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บทที่  1 
บทนํา 

 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
  ปจจุบันความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม  ไดเขามามีบทบาท
เปนอยางมาก  และประเทศไทยก็ไดรับผลกระทบจากความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
ขอมูลขาวสารจากนานาประเทศไดหลั่งไหลเขาสูประเทศไทยตลอดเวลาอยางรวดเร็ว  และ
ในการรับขอมูลขาวสารตางๆ เราใชภาษาอังกฤษเปนเคร่ืองมือในการติดตอส่ือสาร  ทําใหภาษาอังกฤษ
มีความสําคัญมากข้ึน  ดังนั้น  จึงเปนความจําเปนที่ประเทศไทยตองพัฒนาบุคลากรใหมีความรู
ความสามารถในการติดตอสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 3)  
โดยกระทรวงศึกษาธิการไดตระหนักถึงความจําเปน  และเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษ
ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรภาษาตางประเทศ  และกําหนดใหเรียนภาษาอังกฤษในทุกชวงช้ัน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2544 ก, หนา 5) 
                 ในการเรียนภาษาอังกฤษ  ทักษะที่มีความสําคัญทักษะหนึ่ง  ก็คือ  ทักษะการอานภาษาอังกฤษ  
เพราะการอานเปนสิ่งจําเปนสําหรับชีวิตในปจจุบันโดยเฉพาะอยางยิ่งการอานภาษาอังกฤษ

ซ่ึงเปนเครื่องมือส่ือสารท่ีกอใหเกิดแนวทางการเรียนรู  องคความรูใหม  การเมือง  การคา  และเศรษฐกิจ  
ซึ่งภาษาอังกฤษไดปรากฏในส่ือตางๆ ของชีวิตประจําวันของคนไทย  ไมวาจะเปนหนังสือพิมพ 
โฆษณา  แบบฟอรมราชการ  ฉลากยา  การตูน  คอมพิวเตอร  ซึ่งเปนเทคโนโลยีสมัยใหม
ในการสืบคนขอมูล  ซ่ึงก็ใชภาษาอังกฤษเปนสวนมาก  ยุคขาวสารขอมูล  คนท่ีสามารถอานภาษาอังกฤษ
ไดดีกวายอมสืบคนและพัฒนาทุกดานไดมากกวา   การพัฒนาทักษะการอานควบคูไปกับ

การดําเนินชีวิตประจําวัน  จะทําใหการเรียนรูและการดําเนินชีวิตประสบผลสําเร็จสูงสุด  (บัณฑิต  
ฉัตรวิโรจน, 2549, หนา 1)  ซึ่งความเห็นนี้สอดคลองกับสมุทร  เซ็นเชาวนิช  (2540, หนา 2)  
ท่ีกลาววา  การอานท่ีดีเปนส่ิงจําเปนสําหรับความสําเร็จในชีวิต  โดยเฉพาะอยางยิ่งในคร่ึงทศวรรษ
นี้ไมมีทักษะใดท่ีสําคัญไปกวาทักษะการอาน  บางคนเช่ือวาคนที่มีความสามารถในการอานตํ่า  
อาจจะตองพบกับความลมเหลวในชีวิตการทํางาน หรือการศึกษาเลาเรียนอยางไมอาจหลีกเล่ียงได   
และคนท่ีมีความสามารถในการอานสูงเทานั้น  ท่ีจะพบกับความสําเร็จกาวหนาเหมือนคนอ่ืนๆ   
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เชนเดียวกับกรองแกว  กรรณสูตร  (2543, หนา 75)  ท่ีกลาววา  ขอมูล  ขาวสาร และความรูใหม ๆ  
ใน ปจจุบัน  มักจะไดรับการถายทอดเปนภาษาอังกฤษ  ผูท่ีมีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
ไดดีจึงจะเขาถึงวิทยาการตางๆ ไดอยางกวางขวาง  รวดเร็ว  รอบรู  การอานจึงเปนกุญแจสําคัญ 
ท่ีจะไขไปสูการศึกษาคนควาทุกๆ ดาน  และใหประโยชนแกผูเรียนมากท่ีสุด 

 ในการเรียนไมวาจะเปนในระดับใด  การอานจะมีความสําคัญตอการเรียนมาก  ความสามารถ
ในการอาน จะมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาอ่ืนๆ เปนอันมาก  เด็กท่ีอานไดไมดี   
มักจะเรียนวิชาอื่นไมไดดีไปดวย  จากความสําคัญของทักษะการอานขางตนที่กลาวมา  ครูผูสอน
จึงจําเปนตองจัดการเรียนการสอนท่ีมีการพัฒนาความสามารถทางการอานใหเพิ่มมากข้ึน               
ควรจัดกิจกรรมท่ีชวยใหผูเรียนสามารถใชภาษาเปนเคร่ืองมือในการติดตอส่ือสารไดตามความตองการ

