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ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
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ปริญญา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
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อาจารยท่ีปรึกษาหลัก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะนุช พุฒแกว 

อาจารยท่ีปรึกษารวม ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทิพยวิมล วังแกวหิรัญ 

 

บทคัดยอ 
 

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ  1) เปรียบเทียบความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 กอนและหลังการใชสื่อเอกสารจริง 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ตอการใชสื่อเอกสารจริงในการสอนอานภาษาอังกฤษ  

           กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนมัธยม        

วัดศรีจันทรประดิษฐ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 30 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2555 โดยการสุมอยางงาย (simple random sampling)         

          เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก 1) แผนการจัดการเรียนรูตามแนวการสอน        

เพ่ือการสื่อสาร 2) แบบทดสอบวัดความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ และ 3) แบบสอบถามความคิดเห็น 

ของนักเรียนตอการใชสื่อเอกสารจริงในการสอนอานภาษาอังกฤษ สถิติพ้ืนฐานท่ีใชในการวิเคราะห

ขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาที   

 ผลการวิจัยครั้งนี้มีดังตอไปนี้ 

 1. ความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังการทดลอง 

สูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

2. นักเรียนมีความคิดเห็นตอการใชสื่อเอกสารจริงในการสอนอานภาษาอังกฤษ ในระดับ 

พึงพอใจมาก 

 

 

 

 

คําสําคัญ: สื่อเอกสารจริง, ความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ  
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ABSTRACT 
 

The purposes of this research were: 1) to compare English reading comprehension 

of Matthayomsuksa 3 students by using authentic materials 2) to study Matthayomsuksa 

3 students’opinions towards using authentic materials aiming for improving English 

reading comprehension.  

 The sample comprised of 30 Matthayomsuksa 3 students enrolled in the 

second semester of 2012 at Matthayomwatsrichanpradit School. The students were 

selected by simple random sampling. The instruments used for data collection were: 

1) communication approach lesson plans 2) the English reading comprehension test 

(pretest-posttest) and 3) a questionnaire asking about students’ opinions. The statistics 

used in data analysis were mean, percentage, standard deviation, and t-test. 

The results of the study were as follows: 

1. English reading comprehension of Matthayomsuksa 3 students, after using 

authentic materials, was statistically significant higher than before the experiment at the 

.01 level. 

2. The students’ opinions on using authentic materials in English reading comprehension was  

at high satisfaction level.  

  

 

Keywords:  authentic material, English reading comprehension. 
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ผูชวยศาสตรจารย ดร.ปยะนุช พุฒแกว ประธานกรรมการท่ีปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทิพยวิมล  

วังแกวหิรัญ กรรมการท่ีปรึกษา ท่ีไดกรุณาเสียสละเวลาใหคําแนะนํา ชี้แนะแนวทางในการทํา

วิทยานิพนธตลอดจนแกไขปรับปรุงขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสอยางดียิ่ง ตลอดระยะเวลาใน

การทําวิจัย ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีนี้ 

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ กรรมการและเลขานุการ และผูทรงคุณวุฒิทุก

ทานท่ีไดตรวจสอบชี้แนะ ตลอดจนใหคําแนะนําเพ่ือปรับปรุงแกไข วิทยานิพนธิ์ฉบับนี้ใหสมบูรณ 

ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตรจารย ดร.ผองศรี มาสขาว ผูชวยศาสตรจารย ดร. นพรัตน     

สรวยสุวรรณ  ดร. นพมาศ หงษาชาติ อาจารยจิรภรณ เดชเจริญ และอาจารยยอดชาย โครตุฉิน ท่ีไดให

ความกรุณาตรวจสอบความสมบูรณ ความถูกตองและความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัยตลอดจน

ใหคําแนะนําแกไขจนไดเครื่องมือท่ีสมบูรณสําหรับใชในงานวิจัยในครั้งนี้ 

ขอขอบพระคุณ ดร.บุญจักรวาล รอดบําเรอ ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทรประดิษฐ ท่ี

ใหความอนุเคราะหสถานท่ีและกลุมประชากรในการวิจัยและขอขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ทุก

คนท่ีใหความรวมมือในกิจกรรมตางๆ เปนอยางดี 

ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีมีสวนรวมและใหความชวยเหลือสนับสนุนจนทําใหวิทยานิพนธ ฉบับ

นี้สําเร็จลงได คุณคาและประโยชนของวิทยานิพนธฉบับนี้ ขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณบิดามารดา ครู 

อาจารยและผูมีพระคุณทุกทานท่ีมีสวนชวยใหผูวิจัยสําเร็จการศึกษา 
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

       สังคมยุคปจจุบันเปนยุคแหงขอมูลขาวสารท่ีตองใชภาษาอังกฤษในการรับสงขอมูลท่ีเกือบ

ท่ัวโลกใชเพ่ือการปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกัน การเรียนรูภาษาอังกฤษจึงมีความสําคัญและจําเปนอยาง

ยิ่งในชีวิตประจําวัน เนื่องจากเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู       

การประกอบอาชีพ รวมท้ังเขาถึงองคความรูตางๆ ไดงายและกวางข้ึน มีวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา 220) จากความสําคัญดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการจึงไดกําหนด 

ใหภาษาอังกฤษเปนสาระการเรียนรูพ้ืนฐานท่ีตองจัดใหผูเรียนไดเรียนรูตลอดหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ยิ่งไปกวานั้นการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองยังกําหนดตัวบงชี้ท่ีสอดคลอง

กับเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ขอหนึ่งวา คนไทยมีความสามารถทางดาน

ภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึนรอยละ 3 ตอป (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2551, หนา 8) 

ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ท่ีจะตองเรงพัฒนาความสามารถทางดานภาษาอังกฤษแกผูเรียน 

 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษตองมีการพัฒนาทักษะท่ีสําคัญหลายดาน แตเนื่องจาก

ทักษะการอานภาษาอังกฤษ เปนทักษะท่ีมีบทบาทสําคัญโดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมปจจุบัน 

เนื่องจากเปนเครื่องมือท่ีกอใหเกิดแนวทางการเรียนรู การเขาถึงองคความรูใหมๆ ซ่ึงภาษาอังกฤษ  

ไดปรากฏในสื่อตางๆ ในชีวิตประจําวันของคนไทย ไมวาจะเปนหนังสือพิมพ โฆษณา ฉลากสินคา 

อินเทอรเน็ต ซ่ึงเปนเทคโนโลยีสมัยใหมในการสืบคนขอมูล ขาวสาร การพัฒนาทักษะการอาน

ภาษาอังกฤษควบคูไปกับการดําเนินชีวิตประจําวัน จะสงผลใหการเรียนรูและการดําเนินชีวิต         

มีคุณภาพมากข้ึน ยิ่งไปกวานั้นเปาหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองยังมุงเนนใหสังคมเปน

สังคมแหงการเรียนรู คนไทยใฝเรยีนรูสามารถเรียนรูไดดวยตนเองรักการอานและแสวงหาความรูอยาง

ตอเนื่อง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2551, หนา 8) ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน

ทักษะการอานภาษาอังกฤษ จึงยิ่งมีบทบาทสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง ท่ีตองพัฒนาใหเกิดข้ึนกับ

ผูเรียนเพ่ือใชในการแสวงหาความรู เพ่ิมพูนสติปญญาเขาถึงองคความรูตางๆ ไดโดยไมจํากัดเวลาและ

สถานท่ี ถาผูเรียนมีทักษะในการอานภาษาอังกฤษดี ผูเรียนก็จะสามารถรับรูขอมูลขาวสารไดดีและ

ถูกตองแมนยําดวยตนเอง และสามารถใชในการเรียนรูไดตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, 

หนา 16)  
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             จากความสําคัญดังกลาวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551      

จึงเพ่ิมความสําคัญกับทักษะการอาน โดยมีการกําหนดขอบเขตการประเมินการอานในระดับชั้น

มัธยมศึกษา ปท่ี 1-3 ในทุกกลุมสาระการเรียนรูวา ตองมีการประเมินการอานจากสื่อสิ่งพิมพและสื่อ

อิเล็กทรอนิกสท่ีใหขอมูลสารสนเทศ ขอคิด ความรูเก่ียวกับสังคมสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือใหผูอานนําไปคิด

วิเคราะห วิจารณสรุปแนวคิดคุณคาท่ีได นําไปประยุกตใชอยางมีวิจารณญาณและถายทอดในเชิง

สรางสรรค หรือรายงานดวยภาษาท่ีถูกตองเหมาะสม เชน อานหนังสือพิมพ วารสาร หนังสือเรียน 

บทความสุนทรพจน คําแนะนํา คําเตือน แผนภูมิ ตาราง แผนท่ี โดยกําหนดใหนักเรียนทุกคนตองมี            

ผลการประเมินในระดับผานดีหรือดีเยี่ยม ถาไมผานตองมีการปรับปรุง (สํานักวิชาการและมาตรฐาน

การศึกษา, 2552, หนา 36-37) จากขอกําหนดและหลักเกณฑดังกลาว สรุปไดวา ทักษะการอาน

ภาษาอังกฤษ เปนทักษะท่ีมีความสําคัญท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ใหความสําคัญในการพัฒนาเพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรูและดําเนินชีวิตในยุคปจจุบันแกผูเรียน 

 ถึงแมวาการอานจะมีความสําคัญมากตอผูเรียน แตจากรายงานการประเมินคุณภาพ

การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนโดยประเมินนักเรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2553 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

โดยสํานักทดสอบทางการศึกษา (สทศ) รวมทุกสังกัด จํานวนนักเรียน 70,308 คน ไดคะแนนเฉลี่ย

เพียงรอยละ 16.19 และมีนักเรียนท่ีไดคะแนน 0 คะแนนมากถึง 68,180 คน (โรงเรียนมัธยม         

วัดศรีจันทรประดิษฐ, 2553)  

           รายงานผลการทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทรประดิษฐ ปการศึกษา 2553 แยกตามสาระและ

มาตรฐานตัวชี้วัดท่ีเนนประเมินทักษะดานการอานไดแก สาระท่ี 1 สาระเพ่ือการสื่อสาร คะแนนเต็ม 

100 คะแนน คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทรประดิษฐ

ไดเพียง 17.03 โดยแบงออกเปนมาตรฐาน ตัวบงชี้ยอยได 3 ตัวชี้วัดไดแก มาตรฐาน ต 1.1 คะแนน

เฉลี่ยระดับโรงเรียนอยูท่ีรอยละ 10.03 คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนท่ีอยูท่ีรอยละ 11.84 และคะแนน

เฉลี่ยระดับประเทศอยูท่ีรอยละ 12.32  มาตรฐาน ต 1.2 คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนอยูท่ีรอยละ 6.69 

คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนท่ี อยูท่ีรอยละ 10.66 และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศอยูท่ีรอยละ 10.97  

มาตรฐาน ต 1.3 คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนอยูท่ีรอยละ 26.75 คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนท่ีอยูท่ี   

รอยละ 30.00 และคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนอยูท่ีรอยละ 30.4 (โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทรประดิษฐ, 

2553) ซ่ึงสรุปไดวานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 3 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทรประดิษฐมีคะแนน

เฉลี่ยต่ํากวาท้ังระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและระดับประเทศท้ัง 3 ตัวชี้วัด 
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 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาภาษาอังกฤษ และผลการประเมินทักษะการอาน     

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2553 พบวาอยูในระดับท่ีต่ํากวาเกณฑท่ีโรงเรียน

กําหนดเชนกัน และจากรายงานการประชุมกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศโรงเรียนมัธยม   

วัดศรีจันทรประดิษฐและปญหาท่ีผูวิจัยประสบในชั้นเรียน พบวาทักษะท่ีเปนปญหาท่ีจําเปนตองไดรับ

การแกไขอยางเรงดวน คือ ทักษะการอาน ซ่ึงเปนทักษะพ้ืนฐานท่ีผูเรียนจําเปนตองใชในการทํา

แบบทดสอบเกือบทุกประเภทโดยเฉพาะขอสอบวัดความเขาใจในการอาน อีกท้ังยังเปนทักษะในการ

คนควาหาขอมูลตางๆ เพ่ือการศึกษา แตเนื่องจากนักเรียนสวนใหญขาดความสนใจในสิ่งท่ีอาน 

เนื่องจากบทอานเปนเรื่องไกลตัว จึงสงผลใหไมเล็งเห็นความสําคัญของการอาน อีกท้ังยังมีความรู 

ดานคําศัพท ทักษะพ้ืนฐานทางดานการอาน ความรูและประสบการณเดิมเพียงจํากัด ทําใหไมเขาใจ

และไมสามารถจับใจความสําคัญ รายละเอียดของสิ่งท่ีอานไดเทาท่ีควร สงผลใหมีทัศนคติท่ีไมดี          

ตอการอานภาษาอังกฤษ หากไม เรงแกไขอาจจะสงผลตอการเรียนในระดับท่ีสูง ข้ึนตอไป      

(โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทรประดิษฐ, 2553) 

 จากการศึกษางานวิจัยท่ีมุงศึกษาความสามารถทางการอานและความเขาใจในการอาน

ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา พบวาการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษยังไม

ประสบผลสําเร็จ เนื่องมาจากสาเหตุสามประการหลักๆ คือ ประการท่ีหนึ่ง ผูเรียน เนื่องจากผูเรียน

ยังขาดทักษะพ้ืนฐานดานการอาน ไดแก ทักษะในการตีความ  ทักษะในการวิเคราะหความ

ความสามารถในการเชื่อมโยงความคิด รวมท้ังมีความรูดานคําศัพทอยางจํากัด สงผลใหขาด      

ความสนใจในเรื่องท่ีอานและมีทัศนคติท่ีไมดีตอวิชาภาษาอังกฤษ ประการท่ีสอง ครูผูสอน          

จากการศึกษาพบวาครูผูสอนสวนใหญใชวิธีการสอนแบบแปล อธิบายหลักไวยากรณและคําศัพท  

จากเนื้อหาท่ีอานเพ่ือมุงใหผูเรียนตอบคําถามทายบทอานเทานั้น ไมมุงเนนทักษะพ้ืนฐานในการอาน

เทาท่ีควร  ประการสุดทาย บทอานหรือสื่อในการสอนอานยังไมตรงกับความสนใจของผูเรียน       

ไมทันสมัย เนื่องจาก ครูสวนใหญใชเนื้อหาจากหนังสือแบบเรียนเปนหลัก รวมท้ังเรื่องท่ีอาน       

สวนใหญเปนบทความทางวิชาการเปนภาษาเขียนท่ีมีโครงสรางสลับซับซอน ผูเรียนขาดประสบการณ

การใชภาษาในชีวิตประจําวันทําใหผูเรียนไมเล็งเห็นความสําคัญของการอานภาษาอังกฤษสงผลให

ขาดความสนใจในการเรียน (สุนทรี ศุทธิวรรณรักษ, 2548, หนา 2; สุทธิรา ปลั่งแสงมาศ, 2551, 

หนา 2-3; กฤษฏา ดีพิจารณ, 2551, หนา 2; ผกาภรณ ผดุงกิจ, 2552, หนา3; อารมณ สวัสดี, 2553, 

หนา 2-3)   

 จากการศึกษางานวิจัยดังกลาว ผูวิจัยพบวาวิธีการหนึ่งท่ีนาสนใจท่ีจะนํามาแกไขและพัฒนา 

ความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนไดคือ สื่อเอกสารจริง (authentic material) ซ่ึงเปน

สิ่งท่ีผลิตข้ึนมาใชในชีวิตจริงเพ่ือการสื่อสาร เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร แผนพับ ปายประกาศตางๆ

การนําสื่อเอกสารจริงมาใชในการเรียนการสอน สามารถชวยใหผูเรียนมีทักษะดานการอาน มีความ
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กระตือรือรนท่ีจะเขารวมกิจกรรมมากข้ึน (Johnson, 1984, pp. 7-8) อีกท้ังยังสอดคลองกับแนวการ

สอนอานภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและสังคมในยุคปจจุบันท่ีมุงใหผูเรียนนําไปสื่อความหมาย เนนให

ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสารได เนื่องจากสื่อเอกสารจริงมีความหลากหลายของเนื้อหาและ

ทันสมัย อีกท้ังจะชวยทําใหผูเรียนเล็งเห็นถึงความแตกตางระหวางภาษาท่ีใชในแบบเรียนและภาษาท่ี

ใชในชีวิตจริง สรางความสนใจใหแกผูเรียนเนื่องจากมีความหลากหลาย สามารถนําเสนอเนื้อหา 

ตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชภาษาจริงตามแบบของเจาของ

ภาษา เพราะการท่ีผูเรียนพบภาษาท่ีใชจริงในชีวิตประจําวัน จะมองเห็นความสําคัญของการเรียนและ

การอานภาษาอังกฤษวานําไปใชสื่อสารจริงได ทําใหผูเรียนเกิดความสนใจ และเกิดแรงจูงใจในการ

เรียนท่ีสูงข้ึน อีกท้ังยังมีความทันสมัย เหมาะสมตอเหตุการณปจจุบัน หรือกิจกรรมตางๆ ในชีวิตจริง 

(Lee, 1995, pp. 7-8)  ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของ แซนเดอรสัน (Sanderson, 1999, p. 145) ท่ีวา

สื่อเอกสารจริงเปนสิ่งท่ีชวยใหผูเรียนไดพบกับโลกภายนอกและรับทราบความเปนไปท่ีเกิดข้ึน ทําให

ผูเรียนมองเห็นคุณคาและตระหนักถึงประโยชนของการอานภาษาอังกฤษมากข้ึน  

 จากปญหาท่ีผูวิจัยประสบในชั้นเรียน โดยเฉพาะปญหาดานความเขาใจในการอาน

ภาษาอังกฤษของผูเรียนอยูในเกณฑตองปรับปรุง มีทัศนคติท่ีไมดีตอการอานภาษาอังกฤษ รวมท้ัง

ความสําคัญของทักษะการอานภาษาอังกฤษท่ีเพ่ิมบทบาทมากข้ึนในสังคมยุคปจจุบันท่ีตองใช

ภาษาอังกฤษในการศึกษาคนควาขอมูล การดํารงชีวิต อีกท้ังนโยบายการพัฒนาทักษะการอานตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 รวมท้ังการเตรียมความพรอมของนักเรียน

เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน ผูวิจัยจึงมีความสนใจนําสื่อเอกสารจริงท่ีพบเห็นในชีวิตประจําวันมาใชใน

การสอนอานเพ่ือพัฒนาความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษใหแกผูเรียน เพราะสื่อเอกสารจริงทําให

ผูเรียนมีโอกาสไดอานภาษาอังกฤษท่ีนาสนใจมากข้ึน อีกท้ังยังสอดคลองกับรูปแบบภาษาท่ีพบเห็นได

งายในชีวิตประจําวัน มาใชในการทดลองครั้งนี้ ซ่ึงผูวิจัยคาดวา การใชสื่อเอกสารจริงท่ีมีรูปแบบท่ี

หลากหลาย มีภาษาและจุดประสงคเพ่ือใชในการสื่อสารในชีวิตจริง จะสามารถกระตุนความสนใจใน

การอานภาษาอังกฤษ อันจะสงผลตอการพัฒนาทักษะและความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของ

ผูเรียนใหสูงข้ึน ทําใหการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

1.2 คําถามการวิจัย 
 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดคําถามการวิจัยดังนี้ 

 1.2.1 ความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชสื่อเอกสาร

จริง หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองหรือไม 

 1.2.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีความคิดเห็นอยางไรตอการใชสื่อเอกสารจริงในการ

สอนอานภาษาอังกฤษ 
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1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย  

 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

 1.3.1 เพ่ือเปรียบเทียบความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

กอนและหลังการใชสื่อเอกสารจริง 

 1.3.2 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ตอการใชสื่อเอกสารจริงใน

การสอนอานภาษาอังกฤษ หลังการทดลอง 

  

1.4 สมมติฐานของการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยตั้งสมมติฐานไวดังนี้ 

 ความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยการใชสื่อ

เอกสารจริง หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 

             

1.5 ขอบเขตของการวิจัย  

 

 ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้ 

 1.5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนมัธยม  

วัดศรีจันทรประดิษฐ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานการศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 

ท่ีเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ23102) ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 8 หองเรียน 

รวมท้ังสิ้น 230 คน ท่ีไดรับการจัดหองเรียนแบบคละความสามารถ ซ่ึงประกอบดวยนักเรียนท่ีมีระดับ

ความสามารถทางการเรียนในระดับสูง ปานกลางและต่ํา 

 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/1 จํานวน 30 คน โรงเรียนมัธยม 

วัดศรีจันทรประดิษฐ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานการศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 ท่ีเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ23102) ซ่ึงไดมาโดย           

การสุมอยางงาย (simple random sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยการสุม ดวยวิธีการจับ

สลากมา 1 หองเรียน จากจํานวน 8 หองเรียน  
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 1.5.2 ตัวแปรท่ีวิจัย 

 1) ตัวแปรตน ไดแก การใชสื่อเอกสารจริงในการสอนอานภาษาอังกฤษ  

 2) ตัวแปรตาม ไดแก  

      (1) ความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ 

      (2) ความคิดเห็นของนักเรียนตอการใชสื่อเอกสารจริงในการสอนอาน

ภาษาอังกฤษ 

 1.5.3 ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 โดยใชเวลาใน 

การทดลองสอนอานภาษาอังกฤษโดยใชสื่อเอกสารจริง เปนเวลา 7 สัปดาห สัปดาหละ 3 คาบ 

จํานวน 21 คาบ เวลาในการทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน จํานวน 2 คาบ รวมใชเวลาท้ังสิ้น 

23 คาบ 

 1.5.4 เนื้อหา 

            เนื้อหาท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก เนื้อหาท่ีคัดเลือกมาจากสื่อเอกสารจริง ท่ีมีเนื้อหา  

และสาระสอดคลองกับสาระการเรียนรูแกนกลาง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) คุณภาพผูเรียนและ

ขอบเขตการประเมินความสามารถในการอาน คิด วิเคราะห และเขียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด จํานวน 1 หนวยการเรียนรู โดยกําหนดเนื้อหาออกเปน 7 เรื่อง ไดแก 

 หนวยการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง: Reading for daily life.  

  1) signs and symbols   

  2) weather forecast 

 3)  labels  

 4)  recipe  

 5)  job advertisement   

  6)  application letter 

 7)  news 
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1.6 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําวิจัยเรื่อง การใชสื่อเอกสารจริง เพ่ือพัฒนาความเขาใจในการอาน

ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ซ่ึงผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาความเขาใจในการอาน

ภาษาอังกฤษและความคิดเห็นของนักเรียนตอการใชสื่อเอกสารจริงในการสอนอานภาษาอังกฤษ โดย

ผูวิจัยไดกําหนดและดําเนินการวิจัยตามกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้ 

                       ตัวแปรตน                              ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

  

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

1.7 คํานิยามศัพทเฉพาะ 

 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนิยามศัพทเฉพาะไวดังนี้ 

            1.7.1 สื่อเอกสารจริง หมายถึง สื่อประเภทเขียน สิ่งพิมพ สื่อออนไลน ท่ีผูวิจัยคัดเลือกมา

ใชในการสอนอานภาษาอังกฤษ ไดแก ปายประกาศและปายสัญลักษณ พยากรณอากาศ ฉลากสินคา  

วิธีปรุงอาหาร ประกาศรบัสมัครงาน จดหมายสมัครงาน และขาวภาษาอังกฤษ 

 1.7.2 การจัดการเรียนรูโดยใชสื่อเอกสารจริง หมายถึง วิธีการจัดการเรียนรูท่ีผูวิจัยนํามาใช

ในการทดลอง โดยผูวิจัยไดยึดรูปแบบการสอนอานภาษาอังกฤษตามแนวการสอนอานเพ่ือการสื่อสาร  

ซ่ึงเปนการสอนอานท่ีเนนการพัฒนาทักษะและกระบวนการอานเพ่ือใหไดมาซ่ึงความเขาใจในการอาน 

ไมไดสอนเฉพาะตัวภาษาในบทอาน ซ่ึงผูอานตองใชความรูและประสบการณเดิมมาเชื่อมโยงกับเนื้อหา

ท่ีอานในการทําความเขาใจ เพ่ือใหไดขอมูลตามวัตถุประสงคในการอาน และสามารถนําสาระท่ีไดจาก

การอานไปใชสื่อสารในชีวิตประจําวันในทักษะตางๆ เชน การพูด การเขียน โดยในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัย

ยึดรูปแบบของสุมิตรา อังวัฒนกุล (2540, หนา 178-179) ซ่ึงประกอบดวยข้ันตอนสําคัญ 3 ข้ันตอน

ไดแก 

1. ความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ 

2. ความคิดเห็นของนักเรียนตอการใช

สื่ อ เ อ ก ส า ร จ ริ ง ใ น ก า ร ส อ น อ า น

ภาษาอังกฤษ 

 

1. การใชสื่อเอกสารจริงประกอบการสอน 

อานภาษาอังกฤษตามแนวการสอนอาน    

เ พ่ือการสื่อสาร ของสุ มิตรา อังวัฒนกุล      

ซ่ึงประกอบดวย 3 ข้ัน ไดแก 

1) ข้ันกิจกรรมกอนการอาน  

2) ข้ันกิจกรรมระหวางการอาน   

3) ข้ันกิจกรรมหลังการอาน 
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 1) กิจกรรมกอนการอาน เปนข้ันตอนท่ีใหผูอานไดใชความรูเดิมโดยการสํารวจการ

คาดเดาเนื้อหาจากบทอานโดยศึกษาจาก รูปภาพ หัวเรื่องจากสื่อเอกสารจริงท่ีแจกให การทบทวน

คําศัพท 

 2) กิจกรรมระหวางการอาน เปนข้ันจัดกิจกรรมตางๆ ในการฝกทักษะการอาน โดย

เริ่มตนจากการกําหนดจุดประสงคในการอาน ใหกับผูอานโดยการตั้งคําถาม ใหนักเรียนเรียนรูลีลา 

และหนาท่ีของภาษา ขอความท่ีปรากฏจากสื่อโดยใชเทคนิคการอานแบบกวาดตา อานแบบ           

หารายละเอียด แลวทํากิจกรรมตางๆ ไดแก อานบทอานแลวแขงขันกันตอบคําถาม อานบทอานแลว

เติมขอความลงในแผนผังของเนื้อเรื่อง เรียงลําดับข้ันตอนของเนื้อเรื่อง เขียนแผนผังโยงความสัมพันธ

เนื้อเรื่อง วิเคราะหองคประกอบของบทอาน แปลความเนื้อเรื่องท่ีอานและนําเสนอโดยใชรูปแบบ

ภาษาของตนเอง  

  3) กิจกรรมหลังการอาน เปนข้ันท่ีสรุปใจความสําคัญของบทอานและถายทอดสู

ทักษะอ่ืน  ๆไดแก การเขียนแผงผังความคิดจากสิ่งท่ีอาน เลาเรื่องโดยสรุป สืบคนขอมูลเพ่ิมเติมและ

นําเสนอดวยภาษาของตนเองในรูปแบบตางๆ โดยผูวิจัยคัดเลือกรูปแบบของกิจกรรมใหมีความ

เหมาะสมกับสื่อเอกสารจริงชนิดนั้นๆ  

 1.7.3 ความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ หมายถึง ความสามารถในการจํา ความเขาใจ 

ประยุกตใช วิเคราะห ประเมินคา และสรางสรรค ซ่ึงวัดไดจากคะแนน การทําแบบทดสอบวัดความ

เขาใจในการอานภาษาอังกฤษ แบบปรนัยประเภท 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 

