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ผลการใช้ วิธีสอน เอ อาร์ ซี เสริมด้ วยเทคนิค SMARTและเทคนิค Think Aloud ที่มีต่อ
ความสามารถด้ านการอ่ านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6
The Effects of ARC Teaching Method Supplemented with SMART and Think Aloud
Techniques on English Reading Comprehension Abilities
of Prathomsuksa 6 Students
กรรณิการ์ คําดี1
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ในครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและเปรี ยบเทียบความสามารถด้ านการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้ าใจระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน 2) ศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโดยใช้ วิธีสอน เอ อาร์
ซี เสริ มด้ วยเทคนิค SMART และเทคนิค Think Aloud
กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี ้คือ นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้ านห้ วยบ่อซืน อําเภอปากชม
จังหวัดเลย ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 จํานวน 1 ห้ องเรี ยน จํานวน 20 คน ได้ มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม
แบบแผนของการวิจยั แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนเรี ยนและสอบหลังเรี ยน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย ประกอบด้ วย
แผนการจัดการเรี ยนรู้ จํานวน 7 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถด้ านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจ
และแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโดยใช้ วิธีสอน เอ อาร์ ซี เสริ มด้ วยเทคนิค SMART และเทคนิค
Think Aloud สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย ร้ อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที
แบบไม่อิสระ
ผลการวิจยั สรุ ปได้ ดงั นี ้
1. นักเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถด้ านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจก่อนเรี ยนเท่ากับ
8.25 คิดเป็ นร้ อยละ 27.50 หลังเรี ยนเท่ากับ 24.95 คิดเป็ นร้ อยละ 83.16 และนักเรี ยนมีความสามารถด้ านการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
2. นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโดยใช้ วิธีสอน เอ อาร์ ซี เสริ มด้ วยเทคนิค SMART และ
เทคนิค Think Aloud อยู่ในระดับมาก
คําสําคัญ : ความสามารถด้ านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจ, 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

