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ผลการใช้วิธีสอน เอ อาร์ ซี เสริมด้วยเทคนิค SMARTและเทคนิค Think Aloud ท่ีมีต่อ

ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัในครัง้นี ้ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) ศกึษาและเปรียบเทียบความสามารถด้านการอา่นภาษาองักฤษ

เพ่ือความเข้าใจระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน 2) ศกึษาความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมโดยใช้วิธีสอน เอ อาร์ 

ซี เสริมด้วยเทคนิค SMART และเทคนิค Think Aloud  

 กลุม่ตวัอย่างในการวิจยัครัง้นีคื้อ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน อําเภอปากชม 

จงัหวดัเลย ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2555 จํานวน 1 ห้องเรียน จํานวน 20 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม 

แบบแผนของการวิจยั แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนเรียนและสอบหลงัเรียน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 

แผนการจดัการเรียนรู้จํานวน  7 แผน  แบบทดสอบวดัความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจ 

และแบบวดัความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโดยใช้วิธีสอน เอ อาร์ ซี เสริมด้วยเทคนิค SMART และเทคนิค 

Think Aloud  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่เฉลี่ย  ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที

แบบไมอิ่สระ  

 ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี ้  

 1. นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจก่อนเรียนเท่ากับ 

8.25 คิดเป็นร้อยละ 27.50 หลงัเรียนเท่ากบั 24.95 คิดเป็นร้อยละ 83.16 และนกัเรียนมีความสามารถด้านการ

อา่นภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

 2. นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมโดยใช้วิธีสอน เอ อาร์ ซี เสริมด้วยเทคนิค SMART และ 

เทคนิค Think Aloud อยู่ในระดบัมาก 

คาํสาํคัญ : ความสามารถด้านการอา่นภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจ, วิธีสอน เอ อาร์ ซี, เทคนิค SMART และ เทคนิค Think aloud 
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ABSTRACT 

 

 The purposes of this research were: 1) to study and compare the  English reading 

comprehension ability of Prathomsuksa 6 students before and after learning using ARC Teaching 

Method with SMART and Think Aloud Technique, and 2) to study the students, satisfaction towards 

this type of instruction. The samples consisted of 20 Prathomsuksa 6 students  who were studying in 

the first semester, academic year 2012 at Ban Huaybosuen  School, Pakchom District, Loei Province. 

They were selected by cluster random  sampling. The research methodology was a One Group 

Pretest-Posttest Design. 

 The research instruments consisted of 7 lesson plans, an English reading comprehension 

ability test, and a satisfaction rating scale questionnaire. The collected  data were statistically 

analyzed for mean, percentage, standard deviation. And, also Dependent t-test was employed for 

hypothesis testing.   

 The research findings were as follows: 

1. The students’ English reading comprehension ability before the instruction  was 8.25 or 

27.50 percent and after the instruction was 24.95 or 83.16 percent. This posttest mean score was 

significantly higher than the pretest one.  

2. The students, satisfaction towards the instructional activities displayed at the high level.  
Keywords : English reading comprehension  ability, ARC Teaching  Method, SMART and Think Aloud Techniques 

E-mail : KK805613@gmail.com 

     

คาํนํา 

 การอ่านเป็นสิ่งท่ี จําเป็นสําหรับชีวิตในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างย่ิงภาษาอังกฤษซึ่งถือว่าเป็น

ภาษาตา่งประเทศท่ีเป็นเคร่ืองมือในการสื่อสารท่ีก่อให้เกิดแนวทางการเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ ดงันัน้คนท่ีสามารถ

อ่านภาษาองักฤษได้ดีกว่าย่อมสืบค้นและพฒันาทุกด้านได้มากกวา่ (บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์, 2549) ดงันัน้การจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาองักฤษ เพ่ือพฒันาทกัษะการอา่นจงึจําเป็นต้องได้รับการฝึกปฏิบติัอย่างต่อเน่ือง