 1.7.4 แบบทดสอบวัดความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ หมายถึง เครื่องมือวัดความเขาใจ

ในการอานภาษาอังกฤษ ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเพ่ือวัดความสามารถในการจํา เขาใจ ประยุกตใช วิเคราะห 

ประเมินคา และสรางสรรค โดยสรางเปนแบบทดสอบประเภทปรนัยชนิดเลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือก 

จํานวน 30 ขอ ท่ีผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเรียบรอยแลว ใชสําหรับ

ทดสอบกอนและหลังการทดลอง 

 1.7.5 ความคิดเห็น หมายถึง ความรูสึก ความสนใจและทาทีของนักเรียนท่ีแสดงตอการใชสื่อ

เอกสารจริงในการสอนอานภาษาอังกฤษ โดยกําหนดเปน 3 ดาน ไดแกดานสื่อเอกสารจริงดานกิจกรรม

การจัดการเรียนรู และดานประโยชนและการนําไปใช ซ่ึงวัดไดจากคะแนนการตอบแบบสอบถามความ

คิดเห็นตอการใชสื่อเอกสารจริง หาคาเฉลี่ยแลวเปรียบเทียบตามเกณฑท่ีกําหนด โดยในการวิจัยครั้งนี้

ผูวิจัยยึดเกณฑของ บุญชม ศรีสะอาด (2535, หนา 100) 

 1.7.6 แบบสอบถามความคิดเห็น หมายถึง เครื่องมือวัดความรูสึก ความสนใจ ทาทีของนักเรียน

ท่ีมีตอการใชสื่อเอกสารจริง โดยกําหนดเปน 3 ดาน ไดแกดานสื่อเอกสารจริงดานกิจกรรมการจัดการ

เรียนรู และดานประโยชนและการนําไปใช โดยสรุปผลออกมาในลักษณะพึงพอใจมากท่ีสุดจนถึง     
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พึงพอใจนอยท่ีสุด ตามแนวของลิเคิรท (Litkert) แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 12 ขอ 

และคําถามปลายเปดเพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม จํานวน 1 ขอ   

           1.7.7 นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทรประดิษฐ

อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ภาคเรียนท่ี 2 

ปการศึกษา 2555 ท่ีเรยีนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ23102) 

 

1.8 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 

 การวิจัยครั้งนี้ มีประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับดังนี้ 

 1.8.1 ไดสื่อเอกสารจริงสําหรับประกอบการสอนอานภาษาอังกฤษท่ีสามารถกระตุน ความสนใจ

ในการเรียนอานและพัฒนาความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน 

 1.8.2 ไดสรางนวัตกรรมกิจกรรมการจัดการเรียนรูดานการอานภาษาอังกฤษท่ีสอดคลองกับ

ชีวิตประจําวันของนักเรียน 

 1.8.3 เปนแนวทางในการจัดการเรียนรูดานการสอนอานภาษาอังกฤษใหแกครูผูสอน และ

เปนแนวทางในการคนควาวิจัยดานการพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาป

ท่ี 3 และระดับชั้นอ่ืนๆ ตอไป  
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

       ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของตามประเด็น

ความสําคัญดังตอไปนี้ 

        2.1 เอกสารท่ีเก่ียวของกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

                 2.1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

                 2.1.2 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลางกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  

        2.2 เอกสารท่ีเก่ียวของกับการอาน  

        2.2.1 ความหมายของการอาน  

 2.2.2 ประเภทของการอาน 

 2.2.3 ความเขาใจในการอาน 

 2.2.4 ปจจัยท่ีสงเสริมความเขาใจในการอาน 

 2.2.5 ระดับความเขาใจในการอาน 

 2.2.6 การประเมินความเขาใจในการอาน 

 2.3 เอกสารท่ีเก่ียวของกับเอกสารจริง 

 2.3.1 ความหมายของเอกสารจริง 

 2.3.2 ประเภทของเอกสารจริง 

 2.3.3 ประโยชนของเอกสารจริง 

                2.3.4 เกณฑการเลือกเอกสารจริง 

 2.4 เอกสารท่ีเก่ียวของกับการสอนอานตามแนวการสอนเพ่ือการสื่อสาร 

 2.4.1 ทฤษฏกีารสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

 2.4.2 แนวคิดเก่ียวกับการสอนอานตามแนวการสอนเพ่ือการสื่อสาร 

 2.4.3 หลักการสอนอานตามแนวการสอนเพ่ือการสื่อสาร 

 2.4.4 กิจกรรมการสอนอานตามแนวการสอนเพ่ือการสื่อสาร 

 2.4.5 ภาระงานการสอนอานตามแนวการสอนเพ่ือการสื่อสาร 

 2.4.6 องคประกอบของภาระงานตามแนวการสอนเพ่ือการสื่อสาร 

 2.4.7 รูปแบบภาระงานตามแนวการสอนเพ่ือการสื่อสาร 

 2.4.8 การเลือกสื่อการสอนอานตามแนวการสอนเพ่ือการสื่อสาร 
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 2.4.9 การสรางแบบประเมินการอานตามแนวการสอนเพ่ือการสื่อสาร 

 2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 

 2.5.2 งานวิจัยตางประเทศ 

  

2.1 เอกสารที่เกี่ยวของกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ในประเด็นสําคัญดังตอไปนี้ 

 2.1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

                    1) วิสัยทัศน 

  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซ่ึงเปนกําลังของชาติ

ใหเปนมนุษยท่ีมีความสมดุลท้ังดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปน

พลเมืองโลก ยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข          

มีความรูและทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ัง เจตคติ ท่ีจําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษา

ตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ บนพ้ืนฐานความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนา

ตนเอง ไดเต็มตามศักยภาพ                                  

             2) หลักการ 

  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหลักการท่ีสําคัญ ดังนี้ 

(1) เปนหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน

การเรียนรูเปนเปาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพ้ืนฐาน

ของความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล 

(2) เปนหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษา

อยางเสมอภาค และมีคุณภาพ 

(3) เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอํานาจ ใหสังคมมีสวนรวมในการ

จัดการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถ่ิน 

(4) เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสรางยืดหยุนท้ังดานสาระการเรียนรู เวลาและ

การจัดการเรียนรู 

(5) เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

(6) เปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม

อัธยาศัยครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ 
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  3) จุดหมาย 

             หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา      

มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพจึงกําหนดเปนจุดหมายเพ่ือใหเกิดกับผูเรียน 

เม่ือจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 

  (1) มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัย

และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง   

  (2) มีความรูความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี

และมีทักษะชีวิต  

 (3) มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย 

  (4) มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดม่ันใน

วิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

  (5) มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและ

พัฒนาสิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะท่ีมุงทําประโยชนและสรางสิ่งท่ีดีงามในสังคม และอยูรวมกันใน

สังคมอยางมีความสุข     

  4) สมรรถนะสําคัญของผูเรียน  

      ในการพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงเนนพัฒนา

ผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะ

อันพึงประสงค โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ            

5 ประการ ดังนี้ 

(1) ความสามารถในการสื่อสารเปนความสามารถในการรับและสงสาร           

มีวัฒนธรรมในการใชภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพ่ือ

แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม 

รวมท้ังการเจรจาตอรองเพ่ือขจัดและลดปญหาความขัดแยงตางๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูล

ขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสาร ท่ีมีประสิทธิภาพ โดย

คํานึงถึงผลกระทบท่ีมีตอตนเองและสังคม 

(2) ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิด

สังเคราะห การคิดอยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพ่ือนําไปสู        

การสรางองคความรูหรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

(3) ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและ

อุปสรรคตางๆ ท่ีเผชิญ ไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูล
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สารสนเทศ เขาใจความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆ ในสังคม แสวงหาความรู 

ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึง

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 

(4) ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนํากระบวนการ

ตางๆ ไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทํางาน และ

การอยูรวมกันในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความ

ขัดแยงตางๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอมและการ

รูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคท่ีสงผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 

(5) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใช

เทคโนโลยีดานตางๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการ

เรียนรูการสื่อสารการทํางาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

(6) คุณลักษณะอันพึงประสงค  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน          

มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพ่ือใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมี

ความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ดังนี้ 

 (1) รักชาติ ศาสน กษัตริย 

 (2) ซ่ือสัตยสุจริต 

 (3) มีวินัย 

 (4) ใฝเรียนรู 

 (5) อยูอยางพอเพียง 

 (6) มุงม่ันในการทํางาน 

 (7) รักความเปนไทย 

 (8) มีจิตสาธารณะ 

 นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคเพ่ิมเติมใหสอดคลองตาม

บริบทและจุดเนนของตนเอง  

           6) ความสัมพันธของการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  

ข้ันพ้ืนฐาน ปพุทธศักราช 2551  
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คุณลักษณะอันพึงประสงค 

1. รักชาติ ศาสน กษัตริย  2. ซ่ือสัตยสุจริต 

3. มีวินัย   4. ใฝเรียนรู 

5. อยูอยางพอเพียง  6. มุงม่ันในการทํางาน 

7. รักความเปนไทย  8. มีจิตสาธารณะ 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 

2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการแกปญหา 
4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

1. กิจกรรมแนะแนว 

2. กิจกรรมนักเรียน 

3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน 

วิสัยทัศน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซ่ึงเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยท่ีมีความ

สมดุลท้ังดานรางกาย ความรู  คุณธรรม  มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดม่ันในการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   มีความรูและทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ัง 

เจตคติ ท่ีจําเปนตอการศึกษาตอ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุงเนนผูเรียน        

เปนสําคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 

จุดหมาย 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง   มีวินัยและปฏิบัติตนตาม

หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

 2. มีความรูอันเปนสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี    

และมีทักษะชีวิต  

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย 

4. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดม่ันในวิถีชีวิตและการปกครอง      

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

 5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม                  

มีจิตสาธารณะท่ีมุงทําประโยชนและสรางสิ่งท่ีดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข   

  

 

มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด ๘ กลุมสาระการเรียนรู 

1. ภาษาไทย         5. สุขศึกษาและพลศึกษา 

2. คณิตศาสตร      6. ศิลปะ 

3. วิทยาศาสตร     7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 8. ภาษาตางประเทศ 

คุณภาพของผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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  7) โครงสรางเวลาเรียน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กําหนดกรอบโครงสรางเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษา ดังนี้ 

กลุมสาระการเรียนรู/ 

กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
ระดับมัธยมศึกษา         

ตอนปลาย 

ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ๖ 

ภาษาไทย 
๑๒o 

(๓ นก.) 

๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๒๔๐ 

(๖ นก.) 

คณิตศาสตร 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๒๔๐ 

(๖ นก.) 

วิทยาศาสตร 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๒๔๐ 

(๖ นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๒๔๐ 

(๖ นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
๘๐ 

(๒นก.) 

๘๐ 

(๒ นก.) 

๘๐ 

(๒ นก.) 

๑๒๐ 

(๓นก.) 

ศิลปะ 
๘๐ 

(๒นก.) 

๘๐ 

(๒ นก.) 

๘๐ 

(๒ นก.) 

๑๒๐ 

(๓ นก.) 

การงานอาชีพและ 

เทคโนโลย ี

๘๐ 

(๒นก.) 

๘๐ 

(๒ นก.) 

๘๐ 

(๒ นก.) 

๑๒๐ 

(๓ นก.) 

ภาษาตางประเทศ 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๒๔๐ 

(๖ นก.) 

รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) 
๘๔๐ 

(๒๑ นก.) 

๘๔๐ 

(๒๑ นก.) 

๘๔๐ 

(๒๑ นก.) 

๑,๕๖๐ 

(๓๙ นก.) 
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 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 

รายวิชา / กิจกรรมท่ี

สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติม          

ตามความพรอมและจุดเนน   
ปละไมเกิน ๒๔๐ ชั่วโมง 

ไมนอยกวา ๑,๕๖๐

ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด ไมเกิน ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ป 
รวม ๓  ปไมนอยกวา 

 ๓,๖๐๐ ชั่วโมง 

 

 2.1.2 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลางกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศในการ

วิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ในประเด็นสําคัญดังตอไปนี้ 

                     1) ความสําคัญของภาษาตางประเทศ  

                     ในสังคมโลกปจจุบัน การเรียนรูภาษาตางประเทศมีความสําคัญและจําเปนเนื่องจาก

เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู การประกอบอาชีพ การสรางความ

เขาใจเก่ียวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศนของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม

และมุมมองของสังคมโลก นํามาซ่ึงมิตรไมตรีและความรวมมือกับประเทศตางๆ ชวยพัฒนาผูเรียน   

ใหมีความเขาใจตนเองและผู อ่ืนดีข้ึน เรียนรูและเขาใจความแตกตางของภาษาและวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียม ประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติท่ีดีตอการใช

ภาษาตางประเทศ และใชภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อสารได รวมท้ังเขาถึงองคความรูตางๆ ไดงาย

และกวางข้ึน และมีวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต 

                     2) สาระการเรยีนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

                     กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ มุงหวังใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอ ภาษาตางประเทศ 

สามารถใชภาษาตางประเทศ สื่อสารในสถานการณตางๆ แสวงหาความรู ประกอบอาชีพ และศึกษา

ตอในระดับท่ีสูงข้ึน รวมท้ังมีความรูความเขาใจในเรื่องราวและวัฒนธรรม อันหลากหลาย           

ของประชาคมโลกและสามารถถายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลก ไดอยาง

สรางสรรค ประกอบดวยสาระสําคัญ 4 สาระดังนี้ 

                            (1) ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การใชภาษาตางประเทศในการฟง-พูด-อาน-เขียน 

แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึกและความคิดเห็น ตีความ นําเสนอขอมูล ความคิดรวบยอด 

และความคิดเห็นในเรื่องตางๆ และสรางความสัมพันธระหวางบุคคลอยางเหมาะสม 

                            (2) ภาษาและวัฒนธรรม การใชภาษาตางประเทศตามวัฒนธรรมของ เจาของ

ภาษา ความสัมพันธ ความเหมือน และความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของ เจาของภาษา

กับภาษาและวัฒนธรรมไทยและนําไปใชอยางเหมาะสม 
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                            (3) ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนการใชภาษาตางประเทศ

ในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน เปนพ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู และเปด

โลกทัศนของตน 

                            (4) ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนโลก การใชภาษาตางประเทศ ในสถานการณตางๆ 

ท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน ชุมชน และสังคมโลก เปนเครื่องมือพ้ืนฐาน ในการศึกษาตอ 

ประกอบอาชีพและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุมสาระอ่ืน 

                     3) สาระและมาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

                     หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดมาตรฐาน

การเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศไว 8 มาตรฐานดังตอไปนี้ 

                           (1) สาระท่ี 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

   มาตรฐาน ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องท่ีฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ 

และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 

   มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูล

ขาวสาร แสดงความรูสึกและความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ 

   มาตรฐาน ต 1.3 นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น

ในเรื่องตางๆ โดยการพูดและการเขียน 

                     (2) สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม 

  มาตรฐาน ต 2.1 เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของ

ภาษาและนําไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 

  มาตรฐาน ต 2.2 เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและ

วัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนําไปใชอยางถูกตองและเหมาะสม   

                 (3) สาระท่ี 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 

               มาตรฐาน ต 3.1 ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการ

เรียนรูอ่ืน และเปนพ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน  

                 (4) สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนโลก 

   มาตรฐาน ต 4.1 ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ ท้ังในสถานศึกษา 

ชุมชน และสังคม 

   มาตรฐาน ต 4.2 ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาตอ  

การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก 
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                      4) คุณภาพผูเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดใหภาษาตางประเทศเปนสาระ

การเรียนรูพ้ืนฐาน ซ่ึงกําหนดใหเรียนตลอดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือ ภาษาอังกฤษ 

โดยไดกําหนดคุณภาพผูเรียน ไวเปนกรอบสําหรับชวงชั้นท่ี 3 (จบมัธยมศึกษาปท่ี 3) ดังนี้ 

(1) ปฏิบัติตามคําขอรอง คําแนะนํา คําชี้แจง และคําอธิบายท่ีฟงและอานอาน

ออกเสียงขอความ ขาว โฆษณา นิทาน และบทรอยกรองสั้นๆ ถูกตองตามหลักการอาน ระบุ / เขียน สื่อ

ท่ีไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ สัมพันธกับประโยคและขอความท่ีฟงหรืออาน เลือก / ระบุ หัวขอเรื่อง 

ใจความสําคัญ รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีฟงและอานจากสื่อประเภท

ตางๆ พรอมท้ังใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ 

(2) สนทนา และเขียนโตตอบขอมูลเก่ียวกับตนเอง  เรื่องตางๆ ใกลตัว                 

ขาวสถานการณ เรื่องท่ีอยูในความสนใจของสังคม และสื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม ใชคําขอรอง            

คําชี้แจง และคําอธิบายใหคําแนะนําอยางเหมาะสม พูดและเขียนแสดงความตองการ เสนอและให          

ความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือ พูดและเขียนเพ่ือขอ และใหขอมูล  บรรยาย 

อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีฟงหรืออาน อยางเหมาะสม พูดและเขียน

บรรยาย ความรูสึกและความคิดเห็น ของตนเองเก่ียวกับเรื่องตางๆ กิจกรรม ประสบการณและขาว / 

เหตุการณ พรอมท้ังใหเหตุผลประกอบอยางเหมาะสม 

(3) พูดและเขียนบรรยายเก่ียวกับตนเอง ประสบการณ ขาว / เหตุการณ / เรื่อง / 

ประเด็นตางๆ ท่ีอยูในความสนใจของสังคม พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ / แกนสาระ หัวขอเรื่องท่ีได

จากการวิเคราะหเรื่อง / ขาว / เหตุการณ / สถานการณท่ีอยูในความสนใจ พูดและเขียนแสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรม ประสบการณ และเหตุการณ พรอมใหเหตุผลประกอบ 

(4) เลือกใชภาษา น้ําเสียงและกิริยาทาทางเหมาะกับบุคคล และโอกาสตาม

มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา อธิบายเก่ียวกับชีวิตความเปนอยู ขนบธรรมเนียมและ

ประเพณีของเจาของภาษา เขารวม / จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

(5) เปรียบเทียบและอธิบาย ความเหมือนและความแตกตาง ระหวางการออก

เสียงประโยคชนิดตางๆ และการลําดับคําตามโครงสรางประโยคของภาษาตางประเทศ และภาษาไทย 

เปรียบเทียบและอธิบาย ความเหมือนและความแตกตางระหวางชีวิตความเปนอยู และวัฒนธรรม ของ

เจาของภาษากับของไทย และนําไปใชอยางเหมาะสม 

(6) คนควา รวบรวม และสรุปขอมูล / ขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรู

อ่ืนจากแหลงการเรียนรู และนําเสนอดวยการพูดและการเขียน 

(7) ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง / สถานการณจําลองท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน 

สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
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(8) ใชภาษาตางประเทศในการสืบคน / คนควา รวบรวม และสรุปความรู / ขอมูล

ตางๆ จากสื่อและแหลงการเรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ เผยแพร / ประชาสัมพันธ 

ขอมูล ขาวสารของโรงเรียน ชุมชน และทองถ่ิน เปนภาษาตางประเทศ 

(9) มีทักษะการใชภาษาตางประเทศ (เนนการฟง-พูด-อาน-เขียน) สื่อสารตามหัว

เรื่องเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาวาง และนันทนาการ สุขภาพ

และสวัสดิการ การซ้ือ-ขาย ลมฟาอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางทองเท่ียว การบริการ สถานท่ี 

ภาษา และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภายในวงคําศัพท 1200- 2250 คํา    

(10)  ประโยคผสมและประโยคซับซอน (complex sentences) สื่อความหมายตาม

บริบทตางๆ ในการสนทนา ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ 

          5) มาตรฐานและตัวชี้วัดวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

                         หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดตัวชี้วัด

วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ไวดังตอไปนี้ 

   มาตรฐาน ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องท่ีฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และ

แสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 

   ตัวชี้วัด 

    ต 1.1.1 ปฏิบัติตามคําขอรอง คําแนะนํา คําชี้แจง และคําอธิบายท่ีฟงและอาน 

    ต 1.1.2 อานออกเสียงขอความ ขาว โฆษณา และบทรอยกรองสั้นๆ ถูกตอง

ตามหลักการอาน  

    ต 1.1.3 ระบุและเขียนสื่อท่ีไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ ใหสัมพันธกับประโยค 

และขอความท่ีฟงหรืออาน  

    ต 1.1.4 เลือก / ระบุหัวขอเรื่อง ใจความสําคัญ รายละเอียดสนับสนุน และ

แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ พรอมท้ังใหเหตุผลและยกตัวอยาง

ประกอบ  

  มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 

แสดงความรูสึกและความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ 

                          ตัวชี้วัด 

     ต 1.2.1 สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเก่ียวกับตนเอง เรื่องตางๆ ใกลตัว 

สถานการณ ขาว เรื่องท่ีอยูในความสนใจของสังคมและสื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม 

           ต 1.2.2 ใชคําขอรอง ใหคําแนะนํา คําชี้แจง และคําอธิบายอยางเหมาะสม 
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           ต 1.2.3 พูดและเขียนแสดงความตองการ เสนอ และใหความชวยเหลือ

ตอบรับและปฏิเสธ การใหความชวยเหลือในสถานการณตางๆ อยางเหมาะสม 

           ต 1.2.4 พูดและเขียนเพ่ือขอและใหขอมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดง

ความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีฟงหรืออานอยางเหมาะสม  

           ต 1.2.5 พูดและเขียนบรรยายความรูสึกและความคิดเห็นของตนเอง

เก่ียวกับเรื่องตางๆ กิจกรรม ประสบการณ และขาว / เหตุการณ พรอมท้ังใหเหตุผลประกอบอยาง

เหมาะสม 

      มาตรฐาน ต 1.3 นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นใน

เรื่องตางๆ โดยการพูดและการเขียน 

  ตัวชี้วัด 

   ต 1.3.1 พูดและเขียนบรรยายเก่ียวกับตนเอง ประสบการณ ขาว /

เหตุการณ / เรื่อง / ประเด็นตางๆ ท่ีอยูในความสนใจของสังคม 

   ต 1.3.2 พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ / แกนสาระ หัวขอเรื่องท่ีไดจาก

การวิเคราะหเรื่อง / ขาว / เหตุการณ / สถานการณท่ีอยูในความสนใจของสังคม 

   ต 1.3.3 พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรม ประสบการณ 

และเหตุการณ พรอมท้ังใหเหตุผลประกอบ 

                        มาตรฐาน ต 2.1 เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของ

ภาษาและนําไปใชไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 

  ตัวชี้วัด 

           ต 2.1.1 เลือกใชภาษา น้ําเสียง และกิริยา ทาทางเหมาะกับบุคคลและ 

โอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา 

  ต 2.1.2 อธิบายเก่ียวกับชีวิตความเปนอยู ขนบธรรมเนียม และประเพณี

ของเจาของภาษา 

  ต 2.1.3 เขารวม / จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

                         มาตรฐาน ต 2.2 เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและ

วัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนําไปใชอยางถูกตองและเหมาะสม 

    ตัวชี้วัด 

      ต 2.2.1 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกตางระหวาง

การออกเสียงประโยคชนิดตางๆ และการลําดับคําตามโครงสรางประโยคของภาษาตางประเทศและ

ภาษาไทย 
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       ต 2.2.2 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกตางระหวาง

ชีวิตความเปนอยูและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับของไทย และนําไปใชอยางเหมาะสม  

                          มาตรฐาน ต 3.1 ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระ   

การเรียนรูอ่ืน และเปนพ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน 

   ตัวชี้วัด 

   ต 3.1.1 คนควา รวบรวม และสรุปขอมูล / ขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของกับกลุม

สาระการเรียนรูอ่ืนจากแหลงการเรียนรูและนําเสนอดวยการพูดและการเขียน  

                          มาตรฐาน ต 4.1 ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ ท้ังในสถานศึกษา 

ชุมชน และสังคม 

    ตัวชี้วัด  

    ต 4.1.1 ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง / สถานการณจําลองท่ีเกิดข้ึน

ในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม  

                          มาตรฐาน ต 4.2 ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาตอ 

การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก 

  ตัวชี้วัด 

  ต 4.2.1 ใชภาษาตางประเทศในการสืบคน / คนควา รวบรวม และสรุป

ความรู / ขอมูลตางๆ จากสื่อและแหลงการเรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ 

  ต 4.2.2 เผยแพร / ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโรงเรียน ชุมชนและ

ทองถ่ินเปนภาษาตางประเทศ  

                    6) ขอบเขตการประเมินและตัวชี้วัด ท่ีแสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห 

และเขียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 

                            (1) ขอบเขตการประเมิน 

                         การอานจากสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีใหขอมูลสารสนเทศ ขอคิด 

ความรูเก่ียวกับสังคมและสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือใหผูอานนําไปคิดวิเคราะห วิจารณ สรุปแนวคิดคุณคาท่ีได 

นําไปประยุกตใชดวยวิจารณญาณ และถายทอดเปนขอเขียนเชิงสรางสรรคหรือรายงานดวยภาษา   

ท่ีถูกตองเหมาะสม เชน อานหนังสือพิมพ วารสาร หนังสือเรียน บทความ สุนทรพจน คําแนะนํา      

คําเตือน แผนภูมิ ตาราง แผนท่ี 

                            (2) ตัวชี้วัดความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 

                                    ก. สามารถคัดสรรสื่อท่ีตองการอานเพ่ือหาขอมูลสารสนเทศไดตาม

วัตถุประสงค สามารถสรางความเขาใจและประยุกตใชความรูจากการอาน 

                                    ข. สามารถจับประเด็นสําคัญและประเด็นสนับสนุน โตแยง 
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                                    ค. สามารถวิเคราะหวิจารณ ความสมเหตุสมผล ความนาเชื่อถือ ลําดับ

ความ และความเปนไปได ของเรื่องท่ีอาน 

                                    ง. สามารถสรุปคุณคา แนวคิด แงคิดท่ีไดจากการอาน 

                                    จ. สามารถสรุปความ อภิปราย ขยายความ แสดงความคิดเห็น โตแยง 

สนับสนุน โนมนาว โดยการเขียนสื่อสารในรูปแบบตางๆ เชน ผังความคิด เปนตน 

                         หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถครอบคลุมใน 4 สาระ          

8 มาตรฐานการเรียนรู และ 21 ตัวชี้วัดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และไดกําหนดกรอบคุณภาพ

ผูเรียนในแตละชวงชั้น อีกท้ังขอบเขตและเกณฑการประเมินการอาน คิด วิเคราะหและเขียน      

เพ่ือเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูและมุงสงเสริมใหผูเรียนมีศักยภาพตามเกณฑ เพ่ือประโยชน   

ในการสื่อสาร การศึกษาตอ การประกอบอาชีพของผูเรียน  

    จากการศึกษาวิ เคราะหสาระ มาตรฐาน ตัวชี้ วัด ขอบเขตการประเมิน

ความสามารถในการอาน รวมท้ังตัวชี้วัดในการอานคิดวิเคราะห ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะพัฒนาความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ  

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ตามมาตรฐาน ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องท่ีฟงและอานจาก

สื่อประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล แตจากการวิเคราะหมาตรฐานนี้จะมุงพัฒนา

ทักษะรวมสองดาน ไดแก ทักษะการฟง และทักษะการอาน แตดวยขอจํากัดบางประการ ในการวิจัย

ครั้งนี้ผูวิจัยมุงพัฒนาเพียงทักษะดานการอานเพียงทักษะเดียว 

 

