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บทที่  5 
สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

    
 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง เร่ือง การใชเอกสารจริงในการพัฒนาความสามารถ
ทางการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย) 
โดยมีข้ันตอนในการศึกษา  พอสรุปผลไดดังนี้ 
 วัตถุประสงคในการวิจัย 
     1.  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูการสอนอานภาษาอังกฤษ 
โดยใชเอกสารจริง  

   2.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและ
หลังการทดลอง 

   3.  เพื่อศึกษาเจตคติของนกัเรียนท่ีมีตอการสอนอานภาษาอังกฤษโดยการใชเอกสารจริง 
   สมมุติฐานของการวิจัย  
   1.  แผนการจัดการเรียนรูการสอนอานภาษาอังกฤษโดยการใชเอกสารจริงท่ีผูวิจัยสรางข้ึน

มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนด 75/75  
   2.  นักเรียนท่ีไดรับการสอนอานโดยการใชเอกสารจริง  มีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ

หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 
   3.  นักเรียนท่ีไดรับการสอนอานโดยการใชเอกสารจริง  มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ

ในระดบัมากข้ึนไป 
                 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

             1.  ประชากร 
             ประชากรที่ใชในงานวิจัยคร้ังนี้  เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนวัดบางวัว 

(สายเสริมวิทย)  อําเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2552  จํานวน  
3  หองเรียน  รวมนักเรียน  90  คน  แตละหองมีการจัดการเรียนแบบคละความสามารถ  ออน  
ปานกลาง  เกง 
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    2.  กลุมตัวอยาง  
   กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้  คือ  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนวัดบางวัว
(สายเสริมวิทย)  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2552  ไดมาโดยการสุมอยางงาย  (simple  random  
sampling)  โดยวิธีการจับฉลาก  1  หองเรียนเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  6/2  จํานวน  30 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

   เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย 
   1.  แผนการจัดการเรียนรูการสอนอานภาษาอังกฤษโดยการใชเอกสารจริง  จํานวน 15 ช่ัวโมง  

รวม  15  แผน  ดังนี้ 
 แผนท่ี 1  Top ten thai food 
 แผนท่ี 2  How to make pad ka prao 
 แผนท่ี 3  Eating out 
 แผนท่ี 4  Menu 
 แผนท่ี 5  Going shopping 
 แผนท่ี 6  Adam and his family went shopping 
 แผนท่ี 7  The dog and the shadow 
 แผนท่ี 8  I love sports 
 แผนท่ี 9  This made me laugh 
 แผนท่ี 10  The dangers of smoking 
 แผนท่ี 11  Reading label 
 แผนท่ี 12  About signs 
 แผนท่ี 13  About signs 
 แผนท่ี 14  Time table 
 แผนท่ี 15  Adam goes to school 
 2.  แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  

โดยอิงจุดประสงคการเรียนรูเกี่ยวกับทักษะการอาน  จํานวน 1 ฉบับ  30  ขอ  ใชวัดกอนและ
หลังการทดลอง 

 3.  แบบวัดเจตคติ  ใชศึกษาเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอการสอนอานภาษาอังกฤษโดยใช
เอกสารจริง  มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ  คือ  เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  ไมแนใจ  
ไมเห็นดวย  และไมเหน็ดวยอยางยิ่ง 
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              วิธีดําเนินการทดลอง  
   การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองโดยใชระยะเวลา 5 สัปดาห สัปดาหละ 3 ช่ัวโมง 

รวม  15  ช่ัวโมงในภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2552  
        1.  ปฐมนิเทศนักเรียนเพ่ือแจงใหทราบจดุประสงค  และข้ันตอนการดําเนินการทดลอง               
     2.  ทดสอบกอนเรียน  (pre-test)  ดวยแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ
จํานวน  30  ขอ 
           3.  ผูวิจัยดําเนินการสอนกลุมตัวอยางตามแผนการสอนอานภาษาอังกฤษดวยบทอาน
จากเอกสารจริง  จํานวน  15  แผน  15  ช่ัวโมง 
 4.  ทดสอบหลังเรียน  (post-test)  ดวยแบบทดสอบฉบับเดียวกับกอนเรียน 
     5.  เม่ือส้ินสุดการทดลองใหนักเรียนตอบแบบวัดเจตคติท่ีมีตอการสอนอานโดยใช
เอกสารจริง  
                6.  นํากระดาษคําตอบมาตรวจใหคะแนนและนําคะแนนมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ
เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 การวิเคราะหขอมูล  