เพราะเป็นทกัษะท่ีมีบทบาทสําคญัในการพฒันาตนเอง พฒันาความรู้ พฒันาการศกึษา อาชีพและคณุภาพชีวิต

ในการรับรู้ข่าวสารต่างๆ ทั่วโลก (ฉวีวรรณ คูหาภินันท์, 2542) ซึ่งมีนักวิชาการศึกษาหลายท่านพยายามท่ีจะ

ศึกษาและพัฒนาการสอนอ่านตามแนวทฤษฏีการเรียนรู้ท่ีให้ความสําคัญกับการอธิบายถึงกระบวนการของ

ความคิดท่ีเกิดขึน้ในขณะเรียนรู้สิ่งต่างๆ โดยมีความเช่ือว่า ผู้ อ่านเป็นปัจจัยท่ีสําคญัท่ีสุดในกระบวนการอ่าน 

แนวคิดกับกระบวนการอ่านในลกัษณะดงักล่าวก่อให้เกิดการต่ืนตวัและศึกษาค้นคว้าเพ่ือพัฒนาวิธีการจัดการ

เรียนการสอนวิชาการอา่นอย่างกว้างขวาง การสอนอา่นท่ีมีประสิทธิภาพนัน้มีรากฐานอยู่ท่ีการสอนให้นกัเรียนได้

ตระหนักถึงความสําคญัของตนเองในฐานะเป็นผู้ ตีความหมายให้กับสิ่งท่ีตนอ่านโดยอาศัยความรู้ทางภาษา 

mailto:KK805613@gmail.com
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ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอา่น ความรู้เก่ียวกบักลวิธีการอา่น และอาศยัความสามารถทางสติปัญญาในการนําความรู้

ท่ีมีอยู่แล้วมาใช้เป็นพืน้ฐานเพ่ือสร้างความหมายให้กบัสิ่งท่ีอ่านช่วยแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในขณะอ่านและกํากับ

ความเข้าใจในการอ่าน (รัตนา ตนัวิเชียร, 2537) วิธีสอน เอ อาร์ ซี ซึง่เป็นแนวการสอนอ่านเพ่ือความเข้าใจท่ีมี

ขัน้ตอนดงันีคื้อ A หรือ anticipation เป็นขัน้ตอนของการทํากิจกรรมก่อนการอ่านเป็นการเร้าให้ผู้ อ่านมีความ

สนใจในเร่ืองท่ีจะอ่าน เกิดการคิดนึกถึงสิ่งท่ีจะอ่านในลกัษณะคิดย้อนกลบัว่าตนเองมีความรู้หรือประสบการณ์

อย่างไรบ้างเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะอา่น และคิดในลกัษณะคาดการณ์ล่วงหน้าว่าจะได้รู้ได้พบอะไรจากสิ่งท่ีอ่าน ในขัน้ 

R หรือ realization เป็นกิจกรรมในขณะอ่านท่ีมุ่งให้ผู้อ่านตระหนกัถึงบทบาทของตนเองในฐานะผู้ ตีความหมาย

ให้กบัสิ่งท่ีอ่าน โดยเน้นกระบวนการใช้ความคิดของผู้อ่านในการโยงความรู้เดิมมาสมัพนัธ์กบัสิ่งท่ีปรากฏในบท

อ่านและการเลือกใช้กลวิธีมาช่วยสร้างความหมายและกํากบักระบวนการสร้างความเข้าใจในขณะดําเนินการ

อ่านและในขัน้สุดท้ายคือ C หรือcontemplationเป็นกิจกรรมหลังอ่านท่ีมุ่งให้นักเรียนได้ทําการตรวจสอบ

ความคิด จัดระบบความรู้ความเข้าใจท่ีเกิดขึน้จากการอ่าน และยังมีความยืดหยุ่นในการปรับใช้ ครูผู้ สอน

สามารถเลือกกิจกรรมท่ีมีอยู่หลากหลายมาใช้ในแต่ละขัน้ตอน (Vaughan & Estes, 1986) ผู้ วิจยัจึงได้เลือกใช้