2.2 เอกสารที่เกี่ยวของกับการอาน 

 

        การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับการอาน ในประเด็นสําคัญๆ ดังนี้  

 2.2.1 ความหมายของการอาน  

 การอานมีบทบาทสําคัญมากในยุคปจจุบัน เนื่องจากเปนยุคสมัยแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ของขอมูล ขาวสาร และวิทยาการความรูใหมๆ ท่ีสวนใหญไดรับการถายทอดในรูปแบบของภาษา

เขียน ผูท่ีมีทักษะในการอานดี จะสามารถเขาถึงองคความรูตางๆ ไดอยางกวางขวางและเขาใจ

ความหมายของสิ่งท่ีอานไดตรงประเด็นมากกวาผูท่ีทักษะทางการอานท่ีต่ํากวา ดังนั้นการฝกฝนให

ผูเรียนมีความรูความสามารถในดานทักษะการอานจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง และเพ่ือใหเกิดความรู

ความเขาใจในการอานใหชัดเจนมากยิ่งข้ึน จึงเปนเรื่องจําเปนท่ีผูอานทุกคนควรจะรับทราบถึงนิยาม

ความหมายของการอานท่ีมีนักการศึกษาและผูเชี่ยวชาญดานการอานหลายทานไดใหคํานิยาม

ความหมายของการอานไวหลากหลายทัศนะ ตามแงมุมในการพิจารณาของแตละบุคคลดังนี้ 
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 วรรณี โสมประยูร (2544, หนา 121) กลาววา การอาน หมายถึง กระบวนการทางสมอง   

ท่ีตองใชสายตาสัมผัสตัวอักษร หรือสิ่งพิมพนั้นๆ เพ่ือรับรูและเขาใจ ความหมายของคําหรือสัญลักษณ    

โดยแปลออกมาเปนความหมาย ท่ีใชสื่อความคิด และความรู ระหวางผูเขียนกับผูอาน ใหเขาใจตรงกัน

และผูอานสามารถนําความหมายนั้นๆ ไปใชใหเกิดประโยชนได  

 สมุทร เซนเชาวนิช (2551, หนา 1) ไดใหความหมายของการอานไววา การอานเปนการสื่อ

ความหมายระหวางผูเขียนกับผูอาน โดยผูเขียนเปรียบเสมือนเปนผูพูด ผูอานแสดงปฏิกิริยาตอบโต 

และอาจจะตอบโตกับผูอ่ืน ดวยการสื่อความหมายในการอานนั้น 

 นอกจากนี้การอานยังเก่ียวกับกระบวนการทางภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยา ซ่ึงกูดแมน           

(Goodman, 1967, pp. 5-11) ไดใหนิยามความหมายของการอานไวนาสนใจวา การอานไมใชกระบวนการ

รับสารจากขอความท่ีอานแบบคําตอคํา แตเปนกระบวนการเลือกสรร ผูอานตองใชความรูท่ีเก่ียวของกับ

สิ่งท่ีอาน และตองมีการคาดการณขอความท่ีอานลวงหนา การสุมเนื้อหา และการสนับสนุน การ

คาดการณ โดยแสดงใหเห็นรายละเอียดตามลําดับข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

1) การจดจําตัวอักษร (recognition initiation) เปนข้ันตอนท่ีสมองระลึกหรือจดจํา

ตัวอักษรไดตามท่ีผูเขียนเขียนไว เปนการมองเห็นคําแลวจําไดวา คําคํานั้นเขียนแทนคําพูดวาอะไร การอาน 

จึงเริ่มข้ึน หรือการอานอาจจะเริ่มดวยการมองเห็นรูปภาพ รูปภาพก็จะเปนตัวเริ่มตนในการอานไดอีก        

ลักษณะหนึ่ง 

2) การคาดคะเน (prediction) เปนการคาดการณวาเรื่องนั้นเปนอยางไร และจะ

ดําเนินไปในลักษณะใด 

3) การยืนยัน (confirmation) เปนการหาขอมูลยืนยันวาสิ่งท่ีตนคาดการณไวนั้นถูกตอง

หรือไม เปนการหาคํายืนยันในความคิดของผูอ่ืน 

4) การแกไข (correction) เปนการแกไขหรือปรับกระบวนการคิด เม่ือผูอานพบวา      

สิ่งท่ีคาดการณไวนั้นไมถูกตอง 

5) การสิ้นสุดการอาน (termination) ผูอานจะยุติการอานเม่ือไดทํากิจกรรมท้ังหมด

เรียบรอย อาจจะไมใชเพราะอานจบแลว แตเปนเพราะผูอานจับความหมายในการอานไดนอยหรือผูอาน

ทราบเรื่องท่ีจะอานแลว มิฉะนั้นอาจจะเปนเพราะเรื่องนั้นไมนาสนใจก็ได นอกจากนี้ 

  แสตรงค (Strang, 1978, p. 63) ยังไดกลาวเพ่ิมเติมไววา การอานคือกิจกรรมท่ีสรางสรรค

ทางความคิด เม่ือผูอานไดสรางโครงสรางทางความคิด ผูอานจะทําการประมวลความคิดข้ึนมาใหม

โดยผานระบบคํา   อันจะนําไปสูเปาหมายในการอาน การอานจึงคือการรับรูสาระและความสําคัญ

ทางความคิดของผูเขียน 

 เดอชองต (Dechant, 1982, pp. 4-5) กลาววา การอานเปนปฏิกิริยาระหวางการมองเห็น

องคประกอบในการแปลความหมาย โดยผูอานเคลื่อนสายตาตามบรรทัดจากตัวอักษรซายไปขวาหยุด
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ทําความเขาใจ แลวรวบรวมเขาเปนหนวยความคิด ผูอานจะตีความหมายสิ่งท่ีอานโดยอาศัยความรู

และประสบการณเดิมเพ่ือประมวลเปนความคิด การพิจารณาและการสรุปความคิดเห็น 

           แฮรริส (Harris, 1990, p. 14) ไดใหนิยามความหมายของการอานไววา การอานเปนรูปแบบ

ของการสื่อความหมาย การแลกเปลี่ยนความคิด ขอมูลขาวสาร และความรูระหวางผูเขียนและผูอาน 

ผูเขียนจะแสดงความคิดเห็นของตนเอง ลงบนกระดาษดวยภาษา ซ่ึงเปนไปตามลักษณะการเขียนของ

แตละคน ผูอานจะพยายามอานเพ่ือหาความหมายจากสิ่งท่ีผูเขียน เขียนไว 

 รูบิน (Rubin, 1993, pp. 6-7) ไดอธิบายความหมายของการอานวา เปนกระบวนการท่ีเกิด 

ข้ึนจากการบูรณาการองคประกอบดานตางๆ ดังตอไปนี้ 

1) ความรูสึก (affective domain) หมายถึง สภาพจิตใจ อารมณและทัศนคติท่ีมี

ตอการอาน ซ่ึงมีผลตอการตีความ หรือการตัดสินใจท่ีจะเลือกอาน เชน ในขณะผูอานรูสึกหิวอาจจะ   

ทําใหมองเห็นคําวา “fool” เปนคําวา “food”  

2) ความสามารถในการรับรูและจดจํา (perceptual domain) หมายถึง ความรูเดิม

และประสบการณท่ีผูอานสามารถนํามาชวยในการตีความในขณะท่ีอาน 

3) กระบวนการคิด (cognitive domain) ผูอานท่ีไมเขาใจในระบบสัญลักษณ       

ยอมทําใหเกิดความยุงยากในการอาน หรือมีความสามารถในการตีความ แตนําประสบการณเดิมมา

ใช   ไมสอดคลองกับเนื้อเรื่องท่ีอาน ความเขาใจในการอานอาจจะไมเกิดข้ึน 

 กูดแมน (Goodman, 1995, pp. 12) ใหความหมายของการอานวา เปนการสื่อความหมาย 

ระหวางผูเขียนกับผูอาน โดยผูเขียนเปรียบเสมือนเปนผูพูด ผูอานแสดงปฏิกิริยาตอบโต และอาจจะ 

ตอบโตกับผูอ่ืน ดวยการสื่อความหมายในการอานนั้น การอานเปนการทําความเขาใจความหมาย            

ของสาร จากลายลักษณอักษร ถอยคําเครื่องหมายตางๆ ท่ีผูสงสารตองการสื่อสารไปยังผูอาน เพ่ือให

ผูอานเกิดความรู ความคิด ความเขาใจและสามารถนําความคิด ความเขาใจนั้นไปใชใหเกิดประโยชน 

กลาวคือ ผูเขียนทําหนาท่ีใสรหัสขอมูล เพ่ือนําเสนอ และถายทอดความคิดตางๆ ในรูปแบบของการ

เขียน สวนผูอานทําหนาท่ีถอดรหัสขอมูล โดยใชภาษาเปนสื่อในการสื่อสารจาก การตีความ     

 บูซาน (Buzan, 1997, p. 79) ไดกลาวถึงการอานวา เปนการรับเอาสิ่งท่ีผูเขียนตองการ  

จะสื่อหรือการดูดซับถอยคําในหนังสือ ซ่ึงการอานนั้นเปนความสัมพันธซ่ึงกันและกัน ระหวางผูคน 

กับขอมูลเชิงสัญลักษณ การอานมักจะเปนการเรียนรูดวยตา ประกอบดวยข้ันตอน 7 ข้ันดังตอไปนี้ 

1) การจําได (recognition) หมายถึง ความรูความจําของผูอานเก่ียวกับสัญลักษณ       

ของอักขระกระบวนการนี้ตองเกิดข้ึนกอน การอานจริงๆ จึงจะเริ่มตน 

2) การซึมซับ (assimilation) หมายถึง การประสานกันแหงการรับรูทางสติปญญา

กระบวนการทางกายภาพ เม่ือแสงสวางสะทอนจากตัวหนังสือ เขาสูการรับรูดวยตา ถายทอดผาน

ประสาทตาไปสูสมอง 
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3) บูรณาการภายใน (intra-integration) ความเขาใจพ้ืนฐาน หมายถึง การเชื่อม

สวนตางๆ ท้ังหมดของขอมูลท่ีไดอานกับสวนอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม 

4) บูรณาการภายนอก (extra- integration) หมายถึง ความเขาใจท่ีรวมไปถึงการ

วิเคราะห การวิจารณ ซาบซ้ึง การเลือกและปฏิเสธ เปนกระบวนการท่ีผูอานนําเอาความรูเดิมท้ังหมด

มาผนวกเขากับความรูใหมท่ีไดมาจากการอาน และเชื่อมโยงกันอยางเหมาะสม 

5) การสะสมความรู (retention) หมายถึง การเก็บรวบรวม หรือการสะสมองคความรู 

ขอมูลตางๆ ในข้ันพ้ืนฐานซ่ึงการเก็บสะสมความรูอยางเดียวไมเพียงพอตองเสริมการฟนความจําดวย 

6) การฟนความจํา (recall) หมายถึง ความสามารถในการดึงเอาความรู ขอมูล ประสบการณ

ท่ีสะสมไวออกมาใชไดเม่ือตองการ 

7) การสื่อสาร (communication) หมายถึง การนําขอมูลมาใชในการสื่อสารท้ังใน

ทางตรงและทางออม ซ่ึงรวมถึงกระบวนการท่ีแยกยอยลงมาท่ีสําคัญมาก คือการคิด   

  เดย และแบมฟอรด (Day, & Bamford, 1998, p. 12) กลาววา การอานเปนการสรางความหมาย

จากขอความ ท่ีเขียน หรือพิมพ ซ่ึงผูอานจะตองใชความคิดเชื่อมโยงระหวางขอความ หรือขอมูลท่ีอาน

กับความรู หรือประสบการณเดิม เพ่ือใหสามารถเขาใจความหมายท่ีผูเขียนตองการสื่อสารอยาง

ถูกตอง  

 จากนิยาม ความหมายการอานขางตน สรุปไดวาการอานเปนการสื่อความระหวางผูเขียน

กับผูอาน เปนการปฏิสัมพันธของภาษา ความคิดและความรูสึกระหวางผูเขียนและผูอาน ซ่ึงผูอาน

จะตองบูรณาการทักษะตางๆ อาทิเชน การจดจําตัวอักษร ความรู ความคิด ความสามารถทางภาษา 

ประสบการณและความรูเดิมท่ีเก่ียวของกับเนื้อเรื่องท่ีปรากฏในบทอาน เพ่ือใหเกิดความเขาใจในสิ่งท่ี

อาน จับใจความสําคัญ สรุปความและตีความ ไดตรงตามจุดประสงคท่ีแทจริงของผูเขียน จึงจะทําให

การอานสัมฤทธิ์ผล 

 2.2.2 ประเภทของการอาน 

 จากนิยามความหมายของการอานท่ีกลาวมาแลวขางตน นักการศึกษายังไดจําแนกประเภท

การอานไวนานาทัศนะท่ีเปนประโยชนตอการอานดังนี้ กุศยา แสงเดช (2542, หนา 12) ซ่ึงเปน

ครูผูสอนภาษาอังกฤษ ไดแบงการอานออกเปน 3 ประเภท โดยยึดจุดมุงหมายของการอานเปนหลัก 

ซ่ึงมีรายละเอียด คือ  

   1) อานเพ่ือความบันเทิง ไดแก เรื่องราวประเภทนิทาน นิยาย  

   2) อานเพ่ือรูวิธีการ ไดแก ตํารา ฉลากยา คูมือการใชสิ่งตางๆ  

   3) อานเพ่ือคนควา ไดแก เรื่องราว สารคดีโดยท่ัวไป ขาว บทความ  

 สุไร พงษทองเจริญ (กรมวิชาการ, 2542, หนา 9–10) ไดแบงประเภทของการอานออกเปน

5 ประเภท ดังนี้  
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 1) การอานเพ่ือสํารวจ (survey) หมายถึง การสํารวจขอมูลของสิ่งท่ีกําลังศึกษาอยู 

เชน การอานหัวเรื่อง สารบัญ หัวขอขาว   เปนตน  

 2) การอานเพ่ือจับใจความ (skimming) หมายถึง การอานเพ่ือจับใจความสําคัญ

ของเรื่องท่ีอาน วาเปนเรื่องอะไร ประเภทใด มีลักษณะอยางไร  

 3) การอานเพ่ือใหไดรายละเอียด (scanning) หมายถึง การอานเพ่ือใหไดเรื่องราว 

และรายละเอียด ในบางอยาง และมีความเขาใจในสิ่งท่ีอาน  

 4) การอานเพ่ือความเขาใจ (comprehension) หมายถึง การอานเพ่ือใหไดเนื้อหา

ของเรื่อง และมีความเขาใจอยางถองแท สามารถตอบคําถาม และเลาเรื่องราวของสิ่งท่ีอานได 

 5) การอานเพ่ือวิเคราะห (analysis) หมายถึง การอานเพ่ือวิเคราะหเนื้อหาเรื่องราว

จากเรื่องท่ีอาน   

            สมุทร เซ็นเชาวนิช (2551, หนา 87-88) แบงประเภทการอานตามจุดมุงหมายของการอาน

ไว 6 ประการ ดังนี้คือ  

                    1) การอานแบบคราวๆ คือ การอานแบบเปดผานๆ อยางรวดเร็ว โดยปกติการอาน

ประเภทนี้ผูอานจะมีจุดมุงหมายหรือคําถามท่ีตองการคําตอบท่ีเฉพาะเจาะจงสําหรับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

ในใจแลว การอานในลักษณะนี้ผูอานจะตองรูจักใช ชื่อเรื่อง หัวขอใหญ หัวขอยอยใหเปนประโยชน 

การอานประเภทนี้จะชวยฝกทักษะการคาดคะเน การเลือกจับใจความ และสามารถอานไดรวดเร็ว 

                    2) การอานแบบรวดเร็ว เปนการอานเพ่ือเก็บความคิดท่ีสําคัญ คือ การอานเพ่ือ    

จับใจความใหไดอยางรวดเร็ว เม่ือกวาดสายตาผานขอความแตละครั้ง การอานประเภทนี้ตองการ

ขอมูลท่ีเฉพาะเจาะจง เชน ตัวเลข หรือสถานท่ี การอานประเภทนี้จะใชตัวเลข ตัวอักษรท่ีเปนตัวใหญ 

หรือวลีสั้นๆ ท่ีมีคําสําคัญอยูดวยใหเปนประโยชน 

 3) การอานแบบคนควาหารายละเอียด คือ การอานเพ่ือคนหา ความคิดท่ีสําคัญๆ 

ของเรื่องนั้นโดยตลอดเพ่ือศึกษารายละเอียดรวมท้ังเพ่ิมพูนความรูซ่ึงตองอานแบบระมัดระวัง หนังสือ

หรือบทความท่ีตองอานประเภทนี้ มักจะไมคอยมีหัวขอหรือหัวเรื่องท่ีจะแนะใหผูอานทราบแนวทาง

ของหนังสือ 

 4) การอานแบบศึกษา คือ การอานท่ีจะตองเขาใจความคิดท่ีสําคัญๆ และเขาใจ

ความสัมพันธระหวางความคิดเหลานั้นเปนอยางดีดวย เม่ืออานเขาใจในปจจุบันแลวตองสามารถ

จดจํานําไปใชตอไปไดอีกดวย วิธีการอานแบบนี้ตองอานอยางคราวๆ เสียกอน แลวใชความคิด   

พรอมท้ังตั้งคําถามไว หลังจากนั้นจึงอานอยางตั้งใจ ทบทวนความคิดท่ีสําคัญๆ อีกครั้งเพ่ือหาคําตอบ 

 5) การอานแบบวิเคราะห คือ การอานเรื่องราวเก่ียวกับกฎทางวิทยาศาสตร ทฤษฎี

ทางคณิตศาสตร บทความสําคัญๆ และปญหาตางๆ จึงตองอานดวยความระมัดระวังทุกๆ คําท่ีอาน 

ผูอานจะตั้งปญหาไวในใจ ขณะท่ีอานและหาแนวทางแกปญหาเหลานั้นใหถูกตอง 
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 6) การอานแบบวิจารณ การอานแบบนี้ถือเปนการอานท่ีตองใชทักษะ การอาน

ระดับสูง คือ ผูอานสามารถแสดงความคิดเห็นตอสิ่งท่ีตนอานไปแลวได สามารถใชเหตุผลตอรอง      

กับสิ่งท่ีปรากฏในขอเขียนนั้นวา ผูอานเห็นดวยหรือไมเห็นดวย หรือจากประสบการณท่ีมีมาสนับสนุน

ขอโตแยงของผูเขียนงานเขียนชิ้นนั้นๆ หรือไม เปนตน การอานแบบนี้ผูอานตองมีความรอบคอบใน

การอาน ประเด็นสําคัญตองระมัดระวังในเรื่องความไมสมเหตุสมผลหรือขอความท่ีทําใหเกิดปฏิกิริยา

ตางๆ ควรพิจารณาภูมิหลังของผูเขียน และพยายามจับจุดสําคัญท่ีผูเขียนตองการสื่อความหมาย 

 มิลเลอร (Miller, 1982, p. 12) ไดแบงประเภทของการอานโดยยึดตามจุดมุงหมายของ

การอานไว 6 ประการ ดังนี้คือ  

 1) อานเพ่ือจับใจความอยางคราวๆ  

 2) อานเพ่ือจับใจความสําคัญ  

 3) อานเพ่ือสํารวจรายละเอียด  

 4) อานเพ่ือจับใจความสําคัญท่ัวไป เปนการอานเพ่ือความเขาใจอยางถองแท  

 5) อานโดยใชวิจารณญาณติดตามขอความท่ีอาน  

 6) อานเพ่ือวิเคราะหขอความหรือแนวคิดเรื่องท่ีอาน      

 จากการจําแนกประเภทการอานของนักการศึกษาท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา ประเภท 

ของการอานนั้นสามารถจําแนกไดหลายประเภท เชน การอานเพ่ือความบันเทิง การอานเพ่ือสํารวจ 

การอานเพ่ือจับใจความสําคัญ การอานเพ่ือวิเคราะห การอานแบบวิจารณ  การอานโดยใช

วิจารณญาณ แตท้ังนี้ท้ังนั้นประเภทของการอานสวนใหญจะจําแนกตามวัตถุประสงคของผูอานใน 

การอานในครั้งนั้นๆ วาตองการความเขาใจในรายละเอียดมากนอยเพียงใด ผูสอนจึงควรจัดกิจกรรม

การสอนอานและเลือกใชรูปแบบหรือประเภทของการอานใหสอดคลองเหมาะสมกับประเภทของสิ่ง 

ท่ีอาน วัตถุประสงคในการอาน ระยะเวลาในการอาน ระดับความสามารถของผูอานรวมท้ัง

ประสบการณและวัยวุฒิของผูอานเปนองคประกอบสําคัญเพ่ือใหการอานบรรลุตามวัตถุประสงค 

 2.2.3 ความเขาใจในการอาน  

 ความเขาใจในการอานเปนจุดประสงคหลักท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดของการอานแตละครั้ง 

ดังนั้นผูอานควรจะทราบถึงนิยามความหมาย สัญลักษณท่ีแสดงออกของความเขาใจในการอาน ซ่ึงมี

นักวิชาการหลายทานไดใหนิยามความหมายของความเขาใจในการอานท่ีนาสนใจดังนี้ 

 สมุทร เซ็นเชาวนิช (2551, หนา 73) ไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความเขาใจในการอานไว

นาสนใจวา ความเขาใจในการอาน คือ ความสามารถท่ีจะอนุมานขอสนเทศ หรือความหมายอัน     

พึงประสงคจากสิ่งท่ีอานมาแลว อยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ความเขาใจนี้เปนเรื่องท่ีมีความสัมพันธ

เก่ียวของกับการศึกษา และประสบการณตางๆ ของแตละบุคคล และถือเปนองคประกอบท่ีสําคัญ 
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อยางหนึ่งของการอาน ถาอานแลวไมเกิดความเขาใจใดๆ การอานก็เปนแคเพียงตัวหนังสือปรากฏอยู

บนหนากระดาษเทานั้น ไมสื่อความหมายใดๆ ท้ังสิ้น  

 คาร และคนอ่ืนๆ  (Carr, et al, 1983, pp. 1-18) ไดใหความหมายของ ความเขาใจในการ

อานไววา ความเขาใจในการอาน หมายถึง การตีความหมายจากเรื่องท่ีอาน ซ่ึงผูอานจะใชความรูเดิม

ในการตีความ และตัดสินขอความนั้น อยางมีเหตุผล ตัดสินใจเลือกสิ่งท่ีผูอานคิดวาจําเปน แลวเลือก

ความรูเดิมมาผนวกกับความรูใหมใหเหมาะสม 

 คารเร็ว (Carrell, 1984, pp. 11-21) กลาววา ความเขาใจในการอาน หมายถึง ความเขาใจ

ในประโยค หรืออนุเฉท โดยเฉพาะความเขาใจในรูปแบบการเรียบเรียงเรื่อง หรือโครงสรางของ

ขอเขียน (rhetorical organization) หรือหมายถึง การรับรูขอมูล หรือขาวสาร จากงานเขียนตางๆ 

ถาผูอานไมสามารถรับรู หรือไมเขาใจขอมูล หรือขาวสารใดๆ กระบวนการอานก็ไมสัมฤทธิ์ผล 

 กันนิ่ง (Gunning, 1992, pp. 188) กลาวถึงความหมายของความเขาใจในการอานไววา คือ 

ความสามารถในการทําความเขาใจ ความหมายของคํา และภาษาท่ีเขียนซ่ึงถือไดวาเปนวัตถุประสงค

หลักของการอาน ถาไมเกิดความเขาใจนั่นหมายความวาไมเกิดการอาน 

 แบร และคนอ่ืนๆ (Blair, et al, 1992, pp. 5-6) ยังกลาวเพ่ิมเติมเก่ียวกับความเขาใจใน 

การอานวา ความเขาใจในการอานนั้นเปนผลมาจากประสบการณเดิม ความรูเดิม จุดประสงคของ

การอาน ความรูในวงคําศัพท ความรูดานเนื้อหาวิชา ความสามารถในการถอดความ และความรู

เก่ียวกับกระบวนการเรียนรูของผูอานกับบทอานนั้นๆ ถาผูอานมีองคประกอบดังกลาวเพียงพอจะทํา

ใหผูอานมีความเขาใจในการอานท่ีถูกตอง แตถาไมมีความเขาใจในการอานก็ไมเกิดหรือถาเกิดก็ไม

ประสบความสําเร็จเทาท่ีควร 

 จากคํากลาวของนักการศึกษาท่ีกลาวมานั้น จะเห็นวาความเขาใจในการอาน คือ

ความสามารถในการแปลความตัวอักษร การตีความ การจับใจความและการสรุปความจากเรื่องท่ีอาน 

โดยท่ีผูอานตองอาศัยทักษะการอาน ประสบการณ ความรูเดิมของตนเชื่อมโยงกับความรูใหมท่ีไดจาก

สิ่งท่ีอานเพ่ือใหเกิดความเขาใจในเรื่องนั้นๆ ไดอยางถูกตองและชัดเจนตามจุดมุงหมายท่ีผูเขียน

ตองการสื่อสาร และเพ่ือชวยใหผูอานประสบความสําเร็จในการอานมากข้ึน ผูอานควรศึกษา

องคประกอบและปจจัยท่ีจะชวยสงเสริมความเขาใจในการอานในประเด็นสําคัญตางๆ ตอไป  

            2.2.4 ปจจัยท่ีสงเสริมความเขาใจในการอาน 

            ความเขาใจในการอานเปนจุดประสงคหลักในการอานแตละครั้ง แตองคประกอบและปจจัย

ท่ีชวยสงเสริมความเขาใจในการอานเปนสิ่งท่ีจําเปนท่ีผูอาน หรือครูผูสอนอานทุกทานตองให

ความสําคัญเชนกัน เพ่ือใหความเขาใจในการอานของผูเรียนประสบผลสําเร็จมากท่ีสุด ดังท่ีนักการ

ศึกษาไดใหขอมูลเก่ียวกับองคประกอบและปจจัยท่ีชวยสงเสริมใหผูอานเกิดความเขาใจในการอานไดดี  

ไวนาสนใจดังนี้  
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 สมุทร เซ็นเชาวนิช (2551, หนา 74) กลาววา ความเขาใจในการอานของผูอาน ควรมีองคประกอบ

ท่ีพอสรุปได 6 ประการดังนี้ 

1) ความสามารถจดจําเรื่องราวสวนใหญท่ีอานมาแลวได 

2) ความสามารถจับใจความสําคัญได สามารถแยกแยะหรือระบุประเด็นหลักออก

จากประเด็นยอยท่ีไมจําเปนหรือไมสําคัญมากนักได 

3) ความสามารถตีความเก่ียวกับเรื่องราวหรือขอคิดเห็นท่ีอานมาแลว ไดวามี

นัยสําคัญหรือลึกซ้ึงมากนอยเพียงใด 

4) ความสามารถสรุป ลงความเห็นจากสิ่งท่ีอานมาแลวไดอยางถูกตอง มีเหตุผลและ

นาเชื่อถือ 

5) ความสามารถในการใชวิจารณญาณของตน พิจารณาไตรตรองขอสรุป หรือการ

อางอิงตางๆ ของผูเขียนไดอยางถูกตองและเปนระบบ 

6) ความสามารถในการถายโอน หรือผสมผสานความรู ท่ีไดจากการอานกับ

ประสบการณอ่ืนๆ ไดอยางเหมาะสมตามกาลเทศะ 

    แฮริส และสมิทธ (Harris, & Smiths, 1980, p. 210) กลาวเพ่ิมเติมวาปจจัยท่ีมีผลตอความ