ในสถานการณตางๆ ท้ังในชีวิตประจําวันและการงานอาชีพ  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544ข, หนา 3)    
   ถึงแมวาประเทศไทยจะมีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมาเปนเวลานาน  
แตความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของเด็กไทยยังไมประสบผลสําเร็จ  จากรายงานการวิจัย
ซ่ึงไดทําการศึกษาสภาพการเรียนรูของผูเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย ผลการวิจัย  พบปญหา 
และเหตุผลในการไมอานหนังสือของผูเรียน คือ ผูเรียนอานไมคลอง ไมชอบอานหนังสือและสนใจ
ส่ือประเภทอ่ืนๆ มากกวาการอานหนังสือ  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2541, หนา 59-61)  ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัย ของสระศรี  ภิรมยโยธี  (2547, หนา 38)  ท่ีไดศึกษาสภาพการจัดการเรียนรูในวิชาภาษาอังกฤษ     
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5  โรงเรียนราชประชาสมาสัย  ในพระบรมราชูปถัมภ  พบวา  ผูเรียนมีปญหา
ดานการอานภาษาอังกฤษ  กลาวคือ  ผูเรียนไมสนใจในสิ่งที่อาน  ไมมีสมาธิในการอาน  และ
อานภาษาอังกฤษไมออก  และจากงานวิจัยของขจรศักดิ์ สุนลี  (2545, บทคัดยอ)  ละเอียด  ตลับนาค 
(2547,  บทคัดยอ)  และมาริษา  หริราบไพรี  (2548, บทคัดยอ)  ไดศึกษาความสามารถทางการอาน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา  พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการอานตํ่ากวาเกณฑ  
ผูเรียนไมรักการอาน  ไมเขาใจเร่ืองท่ีอาน  และขาดความกระตือรือรนในการเรียน 

   สภาพดังกลาว  สอดคลองกับสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนในช้ันเรียนท่ีผูวิจัยไดสอนวชิาภาษาอังกฤษ 
ในชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย)  จังหวัดฉะเชิงเทรา  นักเรียนสวนใหญ
มีปญหาทางดานการอาน  คือ  ไมสนใจบทอาน  ขาดความกระตือรือรน  จากรายงานการวัดผลและ
ประเมินผลกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษปลายปการศึกษา 2549-2551  ปรากฏวา  นักเรียน
ในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  มีผลสัมฤทธ์ิทางดานการอานการเรียนตํ่ากวาเกณฑท่ีโรงเรียนกําหนด  
ดังแสดงในตาราง 1 
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ตาราง 1  คะแนนเฉล่ียรอยละวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปท่ี  6  ปการศึกษา 2549 -2551 
 

ปการศึกษา จํานวนนักเรียน คะแนนเฉล่ีย 
2549 135 41.67 
2550 130 40.50 
2551 133 43.40 

(ท่ีมา : ฝายวัดผลและประเมินผลโรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย)  ปการศึกษา 2549-2551) 
 
   จากการสํารวจความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  โดยใชแบบสอบถาม
พบวา  นักเรียนสวนมากไมชอบการอาน  ไมเห็นความสําคัญของการอานภาษาอังกฤษ  ซ่ึงเหตุผล
ดังกลาวทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตกตํ่าไปดวย  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย  พบวา  
การมุงหวังใหผูเรียนในวัยระดับประถมศึกษาเรียนภาษาอังกฤษใหไดในระดับท่ีสามารถส่ือสารได