กิจกรรมและเทคนิควิธีการท่ีนํามาใช้ในการวิจยัครัง้นีด้งันี ้ในขัน้ anticipation ผู้ วิจยัเลือกใช้ กิจกรรม Clustering 

กิจกรรม กิจกรรม P Re P และ กิจกรรม Imagine ในขัน้ realization ผู้ วิจยัเลือกใช้ เทคนิค SMART และในขัน้ 

contemplation ใช้กิจกรรม Flip a Coin Quiz กิจกรรม Graphic Post-Organizer กิจกรรม REAP ซึง่จะเห็นได้

วา่ในขัน้ Realization จะเป็นขัน้ตอนท่ีช่วยพฒันากระบวนการอ่านเพ่ือความเข้าใจของนกัเรียนซึง่ผู้ วิจยัเลือกใช้

เทคนิค SMART ซึง่เป็นคําย่อมาจากอกัษรตวัแรกของ A Self Monitoring Approach to Reading and Thinking 

ซึ่งเทคนิคนีเ้ป็นวิธีการกํากับความเข้าใจภายใต้แนวคิดพืน้ฐานท่ีว่าการเรียนเร่ิมต้นจากความตระหนักว่าตนรู้

อะไรและอะไรท่ีตนไม่รู้ นอกจากนีใ้นขัน้ตอนของการจัดกิจกรรมยงัแสดงให้เห็นถึงกระบวนการของการพัฒนา

ทกัษะอภิปัญญา (Metacognition Skills) แสดงให้เห็นถงึความสําคญัของการใช้ความรู้เดิมมาเช่ือมโยงกบัข้อมลู

ท่ีปรากฏในบทอ่านเพ่ือเป็นพืน้ฐานในการสร้างความเข้าใจแล้วยังเน้นถึงการใช้กระบวนการของความคิดเพ่ือ

กํากบักระบวนการสร้างความเข้าใจ (Cross & Paris, 1988) และได้มีการเสริมการเรียนรู้ (Scaffolding)  โดยเป็น

การร่วมมือทางสงัคม (Social Collaborative) เพ่ือให้มีความเข้าใจในความรู้มากย่ิงขึน้(Vygotsky, 1978) ทัง้

ระหวา่งนกัเรียนกบันกัเรียน ครูกบันกัเรียน พฒันาการเรียนรู้ท่ีสงูขึน้ อย่างไรก็ตามในขัน้ตอนของเทคนิค SMART 

นัน้ แม้นักเรียนจะมีการร่วมมือทางสงัคมแต่นกัเรียนไม่ได้สื่อหรือถ่ายทอดถึงความคิดท่ีตนเองมีขณะกําลงัอ่าน

ข้อความนัน้ๆ อยู่ ซึง่ผู้ วิจยัเห็นวา่การท่ีนกัเรียนได้พดูแสดงออกถึงสิ่งท่ีตนเองกําลงัคิดเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านนัน้ด้วย

จะทําให้นกัเรียนมีความเข้าใจในขณะท่ีอา่นได้ดีขึน้ ผู้ วิจยัจึงได้ศกึษาเทคนิคท่ีมีความสอดคล้องและเหมาะสมท่ี

จะนําเข้ามาเสริมในการจดักิจกรรมการอา่นให้กบันกัเรียนผู้ วิจยัจึงได้ศกึษาเทคนิค Think Aloud  หรือเทคนิคคิด

ออกเสียงหมายถงึ ได้ให้ความหมายของเทคนิคการคิดออกเสียงไว้ว่าเป็นเทคนิคในการท่ีนกัเรียนแสดงความคิด

ออกมาเป็นคําพูดเม่ือนักเรียนอ่าน อันเป็นการเปิดเผยวิธีการท่ีนักเรียนใช้ในการทําความเข้าใจในบทอ่าน 