เขาใจในการอานประกอบดวยปจจัยตางๆ ดังนี้ 

 1) พ้ืนความรูเดิม (background knowledge) พ้ืนความรูเดิม จะชวยใหผูอาน

เขาใจเหตุการณและความรูสึกของเรื่องท่ีอาน ผูอานท่ีมีประสบการณมากจะเขาใจเรื่องท่ีอานมากข้ึน 

แตผูอานแตละคนอาจจะเขาใจเรื่องท่ีอานเรื่องเดียวกัน ไปในทิศทางท่ีตางกัน เนื่องจากประสบการณ

เดิมของแตละคนแตกตางกัน 

 2) ความสามารถทางภาษา (language abilities) ผูอานไมสามารถเขาใจเรื่องท่ีอาน

ไดเพราะความบกพรองทางภาษาในเรื่องการใชคํา ความหมายของคําและโครงสรางประโยค         

ในสถานการณตางๆ 

 3) ความสามารถในดานการใชความคิด (thinking abilities) ผูอานจะสามารถ

เขาใจเรื่องท่ีอานไดมากข้ึน หรือนอยลง ข้ึนอยูกับการพัฒนาสติปญญาของผูอาน และการมีสวนรวม

ในการแสดงความคิดเห็นโดยใชประสบการณในอดีต 

 4) เจตคติ (affection) เปนความสามารถในการเขาใจเรื่องท่ีอานตามอารมณของ

ผูอาน ความสนใจและความเชื่อของผูอานจะสงผลตอความเขาใจในการอานดีข้ึนดวย 

 5) จุดประสงคในการอาน (reading purpose) ผูอานจะตองตั้งจุดประสงคกอน 

การอานและดําเนินการอานไปตามจุดประสงค แตถาไมเปนไปตามจุดประสงคท่ีต้ังไวจะทําใหเกิด

ปญหาตอความเขาใจในเรื่องท่ีอาน และมีผลทําใหระลึกเรื่องท่ีอานไดนอยลง 
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 6) องคประกอบในดานเนื้อเรื่องท่ีอาน (text factors) องคประกอบในดานเนื้อเรื่อง

ท่ีอาน ซ่ึงเก่ียวของกับคุณภาพของการเลือกขอความท่ีอาน ซ่ึงโดยปกติผูอานจะเลือกเรื่องท่ีอยู      

ในความสนใจของตนเอง 

  7) องคประกอบทางดานกายภาพท่ีอยูรอบๆ ตัวผูอาน (physical factor) ซ่ึงเก่ียวของ

กับแสงสวาง อากาศในชั้นเรียน สิ่งอํานวยความสะดวกในการอาน และสิ่งตางๆ ท่ีทําใหผูเรียน รูสึก

ผอนคลาย 

 โลโน (Lono, 1987, p. 76) ยังใหขอคิดเพ่ิมเติมเก่ียวกับองคประกอบของการทําใหเกิดความ

เขาใจในการอานวา นอกจากความรูในเรื่องตัวภาษาแลว วัฒนธรรม ก็มีความสําคัญในการทําความ

เขาใจในเรื่องท่ีอาน การขาดความรูพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมจะมีผลตอการตีความ อาจทําใหผูอาน

ตีความคลาดเคลื่อนจากจุดประสงคของผูเขียนท่ีตองการสื่อออกมา 

 วิลเลียมส (Willams, 1994, pp. 3–11) ไดกลาวเก่ียวกับองคประกอบของการอานเพ่ือความ

เขาใจ ซ่ึงสามารถสรุปไดวา การอานเพ่ือความเขาใจ จะเกิดข้ึนเม่ือมีองคประกอบสําคัญ 2 ประการ คือ 

     1) องคประกอบดานภาษา เชน ความรูดานตัวอักษร การสะกดคํา ลักษณะของคํา    

การเรียบเรียงคํา โครงสรางและไวยากรณของภาษา และความสามารถในการตีความของผูอาน 

     2) องคประกอบดานความรูและประสบการณเดิมของผูอาน ซ่ึงไดแก ความรูรอบตัว 

ในดานตางๆ ท่ีจะชวยใหผูอานเกิดความเขาใจไดดีข้ึน 

 พารคาโร (Porcaro, 2000, p. 30) กลาวเพ่ิมเติมวา ความเขาใจในการอาน นอกจากกลวิธีการ

อานท่ีมีความสําคัญตอการสงเสริมความเขาใจในการอานแลว องคประกอบเก่ียวกับความรูเดิมของ

ผูอาน ความเหมาะสมของระดับภาษาและความนาสนใจของเนื้อเรื่อง ก็เปนปจจัยท่ีสําคัญประการ

หนึ่งท่ีสงผลตอความเขาใจในการอานเชนกัน 

 สรุปไดวา องคประกอบสําคัญท่ีมีผลตอความเขาใจในการอานประกอบดวย ความสามารถ

ทางภาษา ความสามารถทางความคิด เจตคติของผูอาน จุดประสงคในการอาน โครงสรางของบทอาน 

องคประกอบทางกายภาพรอบตัวผูอาน ความรูพ้ืนฐานดานวัฒนธรรม รวมท้ังประสบการณเดิม

ตลอดจนความรูรอบตัวดานตางๆ ของผูอาน ท่ีมีผลตอความเขาใจของผูอาน ซ่ึงองคประกอบการอาน

ดังกลาวยังสงผลตอ ความยากงายในการทําความเขาใจสิ่งท่ีอาน อีกท้ังยังสงผลใหการอานมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ในการจัดการเรียนการสอนอานเพ่ือใหเกิดความเขาใจในการอาน จึงจําเปนอยาง

ยิ่งท่ีครูผูสอนตองพิจารณาองคประกอบเหลานี้ เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนดานการอานสัมฤทธิ์

ผลอยางเต็มประสิทธิภาพมากข้ึน  

 

 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

31 

 

 2.2.5 ระดับความเขาใจในการอาน  

 ความสามารถในการเขาใจบทอานหรือสิ่งท่ีอาน ถือเปนเปาหมายหลักในการจัดการเรียน

การสอนดานการอานท่ีผูสอนตองการใหเกิดข้ึนในตัวผูเรียนทุกคน แตท้ังนี้ท้ังนั้นความสามารถในการ

เขาใจบทอานหรือสิ่งท่ีอานก็มีหลายระดับ ดังท่ีนักวิชาการหลายทานไดแบงระดับความเขาใจในการ

อานไวตางๆ กันดังนี้ 

 วาเล็ท และดิซิค (Vallette, & Disick, 1972, pp. 47-48) ไดแบงระดับความเขาใจในการ

อานออกเปน 5 ระดับ โดยคํานึงถึงพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในตัวผูอานเปนพ้ืนฐาน เรียงลําดับจากงาย

ไปหายาก ดังนี้  

1) ระดับกลไก (mechanical skills) คือผูอานสามารถเห็นความแตกตางระหวาง

ตัวสะกดในภาษาตางประเทศ สามารถบอกความเหมือนและความแตกตางได ในข้ันนี้ผูอาน          

ไมจําเปนตองเขาใจในสิ่งท่ีเห็น เนื่องจากการใชภาษาในข้ันนี้เกิดจากการฝกจนคลองเปนอัตโนมัติ 

2) ระดับความรู / ความจํา (knowledge) คือผูอานสามารถอานประโยคหรือ

ขอความ ท่ีคุนเคยไดอยางเขาใจความหมายตามท่ีไดทองจํา สามารถบอกไดวาคําใด หรือขอความใด

สอดคลองกับรูปภาพท่ีเห็น การอานข้ันนี้มักเปนการอานทีละประโยค ตัวอยางกิจกรรม ไดแก 

สามารถจับคูรูปภาพกับขอความไดอยางถูกตอง  

3) ระดับถายโอน (transfer) คือผูอานสามารถเขาใจขอความใหมท่ีมีคําศัพท และ

โครงสรางไวยากรณท่ีเรียนมาแลว 

4) ระดับสื่อสาร (communication) คือผูอานสามารถอานขอความท่ีมีคําศัพทและ

โครงสรางใหมๆ หรือคําท่ีมีรากศัพทเก่ียวกับคําท่ีผูอานเคยอานมาแลวไดเขาใจ ถึงแมจะไมเขาใจ   

ทุกคํา แตก็สามารถจับใจความสําคัญของเรื่องได การทดสอบภาษาในระดับนี้ เปนการทดสอบ  

ความเขาใจ และสื่อความหมายโดยการพูดและการเขียนอยางอิสระ 

5) ระดับวิเคราะห (criticism) คือ ผูอานสามารถเขาใจความหมายแฝง เขาใจจุดมุงหมาย 

ความคิดเห็น ทัศนคติ และระดับภาษาท่ีผูเขียนใช จากการตีความ วิเคราะห และสังเคราะหเนื้อหา          

เพ่ือสื่อความในระดับวิพากษ วิจารณไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 มิลเลอร (Miller, 1990, pp. 4–7) ไดแบงระดับความเขาใจในการอานไว 4 ระดับ คือ 

  1) ระดับข้ันแปลความตามตัวอักษร (textually explicit comprehension)     

เปนระดับท่ีผูอานสามารถเขาใจความในสิ่งท่ีผูเขียนนําเสนอไวในบทอานอยางตรงไปตรงมา ผูอานท่ีมี

ความสามารถในระดับนี้จะสามารถระบุความคิดหลัก ความคิดรองของเรื่อง หรือจัดเรียงลําดับ 

เหตุการณ หัวขอเรื่องตางๆ ในบทอานได 

       2) ระดับการแปลความ (interpretation) เปนระดับท่ีผูอานสามารถเขาใจในสิ่งท่ี

ผูเขียนไมไดนําเสนอไวในบทอานอยางตรงไปตรงมา โดยท่ีผูอานจะตองใชเหตุผล ความรูความเขาใจ
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ของตนมาตัดสิน ทําความเขาใจขอมูลในบทอาน ผูอานท่ีมีความสามารถในระดับนี้สามารถตอบ

คําถามเชิงอางอิงได สามารถสรุปและทํานายเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนตอไป รวมท้ังรับรูถึงอารมณ 

ความคิดของผูเขียนท่ีสื่ออกมาได 

  3) ระดับข้ันวิเคราะห (critical reading) เปนระดับความสามารถในการวิเคราะห 

ตีความ และประเมินเนื้อหาท่ีอานโดยสามารถแยกความแตกตางของขอมูลท่ีปรากฏ ในเนื้อหาท่ีอาน

ไดวาอะไรคือขอเท็จจริง และอะไรเปนเพียงความคิดเห็นของผูเขียนและสามารถเปรียบเทียบเนื้อหาท่ี

อานกับขอมูลท่ีพบจากแหลงอ่ืนๆ ได ตลอดจนเขาใจภาษาเชิงอุปมาอุปไมย ท่ีผูเขียนไดนําเสนอไว

ผูอานจะตองใชความรู และประสบการณเดิมท่ีมีอยูเขามาเชื่อมโยงกับสิ่งท่ีพบในบทอาน เพ่ือทําการ

สังเคราะหเนื้อหาในบทอานนั้นๆ 

  4) ระดับข้ันความคิดสรางสรรค (creative reading) เปนความเขาใจในระดับสูง         

ท่ีผูอานสามารถทําความเขาใจในเนื้อหาท่ีอาน นอกเหนือจากสิ่งท่ีผูเขียนไดนําเสนอไว ผูอานตองใช

ความรู และประสบการณเดิมเขามาเชื่อมโยงกับสิ่งท่ีพบในบทอาน เพ่ือทําการสังเคราะหเนื้อหาใน

บทอานนั้นๆ แลวนําไปประยุกตใช  

 โอลเซ็น (Olsen, 1991, pp. 238-239) ไดกลาวถึงระดับความรูความเขาใจของ Bloom’s 

Taxonomy ซ่ึงมีการจําแนกระดับความเขาใจไว 6 ระดับ พรอมท้ังเสนอแนะกิจกรรมของนักเรียนท่ี

สัมพันธกันดังแผนภูมิ 

 

ตาราง 1 แสดงความสัมพันธระหวางระดับความรูความเขาใจของบลูมกับกิจกรรมของนักเรียน 

ระดับความรูความเขาใจ                              กิจกรรมนักเรียน 

1.ความรู                                               ใหนิยามความหมาย ทบทวนความจํา วงกลมคําตอบ 

2.ความเขาใจ                                        ตอบโดยใชสํานวนของตนเอง อธิบาย บรรยาย 

3.การประยุกต                                        ประยุกตความรูและเชื่อมโยงกับประสบการณของตน 

4.การวิเคราะห                                       อธิบายองคประกอบ  หนาท่ี หรือกระบวนการ 

5.การสังเคราะห                                       เปรียบเทียบความเหมือนหรือแตกตาง ทํานายเรื่อง 

6.การประเมินผล                                      ตัดสิน อธิบาย บรรยายถึงเหตุผลในการตัดสินใจ 

 

ท่ีมา: (Olsen, 1991, pp. 238-239)  
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  รูบิน (Rubin, 1993, pp. 195-197) ไดแบงระดับความเขาใจในการอาน โดยดัดแปลง

จากพ้ืนฐานระดับความเขาใจของ Nila Banton Smith’s taxonomy ออกเปน 4 ระดับดังนี้ 

1) ระดับความเขาใจตามตัวอักษร (literal comprehension) ถือเปนความเขาใจ 

ข้ันพ้ืนฐาน คือ การแปลความหมายตามตัวอักษรท่ีปรากฏ ผูอานสามารถเขาใจเรื่องราวได เพราะ

ผูเขียนไดเขียนแสดงไวอยางชัดเจน 

2) ระดับความเขาใจข้ันตีความ (interpretation) เปนการอานท่ีสูงกวาระดับข้ันท่ี 1 

ผูอานตองเขาใจความหมายของขอความท่ีอานไดลึกซ้ึงกวาระดับท่ี 1 ผูอานตองแปลความหรือตีความ

สิ่งท่ีผูเขียนมิไดกลาวไวโดยตรง แตเปนความหมายท่ีแฝงไวในเนื้อเรื่อง 

3) ระดับความเขาใจข้ันวิเคราะห (critical reading) เปนระดับการอานท่ีผูอานตอง

มีพ้ืนฐานความสามารถเขาใจความหมายระดับท่ี 1 และระดับท่ี 2 แลวความเขาใจในระดับนี้ผูอาน

ตองใชความคิดของตนมาชวยวิเคราะห ตัดสิน ประเมินคาสิ่งท่ีอานในดานคุณภาพ คุณคาและความ

ถูกตองเหมาะสม 

4) ระดับความเขาใจข้ันสรางสรรค (creative reading) เปนข้ันการอานท่ีตองใช

ความคิดสูงกวาความเขาใจในระดับข้ันท่ี 1, 2 และ 3 เปนการอานท่ีทําใหผูอานเกิดความคิดใหมๆ 

สามารถสรางจินตนาการไดกวางไกล แสดงความคิดเห็นและแนะแนวทางการแกปญหานอกเหนือจาก

เนื้อเรื่อง 

 เซียฟอสส และรีดเดนซ (Searfoss, & Readence, 1994, pp. 231–232) ไดแบงระดับ

ของความเขาใจในการอานออกเปน 3 ระดับ คือ 

  1) ระดับความเขาใจตามตัวอักษร (literal statements) หมายถึง ความสามารถใน

การเขาใจขอมูลตามตัวอักษรท่ีปรากฏในสิ่งท่ีอานอยางตรงไปตรงมา 

  2) ระดับข้ันตีความ (interpretive statements) หมายถึง ความสามารถในการเขาใจ

สิ่งท่ีอานโดยอาศัยการตีความหมายท่ีแฝงอยู โดยท่ีผูเขียนไมไดกลาวไวโดยตรง ผูอานจะตองอาศัย

ประสบการณพ้ืนฐานของตนเขามาชวยตัดสินทําความเขาใจ 

  3) ระดับข้ันนําไปประยุกต (applied statements) หมายถึง ความสามารถในการ

เขาใจสิ่งท่ีอานโดยนําเอาแนวคิดท่ีไดจากบทอานไปประยุกต โดยโยงความรูจากประสบการณเดิม  

กับความรูท่ีไดจากบทอาน มาสรุปวาจะนําไปใชอยางไร 

 อาคมาร (Akmar, 1999, pp. 67-69) ไดกลาววาความเขาใจในการอานมี 3 ระดับดังตอไปนี้  

           1) การเขาใจความหมายตามตัวอักษร เปนสิ่งท่ีเห็นไดชัดเจนท่ีสุดเนื่องจากเปน

ความเขาใจระดับพ้ืนผิวครูผูสอนสามารถตั้งคําถามท่ีผูเรียนหาคําตอบไดจากบทอาน เชน การทดสอบ

คําศัพท เปนตน  
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  2) การเขาใจความหมายในระดับตีความหรืออางอิง (interpretive or referential 

comprehension) ในระดับนี้ผูอานตองทําความเขาใจในระดับท่ีลึกลงไปโดยใชวิจารณญาณและ

วิเคราะหสิ่งท่ีอาน ผูเรียนตองเขาใจความสัมพันธของความคิด รวมไปถึงการสรุปและการคาดเดา

เหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนตอไป การวัดความเขาใจในระดับนี้ ครูสามารถใหผูเรียนจัดเรียงความคิดและ

หัวขอตางๆ ท่ีมีในบทอานใหม บอกจุดประสงคของผูเขียน สรุปใจความสําคัญและสิ่งท่ีไดจากการ

อานโดยใชถอยคําของตนเอง 

3) การอานอยางมีวิจารณญาณ เปนการประเมินขอมูลและความคิดในบทอาน 

ความสามารถในการประเมินขอมูลจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือ ผูอานเขาใจความคิดและขอมูลตางๆ          

ท่ีผูเขียนนําเสนอ ความเขาใจในระดับนี้ผูเรียนจะตองสามารถแยกแยะขอเท็จจริงออกจากความ

คิดเห็นได สามารถเขาใจลักษณะประโยคแบบตางๆ ได และสามารถตัดสินความถูกตองของขอมูลท่ีมี

ในบทอานได 

            แอนดอรสัน และแครทโวทล (Anderson, & Krathwohl, 2001 pp. 213-217) ไดแบง

ระดับความเขาใจในการอาน โดยอาศัยแนวคิดพ้ืนฐานจาก Bloom’s Taxonomy โดยทําการ

ปรับเปลี่ยนระดับข้ันความเขาใจและคําศัพทท่ีใชในกระบวนการพุทธิปญญาแตยังคงระดับความ

เขาใจไวท่ี 6 ระดับและนําเสนอพรอมอธิบายนิยามความหมายของแตละระดับข้ันไวดังแผนภูมิ 

 

ตาราง 2 แสดงความสัมพันธระหวางระดับความรูความเขาใจของฺ Bloom’s Taxonomy กับการ

ปรับเปลี่ยนของแอนดอรสันและแครทโวทล 
 

กระบวนการและคําศัพทเดิม  กระบวนการและคําศัพทใหม  

1. ความรู (knowledge)  1. จํา (remember)  

2. ความเขาใจ (comprehension)  2. เขาใจ (understand)  

3. การนําไปใช (application)  3. ประยุกตใช (apply)  

4. การวิเคราะห (analysis)  4. วิเคราะห (analyze)  

5. การสังเคราะห (synthesis)  5. ประเมินคา (evaluate)  

6. การประเมินคา (evaluation)  6. สรางสรรค (create)  

          

      ท่ีมา: (Anderson & Krathwohl, 2001, pp. 213-217) 
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แอนดอรสัน และแครทโวทล (Anderson, & Krathwohl, 2001 pp. 213-217) ไดให

นิยามความหมายของคําศัพทใหมพรอมท้ังอธิบายระดับของความเขาใจไวเพ่ิมเติมไวดังนี้  

1) จํา  (remember)  หมายถึง ความสามารถในการดึงเอาความรูท่ีมีอยูในหนวยความจําระยะ

ยาวออกมาใช โดยแบงประเภทยอยได 2 ลักษณะ คือ 

(1) จําได (recognizing) 

(2) ระลึกได (recalling) 

2) เขาใจ (understanding) หมายถึง ความสามารถในการกําหนดความหมายของ

คําพูด ตัวอักษร และการสื่อสารจากสื่อตางๆ ท่ีเปนผลมาจากการสอนอาน แบงประเภทยอยได         

7 ลักษณะ คือ  

(1)  ตีความ (interpreting)  

(2)  ยกตัวอยาง (exemplifying) 

(3)  จําแนกประเภท (classifying) 

(4) สรุป (summarizing) 

(5)  อนุมาน (inferring) 

(6)  เปรียบเทียบ (comparing) 

(7)  อธิบาย (explaining) 

3) ประยุกตใช (apply) หมายถึง ความสามารถในการดําเนินการ หรือใชระเบียบ

วิธีการภายใตสถานการณท่ีกําหนดให แบงประเภทยอยได 2 ลักษณะ คือ 

(1)  ดําเนินงาน (executing) 

(2)  ใชเปนเครื่องมือ (Implementing) 

4) วิเคราะห (analyze) หมายถึง ความสามารถในการแยกสวนประกอบของสิ่ง

ตางๆ และคนหาความสัมพันธระหวางสวนประกอบ ความสัมพันธระหวางสวนประกอบกับโครงสราง

รวมหรือสวนประกอบเฉพาะ แบงประเภทยอยได 3 ลักษณะคือ 

(1)  บอกความแตกตาง (differentiating) 

(2)  จัดโครงสราง (organizing) 

(3)  ระบุคุณลักษณะ (attributing) 

5) ประเมินคา (evaluate) หมายถึง ความสามารถในการตัดสินใจโดยอาศัยเกณฑ

หรือมาตรฐานแบงยอยได 2 ลักษณะคือ  

(1)  ตรวจสอบ (checking) 

(2)  วิพากษวิจารณ (critiquing) 
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6) สรางสรรค (create) หมายถึง ความสามารถในการรวมสวนประกอบตางๆ         

เขาดวยกันดวยรูปแบบใหมๆ ท่ีมีความเชื่อมโยงกันอยางมีเหตุผล หรือทําใหไดผลิตภัณฑท่ีเปนตนแบบ 

แบงประเภทยอยได 3 ลักษณะ คือ 

(1)  สราง (generating) 

(2)  วางแผน (planning) 

(3)  ผลิต (producing) 

 จากการจัดแบงระดับความเขาใจในการอาน ของนักการศึกษาดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา

ความเขาใจของบุคคลจะเริ่มตั้งแตระดับความเขาใจระดับงายไปสูระดับท่ียากข้ึน กลาวคือ ระดับ

ความรู ความจํา ความเขาใจท่ีตองอาศัยการพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางขอเท็จจริงความคิดเห็น 

การสรุปความ และคุณคาตางๆ ระดับความเขาใจท่ีตองอาศัยความคิดวิเคราะห สังเคราะห วิจารณ 

โดยอาศัยประสบการณเดิมและความคิดสรางสรรค ดังนั้นผูสอนควรนําเอาระดับความเขาใจเหลานี้

มาใชในการกําหนดขอบเขตของวัตถุประสงคทางการเรียนการสอน เพ่ือใหการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค ตลอดจนการวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู         

ใหสอดคลองกับระดับความเขาใจในการอานท่ีเหมาะสมกับความสามารถของผูเรียน 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยนําระดับข้ันความเขาใจในการอานท่ีนําเสนอโดย แอนดอรสัน และ 

แครทโวทล (Anderson, & Krathwohl, 2001 pp. 213-217) ท่ีไดแบงระดับข้ันของความเขาใจใน

การอานออกเปน 6 ข้ัน ไดแก จํา เขาใจ ประยุกตใช วิเคราะห ประเมินคา และสรางสรรค มาใชเปน

เกณฑในการประเมินความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

โดยสรางเปนแบบทดสอบวัดความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ โดยมีความสอดคลองกับสาระ

แกนกลางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐานการเรียนและตัวชี้วัด 

ขอบเขตและตัวชี้วัดการประเมินการอาน คิด วิเคราะหและเขียน  

 2.2.6 การประเมินความเขาใจในการอาน 

 การประเมินผลความสามารถในการอานและความเขาใจในการอานของผูเรียนเปนสิ่งท่ีมี

ความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง เพราะเปนวัตถุประสงคหลักของการอาน อีกท้ังยังเปนเครื่องมือท่ีจะ

ชวยใหผูสอนประเมินความสามารถของผูเรียนไดตรงตามความสามารถท่ีแทจริงของผูเรียนและ

ผูเรียนสามารถประเมินความรูความสามารถดานการอานของตนในการทําความเขาใจเรื่องท่ีอานดวย

เชนกัน ซ่ึงผูสอนตองมีความรูความสามารถในการท่ีจะเลือกใชวิธีการวัดผลและประเมินผลท่ี

เหมาะสมและตรงกับจุดประสงคของการอานแตละครั้ง ดังท่ีนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึง    

การประเมินผลการอานวาประกอบดวยข้ันตอนตางๆ กันดังนี้  
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 อัจฉรา วงศโสธร (2544, หนา 154-155) กลาวไววา การประเมินการอานสามารถใชเกณฑ

กําหนดตามสวนประกอบของภาษาแบบแยกยอย และเกณฑกําหนดความสามารถในการรับสาร หรือ

อาจใชเกณฑท้ัง 2 แบบประยุกตเขาดวยกัน โดยใหน้ําหนักเกณฑแบบรวมมากกวาเกณฑแบบยอย 

โดยไดกลาวถึงเกณฑความสามารถทางการอานแบบรวมและแบบยอยไวตามลําดับดังนี้ 

 เกณฑความสามารถทางการอานแบบรวมประกอบดวยความสามารถตางๆ ดังนี้ 

                     1) ความสามารถในการเรียบเรียงขอความ ไดแก ภายหลังการอานแลวแสดงออก 

ถึงความเขาใจขอความโดยการตอบคําถามดวยถอยคําท่ีเรียบเรียงใหมใหไดใจความเดิมหรือ

เลือกตอบและเรียงลําดับขอความเปน 1, 2, 3, ……..ได 

                     2) ความสามารถอานขอมูลท่ีเปนรายละเอียด สามารถโยงรายละเอียดท่ีเก่ียวของ

กับใจความสําคัญของเรื่องไดวาเปนรายละเอียดสนับสนุน หรือเปนรายละเอียดท่ีขัดแยงกันเพ่ือให

ขอมูลตรงกันขามตลอดท้ังเขาใจความสัมพันธระหวางรายละเอียดเดียวกัน 

                     3) ความสามารถในการอานจับใจความสําคัญ หมายถึง ความสามารถในการระบุ

แกนของเรื่อง หัวเรื่องและใจความสําคัญของเรื่องท่ีอานได 

                             4) ความสามารถในการวิเคราะหและการประเมินความสัมพันธของเนื้อความและ

สุนทรียศาสตรของภาษา คือ สามารถใชความรูดานคําศัพท ไวยากรณ ความเขาใจสิ่งท่ีอาน และ

ความรูเก่ียวกับรูปแบบ ลีลา ภาษาท่ีใชในบทอานท่ีเปนตัวกระตุน วิเคราะห ประเมิน และสรุปไดวา

สาระท่ีอานนั้นเปนประเภทใด ลีลาภาษาท่ีใชเปนทางการหรือไมเปนทางการ เจตนา ทัศนคติของ

ผูเขียนแฝงอยูคืออะไร สามารถประเมินประสิทธิผลของบทอานนั้นไดวา มีความชัดเจนเขาสูประเด็น

