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การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้การสอนตามแนวคิดการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา (CLIL) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

The Development of Reading Comprehension Using Content and Language Integrated 
Learning Approach for Grade 9 Students 

 
ณิชาภัทร ฤทธิ์ละคร1, 

ชิดชไม วิสุตกลุ2  
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ  1) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนตามแนวคิดบูรณาการเนื้อหาและภาษา (CLIL) และ  
2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนรู้โดยวิธีการสอนตามแนวคิดบูรณาการเนื้อหาและ
ภาษา (CLIL)  
   รูปแบบของการวิจัยเป็นแบบกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  
1) แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 4 แผน 2) แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ มีลักษณะเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ และ 
3)แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้การสอนตามแนวคิดการบูรณาการเนื้อหาและภาษา (CLIL) 
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ t–test (dependent samples) 
ค านวณโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการประมวลผล 
 ผลการวิจัยพบว่า  1) นักเรียนมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยวิธีการสอนตามแนวคิดบูรณาการ
เนื้อหาและภาษา (CLIL) อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 
 
ค าส าคัญ : วิธีการสอนตามแนวคิดบูรณาการเนื้อหาและภาษา (CLIL), ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ, ความพึงพอใจ 
 
Abstract 
 This study aimed to:  1) compare students’ achievement before and after studied with reading 
English comprehension by using content and language integrated learning approach for grade 9 students 
and 2) to study students’ satisfaction toward learning reading English comprehension by using content and 
language integrated learning approach for grade 9 students 
 This research was quasi-experimental research. The samples were 21 grade 9 students, who were 
studying in the first semester of 2020 academic year. The research instruments are as follows: 1) 4 English 
lesson plans 2) 30-item achievement test to develop English reading comprehension, in each objective test 
had 4 multiple-choices and 3) the questionnaire which surveys student’s satisfaction when learning reading 
English comprehension by using content and language integrated learning approach. The statistics used to 
analyze the data were Mean, Standard Deviation (S.D.) and Dependent Samples t-test. Calculated by using 
statistical package for social science (SPSS). 
 
____________________________________________________________________________________________ 
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 The findings revealed that:  1) the efficiency of learning English reading comprehension before 
and after learning by using content and language integrated learning approach showed that the student's 
post-test mean was significantly higher than that of the pre-test score at the level of .01 and 2) the students 
were very satisfied with learning English comprehension through using content and language integrated 
learning approach. 
 
Keywords: Content and Language Integrated Learning Approach (CLIL), Reading Comprehension, Satisfaction 
 
บทน า 
 การเรียนการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
ยังเป็นปัญหาอยู่มาก ดังรายงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
(2551) ที่ระบุว่า นักเรียนมีปัญหาด้านการอ่านโดยเฉพาะ
เรื่องความเข้าใจในการอ่าน นักเรียนไม่สามารถรวบรวม
ความคิดหรือสรุปใจความส าคัญจากสิ่งที่อ่านได้ ความสามารถ
ด้านการอ่านของนักเรียนจึงยังไม่อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ 
ผลสัมฤทธิ์ในการอ่านของนักเรียนยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนด 
ดังรายงานผลการประเมินคุณภาพผู้ เรียนระดับชาติปี
การศึกษา 2562 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชา 
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธิ์
อยู่ในเกณฑ์ต่ า คือมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 33.25 (สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ , 2563, น.2-3) พบว่ามีผู้
ศึกษาและท าการวิจัยโดยน าแนวคิดการบูรณาการเนื้อหา
และภาษามาใช้ในงานวิจัย ได้แก่ Nailya Garipova, 2016 
ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านโดยการบูรณา
การเนื้อหาและภาษา พบว่าการบูรณาการเนื้อหาและภาษา
มีประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างมากทั้งในด้านการเรียนรู้เนื้อหา
และการเรียนรู้ภาษาซึ่งการสอนโดยการบูรณาการเนื้อหา
และภาษาสามารถพัฒนาการอ่านของนักเรียนให้ดีขึ้นได้ 
ใ น ขณะที่  Hanan Ahmed Sanad แล ะ  Mona Gaber 
Ahmed, 2017 ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการอ่าน
ภาษาเพื่อความเข้าใจในฐานะที่เป็นภาษาต่างประเทศและ
ทักษะการจ าค าศัพท์ของนักศึกษาวิทยาลัยโดยการบูรณา
การเนื้อหาและภาษา พบว่า การน าการบูรณาการเนื้อหา
และภาษามาใช้ในการพัฒนาการอ่านภาษาเพื่อความเข้าใจ
และการจ าค าศัพท์ของนักศึกษาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ
อย่างมาก ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน าแนวคิด
การบูรณาการเนื้อหาและภาษามาพัฒนาความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3   
ซึ่งแนวคิดบูรณาการเนื้อหาและภาษา เป็นกรอบการสอน
การอ่านที่มีคุณลักษณะที่ช่วยส่งเสริมความเข้าใจในการอ่าน 
และยังช่วยให้เกิดความร่วมมือในการอ่านระหว่างครู นักเรียน 
และสิ่งที่อ่าน ผ่านเนื้อหาสาระ ทักษะการคิด การสื่อสาร