 การวิเคราะหขอมูลจากผลการวิจัยในคร้ังนี้  ผูวิจัยไดรวบรวมไวเปน  3  ข้ันตอนดังนี้       
               1.  วิเคราะหหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู  (E1/E2)  ตามเกณฑท่ีกําหนด
75/75  
      2.  วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน  โดยการทดสอบ
คาที  (t-test)   
   3.  วิเคราะหเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอการอานภาษาอังกฤษจากเอกสารจริงโดยหาคาเฉล่ีย 
( X )  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  แลวนําผลการวิเคราะหไปแปลความหมาย 
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5.1  สรุปผลการวิจัย 
 
 การวิจัยคร้ังนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู
การสอนอานภาษาอังกฤษ  โดยใชเอกสารจริง  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียน
วัดบางวัว(สายเสริมวิทย)  เปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนและหลังการทดลองและศึกษาเจตคติของ
นักเรียนท่ีมีตอการสอนอานโดยการใชเอกสารจริงซ่ึงจากการวิจัยสามารถสรุปผลไดดังนี้ 
 5.1.1  แผนการจัดการเรียนรูการสอนอานภาษาอังกฤษโดยใชเอกสารจริงท่ีผูวิจัยสรางข้ึน
มีประสิทธิภาพเทากับ  77.96/77.78  ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด คือ 75/75 แสดงวาแผนการจัดการเรียนรู
ท่ีสรางขึ้นมีประสิทธิภาพอยูในเกณฑดี  ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐานขอท่ี 1 
 5.1.2  ความสามารถทางดานการอานหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01  เปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 2 
 5.1.3  ผลจากการศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีตอการสอนอานภาษาอังกฤษโดยการใช
เอกสารจริงโดยคาเฉล่ียรวมท้ัง  5 หนวยการเรียน  (15 แผน)  เทากับ  4.54  สวนคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.53 แสดงวานักเรียนมีเจตคติตอการสอนอานภาษาอังกฤษจากเอกสารจริงอยูในระดับมากท่ีสุด
ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐานขอท่ี 3 

 

5.2  อภิปรายผล 
 
              จากการวิเคราะหผลการทดลองเพ่ือตรวจสอบสมมติฐานของการวิจยัในคร้ังนี้พบวา 
 5.2.1  ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีประสิทธิภาพเทากับ 
77.96/77.78  ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว  คือ 75/75  ถือวาประสิทธิภาพอยูในเกณฑดี  และพบวา
คาประสิทธิภาพตัวแรกสูงกวาประสิทธิภาพตัวหลังเล็กนอย  หมายความวา  นักเรียนสามารถ         
ทําคะแนนเฉล่ียระหวางเรียนไดมากกวาคะแนนเฉล่ียทดสอบหลังเรียน  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ธีนยาพร  ขาวสะอาด  (2548, บทคัดยอ)  และกันตรัตน  ชื่นชมนอย  (2548, บทคัดยอ)  ที่พบวา  
คาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการอานจากเอกสารจริง  มีคาประสิทธิภาพตัวแรกมากกวา
ตัวหลัง  ท้ังนี้อาจเปนเพราะ 
  1)  แผนการจัดการเรียนรูการสอนอานภาษาอังกฤษโดยใชเอกสารจริงท่ีผูวิจัยสรางข้ึน   
ไดผานการประเมินคุณภาพจากผูเช่ียวชาญที่มีความรูดานภาษาอังกฤษเปนอยางดี  และในการเลือก
บทอานท่ีเปนเอกสารจริงมีการตรวจสอบความยากงายของภาษาจากผูเช่ียวชาญวาเหมาะสมกับ

ระดับความรูความสามารถของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  6  กิจกรรมการเรียนในแตละแผน 
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มีความแตกตางกัน  ทําใหนักเรียนไมเบ่ือตอการเรียน  และหลังจากเรียนจบในแตละแผนจะมีการตรวจสอบ
ความรูในทายแผนการเรียนทุกแผน  ทําใหนักเรียนสามารถจดจําไดดี  จึงสงผลใหคะแนนระหวาง
เรียนสูงกวาคะแนนสอบหลังเรียน  และผูเรียนทราบผลคะแนนที่ไดจากการทํากิจกรรมในทันที  
ทําใหผูเรียนมีความกระตือรือรนท่ีจะทํากิจกรรมเกิดแรงจูงใจในการเรียน  สงผลใหการทํากิจกรรม
ระหวางเรียนไดคะแนนสูงขึ้น  ซึ่งสอดคลองกับความคิดของโคลและชาน  (Cole & Chan, 1994, 
pp. 222-380, อางถึงใน วิไลรัตน  วสุริย, 2545, หนา 88)  ท่ีกลาววา  การใหแรงเสริมทันทีเปนส่ิงสําคัญ 
ขอมูลท่ียอนกลับไปสูนักเรียนจะเปนแรงกระตุนใหนักเรียนสามารถทําภาระงานไดอยางมีประสิทธิภาพ   
   สวนการที่ประสิทธิภาพตัวหลัง  (E2)  นอยกวาตัวแรก  อาจเปนเพราะการทํา
แบบทดสอบเปนการทําหลังจากที่ผูเรียนไดเรียนจบทุกแผนแลว  เปนการวัดความสามารถ
รวมทุกจุดประสงค  และมีจํานวนขอทดสอบท่ีมากกวา  จึงทําใหไดผลคะแนนนอยลง  ทําใหประสิทธิภาพ
ตัวหลัง (E2) นอยกวาประสิทธิภาพตัวแรก (E1) 

               2)  แผนการจัดการเรียนรู  ผูวิจัยสรางข้ึนตามหลักการและแนวคิดของนักการศึกษา
หลายทานและจากการศึกษางานวิจัยท้ังภายในและตางประเทศ  จึงทําใหไดแผนการจัดการเรียนรู
ที่มีคุณภาพ  สงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ  นอกจากนั้นแลวแผนการจัด 
การเรียนรูดังกลาวไดผานการทดลองประสิทธิภาพมาแลวกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง

ทั้งในระดับกลุมเล็กและภาคสนาม  และไดนําแผนการจัดการเรียนรูมาปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม
เพื่อใหมีคุณภาพกอนจะนํามาใชจริง 
 5.2.2  ผลการเปรียบเทียบความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
ดวยเหตุผลดังตอไปนี้ 

     1)  เอกสารจริงท่ีนํามาใชเปนบทอานในแตละแผนนั้น เปนเร่ืองราวท่ีนักเรียนคุนเคย 
เปนเร่ืองใกลตัว  เชน  เมนูอาหาร  ข้ันตอนการทําอาหาร  การไปซ้ือส่ิงของ  ปายประกาศ  โฆษณาตางๆ   
ตลอดจน  นิทาน  การตูน  เปนการกระตุนนักเรียนใหนําส่ิงท่ีนักเรียนคุนเคยดีอยูแลว  มาทําความเขาใจ
ในบทเรียนใหม  ซ่ึงสอดคลองกับ วัจนา  พิพัฒนทศพล  (2546, หนา 32)  ที่กลาววา  ความเขาใจ
ในเนื้อเร่ืองเกี่ยวเนื่องกับประสบการณและพ้ืนฐานความรูเดิมของนักเรียนและในเอกสารจริงเหลานี้