(Oster, 2001) นอกจากนีย้งัพบวา่ เทคนิคนีจ้งึเป็นเสมือนการจําลองภาพของกระบวนการทํางานในสมองขณะท่ี

อ่านออกมาโดยผ่านการพูดรายงานซึง่จะทําให้ผู้สอนรู้ว่าผู้อ่านท่ีไม่สามารถอ่านได้นัน้มีปัญหาข้อบกพร่องหรือ

ต้องการความช่วยเหลือในด้านใด เพ่ือจะได้หาวิธีท่ีจะช่วยเหลือแก้ไขได้ถูกต้อง (ทิพย์สุมาลย์ บรูณกสิพงษ์, 

2536)  
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 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้ วิจัยจึงสนใจท่ีจะนําวิธีสอน เอ อาร์ ซี เสริมด้วยเทคนิค 

SMART และเทคนิค Think Aloud  มาใช้กบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 เพ่ือศกึษาว่าความสามารถด้านการ

อ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจของนกัเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนหรือไม่ อย่างไรและนักเรียนมีความพึง

พอใจต่อการจดักิจกรรมโดยใช้วิธีสอน เอ อาร์ ซี เสริมด้วยเทคนิค SMART และเทคนิค Think Aloud อย่างไร 

เพ่ือนําผลการศกึษาท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนตอ่ไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือศกึษาและเปรียบเทียบความสามารถด้านการอา่นภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจของนกัเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนโดยใช้วิธีสอน เอ อาร์ ซ ีเสริมด้วยเทคนิค  SMART และเทคนิค Think Aloud ระหวา่ง

ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 2. เพ่ือศกึษาความพงึพอใจตอ่การจดักิจกรรมโดยใช้วิธีสอน เอ อาร์ ซี เสริมด้วยเทคนิค  SMART และ

เทคนิคThink Aloud ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 

 

คาํถามการวิจัย 

 นกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้วิธีสอน เอ อาร์ ซี  เสริมด้วยเทคนิค SMART และเทคนิค Think Aloud มี

ความสามารถด้านการอา่นภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนและนกัเรียนมีความพงึพอใจ

ตอ่การจดักิจกรรมโดยใช้วิธีสอน เอ อาร์ ซ ีเสริมด้วยเทคนิค SMART และเทคนิค Think Aloud อย่างไร  

  

วิธีการศึกษา 

ขอบเขตการวิจัย 

 กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการทดลองครัง้นี ้คือ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน อําเภอ

ปากชม จงัหวดัเลย ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555 จํานวน 1 ห้องเรียน จํานวน  20 คน ได้มาโดยวิธีการสุม่แบบ

กลุม่  (Cluster  Random  Sampling)  

ตัวแปร 

 ตวัแปรต้น คือ วิธีสอน  เอ อาร์ ซี เสริมด้วยเทคนิค  SMART และเทคนิค Think Aloud 

  ตวัแปรตาม คือ ความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจ และความพึงพอใจต่อการจดั

กิจกรรมโดยใช้วิธีสอน เอ อาร์ ซี เสริมด้วยเทคนิค  SMART และ Think Aloud 

เคร่ืองมือ 

1.  แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอน เอ อาร์ ซี เสริมด้วยเทคนิค SMART และ Think Aloud   

2.  แบบทดสอบวดัความสามารถด้านการอา่นภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจ  

3.  แบบวดัความพงึพอใจตอ่การจดักิจกรรมโดยใช้วิธีสอน เอ อาร์ ซี เสริมด้วยเทคนิค SMART และเทคนิค Think 

Aloud   

วิธีการ 

1.  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศกึษาความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจใช้ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน 
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2.  การวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถด้านการอา่นภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจระหว่างก่อนเรียนและหลงั

เรียนของกลุ่มตวัอย่างโดยการทดสอบทีแบบไม่อิสระ (t-test for Dependent) ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ

สําหรับวิเคราะห์ข้อมลูทางสงัคมศาสตร์  

3.  การวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมโดยใช้วิธีสอน เอ อาร์ ซี เสริมด้วยเทคนิค 

