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บทคััดย่่อ
การวิิจััยครั้้�งนี้้�มีีความมุ่่�งหมายเพื่่�อ 1) พััฒนาความสามารถด้้านการอ่่านจัับใจความภาษาญี่่�ปุ่่�น สำำ�หรัับ
นัักเรีียนระดัับชั้�้นมััธยมศึึกษาปีีที่�่ 5 โดยการจััดกิิจกรรมการอ่่านแบบ DR-TA ผ่า่ นเกณฑ์์ร้้อยละ 80 2) ศึึกษาความ
คงทนในการเรีียนรู้้�ของนัักเรีียนระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่�่ 5 ที่่�เรีียนด้้วยกิิจกรรมการอ่่านแบบ DR-TA กลุ่่ม� ตััวอย่่าง ได้้แก่่
นัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่�่ 5 ที่่�เรีียนในหลัักสููตรศิิลป์์-ภาษาญี่่�ปุ่่�น โรงเรีียนสาธิิตมหาวิิทยาลััยมหาสารคาม (ฝ่่ายมััธยม)
จำำ�นวน 30 คน โดยใช้้การวิิจััยเชิิงปฏิิบััติิการในชั้้�นเรีียน ประกอบด้้วยวงจรปฏิิบััติิการวิิจััย 3 วงจรเครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการ
วิิจััยประกอบด้้วย 1) แผนการจััดการเรีียนรู้้�การอ่่านจัับใจความภาษาญี่่�ปุ่่�นโดยจััดกิิจกรรมการอ่่าน แบบ DR-TA จำำ�นวน
12 แผน 2) แบบตรวจสอบรายการความความคิิดเห็็นผู้้�เรีียน 3) แบบทดสอบท้้ายวงจร 3 ฉบัับ ๆ ละ 20 ข้้อ และ 4)
แบบทดสอบความสามารถด้้ า นการอ่่านจัั บ ใจความภาษาญี่ ่ � ปุ่ ่ � น ดำำ � เนิิ น การวิิ เ คราะห์์ ข้ ้ อ มููลโดยหา ค่่าเฉลี่่� ย
ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน ค่่าร้้อยละ และทดสอบสมมติิฐานโดยใช้้ t-test (Dependent Samples)
ผลการวิิจััยพบว่่า
1)	นัักเรีียนกลุ่่�มเป้้าหมายมีีคะแนนความสามารถด้้านการอ่่านจัับใจความภาษาญี่่�ปุ่่�นผ่่านเกณฑ์์
ร้้อยละ 80 จำำ�นวน 30 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 89.80 ของคะแนนเต็็ม เป็็นไปตามความมุ่่�งหมายของการวิิจััย		
		 2) นัักเรีียนกลุ่่�มเป้้าหมายมีีคะแนนทดสอบหลัังเรีียนผ่่านไป 2 สััปดาห์์สููงกว่่าคะแนนทดสอบ
หลัังเรีียนอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ .05 ซึ่่�งสอดคล้้องตามสมมติิฐานที่่�ตั้้�งไว้้					
คำำ�สำำ�คััญ: การอ่่านจัับใจความภาษาญี่่�ปุ่น่� , ความคงทนในการเรีียนรู้้�ภาษาญี่่�ปุ่่�น, กิิจกรรมการอ่่านแบบ DR-TA
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ABSTRACT
The purposes of this study were; 1) to develop ability in Japanese skimming reading for main
idea by using DR-TA activities of Matthayomsuksa 5 Students according to the established criterion of
80 percent, and 2) to explore learning retention of Matthayomsuksa 5 Students those learning based
on DR-TA activities. The sample group was 30 Matthayomsuksa 5 studying in Art-Japanese Program of
Mahasarakham University Demonstration Secondary School. The study was conducted through the
classroom action research with 3 circles research method. The research instruments consisted of
1) lesson plans using DR-TA activities, 2) complementary quizzes and checklist for learners’opinion
for 3 circles, and 3) test of Japanese skimming reading for main idea ability. The statistics used for
analyzing the collected data were mean, standard deviation, percentage and dependent t-test.
The results of the study found that: 								
		
1) the sample group learning based on DR-TA activities achieved 89.80 percent of
average post-test scores on the test of Japanese skimming reading for main idea ability,		
		
2) the sample group learning based on DR-TA activities showed alike of post-test and
passed two-week scores in learning retention.
Keywords: Japanese Reading for Main Idea, Retention in Reading Japanese, DR-TA Reading Activity

บทนำำ�

ภาษาต่่างประเทศมีีความสำำ�คััญและจำำ�เป็็นอย่่าง
ยิ่่�งในชีีวิิตประจำำ�วััน เนื่่�องจากเป็็นเครื่่�องมืือในการติิดต่่อ
สื่่�อสาร การศึึกษาและแสวงหาความรู้้� การประกอบอาชีีพ
การสร้้างความเข้้าใจด้้านวััฒนธรรมและวิิสััยทััศน์์ของ
ชุุมชนโลก และตระหนัักถึึงความหลากหลายทางวััฒนธรรมและมุุมมองของสัังคมโลก นำำ�มาซึ่่�งมิิตรไมตรีีและ
ความร่่วมมืือระหว่่างประเทศช่่วยพััฒนาผู้้�เรีียนให้้มีีความ
เข้้าใจตนเองและผู้้�อื่นดีีขึ้้
่� �น เรีียนรู้้�และเข้้าใจความแตกต่่าง
ของภาษาและวััฒนธรรม ขนบธรรมเนีียมประเพณีี สัังคม
เศรษฐกิิจ การเมืืองการปกครอง มีเี จตคติิที่ดีีต่่
�่ อการใช้้ภาษา
ต่่างประเทศเพื่่�อการสื่่�อสารได้้รวมทั้้�งเข้้าถึึงองค์์ความรู้้�
ต่่าง ๆ ได้้ง่่ายและกว้้างขวางขึ้้�นพร้้อมมีีวิิสััยทััศน์์ในการ
ดำำ�เนิินชีีวิิตที่่�ดีี เมื่่�อเข้้าสู่่�ศตวรรษที่่� 21 โลกยิ่่�งเห็็นความ
สำำ�คััญของภาษาต่่างประเทศชััดเจนมากขึ้้�นๆ ควบคู่่�ความ
สำำ�คััญของไอซีีทีี เพราะทั้้�งสองสิ่่�งนี้้�เป็็นเครื่่�องมืือสำำ�คััญ
ของโลกาภิิวััตน์์สำำ�หรัับเข้้าถึึงองค์์ความรู้้�ของโลก รวมทั้้�ง
การเข้้าถึึงและร่่วมมืือกัันของผู้้�คนต่่างชาติิต่่างวััฒนธรรม
การรวมกลุ่่�มประเทศเพื่่�อพััฒนาเศรษฐกิิจและแลกเปลี่่�ยน
ความร่่วมมืือระหว่่างประเทศ นอกจากภาษาอัังกฤษซึ่่ง� เป็็น
ภาษาสากลจะมีบี ทบาทสำำ�คัญ
ั แล้้ว ภาษาอื่่นก็
� มี็ คี วามสำำ�คัญ
ั
ต่่อการสื่่อ� สารเช่่นกััน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ภาษาของประเทศ