คํานํา

การอ่ า นเป็ นสิ่ ง ที่ จํ า เป็ นสํ า หรั บ ชี วิ ต ในปั จจุ บั น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ภาษาอั ง กฤษซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น
ภาษาต่างประเทศที่เป็ นเครื่ องมือในการสื่อสารที่ก่อให้ เกิดแนวทางการเรี ยนรู้ องค์ความรู้ ใหม่ ดังนันคนที
้
่สามารถ
อ่านภาษาอังกฤษได้ ดีกว่าย่อมสืบค้ นและพัฒนาทุกด้ านได้ มากกว่า (บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ , 2549) ดังนันการจั
้
ด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจึงจําเป็ นต้ องได้ รับการฝึ กปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง
เพราะเป็ นทักษะที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาตนเอง พัฒนาความรู้ พัฒนาการศึกษา อาชีพและคุณภาพชีวิต
ในการรั บรู้ ข่าวสารต่างๆ ทั่วโลก (ฉวีวรรณ คูหาภิ นันท์ , 2542) ซึ่งมีนักวิชาการศึกษาหลายท่านพยายามที่จะ
ศึกษาและพัฒนาการสอนอ่านตามแนวทฤษฏี การเรี ยนรู้ ที่ ให้ ความสําคัญกับการอธิ บายถึงกระบวนการของ
ความคิดที่เกิดขึน้ ในขณะเรี ยนรู้ สิ่งต่างๆ โดยมีความเชื่อว่า ผู้อ่านเป็ นปั จจัยที่สําคัญที่ สุดในกระบวนการอ่าน
แนวคิดกับกระบวนการอ่านในลักษณะดังกล่าวก่อให้ เกิดการตื่นตัวและศึกษาค้ นคว้ าเพื่อพัฒนาวิธีการจัดการ
เรี ยนการสอนวิชาการอ่านอย่างกว้ างขวาง การสอนอ่านที่มีประสิทธิภาพนันมี
้ รากฐานอยู่ที่การสอนให้ นกั เรี ยนได้
ตระหนักถึงความสําคัญของตนเองในฐานะเป็ นผู้ตีความหมายให้ กับสิ่งที่ตนอ่านโดยอาศัยความรู้ ทางภาษา
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ความรู้ เกี่ยวกับเรื่ องที่อา่ น ความรู้ เกี่ยวกับกลวิธีการอ่าน และอาศัยความสามารถทางสติปัญญาในการนําความรู้
ที่มีอยู่แล้ วมาใช้ เป็ นพื ้นฐานเพื่อสร้ างความหมายให้ กบั สิ่งที่อ่านช่วยแก้ ปัญหาที่เกิดขึน้ ในขณะอ่านและกํากับ
ความเข้ าใจในการอ่าน (รัตนา ตันวิเชียร, 2537) วิธีสอน เอ อาร์ ซี ซึง่ เป็ นแนวการสอนอ่านเพื่อความเข้ าใจที่มี
ขันตอนดั
้
งนีค้ ือ A หรื อ anticipation เป็ นขันตอนของการทํ
้
ากิจกรรมก่อนการอ่านเป็ นการเร้ าให้ ผ้ ูอ่านมีความ
สนใจในเรื่ องที่จะอ่าน เกิดการคิดนึกถึงสิ่งที่จะอ่านในลักษณะคิดย้ อนกลับว่าตนเองมีความรู้ หรื อประสบการณ์
อย่างไรบ้ างเกี่ยวกับเรื่ องที่จะอ่าน และคิดในลักษณะคาดการณ์ล่วงหน้ าว่าจะได้ ร้ ู ได้ พบอะไรจากสิ่งที่อ่าน ในขัน้
R หรื อ realization เป็ นกิจกรรมในขณะอ่านที่ม่งุ ให้ ผ้ ูอ่านตระหนักถึงบทบาทของตนเองในฐานะผู้ตีความหมาย
ให้ กบั สิ่งที่อ่าน โดยเน้ นกระบวนการใช้ ความคิดของผู้อ่านในการโยงความรู้ เดิมมาสัมพันธ์ กบั สิ่งที่ปรากฏในบท
อ่านและการเลือกใช้ กลวิธีมาช่วยสร้ างความหมายและกํากับกระบวนการสร้ างความเข้ าใจในขณะดําเนินการ
อ่านและในขัน้ สุดท้ ายคือ C หรื อcontemplationเป็ นกิ จ กรรมหลัง อ่านที่ มุ่งให้ นัก เรี ยนได้ ทํ าการตรวจสอบ
ความคิด จัด ระบบความรู้ ความเข้ าใจที่ เกิ ด ขึน้ จากการอ่าน และยังมี ค วามยื ดหยุ่นในการปรั บ ใช้ ครู ผ้ ูส อน
สามารถเลือกกิจกรรมที่มีอยู่หลากหลายมาใช้ ในแต่ละขันตอน
้
(Vaughan & Estes, 1986) ผู้วิจยั จึงได้ เลือกใช้
กิจกรรมและเทคนิควิธีการที่นํามาใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ดังนี ้ ในขัน้ anticipation ผู้วิจยั เลือกใช้ กิจกรรม Clustering
กิจกรรม กิจกรรม P Re P และ กิจกรรม Imagine ในขัน้ realization ผู้วิจยั เลือกใช้ เทคนิค SMART และในขัน้
contemplation ใช้ กิจกรรม Flip a Coin Quiz กิจกรรม Graphic Post-Organizer กิจกรรม REAP ซึง่ จะเห็นได้
ว่าในขัน้ Realization จะเป็ นขันตอนที
้
่ช่วยพัฒนากระบวนการอ่านเพื่อความเข้ าใจของนักเรี ยนซึง่ ผู้วิจยั เลือกใช้
เทคนิค SMART ซึง่ เป็ นคําย่อมาจากอักษรตัวแรกของ A Self Monitoring Approach to Reading and Thinking