อยางไมออมคอม และใชภาษาไดอยางกระชับหรือไม ความสามารถระดับนี้เปนความสามารถ

ระดับสูง ซ่ึงตองอาศัยความรูความสามารถระดับตนๆ เปนพ้ืนฐาน 

 เกณฑความสามารถทางการอานแบบแยกยอยประกอบดวยความสามารถตางๆ ดังนี ้

                     1) ความรูดานคําศัพท สามารถเขาใจคําศัพทและสํานวนท่ีใช 

                     2) ความรูดานไวยากรณ คือ สามารถท่ีใชความรูดานไวยากรณในการทําความเขาใจ

เก่ียวกับสรรพนาม คําเชื่อมโยงของเนื้อหา เชน การใชคําสันธาน คําบุพบท ท่ีกําหนดหนาท่ีของภาษา

วาเปนการขอรอง เชื้อเชิญ ขออนุญาต เปนตน 

 วาเลตต และไดสิค (Valette, & Disick, 1972, p. 258) ไดกลาวถึงการประเมินผลการอานวา

ประกอบดวยข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1) ข้ันกลไก คือ การอานออกเสียง 

2) ข้ันความจํา คือ การอานขอความและเขาใจความหมายจากท่ีไดเรียนและทองจําไว 

3) ข้ันถายโอน คือ การนําความรู ความจํามาใชในการอานขอความใหมๆ ใหเขาใจ 

4) ข้ันสื่อสาร คือ อานโดยเสรี เพ่ือจับใจความสําคัญและรายละเอียดตางๆ  
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5) ข้ันวิพากษวิจารณ คือ ผูอานตองสามารถตีความเพ่ือใหเขาใจสิ่งท่ีผูเขียนมิได

กลาวถึงตรงๆ ผูอานตองมีความสามารถในการวิเคราะหและประเมินสาระตางๆ ท่ีอานได 

 เกรลเล็ต (Grellet, 1981, p. 35) ยังไดใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับชนิดของคําถามท่ีใชใน

การวัดและประเมินความเขาใจในการอานวา ควรประกอบดวยคําถาม 2 ชนิด คือ 

      1) คําถามท่ีเก่ียวกับโครงสรางของเรื่องท่ีอาน เชน การถามเก่ียวกับ 

  (1) ลักษณะของเรื่อง 

  (2) โครงสรางของเรื่องแบบท่ัวไป เชน โครงสรางเรื่องแบบโตแยง 

  (3) ลักษณะของภาษาท่ีใช เชน การใชภาษาในการเปรียบเทียบความเหมือนและ

ความแตกตาง 

  (4) การเชื่อมโยงเนื้อหาในเรื่อง 

  (5) ความสัมพันธภายในประโยค 

  2) คําถามเก่ียวกับเนื้อหาของเรื่องท่ีอาน 

  (1) ขอเท็จจริงท่ัวไปท่ีปรากฏในเรื่องท่ีอาน (direct reference) 

 (2) ขอเท็จจริงตามนัยท่ีซอนอยู ซ่ึงไมปรากฏชัดเจนในเรื่องท่ีอาน (inference) 

  (3) การคาดเดาความหมายของเรื่อง 

  (4) การประเมินเรื่องท่ีอาน 

             หวง (Huang, 1993, pp. 33-34) ไดแบงคําถามท่ีใชวัดความเขาใจในการอานในระดับตางๆ 

ออกเปน 3 ลักษณะดังนี้ 

1) คําถามท่ีใชวัดความเขาใจระดับตัวอักษร (literal comprehension questions) 

มีลักษณะดังนี้ คือ เปนคําถามท่ีหาคําตอบไดงายท่ีสุด เพราะเปนคําถามท่ีปรากฏใหเห็นชัดเจนในเนื้อ

เรื่อง โดยคําท่ีใชตั้งคําถามอาจพบไดในเนื้อเรื่อง หรือ ใชคําท่ีมีอยูในเนื้อเรื่องต้ังคําถาม หรือเปนคําถาม

ท่ีไมเก่ียวของกับการใชเหตุผล สามารถตอบไดตรงไปตรงมา ตามความเปนจริงหรือขอมูลท่ีปรากฏ และ

โดยปกติ คําถามระดับนี้ใชคําวา who, where, when และ what ในการตั้งคําถามนอกจากนี้บางครั้ง

สามารถตอบคําถามไดโดยใชคําหรือวล ี

2) คําถามท่ีใชวัดความเขาใจระดับสรุปอางอิง (inferential comprehension 

questions) มีลักษณะดังนี้ คือเปนคําถามท่ีตองใชความคิด คนหาคําตอบ โดยท่ีไมมีคําตอบปรากฏ

ใหเห็นโดยตรงจากเนื้อเรื่อง หรือเปนคําถามท่ีเก่ียวของกับการคาดคะเน หรืออางอิงโดยใชขอมูลหรือ

ความจริงท่ีอยูในเนื้อเรื่องชวยตอบคําถาม และเปนคําถามท่ีมักข้ึนตนดวย how และ why ซ่ึงมัก

เก่ียวของกับการใชเหตุผล หรือการตีความขอมูลท่ีมีอยูในเนื้อเรื่อง 
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3) คําถามท่ีใชวัดความเขาใจระดับประยุกต (applied comprehension 

questions) มีลักษณะดังนี้ เปนคําถามท่ีตองใชความคิด คนหาคําตอบโดยไมมีคําตอบปรากฏใหเห็น

โดยตรงจากเนื้อเรื่อง หรือเปนคําถามท่ีตองการใหผูอานคาดการณลวงหนาจากความจริง หรือขอมูล 

ท่ีปรากฏอยูในเนื้อเรื่อง และเปนคําถามท่ีบางครั้งข้ึนตนดวย Should………, In my opinion…..,   

Do you agree… ,Is it right…….. เปนตนโดยตองการใหผูอานใชพ้ืนความรูเดิมในการตอบคําถาม

หรือแสดงความคิดเห็น พิจารณาหรือประเมินคาสิ่งท่ีอาน 

 สรุปวา การประเมินผลการอาน เปนการตรวจสอบความรูความสามารถและความเขาใจใน

การอานของนักเรียนในหลายดาน เชน ความรูดานคําศัพท ไวยากรณ ความสามารถในการ         

เรียบเรียงความ จนกระท่ังถึงความสามารถในการวิเคราะหและประเมินความสัมพันธ และในการท่ีจะ

ไดมาซ่ึงผลการประเมินการอานของผูเรียน ครูผูสอนจึงตองมีหลักเกณฑในการสรางคําถามเพ่ือวัดผล

และประเมินผลใหสอดคลองกับวัตถุประสงค เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนอานเพ่ือการวัดผล

และประเมินผลไดอยางมีประสิทธิภาพและเท่ียงตรงตามความสามารถและศักยภาพของผูเรียน  

 

2.3 เอกสารที่เกี่ยวของกับเอกสารจริง 

 

 การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยตางๆ ท่ีเก่ียวกับการใชสื่อเอกสารจริง

ในการสอนอานภาษาอังกฤษโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 2.3.1 ความหมายของเอกสารจริง 

 หัวใจของการเรียนการสอนอานคือ การใหนักเรียนมีทักษะและความสามารถในการอาน 

เพ่ือท่ีจะนําไปใชในชีวิตจริง ดวยหลักการนี้ในการเรียนการสอนอานจึงควรหาบทอานชนิดตางๆ      

ท่ีพบเห็นในชีวิตประจําวัน ซ่ึงนักการศึกษา และผูเชี่ยวชาญดานการอาน เรียกวา สื่อเอกสารจริง และ

ไดใหนิยามความหมายของเอกสารจริงไวดังตอไปนี้ 

วิสาข จัติวัตร (2541, หนา 51-52) ไดใหนิยามความหมายของเอกสารจริงวา เอกสารจริง 

หมายถึง เอกสารท่ีไมไดเขียนข้ึนมาเพ่ือจุดประสงคในการสอนภาษาโดยตรง แตเปนเอกสารท่ีเขียน

ข้ึนมาเพ่ือสื่อความหมาย ถายทอดขอมูลตางๆ โดยไมไดมีการเปลี่ยนแปลงภาษาใหงายข้ึนเชน 

โฆษณา ปายประกาศ ฉลากยา คูมือการใชสินคา แบบฟอรม ใบปลิว หนังสือพิมพ วารสาร เรื่องสั้น 

โปสการด การตูน เปนตน  

วิลคินส (Wilkins, 1976, p. 79) ไดกลาวเก่ียวกับเอกสารจริงไววา เอกสารจริงเปนเอกสาร 

ท่ีเจาของภาษาผลิตข้ึนเพ่ือใชสื่อสารในสังคม  

 สวอฟฟาร (Swaffar, 1985, p. 15) ไดกลาวเพ่ิมเติมเก่ียวกับเอกสารจริงในทํานองเดียวกัน

วา เอกสารจริง หมายถึง เอกสารหรือบทอานท่ีเจาของภาษาเขียนข้ึน เพ่ือสื่อความหมายใหเจาของ
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ภาษาดวยกันอาน อีกนัยหนึ่งคือเปนสื่อผานขาวสารขอมูล ระหวางเจาของภาษาไปยังกลุมชน       

ในรูปแบบตางๆ แตไมไดเปนแบบอยางในการสอนภาษา เชน บทความในนิตยสาร หนังสือพิมพ 

จดหมาย เปนตน 

 อาหเฮลลัล (Ahellal, 1990, p. 35) ไดกลาวถึงเอกสารจริงวา หมายถึงเอกสารทุกชนิด   

ไมวาจะเปนเอกสารท่ีเปนสิ่งตีพิมพ หรือเอกสารท่ีเปนเสียง มิไดผลิตข้ึนมาเพ่ือใชในการเรียนการสอน

ภาษาแต เปนเอกสาร ท่ีสราง เ พ่ือสื่อความหมาย โดยใชภาษาตามสถานการณ ท่ี เปนจริ ง                

ในชีวิตประจําวัน ลักษณะของขอความจากเอกสารจริงจึงเนนการสื่อสารจริงระหวางเจาของภาษา   

ไมวาขอความนั้นจะเปนประเภทเขียนหรือพูดก็ตาม ดังนั้นเอกสารชนิดใดก็ตามท่ีสรางข้ึนมาเพ่ือใชใน

การสอนภาษาโดยเฉพาะ ลักษณะการสื่อสารมิใชสถานการณในชีวิตประจําวัน เอกสารนั้นๆ          

ไมจัดเปนเอกสารจริง 

 นิวแมน และเวยเลจ (Newmann, & Wehlage, 1993, pp. 8-12) ไดใหความหมายของ

เอกสารจริงไวในทํานองเดียวกันวา เปนเอกสารท่ีผลิตข้ึนโดยมีจุดมุงหมาย เพ่ือใชในการติดตอสื่อสาร 

ในสถานการณจริงตางๆ มากกวาจะนํามาใชในการเรียนการสอนทางหลักภาษา   

 วิลเลี่ยม (Williams, 1994, p. 25) ไดกลาววาเอกสารจริง หมายถึง เอกสารท่ีไมไดเขียน

ข้ึนมาเพ่ือจุดประสงคในการสอนภาษาโดยตรง แตเปนเอกสารท่ีเขียนข้ึนเพ่ือสื่อความหมาย ถายทอด

ขอมูลตางๆ เอกสารจริงถือไดวาเปนสื่อการอานท่ีมาจากแหลงตางๆ ท่ีไมใชตําราหรือบทเรียนท่ี

จัดพิมพเพ่ือใหผูเรียนใชในการเรียนภาษา  

 เอเบอรโซลด และฟลด (Aebersold, & Field, 1997, p. 48) ไดกลาวถึงเอกสารจริงวาคือ

เอกสารใดๆ ท่ีไดมาจากแหลงตางๆ ท่ีพบในชีวิตประจําวัน และมิไดผลิตข้ึนมาเพ่ือใชในการเรียนการ

สอนโดยตรง แตเปนเอกสารท่ีสรางมาเพ่ือสื่อความหมายโดยใชภาษาตามสถานการณจริง และไมไดมี

การปรับเนื้อหาหรือแกไขใดๆ กอนการนําไปใชในการเรียนการสอน ตัวอยางเชน ประกาศ โฆษณา 

ขาวฉลากยา ตาราง แบบฟอรม แผนพับ ใบปลิว เปนตน 

  เมอรเรย (Murray, 2001, p. 31) ไดกลาววาเอกสารจริง คือเนื้อหาของภาษาท่ีมีลักษณะ

แนวการเขียนเพ่ือการสื่อสาร โดยมิไดคํานึงถึงหลักการ โครงสราง การจัดเรียงทางภาษา  

  จากนิยามและความหมายดังกลาวขางตนสรุปไดวา เอกสารจริง คือ สื่อตางๆ ไมวาจะ

อยูในรูปแบบของเอกสารหรือรูปแบบเสียง เปนสื่อท่ีเจาของภาษาสรางข้ึนเพ่ือจุดประสงคในการ

สื่อสารจริงในชีวิตประจําวัน มิไดผลิตข้ึนมาเพ่ือจุดประสงคในการเรียนการสอนโดยเฉพาะ 

ตัวอยางเชน ปายโฆษณา ปายประกาศ ฉลากยา คูมือการใชสินคา แบบฟอรม ใบปลิว หนังสือพิมพ 

วารสาร เรื่องสั้น โปสการด การตูน เปนตน  
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            2.3.2 ประเภทของเอกสารจริง 

 จากความหมายของเอกสารจริงดังกลาว ไดมีนักการศึกษาจําแนกประเภทของเอกสารจริง

ไวหลากหลายรูปแบบดังนี้ 

 วิสาข จัติวัตร (2541, หนา 51-52) ไดจําแนกเอกสารจริงเปน 2 ประเภท คือ 

 1) เอกสารประเภทสิ่งพิมพ ไดแก นิตยสาร หนังสือพิมพ แผนปายโฆษณา ฉลากยา 

โปสเตอร การตูน วารสาร แบบฟอรมตางๆ แผนภูมิ นิทาน รูปภาพ สัญลักษณ เอกสารการทองเท่ียว 

คําแนะนําในการใชคูมือ เปนตน  

  2) เอกสารจริงประเภทเสียง ไดแก รายการวิทยุ รายการโทรทัศน เพลง ขาว เสียง 

ท่ีบันทึกจากสถานการณจริง เทปท่ีบันทึกจากเจาของภาษา ปาฐกถา บทสัมภาษณ เอกสารจริงท้ัง

สองประเภท เปนเอกสารท่ีผลิตข้ึนมาเพ่ือการสื่อสาร ขอความในเอกสารนั้นเจาของภาษาจะเปนผูพูด

หรือเขียนข้ึนมา อาจมีจุดประสงคเพ่ือใหขอมูล แนะนําชักชวน ขอบคุณ ขอโทษ อ่ืนๆ อยางใด   

อยางหนึ่ง แมวากลุมผูรับขอมูลจะเปลี่ยนแปลงไป แตขอความในเอกสารนั้นจะยังคงมีลักษณะเดิม

มิไดมีการปรับเนื้อหาภาษาแตอยางใด ความสําคัญของเอกสารจริงอยูท่ีวา มีจุดประสงคในการสื่อสาร

อยางแทจริง 

 อารเฮลลัล (Ahellal, 1990, p. 39) กลาววา สื่อการสอนจากเอกสารจริงสามารถแบงออกเปน 

2 ประเภท คือ ประเภทท่ีหนึ่ง สื่อท่ีไมมีขอความ ไดแก รูปภาพ แผนภูมิ และภาพเขียน เปนตน 

ประเภทท่ีสอง สื่อท่ีมีขอความ ไดแก แผนพับ หนังสือพิมพ นิตยสาร ฉลากยา สมุดบัญชีธนาคารและ

รายการอาหาร  

 จากคํานิยามและความหมายดังกลาวขางตนสรุปไดวา เอกสารจริง คือสื่อตางๆ ท่ีอาจอยูใน 

รูปประเภทของสิ่งพิมพ หรือประเภทเสียง ท้ังท่ีมีขอความและไมมีขอความ ท่ีเจาของภาษาใช      

เพ่ือสื่อสารในชีวิตประจําวัน เปนรูปแบบท่ีพบในชีวิตจริง มีรูปแบบภาษาท่ีเหมาะสมกับสถานการณ   

เปนสื่อท่ี มิ ไดผลิตข้ึนมาเพ่ือจุดประสงค ในการเรียนการสอนโดยเฉพาะ แต มี เปาหมายเพ่ือ                 

การติดตอสื่อสารเพราะเปนสื่อท่ีมุงใหผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษาในชีวิตจริง ตามแบบท่ี  

เจาของภาษาใช ซ่ึงสามารถจําแนกประเภทของเอกสารจริง ตามรูปแบบการพิมพ ไดแก สิ่งพิมพท่ีมี

ขอความและสิ่งพิมพท่ีไมมีขอความ และประเภทเสียง และจําแนกตามวัตถุประสงคในการผลิต เชน          

เพ่ือนําเสนอสาระ ขอเท็จจริง วัฒนธรรมของเจาของภาษา และเพ่ือสื่อสารในสถานการณตางๆ  

 2.3.3 ประโยชนของเอกสารจริง   

 การใชเอกสารจริงในการเรียนการสอนเปนวิธีการท่ีมีประโยชนและกระตุนความสนใจ    

ตอการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษ เพราะเปนการเชื่อมโยงความรูในชั้นเรียนกับชีวิตประจําวัน 

ใหผูเรียนไดเห็นตัวอยางของภาษาท่ีใชในสถานการณจริงดังจะเห็นไดจาก นักการศึกษาหลายทานท่ี

ไดกลาวถึงความสําคัญและประโยชนของเอกสารจริงไว ดังนี้ 
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 วิลเลี่ยม (Williams, 1994, p. 25) ไดกลาวถึงความสําคัญและประโยชนของเอกสารจริงวา

การนําเอกสารจริงมาใชในการเรียนการสอนเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการ

อาน เพราะเม่ืออยูในสถานการณภายนอกหองเรียน ผูเรียนตองเผชิญกับภาษาท่ีใชจริง 

 เฮนส (Haines, 1995, pp. 60-63) ไดกลาวสรุปสาระสําคัญเก่ียวกับประโยชนของเอกสาร 

จริงไวดังนี้ 

  1) เอกสารจริงมีความหลากหลายของขอความ เปนการชวยสงเสริมใหผูเรียนมี 

โอกาสเลือกศึกษาเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะทาง 

  2) เนื้อหาภาษาในเอกสารจริง เปนแนวลักษณะของการใชภาษาท่ีมีจุดมุงหมาย 

เพ่ือใชในการติดตอสื่อสารมากกวาเนนเก่ียวกับหลักภาษาซ่ึงชวยพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถทาง 

การสื่อสาร และสามารถใชภาษาตางประเทศท่ีหลากหลาย ในสถานการณในชีวิตจริงไดตอไปใน 

อนาคต 

  3) ขอความในเอกสารจริงเปนประโยชนตอผูเรียนในการพัฒนากลยุทธในการอาน 

และการฟง 

  4) ขอความในเอกสารจริงชวยกระตุนและสงเสริมความสนใจของผูเรียนไดดี เพราะ

มีความหลากหลายของขอความท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกตามความสนใจ 

  5) เอกสารจริงมีความยากงายของเนื้อหา ทางภาษาหลายระดับซ่ึงเปนประโยชน 

ตอครูผูสอนและผูเรียนไดมีโอกาสเลือกภาษาท่ีสอดคลองกับระดับความสามารถของผูเรียน 

           เกรลเลท (Grellet, 1995, pp. 7-8) ไดใหขอเสนอแนะเก่ียวกับความสําคัญของเอกสารจริง บทความ

ท่ีนํามาใชในการสอนอานควรเนนสื่อเอกสารจริง ดวยเหตุท่ีวา การดัดแปลงบทความใหงายข้ึนมักมีผล         

ตรงขาม คืออาจทําใหยากข้ึนแลวมักขาดระบบการใชคําตางๆ ซ่ึงการใชบทความหรือสื่อเอกสารจริง             

ท่ีพบเห็นในชีวิตจริงจะชวยใหผูเรียนอานบทความหรือสิ่งท่ีอานไดเขาใจงายข้ึน 

 หวอง และคนอ่ืนๆ (Wong, et al., 1995, p. 318) กลาววา เอกสารจริงเปนแหลงขอมูลท่ี

สาํคัญในการนํามาใชในกิจกรรมการเรียนการสอน เอกสารจริงสงเสริมใหผูเรียนไดรับประสบการณดาน

การเรียน การใชภาษาอังกฤษในสถานการณจริงและยังชวยใหผูเรียนไดพัฒนากลวิธีในการเรียนรูท้ังวิชา

ภาษาอังกฤษและวิชาอ่ืนๆ อีกดวย 

 พีค็อก (Peacock, 1997, pp. 144-145) ไดแสดงความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันวา เอกสารจริง        

จะชวยกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจ และแรงจูงใจในการเรียน เนื่องจากนักเรียนคุนเคย และ            

มีพ้ืนฐานความรูเก่ียวกับเอกสารจริงเหลานั้น ซ่ึงนับวาเปนประโยชนอยางยิ่ง 

 เดยและแบมฟอรด (Day, & Bamford, 1998, p. 54) ไดใหความคิดเห็นเพ่ิมเติมถึงความสําคัญ

ของเอกสารจริงท่ีมีตอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษวา นอกจากเปนบทอานท่ีนาสนใจ สะดุดตา         

ชวนอาน เก่ียวของกับชีวิตประจําวันของผูเรียน ทําใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการอาน แลวยังทําใหผูเรียน
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เขาใจภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษามากยิ่งข้ึน ตลอดจนชวยใหผูเรียนมีความคุนเคยและ

เตรียมพรอมท่ีจะอานบทอานท่ีพบในชีวิตจริง 

 กอเรียนโต และมอรเลย (Guariento, & Morley. 2001, pp. 347–349) ไดกลาวเพ่ิมเติม

เก่ียวกับประโยชนของการใชสื่อเอกสารจริงในการสอนอานภาษา ในทํานองเดียวกันวา ผูเรียนได

เผชิญสถานการณจริงและไดเรียนรูวัฒนธรรม หรือเหตุการณตางๆ ของเจาของภาษา ชวยใหผูเรียน

คุนเคยกับรูปแบบภาษาท่ีหลากหลาย ซ่ึงชวยใหผูเรียนเกิดความสนใจและแรงจูงใจในการเรียนภาษา 

ชวยใหนักเรียนคนพบความตองการและจุดมุงหมายท่ีแทจริง และนําภาษาไปใชภายนอกหองเรียน 

 ริชารด (Richards, 2001, pp. 117-118) กลาวถึงประโยชนของการใชเอกสารจริงดังนี้ 

 1) เอกสารจริงมีผลดีในการกระตุนความสนใจของผูเรียน 

 2) เอกสารจริงมีความหลากหลายในเรื่องของขอมูลและขาวสาร 

 3) เอกสารจริงทําใหผูอานสามารถเขาถึงภาษาไดอยางแทจริง 

 4) เอกสารจริงมีความเก่ียวของและสัมพันธกับความตองการของผูเรียน 

 5) เอกสารจริงมีสวนสนับสนุนและเปนสื่อกระตุนความคิดสรางสรรค 

 มารติเนซ (Martinez, 2002, p. 225) ไดกลาวถึงขอดีของการใชเอกสารจริงในการสอน

ภาษาวา 

 1) เอกสารจริงทําใหผูเรียนมีโอกาสท่ีจะไดรับขอมูลขาวสารท่ีเปนจริง 

 2) เอกสารจริงทําใหผูเรียนมีความรูและทันตอเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในโลก 

 3) ตําราเรียนท่ีใชในการเรียนไมทันตอเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน 

 4) เอกสารจริงสามารถท่ีจะกระตุนและนําทางท่ีดีใหกับผูเรียนเขาถึงความสําเร็จ 

 5) เอกสารจริงสามารถใชในกิจกรรมอ่ืนๆ ได 

 6) ความเปลี่ยนแปลงทางภาษาท่ีพบในเอกสารจริง สามารถท่ีจะทําใหท้ังผูสอนและ

ผูเรียนรับรูถึงความเปลี่ยนแปลงในเวลาเดียวกัน 

 7) เนื้อเรื่องท่ีอานในเอกสารจริง สามารถท่ีจะนําไปฝกหรือปรับใชกับทักษะยอย

อ่ืนๆ ในการหาขอมูลท่ีตองการ 

 8) รูปแบบของการใชภาษาไมคอยไดพบในเรื่องท่ีใชในการสอนอานโดยท่ัวไป 

 9) เอกสารจริงทําใหนักเรียนมีความเพลิดเพลินและสนุกกับการอาน 

 จากแนวคิดของผูเชี่ยวชาญในการเรียนการสอนภาษาหลายๆ ทานท่ีกลาวมา จะเห็นวาการ

ใชเอกสารจริงมีประโยชนทําใหผูเรียนมีความสนใจ และเกิดแรงจูงใจในการอาน มีประสบการณ

คุนเคยกับภาษาท่ีใชในชีวิตจริง ท้ังยังเปนการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารในการเชื่อมโยงภาษาท่ีนักเรียน

ไดเรียนในหองเรียนกับภาษาในสถานการณท่ีเกิดข้ึนจริงในชีวิตประจําวัน   
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 2.3.4 เกณฑการเลือกเอกสารจริง 

 เนื่องจากเอกสารจริงมีเนื้อหาท่ีเปนธรรมชาติ มุงเนนในการนําเสนอเนื้อหาสาระท่ีมีความ

หลากหลาย และมีระดับความยากงายแตกตางกัน ผูสอนควรมีหลักเกณฑในการพิจารณาเลือก

เอกสารจริงนั้นๆ ใหเหมาะสม ดังท่ีผูเชี่ยวชาญ และนักการศึกษาดานการอานไดเสนอแนะหลักเกณฑ    

ในการพิจารณาสื่อเอกสารจริงมาใชในกิจกรรมการสอนอานดังนี้  

 วอลเลซ (Wallace, 1992, p. 71) กลาวถึงเกณฑในการคัดเลือกเอกสารจริง ในการจัดการ

เรียนการสอนอานไว 6 ประการดังนี้ 

1) ควรเปนสื่อท่ีนําทางไปสูการสอนโครงสรางทางภาษาและคําศัพท 

2) ควรเปนสื่อท่ีเปดโอกาสในการสนับสนุนและสงเสริมแผนการอาน 

3) ควรเปนสื่อท่ีนําเสนอเนื้อหาซ่ึงคุนเคยและนาสนใจตอผูเรียน 

4) ควรเปนสื่อท่ีมีระดับความยากงายของภาษาในระดับท่ีเหมาะสมกับผูเรียน 

5) ควรเปนสื่อท่ีมีเนื้อหาจริงท่ีไมเฉพาะเจาะจง ท่ีเขียนข้ึนเพ่ือจุดมุงหมายในการ

สอนเพียงอยางเดียว 

6) ควรเปนเรื่องท่ีนาสนใจ และมีความหลากหลายเพ่ือใชเปนกิจกรรมในชั้นเรียน 

 แซนเดอสัน (Sanderson, 1999, pp. 7–9) ใหความเห็นวาการเลือกเนื้อหาท่ีใชในการสอน

โดยดูเฉพาะหัวเรื่องนั้นไมพอ เพราะไมสอดคลองกับหนาท่ีการใชภาษา และระดับความตองการของ

ผูใช ดังนั้น จึงไดเสนอแนวทางในการคัดเลือกเนื้อหาท่ีใชในการเรียนการสอนไว ดังนี้ 

   1) เลือกบทอานใหตรงตามรูปแบบของภาษา และตรงกับจุดมุงหมายในการใช 

  2) เลือกเอกสารท่ีเหมาะสมกับผูเรียน คํานึงถึงความยากงายของเอกสาร 

  3) เลือกเรื่องใหม และทันสมัย 

  4) เลือกเอกสารท่ีเหมาะสมกับความตองการและความสนใจของผูเรียน เพ่ือใหเกิด

แรงจูงใจในการเรียน 

 ไฮเปอร (Hiper, 2011, p. 56) ไดสรุปหลักเกณฑการเลือกเอกสารจริง ไววา 

1) หัวขอท่ีคัดเลือกจากสื่อเอกสารจริง ควรมีความนาสนใจ นักเรียนมีประสบการณ

ความรูเดิมและคุนเคยกับเรื่องนั้นอยูบาง เพ่ือชวยใหนักเรียนเขาใจเรื่องราวไดดียิ่งข้ึน 