ที่่�มีีเศรษฐกิิจขนาดใหญ่่จะเพิ่่�มความสำำ�คััญตามขนาดและ
อิิทธิิพลของเศรษฐกิิจด้้วย ดัังนั้้�นหลัักสููตรการศึึกษาขั้้�น
พื้้�นฐาน พ.ศ. 2544 และฉบัับปรัับปรุุง พ.ศ. 2551 จึึงให้้
ความสำำ�คััญต่่อการพััฒนาการเรีียนการสอนภาษาต่่าง
ประเทศ โดยกำำ�หนดให้้ผู้้�เรีียนทุุกระดัับชั้้�นต้้องเรีียนภาษา
อัังกฤษและให้้เลืือกเรีียนภาษาต่่างประเทศอื่่�น ตามความ
พร้้อมของสถานศึึกษาและความต้้องการของผู้้เ� รีียน ปััจจุุบันั
ภาษาญี่่ � ปุ่ ่ � นเป็็นภาษาต่่างประเทศที่่� ส องที่่ � เปิิ ดสอนใน
โรงเรีียนตามนโยบายของรััฐบาลที่ต้�่ อ้ งการส่่งเสริิมให้้ผู้เ�้ รีียน
และประชาชนมีีความสามารถใช้้ภาษาต่่างประเทศในการ
สื่่�อสาร เพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพด้้านภาษาของประชาชน อัันเป็็น
กลยุุทธ์์หนึ่่ง� ของการเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันของ
ประเทศบนเวทีีระหว่่างประเทศ (กระทรวงศึึกษาธิิการ,
2556) หนึ่่�งในภาษาต่่างประเทศที่่�คนไทยนิิยมศึึกษามาก
เป็็นอันดั
ั ับต้้น ๆ ได้้แก่่ ภาษาญี่่�ปุ่่�น เนื่่�องจากประเทศญี่่�ปุ่่�น
เป็็นประเทศที่่�เติิบโตและพััฒนาทางอุุตสาหกรรมเศษฐกิิจ
และเทคโนโลยีีใหม่่อย่่างรวดเร็็ว ทำำ�ให้้ภาษาญี่่ปุ่� น�่ เป็็นที่่นิ� ยิ ม
และต้้องการของตลาดอาชีีพมากขึ้้น� ซึ่่ง� เป็็นภาษาทางเลืือก
สำำ�หรัับผู้้�สนใจที่่�ต้อ้ งการสร้้างโอกาสการทำำ�งานที่่เ� ปิิดกว้้าง
ขึ้้น� รวมถึึงในโรงเรีียนระดัับมััธยมศึึกษาที่มี�่ กี ารจััดการเรีียน
การสอนภาษาญี่่ปุ่� น�่ เป็็นภาษาต่่างประเทศโดยเปิิดสอนเป็็น
โปรแกรมวิิชาเลืือกสำำ�หรัับนัักเรีียนระดัับมััธยมศึึกษาตอน
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ปลาย เช่่นเดีียวกัับประเทศอื่่�น ๆ (Kinoshita Yuko,
2020)							
โรงเรีียนสาธิิ ตม หาวิิ ท ยาลัั ย มหาสารคาม
(ฝ่า่ ยมััธยม) จััดการศึึกษาที่่เ� น้้นการพััฒนาผู้้เ� รีียนตามความ
ถนััดและตามศัักยภาพ ตอบสนองความต้้องการในการ
ศึึกษาต่่อในระดัับอุุดมศึึกษา และการประกอบอาชีีพใน
อนาคต สามารถดึึงศัักยภาพของผู้้�เรีียนตามความสนใจ
และความถนััด ปลููกฝัังคุุณธรรม จริิยธรรม และถ่่ายทอด
วััฒนธรรม เอกลัักษณ์์สู่่�มาตรฐานสากล โดยกลุ่่�มสาระการ
เรีียนรู้้ภ� าษาต่่างประเทศ เปิิดสอนรายวิิชาภาษาต่่างประเทศ
ซึ่่�งประกอบด้้วย ภาษาอัังกฤษ ภาษาฝรั่่�งเศส ภาษาจีีน
และภาษาญี่่�ปุ่่�น ซึ่่�งในการเรีียนการสอน มีีเป้้าประสงค์์ให้้
ผู้้�เรีียนทุุกคนมีีคุุณภาพตามตามมาตรฐานการศึึกษาขั้้�น
พื้้� น ฐาน (โรงเรีียนสาธิิ ตม หาวิิ ท ยาลัั ย มหาสารคาม
(ฝ่า่ ยมััธยม), 2562) โดยสำำ�นักั งานคณะกรรมการการศึึกษา
ขั้้นพื้้
� น� ฐานกระทรวงศึึกษาธิิการ ได้้กำ�ำ หนดจุุดมุ่่ง� หมายการ
เรีียนภาษาญี่่�ปุ่่�นไว้้ในหลัักสููตร พุุทธศัักราช 2551 มุ่่�งเน้้น
พััฒนาผู้้�เรีียนให้้มีีทัักษะและสามารถสื่่�อสารขั้้�นพื้้�นฐาน
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพตามสถานการณ์์ต่่าง ๆ ทั้้�งการฟััง พููด
อ่่าน และเขีียน สามารถใช้้ภาษาในการแสวงหาความรู้้�
ศึึกษาต่่อประกอบอาชีีพ มีีความรู้้�ความเข้้าใจเรื่่�องราวและ
วััฒนธรรมของเจ้้าของภาษาเพื่่อ� เข้้าถึึงปรััชญาวิิธีีคิดิ และวิิธีี
ชีีวิิตของคนญี่่�ปุ่่�น สามารถเปรีียบเทีียบและถ่่ายทอดความ
คิิ ดวั ั ฒ นธรรมไทยด้้ ว ยภาษาญี่ ่ � ปุ่ ่ � น อย่่างสร้้ า งสรรค์์
และมีีเจตคติิที่่�ดีีต่่อภาษาญี่่�ปุ่่�น (กระทรวงศึึกษาธิิการ,
2556)							
การเรีียนภาษาญี่่�ปุ่่�น นอกจากจะเรีียน การฟััง
การพููด และการเขีียนแล้้ว การเรีียนการอ่่านถืือเป็็นสิ่่ง� สำำ�คัญ
ั
เนื่่�องจากการเรีียนรู้้�จากเอกสารงานวิิชาการ สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์
ข้้อมููลข่่าวสารต่่างๆ รวมไปถึึงการทำำ�แบบทดสอบเข้้าศึึกษ