ซึ่งเทคนิคนีเ้ ป็ นวิธีการกํากับความเข้ าใจภายใต้ แนวคิดพืน้ ฐานที่ว่าการเรี ยนเริ่ มต้ นจากความตระหนักว่าตนรู้
อะไรและอะไรที่ตนไม่ร้ ู นอกจากนีใ้ นขันตอนของการจั
้
ดกิจกรรมยังแสดงให้ เห็นถึงกระบวนการของการพัฒนา
ทักษะอภิปัญญา (Metacognition Skills) แสดงให้ เห็นถึงความสําคัญของการใช้ ความรู้ เดิมมาเชื่อมโยงกับข้ อมูล
ที่ปรากฏในบทอ่านเพื่อเป็ นพืน้ ฐานในการสร้ างความเข้ าใจแล้ วยังเน้ นถึงการใช้ กระบวนการของความคิดเพื่อ
กํากับกระบวนการสร้ างความเข้ าใจ (Cross & Paris, 1988) และได้ มีการเสริ มการเรี ยนรู้ (Scaffolding) โดยเป็ น
การร่ วมมือทางสังคม (Social Collaborative) เพื่อให้ มีความเข้ าใจในความรู้ มากยิ่งขึ ้น(Vygotsky, 1978) ทัง้
ระหว่างนักเรี ยนกับนักเรี ยน ครู กบั นักเรี ยน พัฒนาการเรี ยนรู้ ที่สงู ขึ ้น อย่างไรก็ตามในขันตอนของเทคนิ
้
ค SMART
นัน้ แม้ นักเรี ยนจะมีการร่ วมมือทางสังคมแต่นกั เรี ยนไม่ได้ สื่อหรื อถ่ายทอดถึงความคิดที่ตนเองมีขณะกําลังอ่าน
ข้ อความนันๆ
้ อยู่ ซึง่ ผู้วิจยั เห็นว่าการที่นกั เรี ยนได้ พดู แสดงออกถึงสิ่งที่ตนเองกําลังคิดเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่านนันด้
้ วย
จะทําให้ นกั เรี ยนมีความเข้ าใจในขณะที่อา่ นได้ ดีขึ ้น ผู้วิจยั จึงได้ ศกึ ษาเทคนิคที่มีความสอดคล้ องและเหมาะสมที่
จะนําเข้ ามาเสริ มในการจัดกิจกรรมการอ่านให้ กบั นักเรี ยนผู้วิจยั จึงได้ ศกึ ษาเทคนิค Think Aloud หรื อเทคนิคคิด
ออกเสียงหมายถึง ได้ ให้ ความหมายของเทคนิคการคิดออกเสียงไว้ ว่าเป็ นเทคนิคในการที่นกั เรี ยนแสดงความคิด
ออกมาเป็ นคํ าพูด เมื่ อนัก เรี ย นอ่าน อัน เป็ นการเปิ ดเผยวิ ธี การที่ นักเรี ยนใช้ ใ นการทํ าความเข้ าใจในบทอ่าน
(Oster, 2001) นอกจากนี ้ยังพบว่า เทคนิคนี ้จึงเป็ นเสมือนการจําลองภาพของกระบวนการทํางานในสมองขณะที่
อ่านออกมาโดยผ่านการพูดรายงานซึง่ จะทําให้ ผ้ ูสอนรู้ ว่าผู้อ่านที่ไม่สามารถอ่านได้ นนมี
ั ้ ปัญหาข้ อบกพร่ องหรื อ
ต้ องการความช่วยเหลือในด้ านใด เพื่อจะได้ หาวิธีที่จะช่วยเหลือแก้ ไขได้ ถูกต้ อง (ทิ พย์ สุมาลย์ บรู ณกสิพงษ์ ,
2536)
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จากหลัก การและเหตุผ ลดัง กล่าวข้ างต้ น ผู้วิจัย จึง สนใจที่ จ ะนํ าวิธี ส อน เอ อาร์ ซี เสริ ม ด้ วยเทคนิ ค
SMART และเทคนิค Think Aloud มาใช้ กบั นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 เพื่อศึกษาว่าความสามารถด้ านการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจของนักเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนหรื อไม่ อย่างไรและนักเรี ยนมีความพึง
พอใจต่อการจัดกิจกรรมโดยใช้ วิธีสอน เอ อาร์ ซี เสริ มด้ วยเทคนิค SMART และเทคนิค Think Aloud อย่างไร
เพื่อนําผลการศึกษาที่ได้ ไปใช้ ประโยชน์ในการปรับปรุ งกระบวนการเรี ยนการสอนต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบความสามารถด้ านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจของนักเรี ยนชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่เรี ยนโดยใช้ วิธีสอน เอ อาร์ ซี เสริ มด้ วยเทคนิค SMART และเทคนิค Think Aloud ระหว่าง
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโดยใช้ วิธีสอน เอ อาร์ ซี เสริ มด้ วยเทคนิค SMART และ
เทคนิคThink Aloud ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6
คําถามการวิจัย
นักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ วิธีสอน เอ อาร์ ซี เสริ มด้ วยเทคนิค SMART และเทคนิค Think Aloud มี
ความสามารถด้ านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนและนักเรี ยนมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรมโดยใช้ วิธีสอน เอ อาร์ ซี เสริ มด้ วยเทคนิค SMART และเทคนิค Think Aloud อย่างไร

