
8 
 

 

บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 

 ในการคนควาวิจัยคร้ังนี้ผูวิจยัไดศึกษาเอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของดังตอไปนี ้
   2.1  เอกสารท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  กลุมสาระ

การเรียนรูภาษาตางประเทศ 
       2.1.1  โครงสรางหลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  พทุธศักราช 2544  กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 
  2.1.2  สาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
         2.1.3  มาตรฐานการเรียนรู 
  2.1.4  วิสัยทัศนและคุณภาพของผูเรียน 
  2.2  เอกสารท่ีเกี่ยวของกับการอานและทฤษฎีการอาน 
                        2.2.1  ความหมายของการอาน 
  2.2.2  จุดมุงหมายในการอาน 
        2.2.3  ประเภทของการอาน 
       2.2.4  ความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ 
       2.2.5  การประเมินผลการอาน 
       2.2.6  ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการอาน 
    2.3  เอกสารท่ีเกี่ยวของกับการสอนอานภาษาอังกฤษตามแนวการสอนเพ่ือการส่ือสาร 
  2.3.1  แนวคิดทฤษฎีในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
  2.3.2  หลักการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร 
                        2.3.3  หลักการสอนอานตามแนวการสอนเพ่ือการส่ือสาร 
                        2.3.4  ข้ันตอนการสอนอานตามแนวการสอนเพื่อการส่ือสาร 
                        2.3.5  กิจกรรมการอานเพื่อการส่ือสาร 
                        2.3.6  ภาระงานการสอนอานตามแนวการสอนเพ่ือการส่ือสาร 
                        2.3.7  การเลือกส่ือการสอนอานตามแนวการสอนเพ่ือการส่ือสาร 
                        2.3.8  การสรางแบบประเมินการอานตามแนวการสอนเพือ่การส่ือสาร 
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  2.4  เอกสารท่ีเกี่ยวของกับการใชเอกสารจริง 
  2.4.1  ความหมายของเอกสารจริง 
        2.4.2  ความสําคัญและประโยชนของเอกสารจริง 
        2.4.3  ประเภทของเอกสารจริง 
       2.4.4  เกณฑในการเลือกใชเอกสารจริง 
 2.5  เอกสารท่ีเกี่ยวของกับแผนการจัดการเรียนรู 
  2.5.1  ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู 
  2.5.2  ลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู 
                        2.5.3  ประโยชนของแผนการจัดการเรียนรู 
  2.5.4  หลักในการจัดทําแผนการเรียนรู 
  2.5.5  องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู 
  2.5.6  ข้ันตอนการจัดทําแผนการเรียนรู 
 2.6  เอกสารท่ีเกี่ยวของกับเจตคติ 
     2.6.1  ความหมายของเจตคติ 
        2.6.2  ลักษณะของเจตคติ 
       2.6.3  วิธีเขียนขอความเจตคติ 
       2.6.4  วิธีการสรางแบบวัดเจตคติ 
        2.6.5  วิธีการวัดเจตคติ 
        2.6.6  มาตราวัดเจตคติ 
        2.6.7  เจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ 
 2.7  งานวิจยัท่ีเกี่ยวของกับการใชเอกสารจริงในการสอนอานภาษาอังกฤษ 
        2.7.1  งานวิจยัในประเทศ 
        2.7.2  งานวิจยัตางประเทศ 
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2.1  เอกสารที่เกี่ยวของกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2544  กลุมสาระ 
       การเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 
                 2.1.1   โครงสรางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544  กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 
 โครงสรางของหลักสูตรภาษาตางประเทศ กําหนดตามระดับความสามารถทางภาษาและ
พัฒนาการของผูเรียน  (proficiency – based)  เปนสําคัญ  โดยจัดแบงเปน  4  ระดับ  คือ 
    1)  ชวงชั้น  ป.1-3  ระดับเตรียมความพรอม  (preparatory level) 
    2)  ชวงชั้น  ป.4-6  ระดับตน  (beginner level) 
    3)  ชวงชั้น  ม.1-3  ระดับกาํลังพัฒนา  (developing level) 
    4)  ชวงชั้น  ม.4-6  ระดับกาวหนา  (expanding level) 
   2.1.2  สาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
     การกําหนดสาระการเรียนรู ในการเรียนภาษาตางประเทศแบงเปน  4  สาระ  คือ 
             สาระท่ี 1  ภาษาเพื่อการส่ือสาร  (Communications) 
             ภาษาเพ่ือการส่ือสาร  หมายถึง  ความสามารถในการส่ือสารเปนภาษาตางประเทศ
ไดอยางมีประสิทธิภาพไมใชเพียงแคการจดจําคําศัพท  และรูปประโยคในภาษา นักเรียนตองใชภาษา
ไดคลอง  เขาใจวัฒนธรรมเจาของภาษาและตระหนักถึงวิธีการที่จะนําภาษาและวัฒนธรรมไปใช
ในการสรางปฏิสัมพันธในสังคม 
             สาระท่ี 2  ภาษาและวัฒนธรรม  (Cultures) 
             ภาษาและวัฒนธรรม  หมายถึง  การรับรูและเขาใจวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
เปนการทําใหนักเรียนตระหนักถึงทัศนะของชาติอ่ืน  ๆรวมท้ังวิถีชีวิตท่ีเปนเอกลักษณ  รูปแบบพฤติกรรม  
และเขาใจอิทธิพลของวัฒนธรรมของชนชาติอ่ืน  ท่ีมีตอสังคมเรา  วัฒนธรรมมีองคประกอบ  3  สวน 
คือ  แนวคิด  (perspectives)  การปฏิบัติ  (practices)  และผลผลิต  (products)  ภาษาเปนเครื่องมือ
ในการแสดงออกถึงแนวคิดดานวัฒนธรรม  นักเรียนจะมีโอกาสไดสะทอนความคิดเห็นเกี่ยวกับภาษา
และวัฒนธรรมของตน  หลังจากไดศึกษาภาษาและวัฒนธรรมของชนชาติอ่ืน 
       สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน  (Connections)  
      นักเรียนมีประสบการณเดิมของตนอยูแลว  เนื้อหาท่ีปรากฏอยูในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน  
เปนแหลงความรูท่ีมีคา  การเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน  จะชวยเสริมความรู
ในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนใหกับนกัเรียนในขณะท่ีกําลังฝกฝนภาษาตางประเทศ 
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            สาระท่ี 4  ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนโลก  (Communities) 
             การท่ีนักเรียนสามารถนําประสบการณจากภายนอกโรงเรียน มาใชในโรงเรียนและ
นําความรูเดิมท่ีไดรับในโรงเรียนไปใชในชีวิตประจําวัน 
 2.1.3  มาตรฐานการเรียนรู 
   มาตรฐานการเรียนรูในกลุมสาระภาษาตางประเทศกําหนดไวดังนี ้
   สาระท่ี 1: ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.1: เขาใจกระบวนการฟง และการอาน สามารถตีความเร่ืองท่ีฟงและอานจากส่ือประเภทตางๆ
   และนําความรูมาใชอยางมีวิจารณญาณ 
มาตรฐาน ต 1.2: มีทักษะในการส่ือสารทางภาษา แลกเปล่ียนขอมูล ขาวสารและแสดงความรูสึกและ
               ความคิดเห็นโดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต                   
มาตรฐาน ต 1.3: เขาใจกระบวนการพูด การเขียน และส่ือสารขอมูลความคิดเห็นและความคิดรวบยอด 
               ในเร่ืองตางๆ ไดอยางสรางสรรค มีประสิทธิภาพและมีสุนทรียภาพ                 
    สาระท่ี 2: ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1: เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษาและนําไปใชได
               อยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 
มาตรฐาน ต 2.2: เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษา
               กับภาษาและวัฒนธรรมไทยและนํามาใชอยางมีวิจารณญาณ 
  สาระท่ี 3: ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 
มาตรฐาน ต 3.1: ใชภาษาตางประเทศในการเช่ือมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนและเปนพื้นฐาน
              ในการพัฒนาและเปดโลกทัศน 
  สาระท่ี 4:  ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1: สามารถใชภาษาตางประเทศตามสถานการณตางๆ ทั้งในสถานศึกษา  ชุมชนและ
               สังคม 
มาตรฐาน ต 4.2: สามารถใชภาษาตางประเทศเปนเคร่ืองมือในการเรียนรู  การศึกษาตอการประกอบอาชีพ
          การสรางความรวมมือและการอยูรวมกันในสังคม 
    2.1.4  วิสัยทัศนและคุณภาพผูเรียน    
 วิสัยทัศน 
         การจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มีผลการเรียนรูท่ีคาดหวังวา  เม่ือผูเรียนเรียนภาษาตางประเทศอยางตอเนื่อง  ตั้งแตช้ันประถมศึกษาถึง
ช้ันมัธยมศึกษา  ผูเรียนจะมีเจตคติท่ีดีตอภาษาตางประเทศ  สามารถใชภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ    
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แสวงหาความรูประกอบอาชีพ  และศึกษาตอในระดับสูงข้ึน  รวมท้ังมีความรู  ความเขาใจในเร่ืองราว  
และวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก  และสามารถถายทอดความคิด  และวัฒนธรรมไทย
ไปยังสังคมโลกไดอยางสรางสรรค 
  คุณภาพผูเรียน 
 หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานไดกําหนดใหกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

เปนสาระการเรียนรูท่ีเสริมสรางความเปนมนุษย  และสรางศักยภาพในการคิดและการทํางาน
อยางสรางสรรค  เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค  ตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 
โดยกําหนดคุณภาพผูเรียนเม่ือเรียนจบช้ันประถมศึกษาปท่ี  6  ควรมีคุณภาพดังนี้ 

          1)  ปฏิบัติตามคําส่ัง  คําขอรอง  และคําแนะนําท่ีฟงและอาน  อานออกเสียงประโยค 
ขอความ  นิทาน  และบทกลอนส้ันๆ ถูกตองตามหลักการอาน  เลือกและระบุประโยคและขอความ
ตรงตามความหมายของสัญลักษณเคร่ืองหมายท่ีอาน  บอกใจความสําคัญ  และตอบคําถามจากเร่ืองท่ีฟง
และอานบทสนทนา  นิทานงายๆ  และเร่ืองเลา 

          2)  พูด  เขียน  โตตอบในการส่ือสารระหวางบุคคล  ใชคําส่ัง  คําขอรอง  คําขออนุญาต 
และใหคําแนะนํา  พูด  เขียนแสดงความตองการ  ขอความชวยเหลือ  ตอบรับ  และปฏิเสธ  การให
ความชวยเหลือในสถานการณงาย  ๆพูด  และเขียน  เพื่อขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพื่อน  ครอบครัว 
และเร่ืองใกลตัว  พูด  เขียนแสดงความรูสึกเกี่ยวกับเร่ืองตางๆ ใกลตัว  กิจกรรมตางๆ พรอมท้ัง
ใหเหตุผลส้ันๆ ประกอบ 

          3)  พูด  เขียน  ใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง  และส่ิงแวดลอมใกลตัว  เขียนภาพ  แผนผัง 
แผนภูมิ  และตารางแสดงขอมูลตางๆ ท่ีฟง  และอาน  เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองตางๆ ใกลตัว 
           4)  ใชถอยคํา  น้ําเสียง  และกิริยาทาทางอยางสุภาพ  เหมาะสม  ตามมารยาทสังคม 
และวัฒนธรรมของเจาของภาษา  ใหขอมูลเกี่ยวกับเทศกาล  วันสําคัญ  งานฉลอง  ชีวิตความเปนอยู
ของเจาของภาษา  เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 
           5)  บอกความเหมือน  ความแตกตาง  ระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตางๆ 
การใชเครื่องหมายวรรคตอน  และการลําดับคําตามโครงสรางประโยคของภาษาตางประเทศและ
ภาษาไทยเปรียบเทียบความเหมือน  ความแตกตางระหวางเทศกาล  งานฉลอง  และประเพณี
เจาของภาษากับของไทย 

          6)  คนควา  รวบรวม  คําศัพทท่ีเกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนจากแหลงการเรียนรู  
และนําเสนอดวยการพูด  การเขียน 

          7)  ใชภาษาส่ือสารในสถานการณตางๆ  ท่ีเกิดข้ึนในหองเรียนและสถานศึกษา 
                       8)  ใชภาษาตางประเทศในการสืบคนและรวบรวมขอมูลตางๆ 
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         9)  มีทักษะการใชภาษาตางประเทศ  เนนการฟง  พูด  อาน  เขียน  ส่ือสารตามหวัเร่ือง  
เกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน  ส่ิงแวดลอม  อาหาร  เคร่ืองดื่ม  เวลาวางและนันทนาการสุขภาพ
และสวัสดิการ  การซ้ือ – ขาย  และลมฟาอากาศ  ภายในวงคําศัพท  ประมาณ 1050 – 1200  คํา 
(คําศัพทท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรม) 
       10)  ใชประโยคเด่ียวและประโยคผสม  (compound  sentence)  ส่ือความหมาย
ตามบริบทตางๆ 
 

2.2  เอกสารท่ีเกี่ยวของกับการอานและทฤษฎีการอาน 
 

 2.2.1  ความหมายของการอาน     
    นักการศึกษาหลายทานท้ังของไทยและตางประเทศ ไดใหความหมายของการอานไวตาม
แงมุมในการพจิารณาของแตละบุคคล  ดังนี้ 
   สมุทร  เซ็นเชาวนิช  (2540,  หนา 1)  กลาววา  การอานหมายถึงการส่ือความหมาย  
เปนการส่ือความหมายระหวางผูเขียนกับผูอาน  ผูเขียนพูด  ผูอานแสดงปฏิกิริยาตอบโต  และ
อาจตอบโตกบัผูอ่ืนดวย  การส่ือความหมายในการอานนัน้จะตองมีองคประกอบ  3  อยาง  คือ 
  1)  ผูเขียน 
 2)  ผูอาน 
 3)  รายงาน  (ส่ิงท่ีไดอานมาแลวหรือปฏิกิริยาโตตอบซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนจากการอานนั้น )ๆ 
  วรรณี  โสมประยูร  (2544, หนา 121)  กลาววา  การอานหมายถึง  กระบวนการทางสมอง
ท่ีตองใชสายตาสัมผัสตัวอักษร  หรือส่ิงพิมพอ่ืนๆ รับรูและเขาใจความหมายของคําหรือสัญลักษณ 
โดยแปลออกมาเปนความหมายท่ีใชส่ือความคิด  และความรูระหวางผูเขียนกับผูอานใหเขาใจตรงกนั 
และผูอานสามารถนําเอาความหมายนั้นๆ ไปใชใหเปนประโยชนได 
  การอานเปนการทําความเขาใจความหมายของสาร   จากลายลักษณอักษร  ถอยคํา 
เคร่ืองหมายตางๆ ท่ีผูสงสารตองการส่ือสารไปยังผูอาน  เพื่อใหผูอานเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ 
และสามารถนําความคิด  ความเขาใจนั้นๆ ไปใชใหเกิดประโยชน  กลาวคือ  ผูเขียนทําหนาท่ี
ใสรหัสขอมูล  เพื่อนําเสนอและถายทอดความคิดตางๆ ในรูปแบบของการเขียนสวนผูอาน  ทําหนาท่ี
ถอดรหัสขอมูล  โดยใชภาษาเปนส่ือในการส่ือสารจากการตีความ  (วาสนา บุญสม, 2542, หนา 58)   
จากความหมายดังกลาว  สอดคลองกับแนวคิดของเดย  และแบมฟอรด (Day & Bamford, 1998, p. 16 
อางถึงใน สระศรี  ภิรมยโยธี, 2547, หนา 7)  ท่ีกลาววา  การอานเปนการสรางความหมายจากขอความ
ท่ีเขียนหรือพิมพ  ซ่ึงผูอานจะตองใชความคิดเช่ือมโยงระหวางขอความ หรือขอมูลท่ีอานกับความรู
หรือประสบการณเดิม  เพื่อใหสามารถเขาใจความหมายท่ีผูเขียนตองการส่ือสารอยางถูกตอง 
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    รูบิน  (Rubin, 1997, pp. 6-7)  อธิบายความหมายของการอานวา  เปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึน
จากการบูรณาการองคประกอบดานตางๆ ดังตอไปนี้ 
    1)  ความรูสึก  (affective domain)  หมายถึง  สภาพจิตใจ อารมณและทัศนคติท่ีมี
ตอการอาน  ซ่ึงมีผลตอการตีความ  หรือการตัดสินใจท่ีจะเลือกอาน  เชน  ในขณะอานผูอานรูสึกหิว
อาจจะทําใหมองเห็นคําวา  “fool”  เปนคําวา  “ food”  
    2)  ความสามารถในการรับรูและจดจํา  (perceptual domain)  หมายถึง  ความรูเดิม
และประสบการณท่ีผูอานสามารถนํามาชวยในการตีความในขณะอาน 
    3)  กระบวนการคิด  (cognitive  domain)  ผูอานที่ไมเขาใจในระบบสัญลักษณ
ยอมทําใหเกิดความยุงยากในการอาน  หรือมีความสามารถในการตีความ  แตนําประสบการณเดิมมา
ใชไมสอดคลองกับเนื้อเร่ืองท่ีอาน  ความเขาใจในการอานอาจจะไมเกิดข้ึน 
 ลารี  และคารด  (Larry & Card,  อางถึงใน มัทนา  นาคะบุตร,  2544,  หนา 3)  กลาวไววา 
การอานเปนลักษณะหนึ่งของการส่ือความหมาย  เปนการแลกเปล่ียนความคิด  และความรู  ระหวาง
ผูเขียนกับผูอานในลักษณะของการส่ือความหมายกัน  ผูเขียนจะแสดงความคิดเห็นของตนเอง
เปนภาษาเขียนตามลักษณะการเขียนของแตละบุคคล  สวนผูอานจะพยายามอานเอาความหมาย
ท่ีผูเขียนเขียนไว  ความสามารถในการเดาความหมายจากสิ่งที่อานนั้นขึ้นอยูกับประสบการณเดิม
ของผูอาน  และความรูทางภาษาของผูอาน 
 จากนิยามของนักการศึกษาขางตน  สรุปไดวา  การอาน  คือ  กระบวนการแปลความหมาย
ของสัญลักษณทางภาษา  โดยผานกระบวนการคิด  วิเคราะห  ตามความรูและประสบการณเดิม
ของผูอาน  และตีความเพื่อใหเกิดความเขาใจความหมายของเร่ืองท่ีอานตามความตองการของผูเขียน
ท่ีตั้งวัตถุประสงคไว   

  2.2.2  จุดมุงหมายในการอาน  
          การอานในชีวิตประจําวันของแตละบุคคล มีจุดมุงหมายท่ีแตกตางกัน  ท้ังเนื่องดวยวัย  อาชีพ  
เพศ  ความตองการ  หรือความสนใจของบุคคลนั้น  ซ่ึงมีนักการศึกษาบางทานไดแสดงความคิดเห็น
ไวดังนี้    
 มัทนา  นาคะบุตร  (2544,  หนา 12)  กลาวถึงจุดมุงหมายในการอานไวดังนี้ 
         1)  อานเพื่อศึกษาหาความรู  ตองการหาความรูอยางใดอยางหนึ่ง  เพ่ือนําไปปฏิบัติ  
หรือเพิ่มพูนความรู  การอานลักษณะน้ีเปนการอานท่ีเจาะจงจะศึกษา  คนควา  หาความรู  อยางแทจริง  
ซ่ึงผูอานอาจตองการความรูผิวเผิน  หรือลึกซึ้งก็ได  ลักษณะการอานตองอานอยางละเอียด  ถ่ีถวน  
ทําความเขาใจเร่ืองท่ีอาน  และควรมีการจดบันทึก หรือจดขอความสําคัญไวอางอิงตอไป  การอาน
ตําราวิชาการ  หรืองานเขียนเฉพาะเร่ืองเฉพาะกิจผูอานมักตั้งจุดมุงหมายอานเพื่อการศึกษาหาความรู 
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 2)  อานเพื่อหาคําตอบ  เปนการอานเพื่อการคนหาซึ่งคําตอบที่อาจเปนขอเท็จจริง
หรือเหตุผล  มาประมวลเปนคําตอบใหหายสงสัย  หรือกังวลใจ  การอานลักษณะนี้  ผูอานตองอานและ
ทําความเขาใจเร่ืองท่ีอานรวมทั้งตองมีวิจารณญาณในการคิดสรุป  เพื่อคําตอบนั้นๆ ดวยวาส่ิงท่ีไดอานนั้น
เปนความรูขอเท็จจริง  หรือมีเหตุผลท่ีทําใหเช่ือถือไดเพียงใด 
 3)  อานเพื่อความบันเทิง  ผอนคลายอารมณหรือเพ่ือความเพลิดเพลิน  ผูอานมุงหวัง
ความสุข  ความสบายใจจากการอานเปนสําคัญ  งานเขียนที่มักใชอานเพื่อความบันเทิงนี้  ไดแก
หนังสือประเภท  บันเทิง  นวนิยาย  เร่ืองส้ัน  บทกวี  ตลอดจนสารคดีท่ีมีเนื้อหามุงความเพลิดเพลิน
เปนสําคัญเชน  สารคดีทองเท่ียว  การอานบันเทิงคดี  ผูอานไมจําเปนตองคํานึงถึงความถูกตองตาม
สภาพเปนจริงนักควรทําใจใหสบายๆ ทําใจเปนกลางและคลอยตามจินตนาการของผูเขียน  ผูอาน
ก็จะไดรับความบันเทิงใจเปนผลตอบแทนการอานอยางคุมคา 
 4)  อานเพื่อวิเคราะห  หรือวิจารณ  ผูอานตองอานอยางละเอียดถ่ีถวนพยายามจับประเดน็ 
สําหรับวิเคราะห  วิจารณใหเดนชัดบางคร้ังการอานลักษณะนี้จําเปนตองอานแบบจับผิด  หรือหาประเด็น
โตแยง คลอยตามรวมอยูดวย  ตองอานละเอียด  มีความรูจากเร่ืองท่ีอานประกอบกับการคิดวิเคราะห  
มีความเท่ียงธรรมในการติชม  เพื่อใหการวิเคราะห  หรือวิจารณนั้นมีเหตุ  มีผลเปนท่ีนาเช่ือถือ 
 5)  อานเพื่อฝกทักษะในการออกเสียง  การอานลักษณะนี้  เปนการฝกตนเอง
ใหอานออกเสียงไดอยางชัดถอย  ชัดคํา  มีจังหวะ  ลีลา  การอานท่ีเปนธรรมชาติ  และรูจักแบงวรรคตอน
ในการอานไดถูกตองเหมาะสมผูอานจําเปนตองรูลักษณะเฉพาะของงานเขียนท้ังรอยแกว  และรอยกรอง  
เพื่อจะไดอานไดถูกตองตามลักษณะของงานเขียนนั้นๆ 
  สรุปไดวาจุดมุงหมายในการอาน  ถือเปนองคประกอบสําคัญอยางหนึ่งของการอาน
ในการอานแตละครั้ง  ผูอานจะตองมีจุดมุงหมายในการอานวา  อานขอความหรือบทอานนั้น  
เพื่ออะไร เพื่อศึกษาหาความรู  หรือเพ่ือความบันเทิง  เพื่อใหตรงตามจุดมุงหมายในการอานนั้น ๆ 