าต่่อในระดัับอุุดมศึึกษานั้้�น ผู้้�เรีียนจำำ�เป็็นต้้องใช้้ทัักษะ
การอ่่านเป็็นหลััก การอ่่านที่่�ดีีมีีประสิิทธิิภาพนั้้�นไม่่ได้้เป็็น
เพีียงการรู้้จั� กั ตััวอักั ษร และวิิธีีการอ่่านเท่่านั้้น� ผู้้�อ่่านจะต้้อง
เข้้าใจความหมายที่่�ผู้้�เขีียนมุ่่�งสื่่�อมาได้้ด้้วย ต้้องจัับสาระ
และความคิิดของเรื่่�อง หยั่่�งรู้้�ความหมายที่่�แท้้จริิงที่่�ซ่่อนอยู่่�
ในถ้้อยคำำ�ได้้ จึึงจะทำำ�ให้้ผู้้�อ่่านประสบความสำำ�เร็็จในการ
อ่่านทุุกครั้้�ง การอ่่านจัับใจความถืือเป็็นทัักษะที่่�สำำ�คััญ ซึ่่�ง
จะต้้องพััฒนาให้้เกิิดขึ้้น� แก่่นัักเรีียน เพราะจะช่่วยให้้นักั เรีียน
เข้้าใจถึึงเรื่่�องที่่�อ่่านอย่่างถููกต้้อง และจากประสบการณ์์
การสอนภาษาญี่่�ปุ่่�น ผู้้�วิิจััยพบว่่าบทความภาษาญี่่�ปุ่่�น
มีกี ารใช้้ตัวอั
ั กั ษรคัันจิอิ ยู่่ม� าก และมีีโครงสร้้างทางไวยากรณ์์
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และรููปแบบการภาษาแตกต่่างจากภาษาไทย ส่่งผลให้้
นัักเรีียนประสบปััญหาในการอ่่าน เช่่น อ่่านแล้้วจัับใจความ
ไม่่ได้้ กลายเป็็นปััญหาและอุุปสรรคต่่อการเรีียนรู้้�และการ
พััฒนาตนเองตามมาในที่่�สุุด ดัังนั้้�น ทัักษะด้้านการอ่่านจัับ
ใจภาษาญี่่�ปุ่่�นความของนัักเรีียนจึึงต้้องได้้รัับการส่่งเสริิม
และพััฒนาให้้มีีประสิิทธิิภาพให้้สููงขึ้้�น				
การจัั ดกิ ิ จ กรรมการอ่่านแบบนำำ � ความคิิ ด
(Directed Reading Thinking Activity: DR-TA)
มีีจุุดมุ่่�งหมาย ในการฝึึกการคาดเดาเนื้้�อเรื่่�องโดยใช้้ภาพ
หรืือชื่่�อเรื่่�องและฝึึกกระบวนการคิิด ซึ่่�งได้้รัับการพััฒนา
ขึ้้�นโดย Russell G. Stauffer (1969) และ Tierney,
Readence; & Disher (1995) ได้้ปรัับปรุุงขึ้้�นมาใหม่่ซึ่่�ง
กิิจกรรมการอ่่านแบบนี้้�มีีความยืืดหยุ่่�น สามารถปรัับใช้้ได้้
กัับการอ่่านทุุกระดัับ ทั้้�งที่่�เป็็นภาษาไทยและภาษาต่่าง
ประเทศ ใช้้กัับนัักเรีียนได้้ทุุกระดัับชั้้�น และทุุกระดัับความ
สามารถ นอกจากนี้้�กิิจกรรมดัังกล่่าวยัังเปิิดโอกาสให้้ครูู
สามารถเลืือกจััดกิิจกรรมหรืือสอนเสริิมหลัังจากการอ่่าน
เนื้้�อเรื่่�องแล้้ว ซึ่่�งครููอาจเลืือกอธิิบายโครงสร้้างทางภาษา
หรืือความหมายของคำำ�ศััพท์์ที่่�มีีความจำำ�เป็็นต่่อการทำำ�
ความเข้้าใจในการอ่่านที่่�ปรากฏอยู่่�ในเนื้้�อเรื่่�อง หรืือให้้
นัักเรีียนได้้อภิิปรายคำำ�ที่่�เป็็นปััญหาร่่วมกัันหลัังจากอ่่าน
เนื้้�อเรื่่อ� งไปแล้้ว โดยในทุุกกิิจกรรมครููจะเป็็นผู้ใ�้ ห้้คำ�ำ แนะนำำ�
แก่่นัักเรีียน เพื่่อ� ช่่วยในการเชื่่อ� มโยงความรู้้เ� ดิิมของนัักเรีียน
กัับข้้อมููลใหม่่ที่่�นัักเรีียนได้้รัับ ให้้เกิิดเป็็นความรู้้�ใหม่่ขึ้้�น
โดยการจััดกิิจกรรมการอ่่านแบบ DR-TA ประกอบด้้วย 5
ขั้้�นตอนคืือ (1) การคาดเดา (2) การอ่่าน (3) การแปล
ความหมาย (4) การตรวจสอบความเข้้าใจ (5) การพััฒนา
ทัักษะการอ่่าน ซึ่่ง� จะส่่งผลให้้ นัักเรีียนได้้พัฒ
ั นา ทัักษะการ
อ่่านและเกิิดแรงจููงใจ สามารถนำำ�ความรู้้�จากการ อ่่านมา
พัั ฒนาการเรีียนรู้้ � ให้้ ดีีขึ้้ � นต่่ อไป (Ichikawa Yasuda,
2013)							
	ดัังนั้้�น ผู้้�วิิจััยจึึงตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการ
พััฒนาความสามารถด้้านการอ่่านจัับใจความและสนใจกิิจ
กรรมการอ่่านแบบ DR-TA ที่มี�่ คี วามยืืดหยุ่่น� และสามารถนำำ�
ขั้้�นตอนกิิจกรรมการอ่่านทั้้�ง 5 ขั้้�นตอนมาใช้้ในการพััฒนา
ความสามารถด้้านการอ่่านจัับใจความและความคงทนใน
การเรีียนรู้้�ภาษาญี่่�ปุ่่�น สำำ�หรัับนัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาเพื่่�อ
พััฒนาความสามารถด้้านการอ่่านจัับใจความของนัักเรีียน
ให้้มีีประสิิทธิิภาพ
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ความมุ่่�งหมายของการวิิจััย