ด้านภาษา และวัฒนธรรมช่วยส่งเสริมให้นักเรียนสามารถ
เรียนรู้และใช้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ พร้อมทั้งพัฒนา
ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ สรุปความ ตีความ วิเคราะห์ 
แก้ปัญหา และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 ก่อนและหลังการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนตามแนวคิด
บูรณาการเนื้อหาและภาษา (CLIL)  
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนรู้โดยวิธีการสอนตาม
แนวคิดบูรณาการเนื้อหาและภาษา (CLIL) 
 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 แนวคิดการบูรณาการเนื้อหาและภาษา (CLIL) 
ได้ถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายในวงการการศึกษา เช่น การ
วางเป้าหมายการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการ
สอนในตารางเรียน การพัฒนาหลักสูตรการสอนของสถานศึกษา
และการจัดกิจกรรมการสอน โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้
เข้าใจในเนื้อหาและสามารถเรียนรู้ภาษาไปพร้อมกับวัฒนธรรม
ของทั้งภาษาของผู้เรียนและภาษาต่างประเทศ ในปี ค.ศ.2001 
เป็นปีแห่งภาษาของยุโรป ซึ่งได้ให้การยอมรับและได้มีการ
น าแนวคิดการบูรณาการเนื้อหาและภาษามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างแพร่หลาย (Coyle, Hood, & 
Marsh,  2010, p.1) Do Coyle, Phillip Hood and David 
Marsh ได้ร่วมกันพัฒนาแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยการ 
บูรณาการเนื้อหาและภาษาซึ่งเป็นแนวคิดที่เน้นการศึกษา
สองแนวคิด (Dual-Focused Educational Approach) ที่
มีเป้าหมายร่วมกัน เห็นได้ว่า การจัดการเรียนการสอนตาม
แนวทางบูรณาการเนื้อหาและภาษา (CLIL) ในทวีปยุโรป 
เป็นการจัดการเรียนการสอนภายใต้บริบทที่ผู้เรียนมีภาษา
แม่ของตนเอง ใช้ภาษาประจ าชาติในการสื่อสาร การเรียน
ภาษาต่างประเทศจะมีขึ้นในวิชาเรียนและในห้องเรียน
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เท่านั้นซึ่งมีความใกล้เคียงกับบริบทของประเทศไทยอย่าง
มาก ดังนั้น แนวคิดการบูรณาการเนื้อหาและภาษา (CLIL) 
จึงเป็นแนวคิดที่เหมาะสมในการน ามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศต่อไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. รูปแบบของการวิจัย 
  การวิจัยในครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยแบบกึ่ง
ทดลอง (Quasi Experimental Research) กับกลุ่มตัวอย่าง
เพียงกลุ่มเดียว โดยเปรียบเทียบผลที่เกิดกับกลุ่มตัวอย่าง
ก่อนและหลังการทดลองและเก็บข้อมูลจากการท า
แบบทดสอบความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน รวมทั้งการวัด
ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้โดยวิธีการสอนตาม
แนวคิดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา (CLIL) 
 2. ประชากรกลุมตัวอย่าง 
  ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในโรงเรียน
ขยายโอกาสในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 จ านวน 4 โรงเรียน มีจ านวนนักเรียนรวม 136 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ใน
โรงเรียนขยายโอกาสแห่งหนึ่ง ในอ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 จ านวน 1 ห้องเรียน 
มีจ านวนนักเรียน 21 คน ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) 
 3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมลู 
  3.1 แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 จ านวน 4 แผน แผนละ 2 ช่ัวโมง รวม 8 ช่ัวโมง 
สัปดาห์ละ 2 คาบเรียน คือ 1) Eating Out 2) Shopping 
Experiences 3) Meet the Natural World และ 4) That’s 
Entertainment! โดยน าเนื้อหามาจากหนังสือเรียน Team 
up in English ม.3 ซึ่งเป็นแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษโดยการสอนตามแนวคิด
การเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา (CLIL)   
  3.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ มีลักษณะเป็นแบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ก าหนดให้ค่า