2.2.3  ประเภทของการอาน 
                 การจําแนกประเภทของการอาน  (types  of  reading)  ข้ึนอยูกับความตองการของผูเขียน 
เพื่อนําไปสูความรู  ความเขาใจที่ตรงกันตามจุดมุงหมายของการเขียน  เพื่อใหแสดงออกมาเปน
สาระแหงความรู  ความทรงจําจากการอาน  นักการศึกษาหลายทานไดแบงประเภทของการอาน
ในลักษณะตางๆ กันดังนี้  
 บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน  (2549, หนา 10–13)  ไดแบงประเภทของการอานตามลักษณะของ
สถานที่ท่ีใชอานไว  2  ประเภท  คือ 
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 1)  การอานในช้ันเรียน  (intensive reading)  คือการอานโดยละเอียดเพื่อใหเขาใจ
เนื้อเร่ืองโดยตลอด  มีการเรียนรูคําศัพท  และโครงสรางของประโยคตางๆ  สามารถนําคําศัพทและ
โครงสรางไปใชได  โดยมีครูเปนผูชวยแนะแนวทางในการอาน 
 2)  การอานนอกช้ันเรียน  (extensive reading)  เปนการอานท่ีนําเอาหลักและวิธีการ
อานท่ีเรียนรูจากช้ันเรียนมาใชจริงๆ โดยไมมีครูชวยแนะนําอยางใกลชิด  สําหรับการอานดวยตนเอง 
นอกชั้นเรียนนี้เปนการสรางประสบการณในการอานที่มุงเพียงเพื่อใหเขาใจเนื้อเรื่องเทานั้น  
ไมจําเปนตองศึกษารายละเอียด  หรือนําศัพทและโครงสรางของประโยคไปใช 
  วรรณี  โสมประยูร  (2544, หนา 127-128)  แบงการอานตามวิธีการอานออกเปน 2 ประเภทคือ 
 1)  การอานในใจ  (silent reading)  คือการอานโดยไมมีการออกเสียงซ่ึงมุงใหเขาใจเร่ือง 
และความคิดสําคัญๆ ในเร่ืองท่ีอาน  และการอานในใจน้ี  จําเปนตองมีการฝกฝนเปนอยางดี   
จึงจะเกิดทักษะ  และกระบวนการท่ีนําไปสูความเขาใจในสาระท่ีอานแบงได  7  แบบ  ไดแก 
             (1)  การอานแบบคนควาหาความรู  เชน  อานตํารา 
             (2)  การอานแบบหารายละเอียดทุกข้ันตอน  เชน  อานเพื่อลําดับเหตุการณ 
 (3)  การอานแบบหารายละเอียดเพื่อการปฏิบัติ  เชน  อานคูมือวิธีการประกอบ
อาหาร 
 (4)  การอานแบบจับใจความสําคัญ  หรือหาสาระสําคัญของเร่ือง  เชน  
อานบทความ 
 (5)  การอานแบบวิเคราะหวจิารณเพื่อหาเหตุผล  เชน  อานขาวเหตุการณสําคัญ 
  (6)  การอานแบบไตรตรองโดยใชวิจารณญาณเพื่อหาขอเท็จจริง  เชน  อานโฆษณา 
 (7)  การอานแบบคราวๆ เพื่อสังเกตและจดจํา  เชน  อานช่ือสถานท่ีตางๆ 
 2)  การอานออกเสียง (oral reading)  คือการอานออกเสียงใหถูกตองในเรือ่งเสียงตางๆ 
การออกเสียงเนนหนัก (stress) จังหวะ  (rhythm)  ระดับเสียงสูงตํ่า  (intonation)  การอานออกเสียงนี้
แมจะมุงท่ีการออกเสียงใหถูกตองชัดเจน  เพื่อใหผูฟงไดรับทราบเร่ืองราวไดอยางสะดวก  และถูกตอง  
แตก็ตองอาศัยความรูความเขาใจเร่ืองราว  ซ่ึงเกิดจากการอานในใจเสียกอน  ฉะนั้นจึงจําเปนตองคํานึงถึง
เร่ืองคําศัพท  โครงสรางประโยค  และความเขาใจในเร่ืองท่ีอาน 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2537, หนา 34 - 35)  แบงประเภทของการอาน
ตามความสําคัญและจุดมุงหมายในการอาน  ออกเปน  4  ประเภท  คือ 
 1)  Reading  for  practical  purposes  เปนการอานส่ิงตางๆ ท่ีเปนขอมูลท่ีเกี่ยวของ
กับชีวิตประจําวัน  การอานส่ิงเหลานี้จะมีการนําเสนอขอเท็จจริงท่ีตรงไปตรงมาเปนสวนใหญ  เชน 
การอานปายตางๆ ฉลากยา  คําส่ัง  เอกสาร  การอานหนังสือพิมพ  เปนตน 
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 2)  Reading  for  general  knowledge  เปนการอานขอมูลหรือเร่ืองราวตางๆ เพ่ือเพิ่มพูน
ความรูและประสบการณ  เสริมโลกทัศน  โดยการอานประเภทนี้  อาจจะตองมีการเปรียบเทียบไปดวย  
จึงจะทําใหเขาใจและเห็นภาพไดดีข้ึน  หากเร่ืองท่ีอานเปนเหตุการณหรือเร่ืองราวตางๆ ของบุคคล  
สังคม  และการเมืองผูอานควรทําใจใหเปนกลางไมเอนเอียงไปตามท่ีผูเขียนนําเสนอ  ควรตระหนัก
เสมอวา  การอานชนิดนี้เปนการอานเพื่อท่ีผูอานจะไดรูอะไรจากผูเขียนไดนําเสนอและมีความเขาใจ
อยางไรบาง  จึงจะทําใหการอานประเภทนี้ประสบผลสําเร็จมากข้ึน 
 3)  Reading  for  academic  purposes  เปนการอานเพื่อการศึกษาคนควาที่มี
จุดมุงหมายสําคัญ  คือ  ตองการที่จะอานใหครอบคลุมเนื้อหาใหไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได  เก็บรายละเอียด  
ปลีกยอย  เนื้อหายอย  ดวยความระมัดระวัง  ในขณะท่ีอานตองพิจารณาคําศัพทและความหมายของ
คําท่ีพบโดยละเอียดถ่ีถวน  นอกจากนั้นผูอานจะตองเขาใจถึงความหมายท่ีผูเขียนตองการแสดงถึง
ความหมายตรง  ความหมายแฝงของคํา  หรือบริบทนั้นๆ 
 4)  Reading for pleasure  เปนการอานเพื่อความบันเทิงและพักผอน  หรือเพื่อผอนคลาย
อารมณ  ซ่ึงอาจจะไมตองอาศัยความลึกซ้ึงในการอานเทาใดนัก  อารมณ  และความเร็ว ในการอาน
ข้ึนอยูกับความพึงพอใจของผูอานเปนหลัก  การอานประเภทนี้จะพบในการอาน  นวนิยาย  เร่ืองส้ัน  
สารคดี  การตูน  เปนตน 
  สมุทร เซ็นเชาวนิช (2540,  หนา 87-88) แบงการอานตามจุดมุงหมายเฉพาะแตละคร้ัง  
หรือโดยชนดิของเร่ืองหรือขอความท่ีอานแบงออกเปน  6  ประเภท  คือ  
    1)  การอานแบบคราวๆ (skimming)  คือ  การอานแบบเปดผานไปเร็วๆ โดยปกติ 
การอานแบบน้ี  ผูอานจะตองมีจุดมุงหมายหรือคําถามท่ีตองการคําตอบเฉพาะเจาะจงสําหรับเร่ืองใด  
เร่ืองหน่ึงในใจแลว  การอานในลักษณะนี้ผูอานจะตองรูจักใชช่ือเร่ือง  หัวขอใหญ  หัวขอยอย 
ใหเปนประโยชนการอานแบบนี้จะชวยใหรูจักการคาดคะเน  (prediction)  การเลือกจับใจความ  และ  
สามารถทําใหอานไดรวดเร็วข้ึน 
 2) การอานแบบรวดเร็ว  (scanning)  เพ่ือเกบ็ความคิดท่ีสําคัญ  คือ  อานแลวจับใจความ
ใหไดอยางรวดเร็ว  เม่ือกวาดสายตาผานขอความแตละคร้ังการอานแบบนี้ตองการขอมูลที่เฉพาะเจาะจง  
เชน  ตัวเลข  หรือสถานท่ีการอานแบบนี้จะใชตัวเลข  ตัวอักษรท่ีเปนตัวใหญ  หรือวลีส้ันๆ  
ท่ีมีคําสําคัญอยูดวยใหเปนประโยชน 
 3)  การอานแบบคนควาหารายละเอียด  (reading for detail)  คือ  การอานเพ่ือคนหา
ความคิดท่ีสําคัญๆ ของเร่ืองนั้นโดยตลอดและเพื่อศึกษารายละเอียดรวมท้ังเพิ่มพูนความรูซ่ึงตองอาน
แบบระมัดระวังหนังสือหรือบทความที่จะตองอานแบบนี้  มักจะไมคอยมีหัวขอหรือหัวเรื่อง
ท่ีจะแนะใหผูอานทราบแนวทางของหนังสือ 
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 4)  การอานแบบศึกษา  (study reading)  คือ  การอานท่ีจะตองเขาใจความคิดท่ีสําคัญๆ 
และเขาใจความสัมพันธระหวางความคิดเหลานั้นเปนอยางดีดวย  เม่ืออานเขาใจในปจจุบันแลว  
ตองสามารถจดจํานําไปใชตอไปไดอีกดวย วิธีอานแบบนี้ตองอานอยางคราวๆ เสียกอน  แลวใชความคิด
พรอมท้ังต้ังคําถามไว  หลังจากนั้นจึงอานอยางต้ังใจทบทวนความคิดท่ีสําคัญๆ อีกคร้ัง 
 5)  การอานแบบวิเคราะห  (analytical reading)  คือ  การอานเร่ืองราวเกี่ยวกับ
กฎทางวิทยาศาสตร  ทฤษฎีทางคณิตศาสตร  บทความสําคัญๆ และปญหาตางๆ จึงตองอาน
ดวยความระมัดระวังทุกๆ คําท่ีผาน  ผูอานจะตั้งปญหาไวในใจ  ขณะท่ีอานและหาทางแกปญหาเหลานั้น
ใหแจมแจง 
     6)  การอานแบบวิจารณ  (critical  reading)  การอานแบบนี้  ถือวาเปนการอาน
ท่ีตองใชทักษะ  การอานระดับสูงสุด  คือ  ผูอานสามารถแสดงความคิดเห็นตอส่ิงท่ีตนอานไปแลวได  
สามารถใชเหตุผลตอรองกับส่ิงท่ีปรากฏในขอเขียนนั้นวา  ผูอานเห็นดวยหรือไม  หรือจากประสบการณ     
ท่ีมีมานั้นสนับสนุนขอโตแยงของผูเขียนงานชิ้นนั้นๆ หรือไม  เปนตน  การอานแบบนี้ผูอาน
ตองเฉลียวฉลาด  มีความระมัดระวังในการอาน  ท่ีสําคัญจะตองระมัดระวังในเร่ืองความไมสมเหตุสมผล  
หรือขอความที่ทําใหเกิดปฏิกิริยาตางๆ  ควรพิจารณาภูมิหลังของผูเขียน  และพยายามจับจุดสําคัญ
ท่ีผูเขียนตองการพูด  หรือตองการใหผูอ่ืนเช่ือ 

  สรุปไดวา  ประเภทของการอานข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของผูอานวาตองการอานใหได
รายละเอียดมากนอยเพียงใด  จากน้ันจึงเลือกวิธีท่ีเหมาะสม และมีประโยชนสูงสุดสําหรับกิจกรรม
การอานประเภทนั้นๆ ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยนําการอานหลายประเภทมาใชเพื่อใหเหมาะสมกับ
เนื้อหาและกิจกรรมในแตละบทอานท่ีมีความแตกตางกัน 
  2.2.4  ความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ 
  นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงความสามารถในการอานท่ีมีลักษณะคลายๆ  กันดงันี้ 
    กูดแมน  (Goodman,  1982,  pp. 31–32)  และคารเรล  (Carrell,  1987,  pp. 553 - 556)   กลาวถึง  
ความสามารถในการอาน  คือ  ความสามารถท่ีผูอานตองมีความเขาใจในภาษา  สามารถจับใจความสําคัญ
ของเร่ือง  โดยการแปลความ  ตีความ  สรุปความคิดจากการอาน  และเขาใจทัศนคติของผูเขียนจาก
ขอความท่ีอานได 
    เซียฟอสส  และรีดเดนซ  (Searfoss & Readence, 1994, pp. 231–232)  กลาวถึงความสามารถ
ในการอานไว  3  ระดับ  คือ 
  1)  ระดับแปลความ  หมายถึง  ความสามารถในการเขาใจขอมูลของเร่ืองท่ีอาน 
  2)  ระดับตีความ  หมายถึง  ความสามารถในการเขาใจขอมูล เขาใจความคิดของผูเขียน  
ซ่ึงผูเขียนไมไดกลาวไวโดยตรง  ผูอานตองอาศัยประสบการณเดิมเขามาชวยในการทําความเขาใจ 
กับความหมายท่ีแฝงอยู 
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  3)  ระดับประยุกต  หมายถึง  ความสามารถในการทําความเขาใจขอมูลจากเร่ืองท่ีอาน
โดยอาศัยความรูและประสบการณเดิม หรือบทเรียนบทกอนๆ เพ่ือใหเขาใจเร่ืองท่ีอานแลวสามารถ
นําไปประยุกตใชได 
  มิลเลอร  (Miller, 1990, pp. 4-7)  ไดแบงความสามารถในการอานเขาใจความออกเปน  
4   ระดับ  ซ่ึงเหมือนกับแนวคิดของเซียฟอรด  และคนอ่ืนๆ ขางตนคือระดับแปลความและระดับ
ตีความสวนท่ีตางกันคือ 
                         1)  ระดับในการวิเคราะห  สรุปความ  เปนระดับความสามารถในการวิเคราะหและ
ประเมินเนื้อหาท่ีอาน  โดยสามารถแยกความแตกตางของขอมูลท่ีปรากฏในเนื้อหาท่ีอานไดวา  อะไร
คือขอเท็จจริง  ความเช่ือ  หรือความคิดของผูเขียน  และสามารถเปรียบเทียบเนื้อหาที่อานกับขอมูล
ท่ีพบจากแหลงอ่ืนๆ ได  ตลอดจนเขาใจภาษาเชิงอุปมา  อุปมัยท่ีผูเขียนนํามาใช  และยังสามารถ
บอกไดวาผูเขียนมีทัศนคติตอเร่ืองท่ีนําเสนออยางไร 
             2)  ระดับความคิดสรางสรรคเปนความเขาใจในระดับสูง  ซ่ึงผูอานสามารถ 
ทําความเขาใจเนื้อหาท่ีอานนอกเหนือจากส่ิงที่พบในบทอาน   เพื่อทําการสังเคราะหเนื้อหาในเรื่อง
ท่ีอานนั้นๆ 

  สรุปไดวาความสามารถในการอาน  คือ  ความสามารถของผูเรียนในการใชกระบวนการ
ทางความรู  ความคิด  และประสบการณเดิม  ทําความเขาใจในส่ิงท่ีอาน  จับใจความสําคัญของเร่ือง
ท่ีอาน  แปลความหมายได  ตีความได  สรุปเร่ืองจากท่ีอานได  ซ่ึงครูผูสอนควรคํานึงถึงระดับความสามารถ
ดวยวาตองการที่จะใหผูเรียนมีความสามารถในระดับใด  และจัดการเรียนการสอนอยางไรท่ีจะชวยให
ผูเรียนมีความสามารถในแตละระดับได 
  2.2.5  การประเมินผลการอาน 
               นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงการประเมินผลการอานวาประกอบดวยข้ันตอนตางๆ กัน  
ดังเชน  วาเลตต  และไดสิค  (Valette & Disick, 1972, p. 258; อางถึงใน  อัจฉรา วงศโสธร, 2538, หนา 15)  
กลาวถึงการประเมินผลการอานวาประกอบดวยข้ันตอนตอไปนี้ 
 1)  ข้ันกลไก  คือ  การอานออกเสียง 
 2)  ข้ันความจาํ คือ อานขอความและเขาใจความหมายจากท่ีไดเรียนและทองจําไว 
 3)  ข้ันถายโอน  คือ  การนําความรู  ความจาํมาใชในการอานขอความใหมๆ ใหเขาใจ 
 4)  ข้ันส่ือสาร  คือ อานโดยเสรี  เพื่อจับใจความสําคัญ และรายละเอียดตางๆ 
    5)  ข้ันวิพากษวิจารณ  คือ  ผูอานตองสามารถตีความ  เพือ่ใหเขาใจส่ิงท่ีผูเขียนมิได
กลาวถึงตรงๆ ผูอานตองมีความสามารถในการวิเคราะหและประเมินสาระได 
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  นอกจากนี้  อัจฉรา วงศโสธร  (2544, หนา 154–155)  กลาวไววา  การประเมินทักษะ การอาน
สามารถใชเกณฑกําหนด  ตามสวนประกอบของภาษาแบบแยกยอย  และเกณฑกําหนดความสามารถ
ในการรับสาร หรืออาจใชเกณฑท้ัง  2  แบบประยุกตเขาดวยกัน  โดยใหน้ําหนกัเกณฑแบบรวมมากกวา
เกณฑแบบยอยดังนี้ 
 1)  ความรูดานคําศัพท  สามารถเขาใจศัพทและสํานวนท่ีใช 
    2)  ความรูดานไวยากรณ   สามารถใชความรูดานไวยากรณในการทําความเขาใจ
เกี่ยวกับสรรพนาม  คําเช่ือมโยงของเน้ือความ  เชน  การใชคําสันธาน  คําบุพบท  ท่ีกําหนดหนาท่ี
ของภาษาวาเปนการขอรอง  เช้ือเชิญ  ขออนุญาต  เปนตน 
  เกณฑกําหนดความสามารถทางการอานแบบรวมจะเปนดังนี ้
  1)  ความสามารถเรียบเรียงความ  ไดแก  การอานแลวเขาใจความ  สามารถแสดง 
ความเขาใจ  โดยการตอบคําถามดวยถอยคําท่ีเรียบเรียงใหมโดยไดใจความเดิม  หรือเลือกตอบ  และ
เรียงลําดับขอความเปน  1, 2, 3, … ได 
 2)  ความสามารถอานขอมูลท่ีเปนรายละเอียด  สามารถโยงรายละเอียดท่ีเกี่ยวของกับ
ใจความสําคัญของเร่ืองไดวาเปนรายละเอียดสนับสนุน   หรือเปนรายละเอียดท่ีแยงกันเพื่อใหขอมูล
ตรงกันขามตลอดท้ังเขาใจความสัมพันธระหวางรายละเอียดดวยกัน 
 3)  ความสามารถอานจับใจความสําคัญ  คือ  สามารถระบุแกนเรื่อง  หัวเรื่องและ
ใจความสําคัญของเร่ืองท่ีอานได 
 4)  ความสามารถวิเคราะหและประเมินความสัมพันธของเนื้อความและสุนทรียศาสตร
ของการใชภาษา  คือ  สามารถใชความรูดานคําศัพท  ไวยากรณ   ความเขาใจส่ิงท่ีอาน  และความรู
เกี่ยวกับรูปแบบ  ลีลา  ภาษาท่ีใชในบทอานท่ีเปนตัวกระตุน  วิเคราะห  ประเมิน  และสรุปไดวา 
สาระท่ีอานนั้นเปนประเภทใด  ลีลาภาษาท่ีใชเปนทางการ  หรือไมเปนทางการ  เจตนา  ทัศนคติของ
ผูเขียนท่ีแฝงอยู  สามารถประเมินประสิทธิผลของบทอานนั้นไดวา  มีความชัดเจนเขาสูประเด็น
อยางไมออมคอม  และใชภาษาไดอยางกระชับหรือไม  ความสามารถระดับนี้เปนระดับสูง  ซ่ึงตองอาศัย
ความรูระดับตนๆ เปนพื้นฐาน 
       สรุปวา  การประเมินผลการอาน  เปนการตรวจสอบความรู  ความสามารถ  และ ความเขาใจ
ในดานคําศัพท  โครงสรางไวยากรณ  และการถายโอนจากเร่ืองท่ีอาน  เกณฑการประเมินทักษะการอาน   
สามารถใชเกณฑแบบแยกยอยหรือเกณฑแบบรวมหรือประยุกตท้ัง  2  แบบ  เขาดวยกัน  เพื่อใหครอบคลุม
วัตถุประสงคของการประเมินในดานการอาน 
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 2.2.6  ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการอาน 
 ทฤษฎีโครงสรางความรูเดิม  (Schema theory) 

     การศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีโครงสรางความรูเดิมต้ังอยูบนแนวคิดพื้นฐานท่ีวา  ในกรอบความคิด
หรือสมองของผูอานมิไดวางเปลา  หากแตบรรจุไวดวยความรูและประสบการณที่ไดสะสมเอาไว
ซ่ึงเรียกวาโครงสรางความรู  (schema)  เม่ือผูอานๆ ขอความใดๆ ขอความที่อานนั้นจะถูกนําไป
เปรียบเทียบหรือสัมพันธกับความรู  และประสบการณเดิมท่ีมีอยูแลว  เพื่อตีความหมายของขอความ
ท่ีอานนั้น  ทฤษฎีโครงสรางความรูใหความสําคัญแกพื้นความรูของผูอาน  (background  knowledge)  
โดยเช่ือวาพื้นความรูมีบทบาทสําคัญตอความเขาใจในการอาน  แตขณะเดียวกันก็ไมละเลยความสําคัญ
ของความรูดานภาษาแตอยางใด  
  ดังนั้น  การสอนอานตามแนวคิดทฤษฎีโครงสรางความรูเดิม  จึงเปนการสอนท่ีมีจดุมุงหมาย 
ใหผูเรียนเกิดความเขาใจในการอานโดยอาศัยพื้นความรูท่ีมีอยูบวกกับขอมูลท่ีนําเสนอไวในบทอาน 
(จิดาภา  ฉันทานนท, 2541, หนา 55)  มีนักการศึกษาหลายทาน  ไดกลาวถึงทฤษฎีโครงสรางความรู
ไวคลายๆ กันดังนี้ 
  นูแนน  (Nunan, 2001, p. 44; อางถึงใน อุษา  มะหะหมัด, 2548, หนา 38)  กลาววา  ทฤษฎี
โครงสรางความรูเปนทฤษฎีที่อธิบายถึงการจัดระเบียบความรูในสมอง  ประกอบดวยโครงสราง
ความรูเดิม  (schemata)  เรียงรายจัดอยูเปนกลุมตามความสัมพันธซ่ึงกันและกัน  โครงสรางความรูเดมินี้
มาจากประสบการณเดิมของผูอาน  และเปนเคร่ืองช้ีแนะผูอานในการทําความเขาใจบทอานอีกทั้ง
ยังชวยใหผูอานคาดเดาส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในบริบทท่ีกําหนดใหดวย 
  แอนเดอรสัน  และเพียรสัน  (Anderson & Pearson, 1984, p. 259; อางถึงใน  อุษา  มะหะหมัด, 
2552, หนา 38)  ไดสรุปความหมายของโครงสรางความรูไววา  เปนโครงสรางของความรู
ซ่ึงมีลักษณะเปนนามธรรมซ่ึงไดมาจากการสะสมของความรูและประสบการณของแตละบุคคล 
โครงสรางความรูมีลักษณะเปนนามธรรมเน่ืองจากการสะสมของความรูและประสบการณของ

แตละบุคคล  โครงสรางความรูมีลักษณะเปนนามธรรมเน่ืองจากเปนขอสรุปรวบรวมของกรณีเฉพาะตางๆ 
ของความรูและประสบการณในเร่ืองนั้นๆ โครงสรางความรูมีลักษณะเปนโครงสรางเนื่องจากความรู
และประสบการณท่ีไดรับมาแลวท้ังหมดจะตองถูกนํามาหลอมรวมเขาดวยกันเปนองคความรูเก็บไว

ในกรอบความคิด  เม่ือจะตองถูกนํามาใชจิตจะเปนผูกําหนดวาจะดึงองคประกอบของความรูและ
ประสบการณเร่ืองใดออกมาใช  โครงสรางความรูมีความสําคัญอยางยิ่งตอการแปลความหมาย 
เพราะโครงสรางความรูอันหมายถึงความรูและประสบการณเดิมของผูอานจะชวยใหผูอานแปลความหมาย

ของส่ิงท่ีอานตามความรูและประสบการณเดิมของตน 
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  โอบาห  (Obah, 1983, p. 129)  กลาวถึงความสําคัญของโครงสรางความรูวา  ถาผูอานไมมี
พื้นความรูเดิมเกี่ยวกับส่ิงท่ีอานแลว การเรียนรูส่ิงใหมจะเปนไปดวยความยากลําบากเพราะการสราง
ความเขาใจในการอานเปนการสรางความรูใหมโดยอาศัยความรูหรือประสบการณเดิมท่ีมีอยูเปนพื้นฐาน 
ขอเขียนใดๆ ก็ตามยอมเปนเพียงขอมูลทางภาษาท่ีผูเขียนสงสารมายังผูอาน  และผูอานจะตองสราง
ความหมายเพื่อใหเกิดความเขาใจโดยนําโครงสรางความรูเดิมของตนมาสัมพันธกับขอเขียนนั้นๆ 
   วิสาข  จัติวัตร  (2543, หนา 21)  กลาววาโครงสรางความรูเดิม  คือความรูท่ีสะสมไวจาก
ประสบการณ  แลวนํามาเก็บไวอยางเปนระบบตามลําดับข้ัน  ทุกคนจะมีโครงสรางความรูเดิม
แตกตางกันไปตามพื้นฐานเศรษฐกิจ สังคม เช้ือชาติ 
  สรุปไดวา  โครงสรางความรูเดิม  หมายถึง  ความรูที่ไดรับจากประสบการณเดิมที่มี    
การจัดเรียบเรียงไวตามลําดับเปนอยางดี  โครงสรางความรูเดิมของแตละบุคคลจะแตกตางกันไปตาม
ปจจัยทางสังคม  พื้นฐานทางดานเศรษฐกิจ  อายุ  เช้ือชาติ  และการศึกษา  การกระตุนดวยความรูเดิม 
จะมีสวนชวยใหผูอานพัฒนาทักษะการอานได  หากผูอานมีความรูในเร่ืองท่ีอานมากก็ยอมจะเขาใจ
ในส่ิงท่ีอานไดมาก  
 