วิธีการศึกษา
ขอบเขตการวิจัย
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการทดลองครัง้ นี ้ คือ นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้ านห้ วยบ่อซืน อําเภอ
ปากชม จังหวัดเลย ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 จํานวน 1 ห้ องเรี ยน จํานวน 20 คน ได้ มาโดยวิธีการสุม่ แบบ
กลุม่ (Cluster Random Sampling)
ตัวแปร
ตัวแปรต้ น คือ วิธีสอน เอ อาร์ ซี เสริ มด้ วยเทคนิค SMART และเทคนิค Think Aloud
ตัวแปรตาม คือ ความสามารถด้ านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจ และความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมโดยใช้ วิธีสอน เอ อาร์ ซี เสริ มด้ วยเทคนิค SMART และ Think Aloud
เครื่ องมือ
1. แผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิธีสอน เอ อาร์ ซี เสริ มด้ วยเทคนิค SMART และ Think Aloud
2. แบบทดสอบวัดความสามารถด้ านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจ
3. แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโดยใช้ วิธีสอน เอ อาร์ ซี เสริ มด้ วยเทคนิค SMART และเทคนิค Think
Aloud
วิธีการ
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาความสามารถด้ านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจใช้ ค่าเฉลี่ย ร้ อยละ
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
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2. การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความสามารถด้ านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจระหว่างก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยนของกลุ่มตัวอย่างโดยการทดสอบทีแบบไม่อิสระ (t-test for Dependent) ด้ วยโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ
สําหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์
3. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโดยใช้ วิธีสอน เอ อาร์ ซี เสริ มด้ วยเทคนิค
SMART และเทคนิค Think Aloud โดยใช้ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้ วนํามาแปลค่าตามเกณฑ์
การแปลผลคะแนน