1. เพื่่�อพััฒนาความสามารถด้้านการอ่่านจัับใจ
ความภาษาญี่่�ปุ่่�น สำำ�หรัับนัักเรีียนระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษา
ปีี ที่ ่ � 5 โดยการจัั ดกิ ิ จ กรรมการอ่่านแบบ DR-TA
ผ่่านเกณฑ์์ร้้อยละ 80					
2. เพื่่�อศึึกษาความคงทนในการเรีียนรู้้�ของนัักเรีีย
นระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 5 ที่่�เรีียนด้้วยกิิจกรรมการ
อ่่านแบบ DR-TA

สมมติิฐานของการวิิจััย

1. นัักเรีียนระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 5 ที่่�เรีียน
ด้้วยการจััดกิิจกรรมการอ่่านแบบ DR-TA มีีคะแนนความ
สามารถด้้านการอ่่านจัับใจความภาษาญี่่�ปุ่่�นผ่่านเกณฑ์์
ร้้อยละ 80						
2. นัักเรีียนระดัับชั้นมั
�้ ธั ยมศึึกษาปีีที่�่ 5 ที่เ�่ รีียนด้้วย
การจััดกิิจกรรมการอ่่านแบบ DR-TA มีีคะแนนหลัังเรีียน
ผ่่านไป 2 สััปดาห์์เท่่ากัันหรืือสููงกว่่าคะแนนหลัังเรีียน

ขอบเขตของการวิิจััย

1. กลุ่่ม� ตััวอย่่าง ได้้แก่่ นัักเรีียนชั้นมั
�้ ธั ยมศึึกษาปีีที่�่
5 ที่่�เรีียนในหลัักสููตรศิิลป์์-ภาษาญี่่�ปุ่่�น ของโรงเรีียนสาธิิต
มหาวิิทยาลััยมหาสารคาม (ฝ่่ายมััธยม) ภาคเรีียนที่่� 2
ปีีการศึึกษา 2562 จำำ�นวน 30 คน ได้้มาด้้วยการสุ่่�มแบบ
แบ่่งกลุ่่�ม 							
2. ตััวแปรที่่�ใช้้ในการวิิจััย ได้้แก่่			
		
2.1 ตััวแปรอิิสระ ได้้แก่่ กิิจกรรมการอ่่าน
แบบ DR-TA							
		
2.2 ตััวแปรตาม ได้้แก่่ ความสามารถด้้าน
การอ่่านจัับใจความภาษาญี่ปุ่�่ น�่ และความคงทนในการเรีียน
รู้้�ของนัักเรีียนที่่�เรีียนด้้วยกิิจกรรมการอ่่านแบบ DR-TA		
3.เนื้้� อ หาที่ ่ � ใช้้ ใ นการวิิ จั ั ย ได้้ แ ก่่ เนื้้� อ หาราย
วิิชาภาษาญี่่�ปุ่่�น 4 ตามหลัักสููตรแกนกลางการศึึกษาขั้้�น
พื้้�นฐานพุุทธศัักราช 2551 กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�ภาษาต่่าง
ประเทศ ชั้้�นมััธยมศึึกษาปี่่�ที่่� 5 จำำ�นวน 12 แผน ๆ ละ 2
ชั่่�วโมงรวมเวลา 24 ชั่่�วโมง ประกอบด้้วย บทสนทนา
บทอ่่านสั้้�น ๆ เรื่่�องเล่่า เช่่น อีีเมล จดหมาย ป้้ายประกาศ
บัันทึึกประจำำ�วััน
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เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััย

เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััยจำำ�แนกตามลัักษณะของ
การใช้้ ดัังนี้้						
�
1. เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการพััฒนาความสามารถด้้าน
การอ่่านจัับใจความภาษาญี่่ปุ่� น�่ ได้้แก่่ แผนการจััดการเรีียน
รู้้�การอ่่านจัับใจความภาษาญี่่�ปุ่่�น โดยการจััดกิิจกรรมการ
อ่่านแบบ DR-TA จำำ�นวน 12 แผน เวลา 24 ชั่่ว� โมงซึ่่ง� ผ่่านการ
ประเมิินโดยผู้้�เชี่่�ยวชาญและมีีความเหมาะสมอยู่่�ในระดัับ
มากที่่�สุุด							
2. เครื่่�องมืือในการสะท้้อนผลการปฏิิบััติิ ได้้แก่่
แบบประเมิินความคิิดเห็็นของนัักเรีียนมีีค่่า IOC เท่่ากัับ 1
และแบบทดสอบท้้ายวงจร แบบปรนััย 4 ตััวเลืือก จำำ�นวน
3 ฉบัับ ๆ ละ 20 ข้้อแต่่ละฉบัับมีีค่่า IOC เท่่ากัับ 1		
3. เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการรวบรวมข้้อมููล ได้้แก่่ แบ
บทดสอบความสามารถด้้านการอ่่านจัับใจความภาษาญี่่ปุ่� น�่
แบบปรนััย 4 ตััวเลืือก จำำ�นวน 40 ข้้อ มีีค่่า IOC เท่่ากัับ
0.99

วิิธีีดำำ�เนิินการวิิจััย

การวิิ จั ั ย ครั้้� ง นี้้ � ดำ ำ � เนิิ น การวิิ จั ั ย เชิิ ง ปฏิิ บั ั ติ ิ ก าร
(Acion Research) ตามแนวคิิ ด ของ Kemmis &
Mc Taggart (1990) ประกอบด้้วยกระบวนการวิิจัยั ทั้้ง� หมด
3 วงจรแต่่ละวงจรประกอบด้้วยขั้้�นตอน ดัังนี้้			
�
	ขั้้�นที่่� 1. การวางแผน (Planning) เป็็นการศึึกษา
บริิบทโรงเรีียน เอกสารและงานวิิจััยที่�เ่ กี่่�ยวข้้อง หลัักสููตร
แกนกลางการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน การสร้้าง พััฒนาและปรัับ
ปรุุงแผนการจััดการเรีียนรู้้�การอ่่านแบบ DR-TA สำำ�หรัับนำำ�
ไปใช้้ในการดำำ�เนิินการในขั้้�นต่่อไป				
	ขั้้�นที่่� 2. การปฏิิบััติิการ (Action) เป็็นการนำำ�
แผนการจััดการเรีียนรู้้�ที่่�ได้้จากขั้้�นที่่� 1 มาดำำ�เนิินการจััด
กิิจกรรมให้้นัักเรีียนกลุ่่�มเป้้าหมายโดยแต่่ละแผนประกอบ
ด้้วยขั้้นต
� อน ดัังนี้้� การคาดเดา การอ่่าน การแปลความหมาย
การตรวจสอบความเข้้าใจ และการพััฒนาทัักษะการอ่่าน		
	ขั้้�นที่่� 3. การสัังเกตการณ์์ (Observation) เป็็น
การสัังเกตสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นและผลจากกระบวนการปฏิิบััติิตาม
แผนงาน ด้้วยแบบบัันทึึกพฤติิกรรมการเรีียน 			
	ขั้้�นที่่� 4. การสะท้้อนการปฏิิบัติั กิ าร (Reflection)
เป็็นการทดสอบท้้ายวงจรปฏิิบััติิการในแต่่ละวงจรด้้วย
แบบทดสอบท้้ายวงจรเพื่่�อวััดความสามารถด้้านการอ่่าน
จัับใจความภาษาญี่่ปุ่� น�่ เพื่่อ� เป็็นข้อ้ มููลประกอบการประเมิิน
ผลการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�แล้้วนนำำ�ไปปรัับปรุุงการจััด
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คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม

กิิจกรรมการเรีียนรู้้�ในวงจรต่่อไป ดัังการนำำ�เสนอในแผนภาพที่่� 1							
เมื่่�อดำำ�เนิินการเสร็็จสิ้้�นครบทั้้�ง 3 วงจรแล้้วทำำ�การทดสอบนัักเรีียนกลุ่่�มเป้้าหมายด้้วยแบบทดสอบความ
สามารถด้้านการอ่่านจัับใจความภาษาญี่่ปุ่� น�่ และหลัังจากผ่า่ นไป 2 สััปดาห์์ทำ�ำ การทดสอบความคงทนในการเรีียนรู้้ภ� าษา
ญี่่�ปุ่่�นของนัักเรีียนต่่อกิิจกรรมการอ่่านแบบ DR-TA ด้้วยแบบทดสอบชุุดเดีียวกััน

แผนภาพที่่� 1 ขั้้�นตอนการปฏิิบััติิการวิิจััยทั้้�ง 3 วงจร
การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
การวิิเคราะห์์ข้้อมููลในการวิิจััยนี้้ป� ระกอบด้้วย 								
		
1. การวิิเคราะห์์ข้้อมููลเชิิงคุุณภาพ โดยนำำ�ข้้อมููลจากแบบบัันทึึกพฤติิกรรมการเรีียนของนัักเรีียนและ
จากบัันทึกึ หลัังการสอนแต่่ละแผนการจััดการเรีียนรู้้�มาวิิเคราะห์์ วิิพากษ์์เชิิงเนื้้�อหา และประเมิินสภาพที่่เ� กิิดขึ้้�นว่่ามีีข้้อบ
กพร่่อง มีีปััญหาหรืืออุุปสรรคในการจััดการเรีียนการสอนอย่่างไร แล้้ววางแผนดำำ�เนิินการแก้้ไข ปรัับปรุุงและ
พััฒนาให้้ดีีขึ้้�น												
2. การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลเชิิงปริิมาณ โดยวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลที่่ไ� ด้้จากคะแนนความสามารถในการอ่่านจัับใจความภาษ
าญี่่�ปุ่่�นที่่�ได้้จากแบบทดสอบ แบบปรนััยชนิิด 4 ตััวเลืือก จำำ�นวน 40 ข้้อ โดยนำำ�คะแนนที่่�ได้้มาวิิเคราะห์์หาค่่าเฉลี่่�ยและ
ค่่าร้้อยละเพื่่�อนำำ�ไปเปรีียบเทีียบกัับเกณฑ์์ร้้อยละ 80 ของคะแนนเต็็ม						
3. วิิเคราะห์์ความคงทนในการเรีียนรู้้�ภาษาญี่่�ปุ่่�นของนัักเรีียนต่่อกิิจกรรมการอ่่านแบบ DR-TA โดยนำำ�คะแนน
ความคงทนในการเรีียนรู้้�มาเปรีียบเทีียบกัับคะแนนความสามารถด้้านการอ่่านภาษาญี่่�ปุ่่�นที่่�ทดสอบไว้้หลัังการเรีียน
สิ้้�นสุุดลง โดยใช้้ สถิิติิ t-test แบบ Dependent Sample

ผลการวิิจััย

1. เมื่่�อดำำ�เนิินการเสร็็จสิ้้�นในแต่่ละวงจรและทำำ�การทดสอบท้้ายวงจรแล้้ว ผลการวิิเคราะห์์ข้้อมููลปรากฏ
ดัังตารางที่่� 1
ตารางที่่� 1 ผลการวิิเคราะห์์คะแนนการทดสอบท้้ายวงจร

วิงจัรที่้� 1
วิงจัรที่้� 2
วิงจัรที่้� 3
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ค่าเฉล่�ย (X)
16.36
17.13
17.73

S.D.

ร้อยละ

2.83
2.25
1.46

81.83
85.66
88.66

จัำานำวินำนำักเร่ยนำ (คนำ)
ผ่านำเกณฑ์
ไม่ผ่านำเกณฑ์
22
27
29

8
3
1

Journal of Educational Technology and Communications

Vol 3 No 9 September-December 2020

Facutyl of Education Mahasarakham University

	วงจรที่่� 1 นัักเรีียนกลุ่่ม� เป้้าหมายมีีผลคะแนนเฉลี่่ย� จากการทดสอบท้้ายวงจรเท่่ากัับ 16.36 คิิดเป็็นร้อ้ ยละ 80.83
เมื่่�อพิิจารณานัักเรีียนเป็็นรายบุุคคลพบว่่ายัังมีีนัักเรีียนที่่�มีีผลการทดสอบไม่่ผ่่านตามเกณฑ์์การพััฒนาความสามารถด้้าน
การอ่่านจัั บ ใจความภาษา ญี่่ � ปุ่ ่ � น ร้้ อ ยละ 80 ตามเกณฑ์์ ที่ ่ � กำ ำ � หนดไว้้ จำำ �นวน 8 คน คิิ ด เป็็ นร้ ้ อ ยละ 26
ของจำำ�นวนนัักเรีียนทั้้�งหมด											
	วงจรที่่� 2 นัักเรีียนกลุ่่ม� เป้้าหมายมีีผลคะแนนเฉลี่่ย� จากการทดสอบท้้ายวงจรเท่่ากัับ 17.13 คิิดเป็็นร้อ้ ยละ 85.66
เมื่่�อพิิจารณานัักเรีียนเป็็นรายบุุคคล ยัังมีีนัักเรีียนที่่�มีีผลการทดสอบไม่่ผ่่านตามเกณฑ์์การพััฒนาความสามารถด้้านการ
อ่่านจัับใจความภาษาญี่่�ปุ่่�น ร้้อยละ 80 ตามเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดไว้้จำำ�นวน 3 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 10 ของจำำ�นวน
นัักเรีียนทั้้�งหมด												
	วงจรที่่� 3 นัักเรีียนกลุ่่ม� เป้้าหมายมีีผลคะแนนเฉลี่่ย� จากการทดสอบท้้ายวงจรเท่่ากัับเท่่ากัับ 17.73 คิิดเป็็นร้อ้ ยละ
88.66 เมื่่�อพิิจารณานัักเรีียนเป็็นรายบุุคคล ยัังมีีนัักเรีียนที่่�มีีผลการทดสอบไม่่ผ่่านตามเกณฑ์์การพััฒนาความสามารถ
ด้้ า นการอ่่านจัั บ ใจความภาษาญี่ ่ � ปุ่ ่ � น ร้้ อ ยละ 80 ตามเกณฑ์์ ที่ ่ � กำ ำ � หนดไว้้ จำ ำ �นวน 1 คน คิิ ด เป็็ นร้ ้ อ ยละ 3.33
ของจำำ�นวนนัักเรีียนทั้้�งหมด										
เมื่่�อดำำ�เนิินการเสร็็จสิ้้�นครบทั้้�ง 3 วงจรแล้้ว ทำำ�การทดสอบนัักเรีียนกลุ่่�มเป้้าหมายด้้วยแบบทดสอบความ
สามารถด้้านการอ่่านจัับใจความภาษาญี่่�ปุ่่�น พบว่่า นัักเรีียนได้้คะแนนความสามารถในการอ่่านจัับใจความภาษาญี่่�ปุ่่�น
ผ่่านเกณฑ์์ร้้อยละ 80 จำำ�นวน 30 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 89.80 ของคะแนนเต็็ม เป็็นไปตามความมุ่่�งหมายของการวิิจััย
2. เมื่่�อดำำ�เนิินการเสร็็จสิ้้�นครบทั้้�ง 3 วงจรได้้ทำำ�การทดสอบหลัังเรีียนและทดสอบซ้ำำ��อีีกครั้้�งหลัังจากผ่่านระยะ
เวลาไป 2 สััปดาห์์กัับนัักเรีียนกลุ่่�มเป้้าหมาย แล้้วนำำ�ข้้อมููลคะแนนทั้้�ง 2 ชุุดมาวิิเคราะห์์เปรีียบเทีียบผลความคงทนใน
การเรีียนรู้้� ผลการวิิเคราะห์์ข้้อมููลปรากฏ ดัังตารางที่่� 2
ตารางที่่� 2 การเปรีียบเทีียบความแตกต่่างของคะแนนทดสอบหลัังเรีียนและคะแนนทดสอบหลัังเรีียน 2 สััปดาห์์