2.3  เอกสารที่เกี่ยวของกับการสอนอานภาษาอังกฤษ ตามแนวการสอนเพื่อการส่ือสาร 
 

  2.3.1  แนวคิดทฤษฎีในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 
 ในการจัดการเรียนการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารนั้นมีนักการศึกษาหลายทานเสนอแนวคิด

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไวคลายๆ กัน  เชน 
  กุลยา  เบญจกาญจน  (2530, หนา 22)  กลาววา  การสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร  หมายถึง  
การสอนใหผูเรียนเรียนรูภาษา  โดยใชภาษาไดอยางเหมาะสมกับสถานการณมากกวาการเรียน
เพื่อสรางประโยคท่ีถูกตองทางไวยากรณเทานั้น  แตท้ังนี้ไมไดหมายความวาไวยากรณมีความสําคัญ
นอยลง  ความจริงแลวไวยากรณมีความสําคัญอยูซ่ึงสอดคลองกับความคิดเห็นของสุมิตรา  อังวัฒนกุล  
(2537, หนา 107)  ท่ีวาการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควรสอนใหผูเรียนสามารถนําภาษาไปใช
ในการส่ือสาร  หรือส่ือความหมายในสถานการณท่ีเหมาะสมกับสังคมไมควรสอนเฉพาะรูปแบบหรือ
โครงสรางไวยากรเทานั้น หลักการจัดการเรียนการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารดังท่ีสุมิตรา  อังวัฒนกุล 
(2537,  หนา 110-111)  กลาวไวดังตอไปนี้ 
    1)  ตองใหผูเรียนทราบจุดมุงหมายของการเรียน   และการฝกใชภาษาวา  กําลังทําอะไร   
เพ่ืออะไรท้ังนี้เพื่อใหการเรียนภาษามีความหมายกับผูเรียน  ใหผูเรียนรูสึกวาเมื่อเรียนแลวสามารถ
ทําบางส่ิงบางอยางเพ่ิมข้ึนไดเชนในทักษะการอาน  เม่ือเรียนหรือฝกแลวผูเรียนสามารถอานคําแนะนํา
วิธีใชอุปกรณบางอยางได  เปนตน 
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 2)  ตองสอนภาษาในลักษณะบูรณาการในชีวิตประจําวัน  เนื่องจากการใชภาษา
เพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจําวันตองใชทักษะหลายๆ  ทักษะรวมกัน  ดังนั้น  ผูเรียนควรไดฝกและ
ใชภาษาในลักษณะของทักษะรวมเชนเดียวกับชีวิตจริง 
 3)  ตองใหผูเรียนไดทํากิจกรรมการใชภาษาที่มีลักษณะเหมือนในชีวิตประจําวัน
ใหมากท่ีสุด  เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน  นอกจากน้ีในการทํากิจกรรม
การใชภาษา  ควรใหผูเรียนมีโอกาสเลือกใชขอความท่ีเหมาะสมกับบทบาท  และสถานการณดวย 
 4)  ตองใหผูเรียนไดฝกทํากิจกรรมหลากหลายรูปแบบ  เชน  กิจกรรมชองวางของขอมูล  
(information gap)  เกม  (game)  การแกปญหา  (problem solving)  การแสดงบทบาทสมมติ (role play)   
 5)  ตองใหความสําคัญกับการใชภาษา  (use)  มากกวาวิธีใชภาษา  (usage)  ดังนั้น  
ครูผูสอนไมจําเปนตองแกไขขอผิดพลาดของผูเรียนทุกคร้ัง  ควรแกเฉพาะท่ีจําเปน  เพราะอาจทําให
ผูเรียนขาดความม่ันใจ   และไมกลาใชภาษาในการทํากิจกรรมตางๆ  นอกจากนี้  ควรใหความสําคัญ
กับความคลองแคลวในการใชภาษา  (fluency)  เปนอันดับแรกภาษาที่ใชอาจไมถูกตองนัก
แตส่ือความหมายได  สวนความถูกตองของการใชภาษา (accuracy) ก็ควรคํานึงดวย 
 ฟนอคเซียโร  (Finocchiaro, 1982, pp. 145-146)  ไดกลาวถึง  จุดประสงคของการเรียนและ
การสอนในปจจุบันวา  เนนท่ีการพัฒนาความสามารถในการส่ือสาร ซ่ึงหมายถึง ความเหมาะสมและ
การยอมรับการใชภาษาในสถานการณทางสังคมท่ีใชอยู  แนวการสอนเพื่อการส่ือสาร  เปนแนวการสอน
ท่ีรวมท้ังทฤษฎีการส่ือสาร  ไวยากรณ  สถานการณและจิตวิทยามนุษยไวดวยกัน  นอกจากนี้ยังได
เสนอแนะแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารไวดังนี้ 

    1)  ควรวางแผนในการจัดประสบการณเรียน  ใหแกนักเรียนอยางรอบคอบ 
    2)  ควรวางแผนในการจัดสถานการณ  รวมทั้งอุปกรณที่จะชวยใหนักเรียนเขาใจ

ความหมายของเร่ืองท่ีนําเสนอใหมอยางแจมแจง 
    3)  ควรจัดบทเรียนแตละบทใหมีทั้งการฝกใหเปนนิสัย  และการฝกใชภาษา

อยางมีความหมายโดยใชกิจกรรมเพื่อการส่ือสาร 
     4)  ควรใชภาษาของนักเรียนใหนอยท่ีสุด  แตในบางคร้ังก็ควรตัดสินใจใชภาษาของ

นักเรียนในทันที เม่ือเห็นวา  จะชวยใหนักเรียนเขาใจขอมูลท่ีสําคัญบางประการไดอยางชัดเจนยิ่งข้ึน 
    5)  ควรรูวิธีการจัดใหนักเรียนฝกพรอมกันท้ังช้ัน  ฝกเปนกลุม  หรือฝกเปนรายบุคคล 
    6)  ควรมีความชํานาญในการสอนท่ีเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกเปนคู 
    7)  ควรจัดเตรียมการฝก  บทสนทนา  ตลอดจนบทความตางๆ เพื่อใหบทเรียน

มีหลายลักษณะ อันจะชวยเสริมเนื้อหาในบทเรียน  และชวยใหนักเรียนไดพัฒนาความสามารถ
ในการส่ือสาร 
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    8)  ควรมีความคลองตัวในการเตรียมตนฉบับ  สามารถนําเอาการฝกในหองปฏิบัติการ
มาประสานกับการจัดกิจกรรมในหองเรียนไดอยางเหมาะสม 

    9)  ควรมีความสามารถตัดสินใจไดวา นักเรียนในระดับตนควรจะใชกิจกรรมการอาน
อยางไร 

   10)  ควรจัดเตรียมบทเรียนสําหรับอาน  ท่ีจะชวยใหนักเรียนไดเพ่ิมพูนท้ังในดานความรู
และประสบการณ 

    11)  ควรจัดกิจกรรมการอาน  ท่ีจะชวยเพิ่มพูนความสามารถในการอานอิสระ
แกนักเรียน 

   12)  ควรสงเสริมใหนักเรียนเขาใจวัฒนธรรมของเจาของภาษาทั้งจากบทสนทนา
และการจัดกิจกรรมอยางเปนทางการ 

  13)  ควรสงเสริมใหนักเรียนมีความภาคภูมิใจในชาติ และภาคภูมิในในตัวเอง
ในขณะท่ีเรียนรู 

   14)  ควรเลือกใชส่ืออุปกรณท่ีจะชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับภาษาและ
ขอเท็จจริงดานวัฒนธรรมอยางมีประสิทธิภาพ 

    15)  ควรจัดการประเมินผลท่ีจะทําใหทราบถึงสัมฤทธิผลของนักเรียน  ความตองการ
ในการจัดสอนซอมในรายบุคคล รวมท้ังประสิทธิภาพในการสอนของตัวเอง 
    วิลเลียมส  (Williams, 1995,  p. 12)  ไดแสดงแนวคิดเกีย่วกบัการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร
ดังนี ้
      1)  ใหความสําคัญกับการใชภาษาอยางแทจริง และเนนการใชส่ือท่ีหลากหลาย 
                  2)  จัดภาระงานที่มีการสงเสริมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูเรียนกับผูเรียน  
และผูเรียนกับครูผูสอนใหความสําคัญในการใชขอมูลท่ีผูเรียนสามารถเขาใจได  (comprehensible 
input) 
     3)  เนนใหผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารโดยเฉพาะ
ในสถานการณท่ีคับขัน 
     4)  ไมเนนรูปแบบของภาษา  หรือไวยากรณซ่ึงรวมถึงไมมีการแกไขภาษาท่ีผูเรียน
ใชผิดเนนการสอนกฎเกณฑทางภาษาเพียงเล็กนอย 
     5)  ใหอิสระแกผูเรียนในการเลือกเนื้อหาที่จะเรียน 
   จากแนวคิดของนักการศึกษาท่ีกลาวมาขางตนพอสรุปไดวา  การสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร
มีจุดประสงคเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการใชภาษาเพื่อการส่ือสาร  (use)  โดยการใชภาษา
ไดอยางถูกตองเหมาะสมตามบุคคลสถานท่ีและโอกาส  ตลอดจนมีความรูในเร่ืองเก่ียวกับกฎเกณฑ
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ไวยากรณ  ซ่ึงเปนประโยชนในการตีความประโยค  หรือนําไปใชในการพูด  เขียน  ติดตอสื่อสาร
ไดอยางหลากหลาย   มีความคลองแคลวในการใชภาษา   (fluency)  และสามารถใชภาษา
ในสถานการณจริงได 
  2.3.2  หลักการสอนภาษาเพือ่การส่ือสาร 
  นักการศึกษาบางทาน ไดกลาวถึงหลักการเก่ียวกับการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารไวดังนี้  
มอรโรว  (Morrow, 1981, p. 126; อางถึงใน สุนทรี  ศุทธิวรรณรักษ, 2548, หนา 32)  ไดกลาวเสนอแนะ 
หลักการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารไวเพื่อใหครูผูสอนเลือกไปปรับใช  เปนหลักการของตนเองดังนี้ 
            1)  ผูเรียนตองรูวากําลังทําอะไร นั่นคือการเรียนรูที่จะทําอะไรบางอยาง  ถาผูเรียน
ตอบไดวาทําไมตองเรียนสิ่งนั้น เรียนไปเพื่ออะไร  เชน  การฟงพยากรณอากาศจากวิทยุ  การอาน
คําแนะนําเขียนจดหมาย  เขียนจองหองพักในโรงแรม  ถามทิศทางเปนตน  ผูเรียนจะตั้งใจปฏิบัติ
กิจกรรมท่ีครูจัดให  เพื่อท่ีตนเองจะสามารถทําอะไรบางอยางท่ีตองการเหลานั้นได 
            2)  สวนรวมท้ังหมดของภาษาสําคัญกวาสวนยอย  หลายสวนรวมกัน  ความเขาใจ 
ในการใชภาษาในสถานการณจริงเปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุด  ผูเรียนตองมีความเขาใจในการใชภาษาโดยรวม  
ท้ังหมดไมใชเขาใจในแตละสวนท่ีจะนํามาใชในการส่ือสารเทานั้น 
           3)  กระบวนการส่ือสารมีความสําคัญเทาเทียมกันกับรูปแบบของภาษา  การพัฒนา
ความสามารถในการสื่อสารนั้น  ควรจัดสถานการณใหใกลเคียงกับการสื่อสารจริงใหมากที่สุด  
ตามรูปแบบของการส่ือสารควรมีลักษณะดังนี้ 
 (1)  การเกิดชองวางของขอมูล  ในชีวิตจริงการส่ือสารระหวางคนสองคน  หรือ
มากกวานี้จะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือ ฝายหนึ่งตองการขอมูลของอีกฝายหนึ่ง  ดังนั้น  ครูผูสอนควรจัดกิจกรรม
ในลักษณะท่ีใหผูเรียนไดใชภาษาในการส่ือสาร  แลกเปล่ียนขอมูลซ่ึงกันและกัน 
 (2)  ในการส่ือสารจริงผูพูดมีสิทธ์ิเลือกใชถอยคําท่ีจะส่ือสาร  เลือกรูปแบบของ
ภาษาท่ีเหมาะสมกับส่ิงท่ีจะพูด  ดังนั้นครูผูสอนควรจัดกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกใชภาษา
ตามตองการ 
 (3)  ขอมูลยอนกลับในการสื่อสารกันนั้นผูพูดมีจุดมุงหมายอยูในใจแลว  วาตน
ตองการจะพูดอะไร  เพ่ือใหเกิดผลอยางไร  ดังนั้นถาไดรับการโตตอบจากคูสนทนาตรงกับส่ิงตองการ 
ก็หมายความวา  การส่ือสารประสบผลสําเร็จ 
            4)  การเรียนรูเกิดจากการปฏิบัติ   การเรียนรูจะเกดิข้ึนไดจากการไดปฏิบัติจริง  ดังนั้น
ครูผูสอนควรจัดกิจกรรมเพ่ือใหนกัเรียนไดฝกปฏิบัติ 
           5)  ความผิดพลาดท้ังหลายไมใชความผิดเสมอไป  ครูผูสอนควรใหกําลังใจแกผูเรียน 
ความผิดพลาดทางไวยากรณ  และการออกเสียง  ควรใหโอกาสผูเรียนในการเรียนรูท่ีจะปรับปรุง
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ขอผิดพลาดเหลานั้น  สวนขอผิดพลาดเล็กๆ นอยๆ ท่ีไมเปนอุปสรรคตอการส่ือสารควรปลอยให
ผานไปกอน  เพื่อชวยใหผูเรียนเกิดความมั่นใจในการใชภาษา 
  กลาวโดยสรุป  การสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารเปนการมุงหวังใหผูเรียนใชภาษาไดอยางแทจริง 
ใชไดเหมาะสม  ผูเรียนมีความเขาใจสถานการณโดยรวมและรูจักที่จะใชภาษาถึงแมอาจจะมี
ความผิดพลาดบาง 
 2.3.3  หลักการสอนอานตามแนวการสอนเพื่อการส่ือสาร 
  การอานเปนกระบวนการหน่ึงของการส่ือสาร  ดังนั้น  การสอนอานจึงควรมุงเนนใหนักเรียน
มีสมรรถวิสัยในการส่ือสารดานการอานคือ  การที่ผูอานสามารถเขาใจขอความและสามารถนําขอความ
ท่ีอานแลวเขาใจมาใชใหเปนประโยชน  ดังนั้นจุดประสงคของการเรียนการสอนอานเพ่ือการส่ือสาร 
คือการใหนักเรียนมีสมรรถวิสัยในการอานเพื่อท่ีจะนําไปใชจริงในชีวิตประจําวันดวย  หลักการน้ี
การสอนอานจึงควรใหนักเรียนมีจุดมุงหมายในการอานทุกคร้ัง  โดยการสรางวัตถุประสงคในการอาน
ใหนักเรียนและเพ่ือใหการอานบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว  วัตถุประสงคท่ีตั้ง  ควรเปนวัตถุประสงค
ท่ีนักเรียนปฏิบัติได  (อรุณี  วิริยะจิตรา, 2531, หนา 15)  ซ่ึงความเห็นนี้สอดคลองกับ สุมิตรา  อังวัฒนกุล  
(2537, หนา 178)  ท่ีกลาววา  การอานเพื่อการส่ือสารเปนการอานเพื่อวัตถุประสงคใดวัตถุประสงคหนึง่
ท่ีนอกเหนือจากการอานเพ่ือการศึกษาตัวภาษา  เพราะในชีวิตจริงการอานส่ิงตางๆ เชน  การอาน
หนังสือพิมพ  ปายประกาศ  โฆษณา  หรือแมแตนวนิยายผูอานไมไดสนใจตัวภาษาหากแตสนใจ
สาระท่ีไดรับจากการอานมากกวาหลังจากนั้นก็อาจมีการแสดงออกตอส่ิงท่ีอานในรูปแบบตางๆ เชน 
เม่ืออานพบประกาศรับสมัครงาน  ก็อาจเขียนจดหมายไปสมัคร หรือเขียนเลาเร่ืองความสนุกสนาน
ท่ีไดรับจากการอานนวนิยาย  ดังนั้นจึงกลาวไดวา สวนสําคัญของการอานเพื่อการส่ือสารจึงอยูท่ี
จุดมุงหมายในการอาน  ซ่ึงผูอานแสดงออกมาหลังจากมีปฏิสัมพันธกับสาระเน้ือหาที่ไดรับ  ท้ังนี้
สอดคลองกับไวท  (White, 1981,  pp. 87-88)  ท่ีวาเหตุผลในการอานข้ึนอยูกับจุดมุงหมายในการอาน
มากกวามุงเนนที่ตัวภาษา  ผูอานตองใชความสามารถที่จะเขาใจและตีความสิ่งที่ผูเขียนตองการ
ส่ือความหมายไดตรงตามจุดประสงคของผูเขียนท่ีแสดงออกทางขอความนั้นมากกวาการอานตัวภาษา  
ดังนั้นในการเรียนการสอนอานจึงควรใหนักเรียนฝกคนหาเนื้อหา หรือความหมายของขอความท่ีอาน  
ไมใชอานเพื่อเรียนรูตัวภาษาท่ีใชในการเขียน  เชนเดียวกับสุภัทรา  อักษรานุเคราะห  (2532, หนา 84) 
ท่ีแสดงความคิดเห็นวา  การอานเพื่อการสื่อสารนั้นเนนใหผูอานมีเหตุผลในการอานคือ  รูวาอาน
เพ่ือจุดประสงคอะไร  เชน  อานเพื่อจะแกปญหา  อานเพื่อถอดความออกเปนภาพ  นอกจากนี้การอาน
ยังเปนบันไดไปสูการทํากิจกรรมตางๆ ท่ีตองใชทักษะ ฟง  พูด  เขียน  และการแลกเปล่ียนขาวสาร 
ซ่ึงแสดงใหเห็นวาผูเขียนส่ือสารกับผูอานในลักษณะเดียวกับผูพูดส่ือสารกับผูฟงหรืออาจกลาวไดวา 
ผูอานกับผูเขียนมีปฏิกิริยาโตตอบกันอยางเงียบๆ ท้ังนี้  ผูฟงหรือผูอาน  สามารถทํานายไดวาผูเขียน
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หรือผูพูดจะส่ือความหมายอะไรตอ  โดยอาศัยความรูเกี่ยวกับรหัสและปรากฏการณท่ีนาจะเกิดข้ึน  
ความรูเกี่ยวกับเร่ืองท่ีอานและความรูเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางเร่ืองท่ีกําลังส่ือความหมายกับ

ขอเท็จจริงตางๆ ท่ีปรากฏมาชวยการสอนอานตามแนวการสอนเพ่ือการส่ือสารมุงเนนความสําคัญ
ไปที่ตัวผูเรียน  ผูสอนจําเปนตองเขาใจขั้นตอนการสอนภาษาตามแนวการสอนเพ่ือการสื่อสาร   
รูความแตกตางระหวางข้ันตอนการสอนและลําดับการสอน  พรอมท้ังเปาหมายของการจัดกิจกรรม
ในแตละข้ันตอนเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีตอเนื่องและบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวในหลักสูตร

ดังท่ี วิสาข  จัติวัตร  (2543, หนา 49-52)  ไดเสนอหลักการสอนอานตามแนวการสอนเพ่ือการส่ือสาร
สามารถสรุปไดดังนี้ 

        1)  การสอนท่ีเนนทักษะระดับสูงลงไปสูทักษะระดับพื้นฐาน  กลาวคือผูอานตองเขาใจ
ความหมายรวมๆ ของบทอานกอนท่ีจะทําความเขาใจในรายละเอียดตามข้ันตอนตอไปนี้ 
 
 ศึกษาโครงรางของบทอาน            สรางสมมติฐาน               เตรียมการคาดหวังลวงหนาวาจะหา 
โดยสังเกตหัวขอเร่ือง                     เกี่ยวกับเนื้อหา              ขอมูลมายืนยนัสมมุติฐานท่ีตั้งข้ึนจาก                                
ความยาว รูปภาพและ                     และหนาท่ีทางภาษา       แหลงใดโดยอาศัยความรูเดิมท่ีมีเกีย่วกับ  
ลักษณะตัวพิมพ                                                                      ลักษณะของโครงสรางเร่ืองนั้นๆ 
     
อานคร้ังท่ีสองให             ทํานาย                     หาขอมูลมา                 อานคราวๆ ตลอดบทอาน 
ละเอียดอีกคร้ัง               เนื้อหาตอไป           ยืนยัน    
                                                            หรือแกไขสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 

ภาพ 1  แบบจาํลองของแนวการสอนอานเพื่อการส่ือสาร 
(ท่ีมา : วิสาข  จัติวัตร, 2543, หนา 49)   
 

 2)  ทักษะการอาน  เปนกระบวนการคิดท่ีผูอานตองใชความคิดท่ีวองไว  (active process)    
ความสามารถในการอานตามแนวการสอนเพ่ือการส่ือสารแบงออกเปน  2  ระดับ  คือ  (1)  ความเขาใจ 
(comprehending)  ซ่ึงตองอาศัยความสามารถทางไวยากรณ และโครงสรางภาษาเพื่อแปลความหมาย
โดยตรงของประโยค  (2)  ความสามารถในการตีความหมาย  (interpreting)  ซึ่งเปนความสามารถ
ในการตีความหมายของประโยคตางๆ โดยการอนุมานความจากความสัมพันธของประโยค  ผูที่มี
ความสามารถในการอานเพื่อการส่ือสารตองมีความสามารถท้ัง 2 ระดับและตองใชความคิดท่ีวองไว
เนื่องจากตองตีความหมาย  คาดการณลวงหนาและตองต้ังคําถามกับตนเองตลอดเวลา  (Widdowson, 
1978,  p. 173) 
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       3)  บทอานเปรียบเสมือนบทสนทนาระหวางผูอานกับผู เขียน   กลาวคือ
ในขณะที่กําลังเขียนเรื่อง  ผูเขียนสามารถสวมบทบาทเปนผูอาน และนึกถึงคําถามตางๆ ที่คาดวา
ผูอานนาจะถามผูเขียน  ดังนั้นผูเขียนจึงสามารถเขียนขอความท่ีเปรียบเสมือนการโตตอบคําถามของ
ผูอานซ่ึงทําใหการอานมีความคลายคลึงกับการพูด 
       4)  การออกแบบประมวลการสอนเกี่ยวกับการอาน  ควรเนนความตองการของ
ผูเรียนเปนสําคัญ  ท้ังนี้เนื่องจากการอานตามแนวการสอนเพ่ือการส่ือสารความสําคัญอยูท่ีเหตุผลหรือ
จุดมุงหมายในการอาน  ซึ่งผูอานยอมมีเหตุผลในการอานแตกตางกันเชน  ฝกทักษะในการอาน
แบบเฉพาะเจาะจง  (scanning)  เพื่อหาขอมูลเกี่ยวกับรายชื่อนักฟุตบอลใชทักษะอานแบบคราวๆ 
ไปอยางรวดเร็ว  (skimming)  เพื่อรูขอมูลอยางคราวๆ หรืออานแบบวิจารณ  (critical  reading)  
เม่ืออานตําราเพื่อพัฒนาสติปญญา 

       5)  การสอนควรเนนการส่ือสารอยางมีความหมาย  วิธีสอนอานเพื่อการส่ือสาร
จึงเนนเทคนิคดังตอไปนี ้  

    (1)  การเติมขอมูลท่ีขาดหายไป  (information  gap) 
 (2)  การอานเพื่อแกปญหา  (problem  solving) 
 (3)  การอานเพื่อถายโอนขอมูล  (information  transfer) 
        6)  บทอานที่นํามาใชสอนตองเปนเอกสารจริง  (authentic material)  นักทฤษฎี
ท่ีเชื่อในแนวการสอนอานเพื่อการส่ือสาร  มีแนวคิดวาบทอานควรมีลักษณะที่เปนเอกสารจริง

