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บทคัดย่อ 
ทักษะด้านภาษาอังกฤษท้ัง 4 ด้าน พบว่า ทักษะ

ด้านการอ่านถือเป็นทักษะทีส่ าคัญที่สุดส าหรับผู้เรยีนภาษา 
อังกฤษ  และทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเป็นสิ่งส าคัญในบริบท
ของโลกยุคโลกาภิวัตน ์เนื่องจากเป็นทักษะหนึ่งท่ีมีบทบาท
ส าคัญต่อความส าเรจ็ทั้งในด้านการศึกษาและอาชีพ อย่างไร
ก็ตามเห็นได้ว่าระดับความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนไทยยังไม่เป็นท่ีน่าพอใจและจ าเป็นต้องไดร้ับ
การปรับปรุง ปัจจุบันสมาร์ทโฟนก าลังกลายเป็นเครื่องมือ 
ที่เหมาะสมส าหรับท่ีจะใช้ในบริบทของวงการการศึกษา 
เนื่องจากสมาร์ทโฟนมีคุณสมบัติที่มีประสิทธิภาพ และผู้เรียน
สามารถเข้าถึงเนื้อหาจากสมาร์ทโฟนได้ทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี้
สมาร์ทโฟน ยังมีศักยภาพสุงสุดในการรวมฮาร์ดแวร์ส าหรับ
การเรยีนรู้ภาษา    
 ดังนั้นการศกึษาครั้งนี้ ได้พัฒนาแบบจ าลองการเรียน
การสอนโดยใช้สมาร์ทโฟน (SAI Model) ในการอ่านภาษา 
อังกฤษ ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (RERU) 
ประเทศไทย  อย่างไรก็ตามในการออกแบบและพัฒนา แบบจ าลอง
การเรียนการสอนโดยใช้สมาร์ทโฟน (SAI Model) ไดม้ีการศกึษา
หลักการพื้นฐานในการออกแบบ แบบจ าลองการเรียนการสอน 
แบบจ าลองการเรียนการสอน 5 แบบ ทฤษฎีการเรียนรู้ และ
ทฤษฎีการอ่าน ทั้งนี้ข้อมลูที่ได้จากการศึกษา จะถูกน ามา
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาแบบจ าลองการเรยีนการสอนอย่างเป็นระบบ หลังจากนั้น
แบบจ าลองการเรียนการสอนที่สรา้งขึ้น จะถูกประเมิน 
โดยผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบระบบการเรยีนการสอนและ 
การสอนภาษาอังกฤษจ านวน 3 คน 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการศึกษาพบว่า แบบจ าลองการเรียนการสอนโดยใช้
สมาร์ทโฟน (SAI Model) ได้ออกแบบและพัฒนาเป็น       
8 ขั้นตอนหลักและ 9 ขั้นตอนรอง และได้รับการประเมิน
จากผู้เช่ียวชาญที่คะแนนเฉลีย่ 4.54 (SD = 0.000) ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่า แบบจ าลองการเรียนการสอนโดยใช้สมาร์ทโฟน 
(SAI Model) ความเหมาะสมมาก ในการเรียนการสอนการอ่าน
ภาษาอังกฤษ 
 
ABSTRACT  
 Among the four skills of English language, 
reading is considered as the most important skill 
for English learners.  The importance of reading skills 
in English has long been perceived as being crucial 
in the context of a globalized world as it is one of 
the imperative skills which play an important role 
for educational and professional success.  However,  
it is demonstrated that the proficiency level of English 
reading among Thai students are unsatisfactory and 
needed to be improved. Today, smartphone is becoming 
an appropriate tool to be used in educational contexts. 
Because of its powerful features and services, 
learners can access to content from a smartphone 
anywhere and anytime.  It also offers the greatest 
potential for integration of technological hardware 
into language learning.  Accordingly, this study was 
conducted to develop a Smartphone-Assisted 
Instructional Model (SAI Model) on how to read in 
English  for students at Roi Et Rajabhat University 
(RERU), Thailand.  Nevertheless, to design 
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