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจในการ
อ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียนท่ีได้รับการสอนอ่านด้วยวิธีสอน เออาร์ซี วิธีสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อเปรียบเทียบ
ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียนท่ีได้รับการสอนอ่านด้วยวิธีสอน เออาร์ซี ก่อนและหลังการทดลอง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพแผนกวิชาเครื่องกล 3/1 จํานวน 
36 คน ของวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ภาคเรียนท่ี 2 ปี การศึกษา 2554 จํานวน 1 ห้องเรียน ซ่ึงได้มาโดยใช้
วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน โดยกลุ่มทดลองทําการสอนด้วยวิธีสอน เออาร์ซี และกลุ่มควบคุม สอนตามคู่มือครู
ใช้เวลา 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ4 ชั่วโมงเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ค่าทีผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้  นักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพแผนกวิชาเครื่องกล 3/1ท่ีได้รับการสอนโดยวิธีสอน เออาร์ซี มีความเข้าใจในการอ่าน 
ภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Rodchu, P. (2010) ได้ศึกษาเรื่องทําการวิจัยรูปแบบการเรียนการสอนอ่าน ตามแนวคิดการสอนแบบ
แลกเปลี่ยนบทบาทและเทคนิคการเสริมศักยภาพกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ของโรงเรียนบางสวรรค์
วิทยาคม พบว่า ผู้เรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนอ่านตามแนวคิดการสอนแบบ
แลกเปลี่ยนบทบาทและเทคนิคการเสริมศักยภาพ มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
                        2.3 ผู้เรียนกลุ่มทดลองท่ีได้รับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ         
ตามแนวคิด “สอนแบบไม่สอน”เพ่ือเสริมสร้างความสามารถการอ่านเพ่ือความเข้าใจมีคะแนนความสามารถการ
อ่านเพ่ือความเข้าใจสูงกว่าผู้เรียนกลุ่มควบคุมท่ีได้รับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติอย่างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ Tipayasuparat, N. (2010) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบ

การเรียนการสอนอ่านโดยใช้วัฎจักร 4 MAT และเสียงดนตรีเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้คําศัพท์สําหรับการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และเจตคติต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนปริญญาบัณฑิต ผลการวิจัยปรากฏว่า นักศึกษา
ในกลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจหลังการทดลองสูง
กว่านักศึกษาท่ีเรียนโดยใช้การสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 งานวิจัยของ 
Itsaraphongphaisan, J. (2012) ได้ศึกษาเรื่องผลการสอนวรรณคดีไทยโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ทท่ีมีต่อ
ความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจ การเขียนเรียงความ เชิงวิชาการ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดี
ไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ผลการวิจัย พบว่าความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ การเขียนเรียงความเชิงวิชาการและผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนวรรณคดีไทยของผู้เรียนท่ีเรียนท่ีได้รับ การสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ทสูงกว่าผู้เรียนท่ีได้รับการสอน
แบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และงานวิจัยของ Boonjorm, S. (2015) ได้ศึกษาเรื่อง         
การพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและเพิ่มพูนเจตนคติต่อการอ่านภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ โดยวิธีการสอนแบบแลกเปล่ียนบทบาท ผลการวิจัย
ปรากฏว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ ท่ีได้รับการสอนโดยวิธีการสอนแบบ
แลกเปลี่ยนบทบาท มีผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 
                  2.4 ผู้เรียนกลุ่มทดลองท่ีได้รับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ         
ตามแนวคิด “สอนแบบไม่สอน” เพ่ือเสริมสร้างความสามารถการอ่านเพ่ือความเข้าใจ มีระดับพฤติกรรมการอ่าน
เพ่ือความเข้าใจอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ Itsaraphongphaisan, J. (2012) ได้ศึกษาเร่ืองผล   
การสอนวรรณคดีไทยโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ทท่ีมีต่อความสามารถการอ่านเพ่ือความเข้าใจ การเขียนเรียงความ 
เชิงวิชาการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนร่อนพิบูลย์
เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัย พบว่าผู้เรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้กลวิธีมัลติพาร์ท          
มีพัฒนาการความสามารถด้านการอ่านและการเขียนดีขึ้นตามลําดับ  
        2.5 ผู้เรียนกลุ่มทดลองท่ีได้รับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ         
ตามแนวคิด “สอนแบบไม่สอน” เพ่ือเสริมสร้างความสามารถการอ่านเพ่ือความเข้าใจ มีความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ Tipayasuparat, N. (2010) ได้ศึกษาเรื่อง  
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอ่านโดยใช้วัฎจักร 4 MAT และเสียงดนตรีเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้คําศัพท์ 
สําหรับการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และเจตคติต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนปริญญาบัณฑิต ผลการวิจัย
ปรากฏว่า นักศึกษาท่ีเรียนในกลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตนคติต่อการเรียนรู้หลังการทดลองสูงกว่า
นักศึกษาท่ีเรียนโดยใช้การสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และงานวิจัยของ Boonjorm, S. 
(2015) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและเพิ่มพูนเจตคติต่อการ
อ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ โดยวิธีการสอนแบบ
แลกเปลี่ยนบทบาทผลการวิจัยปรากฏว่าการสอนโดยวิธีการสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาท มีเจตคติต่อการอ่าน
ภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