ซ่ึงใชในชีวิตประจําวันเชน  โฆษณา  ขาว  ปายประกาศ  เปนตนท้ังนี้เพื่อสนองความตองการของผูเรียน  
การนําเอกสารจริงมาใชไมควรแกไขใหภาษางายข้ึนสรุป  หรือยอทําใหขอความผิดไปจากเดิม  
ท้ังนี้เพราะในชีวิตจริงไมมีใครมาปรับระดับความยากงายให ผูเรียนจึงตองเตรียมพรอมทีจะอานเอกสาร
ท่ีอาจมีระดับความยากงายตรงตามความเปนจริง 
  7)  แบบฝกอานไมควรมุงท่ีจะทดสอบความเขาใจในการอาน  แตควรชวยทําใหผูอาน
เขาใจขอความดีข้ึนเชน  แบบฝกหัดในรูปของตาราง  แผนภูมิ  แผนท่ี  กราฟ  รูปภาพซ่ึงจะชวยใหผูอาน
สามารถสรุปใจความสําคัญของเร่ืองท่ีอานใหเขาใจบทอานดีข้ึน 
  8)  การสอนทักษะอาน  ไมควรแยกสอนจากทักษะอ่ืน  เนื่องจากทักษะการฟง  พูด  
อาน  เขียนเปนทักษะท่ีสัมพันธกันในชีวิตจริง 
  สรุปไดวา  การสอนอานเพื่อการส่ือสาร  มุงเนนท่ีเหตุผลหรือจุดมุงหมายในการอานของ
ผูเรียนเปนสําคัญ โดยการจัดกิจกรรมการอานที่หลากหลายเพื่อสนองตอบจุดประสงคในการอาน
ท่ีแตกตางกัน  และเพื่อพัฒนาความสามารถในการอานและเตรียมความพรอมใหผูอานท่ีจะอานเอกสาร
ท่ีอาจจะมีระดับความยากงายตรงตามความเปนจริง 
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  2.3.4  ขั้นตอนการสอนอานตามแนวการสอนเพื่อการส่ือสาร 
   ปจจุบันนี้วิธีการสอนอาน  ท่ีสามารถทําใหผูเรียนนํามาใชในสถานการณจริง  และส่ือสาร
กับบุคคลอ่ืนๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  คือ  การสอนอานตามแนวการสอนเพื่อการส่ือสาร สุคนธ  
สินธพานนท  และคนอ่ืนๆ (2545, หนา 263)  กลาววา  การจัดการเรียนรูท่ีมุงเนนการพัฒนาความสามารถ
ทางดานภาษาเพื่อใหผูเรียนใชส่ือความหมายไดถูกตองตามสถานการณจริง  คือ  การอานเพือ่การส่ือสาร 
ในการสอนอานตามแนวการสอนเพ่ือการสื่อสารนั้น  สามารถจัดกิจกรรมไดตามขั้นตอนดังนี้  
(สุมิตรา  อังวัฒนกุล,  2540, หนา 178-179)   

  1)  กิจกรรมกอนการอาน  (pre- reading activities)  เปนการสรางความสนใจ และ 
ปูพื้นความรู ในเร่ืองท่ีอานตวัอยางกิจกรรมในขั้นนีไ้ดแก 
    (1)  ใหคาดคะเนเร่ืองท่ีจะอาน  เปนการกระตุนใหผูเรียนคิดถึงความรูเดิม 
แลวนํามาสัมพันธกับเร่ืองท่ีอาน  การคาดคะเนอาจจะผิดหรือถูกก็ได 
   (2)  ใหเดาความหมายของคําศัพทจากปริบท  โดยดูจากประโยคขางเคียง  หรือ 
จากรูปภาพ  และการแสดงทาทาง 
  2)  กิจกรรมระหวางการอาน  (while –reading  activities)  เปนการทําความเขาใจ
โครงสรางและเนื้อความในเร่ืองท่ีอาน  กิจกรรมในข้ันนี้ไดแก 
 (1)  ใหลําดับเร่ืองโดยใหตัดเร่ืองออกเปนสวนๆ (strip story)  อาจจะเปนยอหนา 
หรือเปนประโยคก็ได  แลวใหผูเรียนในกลุมลําดับขอความกันเอง 
 (2)  เขียนแผนผังโยงความสัมพันธของเนือ้เร่ือง  (semantic mapping)   
  (3)  เติมขอความลงไปในแผนผังของเน้ือเร่ือง  (graphic organizer) 
 (4)  เลาเร่ืองโดยสรุป 
  3)  กิจกรรมหลังการอาน (post-reading activities) เปนการตรวจสอบความเขาใจของ
ผูเรียนกิจกรรมที่ทําอาจจะเปนการถายโยงไปสูทักษะอ่ืนๆ เชน  ทักษะการพูด  และการเขียนก็ไดโดย
    (1)  ใหแสดงบทบาทสมมุติ 
      (2)  ใหเขียนเรื่อง หรือเขียนโตตอบ  เชน  เขียนจดหมาย  เขียนบทสนทนา  
เขียนแบบฟอรม  วาดรูป  เปนตน 
    (3)  พูดแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับเร่ืองท่ีอาน 
   นอกจากนี้  เดวีส  และคนอ่ืนๆ (Davies, et al, 1990, p. 101)  ไดเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรม
การอานเพ่ือการส่ือสารวา  เนื้อหาท่ีนํามาสรางเปนภาระงาน  หรือกิจกรรม  ควรมีความหลากหลาย   
เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูสถานการณของเนื้อหา  และไดสํารวจหรือทํานายเนื้อหาท่ีจะเรียน
มากกวาท่ีจะใหอานทีละบรรทัด  รวมท้ังฝกใหเดาความหมายจากขอความในบริบทภาษา  และ

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



30 
 

ทาทางดวย กิจกรรมกอนการอานควรใหผูเรียนไดจับคู  เลนเกมคําศัพท  สวนข้ันการดําเนินกิจกรรม
ผูเรียนจะไดเรียนรูลีลา และ หนาท่ีของภาษา  จากนั้นเปนข้ันทบทวนการอานเพื่อใหทราบเร่ืองคราวๆ 
(skimming)  และการอานเพื่อหาขอมูลเฉพาะ  (scanning)  แลวใหผูเรียนทํานายแลวทํากิจกรรม  
การถายโอนขอมูลโดยการพูดและโดยการเขียน  การใชคําถามตามแนว   การสอนแบบดั้งเดิม  เชน 
คําถามที่ตอบดวย  Yes / No  หรือ  True / False  แบบมีตัวเลือกใหเลือกตอบ  และแบบเติมคํา  
ควรนํามาใชเพื่อเปนคําถามนํา  เพราะถือวาเปนเทคนิคท่ีมีประโยชน  กิจกรรมหรือภาระงานควรกระตุน
ใหผูเรียนนําความรูเดิมมาใชในการอานดวย 
    สรุปไดวา  การสอนอานตามแนวการสอนเพ่ือการส่ือสาร  จะมี  3  ข้ันตอน  คือ  ข้ันกอน
การอาน  ข้ันระหวางอาน  และข้ันหลังอาน  ซ่ึงการสอนอานวิธีนี้จะมีแนวคิดและเทคนิคตางๆ ท่ีมี
ประโยชนตอการสอนอานภาษาอังกฤษอยางมาก  ผูวิจัยจึงนําเอาข้ันตอนการสอนอานดังกลาวมาใช
ในงานวิจัยนี้  ซ่ึงการสอนอานวิธีนี้ทําใหผูเรียนมีจุดมุงหมายในการอานแตละกิจกรรมที่นํามาใชสอน
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน  ทําใหผูเรียนมีความกระตือรือรนเห็นถึงประโยชนและคุณคาของการอาน 
เพราะสามารถนําไปใชไดจริง  
  2.3.5  กิจกรรมการอานเพ่ือการส่ือสาร 
  กิจกรรมการสอนอานถือวาเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหการเรียนการสอนบรรลุผลสําเร็จ

ตามท่ีคาดหวังไว  กิจกรรมท่ีใชในการสอนอานเพื่อการส่ือสาร  ควรมุงเนนใหนักเรียนไดมีการพัฒนา
ความสามารถในการอานเพื่อสื่อความหมายในชีวิตประจําวัน  โดยอาศัยหลักการขอภาษาศาสตร
เชิงสังคมวิทยาท่ีวาดวยเนื้อหาในปริบทและวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันในแตละชุมชน  กระบวนการสอน
ตามวิธีนี้จะเนนปฏิสัมพันธในการใชภาษาระหวางผูสอนผูเรียนและระหวางผูเรียนกับผูเรียนเปนสําคัญ  
เนื้อหาท่ีจัดข้ึนเปนบทเรียนควรเปนปริบททางภาษาเปนธรรมชาติ  เปดโอกาสใหผูเรียนไดลองผิด
ลองถูก และแกไขขอบกพรองดวยตนเอง  โดยมีผูสอนคอยแนะนําชวยเหลือ  กิจกรรมดังกลาวไดแก  
กิจกรรมกลุมยอย  กิจกรรมคู  เพื่อฝกใหผูเรียนทํางานรวมกันแกปญหาในเร่ืองท่ีอาน  (ศศิวิมล  กังล่ี,  
2544, หนา 40)  
  จากแนวคิดและทฤษฎีการอาน  วิสาข  จัติวัตร  (2543, หนา 52-58)  ไดสรุปกลยุทธ  (strategies) 
และกิจกรรมการสอนอานตามแนวการสอนเพื่อการส่ือสาร  ดังนี้ 
  1)  กอนการอานขอความใด  ๆผูอานควรทํานายขอความท่ีจะอานลวงหนา  จากหัวขอเร่ือง 
หัวขอยอย  โดยใชความรูของตนท่ีมีอยูเกี่ยวกับเร่ืองนั้นๆ 
  2)  ผูอานควรมีจุดประสงคในการอาน  เชน  อานเพื่อหาขอมูลบางอยางโดยใชเทคนิค  
scanning  กวาดสายตาอานอยางรวดเร็วเพื่อหาขอความท่ีตองการ  ท้ังนี้ผูเขียนอาจต้ังคําถามและ
ปญหาใหผูอานกอนท่ีจะอานขอความเพื่อใหผูอานมีวัตถุประสงคในการอาน 
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  3)  การตีความหมายของศัพทยากจากขอความในบริบท  (context)  โดยผูอาน
อาจจะอนุมาน  (infer)  ความหมายของศัพทไดจากคําที่มีความหมายคลายกัน  คําที่มีความหมาย
ตรงกันขาม  โครงสรางของคํา  และจากประสบการณของผูอาน 
  4)  ผูอานควรทราบความสัมพันธของประโยคตางๆ และโครงสรางของยอหนาท่ีอาน
โดยใชความรูเกี่ยวกับศัพท  ไวยากรณ  และคําท่ีใชเช่ือมประโยคตางๆ  
 5)  การจัดหาบทอานตามแนวการสอนเพื่อการส่ือสารท่ีแปลกใหมและชวยใหผูอาน
เขาใจขอความท่ีอานไดดียิ่งข้ึน  คือ  การถอดถายขอมูลท่ีอานในรูปแบบตางๆ ดังนี้ 
   (1)  การถายโอนขอมูลจากขอความท่ีอานมาเปนแผนผัง   ตาราง  แผนท่ี  รูปภาพ  
แผนภูมิ  เปนตน 
   (2)  การถายโอนขอมูลจากแผนผัง  ตาราง  แผนท่ี  แผนภูมิ  และรูปภาพ  มาเปน
ขอความภาษาอังกฤษ 
   (3)  การยอขอความท่ีอานในรูปของตารางหรือยอหนาส้ันๆ 
            (4)  การอานเพ่ือแกปญหาใชหลัก  jigsaw reading  คือ  ผูอานพยายามอาน
เพื่อหาขอมูลมาประติดประตอกันเพื่อแกปญหาบางอยาง 
   แกลโลเวย  (Galloway, 1993, pp. 2-4)  ไดเสนอแนะกิจกรรมที่ควรนําไปใชในการฝกอาน
เพื่อการสื่อสาร  ควรนําเอกสารจริงมาใชในการเรียนการสอนเพื่อเปนการเปดโอกาสใหผูเรียน
ไดฝกใชภาษาภายใตสถานการณที่สมจริง  โดยกิจกรรมนั้นครูผูสอน  อาจจัดใหผูเรียนถามตอบ
แลกเปล่ียนขอมูลกัน  และอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
  หยาง  และเชยง  (Yang & Cheung,  2003,  pp. 17-18)  ไดกลาวถึง  แนวคิดสําคัญของ  
การสอนอานเพื่อการส่ือสารดังนี้ 
    1)  กิจกรรมไมควรเนนโครงสรางทางไวยากรณ  แตเนนความสามารถทางการใชภาษา  
ในการส่ือสารไดอยางมีความหมาย  ครูผูสอนควรอธิบายใหผูเรียนทราบถึงจุดประสงคของการทํา
กิจกรรม   เพื่อใหการทํากิจกรรมนั้นประสบผลสําเร็จตรงตามเปาหมายท่ีวางไว 
  2)  กิจกรรมควรนํามาจากเอกสารจริง  และกิจกรรมนั้นจะตองจัดใหสอดคลองกับ
อายุ  สภาพแวดลอม  และความสนใจของผูเรียน 
  3)  ครูผูสอนตองรูสึกอิสระในการปรับเปล่ียนกจิกรรมในหนังสือแบบเรียน 
  4)  กลวิธีการฝกตามรูปแบบท่ีกําหนดไวไมควรใชแตกับกิจกรรมคู  หรือกลุมเทานั้น 
  5)  กิจกรรมควรจะสรางความเพลิดเพลินใหแกผูเรียน 
                เรฟเวล  (Revell, 1979, pp. 87-90)  ไดเสนอเทคนิคบางประการท่ีสามารถนํามาใชรวมกับ
การจัดกจิกรรมการส่ือสาร  ดังนี ้
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 1)  การเนนใหนักเรียนเขาใจ   และรูจักการใชกิริยาทาทาง  เพราะการส่ือความหมาย
ในชีวิตจริงนั้น  มีท้ังการแสดงออกทางวาจา  กิริยา  ทาทาง  รวมทั้งน้ําเสียงซึ่งแฝงในอารมณ  และ
ความรูสึกดวย 
     2)  การนําส่ือของจริงมาชวยสอน  เชน  ขาวจากหนังสือพิมพ  บทความจากวารสาร       
แผนท่ี  รายการอาหาร  ตารางตางๆ  การตูน  เปนตน 
  3)  ใชบัตรท่ีกําหนดบทบาทใหนักเรียนแสดง  โดยใหนักเรียน  2  คน  ไดรับบัตร
ท่ีแสดงรายละเอียด หรือบทบาทท่ีไมเหมือนกัน  เขาจะไมทราบลวงหนา  คูสนทนาจะพูดอะไร 
  4)  ใหนักเรียนสนทนารูปแบบตางๆ ท้ังที่เปนบทสนทนาเพื่อนันทนาการ (recreational  
dialogue)  หรือบทสนทนาท่ีกําหนดให  (scripted  dialogue)  ใหนักเรียนไดฝกสนทนา 
 5)  การใชคําถาม  (Yes / No question)  เพื่อถามความเขาใจเรื่องที่ฟง  และควรใช 
Wh  question  เม่ือนักเรียนมีความเขาใจดีพอแลวใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นของตัวเอง 
   จากแนวคิดของนักการศึกษาดังกลาวขางตน  พอสรุปไดวา  ลักษณะของการจัดกิจกรรม
การสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารนั้น  เนนใหผูเรียนไดฝกใชภาษาอยางมีความหมาย  ไมไดมุงเนนตรวจสอบ
ความเขาใจอยางเดียว  เนื้อหาท่ีนํามาสรางเปนกิจกรรมควรมีความหลากหลายเพื่อเปดโอกาสใหผูเรียน
ไดเรียนรูสถานการณของเนื้อหา  โดยวิธีส่ือสารผานการปฏิสัมพันธ  สงเสริมใหผูเรียนไดรับประสบการณ  
โดยใชกระบวนการเรียนรูในช้ันเรียนเช่ือมระหวางการเรียนภาษาในช้ัน  และการใชภาษานอกหองเรียน 
  2.3.6  ภาระงานการสอนอานตามแนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร 
 การสรางภาระงานเพ่ือการส่ือสาร  (communicative  task)  มุงเนนใหผูเรียนฝกปฏิบัติกิจกรรม 
เพื่อใหเกิดความเขาใจทางภาษา  สามารถถายโอนภาษาท่ีไดรับจากการฝกในช้ันเรียนไปใชประโยชน
ในชีวิตประจําวันดังท่ี  (Nunan, 2001, p. 10)  ไดสรุปความหมายของภาระงานเพื่อการส่ือสารวาหมายถึง 
ช้ินงานในช้ันเรียนท่ีเกี่ยวของกับผูเรียนในดานเสริมสรางความเขาใจสามารถปฏิบัติได  ผลิตภาษาได 
และสรางปฏิสัมพันธโดยใชภาษาเปาหมายโดยใหความสําคัญกับความหมายทางภาษามากกวารูปแบบ

ภาษา  ภาระงานเพื่อการส่ือสารตองมีความสมบูรณในตัวเองและประกอบดวยสถานการณท่ีส่ือสารได
ในตัวเอง  กิจกรรมตางๆ แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธในรูปลักษณท่ีหลากหลาย ผลสัมฤทธ์ิหรือ
ผลลัพธของภาระงาน  (task outcome)  เปนปจจัยสําคัญ ซ่ึงประเมินผลไดจากการปฏิบัติงานของผูเรียน  
(Skehan, 1996, pp. 38-39) 
  นอกจากนี้ ริชารด  แพลทท  และวีเบอร  (Richards, Platt & Weber, 1986, cited in  Nunan, 2001,  
p. 6)  กลาวสอดคลองกันวา  ภาระงาน  หมายถึง กิจกรรมใดๆ ที่กอใหเกิดกระบวนการและ
ความเขาใจภาษา  ดําเนินไปตามจุดประสงคท่ีชัดเจนมีข้ันตอนการดําเนินงานเฉพาะเจาะจง  และ
แสดงผลการปฏิบัติงานของผูเรียน  เชน  การเขียนแผนท่ีขณะฟงเทป  การฟงคําส่ังแลวออกคําส่ังได 
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                 จากความหมายของภาระงานที่กลาวมาพอสรุปไดวา  ภาระงานเพื่อการสื่อสาร
หมายถึง  กิจกรรมตางๆ ที่มีวัตถุประสงคแนนอนและมีความสมบูรณในตัวเอง  เปนกิจกรรม
ท่ีปฏิบัติไดในช้ันเรียนและสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูภาษา  สามารถผลิตและสรางสรรคภาษา
โดยสามารถถายโอนภาษาไปใชใหเปนประโยชนในชีวิตประจําวันได  เนนการใชภาษาในสถานการณ
ท่ีมีความหมายมากกวากฎเกณฑไวยากรณ  เนื่องจากแนวคิดหลักของทฤษฎีการสอนอาน
เพ่ือการส่ือสารท่ีวา  ผูเรียนสามารถเรียนรูภาษามากขึ้นถามีความสนใจในเนื้อหาที่เรียน  ภาระงาน
ท่ีสงเสริมการใชภาษาเพ่ือการส่ือสารพึงมีองคประกอบของการสรางภาระงานเพื่อการส่ือสาร  6  ประการ  
ไดแก  วัตถุประสงค  ขอมูลของภาษา  กิจกรรมการเรียนรู  บทบาทของครูผูสอนบทบาทของผูเรียน  
และสถานการณในการเรียนการสอนดังภาพ 
 

องคประกอบของภาระงานเพ่ือการส่ือสาร 
        นูแนน (Nunan,  2001, p. 48)  กลาววา  ภาระงานเพื่อการส่ือสารมีองคประกอบดังตอไปนี้ 
 
   วัตถุประสงค (goals)       บทบาทของครู (teacher role) 
 
   ขอมูลทางภาษา (input)               ภาระงาน           บทบาทของผูเรียน (learner role) 
        (task) 
   กิจกรรม (activities)              สถานการณ (settings) 
 
 
ภาพ 2  องคประกอบของภาระงานตามแนวคิดของนแูนน  (Nunan) 
(ท่ีมา : Nunan,  2001,  p. 48) 
  

 1)  วัตถุประสงค  (goals)  หมายถึง  จุดมุงหมายกวางๆ ของภาระงานการเรียนรู
วัตถุประสงคเปนจุดเช่ือมความสัมพันธระหวางภาระงานและหลักสูตร  วัตถุประสงคอาจเกี่ยวของกับ
ผลลัพธของภาระงาน  เชน  ดานการส่ือสาร  จิตพิสัย  หรือพุทธิพิสัยหรืออาจจะสะทอนใหเห็นถึง
คุณลักษณะทางพฤติกรรมของครูผูสอนและผูเรียนโดยตรงในการเรียนการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร

มีวัตถุประสงคเชิงส่ือสาร  3  ดาน  ไดแก 
  (1)  เพื่อมุงสงเสริมปฏิสัมพันธระหวางบุคคล  โดยอาศัยหลักการแลกเปล่ียนขอมูล

ซ่ึงกันและกัน  แลกเปล่ียนแนวคิด  และเปล่ียนความคิดเห็น ทัศนคติ  อารมณความรูสึก 
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 (2)  เรียนรูขอมูลทางภาษาที่ใชภาษาเปาหมายจากแหลงสื่อทางภาษาทั่วไป
ในชีวิตประจําวัน  เชน  หนังสือ  วารสาร  นิตยสาร  หนังสือพิมพ  แผนพับ  สัญลักษณ  ภาพยนตร 
ส่ือโทรทัศน  สไลด  วิทยุ  เทปคาสเซ็ท  เปนตน 
  (3)  ใหผูเรียนสนุกกับการใชทักษะทางภาษาโดยใชภาษาเปาหมายอยางสรางสรรค 
และสรางจินตนาการ  เชน  บทกลอน  เพลง  บทละคร  เปนตน  ท้ังนี้เพื่อสงเสริมใหผูเรียนสรางสรรค
และผลิตภาษาไดดวยตนเอง 
     2)  ขอมูลทางภาษา  (input)  หมายถึงขอมูลหรือสื่อทางภาษาที่นําไปสูการปฏิบัติ
ภาระงาน  แหลงขอมูลภาษาของภาระงานเพ่ือการส่ือสารมีหลายชนิด  ซ่ึงบรอสแนน  และคนอ่ืนๆ 
(Brosnan,  et al. 1984,  cited in Nunan, 2001,  p. 58)  กลาววา  เนื้อหาทางภาษาที่นักเรียนอาน
ควรเปนเร่ืองราวเกี่ยวกับชีวิตจริงเกี่ยวกับเร่ืองรอบๆ ตัวของผูเรียน  เชน  การอานฉลากสินคา  และ
บรรจุภัณฑสินคา  เปนตน โดยที่ครูผูสอนจะตองเลือกใชขอมูลทางภาษาจากสื่อที่หลากหลาย
ใหเหมาะกับความตองการ  ความสนใจ  และความสามารถของผูเรียน 
     3)  กิจกรรมการเรียน  (activities)  นูแนน  (Nunan, 2001,  p. 58)  กลาววา  กิจกรรม
การเรียนควรประกอบดวยคุณลักษณะตอไปนี้ 
   (1)  เนนการฝกเพื่อนําไปใชในชีวิตจริง  (rehearsal for the real world)  โดยใช
กิจกรรมท่ีเนนความสมจริง  (authenticity) 
 (2)  สงเสริมการเรียนรูทักษะทางภาษาและการใชทักษะทางภาษา  (skill  getting 
and  skill  using)  โดยการออกแบบกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูทักษะทางภาษา  และสามารถ
นําทักษะเหลานั้นไปใชผลิตภาษาเพื่อการส่ือสารได 
 (3)  เนนความถูกตอง  แมนยํา  และความคลองแคลวในการใชภาษา  (accuracy 
and fluency)  บรัมฟต  (Brumfit, 1984, cited in Nunan, 2001, p. 63)  ไดกลาวเสริมวา  การมุงพัฒนา
ท้ังความถูกตองแมนยํา  และความคลองแคลวในการใชภาษาเปนสิ่งที่ตองกระทําควบคูกันไป
แตถาพบวากิจกรรมใดขัดแยงกันก็ควรปรับปรุงแกไข  ซ่ึงจะตองพิจารณาถึงระดับการควบคุมกิจกรรม
ของครูผูสอนและกิจกรรมของผูเรียนดวย 