SMART และเทคนิค Think Aloud โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานแล้วนํามาแปลค่าตามเกณฑ์               

การแปลผลคะแนน 

 

ผลการวิจัยและอภปิราย 

การศึกษาและเปรียบเทยีบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 

ตารางที่ 1  ผลการศกึษาและเปรียบเทียบความสามารถด้านการอา่นภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจของนกัเรียนท่ี

      เรียนโดยใช้วิธีสอน เอ อาร์ ซี เสริมด้วยเทคนิค SMART และเทคนิค Think aloudระหว่างก่อนเรียน

      และหลงัเรียน  

การทดสอบ ร้อยละ X  S.D. t 

ก่อนเรียน 27.50 8.25 2.02 
61.30** 

หลงัเรียน 83.16 24.95 1.73 

** มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 จากการศกึษาพบวา่คะแนนความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนโดยใช้วิธีสอน เอ อาร์ 

ซี เสริมด้วยเทคนิค  SMART และเทคนิค Think Aloud ก่อนเรียนคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 8.25  คิดเป็นร้อยละ  

27.50  คะแนนเฉลี่ยหลงัเรียนเท่ากบั  24.95  คิดเป็นร้อยละ  83.16  ซึง่ผลคะแนนท่ีได้หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจยั สาเหตท่ีุเป็นเช่นนีเ้น่ืองจาก 

 ประการแรก  ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอน เอ อาร์ ซี เสริมด้วยเทคนิค  SMART และ

เทคนิค Think Aloud  เป็นการสอนท่ีเน้นนกัเรียนเป็นสําคญัใช้กิจกรรมท่ีหลากหลายมีกระบวนการกระตุ้นให้

นกัเรียนเกิดการเช่ือมโยงความรู้เดิมมาใช้ในการเรียนรู้เพ่ือรับข้อมลูใหม่ๆ  ซึง่สอดคล้องกบัทฤษฏีการเรียนรู้สกีมา

ท่ีทําให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและสามารถรับความรู้ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว อีกทัง้ได้ให้นักเรียนฝึกการกํากับ

ความคิดของตนเองในขณะท่ีอ่านบทอ่าน ทําให้นกัเรียนได้พิจารณาการกระบวนการคิดของตนเองในขณะอ่าน 

ซึ่งความสอดคล้องกับทฤษฎีอภิปัญญา ท่ีเน้นให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการคิดของตนเองในการตีความและ

แก้ปัญหาตา่งๆ ท่ีจะช่วยให้เกิดความเข้าใจในการอ่าน ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของนฤมล จิตตะรัตน์ (2552) ท่ี

ได้ทําการศกึษาผลของการใช้การสอนแบบ เอ อาร์ ซี ท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน

การวิจัยหลังจากได้รับการสอนโดยวิธีสอนแบบ เอ อาร์ ซี กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อน               

รวมทัง้งานวิจยัของ มาโนช รักเกียรต์ิ (2540) ได้ศกึษาผลของการใช้การสอนแบบ เอ อาร์ ซี ท่ีมีต่อความเข้าใจใน

การอ่านของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 1 พบว่านักศึกษาท่ีได้รับการสอนแบบ เอ อาร์ ซี มี

ผลสมัฤทธ์ิความเข้าใจในการอ่านสูงกว่านักศึกษาท่ีได้รับการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.01 งานวิจยัของฮวง (Huang, 1999) ท่ีได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้เก่ียวกบัคําศพัท์ความรู้เดิมและการ

อ่านเ พ่ือความเข้าใจ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเ รียนและนักศึกษาชาวไต้หวัน ท่ี เ รียนภาษาอังกฤษเป็น
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ภาษาต่างประเทศ ซึ่งพบว่าหากนักเรียนสามารถระลึกข้อมูลในบทอ่านนัน้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษได้ดี