รายการคะแนำนำ

คะแนำนำเติ็ม

หลังเร้ยนี้
หลังเร้ยนี้ 2 สัปุ่ด้าห์

40
40

ค่าเฉล่�ย (X)
36.46
37.50

ร้อยละ

S.D.

t

df

sig.

89.80
93.90

1.85
1.55

-7.39

29

.000*

*นััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ .05
	จากตาราง พบว่่า จากการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ด้้วยแผนการจััดกิจิ กรรมการเรีียนรู้้�โดยการจััดกิจิ กรรมการอ่่า
นแบบ DR-TA นัักเรีียนกลุ่่�มเป้้าหมายมีีคะแนนทดสอบหลัังเรีียนผ่่านไป 2 สััปดาห์์สููงกว่่าคะแนนทดสอบหลัังเรีียนอย่่าง
มีีนััยสำำ�คัญท
ั างสถิิติที่ิ ร�่ ะดัับ .05 จึึงสรุุปได้้ว่่า นัักเรีียนกลุ่่�มเป้้าหมายที่่ไ� ด้้การจััดกิิจกรรมการการเรีียนรู้้�การอ่่านแบบ DRTA มีีความคงทนในการเรีียนรู้้�

อภิิปรายผล

1. นัักเรีียนระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 5 โรงเรีียน
สาธิิตมหาวิิทยาลััยมหาสารคาม (ฝ่่ายมััธยม) ซึ่่�งเป็็นกลุ่่�ม
เป้้าหมายในการวิิจััยที่่�เรีียนด้้วยกิิจกรรมการอ่่านแบบ
DR-TA จำำ�นวน 30 คนมีคี ะแนนความสามารถในการอ่่านจัับ
ใจความภาษาญี่่�ปุ่่�นผ่่านเกณฑ์์ร้้อยละ 80 คิิดเป็็นร้้อยละ
88.66 ซึ่่ � ง เป็็ น ไปตามความมุ่่ � ง หมายของการวิิ จั ั ย
ทั้้�งนี้้อ� าจเป็็นผลมาจาก ในระหว่่างการจััดกิจิ กรรมการอ่่าน
แบบ DR-TA ผู้้�เรีียนได้้รัับการกระตุ้้�นให้้ฝึึกคิิดไว้้ล่่วงหน้้า
ตั้้�งสมมติิฐาน เพื่่�อเป็็นการกระตุ้้�นความสนใจก่่อนการอ่่าน