จะมีขอความหรือภาพที่ชวยใหนักเรียนเดาความได  หรือสรางความสนใจใหกับนักเรียนได
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสุดสายใจ  ชาญณรงค  (2540, หนา 80)  ท่ีกลาววา  การที่นักเรียน
ไดเรียนเร่ืองใกลตัวจากชีวิตจริง  จะเปนประโยชนตอผูเรียนอยางแทจริง  ทําใหนักเรียนเห็นความจําเปน
และตระหนักถึงความสําคัญในการอานภาษาอังกฤษ 
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     2)  เอกสารจริงท่ีนํามาใชในแผนยึดแนวคิด  และหลักการเรียนการสอนอาน
ตามแนวการสอนเพ่ือการส่ือสาร  ดังนั้นกิจกรรมจึงเปนไปตามลําดับข้ันตอนการสอนอานเพื่อการส่ือสาร 
คือเร่ิมจากกิจกรรมกอนการอาน  ซ่ึงในข้ันนี้เปนการกระตุนใหนักเรียนนําสิ่งที่คุนเคยอยูแลว
มาทําความเขาใจในบทเรียน  รวมทั้งเตรียมความพรอมเกี่ยวกับเรื่องคําศัพทที่จําเปนตองใช
ในการทํากิจกรรมตอไป  ในข้ันกิจกรรมระหวางอาน  เปนลักษณะท่ีสงเสริมปฏิสัมพันธกันของผูเรียน 
เชน  การจับคู  การถายโอนขอมูล  การเติมชองวางของขอมูล  การเรียงลําดับเหตุการณ  การแสดง
บทบาทสมมุติซ่ึงกิจกรรมตางๆ นี้  สามารถชวยเพิ่มพัฒนาการอานของนักเรียนทําใหนักเรียน
อานภาษาอังกฤษไดเขาใจดีข้ึน  สรุปใจความสําคัญของเร่ืองตางๆ ไดดี  และบทอานท่ีนํามาใหนักเรียน
ปฏิบัติ  มีท้ังกิจกรรมคู  กิจกรรมกลุม  นักเรียนไดมีโอกาสทํางานรวมกัน  ชวยเหลือกัน  ทําใหเกิด
ความสนุกสนาน  กระตือรือรนในการเรียน  และกลาแสดงออกมากขึ้น  สวนในขั้นหลังอาน  
ข้ันนี้นักเรียนจะไดนําความรูท่ีเรียนมาเพ่ือตอบคําถาม ลําดับเหตุการณของเร่ือง  แสดงความคิดเห็น
จากเร่ืองท่ีอานได  สรุปเร่ืองวาดภาพประกอบหรือฝกการทําไปสูทักษะอื่นๆ ขั้นตอนการอานท้ัง 
3  ข้ันตอนมีความสอดคลองสัมพันธกันสงผลใหนักเรียนเกิดความเขาใจในบทอานมากยิ่งขึ้นดังท่ี
วิสาข  จัติวัตร  (2541, หนา 51-54)  กลาววา  การสรางกิจกรรมการอานตามแนวการสอนเพ่ือการส่ือสาร
จะชวยใหผูอานเขาใจขอความท่ีอานไดดียิ่งขึ้น  และทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอาน
ไดเพิ่มข้ึนหลังการทดลอง 

    ดังนั้น  การนําเอาเน้ือหาจากเอกสารจริงดังกลาวมาสอน  จึงทําใหความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมตัวอยางสูงข้ึน  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสุวรรณี  เวทไธสง  (2544, 
หนา 47)  ท่ีพบวา  นักเรียนมีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น  หลังจากไดรับ
การสอนอานจากเอกสารจริง  และสอดคลองกับงานวิจัยของ พรรณศรี ปทุมสิริ  (2541, หนา 29) 
ท่ีพบวาคะแนนความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปท่ี  6  ท่ีเรียนโดยใชเทคนิคการสอนที่เนนส่ือในชีวิตประจําวันหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง  
นอกจากนั้นยังสอดคลองกับงานวิจัยของ มาริษา  หริราบไพรี  (2548, หนา 37)  ท่ีพบวา  นักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนทิวไผงามที่เรียนโดยการใชเอกสารจริงในการสอนอานภาษาอังกฤษ
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 
 5.2.3  จากการศึกษาเจตคติของผูเรียนท่ีมีตอการสอนอานภาษาอังกฤษโดยใชเอกสารจริง
พบวา  นักเรียนมีเจตคติตอการเรียนอยูในระดับมากที่สุด  โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ระดับ  4.54  และ
มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี  0.53  ซ่ึงการท่ีนักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอบทอานดังกลาวอาจเปนเพราะ
ปจจัยดังตอไปนี้ 
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   1)  รูปแบบของเน้ือหาท่ีนํามาใชในการสอนมีรูปแบบท่ีแปลกไปจากหนังสือเรียน  
ขนาดของตัวอักษร  การออกแบบนาสนใจ  มีความหลากหลาย  แตกตางกันไปตามชนิดของเอกสาร
แตละประเภท  และเปนเนื้อหาที่นักเรียนพบเห็นอยูแลว  การนําความรูจากในหองเรียนไปใช
ภายนอกหองเรียนได   จึงทําใหนักเรียนเห็นประโยชนและคุณคาของเอกสารจริง  ทําใหนักเรียน
เกิดเจตคติท่ีดีตอการอานซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของดัฟฟ  และโรเลอร  (Duffy & Roehier, 1993, 
pp. 200-201; อางถึงใน  จินตนา  เดชะประทุมวัน, 2548, บทคัดยอ)  ท่ีวา  การนําเนื้อเร่ืองท่ีนักเรียน
พบในชีวิตจริงมาใชในการเรียนการสอนภาษานั้น  จะทําใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการอาน  และ
สนใจท่ีจะอานมากข้ึน  และบทอานท่ีนํามาใหนักเรียนปฏิบัติมีท้ังกิจกรรมคู  กิจกรรมกลุม  นักเรียน
ไดมีโอกาสทํางานรวมกัน  ชวยเหลือกันทําใหเกิดความสนุกสนาน  กระตือรือรนในการเรียน  และ
กลาท่ีจะแสดงออกมากข้ึน  ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของ รุง  แกวแดง  (2541, หนา 22)  ที่วา  
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ควรมีกิจกรรมหลากหลาย  สนุกสนานและเปดโอกาสให
นักเรียนทุกคนไดมีสวนรวมในกิจกรรม  การทํางานเปนกลุมเปนการปฏิบัติกิจกรรมท่ีนักเรียนชอบ  
นักเรียนไดสรางความคุนเคย  เกิดความรูสึกวาตนเองมีความสําคัญเทาเทียมกัน  สงผลใหเกิด

การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  ทําใหนักเรียนมีความรูสึกท่ีดีตอการเรียนและเรียนอยางมีความสุข  
 2)  เอกสารจริงท่ีเลือกมาใชในบทอานมีภาษาท่ีใชในการส่ือสารสมัยใหม  กระตุน

ใหผูเรียนเกิดความตองการที่จะเรียนรู  เพื่อท่ีจะนําภาษาไปใชใหเหมาะกับยุคสมัย  และความเจริญของ
เทคโนโลยีทําใหผูเรียนเห็นประโยชนของการเรียนและมีเจตคติที่ดีตอการเรียน 
 

5.3  ขอเสนอแนะ 
 
   ผลจากการวจิัยคร้ังนี้   ผูวจิยัมีขอเสนอแนะในดานตาง ๆ  ท่ีอาจเปนแนวทางในการศึกษา

คนควาตอไปดังนี ้
    5.3.1  ขอเสนอแนะสําหรับนําผลการวิจัยไปใช 
             1)  ครูควรเลือกเนื้อหาของเอกสารจริงท่ีมีความยากงาย  เหมาะสมกับระดับความรู

ของนักเรียน  การคัดเลือกเนื้อหาจากส่ือเอกสารจริงท่ีเหมาะกับระดับของนักเรียน  เชน  นักเรียน
ระดับประถมศึกษาควรใชส่ือหรือเนื้อหาท่ีงาย  ๆขอความส้ัน  ๆหรือเนื้อหาไมยาวเกินไป  มีรูปภาพประกอบ   
เชน   นิทาน  การตูน  จะชวยใหนักเรียนคาดเดาเร่ืองจากการดูรูปภาพประกอบไดซ่ึงจะสรางความสนใจ
ใหกับนักเรียนไดดี  โดยเฉพาะภาพการตูน  นักเรียนจะมีความสนใจกระตือรือรนท่ีจะคาดเดาเร่ืองราว
และเสนอความคิดของตนในการคาดเดาเร่ือง  
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            2)  บทอานที่นํามาใชบางบทมีคําศัพทที่ยากสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 
ครูผูสอนควรอธิบายความหมายของคําศัพทนั้นๆ กอนทําการสอน  

  5.3.2  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
            1)  เอกสารจริงมีหลายประเภทท่ีนาจะมีการนํามาทดลองใชกับทักษะการสอนอาน 

เชน  นิทาน  เพลง  การตูน 
     2)  ระยะเวลาในการดําเนินการทดลอง  ควรใหมีระยะยาวประมาณ  1  ภาคเรียน 
เพื่อท่ีจะไดเห็นผลการพัฒนาท่ีชัดเจน 
     3)  กิจกรรมการเรียนการสอนควรเปนกิจกรรมกลุม  หรือกิจกรรมคู  เพื่อท่ีผูเรียน
จะไดมีปฏิสัมพันธตอกัน  ใหความรวมมือกัน  เด็กท่ีมีผลการเรียนตํ่าจะรูสึกไมเครียดตอการเรียน 
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