ผลการวิจัยและอภิปราย
การศึกษาและเปรี ยบเทียบความสามารถด้ านการอ่ านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจ
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาและเปรี ยบเทียบความสามารถด้ านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจของนักเรี ยนที่
เรี ยนโดยใช้ วิธีสอน เอ อาร์ ซี เสริ มด้ วยเทคนิค SMART และเทคนิค Think aloudระหว่างก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยน
การทดสอบ ร้ อยละ
S.D.
t
X
ก่อนเรี ยน

27.50

8.25

2.02

หลังเรี ยน

83.16

24.95

1.73

61.30**

** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากการศึกษาพบว่าคะแนนความสามารถด้ านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนโดยใช้ วิธีสอน เอ อาร์
ซี เสริ มด้ วยเทคนิค SMART และเทคนิค Think Aloud ก่อนเรี ยนคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.25 คิดเป็ นร้ อยละ
27.50 คะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนเท่ากับ 24.95 คิดเป็ นร้ อยละ 83.16 ซึง่ ผลคะแนนที่ได้ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานของการวิจยั สาเหตุที่เป็ นเช่นนี ้เนื่องจาก
ประการแรก ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิธีสอน เอ อาร์ ซี เสริ มด้ วยเทคนิค SMART และ
เทคนิค Think Aloud เป็ นการสอนที่เน้ นนักเรี ยนเป็ นสําคัญใช้ กิจกรรมที่หลากหลายมีกระบวนการกระตุ้นให้
นักเรี ยนเกิดการเชื่อมโยงความรู้ เดิมมาใช้ ในการเรี ยนรู้ เพื่อรับข้ อมูลใหม่ๆ ซึง่ สอดคล้ องกับทฤษฏีการเรี ยนรู้ สกีมา
ที่ทําให้ นักเรี ยนเกิ ดความเข้ าใจและสามารถรั บความรู้ ใหม่ได้ อย่างรวดเร็ ว อีกทัง้ ได้ ให้ นักเรี ยนฝึ กการกํ ากับ
ความคิดของตนเองในขณะที่อ่านบทอ่าน ทําให้ นกั เรี ยนได้ พิจารณาการกระบวนการคิดของตนเองในขณะอ่าน
ซึ่งความสอดคล้ องกับทฤษฎี อภิ ปัญญา ที่ เน้ นให้ นักเรี ยนได้ ใช้ กระบวนการคิดของตนเองในการตีความและ
แก้ ปัญหาต่างๆ ที่จะช่วยให้ เกิดความเข้ าใจในการอ่าน ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของนฤมล จิตตะรัตน์ (2552) ที่
ได้ ทําการศึกษาผลของการใช้ การสอนแบบ เอ อาร์ ซี ที่มีต่อความสามารถในการอ่านพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ใน
การวิจัยหลังจากได้ รับการสอนโดยวิธีสอนแบบ เอ อาร์ ซี กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนสูงกว่าก่อ น
รวมทังงานวิ
้
จยั ของ มาโนช รักเกียรติ์ (2540) ได้ ศกึ ษาผลของการใช้ การสอนแบบ เอ อาร์ ซี ที่มีต่อความเข้ าใจใน
การอ่านของนัก ศึก ษาระดับประกาศนี ย บัตรวิช าชี พ ปี ที่ 1 พบว่านักศึก ษาที่ ไ ด้ รั บ การสอนแบบ เอ อาร์ ซี มี
ผลสัมฤทธิ์ ความเข้ าใจในการอ่านสูงกว่านักศึกษาที่ได้ รับการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 งานวิจยั ของฮวง (Huang, 1999) ที่ได้ ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ เกี่ยวกับคําศัพท์ความรู้ เดิมและการ
อ่ า นเพื่ อ ความเข้ าใจ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ นนั ก เรี ยนและนั ก ศึ ก ษาชาวไต้ หวั น ที่ เ รี ยนภาษาอั ง กฤษเป็ น
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ภาษาต่างประเทศ ซึ่ง พบว่าหากนักเรี ย นสามารถระลึก ข้ อมูล ในบทอ่านนัน้ ภาษาจี นและภาษาอัง กฤษได้ ดี
นักเรี ยนจะมีความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้ าใจดี เช่นเดียวกับงานวิจยั ของเฮส (Hess, 2005)
ประการที่สอง กิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิธีสอน เอ อาร์ ซี เสริ มด้ วยเทคนิค SMART และเทคนิค
Think Aloud มีส่วนสําคัญที่ช่วยส่งเสริ มและกระตุ้นให้ นักเรี ยนได้ มีปฏิสมั พันธ์ กันเนื่องจากต้ องทํากิจกรรม
ร่ วมกัน ทําให้ มีโอกาสในการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเองออกมาอย่างอิสระโดยใช้ เทคนิค Think