และประสบการณ์์เดิิม และในขั้้�นการอ่่านสืืบค้้นข้้อมููลจาก
การอ่่าน ผู้้�เรีียนจะค่่อยๆคิิดวิิเคราะห์์ไปทีีละส่่วน โดยมีีครูู
คอยกระตุ้้�นด้้วยการถามคำำ�ถาม ทบทวนคำำ�ศัพท์
ั สำ์ �คั
ำ ญ
ั และ
ประโยคโครงสร้้างภาษาญี่ปุ่�่ น�่ ที่ส�่ อดคล้้องกัับเนื้้อ� หาบทอ่่าน
ให้้ผู้้�เรีียนได้้คิิด นำำ�เสนอความคิิดและโต้้แย้้งเพื่่�อสนัับสนุุน
สมมตฐานของตนเอง ทำำ�ให้้เกิิดการเรีียนรู้้ร� ะหว่่างกลุ่่ม� เพื่่อ�
นหรืือสมาชิิกในกลุ่่�ม ระหว่่างนี้้�ผู้้�เรีียนจะมีีการเชื่่�อมโยง
ความรู้้�ใหม่่เข้้ากัับประสบการณ์์ความรู้้�เดิิม และเมื่่�อผ่่าน
ขั้้�นตอนนี้้�แล้้วหากผู้้�เรีียนยัังเกิิดความสงสััยเกี่่�ยวกัับเนื้้�อหา
ที่่�ได้้อ่่านหรืือแม้้แต่่คำำ�ศััพท์์หรืือประโยคที่่�ไม่่เข้้าใจ ขั้้�นนี้้�จะ
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เป็็นการขยายความรู้้�หรืือความหมายทางภาษาโดยการ
อธิิบายเพิ่่�มเติิมจากผู้้�สอนหรืือเพื่่�อนร่่วมชั้้�น ซึ่่�งจะทำำ�ให้้
ผู้้�เรีียนสามารถเกิิดความรู้้�เพิ่่�มเติิมในส่่วนที่่�ยัังไม่่เข้้าใจหรืือ
ข้้ อ สงสัั ย ได้้ จากนั้้� น ครููและนัั ก เรีียนร่่วมกัั น อภิิ ป ราย
ข้้อมููลต่่าง ๆ เพื่่อ� ตรวจสอบความเข้้าใจ สรุุปเนื้้อ� หาในบทอ่่าน
และเปิิดโอกาสให้้นักั เรีียนแสดงความ รู้้�สึกึ เกี่่ย� วกัับชื่่อ� เรื่่อ� ง
ของกลุ่่ � มอื่ ่ � น ๆ สอดคล้้ อ งกัั บ แนวคิิ ด ของ Russell
G. Stauffer (1969) และ Teirney, Readence & Disher
(1995) เกี่่�ยวกัับกิิจกรรมการอ่่านแบบ DR-TA ว่่าเป็็น
กระบวนการคิิดที่่�ต้อ้ งใช้้ประสบการณ์์เดิิมของผู้้�อ่่านเข้้ามา
เชื่่�อมโยงกัับ ความคิิดของผู้้�เขีียน การเชื่่�อมโยงนี้้�เริ่่�มด้้วย
การตั้้�งสมมติิฐาน โดยใช้้ความคิิดของผู้้�อ่่านเองคาดเดา
เนื้้�อหา จากนั้้�นจึงึ อ่่านเพื่่อ� หาข้้อมููลและตรวจสอบการคาด
เดา กระบวนการเชื่่�อมโยงระหว่่างความคิิดของผู้้� อ่่านกัับ
ความคิิดของผู้้เ� ขีียนนี้้จ� ะสิ้้นสุุด
� ลงด้้วยการสรุุปว่่าผู้้�อ่่านคาด
เดา ถููกหรืือไม่่ ณััฐธิิดา กลางประชา (2556) ได้้วิิจััยการ
พััฒนาความสามารถในการอ่่านภาษาอัังกฤษเพื่่อ� ความเข้้า
ใจของนัักเรีียนชั้้นมั
� ธั ยมศึึกษาปีีที่�่ 5 โดยใช้้การสอนอ่่านแบบ
DR-TA พบว่่า 1) การพััฒนาความสามารถในการ อ่่าน
ภาษาอัั ง กฤษเพื่่ � อ ความเข้้ า ใจของนัั ก เรีียนชั้้ � นมั ั ธ ยม
ศึึกษาปีีที่่� 5 โดยใช้้การสอนอ่่านแบบ DR-TA ตามกระบวน
การวิิจัยั เชิิงปฏิิบัติั กิ าร ทำำ�ให้้นักั เรีียนมีคี ะแนนความสามารถ
ในการอ่่านภาษาอัังกฤษเพื่่�อความเข้้าใจเฉลี่่�ยร้้อยละ 78
และจำำ�นวนนักั เรีียนที่่ผ่� า่ นเกณฑ์์การอ่่านภาษาอัังกฤษเพื่่อ�
ความเข้้ า ใจ จำำ �นวน 35 คน คิิ ด เป็็ นร้ ้ อ ยละ 87.50
ซึ่่�งสููงกว่่าเกณฑ์์ร้้อยละ 70 ที่่�ตั้้�งไว้้ สอดคล้้องกัับ รััตน์ทญ
์ า
โชติิวิิวััฒนาชััย (2557) ที่่�ได้้ศึึกษาการพััฒนาชุุดกิิจกรรม
การสอนแบบ DR-TA เพื่่�อส่่งเสริิมความคิิดรวบยอดในการ
อ่่านภาษาอัังกฤษของนัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่�่ 4 พบว่่า
คะแนนความคิิดรวบยอดในการอ่่านภาษาอัังกฤษของ
นัักเรีียนหลัังเรีียนสููงกว่่าก่่อนเรีียนอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทาง
สถิิติิที่่�ระดัับ .05 และคะแนนสอบหลัังเรีียนของนัักเรีียน
สููงกว่่าเกณฑ์์อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ .05 สอด
คล้้องกัับ กณวรรธน์์ บุุญหล้้า (2558) ได้้ใช้้กลวิิธีีการอ่่านแบบ
DR-TA ร่่วมกัับกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ที่่�เน้้นสมองเป็็นฐานเพื่่�อ
พััฒนาความสามารถด้้านการอ่่านภาษาอัังกฤษของนัักเรีียน
ระดัับชั้้�นมััธยม ศึึกษาปีีที่่� 5 พบว่่าค่่าเฉลี่่�ยของคะแนน
หลัังเรีียนสููงกว่่าก่่อนเรีียนอย่่างมีีนััยสำำ�คัญท
ั างสถิิติที่ิ ร�่ ะดัับ
.05							
2. นัักเรีียนระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 5 โรงเรีียน
สาธิิตมหาวิิทยาลััยมหาสารคาม (ฝ่่ายมััธยม) ที่่�เรีียนด้้วย
กิิจกรรมการอ่่านแบบ DR-TA มีีความคงทน ในการเรีียนรู้้�
ซึ่่�งวิิเคราะห์์จากคะแนนการทดสอบหลัังเรีียน และคะแนน
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ทดสอบหลัังเรีียน 2 สััปดาห์์ของนัักเรีียนพบ ว่่าคะแนน
หลัังเรีียน 2 สััปดาห์์สููงกว่่าคะแนนหลัังเรีียน อย่่างมีีนััย
สำำ�คััญทางสถิิติิที่�ร่ ะดัับ .05 ทั้้�งนี้้�อาจเป็็นผลมาจากการจััด
กิิจกรรมการเรีียนรู้้ก� ารอ่่านและบทเรีียนที่่มี� คี วามหมาย เช่่น
การสร้้างและเลืือกใช้้สื่่�อที่่�มีีความหลากหลาย และสอด
คล้้ อ งกัั บ ความสนใจของผู้้ � เ รีียน การจัั ด สถานการณ์์การเรีียนรู้้� เช่่น การกระตุ้้�นผู้้�เรีียนด้้วยการถาม
คำำ�ถามก่่อนอ่่าน ระหว่่างอ่่าน และหลัังอ่่านซึ่่�งเป็็นการ
ทบทวนสิ่่� ง ที่่ � ผู้ ้ � เรีียนได้้ อ่่ านและเรีียนรู้้ � สอดคล้้ อ งกัั บ
คำำ�อธิิบายของสุุชา จัันทร์์เอม (2542), อััจฉรา สุุขารมณ์์
(2542), และกมลรััตน หล้้าสุุวงษ์์ (2541) เกี่่�ยวกัับการจำำ�
อย่่างมีีหลัักเกณฑ์์โดยการแนะนำำ�ให้้ผู้้�เรีียนจดจำำ�คำำ�ศััพท์์
แบบหมวดหมู่่� หรืือจััดกลุ่่�มและประเภทคำำ� การใช้้จินตน
ิ า
การและความคิิดในการโต้้แย้้งหรืือแสดงความคิิดเห็็นซึ่่�ง
เป็็นการมีีส่่วนร่่วมในกระบวนการเรีียนรู้้�ไม่่ได้้เพีียงแต่่รัับ
ฟัังเฉย ๆ แต่่ติิดตามไปด้้วย สอดคล้้องกัับ Atkinson and
Shiffrin (1997) ที่ไ่� ด้้อธิิบายถึึงทฤษฎีคี วามจำำ�ระยะสั้้น� และ
ระยะยาวว่่า สิ่่ง� ที่่เ� รารัับเข้้าสู่่ค� วามจำำ�ระยะสั้้นต้
� อ้ งได้้รับั การ
ทบทวนเพื่่�อให้้คงอยู่่�ได้้นานพอที่่�จะไม่่สลายไปจากความ
จำำ�ระยะสั้้�น และสิ่่�งใดก็็ตามถ้้าอยู่่�ในความจำำ�ระยะสั้้�นเป็็น
ระยะเวลานาน ยิ่่�งนานเท่่าใด สิ่่�งนั้้�นก็็จะมีีโอกาสฝัังตััวใน
ความจำำ�ระยะยาวมากยิ่่�งขึ้้�น ถ้้าเราจำำ�สิ่่�งใดไว้้ในความจำำ�
ระยะยาว สิ่่� ง นั้้� นก็ ็ จ ะติิ ด อยู่่� ใ นความจำำ �ต ลอดไป
สอดคล้้องกัับ Gagne (1994) ที่่ไ� ด้้อธิิบายถึึงขั้้นต
� อนกระบวน
การเรีียนรู้้�และการจำำ�ว่่า การจำำ�ประกอบด้้วยการจููงใจ
การทำำ�ความเข้้าใจ การรื้้�อฟื้้�น และการสรุุปหลัักการ การ
สร้้ างผลย้้ อนกลัั บโดยครููและเพื่่ � อนสมาชิิ กในชั้้ �นเรีียน
สอดคล้้องกัับ Feng Teng (2016) ที่่ไ� ด้้ทำ�ำ การศึึกษาผลของ
บริิบทและความถี่่�ของคำำ�ที่ป�่ รากฏที่มี่� ีต่่อการเรีียนรู้้�คำ�ศั
ำ พท์
ั ์
ที่่�เกิิดขึ้้�นโดยบัังเอิิญและความคงทนในการเรีียนรู้้�ผ่่านการ
อ่่าน ของนัักศึึกษาระดัับมหาวิิทยาลััยชาวจีีนในฮ่่องกง
จำำ�นวน 180 คน พบว่่าความถี่่�ของคำำ�ศััพท์์เป้้าหมายที่่�
ปรากฏในการอ่่านที่่�มีีบริิบทเชิิงสารสนเทศมีีผลต่่อความ
สามารถในการจดจำำ�และเข้้าใจความหมายคำำ�ศััพท์์และ
สามารถนำำ�คำำ�ศััพท์์ไปใช้้ได้้อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ สอดคล้้องกัับ
Le Van Tuyen และ Vo Thi Ngoc Huyen (2019) ที่่�ได้้
ศึึกษาผลของการใช้้การเดาจากบริิบทที่มี�่ ีต่่อความคงทนคำำ�
ศัั พท์ ์ ภ าษาอัั ง กฤษและการอ่่านเพื่่ � อ ความเข้้ า ใจของ
นัักศึึกษาระดัับมหาวิิทยาลััยชั้้�นปีีที่่� 2 ในเวีียดนามจำำ�นวน
62 คน พบว่่าการใช้้การเดาจากบริิบทมีีผลในเชิิงบวกต่่อ
การอ่่านเพื่่�อความเข้้าใจและความคงทนของคำำ�ศััพท์์ภาษา
อัังกฤษของนัักศึึกษากลุ่่�มตััวอย่่างอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ

Vol 3 No 9 September-December 2020

Journal of Educational Technology and Communications

Facutyl of Education Mahasarakham University

เอกสารอ้้างอิิง
กณวรรธน์์ บุุญหล้้า. (2558). การใช้้กลวิิธีีการอ่่านแบบ DR-TA ร่่วมกัับกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ที่่�เน้้นสมองเป็็นฐานเพื่่�อ	
	พััฒนาความสามารถด้้านการอ่่านภาษาอัังกฤษของนัักเรีียนระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 5. 			
มหาวิิทยาลััยมหาสารคาม.									
กมลรััตน์์ หล้้าสุุวงษ์์. (2527). จิิตวิิทยาการศึึกษา. กรุุงเทพฯ: ภาควิิชาแนะแนวและจิิตวิิทยาการศึึกษา			
คณะศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทบาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ ประสานมิิตร.					
กระทรวงศึึกษาธิิการ. (2556). ตััวชี้้�วััดและสาระการเรีียนรู้้�ภาษาญี่่�ปุ่่�นและภาษาเยอรมัันตามหลัักสููตรแกนกลาง		
การศึึกษาขึ้้�นพื้้�นฐาน พุุทธศัักราช 2551 กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�ภาษาต่่างประเทศ. กรุุงเทพฯ: 			
โรงพิิมพ์สำ์ ำ�นัักงาน	คณะกรรมการส่่งเสริิมสวััสดิิการและสวััสดิิภาพครููและบุุคลากรทางการศึึกษา.
ณััฐธิิดา กลางประชา. (2556). การพััฒนาความสามารถในการอ่่านภาษาอัังกฤษเพื่่อ� ความเข้้าใจของนัักเรีียนชั้้�น		
	มััธยมศึึกษาปีีที่่� 5 โดยใช้้การสอนอ่่าน Direted Reading - Thinking Activity (DR-TA). 			
	ปริิญญาการศึึกษามหาบััณฑิิต สาขาวิิชาหลัักสููตรและการสอน คณะศึึกษาศาสตร์์ 				
	มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น									
รััตน์์ทญา โชติิวิิวััฒนาชััย. (2557). การพััฒนาชุุดกิิจกรรมการสอนแบบ DR-TA เพื่่�อส่่งเสริิมความคิิดรวบยอดใน		
การอ่่านภาษาอัังกฤษของนัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่�่ 4 วารสารศึึกษาศาสต์์ มหาวิิทยาลััยนเรศวร, 		
17(2), 135-145.										
โรงเรีียนสาธิิตมหาวิิทยาลััยมหาสารคาม (ฝ่่ายมััธยม). (2562) หลัักสููตรสถานศึึกษา โรงเรีียนสาธิิตมหาวิิทยาลััย		
มหาสารคาม (ฝ่่ายมััธยม) ฉบัับปรัับปรุุง พ.ศ. 2561-2562. มหาสารคาม.					
สุุชา จัันทร์์เอม. (2542). จิิตวิิทยาพััฒนาการ (พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 5 ed.). กรุุงเทพฯ: ไทยวััฒนาพานิิช.		
สถาบัันทดสอบทางการศึึกษาแห่่งชาติิ. (2562). รายงานค่่าสถิิติิพื้้�นฐานการสอบ GAT / PAT ประจำำ�ปีี 2562. 		
Retrieved from www.niets.or.th								
อััจฉรา สุุขารมณ์์. (2542). EQ กัับการเลี้้�ยงดููเด็็ก. วารสารพฤติิกรรมศาสตร์์, 5(1), 1.				
Atkinson R.C., & Shiffrin R.M. (1968). Human memory: A proposed system and its control 		
processes. New York: Academic Press.								
Ichikawa Yasuda. (2013). 外国人日本語学習者の文法的予測方をどう育てるか. 国際交流基金バンコク日本文化センタ
ー, 10, 1-14.											
Feng, T. (2016). The Effects of Context and Word Exposure Frequency on Incidental Vocabulary
Acquisition and Retention Through Reading. The Language Learning Journal. 47(2).		
Gagne R.M. (1970). The Condition of Learning. New York: Hoit, Rinchart and Winston.		
Japan Foundation Bangkok. (2013) タイ国の日本語学習者数. タワン. (61)3.					
Kinoshita Yuko. (2020). The Role of Japanese Language Education in the Asian Century. 		
Retrieved from https://openresearch-repository.anu.edu.au/handle/1885/50359?mode=
full												
Le Tuyen Van , & Vo Huyen Thi Ngoc (2019). Effects of using Contextual Clues on English 		
Vocabulary Retention and Reading Comprehension. International Journal of English, 		
Literature and Social Science, 4(5), 1342-1347. 							
Russell G.Stauffer. (1969). Teaching reading as a thinking process. New York: Harper & Row.		
Tierney, R., & Dishner. (1995). Reading strategies and practices : A compendium. Needham 		
Heights, MA: Allyn & Bacon.

93