        (4)  เลือกรูปแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสม 
 4)  บทบาทผู เรียน   (learner’s roles)  หมายถึง   การมีสวนรวมของผู เรียน
ในการดําเนินการปฏิบัติภาระงานเพื่อการเรียนรู  ริชารด  และรอดเจอรส  (Richards & Rodgers, 
1986, cited in Nunan, 2001, pp. 79-80)  วิเคราะหบทบาทของผูเรียนตามแนวการสอนเพื่อการส่ือสาร
ไวดังนี้ 
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 (1)  แสดงบทบาทเปนผูรับสารโดยออม  (passive recipient)  เปนการแสดงบทบาท
ในสถานการณจําลองท่ีเกี่ยวของกับเหตุการณนอกหองเรียน 
 (2)  แสดงบทบาทผูสรางปฏิสัมพันธ  (interaction)  ผูเรียนเปนทั้งผูใหและผูรับ
ขอมูล 
 (3)  แสดงบทบาทของผูฟงและผูปฏิบัติ (listener and performer) 
 (4)  บทบาทของผูเรียนเกีย่วของกับพัฒนาการเฉพาะบุคคล 
 (5)  บทบาทของผูเรียนเกี่ยวของกับกิจกรรมทางสังคม บทบาททางสังคมและ
ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลของผูเรียนไมสามารถแยกออกจากกระบวนการเรียนรูเชิงจิตวิทยาได 
  (6)  ผูเรียนตองเปนผูมีความรับผิดชอบตอการเรียนรู พัฒนาทักษะการเรียนรู
ของตนเอง 
     5)  บทบาทของครูผูสอน  (teacher’s roles)  ครูผูสอนมีสวนชวยใหการใชส่ือการสอน
อยางมีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงคในการสอน ซ่ึงริชารด  และรอดเจอรส  กลาววา  บทบาท
ของผูเรียนนั้นใกลเคียงและเกี่ยวของกับหนาที่และสถานภาพของครูผูสอน  กลาวคือ  ผูสอน
อาจแสดงบทบาทเปนผูควบคุมเปนผูกระตุนการเรียนการสอน  เปนท่ีปรึกษา  หรือผูแนะแนว  เปนตน 
นอกจากนี้ยังพบวาบทบาทของครูผูสอนน้ันเกี่ยวของกับลักษณะ  ดังตอไปนี้ 
   (1)  รูปแบบของบทบาทหนาท่ีของครูผูสอนน้ันไดรับการคาดหวังใหเปน
ผูอํานวยการฝกภาษา  ท่ีปรึกษา  หรือเปนแบบอยางเปนตน 
  (2)  ระดบัการควบคุมของครูผูสอนมีผลตอการเรียนการสอนในช้ัน 
   (3)  บทบาทของครูผูสอนข้ึนอยูกับระดับความรับผิดชอบเนื้อหาในดานการเรียน 
การสอน 
   (4)  บทบาทของครูผูสอน ขึ้นอยูกับรูปแบบของปฏิสัมพันธระหวางบุคคลของ
ครูผูสอนและผูเรียน 
     6)  ฉากหรือสถานการณ  (setting)  หมายถึง  การจัดช้ันเรียนใหเปนสถานการณเฉพาะ
สถานการณใด  สถานการณหนึ่งท่ีเกี่ยวของกับสถานการณสังคมนอกช้ันเรียนเชน  การปฏิบัติกิจกรรม
รวมกันท้ังช้ันเรียน กิจกรรมกลุมยอยหรือกิจกรรมคู  นอกจากนี้นูแนน  (Nunan, 2001, pp. 92-93)  
ยังแบงสถานการณในการเรียนออกเปน  2  แบบ  คือ 
   (1)  รูปแบบปฏิบัติการเรียนรู  (learning  mode)  หมายถึง  รูปแบบการจัดช้ันเรียน
โดยแบงเปนกลุมท้ังช้ันเรียน  แบบกลุมยอย  หรือรายบุคคล  เพื่อใหเรียนรูดวยตนเอง  ซ่ึงอาจมีครู
เปนผูกํากับช้ันเรียน 
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        (2)  สภาพแวดลอม  (environment)  หมายถึง  สถานท่ีท่ีเกิดการเรียนรู  เชน  
หอง ปฏิบัติการภาษาช้ันเรียนท่ัวไป หรือศูนยการเรียนดวยตนเอง  (self – access  learning  center)  
     นอกจากนี้ เอลลิส  (Ellis, 1997, p. 38)  กลาววา  หากพิจารณาถึงภาระงานเฉพาะดาน
ควรคํานึง ถึงองคประกอบ  ตอไปนี้ 
  1)  ขอมูลทางภาษา  (input)  เปนขอมูลทางภาษาท่ีกําหนดใหผูเรียนปฏิบัติภาระงาน 
เชน  ขอมูลทางภาษาแบบใชคําพูด  และไมใชคําพูด  (verbal and non – verbal) 
 2)  สถานการณในการสอน  (conditions)  ควรกําหนดรูปแบบของสถานการณ
ในการปฏิบัติภาระงานเชน  กิจกรรมท้ังช้ันเรียน  หรือกิจกรรมกลุมยอยเปนตน 
 3)  กระบวนการสอน  (procedures)  ควรระบุขั้นตอนในการสอนเพื่อใหผูเรียน
ใชประกอบการปฏิบัติภาระงานใหเสร็จสมบูรณ  เชน  ผูเรียนตองเตรียมตัวกอนปฏิบัติภาระงาน
หรือไม 
 4)  ผลลัพธของภาระงาน  (outcomes)  เม่ือผูเรียนปฏิบัติภาระงานเสร็จสมบูรณคือ 
ส่ิงท่ีบงบอกถึงความสําเร็จ  ผลลัพธของภาระงานเกิดจากผลผลิตของความสามารถในการปฏิบัติภาระงาน  
เชน  เม่ือผูเรียนประสบปญหาในการส่ือสาร  ผูเรียนอาจใชวิธีการแกไขขอผิดพลาดหรือถามคําถาม  
เพื่อขยายความหัวเร่ืองเปนตน 
  สรุปไดวา  องคประกอบของการสรางภาระงานเพื่อการสื่อสารมีอยูดวยกัน  6  ประการ 
ไดแก  วัตถุประสงค  ขอมูลทางภาษา  กิจกรรมการเรียนรู  บทบาทของครูผูสอน  บทบาทของผูเรียน    
และสถานการณในการเรียนการสอน  ทั้งนี้  หัวใจหลักของการสรางภาระงานเพื่อการสื่อสาร  คือ 
การสงเสริมใหผูเรียนฝกการใชภาษาเพื่อการส่ือสารจากรูปแบบ ภาระงานท่ีหลากหลาย  อีกท้ังชวยให
ผูเรียนไดพัฒนาทักษะท่ีตองการและเตรียมผูเรียนในการนําความรูไปใชในชีวิตจริง 
  รูปแบบภาระงานเพื่อการส่ือสาร 
  รูปแบบภาระงานเปนองคประกอบหน่ึงท่ีสําคัญนอกเหนือจากขอมูลทางภาษา  เนื่องจาก
การสอนอานเพื่อการส่ือสาร  มุงเนนใหผูเรียนฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดความเขาใจในภาษาสามารถนําภาษา
ที่ใชในชั้นเรียน  ถายโอน  และนําไปใชประโยชนในสภาพการดําเนินชีวิตจริงมีนักการศึกษา
ไดแบงประเภทของรูปแบบภาระงานดังน้ี 
  นูแนน  (Nunan, 2001, p. 101)  ไดแบงภาระงานเพ่ือการส่ือสารออกเปน  2  ประเภท  คือ 
      1)  ภาระงานท่ีสามารถนําไปใชไดจริง  (real-world tasks)  เปนภาระงานท่ีตองการ
ใหผูเรียนทราบแนวทางในการปฏิบัติ  เพื่อนํามาใชในการดําเนินชีวิตของความเปนจริง  กลาวคือ 
นําความรูมาใชนอกช้ันเรียนได  ตัวอยางเชน  ฝกใหผูเรียนฟงคําพยากรณอากาศ  แลวใหระบุอุณหภูมิ
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สูงสุดจาก  คําพยากรณอากาศวันนี้  หรือใหผูเรียนฟงคําพยากรณอากาศแลวตัดสินใจวาวันนี้ควรนํารม 
หรือสวมเส้ือกันหนาวมาโรงเรียน 
     2)  ภาระงานที่ใชในการปฏิบัติงานในชั้นเรียน  (pedagogic tasks)  เปนภาระงาน
ท่ีชวยใหผูเรียนปฏิบัติภาระงานในช้ันเรียน  อาจไมสามารถนํามาใชนอกช้ันเรียนไดโดยจุดประสงค
เพื่อฝกปฏิบัติการใชภาษาและกระตุนการเรียนรู  ตัวอยางเชน  ใหผูเรียนฟงบทสนทนาแลวตอบคําถาม 
หรือระบุวาขอความนั้นถูกหรือผิด 
 

 
   ภาระงานเพื่อการส่ือสารในชั้นเรียน  (communicative classroom tasks) 
 
  รูปแบบของภาระงาน   ภาระงานท่ีสามารถนําไปใชในชีวิตจริง   ภาระงานท่ีใชในการสอน 
   (Task Type)            (Roal-world)                  (Pedagogic Task) 
 
   หลักการ            การฝกปฏิบัติ                  ภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยา 
  (Rationale)              (Rehearsal)       (Psycholinguistic) 
 
ทฤษฎีอางอิง  การวิเคราะหความตองการ          ทฤษฎี / งานวิจัยเกี่ยวกับ 
               การเรียนรูภาษาท่ีสอง 
               (SLA-theory research) 
 
ภาพ 3  ความแตกตางของภาระงานเพ่ือการส่ือสารในช้ันเรียน 
(ท่ีมา : Nunan, 2001, p. 101) 
 
    จากภาพดังกลาว  จะเห็นวาภาระงานที่สามารถนําไปใชในชีวิตจริงใชหลักการ
ในการฝกใชภาษา  เพื่อเตรียมการใหผูเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตจริงไดและอางอิงทฤษฎี
ดานการวิเคราะหความตองการ  (need analysis)  สวนรูปแบบของภาระงานที่ใชในการปฏิบัติ
ในการเรียนการสอน  (pedagogic task)  ใชหลักการทางภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยาและอางอิงทฤษฎี
หรืองานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรูภาษาท่ีสอง  (Second Language Acquisition (SLA) theory research) 

  จากความแตกตางระหวางรูปแบบของภาระงานท้ัง  2  ประเภทครูผูสอนอาจสรางภาระงาน
โดยใชหลักการเกี่ยวกับเอกสารจริงมาใชในการปฏิบัติการสอน  โดยใชปริบทของเน้ือหาเกี่ยวกับชีวิตจริง  
เปนแนวทางในการสรางภาระงานในการเรียนการสอน  มีนักการศึกษาหลายทานที่สนับสนุน
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การสรางภาระงานโดยใชเอกสารจริง  เชน  ซิลเบอรสไตน  (Silberstein, 1994, p. 111)  และยุค ชุน ลี 
(Yuk-Chun Lee, 1995, p. 323)  แสดงความคิดเห็นสอดคลองกันวา  กิจกรรมการอานควรมีลักษณะเปนจริง
สอดคลองกับความสามารถ  และวัตถุประสงคของผูเรียน  ดังนั้น  วิธีการสรางภาระงานจากเอกสารจริง
เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการสื่อสารในรูปแบบที่แตกตางกัน  จึงควรสรางภาระงาน
แบบทักษะสัมพันธเนื้อหาท่ีนํามาสรางภาระงานควรเปนเนื้อหาท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกการใชภาษา

ท่ีเปนธรรมชาติ  มีความหมายและตรงตามความตองการของผูเรียน  ภาระงานชวยพัฒนาความสามารถ
ทางภาษาท่ีผูสอนตองการใหผูเรียนฝกและสัมพันธกับเอกสารจริงท่ีเลือก  ภาระงานท่ีใชในช้ันกอนเรียน  
ระหวางเรียน  และหลังเรียน  ตองคํานึงถึงจุดประสงคและความตองการของผูเรียน 
   เดวีส  และคนอ่ืนๆ (Davies, 1990, p. 103)  ใหแนวคิดวา  ภาระงานจะชวยเตรียมนักเรียน
ในการอานภาษาอังกฤษท้ังในและนอกช้ันเรียน  หลังจากทําภาระงานไปแลว  นกัเรียนจะมีความรูสึกวา
อานไดดีข้ึนและม่ันใจข้ึนกวาเดิม  โดยนักเรียนจะเปนผูกระทําภาระงานท้ังหมด  สวนครูจะเปนผูให
คําแนะนําชวยเหลือ  ลักษณะภาระงานควรเปนกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนรูหรือฝกปฏิบัติดวยตนเอง 
ซึ่งเดวี  และคนอื่นๆ  ไดเสนอรูปแบบภาระงานการอานวา  ประกอบดวยกิจกรรมกอนการอาน  
(pre-text work)  นําเสนอเนื้อหา  (presentation)  วิเคราะห  ตัดทอนและถายโอนขอมูล  (analysis, 
extraction and transference)  และตรวจสอบรูปแบบกิจกรรมท่ีไดเรียนในแตละหนวย (checking of 
Learning)  รูปแบบภาระงานการอานของเดวีส  และคนอ่ืนๆ  ประกอบดวยข้ันตอนดังตอไปนี้ 
     1)  กิจกรรมกอนการอาน  (pre-text work)  เปนการสรางความสนใจโดยใหผูเรียน
คาดคะเน  ระดมความคิด  สอบถามประสบการณเดิมของผูเรียนท่ีสัมพันธกับเนื้อหา  จัดหาส่ือท่ีเกี่ยวของ
มากระตุนความสนใจของผูเรียน 
     2)  นําเสนอเนื้อหา  (presentation)  ตรวจสอบชนิดลีลา  และหนาที่ของภาษา  
แลวใหผูเรียนใชกลวิธีตางๆ ในการอาน  เชน  การอานแบบกวาดสายตา  (scanning)  เพื่อทํานาย
สถานการณหรือเนื้อเร่ือง  และใชวิธีการอานแบบขามคํา  (skimming)  เพื่อหาใจความหลักของเนือ้เร่ือง 
จากนั้นใหผูเรียนทํางานเดี่ยวหรือกลุมยอย 
 3)  วิเคราะห ตัดทอนและถายโอนขอมูล  (analysis, extraction and transference) 
ในข้ันนี้ผูเรียนทํางานเด่ียว  คู  หรือกลุมข้ึนอยูกับความสามารถของแตละคนในการถายโอนขอมูล
ในภาระงานหรือกิจกรรมท่ีกําหนดให 
 4)  ตรวจสอบกิจกรรมท่ีไดเรียนในแตละหนวย  (checking of learning)  โดยใหผูเรียน
ไดทํากิจกรรมดังนี้ 
 (1)  ตรวจสอบชนิดของเนื้อหา 
   (2)  หนาท่ีทางภาษา 
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    (3)  ทักษะท่ีใชรวมไปถึงคําศัพทหรือสํานวนท่ีใชในบทนั้นๆ 
     สรุปไดวา  รูปแบบภาระงานการอานเพื่อการส่ือสาร  คือ  รูปแบบภาระงานท่ีมุงใหผูอาน
ทราบแนวทางปฏิบัติกิจกรรมการอาน  เพื่อนําไปใชในการดําเนินชีวิตจริง  สามารถนําความรูไปใช
นอกหองเรียนได  ท้ังนี้  ผูสอนจะตองมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการสราง  และองคประกอบ
ของภาระงาน  ทั้งนี้  เพื่อครูผูสอนจะไดวางขอบเขตของการจัดการเรียนการสอนใหไดผล  คือ  
การพัฒนาผูเรียนใหสามารถนําความรูไปใชไดจริง 

 2.3.7  การเลือกส่ือการสอนอานตามแนวการสอนเพื่อการส่ือสาร 
           ลักษณะของส่ือการสอนท่ีนํามาใชในการเรียนการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารควรมีจุดประสงค

ท่ีจะฝกการใชภาษาเพื่อการส่ือสารโดยเฉพาะ  ท้ังนี้ควรพิจารณาถึงกิจกรรมท่ีจัดไวตองเปนกิจกรรม
ท่ีกระตุนผูเรียนใหเกิดความตองการสื่อสารจริงๆ กลาวคือผูเรียนตองพยายามสื่อความหมาย
เพื่อใหไดขอมูลท่ีตองการเปนกิจกรรมท่ีปรับเปล่ียนได  ไมใชกําหนดคําตอบตายตัว  (พูนทรัพย  
นาคนาคา, 2539, หนา 59) 
   วิสาข  จัติวัตร  (2543, หนา 257)  ไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเลือกบทอานสรุปไดดังนี้ 
 1)  ระดับความยากงายของบทอาน  (readability)  การเลือกบทอานใหเหมาะสมกับ
ระดับความยากงาย  โดยคํานึงถึงความยากงายของคําศัพทและความยากงายของโครงสรางประโยค 
 2)  ความเหมาะสมของเนื้อหา  (suitability of content)  ครูควรเลือกเนื้อหาท่ีนักเรียน
สนใจโดยการสังเกตวา  หนังสือประเภทไหนที่ผูเรียนสนใจมากท่ีสุด  ในการเลือกเนื้อหาควรคํานึงถึง
ส่ิงตอไปนี้ 
  (1)  เปนเนื้อหาท่ีบอกนักเรียนในส่ิงท่ีนักเรียนไมรูมากอน 
    (2)  แนะนําใหนักเรียนคิดในส่ิงใหมๆ ท่ีไมเคยคิดมากอน 
     (3)  ชวยใหเขาใจวาคนอ่ืนคิดและรูสึกอยางไร 
     (4)  ทําใหอยากอานหนังสือตอไป 
                           นอกจากนี้  ควรเลือกเน้ือหาที่ทาทายสติปญญาของนักเรียน  โดยไมตองอาศัย
ความรูภาษาอังกฤษมากนัก  มีคําศัพทท่ีมีคุณคาตอการเรียนรู  ไมควรมีคําศัพทใหมๆ มากเกินไป  
ควรเปดโอกาสใหกับนักเรียนฝกเดาความหมายของคําจากบริบท 
 3)  ประโยชนของบทอาน  (exploitability)  เนื้อหาของบทอานนั้นควรใชสอนได
ท้ังภาษาและเน้ือหาควบคูกันไปเพื่อใหนักเรียนใชภาษาเพื่อส่ือเนื้อหาตางๆ และเนื้อหาของบทอาน  
ควรสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
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 4)  ความเหมาะสมทางดานการเมืองและวัฒนธรรม  (political and cultural  appropriateness) 
ควรเลือกบทอานที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมและสภาพการเมืองของประเทศ  ไมควรใชเนื้อหา
ท่ีไมเปนท่ียอมรับของวัฒนธรรมไทย 
 5)  ลักษณะรูปเลม  (appearance)  เนื้อหาของบทอานมีภาพหรือแผนภูมิที่ชวยให     
บทอานมีลักษณะท่ีดึงดูดความสนใจของผูเรียนและงายตอการทําความเขาใจเนื้อหายิ่งข้ึน 
                          6)  ควรเลือกบทอานที่เปนเอกสารจริง  (authentic text)  ครูควรเลือกบทอานท่ีมี   
ความยากงายเหมาะสมกับนักเรียน  เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาความสามารถอยางอิสระ  ถาไมสามารถ
เลือกบทอานท่ีเปนเอกสารจริงในระดับท่ีเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนก็ควรทําใหบทอานงายข้ึน  
เชน  ใหคําศัพทงายข้ึน  ทําโครงสรางประโยคไมซับซอน  ถาครูสามารถหาเร่ืองท่ีเขียนใหงายข้ึน
กวาฉบับเดิมไดก็ควรกระทําเพราะดีกวาใหนักเรียนอานส่ิงท่ีนักเรียนไมสามารถจะอานไดเองตามลําพัง 
  นอกจากนี้ บรินตัน  และเวชชีย  (Brinton  & Weshe, 1997; อางถึงใน จันทรา  ตันติพงศนุรักษ,  
2541, หนา 48)  ไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเลือกบทอาน  สรุปไดดังนี้ 
 1)  เนื้อหาของบทเรียนเปนเร่ืองจริง (content  authenticity)  ทันสมัยมีขอมูลที่สามารถ
พัฒนาทักษะทางภาษาของผูเรียนได 
    2)  งานหรือกิจกรรมสอดคลองกับสถานการณจริง  (task  authenticity)  กิจกรรม
เปดโอกาสใหผูเรียนพัฒนาความคิดเชิงสรางสรรค  และวิพากษ  วิจารณอยางมีเหตุผล 
 3)  บทเรียนนาสนใจ  (interest  level) 
 4)  ความยากงายของเนื้อหาเหมาะสมกับระดับของผูเรียน  (difficult  level)  บทอาน
มีขอมูลเพียงพอและมีความหมายพอเหมาะ 
 5)  เนื้อหาเขาใจได  (accessibility)  ผูเรียนมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับบทอานและสามารถ
เขาใจประเด็นทางวัฒนธรรม การเรียบเรียงเนื้อหา ตลอดจนสํานวนภาษาท่ีเหมาะสม 
  6)  รูปแบบของบทเรียน  (packaging)  นาสนใจ  การจัดหนา  ตัวพิมพ  ภาพ  สีสัน
ชวยใหผูเรียนเขาใจไดงายข้ึน 
 7)  บทเรียนยืดหยุนได  (flexibility)  บทเรียนเหมาะท่ีจะใชสอนทักษะสัมพันธ 
เปดโอกาสใหผูเรียนไดทํากจิกรรมท่ีหลากหลาย  และเอ้ือตอผูเรียนท่ีมีวิธีการเรียนรูท่ีแตกตางกัน 
 8)  แหลงเนื้อหา  (source)  บทเรียนมาจากแหลงเนื้อหาและรูปแบบท่ีหลากหลาย 
 9)  สวนประกอบของบทเรียน  (textual  aids)  เชน  คําอธิบายศัพท  คําถามใหคนควา
เพิ่มเติม  หรือดัชนีคํา  ซ่ึงชวยใหผูเรียนเขาใจและจําเนื้อหาที่เรียนได 
   10)  ส่ือการสอนเสริม  (supporting materials)  อาจมีคูมือเฉลยคําตอบ  หรือ
แบบฝกเสริม 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



41 
 

 สรุปไดวา  การเลือกส่ือการเรียนภาษาเพื่อการส่ือสารเปนข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีจะชวยใหผูเรียน
ประสบความสําเร็จในการอานมากข้ึนเพราะส่ือมีความสําคัญและสัมพันธกับความสามารถในการอาน 
หากเลือกส่ือที่มีความเหมาะสมกับความสามารถ  และความสนใจของผูเรียน  มีความยากงายพอเหมาะ 
เนื้อหานาสนใจ  และนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได  สื่อการเรียนนั้นยอมจะชวยใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกผูเรียน  
 2.3.8  การสรางแบบประเมินการอานตามแนวการสอนเพื่อการส่ือสาร 
 เนื่องจากทักษะการอานเปนทักษะท่ีเสริมการพัฒนาการสอนทักษะอ่ืนๆ คือ  ฟง  พูด  และ
เขียน ฉะนั้นการประเมินผลการอานอาจทําไดโดยใหผูเรียนอานแลวแสดงความเขาใจในเร่ืองท่ีอาน 
โดยแสดงออกมาโดยใชทักษะฟง – พูด  และเขียน  (สุภัทรา  อักษรานุเคราะห, 2532, หนา 91-93) 
ซ่ึงสอดคลองกับทัศนะของวิสาข  จัติวัตร  (2543, หนา 306)  ท่ีวาแนวการสอนอานเพื่อการส่ือสาร
เปนแนวการสอนอานท่ีเนนการใชภาษาเพ่ือการส่ือสารมากกวาเนนการใชโครงสรางทางภาษาศาสตร 
ดังนั้นการประเมินผลการอาน  จึงตองประเมินแบบบูรณาการ  มากกวาแบบจุลทักษะ  กลาวคือ
ไมเนนทักษะใดทักษะหนึ่ง 
 นักการศึกษาและผูเช่ียวชาญทางการอานเสนอแนวการสรางแบบทดสอบเพ่ือประเมิน