คะแนน คือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดหรือไม่ตอบได้ 0 
คะแนน  
  3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน
ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้การสอนตามแนวคิดการบูรณาการ
เนื้อหาและภาษา (CLIL) ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ คือ พึงพอใจมากท่ีสุด, 
พึงพอใจมาก, พึงพอใจปานกลาง, พึงพอใจน้อย, พึงพอใจ
น้อยที่สุด จ านวน 12 ข้อ 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
          4.1 ก่อนการทดลอง 
   1) ผู้วิจัยส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์
ถึงผู้อ านวยการโรงเรียนขยายโอกาสแห่งหนึ่งในอ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 เพื่อขออนุญาตน า
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 21 
คน มาเป็นกลุ่มตัวอย่างในการทดลองครั้งนี้ 
 2) ผู้วิจัยปฐมนิเทศกลุ่มตัวอย่างให้มีความรู้
ความเข้าใจ ช้ีแจงให้ทราบเกี่ยวกับระยะเวลา เนื้อหาการ
เรียน การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการเนื้อหาและภาษา (CLIL) เพื่อให้กลุ่มตัวอย่าง
เข้าใจวิธีการจัดการเรียนรู้ส าหรับการทดลองในครั้งนี้ 
  4.2 ระหว่างทดลอง 
   กลุ่มตัวอย่างเรียนรู้  รวมระยะเวลา
ทั้งหมด 8 คาบเรียน คาบเรียนละ 1 ช่ัวโมง สัปดาห์ละ 2 
คาบเรียน โดยมีขั้นตอนในแต่ละคาบเรียน ดังต่อไปนี้ 
    1) ผู้วิจัยเริ่มจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยการสอนตามแนวคิดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา (CLIL) 
    2) ผู้วิจัยสรุปเนื้อหาในคาบเรียน
นั้นๆพร้อมสังเกตการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละคาบ และเมื่อเสร็จสิ้นการ
จัดการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง ผู้วิจัยได้มีการบันทึกหลังการ
จัดการเรียนรู้ ผลการจัดกิจกรรม ปัญหาและอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะทุกครั้งหลังการจัดการเรียนรู้ 
  4.3 หลังการทดลอง 
   การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    1) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษแบบบันทึกหลังการจัดการ เรียนรู้ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนเพื่อใช้ประกอบใน
การอภิปรายข้อมูล 



วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเซยี 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2563 

 

40 

    2) ผู้วิจัยน าผลการประเมินแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนและหลังการ
ทดลองของกลุ่มตัวอย่างและแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ และเปรียบเทียบ
ผลด้วยวิธีทางสถิติและน ามาอภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

สรุปผลการวิจัย 
 5.1 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความสามารถ
ในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้วิธีการสอน
ตามแนวคิดบูรณาการเนื้อหาและภาษา (CLIL)    

 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลังการเรียน โดยใช้วิธีการสอนตาม แนวคิดบูรณาการเนื้อหาและภาษา (CLIL) ของนักเรียนทั้งช้ัน 
(N = 21) 

ความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 

คะแนน
เต็ม �̅� S.D. t 

Sig 
one-tailed test 

ก่อนเรียน  
หลังเรียน  

30 
30 

15.67 
27.52 

2.53 
1.53 

**19.93 .000 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
  จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนความสามารถ
ในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
15.67 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 2.53 
เมื่อตรวจสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยก่อนและหลัง
การเรียนโดยใช้วิธีการสอนตามแนวคิดบูรณาการเนื้อหาและ
ภาษา (CLIL)  พบว่านักเรียนมีความสามารถในการอ่าน

ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 2. ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนรู้โดย
วิธีการสอนตามแนวคิดบูรณาการเนื้อหาและภาษา (CLIL) 

 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่มีต่อการเรยีนรู้โดยวิธีการสอนตาม
แนวคิดบูรณาการเนื้อหาและภาษา (CLIL) 

รายการประเมิน �̅� S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้านกิจกรรมการเรียนรู ้
1. นักเรียนเข้าใจเนื้อเรื่องและสามารถสรุปใจความส าคญัได้  4.37 0.75 มาก 
2. นักเรียนมีโอกาสในการใช้ภาษาและมสี่วนร่วมในการท ากิจกรรม  4.85 0.82 มากที่สุด 
3. นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความเข้าใจเนื้อหาจากเรื่องที่อ่านได้ด ี 4.94 0.83 มากที่สุด 
ด้านเนื้อหา 
4. เนื้อหาบทเรียนมคีวามเหมาะสม เข้าใจง่ายและนา่สนใจ             4.97 0.84 มากที่สุด 
5. เนื้อหาบทเรียนมคีวามสอดคลอ้งกับจุดประสงค์ในบทเรียน 4.51 0.77 มากที่สุด 
6. เนื้อหาบทเรียนมคีวามเหมาะสมกับเวลาเรียน    4.31 0.74 มาก 
ด้านบรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู ้
7. นักเรียนมีโอกาสซักถามและเสนอข้อคิดเห็น 4.34 0.75 มากที่สุด 
8. ห้องเรียนมีบรรยากาศท่ีดเีอื้อตอ่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 4.80 0.81 มากที่สุด 
9. การเรียนภาษาอังกฤษสนุกและไม่น่าเบื่อ  4.82 0.82 มากที่สุด 
ด้านประโยชน์ท่ี ไดร้ับจากการ เรยีนรู้ 
10. นักเรียนสามารถอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจไดด้ ี 4.91 0.83 มากที่สุด 
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รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับความ
พึงพอใจ 

11. นักเรียนสามารถน าวิธีการอ่านไปประยุกต์ใช้กับการอ่านเพื่อความเข้าใจอื่นๆได้ 4.85 0.82 มากที่สุด 
12. นักเรียนมีความสนใจในการอา่นภาษาอังกฤษมากข้ึน 4.94 0.83 มากที่สุด 

คะแนนเฉลีย่รวม 4.68 0.80 มากที่สุด 
 

  จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนรู้โดยวิธีการ
สอนตามแนวคิดบูรณาการเนื้อหาและภาษา (CLIL) เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 
โดยเฉพาะรายการประเมินที่ 3. เนื้อหาบทเรียนมีความ
เหมาะสม เข้าใจง่ายและน่าสนใจ มีคะแนนการประเมินสูง
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.97 ส่วนรายการประเมินที่มีระดับ
ความพึงพอใจน้อยที่สุด คือรายการประเมินที่ 6 เนื้อหา
บทเรียนมีความเหมาะสมกับเวลาเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 
 