Aloud ส่งผลให้ เกิดบรรยากาศที่เป็ นกันเองในชัน้ เรี ยนและนักเรี ยนรู้ สึกผ่อนคลาย สนุกสนาน นักเรี ยนรู้ สึกไม่
กังวลนักเรี ยนได้ รับการช่วยเหลือจากเพื่อนในระดับเดียวกันจึงทําให้ นกั เรี ยนได้ กระตุ้นความคิดความรู้ ได้ อย่าง
เต็มที่ ซึ่งสอดคล้ อ งกับ แนวคิด เสริ มการเรี ย นรู้ ตามหลัก การของเขตขอบการพัฒนาของศักยภาพบุค คลของ
นักเรี ยนที่ได้ รับการพัฒนาจากการมีปฏิสมั พันธ์ ทางสังคมกับผู้ที่มีความสามารถและการสนับสนุน ช่วยเหลือกัน
ให้ เกิดบรรยากาศในการเรี ยนรู้ และแก้ ปัญหาร่ วมกันและมีความเป็ นกันเอง ทําให้ เกิดความมัน่ ใจและเรี ยนรู้ ได้ ดี
ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจัยของ ดัฟฟี่ และคณะ (Duffy et al., 1987) ที่เสนอว่าการสอนแบบแสดงการคิดเป็ น
ถ้ อยคําเป็ นวิธีแสดงกระบวนการคิดทางสมองที่ชี ้ให้ นกั เรี ยนเห็นกิจกรรมการคิดคือครู แสดงเหตุผลในการคิดให้
นักเรี ยนเห็นซึง่ วิธีการนี ้จะสามารถช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่านของผู้เริ่ มเรี ยนได้ เป็ นอย่างดีดงั ที่งานวิจยั
ของ เกธ (Ghaith, 2001) เซนซ์เบอร์ รี่ (Sainbury, 2003) และเจนซ์เซน และคณะ (Janssen et al,. 2006) ได้
ทําการศึกษาถึงผลของการใช้ เทคนิคคิดดังหรื อ Think Aloud ที่ส่งผลต่อสามารถพัฒนาความสามารถด้ านการ
อ่านของกลุ่มตัวอย่างในการทดลองได้ เป็ นอย่างดี และงานวิจัยของนพรั ตน์ อินทโลหิ ต (2545) และ วาสนา
โพธิวลั ย์ (2548) จากการศึกษาผลการเปรี ยบเทียบความเข้ าใจในการอ่านของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างที่ได้ รับการ
สอนด้ วยวิธี เอ อาร์ ซี และการสอนตามคู่มือ โดยใช้ เทคนิค SMART ในขันตอน
้
Realization ผลการวิจยั ปรากฏ
ว่า ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษในกลุ่มทดลอง มีความเข้ าใจในการอ่านสูงกว่านักเรี ยนที่ได้ รับการ
สอนตามคูม่ ือ ที่พบว่าหลังจากนักเรี ยนได้ เรี ยนรู้ โดยการดึงเอาความรู้ เดิมมาใช้ ในการเชื่อมโยงกับความรู้ ใหม่แล้ ว
นักเรี ยนจะสามารถเรี ยนรู้ ในเรื่ องนันได้
้ อย่างมีความหมายทําให้ การอ่านบทความของนักเรี ยนเป็ นไปอย่างราบรื่ น
การศึกษาความพึงพอใจของนั กเรี ยนต่ อการจัดกิจกรรมโดยใช้ โดยใช้ วิธีสอน เอ อาร์ ซี เสริ มด้ วย
เทคนิค SMART และ เทคนิค Think Aloud
ตารางที่ 2 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีตอ่ การจัดกิจกรรมโดยใช้ วิธีสอน เอ อาร์ ซี เสริ ม ด้ วย
เทคนิค SMART และเทคนิค Think aloud ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6
การทดสอบ
N
S.D.
แปลผล
X
หลังเรี ยน
20
3.98
0.21
พึงพอใจมาก
จากการศึก ษาพบว่านัก เรี ย นโดยภาพรวมมี ค วามพึง พอใจอยู่ในระดับ มาก ที่ เป็ นเช่ น นี เ้ พราะ
กิจกรรมการเรี ยนการสอนใช้ วิธีสอน เอ อาร์ ซี เสริ มด้ วยเทคนิค SMART และเทคนิค Think Aloud มีกิจกรรมที่
เร้ าความสนใจส่งเสริ มให้ นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ และทํางานช่วยเหลือกันและกันสร้ างบรรยากาศที่ผ่อนคลายใน
กิจกรรมการอ่านทําให้ นกั เรี ยนไม่กงั วลและเกิดความรู้ สกึ สบายใจและพร้ อมที่จะทํากิจกรรมนอกจากนี ้กิจกรรม
แต่ละกิจกรรมได้ สร้ างโอกาสในการกล้ าแสดงออกให้ นกั เรี ยนได้ แสดงความคิดเห็นของตนเองร่ วมกับเพื่อนๆ ทํา
ให้ เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและเป็ นที่ยอมรับของเพื่อนๆ ซึง่ สอดคล้ องกับทฤษฎีความต้ องการตามลําดับขัน้
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ของมาสโลว์ที่เป็ นความต้ องการที่จะแสดงให้ ผ้ อู ื่นประจักษ์ วา่ ตนเองมีความรู้ ความสามารถในด้ านต่างๆ ซึง่ ทําให้
นักเรี ยนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนใช้ วิธีสอน เอ อาร์ ซี เสริ มด้ วยเทคนิค SMART และ
เทคนิค Think Aloud อยู่ในระดับมากซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ศุภสิริ โสมาเกตุ (2544)ได้ ศกึ ษาถึงความพึง
พอใจของนักเรี ยนหลังจากได้ รับการทดลองพบว่านักเรี ยนมีความพึงพอใจมาก