ความเขาใจในการอานแบบบูรณาการ  (integrative  tests)  ดังนี้  (สุภัทรา  อักษรานุเคราะห, 2532,  
หนา 91-93; วิสาข  จัติวัตร, 2543, หนา 307-308; อัจฉรา วงศโสธร,  2544, หนา 182) 
             1)  อานแลวหาความหมายของคําศัพทจากประโยคที่กําหนดให 
             2)  อานแลวบอกคําบงช้ีความสัมพันธความระหวางประโยค  (discourse  features) 
             3)  อานแลวตอบคําถามเก่ียวกับเร่ืองท่ีอาน  โดยใชคําถามแบบมีคําตอบใหเลือก 
             4)  อานแลวเรียงลําดับใหถูกตอง 
             5)  อานแลวเลือกคําตอบมาเติมแผนภูมิ  แผนท่ี  ตาราง  ใหสมบูรณ 
             6)  อานแลวเขียนตอบส้ันๆ หรืออานแลวเขียนรายงาน  เขียนสรุป  เขียนแปล 
             7)  อานแลวโยงเสนแสดงความสัมพันธหรือความตอเนื่องหรืออานแลวจับคู
ขอความ 
             8)  อานแลววาดภาพ เขียนกราฟ  สรางตาราง  แผนภูมิ  แผนท่ี  แผนผัง 
             9)  อานแลวเติมคําในชองวางโดยวิธีโคลซ  (cloze  test) 
                       10)  อานแลวตอบคําถามแบบถูกผิด 
                       11)  อานแลวแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองท่ีอานอยางงาย 
                       12)  อานแลวเขียน  หรือบอกช่ือเร่ืองได 
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 สุภัทรา  อักษรานุเคราะห  (2532, หนา 93)  ไดเสนอแนวคิดในการตรวจใหคะแนนทักษะ
การอานจากลักษณะของขอทดสอบมี  4  ประการ  คือ 
             1)  ขอสอบแบบปรนัย  ไดแก  ผิดถูก  เลือกตอบ  เติมคํา  และถามตอบ  ใหคะแนน 0  
เม่ือตอบผิด  และใหคะแนน  1  เม่ือตอบถูก 
             2)  การแสดงออกทางกิริยาทาทาง  การใหคะแนนพิจารณาตามระดับความสามารถ
ดังนี้ 
 4  คะแนน – อานคร้ังเดียวแลวทําตามคําส่ังไดถูกตอง 
 3  คะแนน – ทําตามคําส่ังไดถูกตอง หลังการอาน 2 คร้ัง 
 2  คะแนน – อานแลวทําตามคําส่ังไมถูกตองแตแกไขไดเอง ไมตองอานใหม 2 คร้ัง
 1  คะแนน – อานแลวทําตามคําส่ังไมถูกตอง แตแกไขไดเองโดยตองอาน 2 คร้ัง 
 0  คะแนน – อานแลวทําตามคําส่ังไดไมถูกตอง 2 คร้ัง 
 3)  การตรวจใหคะแนนขอสอบโคลซ  มี  2  วิธีเหมือนการตรวจใหคะแนนทักษะฟง
คือ 
 (1)  ใหคะแนนคําตอบท่ีตรงตามคําท่ีถูกตัดออกไป  (exact word) 
 (2)  ใหคะแนนคําท่ีใกลเคียง  คือคําท่ีเปนท่ียอมรับวาไปดวยกันได  (acceptable 
answer)  คือเปนคําที่เหมาะสม  และไมทําใหความหมายเปลี่ยนไป  การพิจารณาคะแนนขึ้นอยูกับ
ผูตรวจวาจะมีเกณฑอยางไร  โดยปกติจะไมหักคะแนนท่ีสะกดผิด  ถาคําๆ นั้นพอจะอานได 
  สรุปไดวา  การวัดและประเมินผลการอานเพ่ือการส่ือสารเนนการใชภาษาในการสื่อสาร
มากกวาการใชโครงสรางทางภาษาศาสตร  ดังนั้นการสรางแบบทดสอบจึงตองสรางวัดทักษะสัมพันธ 
โดยมุงเนนเพื่อวัดความเขาใจ  และความสามารถในการใชภาษาในสถานการณตางๆ ในชีวิตจริง 
ซ่ึงถือเปนเปาหมายหลักของการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร  อนึ่ง  การวัดผลและประเมินผลการอาน
เพ่ือการส่ือสาร  สามารถทําไดหลายรูปแบบ  เชน  การใชแบบทดสอบชนิดใหตัวเลือกในการตอบ
เลือกคําตอบท่ีถูก  เลือกคําตอบท่ีผิด  การถายโอนขอมูลจากการอานในรูปแบบตางๆ การเรียงลําดับ 
ความใหมใหถูกตอง  ทั้งนี้หัวใจหลักของการวัดผล  ประเมินผลการอานคือ  ตองวัดและประเมิน
ใหสอดคลองกับเนื้อหา  และกิจกรรมการเรียนการสอน  มีจุดประสงคและเกณฑในการวัดท่ีแนนอน 
ชัดเจน  ในขณะท่ีเตรียมการประเมิน  ผูสอนตองมีความม่ันใจวาบทอานท่ีเลือกมาใชวามีความเหมาะสม  
ภาษาในบทอานเหมาะสมกับระดับความสามารถของผูเรียน  และขอมูลท้ังหมดในบทอานถูกนํามาใช
ในการประเมิน  ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยใชแบบทดสอบในการวัดผลและประเมิน ผลทักษะการอาน
เพื่อการส่ือสาร  ดวยแบบทดสอบชนิดเลือกตอบแบบถูกผิด  เรียงลําดับเหตุการณ   
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2.4  เอกสารท่ีเกี่ยวของกับการใชเอกสารจริง 
 
 2.4.1  ความหมายของเอกสารจริง 
 นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายเกี่ยวกับเอกสารจริงในลักษณะท่ีคลายๆ กนัดังนี้   
 วิดโดสัน  (Widdoson, 1996, cited in Martinez, 2002, p. 188)  ไดใหความหมายของ
เอกสารจริงไววา  เปนส่ิงท่ีออกแบบมาเพื่อส่ือความหมายโดยตรงกับเจาของภาษา  เชน  รายการวิทยุ  
โทรทัศน  บทความตางๆ หนังสือพิมพ  เปนตน  
 โรเจอร  (Roger, 1988, p. 467)  ไดใหความหมายของเอกสารจริงไววา  เอกสารจริง
หมายถึง  เอกสารที่เปนไดท้ังเสียง หรือขอเขียน มีความเปนธรรมชาติในรูปแบบตางๆ มีความเหมาะสม
กับเนื้อหาท้ังในดานวัฒนธรรมและสถานการณอยางท่ีเจาของภาษาใช 
 วิสาข  จัติวัตร  (2541, หนา 51-52)  ไดใหความหมายของเอกสารจริงในทํานองเดียวกนัวา  
เอกสารจริงหมายถึง  เอกสารท่ีไมไดเขียนข้ึนมาเพื่อจุดประสงคในการสอนภาษาโดยตรง  แตเปนเอกสาร
ท่ีเขียนข้ึนมาเพื่อส่ือความหมาย  ถายทอดขอมูลตางๆ โดยไมไดมีการเปล่ียนแปลงภาษาใหงายข้ึน 
เชน  โฆษณา  ปายประกาศ  ฉลากยา  คูมือการใชสินคา  แบบฟอรม ใบปลิว หนังสือพิมพ  วารสาร  
เร่ืองส้ัน  โปสการด  การตูน  เปนตน  
 เอกสารจริงแบงเปน  2  ประเภท คือ 
 1)  เอกสารประเภทส่ิงพิมพ  ไดแก  นิตยสาร  หนังสือพิมพ  แผนปายโฆษณา  ฉลากยา  
โปสเตอร  การตูน  วารสาร  แบบฟอรมตางๆ  แผนภูมิ  นิทาน  รูปภาพ  สัญลักษณ  เอกสาร  การทองเท่ียว  
คําแนะนําในการใชเคร่ืองมือ  เปนตน 
 2)  เอกสารจริงประเภทเสียง  ไดแก  รายการวิทยุ  รายการโทรทัศน  เพลง  ขาว  
เสียงท่ีบันทึกจากสถานการณจริง  เทปท่ีบันทึกเสียงเจาของภาษา  ปาฐกถา  บทสัมภาษณ  เอกสารจริง
ท้ัง  2  ประเภท เปนเอกสารท่ีผลิตข้ึนมาเพื่อการส่ือสาร  ขอความในเอกสารน้ันเจาของภาษาจะเปนผูพูด
หรือเขียนข้ึนมา อาจมีจุดประสงคเพื่อใหขอมูล แนะนํา  ชักชวน  ขอบคุณ  ขอโทษ ฯลฯ  อยางใดอยางหนึ่ง 
แมวากลุมของผูรับขอมูลจะเปล่ียนแปลงไป แตขอความในเอกสารนั้นจะยังคงมีลักษณะเดิมมิไดมี
การปรับเนื้อหาภาษาแตอยางใด  ความสําคัญของเอกสารจริงจึงอยูท่ีวามีจุดประสงคในการส่ือสาร
อยางแทจริง 
  กระทรวงศึกษาธิการ  (2544 ค, หนา 241)  ไดใหความหมายของส่ือเอกสารจริง (authentic  
materials)  วาหมายถึง  แผนพับ  ใบปลิว  โฆษณา  โปสเตอร  แผนท่ี  แผนภูมิสัญลักษณ  เคร่ืองหมาย  
รายการวิทยุ / ทีวีภาคภาษาอังกฤษ 
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 สรุปไดวา  เอกสารจริง  คือ  เอกสารชนิดตาง  ๆท่ีเกี่ยวของกับเจาของภาษาไดใชในชีวิตประจาํวนั  
รูปแบบภาษาท่ีเขียนข้ึนมามีความเหมาะสมกับสถานการณ  เปนส่ือท่ีไมไดผลิตข้ึนมาเพื่อจุดประสงค
ในการสอนภาษาโดยตรง  แตมีเปาหมายเพื่อการติดตอส่ือสาร  เพราะเปนส่ือท่ีมุงใหผูเรียนมีความสามารถ
ในการใชภาษาในชีวิตจริง  และเปนการสงเสริมใหผูเรียนไดใชภาษาตามแบบที่เจาของภาษา
ใช เอกสารจริงสามารถเปนส่ือการอานท่ีสอดคลองกับแนวทางการสอนอานเพื่อการส่ือสารจึงไดมี
การนําเอาเอกสารจริงมาประยุกตใชในการเรียนการสอนอานเพื่อการส่ือสาร   
 2.4.2  ความสําคัญและประโยชนของเอกสารจริง 
 การใชเอกสารจริงในการเรียนการสอน  เปนวิธีการหนึ่ง  ท่ีมีประโยชนตอการเรียนการสอน
อานภาษาอังกฤษ  เพราะเปนการเช่ือมโยงความรูในช้ันเรียนกับชีวิตประจําวัน  ใหผูเรียนไดรูเห็นตัวอยาง
ของภาษาที่ใชในสถานการณจริง  ดังจะเห็นไดจากนักการศึกษาหลายทานท่ีไดกลาวถึงความสําคัญ 
และประโยชนของเอกสารจริงดังนี้ 

 วิลเลียม  (Williams, 1995, p. 25)  และวิดโดสัน (Widdowson, 1990, pp. 67-68)  ไดให
ความเห็นเกี่ยวกับการใชเอกสารจริงในทํานองเดียวกันวา  การนําเอกสารจริงมาใชในการเรียนการสอน
เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนมีประสบการณในการใชภาษาจริง  เม่ืออยูในสถานการณนอกหองเรียนไปแลว  
ซ่ึงเซียฟอส  และรีดเดนซี  (Searfoss & Readence,  1994,  p. 371)  มีความเห็นสอดคลองกันวา  
การนําเอกสารจริงท่ีพบในชีวิตประจําวันมาใชในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ชวยใหผูเรียน
เกิดความสนใจ  และเกิดแรงจูงใจในการเรียน  เพราะเปนส่ิงท่ีเกี่ยวของกับผูเรียนๆ เห็นคุณคาและ 
ประโยชนของส่ิงท่ีเรียน  เพราะสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได  และยังชวยใหผูเรียนไดพัฒนา
ความสามารถดานคําศัพทและการใชภาษาอังกฤษดวย และจากการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ
ในปจจุบันเนนการใหประสบการณตรงแกผูเรียน  ซ่ึงจะทําใหผูเรียนไดจดจําบทเรียนไดดีข้ึน  ดังนัน้ 
การใชเอกสารจริงจึงเหมาะสมกับสภาพปจจุบันเปนอยางมาก 
 หวอง  และคนอ่ืนๆ (Wong,  et al., 1995, p. 318)  กลาววา  เอกสารจริงเปนแหลงขอมูล
ท่ีสําคัญในการนํามาใชในกิจกรรมการเรียนการสอน  เอกสารจริงสงเสริมใหผูเรียนไดรับประสบการณ
ดานการเรียน  การใชภาษาอังกฤษในสถานการณที่เปนจริง  และยังชวยใหผูเรียนไดพัฒนากลวิธี
ในการเรียนรู  ท้ังวิชาภาษาอังกฤษและวิชาอ่ืนอีกดวย 

  พีค็อก (Peacock, 1997, pp. 144–145) มีความเห็นสอดคลองกันวา  เอกสารจริงจะชวยกระตุน
ใหนักเรียนเกิดความสนใจ  และแรงจูงใจในการเรียน  เนื่องจากนักเรียนคุนเคย และมีพื้นฐานความรู
เกี่ยวกับเอกสารจริงเหลานั้น  ซ่ึงนับวาเปนประโยชนอยางยิ่ง 
 แซนเดอรสัน (Sanderson, 1999, pp. 3–4)  กอเรียนโต  และมอรเลย  (Guariento &  Morley,  
2001, pp. 347 – 349)  ไดกลาวเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชนของการใชเอกสารจริงในการสอนภาษา
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ในทํานองเดียวกันวาเอกสารจริงชวยใหผูเรียนไดเผชิญสถานการณจริงและไดเรียนรูวัฒนธรรมหรือ

เหตุการณตางๆ ของเจาของภาษาชวยใหผูเรียนคุนเคยกับรูปแบบทางภาษาท่ีหลากหลาย  ชวยใหผูเรียน
เกิดความสนใจ  และแรงจูงใจในการเรียนภาษาชวยใหนักเรียนคนพบความตองการ  กอใหเกดิแรงจงูใจ
ในการนําภาษาไปใชนอกหองเรียน 
 มารติเนซ  (Martinez, 2002 p. 225)  ไดกลาวถึงขอดีของการใชเอกสารจริงในการสอน
ภาษาวา  การใชเอกสารจริงไดชวยใหนักเรียนไดใชภาษาจริง ทําใหทราบความเปนไปของส่ิงท่ีเกิดข้ึน 
ซ่ึงทําใหเกิดแรงจูงใจในการเรียน  นอกจากนั้นเอกสารจริงยังมีรูปแบบท่ีหลากหลายชวยใหนักเรียน
ไดฝกอาน  และเผชิญกับรูปแบบภาษาที่หลากหลาย ซึ่งเปนแรงกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจ
ท่ีจะอาน  และรักการอาน 
 สรุปไดวา  การใชเอกสารจริงมีประโยชนทําใหผูเรียนมีประสบการณ  คุนเคยกับภาษา
ที่ใชในชีวิตจริง  ซึ่งทําใหผูเรียนรูสึกมั่นใจ  และเปนการเตรียมใหผูเรียนสามารถนําภาษาไปใช
ในชีวิตจริงได  นอกจากนี้เอกสารจริงยังเปนส่ิงกระตุนทําใหเกิดความสนใจ  มีเจตคติท่ีดีตอการเรียน
ภาษาอังกฤษอีกดวย   
 2.4.3  ประเภทของเอกสารจริง 
  เอกสารจริงมีหลายลักษณะตางๆ กนั  ซ่ึงเกศินี  บูรณกจิ (2534, หนา 24)  ไดแบงเอกสารจริง
ออกเปน  2  ประเภท  ไดแก  
 1)  เอกสารที่ตีพิมพในรูปแบบของแผนปาย   ฉลากยา   หัวขอขาว   การตูน  
แบบฟอรมตางๆ สถิติ  แบบสํารวจ  แบบสอบถาม โฆษณาในหนังสือพิมพ  และวารสารตางๆ 
 2)  เอกสารประเภทเสียง  ไดแก  บทสนทนาท่ีอัดจากสภาพความเปนจริง  รายการวิทยุ 
เพลง  มวนเทปเกี่ยวกับปาฐกถา  การกลาวสุนทรพจน 
  สแว็ฟฟาร  (Swaffar, 1985, pp.77-78)  ไดแบงเอกสารจริงเปน  2  ประเภท  คือ  เอกสารจริง
ที่นําเสนอสาระทางวัฒนธรรมภาษาแมตอสมาชิกคนอื่นๆ ในกลุมวัฒนธรรมนั้น  และเอกสารจริง
ท่ีผลิตข้ึนมาเพ่ือใชส่ือสารในช้ันเรียน  หรือเพื่อช้ีนําหรือสงผลตอพฤติกรรมของนักเรียน  ซ่ึงอาจเปน
วิธีสอน  หรือกิจกรรมท่ีจัดข้ึนในลักษณะท่ีเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ  หรือเปนกิจกรรมที่ฝกตามหนาท่ี
ของภาษา  รวมไปถึงการจัดเนื้อหารายวิชาท่ีผูเรียนจําเปนตองเรียน  เชน  สังคมวิทยา  ประวัติศาสตร 
หรือรายวิชาอ่ืนๆ ซ่ึงเปนการใหขาวสารแกผูเรียนมากกวาตองการปรับภาษาใหงายข้ึน 
 อารเฮลลัล  (Ahellal, 1990, p. 39)  กลาววา  ส่ือการสอนจากเอกสารจริงสามารถแบงออกเปน  
2  ประเภท  คือ  ส่ือท่ีไมมีขอความ  ไดแก  รูปภาพ  แผนภูมิ  และภาพเขียน  เปนตน  ส่ือท่ีมีขอความ 
ไดแก  แผนพับ  หนังสือพิมพ  นิตยสาร  ฉลากยา  สมุดบัญชีธนาคาร  และรายการอาหาร 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



46 
 

 อรุณี  วิริยะจิตรา  (2531, หนา 16)  ไดยกตัวอยางเอกสารจริงเพิ่มเติมดังนี้  เร่ืองส้ัน  ชีวประวัติ 
จดหมาย  ไปรษณียบัตร  บทความ  โฆษณาตางๆ การตูน  เอกสารทางวิชาการ  แผนปลิว  โปสเตอร 
ปายประกาศ  คูมือตางๆ แผนภูมิ  ตารางเวลา  สมุดโทรศัพท  พจนานุกรม  สารานุกรม  คําส่ัง  คําเตือน 
คําแนะนํา  แบบฟอรม ฯลฯ 
 จากการศึกษาประเภทของเอกสารจริง  ดังท่ีนักการศึกษาหลายทานไดกลาวไวขางตน
สามารถจําแนกประเภทของเอกสารจริงตามรูปแบบการพิมพ  ไดแก  ส่ิงพิมพท่ีมีขอความและส่ิงพิมพ
ท่ีไมมีขอความ  และจําแนกตามวัตถุประสงคในการผลิต  เชน  เพื่อนําเสนอสาระและวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา  และเพื่อใชในการสื่อสารในชั้นเรียน  แมวาการจําแนกประเภทของเอกสารจริงของ
นักการศึกษาจะแตกตางกัน  แตนักการศึกษาตางยอมรับถึงความสําคัญของเอกสารจริงในการเปน
ส่ือการสอนอานตามแนวการสอนเพ่ือการส่ือสาร  โดยคํานึงถึงความสามารถในการนําเสนอภาษา 
และรูปแบบการใชภาษาในสถานการณจริง ใหผูเรียนฝกใชภาษาตามแบบท่ีเจาของภาษาใช 
 สรุปไดวาการนําเอกสารจริงมาใชใหเปนประโยชนตอการเรียนการสอนอาน ผูสอน
จําเปนตองมีความรูในการเลือกเอกสารจริงใหเหมาะสมกับระดับความรูความสามารถ  ตลอดจน
ความสนใจของผูเรียน ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยเลือกเอกสารจริงท่ีนักเรียนพบเห็นอยูในชีวิตประจําวัน 
มีความยากงายเหมาะสมกับระดับความรูของนักเรียน 
 2.4.4  เกณฑในการเลือกใชเอกสารจริง 
  เอกสารจริงมีหลายรูปแบบ  แตกตางกันในดานลักษณะของภาษา  และระดับความยากงาย  
ครูผูสอนจําเปนตองมีความรูในการเลือกเอกสารจริง  มาใชในการเรียนการสอนเพ่ือใหเกิดประโยชน
ตอผูเรียน  นักวิชาการหลายทานไดใหแนวคิดในการเลือกเอกสารจริงท่ีเหมาะสําหรับนํามาใช
ในการเรียนการสอน  ดังนี้  โรบินสัน  (Robinson, 1980, p. 37)  ไดใหแนวทางในการใชเอกสาร
ไวดังตอไปนี้ 
 1)  ควรพิจารณาจากจุดมุงหมายในการใช  เพ่ือจัดอันดับและประเภทของเอกสาร
จริงไดถูกตอง 
 2)  ควรพจิารณาความส้ันยาววาเหมาะสมกบัระดับช้ันเรียนของผูเรียนหรือไม 
 3)  ควรเปนเร่ืองใหมและทันสมัย 
 4)  ควรเปนเร่ืองท่ียอมรับกนัท่ัวไป และเหมาะสมกับผูเรียน 
 5)  ควรใชเอกสารจริงชวยใหผูเรียนไดฝกทํา  เพื่อกระตุนใหผูเรียนมีความสนใจ
ในการใชภาษามากข้ึน 
 เมอรเรย   (Murray, 2001, pp. 32-33)  ไดเสนอแนะแนวทางในการเลือกใชเอกสารจริง
ในการสอนอาน  ไวดังนี้ 
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 1)  เลือกหวัขอท่ีผูเรียนสนใจ เพื่อสรางแรงจูงใจใหผูเรียนในการเรียน 
 2)  ภาระงานท่ีนํามาใชสอนผูเรียนจะตองชัดเจน และมีประสิทธิภาพ 
 3)  เนื้อหาจะตองมีรูปแบบท่ีนาสนใจ  หรือมีคําอธิบายประกอบและขนาดตัวอักษร
ตองมีขนาดใหญเพียงพอเพื่อความสะดวกในการอาน 
 4)  เนื้อหาจะตองเขียนเปนภาษาอังกฤษโดยแมนยํา  ถูกตอง  และชัดเจน 
 5)  ครูผูสอนตองม่ันใจวาผูเรียนสามารถปฏิบัติและไดประโยชนจากงานนี ้
 6)  เนื้อหาของเอกสารจริงกับกิจกรรมตองสัมพันธกัน  ไมควรใชเอกสารจริงใด
เพียงอยางเดียวกับทุกกิจกรรม 

 วิสาข  จัติวัตร  (2541, หนา 255)  ไดเสนอวิธีการเลือกบทอานที่เปนเอกสารจริงไววา  
การเลือกบทอานเปนเร่ืองท่ีสําคัญมากสําหรับผูอาน  ครูไมควรเลือกเอกสารท่ียากเกินไป  จนกระท่ัง
ครูตองใหความชวยเหลือนักเรียนเปนอยางมาก  ควรหาบทอานที่เปนเอกสารจริงในระดับที่มี
ความยากงายเหมาะสมกับนักเรียน  เนื่องจากผูอานตองมีปฏิสัมพันธกับบทอานโดยตรง  ครูจึงควรมี
เกณฑในการคัดเลือกเอกสารอยางมีข้ันตอน  ซ่ึงจะตองคํานึงถึงองคประกอบภายนอกที่เกี่ยวกับ 
ตัวผูอานมาเปนปจจัยสําคัญในการวัดวาผูอานจะสามารถเขาใจบทอานไดเพียงใด 
  โฟเลย  (Foley, 1990, pp. 37-39; อางถึงใน จินตอาภา, 2544, หนา 38)  ไดใหขอแนะนํา
ในการเลือกใชเอกสารจริงวา  ควรจะเปนส่ิงท่ีนักเรียนไมเคยพบมากอน  และสามารถเรียนรูไดทันที   
เชนเร่ืองท่ีอานจากวารสาร  หนังสือพิมพ  หรือเรื่องที่นักเรียนสนใจ  เชน  รายงานกีฬาหรือขาว 
ซ่ึงนักเรียนไดพบเห็นมาแลว  ส่ิงเหลานี้นักเรียนมีความรูเดิมอยูแลวจะชวยใหเขาใจยิ่งข้ึน  ควรเลือก
เอกสารจริงท่ีเหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียนตองพิจารณาวาคําศัพท  สํานวนซับซอนเกินไป
หรือไม  และควรมีภาพ  หรือแผนภูมิ  เพื่อชวยใหนักเรียนเขาใจยิ่งข้ึน  เอกสารไมควรเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมเกินไป  เพราะนักเรียนจะไมเขาใจครูควรใหรายละเอียดเกี่ยวกับวัฒนธรรมในเรื่อง
เพื่อเปนพื้นฐานการอานของนักเรียน  บทอานไมควรยาวเกินไป  หรือมีขอมูลจํานวนมากกวาระดับ
ความรูทางภาษาศาสตรของนักเรียน 
  สรุปไดวา  การนําเอกสารจริงมาใชในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนนั้น
ตองคํานึงถึงเกณฑตางๆ เชน  ระดับความรู  อายุ  พื้นความรูเดิมของผูเรียน  ท้ังนี้เพ่ือเปนการพัฒนา
ทักษะและความสามารถในการอานของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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2.5  เอกสารท่ีเกี่ยวของกับแผนการจัดการเรียนรู 
 