1. ผู้บริหารควรสนับสนุนให้ผู้สอนนํารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวคิด “สอนแบบไม่
สอน”เพ่ือเสริมสร้างความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยผู้สอน
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สามารถศึกษาคูมื่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อให้เข้าใจข้ันตอนการสอน ท้ังนี้การจัดการเรียนการสอน
ในระยะเร่ิมแรกควรจัดการเรียนการสอนแบบเป็นทีมเพ่ือสร้างความตระหนักและเรียนรู้ร่วมกันอย่างเข้าใจ
รวมท้ังส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการสอนภาษาอังกฤษซ่ึงเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นการทําให้รูปแบบการ
เรียนการสอนมีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนควรจัดสัมมนาครูท่ีสอนภาษาอังกฤษในทุกระดับชั้นและเผยแพร่ผลงานการวิจัย
ไปสู่โรงเรียนอ่ืนๆ เพ่ือสร้างความเข้าใจให้ตระหนักถึงความสําคญัของการปลูกฝังและพัฒนาทักษะการสืบค้น
ข้อมูลตามขั้นตอนของรูปแบบการเรียนสอน“สอนแบบไม่สอน”เพ่ือนําไปสู่การจัดการเรียนการสอนท่ีผู้เรียน
สามารถนําทักษะกระบวนการต่างๆ ไปใช้ได้จริงในอนาคต 

2. รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวคิด “สอนแบบไม่สอน”เพ่ือเสริมสร้างความสามารถ
การอ่านเพื่อความเข้าใจให้ผลน่าพอใจ สามารถพัฒนาความสามารถการอ่านเพ่ือความเข้าใจของผู้เรียนได้ นับว่า
เป็นรูปแบบท่ีผู้สอนภาษาอังกฤษสามารถนําไปประยุกต์ในการสอนได้ในทุกระดับ โดยปรับเปล่ียนกระบวนการ
ให้เหมาะสมตามบริบทของผู้เรียน เช่น การนําเสนอเร่ืองท่ีได้จากการสืบค้นอย่างสรา้งสรรค ์เพ่ือให้ผู้เรียนฝึก
บทบาทการเป็นผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีความคิดอย่างอิสระในการสืบค้นข้อมูล และนําข้อมูลมาสังเคราะห์
เพ่ือนําเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์ เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้สามารถยืดหยุ่นได้
ตามความเหมาะสม เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์กับผู้เรียนอย่างแท้จริง
รวมท้ังกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ในการเรียนรู้ และฝึกประสบการณ์อย่างคล่องแคล่ว    

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาผลการใช้รูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนกับตัวแปรอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น แรงจูงใจในการเรียน

ภาษาอังกฤษ ความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย การสร้างความรู้ด้วยตนเอง และทักษะที่จําเป็นแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

2. ควรนํารูปแบบการเรียนการสอนนี้ไปต่อยอดการวิจัยหรือทดลองใช้กับรายวิชาอ่ืน หรือบูรณาการ
กับกลุ่มสาระอื่นๆ โดยเลือกบทอ่านท่ีน่าสนใจท่ีเหมาะสมกับการเรียนรู้ในระดับท่ีสงูข้ึน และมีความทันสมัยต่อ
การเรียนรู้ในโลกแห่งศตวรรษที่ 21  
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