นกัเรียนจะมีความสามารถในการอา่นเพ่ือความเข้าใจดี เช่นเดียวกบังานวิจยัของเฮส (Hess, 2005) 

 ประการท่ีสอง  กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอน เอ อาร์ ซี เสริมด้วยเทคนิค  SMART และเทคนิค 

Think Aloud  มีส่วนสําคญัท่ีช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียนได้มีปฏิสมัพันธ์กันเน่ืองจากต้องทํากิจกรรม

ร่วมกนั ทําให้มีโอกาสในการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเองออกมาอย่างอิสระโดยใช้เทคนิค Think 

Aloud ส่งผลให้เกิดบรรยากาศท่ีเป็นกันเองในชัน้เรียนและนักเรียนรู้สกึผ่อนคลาย สนุกสนาน นกัเรียนรู้สกึไม่

กงัวลนกัเรียนได้รับการช่วยเหลือจากเพ่ือนในระดบัเดียวกันจึงทําให้นกัเรียนได้กระตุ้นความคิดความรู้ได้อย่าง

เต็มท่ีซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเสริมการเรียนรู้ตามหลักการของเขตขอบการพัฒนาของศักยภาพบุคคลของ

นกัเรียนท่ีได้รับการพฒันาจากการมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมกบัผู้ ท่ีมีความสามารถและการสนบัสนุน ช่วยเหลือกนั

ให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้และแก้ปัญหาร่วมกนัและมีความเป็นกนัเอง ทําให้เกิดความมัน่ใจและเรียนรู้ได้ดี 

ซึง่สอดคล้องกบังานวิจัยของ ดฟัฟ่ี และคณะ (Duffy et al., 1987) ท่ีเสนอว่าการสอนแบบแสดงการคิดเป็น

ถ้อยคําเป็นวิธีแสดงกระบวนการคิดทางสมองท่ีชีใ้ห้นกัเรียนเห็นกิจกรรมการคิดคือครูแสดงเหตผุลในการคิดให้

นกัเรียนเห็นซึง่วิธีการนีจ้ะสามารถช่วยพฒันาความสามารถในการอ่านของผู้ เร่ิมเรียนได้เป็นอย่างดีดงัท่ีงานวิจยั

ของ เกธ (Ghaith, 2001) เซนซ์เบอร์ร่ี (Sainbury, 2003) และเจนซ์เซน และคณะ (Janssen et al,. 2006) ได้

ทําการศกึษาถึงผลของการใช้เทคนิคคิดดงัหรือ Think Aloud ท่ีส่งผลต่อสามารถพฒันาความสามารถด้านการ

อ่านของกลุ่มตัวอย่างในการทดลองได้เป็นอย่างดี และงานวิจัยของนพรัตน์ อินทโลหิต (2545) และ วาสนา     

โพธิวลัย์ (2548) จากการศึกษาผลการเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนกลุ่มตวัอย่างท่ีได้รับการ

สอนด้วยวิธี เอ อาร์ ซี และการสอนตามคู่มือ โดยใช้เทคนิค  SMART ในขัน้ตอน Realization ผลการวิจยัปรากฏ

ว่า ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษในกลุ่มทดลอง มีความเข้าใจในการอ่านสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการ

สอนตามคูมื่อ ท่ีพบวา่หลงัจากนกัเรียนได้เรียนรู้โดยการดงึเอาความรู้เดิมมาใช้ในการเช่ือมโยงกบัความรู้ใหมแ่ล้ว

นกัเรียนจะสามารถเรียนรู้ในเร่ืองนัน้ได้อย่างมีความหมายทําให้การอา่นบทความของนกัเรียนเป็นไปอย่างราบร่ืน 

 

การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมโดยใช้โดยใช้วิธีสอน เอ อาร์ ซี เสริมด้วย

เทคนิค SMART และ เทคนิค Think Aloud  

ตารางที่ 2 การศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่การจดักิจกรรมโดยใช้วิธีสอน เอ อาร์ ซ ีเสริม ด้วย     