2) ดานภาษา ควรคํานึงถึงระดับความยากงายของภาษา 

3) ดานวัฒนธรรม ควรคํานึงถึงรูปแบบของวัฒนธรรมเจาของภาษา 

4) การเรียบเรียงขอความ ซ่ึงควรคํานึงถึงการเรียบเรียงขอความในลักษณะท่ีมีความคุนเคย 

และความชัดเจนของขอความ 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

45 

 

 เมอรเรย (Murray, 2001, pp. 32-33) ไดเสนอแนะแนวทางในการเลือกใชเอกสารจริงใน

การสอนอานไวดังนี้ 

  1) เลือกหัวขอท่ีผูเรียนสนใจ เพ่ือสรางแรงจูงใจใหผูเรียนในการเรียน 

  2) ภาระงานท่ีนํามาใชสอนผูเรียนจะตองชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

  3) เนื้อหาจะตองเขียนเปนภาษาอังกฤษโดยแมนยํา ถูกตองและชัดเจน 

  4) เนื้อหาจะตองมีรูปแบบท่ีนาสนใจ หรือมีคําอธิบายประกอบและขนาดตัวอักษร

ตองมีขนาดใหญเพียงพอเพ่ือความสะดวกในการอาน 

  5) ครูผูสอนตองม่ันใจวาผูเรียนสามารถปฏิบัติและไดประโยชนจากงานนี้ 

  6) เนื้อหาของเอกสารจริงกับกิจกรรมตองสัมพันธกัน ไมควรใชเอกสารจริงชนิดใด

เพียงอยางเดียวกับทุกกิจกรรม 

 เกรฟ จูเอล และเกรฟ (Graves, Juel, & Graves, 2004, p. 272-273) ไดกลาวเพ่ิมเติมถึง

องคประกอบท่ีใชเปนเกณฑในการเลือกเอกสารจริงมาใชในการสอนอานดังนี้ 

 1) พิจารณาถึงความตองการของผูเรียน (readers’need) ซ่ึงในสวนนี้จะเก่ียวของ

กับการเลือกและจุดมุงหมายในการเลือกเรื่องท่ีอาน 

  2) พิจารณาถึงความสนใจของผูเรียน (readers’interests) 

  3) พิจารณาประสบการณและความรูเดิมของผูเรียน (schemata) เก่ียวกับเรื่องท่ี

อานวาผูเรียนมีความรูเก่ียวกับเรื่องท่ีอานมากนอยเพียงใด 

  4) พิจารณาระดับความสามารถของผูเรียน (readers’ability) ซ่ึงผูเรียนในชั้นเรียน

อาจมีความสามารถในการเรียนท่ีไมเทากัน ดังนั้นควรปรับผูเรียนใหมีความพอดีโดยอาจใชวิธีการ

เรียนรวมกันเปนกลุม 

 สรุปไดวา การเลือกเอกสารจริงมาใชควรคํานึงถึงความสนใจ และความเหมาะสมกับระดับ

ความสามารถของผูเรียน มีความสัมพันธสอดคลองกับจุดมุงหมายในการเรียนรูและจุดประสงค

รายวิชา ท้ังนี้นักการศึกษาไดเสนอแนวคิดท่ีสอดคลองตรงกันวา การนําเอกสารจริงมาใช ไมควรปรับ

หรือดัดแปลงขอความในเอกสารจริง เพราะอาจทําใหความหมายผิดไปจากเดิม และเนื้อหาไมควรยาว

เกินไป ควรพิจารณาจุดมุงหมายของการอานเพ่ือการสื่อสารเปนหลัก อันสงผลตอความสามารถใน

การใชภาษาในทักษะการอานของนักเรียน กลาวคือ ทําใหความสามารถดานความเขาใจในการอาน  

ดีข้ึน และมีผลตอแรงจูงใจท่ีดีอีกดวย จึงนับไดวา เอกสารจริงมีสวนในการพัฒนาทักษะการอานของ

นักเรียนใหมีประสิทธิภาพ 
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2.4 เอกสารที่เกี่ยวของกับการสอนอานตามแนวการสอนเพ่ือการสื่อสาร 

 

 2.4.1 ทฤษฏกีารสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร  

 การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร (communicative approach) เกิดข้ึนราว ป ค.ศ. 1975 

เม่ือนักภาษาศาสตร และผูเก่ียวของกับการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ ไดตระหนักในปญหา   

วาแมผูเรียนจะเรียนรูโครงสรางของภาษาตางประเทศแลวเปนอยางดี แตยังไมสามารถพูดคุยหรือ

สื่อสารกับชาวตางประเทศได หรือถาสื่อสารไดบางก็มักใชภาษาในลักษณะท่ีเจาของภาษาไมใชกัน 

แมจะเปนภาษาท่ีถูกตองตามหลักไวยากรณ ท้ังนี้เพราะภาษาไมไดเปนเพียงระบบไวยากรณ          

ท่ีประกอบดวยเสียง ศัพท โครงสรางเทานั้น แตภาษาคือระบบของขอความท่ีใชในการสื่อสาร หรือสื่อ

ความหมายได จึงมีการแสวงหาวิธีการและพัฒนาแนวคิดเก่ียวกับการอานภาษาตางประเทศ เพ่ือให

ผูเรียนสามารถใชภาษาสื่อสารได  ดังนั้นในการสอนไมควรสอนใหผูเรียนไดเรียนรู เฉพาะรูปแบบ 

หรือโครงสรางเทานั้น เพราะในการสื่อสารนั้นผูพูดตองใชภาษาทําหนาท่ีตางๆ ในการสื่อความหมาย

ไปยังผูฟง เชน โตแยงเชิญชวน ขออนุญาต และอ่ืนๆ ซ่ึงตองใชใหเหมาะสมตามสภาพสังคม บุคคล 

กาลเทศะ การรับรูรูปแบบหนาท่ีและความหมายของภาษาอยางเดียวจึงไมเพียงพอ ผูเรียนตอง

สามารถนําความรูไปใชไดจริง และปฏิกิริยาตอบโตระหวางผูพูดกับผูฟงจะชวยใหความหมายนั้น

กระจางข้ึน เพราะผูฟงจะเปนผูแสดงปฏิกิริยาใหรูวาเขาใจสิ่งท่ีผูพูด พูดเพียงใด ถาไมเขาใจ ผูพูดอาจ

ตองปรับคําพูดใหมเพ่ือสื่อความหมายใหชัดเจนข้ึน และจากความเปนมาและแนวคิดพ้ืนฐานดังกลาว 

ไดมีนักการศึกษาไดใหนิยามความหมาย และเสนอแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือ

การสื่อสารท่ีนาสนใจดังนี้ 

 สุมิตรา อังวัฒนกุล (2537, หนา 107-111) ไดนําเสนอแนวคิดเก่ียวกับทฤษฏีการจัดการเรียน     

การสอนเพ่ือการสื่อสาร วาควรสอนใหผูเรียนสามารถนําภาษาไปใชในการสื่อสาร หรือสื่อความหมายใน

สถานการณ ท่ีเหมาะสมกับสังคม ไมควรสอนเฉพาะรูปแบบหรือโครงสรางไวยากรณเทานั้น และยัง

เสนอหลักการจัดการเรียนการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร ไวดังตอไปนี้ 

1) ตองใหผูเรียนทราบถึงจุดมุงหมายของการเรียน และการฝกใชภาษาวากําลัง        

ทําอะไร เพ่ืออะไร ท้ังนี้เพ่ือใหการเรียนภาษามีความหมายกับผูเรียน ใหผูเรียนรูสึกวาเม่ือเรียนแลว

สามารถทําบางสิ่งบางอยางเพ่ิมข้ึนได เชน ในทักษะการอาน เม่ือเรียนหรือฝกแลว ผูเรียนสามารถ

อานคําแนะนํา วิธีใชอุปกรณบางอยางได เปนตน 

2) ตองสอนภาษาในลักษณะบูรณาการความสัมพันธในชีวิตประจําวัน เนื่องจากการ

ใชภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ตองใชทักษะหลายๆ ทักษะรวมกัน ดังนั้น ผูเรียนควรไดฝก

และใชภาษาในลักษณะของทักษะรวมเชนเดียวกับชีวิตจริง 
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3) ตองใหผูเรียนไดฝกทํากิจกรรมการใชภาษาท่ีมีลักษณะเหมือนหรือสอดคลองกับ

ชีวิตประจําวันใหมากท่ีสุด เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน นอกจากนี้ในการทํา

กิจกรรมการใชภาษา ควรใหผูเรียนมีโอกาสเลือกใชขอความท่ีเหมาะสมกับบทบาท และสถานการณดวย 

4) ตองใหผูเรียนไดฝกทํากิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เชน กิจกรรมเติมชองวางของ

ขอมูล (information gap) เกม (game) การแกปญหา (problem solving) การแสดงบทบาทสมมติ 

(role play)  

5) ตองมุงเนนความสําคัญของการใชภาษา (use) มากกวาวิธีการใชภาษา (usage) 

ดังนั้นครูผูสอนไมจําเปนตองแกไขขอผิดพลาดของผูเรียนทุกครั้ง ควรแกไขเฉพาะท่ีจําเปน เพราะอาจ

ทําใหผูเรียนขาดความม่ันใจ และไมกลาใชภาษาในการทํากิจกรรมตางๆ นอกเหนือจากนี้ ควรให

ความสําคัญ กับความคลองแคลวในการใชภาษา (fluency) เปนอันดับแรก ภาษาท่ีใชอาจไมถูกตอง

นัก แตสื่อความหมายได สวนความถูกตองของการใชภาษา (accuracy) ก็ควรคํานึงดวย 

 ดูบิน (Dubin, 1982, p. 15) ไดเสนอแนะหลักการจัดการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารไวดังนี้ 

1) ผูเรียนตองรูวากําลังทําอะไร นั่นคือการเรียนรูท่ีจะทําอะไรบางอยาง ถาผูเรียน

ตอบไดวาทําไมตองเรียนสิ่งนั้น เรียนเพ่ืออะไร เชน การฟงพยากรณอากาศจากวิทยุ การอาน

คําแนะนําจากฉลากสินคา การเขียนจองท่ีพัก การถามทิศทาง เปนตน ผูเรียนจะตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม 

ท่ีครูจัดให เพ่ือท่ีตนจะสามารถทําอะไรบางอยางท่ีตองการเหลานั้นได 

2) สวนรวมท้ังหมดของภาษาสําคัญกวาสวนยอย หลายสวนรวมกัน ความเขาใจใน

การใชภาษาในสถานการณจริงเปนสิ่ง ท่ีสําคัญท่ีสุด ผู เรียนตองมีความเขาใจในการใชภาษา         

โดยภาพรวมท้ังหมด ไมใชเขาใจในแตละสวนท่ีจะนํามาใชในการสื่อสารเทานั้น 

3) กระบวนการสื่อสารมีความสําคัญเทาเทียมกับรูปแบบของภาษา การพัฒนา        

ความสามารถทางการสื่อสารนั้น ควรจัดสถานการณใหไดใกลเคียงกับการสื่อสารจริงใหมากท่ีสุด          

ตามรูปแบบของการสื่อสารควรมีลักษณะดังนี้ 

(1) การเกิดชองวางของขอมูล ในชีวิตจริงการสื่อสารระหวางคนสองคนหรือ

มากกวานั้น จะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือฝายหนึ่งตองการขอมูลของอีกฝายหนึ่ง ดังนั้น ครูผูสอนควรจัด

กิจกรรมในลักษณะท่ีใหผูเรียนไดใชภาษาในการสื่อสาร แลกเปลี่ยนขอมูลซ่ึงกันและกัน 

(2) ในการสื่อสารจริงผูพูดมีสิทธิ์เลือกใชถอยคําท่ีจะสื่อสาร เลือกรูปแบบของ

ภาษาท่ีเหมาะสมกับสิ่งท่ีจะพูด ดังนั้นครูผูสอน ควรจัดกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกใชภาษา    

ตามความตองการ 

(3) ขอมูลยอนกลับในการสื่อสารกันนั้น ผูพูดมีจุดมุงหมายอยูในใจแลววาตน

ตองการพูดอะไร เพ่ือใหเกิดผลอยางไร ดังนั้นถาไดรับการโตตอบจากคูสนทนาตรงกับสิ่งท่ีตองการ    

ก็หมายความวา การสื่อสารประสบผลสําเร็จ 
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(4) การเรียนรูเกิดจากการปฏิบัติ การเรียนรูจะเกิดข้ึนไดจากการไดปฏิบัติจริง 

ดังนั้นครูผูสอนควรจัดกิจกรรมเพ่ือใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติ 

(5) ความผิดพลาดท้ังหลายไมใชความผิดเสมอไป ครูผูสอนควรใหกําลังใจแก

ผูเรียนท่ีมีความผิดพลาดทางไวยากรณ และการออกเสียง ควรใหโอกาสผูเรียนในการเรียนรูท่ีจะ

ปรับปรุงขอผิดพลาดเหลานั้น สวนขอผิดพลาดเล็กๆ นอยๆ ท่ีไมเปนอุปสรรคตอการสื่อสารควรปลอยให

ผานไปกอน เพ่ือชวยใหผูเรียนเกิดความม่ันใจในการใชภาษา 

 ซาวียอน (Savignon, 1983, pp. 36-38) กลาวถึงจุดมุงหมายของการสอนเพ่ือการสื่อสาร

วา คือ การสรางสมรรถวิสัย หรือความสามารถในการสื่อสาร (communicative competence)   

ซ่ึงแบงออกเปน 4 ดานดังนี้ 

1) ความสามารถดานกฎเกณฑและโครงสรางของภาษา หมายถึง ความสามารถ

เก่ียวกับคําศัพท หนวยคํา วลี กลุมคํา โครงสราง หรือไวยากรณ และการออกเสียง ผูท่ีเรียนภาษา

ควรฝกฝนและนําความรู และทักษะเก่ียวกับกฎเกณฑ และโครงสรางภาษาไปใชในการพูด การเขียน

การติดตอสื่อสารในรูปแบบตางๆ ได ถูกตองแมนยําตามหนาท่ีของคํา กลุมคํา วลี หรือประโยคนั้นได 

2) ความสามารถดานภาษาศาสตรเชิงสังคม หมายถึง ความสามารถในการใชภาษา

ไดถูกตองเหมาะสมตามกฎเกณฑทางสังคมและวัฒนธรรมของภาษานั้น ซ่ึงความสามารถดานนี้ผูเรียน

ควรทราบวาควรพูดอยางไรกับบุคคลใด และในสถานการณใด โดยคํานึงถึงบทบาทของตนเองและคู

สนทนา จุดประสงคของการปฏิสัมพันธ เวลา สถานท่ี ตลอดจนกฎเกณฑท่ีเปนท่ียอมรับในสังคมนั้นๆ 

3) ความสามารถดานความสัมพันธของขอความ หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห 

การตีความ ความสัมพันธระหวางวลี กลุมคําและประโยคตางๆ ความสามารถในการเชื่อมโยงความหมาย 

และโครงสรางไวยากรณเพ่ือพูด เขียน หรือนําเสนอสิ่งตางๆ ท่ีตอเนื่องและมีความหมายท่ีสัมพันธกัน เชน 

การเลาเรื่อง การเขียนจดหมาย หรืออธิบายวิธีการทําสิ่งตางๆ 

4) ความสามารถดานการใชกลวิธีในการสื่อความหมาย หมายถึง ความสามารถใน

การใชกลวิธีตางๆ เชน การถอดความ การพูดซํ้า การพูดออมๆ หรือการเดาเพ่ือชวยในการสื่อสาร   

สื่อความหมาย เ ม่ือเ กิดความไม เข า ใจในการสื่ อสาร  หรือไมสามารถสื่ อสารให อีกฝ าย                 

เขาใจได เชน เม่ือผูพูดลืมความหมายของคําศัพทคําวา “ไปรษณีย” อาจจะอธิบายถอดความวาเปน

“สถานท่ีท่ีสงจดหมาย” เปนตน 

 อาหเฮลลัล (Ahellal, 1990, p. 37) ไดกลาวถึงแนวการสอนเพ่ือการสื่อสารวา เปนแนวการสอน

ท่ีใหความสําคัญกับสมรรถวิสัยในการใชภาษาไดตามสถานการณท่ีเกิดข้ึนจริง ทําใหผูเรียนสามารถ           

นําภาษาไปสื่อสารได สวน เดวิทท และคนอ่ืนๆ (Devitt, et al., 1994, pp. 43–44) กลาวถึงวิธีการสอน

เพ่ือการสื่อสารวา เปนวิธีการสอนท่ีเนนการจัดกิจกรรมโดยเปดโอกาสใหผูเรียน ไดใชภาษาผานการ
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สื่อสาร ซ่ึงเปนการเรียนรูท่ีเปนธรรมชาติ ซ่ึงเปนประโยชนในการสื่อสารทางสังคม โดยยึดผูเรียนเปน

สําคัญ เพ่ือใหผูเรียนไดมีความสามารถนําความรูในสิ่งท่ีพบเห็นในชีวิตประจําวัน  ไปใชไดอยางเหมาะสม  

 วิลเลี่ยมส (Williams, 1995, p. 12) ไดแสดงแนวคิดเก่ียวกับการสอนเพ่ือการสื่อสารดังนี้ 

1) เปนแนวการสอนท่ีใหความสําคัญกับการใชภาษาอยางแทจริง และเนนการใชสื่อ      

ท่ีหลากหลาย 

2) เปนการจัดภาระงาน ท่ีสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหวางผูเรียน

กับผูเรียน และผูเรียนกับครูผูสอนใหความสําคัญในการใชขอมูลท่ีผูเรียนสามารถเขาใจได 

3) เนนใหผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร โดยเฉพาะในเวลา

และสถานการณท่ีคับขัน 

4) ไมเนนรูปแบบภาษา หรือไวยากรณ ซ่ึงรวมถึงไมมีการแกไขภาษาท่ีผูเรียนใชผิด    

เนนการสอนกฎเกณฑทางภาษาเพียงเล็กนอย 

5) ใหอิสระแกผูเรียนในการเลือกเนื้อหาเรียน  

 ไฮม และฮาลลิเดย (Hymes, & Haliday, 2005, p. 18) ไดกลาวเพ่ิมเติมถึงจุดมุงหมายของ 

การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารดังตอไปนี้ 

  1) ผูเรียนมีความสามารถใชภาษาเพ่ือการสื่อสารได โดยท่ีตามหลักสูตรการเรียน    

การสอนจะไมไดเนนดานโครงสรางทางภาษาเพียงอยางเดียว แตจะมีสวนเก่ียวของสัมพันธเก่ียวกับ

เรื่องของคํา ความหมาย และสังคมเปนสวนประกอบ 

   2) จุดมุงหมายในการเรียนการสอน จะเนนการชวยเหลือและการทํางานรวมกัน

ระหวางผูเรียน 

 3) ผูเรียนสามารถมีสวนรวม และมีบทบาทในการใชภาษาตามสภาพแวดลอมตางๆ 

ท่ีเอ้ืออํานวย 

 4) สื่ออุปกรณในชั้นเรียนรวมท้ังการทํากิจกรรมตางๆ ในชั้นเรียนควรใชตามสภาพ   

ความเปนจริง 

 5) กิจกรรมท่ีใชในการเรียนการสอน ควรเก่ียวของสัมพันธกันท้ังสี่ทักษะไมวาจะ

เปนทักษะดานการอาน ฟง พูด และเขียน 

  6) ครูผูสอนมีบทบาทในการชวยสงเสริมและสนับสนุนการเรยีนการสอน 

 7) ครูผูสอนควรมีความสามารถทางดานการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 จะเห็นไดวาแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการสื่อสาร เปนทฤษฏีท่ีมุงใหผูเรียน

สามารถใชภาษาเพ่ือสื่อความหมายไดอยางแทจริง ยึดผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชกิจกรรมภาษาเปน

หัวใจในการสอน เนนกิจกรรมของนักเรียนมากกวากิจกรรมของครู ใหผูเรียนไดมีโอกาสฝกฝนภาษา
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เพ่ือการสื่อสารความหมายตามสถานการณตางๆ ฝกใชความคิดสติปญญา ความกลาในการใชภาษา

ซ่ึงมีผลทําใหผูเรียนมีความม่ันใจทางภาษามากข้ึน อีกท้ังมีการสอนเนื้อหาวิชาและทักษะทาง

ภาษาอังกฤษท่ีนําไปบูรณาการกับวิชาอ่ืนๆ และมิไดมุงเนื้อหาวิชาเพียงอยางเดียว แตใหความสําคัญ

กับสถานการณในการใชภาษามากกวาการเนนโครงสรางไวยากรณ เปนการเรียนท่ีเนนกระบวนการ

ปฏิสัมพันธระหวางกันและกัน เชน ผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน เนนการเรียนรูอยางเปน

ธรรมชาติ ใหผูเรียนไดใชภาษาตรงกับสถานการณ  เปาหมายท่ีตองการจะสื่อสารสามารถนําความรูท่ี

มีไปปรับใชกับสิ่งท่ีพบเห็นในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม โดยเนนสื่อ ท่ี มีความ

หลากหลายในชีวิตจริง ผูเรียนมีความเขาใจสถานการณโดยรวมและรูจักท่ีจะใชภาษา ถึงแมอาจจะมี

ความผิดพลาดบาง 

 2.4.2 แนวคิดเกี่ยวกับการสอนอานตามแนวการสอนเพ่ือการส่ือสาร 

 การอานเปนสวนหนึ่งของการสื่อสาร ดังนั้นการสอนอานจึงควรมุงเนนใหผู เรียนมี

ความสามารถในการสื่อสารทางดานการอาน สามารถเขาใจขอความท่ีอาน และสามารถนําขอความท่ี

อานแลวมาใชใหเกิดประโยชน ดังนั้น จุดประสงคของการเรียนการสอนอานเพ่ือการสื่อสาร คือให

ผูเรียนมีสมรรถวิสัยในการอานเพ่ือท่ีจะนําไปใชในชีวิตประจําวัน ดวยหลักการนี้ ในการสอนอานจึง

ควรใหนักเรียนมีจุดมุงหมายในการอานทุกครั้ง โดยการสรางวัตถุประสงคในการอานใหนักเรียน ซ่ึงมี

นักการศึกษาหลายทานไดใหแนวคิดและหลักการในการสอนอานตามแนวการสอนเพ่ือการสื่อสารไว

ดังนี้     

 วิสาข จัติวัตร (2541, หนา 41-43) ไดกลาวถึงแนวคิดในการสอนอานตามแนวการสอนเพ่ือ

การสื่อสารไวดังนี้ 

1) แนวการสอนอานเพ่ือการสื่อสาร กลาววา การอานมิไดเปนทักษะการรับ

ความคิดจากตัวหนังสือท่ีผูเขียนไดบรรยายไวเทานั้น หากแตมองการอานวาเปนกระบวนการเชิง

ปฏิบัติการ กลาวคือ ในการอานเพ่ือการสื่อสารนั้น ผูอานตองตีความ คาดคะเนหรือคาดเดา 

ตรวจสอบความหมาย คาดการณลวงหนา และตั้งคําถามถามตัวเองตลอดเวลาเพ่ือคนหาความหมาย

จากสิ่งท่ีอาน 

2) การอานเปนปฏิกิริยาโตตอบของบุคคล 2 ฝาย คือผูเขียนและผูอาน การอาน

เปนการสนทนาท่ีเขียนไวเพ่ือใหผูอานและผูเขียนไดสื่อสารซ่ึงกันและกัน ขณะเขียนผูเขียนอาจจะสวม

บทบาทเปนผูอานไปดวยก็ได โดยพยายามนึกหาคําถามท่ีผูอานอาจจะสงสัย และอยากถามผูเขียน 

ดังนั้นผูเขียนจึงเขียนขอความท่ีเปรียบเสมือนเปนการตอบคําถามของผูอานสวนผูอานก็จะใชความคิด

พิจารณาเรื่องท่ีอาน จึงเกิดเปนการโตตอบระหวางผูเขียนและผูอาน 

3) บทอานหรือเนื้อเรื่องท่ีนํามาฝกอานไมควรเนนเฉพาะโครงสรางทางภาษาหรือ

โครงสรางทางไวยากรณแตเพียงอยางเดียว ควรเนนความสามารถในการใชภาษา เพราะเนื้อหา            
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ท่ีสรางข้ึนดวยวัตถุประสงคเพ่ือการสอนไวยากรณอยางเดียว จะมีลักษณะไมเปนธรรมชาติ                  

ขาดความสัมพันธระหวางขอความจึงไมเหมาะสําหรับการอาน ผูเชี่ยวชาญดานทฤษฏีการสอนอาน

เพ่ือการสื่อสารมีความเห็นวา ขอความท่ีนํามาใชประกอบการอานควรมีลักษณะเปนธรรมชาติ คลาย

กับบทสนทนาและควรเปนขอความท่ีตัดมาจากเอกสารจริง (authentic texts) เชน จากหนังสือพิมพ 

ขาว โฆษณา ประกาศและ นวนิยาย ซ่ึงไมควรมีการแกไขภาษาใหงายข้ึน หรือสรุปยอใหขอความนั้น

ผิดไปจากเดิม รวมท้ังครูผูสอนตองฝกใหผูอานไดเขาใจถึงหนาท่ีในการสื่อสาร (communicative 

function) เชน เพ่ือบรรยาย เพ่ือโฆษณา เพ่ือใหขอมูล เพ่ือชักชวน หรืออ่ืนๆ 

4) ผูอานควรอานอยางมีจุดมุงหมาย เพราะการอานอยางมีจุดมุงหมายสามารถท่ีจะ

หวังผลได และมีประสิทธิภาพมากกวาการอานแบบไรจุดมุงหมาย เนื่องจากผูอานจะทราบดีวาอาน

เพ่ืออะไร และสามารถเลือกเทคนิคการอานท่ีเหมาะสมกับจุดมุงหมายนั้นๆ มาใชในขณะอาน เชน  

การอานเพ่ือหาขอมูลเฉพาะ และการอานเพ่ือทราบเรื่องราวคราวๆ  

5) แบบฝกหัด การอานควรมุงใหผูอานเขาใจขอความท่ีอานไดดียิ่งข้ึน แทนท่ีจะ

มุงเนนเฉพาะความเขาใจเนื้อเรื่องเพียงอยางเดียว รูปแบบคําถามท่ีชวยใหผูอานพัฒนาทักษะการอาน 

ไดแก คําถามถูกผิด ซ่ึงชวยใหผูอานลําดับความเขาใจเนื้อเรื่องไดดีข้ึน นอกจากนี้แบบฝกหัดซ่ึงเปน 

ตาราง แผนภูมิ กราฟ และรูปภาพ ยังชวยใหเขาใจขอความท่ีอานไดดีข้ึนดวย 

             สุภัทรา อักษรานุเคราะห (2530, หนา 51) ยังกลาวเพ่ิมเติมถึงแนวคิดเก่ียวกับการสอน

อานตามแนวการสอนเพ่ือการสื่อสารวา ตองเนนใหผูเรียนมีเหตุผลในการอาน คือผูเรียนตองรูวาอาน

เพ่ืออะไร และการอานตองเปนบันไดท่ีจะกาวสูกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีตองใชทักษะการฟง การพูดและการ