สรุ ปผล
ความสามารถด้ านการอ่านเพื่อความเข้ าใจของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ที่เรี ยนโดยใช้ วิธีสอน เอ
อาร์ ซี เสริ มด้ วยเทคนิค SMART และเทคนิค Think Aloud พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยทดสอบก่อนเรี ยนเท่ากับ 8.25
คะแนนเฉลี่ยคิดเป็ นร้ อยละ 27.50 และค่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนเท่ากับ 24.95 คะแนนเฉลี่ยคิดเป็ นร้ อยละ 83.
โดยมีคา่ คะแนนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรมโดยใช้ วิธีสอน เอ อาร์ ซี เสริ มด้ วยเทคนิค SMART และเทคนิค Think Aloud โดยภาพรวมและ
รายข้ อทุกข้ ออยู่ในระดับมากโดยในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.99

ข้ อเสนอแนะ
1. ควรทําการปฐมนิเทศก่อนที่จะทําการทดลองจัดการเรี ยนรู้ เพื่อที่นกั เรี ยนจะได้ ทําความรู้ จกั
และเข้ าใจรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิธีสอน เอ อาร์ ซี เสริ มด้ วยเทคนิค SMART และ เทคนิค Think Aloud
2. การจัดเตรี ยมสื่อการเรี ยนการสอนและเวลาให้ เหมาะสมกับกิจกรรมเพราะช่วยให้ นกั เรี ยนเกิด
การเรี ยนรู้ อย่างรวดเร็ วทังนี
้ ้ในการพิจารณาคัดเลือกเนื ้อหาของบทอ่านและกิจกรรมนันความมี
้
เหมาะสม
3. ควรนําการเรี ยนรู้ โดยใช้ วิธีสอน เอ อาร์ ซี เสริ มด้ วยเทคนิค SMART และเทคนิค Think Aloud
ไปทดลองใช้ กบั นักเรี ยนในระดับอื่นและกลุม่ สาระอืน่ ตลอดจนในการพัฒนาทักษะอื่นๆ เพื่อให้ นกั เรี ยนมี
ความสามารถด้ านการอ่านที่สงู ขึ ้น
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