     เทคนิค SMART และเทคนิค Think aloud ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 

การทดสอบ N X  S.D. แปลผล 

หลงัเรียน 20 3.98 0.21 พงึพอใจมาก 

 จากการศึกษาพบว่านักเรียนโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ท่ีเป็นเช่นนีเ้พราะ

กิจกรรมการเรียนการสอนใช้วิธีสอน เอ อาร์ ซี เสริมด้วยเทคนิค SMART และเทคนิค Think Aloud มีกิจกรรมท่ี 

เร้าความสนใจส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และทํางานช่วยเหลือกนัและกนัสร้างบรรยากาศท่ีผ่อนคลายใน

กิจกรรมการอ่านทําให้นกัเรียนไม่กงัวลและเกิดความรู้สกึสบายใจและพร้อมท่ีจะทํากิจกรรมนอกจากนีกิ้จกรรม

แตล่ะกิจกรรมได้สร้างโอกาสในการกล้าแสดงออกให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นของตนเองร่วมกบัเพ่ือนๆ ทํา

ให้เกิดความภาคภมิูใจในตนเองและเป็นท่ียอมรับของเพ่ือนๆ  ซึง่สอดคล้องกบัทฤษฎีความต้องการตามลําดบัขัน้
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ของมาสโลว์ท่ีเป็นความต้องการท่ีจะแสดงให้ผู้ อ่ืนประจกัษ์วา่ตนเองมีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ซึง่ทําให้

นกัเรียนมีความพึงพอใจในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนใช้วิธีสอน เอ อาร์ ซี เสริมด้วยเทคนิค SMART และ

เทคนิค Think Aloud อยู่ในระดบัมากซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ ศภุสิริ โสมาเกต ุ(2544)ได้ศกึษาถึงความพึง

พอใจของนกัเรียนหลงัจากได้รับการทดลองพบวา่นกัเรียนมีความพงึพอใจมาก 

 

สรุปผล 

 ความสามารถด้านการอ่านเพ่ือความเข้าใจของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนโดยใช้วิธีสอน เอ 

อาร์ ซ ีเสริมด้วยเทคนิค SMART และเทคนิค Think Aloud พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยทดสอบก่อนเรียนเท่ากบั  8.25 

คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 27.50 และค่าคะแนนเฉลี่ยหลงัเรียนเท่ากบั 24.95 คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 83. 

โดยมีคา่คะแนนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อ

การจดักิจกรรมโดยใช้วิธีสอน เอ อาร์ ซี เสริมด้วยเทคนิค SMART และเทคนิค Think Aloud โดยภาพรวมและ

รายข้อทกุข้ออยู่ในระดบัมากโดยในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 3.99  

 

ข้อเสนอแนะ 

      1.  ควรทําการปฐมนิเทศกอ่นท่ีจะทําการทดลองจดัการเรียนรู้เพ่ือท่ีนกัเรียนจะได้ทําความรู้จกั

และเข้าใจรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอน เอ อาร์ ซ ีเสริมด้วยเทคนิค SMART และ เทคนิค Think Aloud

     2.  การจดัเตรียมสื่อการเรียนการสอนและเวลาให้เหมาะสมกบักิจกรรมเพราะช่วยให้นกัเรียนเกิด

การเรียนรู้อย่างรวดเร็วทัง้นีใ้นการพิจารณาคดัเลือกเนือ้หาของบทอา่นและกิจกรรมนัน้ความมีเหมาะสม  

          3.  ควรนําการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอน เอ อาร์ ซ ีเสริมด้วยเทคนิค SMART และเทคนิค Think Aloud 

ไปทดลองใช้กบันกัเรียนในระดบัอ่ืนและกลุม่สาระอ่ืนตลอดจนในการพฒันาทกัษะอ่ืนๆ เพ่ือให้นกัเรียนมี

ความสามารถด้านการอา่นท่ีสงูขึน้ 
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