ตามท่ีกระทรวงกําหนดนั้น  จําเปนตองมีกระบวนการจัดการเรียนรูที่สัมพันธกับการรับรู  และ
การเรียนรูภาษาของผูเรียนอยางเปนธรรมชาติ หากมีการวางพื้นฐานท่ีดี  เชน  จัดหาส่ิงเราท่ีทําให
เกิดความสนใจอยากอาน  อยากเรียนก็จะชวยผูเรียนใหมีพัฒนาการทางการอานท่ีดีได  ตลอดจนถึง
การสรางเจตคติท่ีดีใหเกิดกับผูเรียนดวย  
 จากงานวิจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ  พบวา 
ไดมีการนําเอาเอกสารจริงมาใชในการจัดกิจกรรมการสอนอาน  เชน  งานวิจัยของ มาริษา  หริราบไพรี 
(2548, หนา 36)  ขจรศักดิ์  สุนลี  (2545,  หนา  51)  และสระศรี  ภิรมยโยธี  (2547,  หนา 38)  พบวา
นักเรียนท่ีเรียนการอานภาษาอังกฤษโดยการใชเอกสารจริงมีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษดีข้ึน   
เอกสารจริง  (authentic  material)  สามารถชวยใหผูเรียนมีทักษะทางดานการอาน  มีความกระตือรือรน 
ท่ีจะรวมกิจกรรมมากข้ึน  และยังสอดคลองกับแนวการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบันท่ีมุงใหผูเรียน
นําไปส่ือความหมาย เนนใหผูเรียนมีความสามารถในการส่ือสารได  เอกสารจริงมีความหลากหลาย
ของเนื้อหาและทันสมัย  ความคิดนี้สอดคลองกับลารเซ็น – ฟรีแมน  (Larsen – Freeman, 1986, 
pp. 135 - 136)  ท่ีมีความเห็นวา  เอกสารจริงเปนอุปกรณการสอนแนวใหม  ท่ีจะชวยสรางความสัมพันธ
ความรูในหองเรียน  และสามารถจะส่ือภาษาในสถานการณจริงได  ถาครูไดเลือกใหเหมาะกับระดับ
ความรู  ความสามารถและความสนใจของผูเรียน  โดยสอดคลองกับคํากลาวของ แซนเดอรสัน 
(Sanderson, 1999, p. 145)  ที่วา  เอกสารจริงเปนสิ่งที่ชวยใหผูเรียนไดพบกับโลกภายนอก  และ
รับทราบความเปนไปท่ีเกิดข้ึน  ทําใหผูเรียนมองเห็นคุณคาของการศึกษา  รูถึงประโยชนของการศึกษา  
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   จากแนวคิดดังกลาวผูวิจัยเห็นวา  การสอนอานโดยการใชเอกสารจริงเปนการสรางความสนใจ  
ใหเกิดกับผูเรียนได  ดังนั้น  ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนจึงสนใจท่ีจะนําเอาเอกสารจริงมาใชจัดกิจกรรม
การสอนอานภาษาอังกฤษ  ซ่ึงคาดวา  นาจะเปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาความสามารถทางการอาน
ภาษาอังกฤษใหกับผูเรียนในระดับประถมศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  อันจะสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ในการอานภาษาอังกฤษสูงข้ึน 

   

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย   
 

  1.2.1  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูการสอนอานภาษาอังกฤษ 
โดยใชเอกสารจริง 
  1.2.2  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและ
หลังการทดลอง 
 1.2.3  เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  6  โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย) 
ท่ีมีตอการสอนอานภาษาอังกฤษโดยใชเอกสารจริง 
 

 1.3  สมมุติฐานของการวิจัย 
 
  1.3.1  แผนการจัดการเรียนรูการสอนอานภาษาอังกฤษโดยใชเอกสารจริงท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 

มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 
  1.3.2  นักเรียนท่ีไดรับการสอนอานโดยการใชเอกสารจริง  มีความสามารถในการอาน 
         ภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 

   1.3.3  นักเรียนท่ีไดรับการสอนอานโดยการใชเอกสารจริงมีเจตคติที่ดีตอการเรียนเฉล่ีย  
ในระดับมากข้ึนไป 
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1.4  ขอบเขตของการวิจัย 

 
 เพื่อใหการวิจยัคร้ังนี้เปนไปตามวัตถุประสงค ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจยัดังนี ้
 1.4.1  ประชากร 
 ประชากรท่ีใชในงานวิจัยคร้ังนี้  เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  6  โรงเรียนวัดบางวัว
(สายเสริมวิทย)  อําเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2552  จํานวน 
3  หองเรียน  รวมนักเรียนจํานวน  90  คน  แตละหองมีการจัดการเรียนแบบคละความสามารถออน  
ปานกลาง  เกง 
 1.4.2  กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยาง  ผูวิจัยเลือกจากกลุมประชากรที่เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  6  โรงเรียน
วัดบางวัว(สายเสริมวิทย)  อําเภอบางปะกง  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1 
ภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา  2552  ไดมาโดยการสุมอยางงาย  (simple  random  sampling)  โดยใช
วิธีการจับฉลาก 1  หองเรียนเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  6/2  จํานวน  30  คน 
     1.4.3  เนื้อหาท่ีใชในการวิจัย 
  เนื้อหาที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้  เปนเนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)  โดยเลือกเนื้อหาจากเอกสารจริงที่สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซ่ึงกําหนดใหผูเรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษในระดับท่ีจะสามารถส่ือสารไดควรมีความรูในเร่ืองตางๆ

หรือในหัวขอตางๆ ท่ีสภายุโรป  (Council of Europe)  กําหนดไวซ่ึงมี  14  เร่ือง  เลือกมาใชในงานวิจัย
คร้ังนี้ 5  เร่ือง  ซ่ึงเกณฑในการเลือก  คือ  เลือกหัวขอที่ผูเรียนพบเห็นอยูแลวในชีวิตประจําวัน 
เปนส่ิงท่ีเกี่ยวของกับผูเรียนดังนี้ 