  2.5.1  ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู 
  ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู  มีผูใหความหมายไวมากมายดังนี ้
  สํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา  (2545, หนา 73)  ไดใหความหมายของ
แผนการจัดการเรียนรูวา  หมายถึง  แผนการสอนที่ผูสอนคุนเคยกันมาแตเดิมนั่นเองแผนการจัด 
การเรียนรูที่ดี  ควรมีกิจกรรมการเรียนรูภายใตคําแนะนํา  และการดูแลของผูสอนที่ใหผูเรียน
เปนผูไดปฏิบัติ  ใหผูเรียนเปนผูคนพบคําตอบหรือกระทําดวยตนเอง  เปนกิจกรรมที่มุงใหผูเรียนรับรู  
และนํากระบวนการไปใชในชีวิตประจําวัน  รวมท้ังสงเสริมการใชวัสดุ  อุปกรณท่ีสามารถจัดหาได
ในทองถ่ิน 
  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (ม.ป.ป., หนา 39)  ไดใหขอสังเกตไววา  
แผนการจัดการเรียนรู  ก็คือ  การนําวิชาหรือกลุมประสบการณท่ีจะตองทําการสอนตลอดภาคเรียน
มาสรางเปนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการใชส่ือ/อุปกรณ  การสอน  การวัดและการประเมินผล 
เพื่อใชสอนในชวงเวลาหนึ่ง  ๆโดยกําหนดเน้ือหาสาระและจุดประสงคของการเรียนยอย  ๆใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคหรือจุดหมายของหลักสูตร  สภาพของผูเรียน  ความพรอมของโรงเรียนในดานวัสดุ  
อุปกรณ  และตรงกับชีวิตจริงในทองถ่ินซ่ึงถากลาวอีกนัยหนึ่ง  แผนการสอน  ก็คือ  การเตรียมการสอน
เปนลายลักษณอักษรลวงหนา   หรือบันทึกการสอนนั่นเอง   และสํานักงานคณะกรรมการ

การประถมศึกษาแหงชาติ  (ม.ป.ป., หนา 71)  กลาววา  แผนการจัดการเรียนรู  หมายถึง  เครื่องมือ
ท่ีชวยใหครูผูสอนสามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามหลักสูตร  ท้ังในดานจุดประสงค  
ความคิดรวบยอด  เนื้อหาสาระ  โดยเสนอแนะกิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการเรียนการสอน  
วิธีวัดผลประเมินผลที่สอดคลองกับเนื้อหาไวใหผูสอนเลือกใชตามความจําเปน และความเหมาะสม  
แผนการสอนมีท้ังระยะยาวเปนหนวยการเรียน  ซ่ึงกรมวิชาการเรียกวาแนวการสอน  และแผนการสอน
ระยะส้ันท่ีครูใชสอนคร้ังหนึ่งๆ  เรียกวา แผนการสอนยอย 
 วินิจ  เกดขํา  และชาญชัย  ศรีไสยเพชร (อางถึงในใจทิพย  เช้ือรัตนพงษ, 2539, หนา 169)  
กลาววา  แผนการจัดการเรียนรู  หมายถึง  สวนขยายของหลักสูตรซ่ึงกําหนดแนวทางการสอนและ
จัดกิจกรรม  โดยยึดจุดประสงคการเรียนรู  ความคิดรวบยอด  เนื้อหาในหลักสูตรไวเปนหลัก 
 สุนันทา  สุนทรประเสริฐ (ม.ป.ป., หนา 2)  กลาววา  แผนการจัดการเรียนรู คือ  โครงการ 
หรือแผนการที่จัดไวเพื่อทําการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง  เพือ่ใหการสอนเกิดประสิทธิภาพ 
 ศักรินทร  สุวรรณโรจน  และคนอ่ืนๆ (2536, หนา, 22)  กลาววา  แผนการจัดการเรียนรู  คือ  
การนํารายวิชาหรือประสบการณท่ีจะตองทําการสอนตลอดภาคเรียนมาสรางเปนแผนการจัดกิจกรรม
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การเรียนการสอนการใชส่ือ  อุปกรณการสอน  การวัดผลประเมินผล  เพื่อใชสอนในชวงเวลาหน่ึงๆ  
โดยการกําหนดเนื้อหาสาระและจุดประสงคของการเรียนยอยๆ ใหสอดคลองกับจุดประสงคหรือ
จุดมุงหมายของหลักสูตร  สภาพผูเรียน  ความพรอมของโรงเรียนในดานวัสดุอุปกรณ  และตรงกับ
ชีวิตจริงในทองถ่ิน 
 สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี  (2539, หนา 114)  เสนอแนะวาแผนการจัดการเรียนรูเปนช่ือเอกสาร
เตรียมการสอน  ท่ีจัดทําข้ึนสําหรับครูซ่ึงจัดทําโดยหนวยงานตางๆ เชน กรมวิชาการ  หนวยศึกษานิเทศก  
สปจ. หรือครูเปนผูเขียนข้ึนเอง 
 จากความหมายของนักวิชาการเกี่ยวกับความหมายของแผนการจัดการเรียนรูจึงพอจะสรุป

ไดวา  แผนการจัดการเรียนรู ก็คือแนวดําเนินการและวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียน
ไดเกิดการเรียนรู  ซึ่งมีสวนสําคัญประกอบดวยจุดประสงคการเรียนรู  เนื้อหา  วิธีการจัดกิจกรรม     
การเรียนรู  ส่ือการเรียนรู  และการวัดผลประเมินผลผูเรียน 
  2.5.2  ลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู 
 แผนการจัดการเรียนรูอาจเขียนได  3  รูปแบบ  คือ  แบบรายงาน  แบบตารางและแบบบรรยาย
กึ่งตาราง  สวนมากนิยมเขียนแบบบรรยาย  แผนการจัดการเรียนรูอาจเขียนได  3  ลักษณะ  คือ 
 1)  แผนการจัดการเรียนรูท่ียึดเวลาเปนหลัก  เชน  แผนการจัดการเรียนรูรายคาบหรือ
รายช่ัวโมง  โดยเขียนแผน  1  แผน  และนําไปใชจัดกิจกรรม  1  วัน 
 2)  แผนการจัดการเรียนรูท่ียึดสาระการเรียนรู  หรือเนื้อหาสาระเปนหลัก  เชน  
แผนการจัดการเรียนรูรายเรื่อง / รายหนวย  โดยเขียนแผน  1  แผนสามารถนําไปจัดกิจกรรม
ได  1  เร่ือง/หนวย  จะใชเวลากี่ช่ัวโมงก็ได 
 3)  แผนการจัดการเรียนรูท่ียึดกระบวนการเรียนรูเปนหลักโดยเขียนแผน  1  แผน
จะใชเวลาจัดกิจกรรมการเรียนรูกี่ช่ัวโมงก็ได  จนกวาจะเสร็จส้ินกระบวนการเรียนรู 
 2.5.3  ประโยชนของแผนการจัดการเรียนรู 
  การจัดทําแผนการเรียนรูเปนประโยชนโดยตรงกับครูผูสอนและตัวผูเรียนดังนี้  (สุนันทา  
สุนทรประเสริฐ, ม.ป.ป., หนา 3-4) 
  1)  ครูมีโอกาสศึกษาหลักสูตร  แนวการสอน  การวัดผลประเมินผลรวมทั้งเอกสาร
หลักสูตรอ่ืนๆ ไดอยางละเอียดทุกแงทุกมุม 
 2)  ครูสามารถเตรียมกระบวนการเรียนการสอน  ไดสอดคลองและเหมาะสมกับ
สภาพความเปนจริงไดมากกวาเชน  ปจจัยเคร่ืองอํานวยความสะดวกของโรงเรียน  ทรัพยากรคานิยม
และความเช่ือของทองถ่ิน 
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           3)  แผนการสอนของครูจะเปนคูมือของตนเองท่ีมีคุณภาพ  สอดคลองกับผูเรียน  
ระยะเวลา  จํานวนคาบ  จํานวนช่ัวโมงที่ใชจริงในแตละภาค  โดยสรุปก็สามารถสอนไดครบถวน
และทันเวลา 

           4)  ครูผูสอนสามารถใหขอมูลท่ีถูกตอง  เท่ียงตรง  แกหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับ 
การกําหนดหลักสูตร  กระบวนการเรียนการสอน  เชน  ศูนยพัฒนาหลักสูตร  กรมวิชาการ 
หนวยศึกษานิเทศก  เปนตน 
  5)  ทําใหเกิดความม่ันใจในการสอนมากข้ึน 
 6)  ทําใหบทเรียนมีประโยชน  และมีความหมายตอชีวิตจริงของผูเรียน 
 7)  เพิ่มความศรัทธาในตัวครูในหมูนักเรียนและเพื่อนรวมงาน 
 8)  เปนแนวทางการสอนสําหรับผูอ่ืนท่ีจําเปนตองสอนแทน 
 9)  เปนหลักฐานในการวัดผลนักเรียน 
 10)  เปนหลักฐานในการพิจารณาผลงานของครู 
  2.5.4  หลักในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 
 แผนการจัดการเรียนรูท่ีดี ควรมีกิจกรรมการเรียนรูท่ีเขาลักษณะ  4  ประการ  คือ 
 1)  มีกิจกรรมท่ีใหผูเรียนเปนผูไดลงมือปฏิบัติใหมากท่ีสุด  โดยครูเปนเพียงผูคอยช้ีนํา  
สงเสริม  หรือกระตุนใหกิจกรรมท่ีผูเรียนดําเนินการเปนไปตามความมุงหมาย 
 2)  เปดโอกาสใหผูเรียนเปนผูคนพบคําตอบ  หรือทําสําเร็จดวยตนเอง  โดยครูพยายาม
ลดบทบาทจากผูบอกคําตอบมาเปนผูคอยกระตุน  ดวยคําถามหรือปญหาใหผูเรียนคิดแกหรือหาแนวทาง
ไปสูความสําเร็จในการทํากิจกรรมเอง 
 3)  เนนทักษะกระบวนการ  มุงใหผูเรียนรับรูและนํากระบวนการไปใชจริง 
 4)  สงเสริมการใชวัสดุอุปกรณท่ีสามารถจัดหาไดในทองถ่ิน  หลีกเล่ียงวัสดุราคาสูง 
 2.5.5  องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู 
 องคประกอบท่ีสําคัญของแผนการจัดการเรียนรูของ สุนันทา  สุนทรประเสริฐ  (ม.ป.ป.,  
หนา 72)  กลาววา  ควรประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี้ 
 1)  หัวเร่ืองของแผนการจัดการเรียนรู 
 2)  สาระสําคัญ 
 3)  จุดประสงคการเรียนรู 
 4)  สาระการเรียนรู 
 5)  กิจกรรมการเรียนรู 
 6)  ส่ือ/อุปกรณและแหลงเรียนรู 
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 7)  การวดัผลประเมินผล 
 8)  ภาคผนวกหรือเอกสารทายแผน 
 9)  ความเห็นของผูตรวจ 
 10)  ผลการใชแผนการเรียนรูหรือผลการสอน 
  สวนองคประกอบของแผนการจัดการเรียนรูของกองวิจัยทางการศึกษา  กรมวิชาการ 
(2545, หนา 8)  กําหนดไวดังนี้ 
 1)  หัวเร่ืองของแผนการจัดการเรียนรู 
 2)  สาระสําคัญ 
 3)  จุดประสงคปลายทาง 
 4)  จุดประสงคนําทาง 
 5)  ประสบการณเดิม 
 6)  เนื้อหา 
 7)  ลําดับข้ันการเรียนการสอน  เชน  สรางความสนใจ  แจงจุดประสงค  สํารวจ
พื้นความรูเดิม  เสนอบทเรียนใหม ใหแนวทางการเรียนรู  ใหนักเรียนปฏิบัติ ใหขอมูลปอนกลับ 
ประเมินผลระหวางปฏิบัติและสงเสริมความแมนยํา 
 8)  ส่ือการเรียนการสอน  เชน  รูปภาพ  แผนภูมิ  ใบความรู  ใบงานและชุดฝก 
 9)  การวดัผลประเมินผล  เชน  ทดสอบกอนเรียน-หลังเรียนคําถามทายบท 
 10)  กิจกรรมสืบเนื่อง/กิจกรรมเสนอแนะ 
 2.5.6 ขั้นตอนการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 
 สํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา  (2545, หนา 19)  ไดกําหนดแนวทางไวดังนี้ 
 1)  ตั้งช่ือแผนตามหัวเร่ืองยอย 
 2)  กําหนดจํานวนเวลา 
 3)  เลือกผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายปและสาระการเรียนรูรายปท่ีสอดคลองกัน
ท่ีจะนํามาใชในแผนการจดัการเรียนรูนัน้ ๆ 
 4)  กําหนดจุดประสงคการเรียนรูโดยวิเคราะหจากผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายป
ท่ีเลือกไว 
 5)  กําหนดรายละเอียดของสาระการเรียนรูสําหรับแผนการจัดการเรียนรูนั้นๆ 
โดยวิเคราะหจากสาระการเรียนรูท่ีเลือกไว 
 6)  กําหนดกิจกรรม  กระบวนการเรียนรูและจัดลําดับข้ันตอน  โดยคํานึงถึงธรรมชาติ
วิชาจิตวิทยาการเรียนรูและเทคนิคการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
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  7)  กําหนดส่ือและแหลงการเรียนรู  ซ่ึงอาจเปนวัตถุ  บุคคล  หรือสถานท่ีท้ังในและ
นอกโรงเรียน 
 8)  กําหนดวิธีการวัดและประเมินผล  ทั้งที่เกิดขึ้นระหวางเรียนและหลังเรียน 
โดยเนนวิธีการประเมินตามสภาพจริง 
 ในการจดัทําแผนการจัดการเรียนรูของสุนันทา  สุนทรประเสริฐ  (ม.ป.ป., หนา 81)  มีข้ันตอน
ในการจดัทําดงันี้ 
 1)  ศึกษาหลักสูตรและเอกสารที่เกี่ยวของ 
 2)  วิเคราะหหลักสูตร 
 3)  การแบงคาบเวลา 
 4)  การจัดทํากาํหนดการสอน 
 5)  การวิเคราะหเนื้อหา จุดประสงค และกิจกรรม 
 6)  เขียนแผนการเรียนรู 
  จากการศึกษาถึงลักษณะ  ประโยชน  หลักในการจัดทําองคประกอบ  และรูปแบบของ
การทําแผนการจัดการเรียนรูจากนักการศึกษาและสถาบันการศึกษาหลายแหง  ทําใหผูวิจัยเขาใจ
กระบวนการในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู สําหรับนําไปใชในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ไดอยางเปนข้ันตอน  
 

2.6  เอกสารท่ีเกี่ยวของกับเจตคติ 
 
  2.6.1  ความหมายของเจตคติ      
  เจตคติตรงกับภาษาอังกฤษวา attitude  มีรากศัพทมาจากภาษาละตินวา aptus  แปลวา  
โนมเอียง  เหมาะสม ในประเทศไทยมีคนใหคําแปลไวอีกวา  ทัศนคติ  เจตนคติ เปนตน  มีความหมาย
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พุทธศักราช  2535  วา  ทาที  ความรูสึกแนวความคิดเห็น
ของบุคคลตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกจากนี้นักจิตวิทยาและนักการศึกษาไดใหความหมายของเจตคติ

ไวดังนี้ 
  อัลพอรต  (Allport, 1996, p. 256)  ไดกลาวไววา  “เจตคติเปนสภาวะความพรอมทางจิตใจ
และประสาท  ซึ่งเกิดขึ้นจากประสบการณที่เปนตัวกําหนดทิศทางการตอบสนองของบุคคลที่มีตอ
ส่ิงหรือสถานการณตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับบุคคลนั้น” 
  กูด  (Good, 1973, p. 48)  กลาววา  เจตคติหมายถึง ความพรอมท่ีจะแสดงออกในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง  ซ่ึงอาจเปนการสนับสนุน  หรือคัดคานสถานการณตางๆบุคคลหรือสิ่งใดๆ เชน  รัก   
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เกลียด  กลัว  หรือไมพอใจมากนอยเพียงใด  เคนเลอร  (Kendler,  1974,  p. 572)  ใหความหมายวา  
“เจตคติหมายถึงความพรอมของบุคคลสิ่งนั้นๆ  ที่จะแสดงพฤติกรรมตอบสนองตอสิ่งเรา
ในสังคมแวดลอมหรือเปนความโนมเอียงท่ีจะแสดงพฤติกรรมท่ีจะสนับสนุน  หรือคัดคานประสบการณ
บางอยาง  เชน  บุคคล  สถาบัน  ตลอดจน  แนวความคิดบางอยาง  การแสดงออกของเจตคติ  โดยอาศัย
พฤติกรรมแบงออกเปน  2  ลักษณะคือแสดงออกในลักษณะที่เห็นดวย  พึงพอใจหรือชอบกับ
ไมเห็นดวย  ไมพึงพอใจ  ไมชอบ 
  ฮอรนบี  (Hornby, 1974, p. 50)  ใหความหมายวา  เจตคติ  หมายถึง  ทาทีหรือความโนมเอียง
ของบุคคลท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง  ซ่ึงประกอบดวยความรูสึก  (feeling)  การคิด  (thinking)  และ
พฤติกรรม  (beheaving) 
  เทอรสโตน  (Thurstone, 1982, p. 531)  ไดกลาวไววา  “เจตคติเปนผลรวมทั้งหมดของมนุษย 
เกี่ยวกับความรูสึก  อคติ  ความคิดความกลัวตอบางส่ิงบางอยาง  การวัดสามารถทําไดโดยการวัดความคิด
ของบุคคลท่ีมีตอส่ิงตางๆ เพราะเจตคติเปนระดับความมากนอยของความรูสึกในดานบวกและลบ
ท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 
  สําหรับในประเทศไทยไดมีผูใหความหมายของคําวา  เจตคติไวมากมายหลายทานเชน 
  สุรางค  โควตระกูล  (2543, หนา 366)  ไดกลาวไวสรุปไดวา  เจตคติเปนอัชฌาสัย  
(disposition)  หรือแนวโนมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมสนองตอบตอสิ่งแวดลอม  หรือส่ิงเรา  
ซ่ึงอาจเปนท้ังคนวัตถุส่ิงของหรือความคิด  บุคคลใดมีเจตคติบวกตอสิ่งใดก็จะเผชิญกับสิ่งนั้น  
ถามีเจตคติลบ  ก็จะหลีกเล่ียงส่ิงนั้น  เจตคติจึงเปนส่ิงท่ีเรียนรูและเปนการแสดงออกของคานิยมและ
ความเช่ือของบุคคล 
 ดังนั้น  จึงพอสรุปไดวา  เจตคติ  (attitude)  หมายถึง  สภาพความพรอมทางจิตใจหรือความรูสึก
ของบุคคลท่ีเกิดจากความคิด  หรือประสบการณท่ีมีตอส่ิงหนึ่งส่ิงใด  ซ่ึงจะสนองตอส่ิงนั้น
ในทางใด  ทางหนึ่งหรือลักษณะใดลักษณะหน่ึง 
 2.6.2  ลักษณะของเจตคต ิ
 เจตคติ  เปนความรูสึกท่ีช้ีบงบอกลักษณะทางจิตใจ  อารมณของบุคคล  ซ่ึงอาจเปนลักษณะ
ท่ีไมแสดงออกมาภายนอกใหบุคคลอ่ืนเห็นหรือเขาใจได  ซ่ึงมีลักษณะท่ัวไปที่สําคัญ  5 ประการดังนี้  
(ธีรวุฒิ  เอกะกุล, 2549, หนา 3-4) 
 1)  เจตคติเปนเร่ืองของอารมณ  อาจเปล่ียนแปลงไดตามเง่ือนไขหรือสถานการณตางๆ  
โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคคลจะมีการกระทําที่เสแสรงโดยแสดงออกไมใหตรงกับความรูสึกของตน 
เม่ือเขารูตัวหรือรูวามีคนสังเกต 
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 2)  เจตคติเปนเร่ืองเฉพาะตัว  ความรูสึกของบุคคลอาจเหมือนกัน  แตรูปแบบ         
การแสดงออกแตกตางกันไป  หรืออาจมีการแสดงออกท่ีเหมือนกัน  แตความรูสึกตางกันได 
 3)  เจตคติมีทิศทาง  การแสดงออกของความรูสึกสามารถแสดงออกได  2  ทิศทาง  
เชน  ทิศทางบวก  และทิศทางลบ 
 4)  เจตคติทีความเขม  ความรูสึกของบุคคลอาจเหมือนกันในสถานการณเดียวกัน 
แตอาจแตกตางกันในเร่ืองความเขมท่ีบุคคลรูสึกมากนอยตางกัน 
 5)  เจตคติตองมีเปา  ความรูสึกจะเกิดข้ึนลอยๆ ไมได  เชน  รักพอ  รักแม  ขยัน
เขาช้ันเรียน  ข้ีเกียจทําการบาน  เปนตน 
 2.6.3  วิธีเขียนขอความเจตคต ิ
  การเขียนขอความท่ีใชในการวัดเจตคติ  เปนเรื่องสําคัญที่จะตองนํามาพิจารณา  ไพศาล   
หวังพานิช  (2526, หนา 148 -149)  กลาววา  มาตรการวัดเจตคติ  (attitude scale)  จะประกอบดวย
ขอคําถาม  โดยทําหนาที่เปนตัวเราใหบุคคลแสดงความคิดเห็น  ความรูสึกออกมา  การวัดเจตคติ
จะไดผลถูกตอง  และเชื่อถือไดมากนอยเพียงใด  ยอมข้ึนอยูกับคุณภาพของขอความท่ีใชถาม  โดยยึดหลัก
ดังตอไปนี้ 
                          1)  ขอความท่ีกลาวถึงเหตุการณ  หรือเร่ืองราวท่ีเปนปจจุบัน 
 2)  ขอความที่เปนขอเท็จจริงควรหลีกเลี่ยง  เพราะทําใหไมทราบความรูสึก  หรือ
ความคิดเห็นของบุคคล 
 3)  ขอความท่ีใหคําตอบท่ีสามารถแปลความหมายได  คือ  สามารถบอกทิศทางและ
ระดับความรูสึกของบุคคลได 
 4)  ขอความนั้นตองมีความเปนปรนัย  คือ  มีความชัดเจน  มีความหมายแนนอน      
ไมใชภาษาท่ีวกวน  หรือคลุมเครือ 
  5)  ขอความหนึ่งๆ ควรถามความคิดเห็นเพียงอยางเดียว เพราะถามีหลายความคิดเห็น   
ในขอความเดียวกัน  จะกลายเปนขอความกํากวม  ยุงยากตอการเสนอความคิดเห็น  เชน  ไมควรให
ผูตอบแสดงความคิดเห็น  โดยใชขอความที่วา  “การสอนแบบบรรยาย  ทําใหเสียเวลามาก  
ไดผลการเรียนไมดี”  ควรแยกขอความนี้ออกเปนหลายๆ ขอความ  เชน 
 (1)  การสอนแบบบรรยายทําใหผูเรียนเบ่ือหนาย 
 (2)  การสอนแบบบรรยายทําใหผูเรียนขาดความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
 6)  ขอความที่ใชควรมีลักษณะกลางๆ เพื่อใหผูตอบสามารถแสดงความเห็นได
ท้ังในทางบวกและทางลบ  ควรหลีกเล่ียงการใชคําบางคําเชน  เสมอ  ท้ังหมด  ไมเคยเลย  เทานั้น
เพียงแตเพียงเล็กนอย 
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              7)  ขอความท่ีไมอาจแสดงความคิดเห็นไดไมควรนํามาใช  หรือขอความที่ไมได
เกี่ยวของกับประเด็นที่จะพิจารณา  เชน  ขอความท่ีกลาวนอกเร่ืองท่ีจะศึกษา 
  2.6.4  วิธีการสรางแบบวัดเจตคต ิ
 1)  กําหนดเร่ืองท่ีจะศึกษาวา  มีโครงสรางลักษณะใด  ศึกษาเจตคติตอส่ิงใด  ใหนิยาม
เจตคติตอส่ิงนั้นอยางชัดเจน 
 2)  การเลือกคําถามและรวบรวมขอคิดเห็น  การเก็บรวบรวมขอความคิดเห็น
ท่ีจะเปนตัวกระตุนใหบุคคลแสดงปฏิกิริยาโตตอบออกมา  ขอความนั้นควรมีลักษณะดังนี้ 
 (1)  คําถามทุกขอตองเปนขอความเกี่ยวกับเจตคติ  ไมใชเปนการถามเรื่องราว
ขอเท็จจริง  เพราะคําถามเกี่ยวกับขอเท็จจริงนั้น  ไมสามารถบอกไดวาผูตอบมีเจตคติอยางไร  คือ
จะไมสามารถวัดความแตกตางของเจตคติได 
 (2)  คําถามทุกขอตองชัดเจน  รัดกุม  และตรงประเด็นท่ีตองการศึกษาการเขียนคําถาม
ควรถามคร้ังละ  1  ประเด็นเทานั้น  เพราะถาเขียนคําถามครั้งละหลายประเด็นจะทําใหผูตอบ
เกิดความสับสน  เพราะผูตอบอาจจะเห็นดวยกับคําถามเพียงประเด็นเดียว 
 ก.  การศึกษาไทยทําใหคนมีความรูและโลกทัศนกวางข้ึน  ควรจะแยกเปน 
 ข.  การศึกษาไทยทําใหคนมีความรูกวางข้ึน 
 ค.  การศึกษาไทยทําใหคนมีโลกทัศนกวางข้ึน 
 (3)  ขอคําถามนั้น  ควรใชคําและศัพทงายๆ ที่ทุกคนอานแลวเขาใจตรงกัน  
พยายามหลีกเล่ียงคําท่ีมีความหมายหลายแงหลายมุม 
 (4)  ผลจากการตอบคําถาม  ควรจะกระจายพอสมควร  ตามแนวทางของเจตคติ 
มีท้ังกลุมท่ีเห็นดวยและกลุมท่ีไมเห็นดวย 
 (5)  ในมาตราชุดหนึ่งๆ ควรมีคําถามประเภทบวก หรือนมิาน  (favorable statement) 
และประเภทลบหรือนิเสธ  (unfavorable statement)  อยางละเทาๆ กัน  เชน 
 ก.  การศึกษาทําใหมีความรูกวางข้ึน      (ทางบวก) 
 ข.  การศึกษาทําใหคุณภาพชีวิตดีข้ึน      (ทางบวก) 
 ค.  การศึกษาทําใหคนเห็นแกตัว            (ทางลบ) 
 ง.  การศึกษาทําใหส้ินเปลืองเงินทอง     (ทางลบ) 
 (6)  ถาใชคําถามประเภทเลือกตอบ  (multiple  choice  statement)  ตัวเลือกแตละตัว
จะตองสามารถแยกเจตคติได  และไมมีหลายตัวแปรในแตละคําตอบ 
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 (7)  คําถามควรมีลักษณะที่สามารถจําแนกเจตคติของบุคคลในแงตางๆ ได 
กลาวคือ  บุคคลท่ีมีเจตคติตางกัน  ควรมีแนวคําตอบปรากฏใหเห็นแตกตางกัน  สวนแนวคําถามใด
ท่ีบุคคลทุกๆ คน  มีแนวโนมท่ีจะตอบเหมือนๆ กัน  ท้ังท่ีมีเจตคติตางกัน  ขอนั้นควรตัดท้ิงไป 
                     3)  สรางขอความใหครอบคลุมลักษณะท้ัง  2  ทาง  คือ  ทางบวกและทางลบ  ประมาณ 
50-100  ขอ 
 4)  การกําหนดตัวแปรของเจตคติ  เม่ือไดตั้งคําถามไวเรียบรอยแลว  นําคําถามเหลานั้น
มากําหนดคาเจตคติวา  ควรมีคาต้ังแตเทาใด  ถึงเทาใด  ซ่ึงจะพิจารณาไดโดยยึดหลักดังนี ้
 (1)  ขอคําถามท้ัง  2  ประเภท  กําหนดคาเปน  5  ลักษณะ  ดังนี ้
 ขอคําถามประเภทบวก  (favorable statement) 
 ก.  เห็นดวยอยางยิ่ง  (strongly  agree) 
 ข.  เห็นดวย  (agree) 
 ค.  ไมแนใจ  (uncertain) 
 ง.  ไมเห็นดวย  (disagree) 
 จ.  ไมเหน็ดวยอยางยิ่ง  (strongly  disagree) 
 ขอคําถามประเภทลบ  (unfavorable  Statement) 
 ก.  ไมเหน็ดวยอยางยิ่ง (strongly  disagree) 
 ข.  ไมเห็นดวย (disagree) 
 ค.  ไมแนใจ (uncertain) 
 ง.  เห็นดวย (agree) 
 จ.  เห็นดวยอยางยิ่ง (strongly  agree) 
 (2)  การกําหนดน้ําหนักคําถามประเภททางบวก  กําหนดใหน้ําหนักสูงสุดอยูท่ี
“เห็นดวยอยางยิ่ง”  และนํ้าหนักตํ่าสุดท่ี  “ไมเห็นดวยอยางยิ่ง” 
 5)  การเลือกคําถาม  คําถามทุกขอท่ีสรางข้ึนในตอนแรกน้ี  จะนําไปใชเปนแบบสอบถาม
เจตคติยังไมได  จะตองนําคําถามเหลานี้ไปทดลองดูกอนวา  คําถามแตละขอนั้นเชื่อถือไดหรือไม 
สามารถวัดเจตคติท่ีตองการจะวัดไดหรือไมเพียงไร  ในการเลือกคําถามเพ่ือคัดไวเปนแบบสอบถาม
ตองทํา  ดังน้ี 
 (1)  นําคําถามที่สรางขึ้นมานี้ไปใหผู รู เ รื่องนั้นอานดู  เพื่อวิจารณกอนวา  
ขอคําถามเหลานั้น  ขอไหนดีไมดีอยางไรถาไมดีควรจะปรับปรุงใหมหรือตัดทิ้งไปหรือบางครั้ง
คําถามเหลานั้น  อาจจะไมครอบคลุมเนื้อหาก็ได  จะไดเพิ่มเติมคําถามลงไปอีกเพื่อใหครอบคลุม
ปญหานั้นใหไดมากท่ีสุด 
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 (2)  นําคําถามที่ไดไปทดลองกับกลุมบุคคล  ซึ่งมีลักษณะเปนกลุมตัวอยาง