การอภิปรายผล 
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลคะแนน
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ทั้งนี้พบได้จากการเพิ่มขึ้นของคะแนนการอ่านภาษาอังกฤษ
ในทิศทางบวกรายบุคคลจากการทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 
100 อภิปรายผลได้ว่าอาจเป็นเพราะการน ารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดบูรณาการเนื้อหาและภาษา (CLIL) 
ท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
และประสบการณ์ใหม่ๆ ผู้เรียนมีโอกาสได้ใช้กระบวนการ
ทางสติปัญญา ท าให้สามารถสรุปความรู้ความเข้าใจในการ
อ่านได้ด้วยตนเอง ในขณะที่ครูผู้สอน ได้ใช้การจัดการเรียน
การสอนตามแนวคิดการเรียนรู้บูรณาการเนื้อหาและภาษา 
(CLIL) เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจ สนใจ และอยาก
ปฏิบัติกิจกรรม สอดคล้องกับ Anna Vallbona González 
(2014) ได้ท าการวิจัยเรื่อง The Impact of Adopting a CLIL 
Approach on EFL Learners Reading Skills in a Catalonian 
ซึ่งผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ไม่ได้จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
เนื้อหาและภาษาสอบผ่านเกณฑ์เป็นจ านวนน้อยและมีผล
คะแนนต่ า ส่วนนักเรียนที่ได้รับจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
เนื้อหาสอบผ่านเป็นจ านวนมากและมีผลคะแนนที่ดี การ
จัดการเรียนแบบบูรณาการเนื้อหาและภาษามีผลทางบวก
ต่อการเรียนภาษาอย่างมาก โดยผู้สอนคอยให้ค าแนะน า 
คอยรับฟังความคิดเห็น และให้ความส าคัญต่อผู้เรียน ท าให้ 
 