เขียน รวมท้ังแลกเปลี่ยนสารระหวางผูอานและผูเขียนดวย 

             สุมิตรา อังวัฒนกุล (2535, หนา 178) กลาวถึงแนวคิดเก่ียวกับการอานเพ่ือการสื่อสารวา

เปนการอานเพ่ือวัตถุประสงคท่ีนอกเหนือไปจากการอานเพ่ือการศึกษาภาษา เพราะในชีวิตจริงการ

อานสิ่งตางๆ เชน หนังสือพิมพ ประกาศ โฆษณา หรือแมแตนวนิยายผูอานไมไดสนใจตัวภาษาแต

สนใจเพียงสาระท่ีไดรับ หลังจากนั้นก็มีการแสดงออกตอสิ่งท่ีอานในรูปแบบตางๆ เชน เม่ืออานพบ

ประกาศสมัครงานก็อาจจะเขียนจดหมายไปสมัคร หรือไปเลาใหเพ่ือนฟงถึงความสนุกสนานท่ีไดรับ

จากการอานนวนิยาย กลาวไดวาจุดมุงหมายในการอานเปนสวนสําคัญของการอาน 

  กอรดอน (Gordon, 1985, pp. 73-74) ยังกลาวเพ่ิมเติมวา สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดของการสอน

อานเพ่ือการสื่อสาร คือครูตองเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกใชภาษาดวยตนเองจะทําใหนักเรียนเกิดการ

เรียนรูอยางแทจริง 

             อาเฮลลัล (Ahellal, 1990, p. 37) ไดกลาวถึงแนวคิดการสอนอานเพ่ือการสื่อสารวาเปน

แนวการสอนท่ีใหความสําคัญกับสมรรถวิสัยในการใชภาษาไดตามสถานการณท่ีเกิดข้ึนจริง ทําให

ผูเรียนสามารถนําภาษาไปสื่อสารได 
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             เดวิททและคนอ่ืนๆ (Davitt, et al, 1994, pp. 43-44) กลาวถึงแนวคิดเก่ียวกับวิธีการ

สอนอานเพ่ือการสื่อสารวา เปนวิธีการสอนท่ีเนนการจัดกิจกรรมโดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชภาษา

ผานการสื่อสาร ซ่ึงเปนการเรียนรูท่ีเปนธรรมชาติ ซ่ึงเปนประโยชนในการสื่อสารทางสังคม โดยยึด

ผูเรียนเปนสําคัญเพ่ือใหผูเรียนไดมีความสามารถในการนําความรูในสิ่งท่ีพบเห็นในชีวิตประจําวันมา

ใชไดอยางเหมาะสม  

          สรุปแนวคิดของการสอนอานเพ่ือการสื่อสารใหความสําคัญกับสถานการณในการใชภาษา

มากกวาการเนนโครงสรางไวยากรณ เนนการเรียนรูอยางเปนธรรมชาติใหผูเรียนไดใชภาษาตรงกับ

สถานการณท่ีตองการสื่อสาร นักเรียนควรมีจุดมุงหมายและเหตุผลในการอานวาตนเองตองการอาน

อะไร อานเพราะอะไร ผูอานท่ีรูถึงสิ่งท่ีผูเขียนพยายามสื่อหรือถายทอดจะเปนประโยชนตอตนเอง

และในการอานเพ่ือการสื่อสารสามารถเปนตัวปอนสําหรับทักษะอ่ืนๆ ไดอีกดวย 

           2.4.3 หลักการสอนอานตามแนวการสอนเพ่ือการส่ือสาร 

 จากแนวคิดเก่ียวกับการสอนอานเพ่ือการสื่อสารดังกลาวมาแลวนั้น นักการศึกษาและ

ผูเชี่ยวชาญยังไดเสนอแนะหลักการในการสอนอานเพ่ือการสื่อสารไวดังนี้ 

 สุมิตรา อังวัฒนกุล (2535, หนา 178) ไดสรุปกลยุทธ (strategies) และหลักการการสอน

อานตามแนวการสอนเพ่ือการสื่อสารไว ดังนี้  

1) กอนอานขอความใดๆ ผูอานควรทํานายขอความท่ีอานลวงหนาจากหัวขอเรื่อง    

หัวขอยอย โดยใชความรูของตัวเองท่ีมีอยูเก่ียวกับเรื่องนั้นๆ ผูอานสามารถเดาเนื้อหาเรื่อง ไดจาก

รูปภาพ ตาราง แผนภูมิ ซ่ึงสามารถเสนอแนะเนื้อหาของเรื่องท่ีจะอานได  

2) ผูอานควรมีจุดประสงคในการอาน เชน อานเพ่ือคนหาขอมูลบางอยาง โดยใช

เทคนิคกวาดสายตา (scanning) อานขอความอยางรวดเร็ว เพ่ือหาขอความท่ีตองการท้ังนี้ผูเขียนอาจ

ตั้งคําถามหรือปญหาใหผูอานหาคําตอบกอนท่ีจะอานขอความนั้นๆ เพ่ือใหผูอานมีวัตถุประสงค             

ในการอาน 

3) การตีความหมายของคําศัพทยากจากขอความในบริบท (context) โดยผูอาน   

อาจจะอนุมาน ( inference) ความหมายจากคําศัพทไดจากคําท่ีมีความหมายคลายกับคําท่ี            

มีความหมายตรงกันขาม โครงสรางของคํา และจากประสบการณของผูอาน  

4) ผูอานควรทราบความสัมพันธของประโยคตางๆ และโครงสรางของยอหนาท่ีอาน 

โดยใชความรูเก่ียวกับคําศัพท ไวยากรณ และคําท่ีใชเชื่อมประโยค เชน สามารถเขียนโครงสรางของ   

ยอหนาซ่ึงประกอบดวยใจความสําคัญ (main idea) และขอความสนับสนุน (supporting details) 

ได สามารถบอกหนาท่ีของภาษาวาขอความนั้นๆ มีจุดมุงหมายท่ีจะใหคําจํากัดความ บรรยาย 

ยกตัวอยาง หรือใหเหตุผล เปนตน  
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5) การจัดหาบทอานตามแนวการสอนเพ่ือการสื่อสารท่ีแปลกใหมและชวยใหผูอาน

เขาใจขอความท่ีอานไดดียิ่งข้ึน คือ ถายโอนขอมูลท่ีอานในรูปแบบตางๆ (transfer of information)  

(1) การถายโอนขอมูลจากขอความท่ีอานมาเปน แผนผัง ตาราง รูปภาพ แผนท่ี 

และแผนภูมิ  

(2) การถายโอนขอความจากแผนผัง ตาราง รูปภาพ แผนท่ี และแผนภูมิ เปนขอความ

ภาษาอังกฤษ  

(3) การยอขอความท่ีอานในรูปของตาราง หรือยอหนาสั้นๆ  

(4) การอานเพ่ือแกปญหาโดยใชหลัก การตอชิ้นสวน (jigsaw reading) คือ ผูอาน

พยายามนําเนื้อหา ขอมูลมาปะติดปะตอกันเพ่ือแกปญหาบางอยาง 

 วิสาข จัติวัตร (2541, หนา, 43–45) ไดกลาวเพ่ิมเติมเก่ียวกับ หลักการสอนอานตามแนว

การสอนเพ่ือการสื่อสารซ่ึงสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้  

 1) เปนแนวการสอน ท่ีเนนทักษะในระดับสูงไปสูทักษะในระดับพ้ืนฐาน ซ่ึงผูอาน

ตองเขาใจความหมายรวมๆ ของบทอาน กอนท่ีจะทําความเขาใจในรายละเอียด ในกระบวนการอาน

เชนนี้ ผูอานตองใชความรูเดิมในการเดาเนื้อหาจากบทอาน โดยพยายามสรุปความหมายหรือใจความ

สําคัญ หนาท่ีทางภาษา จุดประสงคของบทอาน กอนท่ีจะพยายามทําความเขาใจกับรายละเอียด เชน 

เดาศัพทยากๆ ในบทอาน ซ่ึงมีลักษณะข้ันตอนการอานดังแผนภูมิตอไปนี้  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพ 2 แผนภูมิแบบจําลองแนวการสอนอานเพ่ือการสื่อสาร 

ท่ีมา: (Grellet, 1981, p. 7 อางถึงใน วิสาข จัติวัตร, 2541, หนา 50) 

ศึกษาโครงรางของบทอานโดยสังเกตหัวเรื่อง ความยาวรูปภาพ และลักษณะรูปแบบการพิมพ      

สรางสมมติฐานเก่ียวกับ

เนื้อหา และหนาท่ี ทางภาษา 

เตรียมการคาดเดาลวงหนาวาจะหาขอมูลมายืนยัน

สมมติฐานท่ีตั้งข้ึนจากท่ีใดโดยอาศัยความรูเดิมท่ีมี

เก่ียวกับลักษณะของโครงสรางเรื่องนั้นๆ 

อานคราวๆ 

ตลอดบทอาน 

หาขอมูลมายืนยัน 

หรือแกไข สมมติฐานท่ีตั้งไว 

ทํานายเนื้อหาตอไป 

อานคร้ังที่สองใหไดละเอียดอีกคร้ัง 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

54 

 

  2) ทักษะการอานเปนกระบวนการท่ีผูอานตองใชความคิดท่ีคลองแคลววองไว มิใช

เพียงทักษะท่ีผูอานดูดซับความคิดจากผูเขียนเทานั้น ความสามารถในการอานตามแนวการสอน    

เพ่ือการสื่อสารจําแนกออกเปน 2 ระดับ ไดแก ความเขาใจ (comprehension) ซ่ึงผูอานตองใช

ความสามารถทางดานโครงสรางภาษาและไวยากรณในการแปลความหมายโดยตรงของประโยค    

ใดประโยคหนึ่งและความสามารถในการตีความ (interpreting) หมายความวา ผูอานไมเพียงแตแปล

ความหมายจากคําและประโยคเทานั้น แตยังตองตีความหมายของประโยคตางๆ โดยการอนุมาน

ความจากความสัมพันธของประโยคนั้นๆ เขาดวยกัน ผูท่ีมีความสามารถในการอานเพ่ือการสื่อสาร ดี

ตองมีความสามารถท้ังสองระดับและตองใชความคิดอยางวองไว เนื่องจากตองตีความหมาย คาดเดา

ความหมาย รวมท้ังตองตรวจสอบสิ่งท่ีคาดการณและตั้งคําถามกับตนเองตลอดเวลา  

  3) บทอานเปรียบเสมือนบทสนทนาระหวางผูเขียนและผูอาน การอานไมใชเพียง

ปฏิกิริยาโตตอบของผูอานเพียงอยางเดียว ในขณะท่ีเขียนเรื่องผูเขียนสามารถสวมบทบาทเปนผูอาน

และคํานึงถึงคําถามตางๆ ท่ีผูอานอาจสงสัยอยากถามผูเขียน ดังนั้นผูเขียนจึงสามารถเขียนขอความ 

ท่ีเปรียบเสมือนการตอบคําถามของผูอาน ซ่ึงทําใหการอานมีความคลายคลึงกับการพูด 

  4) การออกแบบการสอนอาน ควรเนนความตองการของผูเรียนเปนสําคัญ ผูอาน

ยอมมีเหตุผลในการอานท่ีแตกตางกัน เชน อานเพ่ือหาขอมูล อานเพ่ือความสนุกสนานบันเทิง อาน

เพ่ือพัฒนาสติปญญา ดังนั้นผูอานควรปรับทักษะการอานใหเหมาะสมกับจุดประสงคในการอาน ซ่ึง

ผูสอนควรสอนเทคนิคในการอาน เพ่ือใหผูเรียนมีความสามารถในการอานดวยเทคนิคท่ีสําคัญ

ดังตอไปนี้ 

(1) การอานเพ่ือหาขอมูลโดยเฉพาะ ผูอานควรคิดไวกอนวาตองการหาขอมูล  

ในประเด็นใด แลวจึงอานโดยเร็ว มุงสนใจเฉพาะสิ่งท่ีตองการ เชน รายชื่อของนักฟุตบอลในขาวกีฬา             

สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีทางโรงแรมจัดให หรือรายชื่อบุคคลในสมุดโทรศัพท  

(2) การอานเพ่ือทราบเรื่องราวคราวๆ ผูอานควรกวาดสายตาอยางรวดเร็วตลอด 

บทอานเพ่ือหาขอความท่ีตองการ หาขอมูลบางอยาง หรือเพ่ือใหทราบวา บทอานนั้นๆเก่ียวกับเรื่อง

อะไร บทอานในลักษณะนี้ผูเขียนอาจจะตั้งคําถามเอาไวกอนแลวใหผูอาน ผูอานควรอานคําถาม

กอนท่ีจะอานขอความ ท้ังนี้เพ่ือใหผูอานมีจุดประสงคในการอาน ลักษณะการอานเพ่ือหาขอมูล

คราวๆ เชน การอานสารบัญ  เพ่ือดูหัวขอ การเปดอานหัวขอขาวคราวๆ ในหนังสือพิมพ การเปดอาน

เรื่องท่ีกําลังสนใจอยางรวดเร็ว 

(3) การอานแบบเขม (intensive reading) เปนเทคนิคท่ีใชเม่ือตองการทราบ

รายละเอียดของขอมูล เชน การอานตําราตองอานใหละเอียดเพ่ือใหเขาใจมากท่ีสุด 

(4) การอานโดยทํานายขอความตางๆ ลวงหนา (prediction) โดยผูอานใชความรู

ท่ีมีอยูเก่ียวกับเรื่องนั้นๆ ทํานายขอความท่ีจะอานจากหัวเรื่อง หัวขอยอย เชน การอานเรื่อง 
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Mr.Smith’s House แลวใหผูอานทํานายวาตองมีเนื้อหาเก่ียวกับจํานวนสมาชิกในครอบครัวตําแหนง

ท่ีตั้งของสิ่งตางๆ หรือจํานวนของหองภายในบาน เปนตน  

(5) การเดาความหมายของคําศัพทจากบริบท (guessing the meaning from the 

context) ผูอานอาจเดาความหมายคําศัพทไดโดยอาศัยความหมายจากรากศัพท คําท่ีมีความหมาย        

ตรงขาม ขอความท่ีขัดแยงกัน และจากประสบการณของผูอาน  

(6) วิธีการสอนควรเนนการสื่อสารอยางมีความหมาย ผูสอนควรจัดกิจกรรมให

ผูเรียนอานเพ่ือการสื่อสารอยางมีความหมาย ไมใชอานเพ่ือตอบคําถามทายบทแตเพียงอยางเดียว  

วิธีสอนอานจึงเนนเทคนิคดังตอไปนี้   

  (1) การเติมขอมูลท่ีขาดหายไป (information gap) 

      (2) การอานเพ่ือแกปญหา (problem solving)  

   (3) การอานเพ่ือถายโอนขอมูล (information transfer) 

  6) การสอนทักษะอานไมควรแยกสอนจากทักษะเดียว ควรใชทักษะสัมพันธใน 

การสอนอาน ไมสอนใหผูเรียนอานบทอานเพียงอยางเดียว เพราะในชีวิตจริงเม่ือไดอานสิ่งใดมักนําไป 

ใชดวย เชน การนําไปบอกเลา บรรยาย หรือเขียนเพ่ือถายทอดใหอีกคนหนึ่ง ดังนั้นการจัดกิจกรรม

ควรใหฝกฝนทักษะอยางตอเนื่อง เชน ใหอานบทอานท่ีเก่ียวกับการรับสมัครงาน แลวเขียนจดหมาย 

ระบุวาตองการสมัครงานในตําแหนงนั้น ใหอานเก่ียวกับบานและสิ่งตกแตงภายในแลวเขียนหรือวาด

สิ่งของตางๆ ลงในแผนผัง ใหอานบทอานท่ีตางกันในชวงทํากิจกรรมแลวใหสนทนาแลกเปลี่ยนขอมูล

เพ่ือกรอกลงในแผนผัง  

  7) บทอานท่ีนํามาใชสอนตองเปนเอกสารจริง เอกสารจริง คือ เอกสารท่ีไมไดเขียน

ข้ึนมาเพ่ือจุดประสงคในการสอนภาษาโดยตรง เพราะบทอานท่ีเขียนข้ึนเพ่ือเปนเครื่องมือในการสอน

ศัพทและไวยากรณจะมีลักษณะไมเปนธรรมชาติ เนื่องจากผูเขียนจะเขียนโครงสรางหรือหลัก

ไวยากรณท่ีตองการสอนใหปรากฏในเนื้อเรื่องมากเกินไป ตัวอยางเชน เม่ือผูเขียนตองการสอน 

present continuous tense ขอความท่ีเขียนก็จะเปน present continuous tense เกือบท้ังเรื่อง 

ซ่ึงทําใหขอความไมสมจริง นักทฤษฎีท่ีเชื่อในแนวการสอนเพ่ือการสื่อสาร จึงมีแนวคิดวาบทอานควร

มีลักษณะท่ีเปนเอกสารจริงซ่ึงใชในชีวิตประจําวัน เชน โฆษณา ขาว ฉลากยา หรือปายประกาศ   

เปนตน ท้ังนี้เพ่ือสนองความตองการของผูเรียนท่ีตองอานขอความตางๆ เหลานี้ ในชีวิตประจําวัน 

การนําเอกสารจริงมาใชไมควรแกไขใหภาษางายข้ึน สรุป หรือยอ ทําใหขอความผิดไปจากเดิม ท้ังนี้

เพราะเอกสารท่ีผูอานจะไดพบในชีวิตประจําวันนั้น ไมมีใครมาปรับระดับความยากงายให           

ตองเตรียมพรอมท่ีจะอานเอกสารท่ีอาจมีระดับความยากงายตรงตามความเปนจริง  

  8) แบบฝกหัดอานไมควรมุงท่ีจะทดสอบความเขาใจในการอาน แตควรชวยใหผูอาน

เขาใจขอความท่ีอานดีข้ึน เชน แบบฝกหัดในรูปของตาราง แผนภูมิ แผนท่ี กราฟ และรูปภาพ จะชวย
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ใหผูอานสามารถสรุปใจความสําคัญของเรื่องท่ีอานทําใหเขาใจบทอานดีข้ึน การสอนอานตามแนว 

การสอนเพ่ือการสื่อสารนั้น เปนการสอนท่ีจัดกิจกรรมใหผูเรียนอานเพ่ือการสื่อสารอยางมีความหมาย 

โดยพยายามสรุปความหมายหรือใจความสําคัญได 

             กอรดอน (Gordon, 1985, pp. 73-74) ยังกลาวเพ่ิมเติมวา สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดของหลักการ

สอนอานตามแนวการสอนเพ่ือการสื่อสาร คือครูตองเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกใชภาษาดวยตนเอง

จะทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริง 

             อาเฮลลัล (Ahellal, 1990, p. 37) ไดกลาวถึงหลักการการสอนอานตามแนวการสอนเพ่ือ

การสื่อสารวาเปนแนวการสอนท่ีใหความสําคัญกับสมรรถวิสัยในการใชภาษาไดตามสถานการณ      

ท่ีเกิดข้ึนจริง ทําใหผูเรียนสามารถนําภาษาไปสื่อสารได 

 คอนลีย (Conley, 1992, pp. 9-14) กลาวถึง หลักการการสอนอานตามแนวการสอนเพ่ือ

การสื่อสารดังตอไปนี้ 

1) การสื่อสารระหวางตนเองและผูอ่ืน (communicating with self and others)

การสื่อสารกับตนเองเปนภาษาสวนตัว (inner speed) ท่ีใชกับตนเอง ซ่ึงเก่ียวของกับการใชความคิด

และเหตุผล สวนการสื่อสารกับผูอ่ืนเปนภาษาท่ีใชกันท่ัวไปท่ีผูสอนใชกับผูเรียนหรือระหวางผูเรียน

ดวยกัน โดยท่ีเปาหมายแรกของการสื่อสาร คือ การเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถไดใชภาษาท้ังภาษา

สวนตัวและภาษาท่ีใชกันโดยท่ัวไปในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ ภาษาสวนตัวของผูอาน               

จะเก่ียวของกับการใชความคิดและเหตุผลรวมท้ังหาวิธีอานท่ีเหมาะสมใหตนเอง โดยท่ีครูผูสอนมีสวน

ชวยเหลือในการแนะนําและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีอาน 

2) การบูรณาการการอานกับทักษะดานอ่ืนๆ  (integrating the arts) โดยท่ีการอาน     

การเขียน การพูด และการฟง จะเก่ียวของกับทักษะขบวนการทางภาษาในระดับพ้ืนฐาน 2 ประการ ไดแก    

ความเขาใจ และกระบวนการการเรียบเรียง เม่ือผูเรียนมีความเขาใจ จะมีการสรางโครงสรางและ 

การคนหาความหมายทางความคิดท่ีอาจจะแสดงออกมาโดยรูปแบบของการเขียน และการพูด    

สวนการเรียบเรียงของผูเรียนจะเก่ียวของกับการพัฒนาความคิดและการนําเสนอความคิด ความรูสึก

ตอผูอ่ืน และผูเรียนจะรับเอาแนวความคิด ขอเสนอแนะ เขาสูกระบวนการการปรับปรุง การไตรตรอง 

เขามาใชโดยการรับฟงจากผูอ่ืน  

             เดวิทท และคนอ่ืนๆ  (Davitt, et al, 1994, pp. 43-44) กลาวถึงหลักการการสอนอาน 

เพ่ือการสื่อสารวา เปนวิธีการสอนท่ีเนนการจัดกิจกรรมโดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชภาษาผาน

กระบวนการทางการสื่อสาร ซ่ึงเปนการเรียนรู ท่ีเปนธรรมชาติ ซ่ึงเปนประโยชนในการสื่อสาร      

ทางสังคม โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญเพ่ือใหผูเรียนไดมีความสามารถในการนําความรูในสิ่งท่ีพบเห็น    

ในชีวิตประจําวันมาใชไดอยางเหมาะสม  
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           สรุปไดวาหลักการสอนอานเพ่ือการสื่อสาร เปนลักษณะของการสอนอานท่ีเนนการอาน  

เพ่ือการสื่อสารโดยไมเนนความรูดานโครงสรางไวยากรณ และรายละเอียดของแตละประโยค 

วัตถุประสงคในการอานไมเนนท่ีตัวภาษา แตเนนท่ีขอความท่ีใชในการสื่อสาร ดังนั้นครูควรจัด

กิจกรรมใหนักเรียนอานเพ่ือสื่อสารอยางมีความหมาย ซ่ึงจะชวยพัฒนาทักษะในการถายโอนขอมูลใน

รูปแบบตางๆ และเปนการบูรณาการทักษะตางๆ เขาดวยกัน และบทอานท่ีนํามาใชสอนตองเปนสื่อ

เอกสารจริง การอานเพ่ือการสื่อสารนั้น นักเรียนควรมีจุดมุงหมายและเหตุผลในการอานวาตนเอง

อานเพ่ืออะไร  

 2.4.4 กิจกรรมการสอนอานตามแนวการสอนเพ่ือการส่ือสาร 

 กิจกรรมการสอนถือวาเปนสิ่งสําคัญท่ีทําใหการเรียนการสอนบรรลุผลสําเร็จตามท่ีคาดหวังไว 

กิจกรรมท่ีใชในการสอนอานเพ่ือการสื่อสาร ควรมุงเนนใหนักเรียนไดพัฒนาความสามารถในการอาน

เพ่ือสื่อความหมายในชีวิตประจําวัน โดยอาศัยหลักการของภาษาศาสตรเชิงสังคมท่ีวาดวยเนื้อหาใน

บริบทและวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันในแตละชุมชน ดังนั้นจึงมีนักวิชาการไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ

หลักการในการจัดกิจกรรมการสอนอานเพ่ือการสื่อสารท่ีหลากหลายรูปแบบดังนี้  

   อรุณี วิริยะจิตรา และสรณี วงศเบี้ยสัจจ (2531, หนา 20-21) ท่ีกลาวเก่ียวกับการ

จัดกิจกรรมการสอนอานตามแนวการสอนเพ่ือการสื่อสารวา การเรียนการสอนอานข้ึนอยูกับข้ันตอน

การจัดการเรียนรู บทบาทของครูและนักเรียน และไดแบงข้ันตอนการสอนเปน 3 ข้ันตอน ในแตละข้ัน

มีการจัดการเรียนการสอน บทบาทครูและบทบาทนักเรียน ดังตอไปนี้ คือ 

  1) ข้ันตอนกอนการอาน ข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนท่ีมีข้ึนเพ่ือจุดประสงคดังตอไปนี้คือ 

  (1) กระตุนใหนักเรียนมีความสนใจใครรูในเนื้อหาท่ีจะอาน การทําเชนนั้นจะทํา 

ใหนักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนรู 

        (2) เตรียมนักเรียนลวงหนาเพ่ือใหมีความพรอมในการรับสารนั้น เพ่ือนักเรียนจะ

ไดเขาใจเนื้อหาของเรื่องราวไดงายข้ึน การเตรียมนักเรียนอาจทําไดดังนี้ 

1) เตรียมนักเรียนใหมีความรูพ้ืนฐานพอควรเก่ียวกับเนื้อหาของเรื่องท่ีจะอาน 

2) เตรียมนักเรียนใหรูความหมายของคําศัพทสําคัญๆ ท่ีจะพบในเรื่องราวนั้น

กอนการอานท้ังนี้เพ่ือท่ีจะไดอานอยางตอเนื่อง 

3) เตรียมนักเรียนใหรูโครงสรางทางภาษาท่ีจําเปนเพ่ือท่ีจะไดรับรูเรื่องราว    

ไดถูกตอง 

4) เตรียมนักเรียนใหมีกลวิธีการอานท่ีชวยใหการอานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

ซ่ึงในข้ันกอนการอานนี้นักเรียนอาจทํากิจกรรมรวมกันท้ังชั้นเรียน ทําเปนคู เปนกลุม หรือทําคนเดียว

ก็ได บทบาทของครูในชวงนี้ คือ สรางความสนใจของนักเรียนตอบทอาน สรางความม่ันใจใหแก 
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นักเรียน สรางบรรยากาศในหองเรียนใหนาสนใจ และเปนผูใหคําตอบหรือคําอธิบายแกนักเรียนเม่ือ

นักเรียนตองการ สําหรับบทบาทของนักเรียน คือ ผูมีสวนในการทํากิจกรรมเปนผูท่ีพยายามหาขอมูล

เก่ียวกับเรื่องท่ีจะอานจากเพ่ือน หรือครู และพยายามทบทวนความรูท่ีตนมีอยูเก่ียวกับเรื่องท่ีจะอาน 

  2) ข้ันตอนขณะการอาน ข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนท่ีมีข้ึนเพ่ือจุดประสงคดังตอไปนี้ 

(1) ใหจุดมุงหมายในการอานแกนักเรียนดวยการสรางสถานการณเพ่ือท่ีนักเรียน

จะไดมีเหตุผลในการอานนั้นๆ และเพ่ือนักเรียนจะไดกําหนดกลวิธีในการอานไดถูกตอง 

(2) ใหนักเรียนหาขอมูลตางๆ จากบทอานดวยตนเอง โดยใชกลวิธีการอานให

เหมาะสมกับจุดมุงหมายท่ีตั้งไว ในข้ันตอนขณะการอานนี้  นักเรียนจะเปนคนอานดวยตนเอง      

โดยอาศัยความรู ขอเท็จจริง และประสบการณเก่ียวกับบทอานมาชวยในการตีความ เพ่ือสื่อ

ความหมายใหถูกตอง และเหมาะสม สวนการทํากิจกรรมนั้นอาจทําคนเดียว เปนคู หรือเปนกลุมก็ได 

ครูเปนผูใหจุดมุงหมายของการอาน อธิบายคําสั่ง ดูแลนักเรียนอาน ควบคุมเวลา คอยชวยเหลือ   