ประมาณ  200-300  คน  แลวนําคําตอบเหลานั้นมาวิเคราะห  เพื่อเลือกเอาคําถามเฉพาะขอท่ีดีไวใชตอไป  
โดยวิเคราะหขอคําถาม  (item  Analysis)  ดวยการทดสอบคะแนนท่ีไดดวย  t-test  คาอํานาจจําแนก
ท่ีอยูในเกณฑท่ีใชได  คือ  คา  t  ตั้งแต 1.75  ข้ึนไป  หรือใชการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธรายขอ 
(item total correlation)  ดวยการทดสอบคา  r  ของคะแนนรายขอกับคะแนนรวม 
  สรุปไดวา  วิธีการสรางแบบวัดเจตคติท่ีมีตอส่ิงหนึ่งส่ิงใดน้ัน  การสรางขอคําถาม  ทุกขอ
ตองเปนขอความเกี่ยวกับเจตคติในการสรางขอคําถามแตละชุดจะมีท้ังขอความทางบวกและลบ  
ขอความท่ีสรางแลวควรนําไปทดลองใชแลวนํามาวิเคราะหเพื่อเลือกขอท่ีมีคุณภาพสําหรับ

ใชในงานวิจัยตอไป 
 2.6.5  วิธีการวัดเจตคต ิ

  นักการศึกษาหลายทานกลาวถึงการวัดเจตคติวา  การวัดเจตคติเปนเร่ืองท่ียุงยากพอสมควร   
เนื่องจากเจตคติเปนการวัดคุณลักษณะภายในของบุคคล  ซ่ึงเกี่ยวของกบัอารมณ  และความรูสึกหรือ
เปนลักษณะทางจิตใจคุณลักษณะดังกลาวเปล่ียนแปลงไดงาย  อยางไรก็ตามเจตคติของบุคคลท่ีมีตอ
ส่ิงใดส่ิงหนึ่งก็ยังสามารถวดัได  ดังท่ี เอ็ดเวิรด (Edwards, 1957; อางถึงใน ไพศาล  หวังพานิช,  
2526, หนา 147 - 148)  กลาววา  การวัดเจตคติของบุคคลถึงแมวาจะเปนเร่ืองท่ีวัดไดยาก  แตก็สามารถ
วัดไดโดยอาศยัหลักดังตอไปน้ี 
 1)  การยอมรับขอตกลงเบ้ืองตน  (basic  assumption)  เกี่ยวกับการวัดเจตคติ คือ 
 (1)  ความคิดเห็น  ความรูสึกหรือเจตคติของบุคคลนั้นจะคงท่ีอยูชวงหนึ่ง  นั่นคือ
ความรูสึกนึกคิดของคนเราไมไดเปล่ียนแปลงหรือผันแปรตลอดเวลา  อยางนอยจะตองมีชวงเวลาใด  
ชวงเวลาหนึ่งท่ีความรูสึกของคนเรามีความคงท่ีทําใหสามารถวัดได 
 (2)  เจตคติของบุคคลไมสามารถวัดหรือสังเกตเห็นไดโดยตรง  การวัดจะเปน
แบบวัดทางออม  โดยวัดแนวโนมท่ีบุคคลแสดงออกหรือประพฤติอยูเสมอ 
 (3)  เจตคตินอกจากแสดงออกในรูปทิศทางของความรูสึกนึกคิด  เชน  สนับสนุน
หรือคัดคาน  ยังมีขนาดหรือปริมาณของความคิด  ความรูสึกนั้นอีกดวย  ดังนั้น  ในการวัดเจตคติ
นอกจากจะทําใหทราบลักษณะหรือทิศทางแลว  ยังสามารถบอกระดับความมากนอย  หรือความเขมขน
ของเจตคติไดดวย 

           2)  การวัดเจตคติดวยวิธีใดก็ตาม  จะตองมีส่ิงประกอบ  3  อยางคือตัวบุคคลท่ีจะถูกวัด  
มีส่ิงเรา  เชน  การกระทํา  เร่ืองราวท่ีบุคคลแสดงเจตคติตอบสนอง  และสุดทายตองมีการตอบสนอง
ซ่ึงจะออกมาในระดับสูงตํ่ามากนอย 
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             3)  สิ่งเราที่จะนําไปใชเราที่นิยม  คือ  ขอความเจตคติ  (attitude  statements)  
ซ่ึงเปนส่ิงเราทางภาษาที่ใชอธิบายคุณคา คุณลักษณะของส่ิงนั้น  เพื่อใหบุคคลตอบสนองออกมาเปน
ระดับความรูสึก  (attitude  continuum  หรือ  scale)  เชน  มาก  ปานกลาง  เปนตน 
            4)  การวัดเจตคติตองคํานึงถึงความเที่ยงตรง  (validity)  ของการวัดเปนพิเศษ
ตองพยายามใหผลของการวัดท่ีไดตรงกับสภาพความเปนจริงของบุคคลท้ังในแงทิศทางและระดับ 
            สรุปการวัดเจตคติ  จะตองมีส่ิงประกอบ  3  อยาง  คือ  ตัวบุคคลท่ีจะถูกวัด  มีส่ิงเรา  เชน  
การกระทํา  เร่ืองราวท่ีบุคคลแสดงเจตคติตอบสนอง  และการตอบสนองซ่ึงจะออกมาในระดับ สูง-ต่ํา 
มาก-นอย 
 2.6.6  มาตราวัดเจตคต ิ
 สําหรับมาตราวัดเจตคติท่ีผูวิจัยนํามาใชในการวิจัยคร้ังนี้  เปนมาตราวัดเจตคติตามวิธีของ
ลิเคิรท  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 มาตราวดัเจตคติตามวิธีของลิเคิรท  กําหนดชวงความรูสึกของคนเปน  5  ชวงหรือ  5  ระดับ 
คือ  เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  ไมแนใจ  ไมเห็นดวย  และไมเห็นดวยอยางยิ่ง  ขอความท่ีบรรจุลงใน
มาตราวัดประกอบดวยขอความที่แสดงความรูสึกตอสิ่งหนึ่งส่ิงใดทั้งในทางท่ีดีและในทางที่ไมดี

โดยมีจํานวนขอพอๆ กัน  ขอความอาจมีประมาณ  18 – 20  ขอความ  การกําหนดน้ําหนักคะแนน
การตอบแตละตัวเลือก  กระทําภายหลังจากท่ีไดรวบรวมขอมูลมาแลว  โดยกําหนดตามวิธี  (arbitrary  
weighting  method)  ซ่ึงเปนท่ีนิยมใชมากท่ีสุดคือ กาํหนดคะแนนเปน  5, 4, 3, 2, 1  (หรือ  4, 3, 2,  1, 0)  
สําหรับขอความทางบวก  1, 2, 3, 4, 5  (หรือ  0, 1, 2, 3, 4)  สําหรับขอความทางลบ  แตในการวิจยัคร้ังนี้
ใชขอความทางบวกเพียงอยางเดียวเน่ืองจากเปนนักเรียนระดบัประถมศึกษาซ่ึงถามีขอความท้ัง  2  ดาน
จะทําใหยากตอความเขาใจของนักเรียน 
  สรุปไดวา  การวัดเจตคติของลิเคิรท  มีขอตกลงเบื้องตนวา  เจตคติตองมีการกระจาย
เปนแบบโคงปกติ  ซ่ึงมีคาคะแนนแตละขอมีมาตรวัด  5  ชวง  ใหคะแนนเปน  5, 4, 3, 2, 1  โดยมีขอความ
ทางบวกและทางลบจํานวนพอๆ กัน  วิเคราะหขอคําถามท่ีสรางข้ึน  ดวยการหาคาอํานาจจําแนกรายขอ
ดวยวิธีการทดสอบคาที  (t-test)  โดยตองไดคา t  ตั้งแต  1.75  ข้ึนไป  หรือใชวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธรายขอ  (item total correlation) ดวยการทดสอบคา  r  ของคะแนนรายขอกับคะแนนรวม  
สวนการหาคาความเช่ือม่ัน  ใชการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอัลฟา  (alpha-coefficient) 
 2.6.7  เจตคตติอการเรียนภาษาอังกฤษ 

 นักการศึกษาหลายทาน  ทําการศึกษาเกี่ยวกับเจตคติของนักเรียนตอการเรียน  และใหความหมาย
ของเจตคติทางการเรียนไวสอดคลองกันดังนี้ 
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  ศิริรัตน  ภูสกลเจริญศักดิ์  (2537, หนา 31)  กลาววา  เจตคติตอการเรียน  หมายถึง  ความรูสึก  
ความคิด  ความเช่ือของนักเรียนท่ีมีตอประสบการณท่ีเกี่ยวกับตัวครู  สภาพที่เอ้ือตอการเรียนท้ังท่ีโรงเรียน
และบาน  รวมท้ังอ่ืนๆ ซ่ึงสงผลใหแสดงพฤติกรรมออกมาได  2  ลักษณะ  คือ 

            1)  เจตคติท่ีดีตอการเรียน  (positive  attitude)  นักเรียนจะแสดงออกในลักษณะความพอใจ
ในการเรียน  สนใจการเรียน  มีความรูสึกวาครูเปนบุคคลที่นาเคารพ  สามารถถายทอดความรูไดดี  
เห็นคุณคาของการเรียน  

            2)  เจตคติท่ีไมดีตอการเรียน  (negative  attitude)  นักเรียนจะแสดงออกในลักษณะ
ไมพอใจ  ไมสนใจ  ไมชอบการเรียน  ขาดเรียนบอย  เกิดความทอแท  เบ่ือหนาย 

 จาโคโบวิทซ  (Jakobovits, 1971, p. 49; อางถึงใน จินตนา  เดชะประทุมวัน, 2548, หนา 47)  
กลาววา  เจตคติตอการเรียนภาษาตางประเทศ  หมายถึง  ทาที  ความคิดเห็น  ความรูสึก  เอนเอียง
ทางจิตใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนภาษาอังกฤษ  ซ่ึงอาจเปนความรูสึกในทางบวก  โดยแสดงออกมา
ในลักษณะท่ีชอบ  พอใจหรือเห็นดวย  หรือเปนกลางตอการเรียนภาษาตางประเทศ  และความรูสึก
ในทางลบโดยแสดงออกมาในลักษณะไมพึงพอใจ  ไมชอบ  หรือไมเห็นดวยตอการเรียนภาษา
ตอเจาของภาษา  และตอวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
 สรุปวา  เจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ  หมายถึง  สภาพความพรอมทางจิตใจของผูเรียน
ท่ีมีตอการเรียนภาษาอังกฤษ  ซ่ึงอาจจะตอบสนองเปนในทางบวก  หรือลบก็ไดแตควรจัดใหผูเรียน
มีเจตคติในทางบวกซ่ึงจะสงผลสัมฤทธ์ิตอการเรียนของผูเรียนดวย 
  

2.7  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชเอกสารจริงในการสอนอานภาษาอังกฤษ 
 
 2.7.1  งานวิจัยในประเทศ 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับเอกสารจริงเทาท่ีปรากฏ  เปนการวิจัยเกีย่วกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชส่ือเอกสารจริง  ซ่ึงพอสรุปไดดังนี ้

  จินตอาภา  ผลบุณยรักษ  (2544, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  จังหวัดราชบุรี  โดยใชแบบฝก
การอานจากเอกสารจริงจากอินเตอรเน็ต  ผลปรากฏวา  ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของ
นักเรียนหลังการฝกอานโดยใชแบบฝกการอานภาษาอังกฤษจากอินเตอรเน็ตสูงกวากอนการอาน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  และนักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝกการอานโดยใชเอกสารจริง
จากอินเตอรเน็ตอยูในระดับสูง 
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 สุวรรณี  เวทไธสง  (2544, หนา 48 – 51)  ไดศึกษาการพัฒนาความสามารถและแรงจูงใจ
ในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  โรงเรียนพุทไธสง  จังหวัดบุรีรัมย  
โดยใชเอกสารจริงพบวานักเรียนท่ีไดรับการสอนอานโดยใชเอกสารจริง  มีคะแนนความสามารถ
ในการอานภาษาอังกฤษสูงข้ึนหลังการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 ขจรศักดิ์  สุนลี  (2545, หนา 51)  ไดศึกษาการพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
เพื่อความเขาใจและความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  6  ดวยวิธีสอน
แบบ  CIRC  ประกอบกับการใชส่ือในชีวิตประจําวัน  จากผลการวิจัยพบวานักเรียนมีความสามารถ
ในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจหลังการสอนสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 
 สมพร  ฉาโยทัย  (2547, หนา 28)  ไดศึกษาการใชหนังสือพิมพเพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2  พบวา  นักเรียนมีความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษสูงข้ึนหลังการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 
 สระศรี  ภิรมยโยธี  (2547, หนา 38)  ศึกษาการพัฒนาความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษ
โดยใชภาพการตูนเปนส่ือการเรียนรูสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5  โรงเรียนราชประชาสมาสัย
ในพระบรมราชูปถัมภผลการศึกษา  พบวา  นักเรียนมีความสามารถดานการอานสูงข้ึนหลังจากไดรับ
การพัฒนาการอานโดยใชภาพการตูนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 
 กันตรัตน  ช่ืนชมนอย  (2548, บทคัดยอ)  ไดศึกษาการสรางแบบฝกการอานจากหนังสือพิมพ
และนิตยสารภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน  พบวา  1)  แบบฝกการอานจาก
หนังสือพิมพและนิตยสารภาษาอังกฤษท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ  75/75  2)  ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนตํ่าปานกลาง  และสูงมีความแตกตางกัน 
3)  นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอแบบฝกการอานที่สรางข้ึน    
  มาริษา  หริราบไพรี (2548, หนา 28 – 29)  ไดศึกษาการใชเอกสารจริงเพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  5  โรงเรียนทิวไผงาม  กรุงเทพมหานคร   
ผลปรากฏวา  ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการทดลองใชเอกสารจริงสอน
สูงกวาคะแนนกอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 สุนทรี  ศุทธิวรรณรักษ  (2548, บทคัดยอ)  ไดศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริงสําหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค  จังหวัดสตูลผลการศึกษา  พบวา  ประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคาเทากับ  80.38/80.81  ซึ่งถือวามีประสิทธิภาพดีมาก 
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ความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง  และ
กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดีมาก 
 ธียานพร  ขาวสะอาด  (2549, บทคัดยอ)  ไดศึกษาการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารโดยใชเอกสารจริงเกี่ยวกับทองถ่ินสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนบานหินชาง  อําเภอเมือง  จังหวัดระนอง  ผลการวิจัย  พบวา  1)  ประสิทธิภาพของ
แบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารโดยใชเอกสารจริงเกี่ยวกับทองถ่ินมีคาเทากับ  
78.95/77.33  ซ่ึงถือวามีประสิทธิภาพท่ีอยูในเกณฑดี  2)  ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
หลังทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ  0.05  3)  นักเรียนมีความคิดเห็นตอ
การเรียนอยูในระดับดี 
                 2.7.2  งานวิจัยตางประเทศ  

 กอนซาเลส  (Gonzalez, 1991, p. 81)  ศึกษาผลของการใชเอกสารจริงเปนแบบเรียนท่ีมีตอ
ทัศนคติ  (attitude)  แรงกระตุน  (motivation)  วัฒนธรรม  (Culture)  และประสิทธิผลการเรียนภาษาสเปน
ช้ันปท่ี  1  จํานวน  43  คน  ซ่ึงไดรับการสอนโดยใชหนังสือและวิธีการสอนเหมือนกัน  สวนกลุมทดลอง
ไดสอนโดยใชเอกสารจริงเพิ่มเติมสวนการทดสอบไดมีการใช  pre – test  และ  post – test  และ
แบบวัดทัศนคติแบบ  Foreign  Language  Attitude  Questionnaire  (FLAQ)  of  the  northeast  
Conference  on  the  Teaching  of  Foreign  Language  

 ฮัสเซียน  (Hussien, 1995, pp. 25-35)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการอาน
กับผลสัมฤทธ์ิในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนเกรด  3 โรงเรียนรัฐบาลในรัฐจอรเจียผลการศึกษา
พบวา  แรงจูงใจในการอานมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ในการอานภาษาอังกฤษอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  โดยนักเรียนท่ีมีแรงจูงใจจะมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนสูงข้ึน 
  โจเซฟ  (Joseph, 1997, p. 138)  ไดศึกษาผลการใชเอกสารจริงเพื่อพัฒนาการเรียนภาษา
โดยกลุมทดลองเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  ซ่ึงเรียนภาษาเยอรมันจํานวน  14  คน  และกลุมควบคุม
จํานวน  7  คน  ภายในเวลา  11  สัปดาหกลุมทดลองท่ีทําการสอนโดยการใชวิธีสอนอานโดยใชเอกสารจริง  
ควบคูไปกับหนังสือเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกวากลุมควบคุม  ซึ่งใชเฉพาะหนังสือ
แบบเรียนอยางเดียว  นอกจากนั้น  ผลการศึกษาพบวาการใชตัวอยางจากเอกสารจริงเปนส่ิงกระตุน
และเสริมสรางแรงจูงใจรวมท้ังทัศนคติท่ีดีในการเรียนภาษาและสามารถพัฒนาระดับการเรียนภาษา

ของกลุมนักเรียนท่ีเรียนออนดวย 
 โจนส  (Johns, 1998, pp. 404-407)  ไดศึกษาผลการใชบทเรียนท่ีนํามาจากเอกสารจริงกับ
นักศึกษาวิชาชีพครูของสถาบันเทคโนโลยีในประเทศจีน  โดยใหนักศึกษาแตละคนเลือกอานบทอาน
ท่ีตนสนใจและคิดวามีประโยชนจากนิตยสาร  วารสาร  หรือหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ  แลวเปดโอกาส
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ใหผูเรียนเขียนและพูดคุยเกี่ยวกับเร่ืองท่ีตนอานแลกเปล่ียนกับเพื่อนๆ ในช้ันเรียน  ผลการศึกษาพบวา 
นักศึกษาท่ีใชบทเรียนท่ีนํามาจากเอกสารจริงมีความสามารถในการอานและมีแรงจูงใจในการอาน

ภาษาอังกฤษสูงข้ึน 
  ล็อคคร่ี  (Lochrie, 2003, p. 115)  ไดทําการวิจัยการใชภาพการตูนเปนส่ือการสอนในช่ัวโมง
ภาษาตางประเทศกับผูเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ในบทเรียนที่วาดวยการอภิปราย 
โดยติดภาพไวดานหนาของหองเรียนแลวใหผูเรียนเริ่มอภิปรายจากส่ิงท่ีมองเห็นในภาพภายใต

ประสบการณพื้นฐานของแตละคน  ผลการวิจัยพบวา  ภาพการตูนสามารถกระตุนใหผูเรียน
กลาวอภิปรายไดอยางคลองแคลวหลากหลายความคิดและทัศนคติท่ีแตกตางกันนี้  จะชวยใหผูเรียน
เรียนรูประสบการณใหมๆ รับฟงซ่ึงกันและกันมากข้ึน 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการนําเอกสารจริงมาใชในการสอนอาน

ภาษาอังกฤษท้ังงานวิจัยภายในประเทศและตางประเทศจะเห็นไดวา  มีความสอดคลองกันกลาวคือ  
การสอนอานภาษาอังกฤษโดยใชส่ือเอกสารจริงทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  
นักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน  สนใจในการทํากิจกรรมมากข้ึน  มีบรรยากาศท่ีสนุกสนาน  
นอกจากนี้  นักเรียนยังมีความคุนเคยกับการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน  และมีเจตคติท่ีดีตอ
การเรียนภาษาอังกฤษ 
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