ผู้เรียนเห็นความสามารถของตนเอง ส่งผลให้ผู้ เรียนมี
พัฒนาการด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับ อาทิตย์ ศรีจันทร์ดร, อัญชลี จันทร์เสม และ
เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ (2560) ได้ท าการวิจัยเรื่องผลของการ
สอนตามแนวทฤษฎีบรูณาการเนื้อหาและภาษา (CLIL) ที่มี
ต่อความสามารถในการฟัง-พูด และความสนใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนตามแนวทฤษฎีบูรณาการ
เนื้อหาและภาษากับนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบเดิมมี
ความสามารถในการฟัง-พูดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ .05 และมีความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 เนื่องจากได้รับการจัดกิจกรรม
ที่หลากหลาย มีบรรยากาศการเรียนที่ เอื้อต่อการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษและมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติฟังและพูดอยู่เสมอ  
  ดังนั้นการจัดการเรียนโดยใช้วิธีการสอนตาม
แนวคิดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา (CLIL) 
สามารถพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจได้ดี
ยิ่งข้ึนเพราะนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมที่หลากหลายผ่านกรอบ
แนวคิดที่พัฒนาท้ังความคิด เนื้อหา ภาษา และวัฒนธรรมไป
พร้อมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนรู้โดยวิธีการสอนตาม
แนวคิดบูรณาการเนื้อหาและภาษา (CLIL) พบว่า นักเรียนมี
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.68 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจมากที่สุดคือ ข้อท่ี 4. เนื้อหาบทเรียนมีความเหมาะสม 
เข้าใจง่ายและน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.97 ซึ่งสามารถ
อภิปรายได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนตามแนวคิด
บูรณาการเนื้อหาและภาษา (CLIL) นั้นมีองค์ประกอบที่
ครอบคลุมเนื้อหาทุกส่วนอันได้แก่ มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด, สาระ 
ส าคัญ, จุดประสงค์การเรียนรู้, สาระการเรียนรู้, กิจกรรม
การเรียนรู้, สื่อ/แหล่งการเรียนรู้, การวัดผลประเมินผลการ
เรียนรู้ ท าให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ได้ฝึก
ทักษะการอ่าน ท าให้นักเรียนมีทักษะการอ่าน และเข้าใจใน
สิ่งที่อ่านได้ดีขึ้น และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Mari  
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Skogen (2013) ได้ท าการวิจัยเรื่อง Reading in CLIL and 
in regular EFL classes: to what extent do they differ 
in reading proficiency and strategy use? ผลการวิจัย
พบว่า ห้องเรียนที่มีการสอนภาษาอังกฤษโดยการบูรณาการ
เนื้อหาและภาษามีความสามารถทางการอ่านและแรงจูงใจ
ในการเรียนภาษาดีขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้กลยุทธ์ใน
การอ่านตอบค าถามแบบทดสอบและสามารถท าคะแนนผล
การทดสอบได้ดีกว่านักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษแบบปกติ    
ส าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุดจากรายการ
ประเมิน 12 ข้อ คือ ข้อที่ 6. เนื้อหาบทเรียนมีความเหมาะสม
กับเวลาเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 สามารถอภิปรายได้ว่า
เป็นเพราะ ในการสอนอ่านต้องใช้เวลาในการท าแบบทดสอบ
การอ่านนาน ควรควบคุมเวลาให้เหมาะสมเพื่อไม่ท าให้
นักเรียนเกิดความกดดันจนเกินไป อีกทั้งกิจกรรมในการสอน
อ่านนั้นมีหลากหลาย ควรมีเวลาที่ เหมาะสมในการให้
นักเรียนร่วมกิจกรรมนักเรียนจึงจะสนุกกับการเรียนรู้และไม่
เบื่อหน่าย ซึ่งสอดคล้องกับชริโศภณ อินทาปัจ (2559)  
ในการน าการบูรณาการเนื้อหาและภาษาไปใช้ในการจัด
บรรยากาศห้องเรียนและใช้ในจัดการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาต่างประเทศหรือภาษาอังกฤษ
นั้นมีทั้งผลดีและผลเสีย ขึ้นอยู่กับการน าไปใช้ในการจัด
กิจกรรมที่หลากหลายให้เหมาะสมกับผู้เรียนเพราะจะท าให้
นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งเนื้อหาของวิชานั้นๆและภาษาเป้าหมาย
ได้อย่างดี ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
ในสถานการณ์ที่หลากหลาย นอกจากนั้น การบูรณาการ
เนื้อหาและภาษายังเป็นแรงจูงใจให้ผู้เรียนลดความวิตก
กังวลด้านกฎไวยากรณ์ได้อย่างมาก อีกทั้งยังมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมจากนักเรียนอีกว่าการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้
แบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา (CLIL) นั้น เป็นการสอนที่
ดี นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนได้ดีแต่ขอให้
ผู้สอนเพิ่มเวลาในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นและ
นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ ได้ เรียนไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจ าวันได้อย่างดี 
  ดังนั้นการจัดการเรียนโดยใช้วิธีการสอนตาม
แนวคิดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา (CLIL) 
สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับนักเรียน จากการสังเกตใน
ห้องเรียนขณะจัดกิจกรรมพบว่านัก เรียนตั้ งใจเรียน 
สนุกสนานในการร่วมกิจกรรมเนื่องจากมีกิจกรรมที่
หลากหลายเหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
นักเรียน นักเรียนทุกคนจึงได้ใช้ความสามารถที่ตนมีอย่าง
เต็มที่ส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจโดยใช้การสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการเนื้อหาและภาษา (CLIL) ยังเป็นวิธีการสอนที่ใหม่
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดังนั้นครูควรอธิบาย
ขั้นตอนในการท ากิจกรรมต่างๆ รวมทั้งประโยชน์ที่นักเรียน
จะได้รับให้เข้าใจโดยละเอียดอย่างชัดเจนก่อนจัดกิจกรรม 
นอกจากน้ีควรวางแผนเรื่องเวลาในการจัดการเรียนการสอน
ให้เหมาะสม สอดคล้องกับกระบวนการอ่านของนักเรียน
เพื่อไม่ให้เกิดความกดดันมากจนเกินไป การใช้เวลา และ
กิจกรรมที่เหมาะสมจะส่งผลให้นักเรียนมีกระบวนการคิด
วิเคราะห์ และตีความ จากเรื่องที่อ่านได้แม่นย าและท าให้
นักเรียนเข้าใจในบทเรียนได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ครูควรเลือก
กิจกรรมที่หลากหลายและเหมาะสมกับบริบทของนักเรียน
ของตนภายใต้กรอบแนวคิดการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้
แบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา 
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