   หนวยท่ี   1  Food  and  drink 
   หนวยท่ี   2  Shopping 
   หนวยท่ี   3  Free  time   
   หนวยท่ี   4  Advertisement 
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   1.4.4  ระยะเวลาท่ีใชในการทดลอง 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยใชเวลาในการทดลอง  5  สัปดาห  สัปดาหละ  3  ชั่วโมง  
รวมท้ังหมด  15  ช่ัวโมง  (ไมรวมเวลาที่ใชในการประเมินกอนเรียนหลังเรียน)  ในภาคเรียนท่ี 2  
ปการศึกษา 2552 
 1.4.5  ตัวแปรท่ีศึกษา 
          1)  ตัวแปรตน  ไดแก  การเรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูการสอนอานภาษาอังกฤษ
โดยการใชเอกสารจริง 
  2)  ตัวแปรตาม  ไดแก  ความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  และเจตคติของนักเรียน  ท่ีมีตอการสอนอานภาษาอังกฤษโดยใชเอกสารจริง
  

1.5  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
 1.5.1  ไดแผนการจัดการเรียนรูการสอนอานภาษาอังกฤษท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ
ท่ีกําหนด 
 1.5.2  สรางนวัตกรรมการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนได 
   1.5.3  นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ  สงผลใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงข้ึน 
     

1.6  นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 1.6.1  เอกสารจริง  (authentic  materials)  หมายถึง  ส่ือประเภทเขียน  หรือส่ิงพิมพท่ีพบเห็น
ไดท่ัวไปในชีวิตประจําวันท่ีมิไดสรางข้ึนมาเพื่อใชในการเรียนโดยเฉพาะ   แตมีจุดประสงค  เพือ่ใช
ในการส่ือความหมายในชีวิตจริง  ไดแก  โฆษณา  การตูน  เมนูอาหาร  ปายประกาศ  สัญลักษณ
เคร่ืองหมาย  ขาว  นิทาน  แผนภูมิ  ฉลากบอกวิธีการใชผลิตภัณฑ 

1.6.2  ความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ  หมายถึง  ความเขาใจในสิ่งที่อานท่ีเปน
เอกสารจริงโดยสามารถตอบคําถาม  หรือทําแบบฝกหัดจากเอกสารจริงได 
 1.6.3  เจตคติ  (attitude) หมายถึง  ความรูสึกชอบหรือไมชอบของนักเรียนตอการอาน
ภาษาอังกฤษโดยการใชเอกสารจริง 
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  1.6.4  แผนการจัดการเรียนรู  หมายถึง  เคร่ืองมือสําหรับครูผูสอนท่ีใชในการดําเนินการ
สอนอยางเปนลําดับข้ันตอน  ซ่ึงประกอบดวยช่ือหนวยการเรียน  ช่ือเร่ือง  ระดับช้ัน  ผลการเรียนรู
ท่ีคาดหวัง  จุดประสงคการเรียนรู  สาระการเรียนรู  กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการเรียน  และ
การประเมินผล  
  1.6.5  ประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนด  75/75  หมายถึง  คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู
ในเรื่องการพัฒนาความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษโดยใชเอกสารจริงที่ผูวิจัยสรางขึ้น

มีประสิทธิภาพตามเกณฑ  75/75  
             75  ตัวแรก  หมายถึง  ผลรวมเฉล่ียของคะแนนท่ีผูเรียนตอบถูกจากการทํากิจกรรม
ในใบงานทายบทเรียนโดยคิดเปนรอยละ 
             75  ตัวท่ีสอง  หมายถึง  ผลรวมเฉล่ียของคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถ
ทางการอานหลังเรียนโดยคิดเปนรอยละ 
  ในการกําหนดคาประสิทธิภาพ  E1 / E2  มีคาเทาใดนั้น  ผูสอนจะเปนผูพิจารณา
โดยปกติเนื้อหาท่ีเปนความรูความจํามักจะต้ังคาไว  80/80, 85/85  และ  90/90  สวนเนือ้หาท่ีเปนทักษะ
อาจจะต้ังไวต่ํากวานี้  เชน 75/75  เปนตน  (วาโร  เพ็งสวัสดิ์, 2546, หนา 43) 
    1.6.6  การสอนอานตามแนวการสอนเพื่อการส่ือสาร  หมายถึง  การจัดกิจกรรมการอาน
โดยยึดหลักเกณฑในการจัดกิจกรรมการสอนอานของ สุมิตรา  อังวัฒนกุล  (2540, หนา 178-179)
ซ่ึงมีข้ันตอนดังนี้ 
             1)  ข้ันกิจกรรมกอนการอาน (pre-reading activities) 
             2)  ข้ันกิจกรรมระหวางอาน (while- reading  activities) 
             3)  ข้ันกิจกรรมหลังการอาน (post – reading  activities) 
   1.6.7  นักเรียน  หมายถึง  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  6  โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย)
ภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา 2552  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1 
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