เม่ือนักเรียนมีปญหาในการอาน ประเมินผลการอาน และใหความกระจางสําหรับขอสงสัยในเรื่อง

ตางๆ แกนักเรียน 

  3) ข้ันตอนหลังการอาน ข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนท่ีมีข้ึนเพ่ือจุดประสงคดังตอไปนี้ 

(1) เพ่ือใหนักเรียนนําขอมูลท่ีไดมาจากบทอานมาสัมพันธกับความรู ความคิด    

และความเห็นของตนเอง 

(2) เพ่ือใหนักเรียนนําขอมูลท่ีไดรับจากการอานมาทํากิจกรรมตอเนื่อง ในทักษะ

อ่ืนๆ กิจกรรมในข้ันตอนนี้อาจไมเก่ียวของกับบทอานโดยตรง แตเปนการพัฒนาความรู ความคิดจาก

บทอาน เพ่ือใหการอานในชั้นเรียนคลายคลึงกับการอานจริงในชีวิตประจําวัน คือ สามารถ นําขอมูลท่ี

ไดรับจากการอานมาสัมพันธความรู ความคิด ความเห็นของตน หรือนําเฉพาะขอมูลท่ีไดรับจากการ

อานมาใชในการตัดสินปญหาอยางใดอยางหนึ่ง นํามาวิพากษวิจารณ หรือ นํามาทํากิจกรรมตอเนื่อง

ในทักษะอ่ืนๆ เชน เขียนสรุป แสดงละคร เปนตน 

 สุมิตรา อังวัฒนกุล (2540, หนา 178-179) กลาววา การจัดการเรียนรูท่ีเนนการพัฒนาความสามารถ

ทางดานภาษา เพ่ือใหผูเรียนใชสื่อความหมายไดถูกตองตามสถานการณจริง คือการอานเพ่ือการสื่อสาร            

ในการสอนอานตามแนวการสอนเพ่ือการสื่อสารนั้น สามารถจัดกิจกรรมไดตามข้ันตอนดังนี้              

  1) กิจกรรมกอนการอาน เปนการสรางความสนใจและปูพ้ืนความรู ในเรื่องท่ีอาน

ตัวอยางกิจกรรมในข้ันนี้ไดแก 

(1) ใหคาดคะเนเรื่องท่ีจะอาน เปนการกระตุนใหผูเรียนระลึกถึงความรูเดิม      

แลวนํามาสัมพันธกับเรื่องท่ีอาน การคาดคะเนอาจจะผิดหรือถูกก็ได 

(2) ใหเดาความหมายของคําศัพทจากบริบท โดยดูจากประโยคขางเคียง หรือ

จากรูปภาพ และการแสดงทาทาง 
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  2) กิจกรรมระหวางการอาน เปนการทําความเขาใจ โครงสรางและเนื้อความในเรื่อง

ท่ีจะอาน กิจกรรมในข้ันนี้ไดแก 

      (1) ใหลําดับเรื่องโดยใหตัดเรื่องออกเปนสวนๆ (strip story) อาจจะเปนยอหนา

หรือเปนประโยคก็ได แลวใหผูเรียนในกลุมลําดับขอความกันเอง 

  (2) เขียนแผนผังโยงความสัมพันธของเนื้อเรื่อง (semantic mapping)  

  (3) เติมขอความลงไปในแผนผังของเนื้อเรื่อง (graphic organizer) 

  (4) เลาเรื่องโดยสรุป 

  3) กิจกรรมหลังการอาน เปนกิจกรรมท่ีใชสําหรับตรวจสอบความเขาใจของผูเรียน    

ซ่ึงกิจกรรมท่ีจัดทําอาจจะเปนการถายโยงไปสูทักษะอ่ืนๆ เชน ทักษะการพูด และการเขียนก็ไดโดย 

(1) ใหแสดงบทบาทสมมุต ิ

(2) ให เขียนเรื่อง หรือเขียนโตตอบ เชน เขียนจดหมาย เขียนบทสนทนา                 

เขียนแบบฟอรม วาดรูป เปนตน 

(3) พูดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีอาน 

  จากแนวคิดของ สุมิตรา อังวัฒนกุล และอรุณี วิริยะจิตรา และสรณี วงศเบี้ยจจ ไดเสนอ

รูปแบบการจัดกิจกรรมการสอนเพ่ือการสื่อสาร จะเห็นไดวากิจกรรมการสอนอานเพ่ือการสื่อสาร   

เนนใหผูเรียนไดฝกใชภาษาอยางมีความหมายในบริบทท่ีสมจริง และสามารถสื่อความหมายได ไมใช

มุงเนนท่ีการตรวจสอบความเขาใจในการอานเพียงอยางเดียว เนื้อหาท่ีนํามาสรางเปนภาระงานหรือ

กิจกรรมควรมีความหลากหลายเพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียน ไดเรียนรูสถานการณของเนื้อหา และได

สํารวจ หรือ ทํานายเนื้อหาท่ีจะเรียนมากกวาการท่ีอานทีละบรรทัด รวมท้ังฝกเดาความหมาย     

จากขอความในบริบทภาษารวมไปถึงสัญลักษณทางภาษาและภาษาทาทางดวย กิจกรรมกอนการอาน 

ควรใหนักเรียนไดจับคูเลนเกมคําศัพท สวนข้ันดําเนินกิจกรรมผูเรียนจะไดเรียนรูลีลาและหนาท่ี   

ของภาษา จากนั้นเปนข้ันทบทวนการอานเพ่ือใหทราบเรื่องคราวๆ แลวตอดวยการอานเพ่ือหาขอมูล

เฉพาะ แลวใหผูเรียนทํานายและทํากิจกรรมถายโอนขอมูลโดยการพูด หรือเขียน ลักษณะของ

กิจกรรม เชน คําถามท่ีตอบดวย yes/ no หรือ true/ false คําถามแบบหลายตัวเลือก หรือคําถาม

แบบเติมคํา ควรนํามาใชเพ่ือเปนคําถามนําเพราะถือวาเปนเทคนิคท่ีมีประโยชน กิจกรรมหรือภาระ

งานควรกระตุนใหผูเรียนนําความรูเดิมมาใชในการอานดวย  

 เกร็ลเล็ท (Grellet, 1981, pp. 19) ไดใหความเห็นเก่ียวกับกิจกรรมการจัดการสอนอาน

ตามแนวการสอนเพ่ือการสื่อสารไววา ควรเปนกิจกรรมท่ีผูเรียนรูจักแกปญหาดวยการหาคําตอบจาก

ขอความท่ีอาน ซ่ึงเปนการมอบภาระงานใหทํา สิ่งท่ีนํามาใหอานจะเปนบทความ ตาราง แผนผัง  

สมุดรายชื่อสินคา หรือราคาสินคา ลักษณะกิจกรรมดังกลาวจะชวยใหบทเรียนมีลักษณะเปนจริงข้ึน 

เชน การอานโฆษณาจากหนังสือพิมพเพ่ือเลือกฟงรายการวิทยุ โทรทัศน หรือเลือกรายการใน
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รานอาหารตามขอมูลท่ีกําหนดมาให นอกจากนี้อาจจะใหผูเรียนเปนผูหาขอมูลท่ีตองการจากตาราง

หรือแผนผัง เปนตน สอดคลองกับ ศศิวิมล กังลี่ (2544, หนา 40) ท่ีกลาววา กระบวนการสอนตาม

แนวทฤษฏีนี้ จะเนนปฏิสัมพันธในการใชภาษาระหวางผูสอนกับผูเรียน ระหวางผูเรียนกับผูเรียน  

เปนสําคัญ เนื้อหาท่ีจัดข้ึนเปนบทเรียน ควรเปนบริบททางภาษาท่ีมีความหมายแกผู เรียน           

ตามหลักการใชภาษาในสังคมในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสมตามกาลเทศะมากกวาจะจัดแบบ

วิเคราะหภาษา ใหนักเรียนเรียนเพ่ือเขาใจระบบของเสียง คํา และไวยากรณเทานั้น นอกจากนั้น    

ในการจัดกิจกรรมการเรียน ควรจัดใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมภาษาในลักษณะ

ปฏิสัมพันธระหวางกัน และฝกใชภาษาไดอยางเปนธรรมชาติ เปดโอกาสใหผูเรียนไดลองผิดลองถูก

และแกไขขอบกพรองดวยตนเอง โดยมีผูสอนคอยแนะนําชวยเหลือ กิจกรรมดังกลาว ไดแก กิจกรรม

กลุมยอย กิจกรรมคูเพ่ือฝกใหผูเรียนทํางานรวมกันแกปญหาในเรื่องท่ีอาน จากแนวคิดและทฤษฏีการอาน 

 ไวท (White, 1981, pp. 81-88) กลาวถึงกิจกรรมการสอนอานตามแนวการสอนเพ่ือการ

สื่อสารไวดังนี้ 

 1) ผูเรียนควรไดรับทราบถึงเหตุผลในการอาน ซ่ึงการอานอาจเก่ียวของกับปญหา

ตางๆ ท่ีผูอานจะตองพบและแกไข ซ่ึงสวนนี้จะเก่ียวของกับการทํากิจกรรมทางภาษาของผูอาน 

 2) แบบฝกอานอาจจะเปนกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการแปลขอมูลซ่ึงเปนการเชื่อมโยง

ภาษาไปยังรูปแบบอ่ืนของการสื่อสารไดอยางหลากหลาย 

 3) ผูเรียนสามารถบูรณาการ การอานกับทักษะท้ังสี่ ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการ

อานผูสอนสามารถเชื่อมโยงไปสูการฟง การพูด และการเขียน 

ดูบิน (Dubin, 1982, pp. 15) ไดกลาวถึง กิจกรรมการสอนอานตามแนวการสอนเพ่ือ

การสื่อสารไววา การอานเปนการรับรูดวยการมองเห็นไดดวยตา ผูเรียนจําเปนตองรูจัก สัญลักษณ

ของเสียง และความสัมพันธระหวางเสียงและคํา แลวจึงอานออกเสียงคํา วลีและประโยค แลวพัฒนา

ไปตามลําดับข้ันจนถึงการอานอนุเฉท (paragraph) อานปริเฉท (passage) และการอานงานเขียน 

(text) ดังนั้นในการอานผูสอนตองคํานึงถึงสิ่งท่ีจะชวยสนับสนุนใหบรรลุผลสําเร็จ 3 ประการ คือ  

การมีวุฒิภาวะพรอมท่ีจะอาน (maturation) คือ การจัดเตรียมเนื้อหาท่ีเหมาะสมกับระดับอายุและ

ความสามารถของผูอาน แรงจูงใจในการอาน (motivation) คือ การกระตุนใหผูอานเห็นความสําคัญ

ของการอานและจัดเตรียมสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการอาน และความหมายของการอาน (meaning) 

ใหผูเรียนมีความเขาใจความหมายของเรื่องท่ีอาน 

 เดวีส และคนอ่ืนๆ  (Davies, et al, 1990, pp. 100) ไดเสนอแนะกิจกรรมการสอนอาน

ตามแนวการสอนเพ่ือการสื่อสารดังนี้  

  1) ใหผูเรียนไดถายโอนขอมูลจากภาษาแมไปสูภาษาอังกฤษ  

  2) เนื้อหาท่ีใชควรเปนเอกสารจริง หรือมาจากแหลงขอมูลทางภาษาอยางแทจริง  
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  3) ข้ันนําเขาสูกิจกรรมควรมีความสําคัญท้ังการอานและการเขียน  

        4) ใชรูปแบบภาษาเขียนท่ีคลายกันเนนทักษะสัมพันธ คือ อาน พูด และเขียน 

 กันนิ่ง (Gunning, 1992, pp. 265-311) กลาวเพ่ิมเติมถึงข้ันตอนในการจัดการเรียนการสอน 

อานตามแนวการสอนเพ่ือการสื่อสารไววา 

  1) กิจกรรมกอนการอาน (pre reading) เปนข้ันตอนในการสํารวจเรื่องท่ีอานเพ่ือ 

กระตุนความรูเดิมของผูอานในการเดาเรื่องท่ีอานวาเปนเรื่องเก่ียวกับอะไร เปนการตั้งจุดประสงค

และจุดมุงหมาย รวมท้ังตัดสินใจวาจะอานเรื่องนั้นอยางไร 

  2) กิจกรรมระหวางอาน (during reading) เปนข้ันตอนท่ีผูอานจะตองใชกลยุทธใน

การอานเพ่ือหาความหมายจากเรื่องท่ีอาน โดยในข้ันตอนนี้ผูอานตองสามารถแยกรายละเอียดของ

ขอมูลท่ีสําคัญและไมสําคัญออกจากกัน ในข้ันตอนนี้ผูอานจะใชความรูเดิมในการชวยรวบรวมขอมูล

จากเรื่องท่ีอาน ทําการสรุป ตรวจสอบการคาดเดาจากเรื่องท่ีอานหาความถูกตองและชัดเจน รวมท้ัง

วางโครงรางของเรื่องและเหตุการณจากเนื้อเรื่องท่ีอาน โดยการใชโครงเรื่องจากเนื้อเรื่องเปนสวนชวย

หาความเขาใจจากเรื่องท่ีอาน ถาการอานมีความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อน ผูอานก็สามารถท่ีจะกลับมา

อานใหมเพ่ือหาความถูกตองและชัดเจนในข้ันตอนนี้ 

3) กิจกรรมหลังการอาน (post reading) กิจกรรมหลังการอานมีความเก่ียวของกับ

ผูเรียนในดานการสรุป การวิเคราะห การประเมิน การนําไปปรับใช หลังจากการอาน และนอกจากนี้

รูปแบบของกิจกรรมท่ีใชหลังการอานอาจจะรวมถึงการตั้งคําถามหลังการอาน การแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกับเรื่องท่ีอาน การเขียนจากเรื่องท่ีอาน และการแสดงบทบาทสมมติ รวมท้ังการเลาเรื่อง  

  คอนลีย (Conley, 1992, pp. 9-14) กลาวถึง กิจกรรมการสอนอานตามแนวการสอนเพ่ือ

การสื่อสารดังตอไปนี้ 

  1) การสื่อสารระหวางตนเองและผูอ่ืน (communicating with self and others)

การสื่อสารกับตนเองเปนภาษาสวนตัว (inner speed) ท่ีใชกับตนเอง ซ่ึงเก่ียวของกับการใชความคิด

และเหตุผล สวนการสื่อสารกับผูอ่ืนเปนภาษาท่ีใชกันท่ัวไปท่ีผูสอนใชกับผูเรียนหรือระหวางผูเรียน

ดวยกัน โดยท่ีเปาหมายแรกของการสื่อสารคือ การเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถไดใชภาษาท้ังภาษา

สวนตัวและภาษาท่ีใชกันโดยท่ัวไปในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ ภาษาสวนตัวของผูอานจะ

เก่ียวของกับการใชความคิดและเหตุผลรวมท้ังหาวิธีอานท่ีเหมาะสมใหตนเอง โดยท่ีครูผูสอนมีสวน

ชวยเหลือในการแนะนําและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีอาน สวนในเรื่องของการใชภาษา 

โดยท่ัวไป ครูผูสอนมักใชภาษาเพ่ือใหผูเรียนไดฝกการสื่อสารในรูปแบบตางๆ เพ่ือชวยใหผูเรียนมีท้ัง

ความรูและความสามารถในการสื่อสารไดอยางเหมาะสม และสามารถนําไปปรับใชในการอาน        

ท่ีหลากหลายนอกจากการอานจากตําราเรียน 
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  2) การบูรณาการการอานกับทักษะอ่ืน (integrating the arts) โดยท่ีการอาน       

การเขียน การพูด การฟง จะเก่ียวของกับขบวนการทางภาษาในระดับพ้ืนฐาน 2 ประการ คือ      

ความเขาใจ (comprehending) และการเรียบเรียง (composing) เม่ือผูเรียนมีความเขาใจ จะมีการ

สรางโครงสรางและคนหาความหมายทางความคิดท่ีอาจจะแสดงออกมาโดยการเขียน และการพูด

สวนการเรียบเรียงของผูเรียน จะเก่ียวของกับการพัฒนาความคิดและการนําเสนอความคิด ความรูสึก

ตอผูอ่ืน และผูเรียนจะรับเอาแนวความคิด การปรับปรุง ไตรตรอง เขามาใชโดยการรับฟงจากผูอ่ืน  

 แกลโลเวย (Galloway, 1993, pp. 2-4) ไดเสนอแนะกิจกรรมท่ีควรนําไปใชในการฝกอาน

เพ่ือการสื่อสาร ควรนําเอกสารจริงมาใชในการเรียนการสอนเพ่ือเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนฝกใช

ภาษาภายใตสถานการณท่ีสมจริง โดยกิจกรรมนั้นครูผูสอนอาจจัดใหผูเรียนแลกเปลี่ยนขอมูลกัน และ

อภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน  

 หยาง และเชยง (Yang & Cheung, 2003, pp. 17-18) ไดกลาวถึงกิจกรรมสําคัญของการ

สอนอานตามแนวการสอนเพ่ือการสื่อสารดังนี้ 

1) กิจกรรมไมควรเนนโครงสรางทางไวยากรณ แตเนนความสามารถทางการใช

ภาษาในการสื่อสารไดอยางมีความหมาย ครูผูสอนควรอธิบายใหผูเรียนทราบถึงจุดประสงคของการ

ทํากิจกรรม เพ่ือใหการทํากิจกรรมนั้นประสบผลสําเร็จตรงตามเปาหมายท่ีวางไว 

2) กิจกรรมควรนํามาจากเอกสารจริง และกิจกรรมนั้นจะตองจัดใหสอดคลองกับ      

อายุ สภาพแวดลอม และความสนใจของผูเรียน 

3) ครูผูสอนตองรูสึกอิสระในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมในหนังสอืแบบเรียน 

4) กลวิธีการฝกตามรูปแบบท่ีกําหนดไวไมควรใชแตกิจกรรมคู หรือกลุมเทานั้น 

5) กิจกรรมควรจะสรางความเพลิดเพลินแกผูเรียน 

 จากรูปแบบกิจกรรมการอานตามแนวการสอนเพ่ือการสื่อสาร สรุปไดวาเปนกิจกรรมท่ีมุงให

ผูเรียนมีจุดมุงหมายในการอาน เนนผูเรียนเปนสําคัญ เนื้อหาท่ีเรียนสอดคลองกับชีวิตประจําวัน    

สงผลใหผูเรียนมีความกระตือรือรน ตระหนักถึงประโยชนและคุณคาของการอานเพราะนําไปใช

ประโยชนไดจริงในชีวิต ดังนั้นในการวิจัยครั้งผูวิจัยจึงสนใจนํารูปแบบการจัดกิจกรรมการสอนอาน

ตามแนวการสอนเพ่ือการสื่อสารของ สุมิตรา อังวัฒนกุล ท่ีนําเสนอไว 3 ข้ันตอน ไดแกข้ันกิจกรรม

กอนการอาน ข้ันกิจกรรมระหวางการอาน และข้ันกิจกรรมหลังการอานมาใชประกอบการจัด      

การเรียนรูโดยใชสื่อเอกสารจริง เนื่องจากกิจกรรมการสอนอานเพ่ือการสื่อสาร เปนกิจกรรมท่ีเนนให

ผูเรียนไดฝกใชภาษาอยางมีความหมายในบริบทท่ีสมจริงและสามารถสื่อความหมายได ไมใชมุงเนนท่ี

การเขาใจโครงสรางภาษาเพียงอยางเดียว เนื้อหาท่ีนํามาสรางเปนภาระงานหรือกิจกรรมมีความ

หลากหลายเพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูสถานการณของเนื้อหา 
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    2.4.5 ภาระงานการสอนอานตามแนวการสอนเพ่ือการส่ือสาร 

 การสรางภาระงานการสอนอานเพ่ือการสื่อสาร (communicative task) มุงเนนใหผูเรียน

ฝกปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือใหเกิดความเขาใจทางภาษา สามารถถายโอนภาษาท่ีไดรับจากการฝกฝน     

ในชั้นเรียนไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน ดังท่ีนักการศึกษาและผูเชี่ยวชาญไดกลาวไวดังนี้ 

 ริชารด แพลทท และวีเบอร (Richards, Platt, & Weber, 1986, p. 6) ไดกลาววา ภาระงาน 

หมายถึง กิจกรรมใดๆ ท่ีกอใหเกิดกระบวนการ และความเขาใจภาษา ดําเนินไปตามจุดประสงคท่ี

ชัดเจนมีข้ันตอนการดําเนินงานเฉพาะเจาะจง และแสดงผลการปฏิบัติงานของผูเรียน เชน การเขียน

แผนผังความคิดขณะฟงเทป การฟงคําสั่งแลวออกคําสั่งได 

  นูแมน (Numan, 2001, p. 10) ไดสรุปความหมายของภาระงาน เพ่ือการสอนอานเพ่ือ

การสื่อสารวา หมายถึง ชิ้นงานในชั้นเรียนท่ีเก่ียวของ กับผูเรียนในดานการเสริมสรางความเขาใจ 

สามารถปฏิบัติได ผลิตภาษาได และสรางปฏิสัมพันธ โดยใชภาษาเปาหมาย โดยใหความสําคัญกับ

ความหมายทางภาษามากกวารูปแบบภาษา ภาระงานเพ่ือการสื่อสารตองมีความสมบูรณในตัวเอง 

และประกอบดวยสถานการณท่ีสื่อสารไดในตนเอง กิจกรรมตางๆ แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธใน

รูปลักษณท่ีหลากหลาย ผลสัมฤทธิ์หรือผลลัพธของภาระงาน (task outcome) เปนปจจัยสําคัญ    

ซ่ึงประเมินผลไดจากการปฏิบัติงานของผูเรียน  

 จากความหมายของภาระงานท่ีกลาวมาพอสรุปไดวา ภาระงานการสอนอานเพ่ือการสื่อสาร 

หมายถึง กิจกรรมตางๆ ท่ีมีวัตถุประสงคแนนอนและมีความสมบูรณในตัวเอง เปนกิจกรรมท่ีปฏิบัติได

ในชั้นเรียนและสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูภาษา สามารถผลิตและสรางสรรคภาษาโดยสามารถ

ถายโอนภาษาไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน เนนการใชภาษาในสถานการณท่ีมีความหมายมากกวา

กฎเกณฑไวยากรณ เนื่องจากแนวคิดหลักของทฤษฏีการสอนอานเพ่ือการสื่อสารท่ีวาผูเรียนสามารถ

เรียนรูภาษามากข้ึนถามีความสนใจในเนื้อหาท่ีเรียน  

 2.4.6 องคประกอบของภาระงานตามแนวการสอนเพ่ือการส่ือสาร  

 จากความสําคัญของภาระงานการสอนอานตามแนวการสอนเพ่ือการสื่อสาร องคประกอบ

ของภาระงานก็เปนสิ่งท่ีจําเปนสําหรับครูผูสอนเพ่ือการจัดเตรียมภาระงานท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับ

การสอนอาน ดังท่ีมีนักการศึกษาไดกลาวไวดังนี้ 

 นูแนน (Nunan, 1995, pp. 47-77) กลาววาภาระงานเพ่ือการสอนอานตามแนวการสอน

เพ่ือการสื่อสารมีองคประกอบท่ีสําคัญดังตอไปนี้  

  1) วัตถุประสงค (goals) หมายถึงจุดมุงหมายกวางๆ ของภาระงานการเรียนรู

วัตถุประสงคเปนจุดเชื่อมความสัมพันธระหวางภาระงานและหลักสูตร วัตถุประสงคอาจเก่ียวของกับ

ผลลัพธของภาระงาน เชน ดานการสื่อสาร จิตพิสัย หรือพุทธิพิสัย และสะทอนใหเห็นถึงคุณลักษณะ
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ทางพฤติกรรมของครูผูสอนและผู เรียนโดยตรง ในการเรียนการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารมี

วัตถุประสงคเชิงสื่อสาร 3 ดาน ไดแก  

  (1) เพ่ือมุงสงเสริมปฏิสัมพันธระหวางบุคคล โดยอาศัยหลักการแลกเปลี่ยน

ขอมูลซ่ึงกันและกัน แลกเปลี่ยนแนวคิด และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ อารมณ ความรูสึก 

  (2) เรียนรูขอมูลทางภาษาท่ีใชภาษาเปาหมายจากแหลงเรียนรูและสื่อทางภาษา

ท่ัวไปในชีวิตประจําวัน เชน หนังสือ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ แผนพับ สัญลักษณ ภาพยนตร           

สื่อโทรทัศน สไลด วิทยุ แผนเสียง เปนตน 

  (3) ใหผู เรียนสนุกกับการใชทักษะทางภาษาโดยใชภาษาเปาหมายอยาง

สรางสรรคและสรางจินตนาการ เชน บทกลอน เพลง บทละคร เปนตน ท้ังนี้เพ่ือสงเสริมใหผูเรียน

สรางสรรคและผลิตภาษาไดดวยตนเอง 

 2) ขอมูลทางภาษา (input) หมายถึง ขอมูลหรือสื่อทางภาษาท่ีนําไปสูการปฏิบัติ

ภาระงาน แหลงขอมูลภาษาของภาระงานเพ่ือการสื่อสารมีหลายชนิด ซ่ึง บรอสแนน และคนอ่ืนๆ            

(Brosnan, et al. 1984, cited in Nunan, 2001, p. 58) กลาววา เนือ้หาทางภาษาท่ีนักเรียนอานควรเปน

เรื่องราวเก่ียวกับชีวิตจริงกับเรื่องรอบๆ ตัวของผูเรียน เชน การอานฉลากสินคา และการอานบรรจุ

ภัณฑสินคา เปนตน โดยท่ีครูผูสอนจะตองเลือกใชขอมูลภาษาจากสื่อท่ีหลากหลายใหเหมาะสมกับ

ความตองการ ความสนใจ และความสามารถของผูเรียน 

  3) กิจกรรมการเรียน (activities) กิจกรรมการเรียนควรประกอบดวยคุณลักษณะ

ตอไปนี้ 

   (1) เนนการฝกเพ่ือนําไปใชในชีวิตจริง (rehearsal for the real world) โดยใช

กิจกรรมท่ีเนนความสมจริง 

  (2) สงเสริมการเรียนรูทักษะภาษาและการใชทักษะทางภาษา (skill getting 

and skill using) โดยการออกแบบกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูทักษะภาษา และสามารถนํา

ทักษะเหลานั้นไปใชผลิตภาษาเพ่ือการสื่อสารได 

  (3) เนนความถูกตอง แมนยํา และความคลองแคลวในการใชภาษา (accuracy 

and fluency) บรัมฟต (Brumfit, 1984, cited in Nunan, 2001, p. 63) ไดกลาวเสริมวา การมุงพัฒนา

ท้ังความถูกตองแมนยํา และความคลองแคลวในการใชภาษา เปนสิ่งท่ีตองกระทําควบคูกันไปแตถา

พบวา กิจกรรมใดขัดแยงกันก็ควรปรับปรุงแกไข ซ่ึงจะตองพิจารณาถึงระดับการควบคุมกิจกรรมของ

ครูผูสอนและกิจกรรมของผูเรียนดวย 

  (4) เลือกรูปแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสม 
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  4) บทบาทผูเรียน (learner’s roles) หมายถึง การมีสวนรวมของผูเรียนในการดําเนินการ

ปฏิบัติภาระงานเพ่ือการเรียนรู ริชารด และรอดเจอรส (Richards; & Rodgers, 1986, cited in Nunan, 

2001, pp. 79-80) วิเคราะหบทบาทของผูเรียนตามแนวการสอนเพ่ือการสื่อสารไวดังนี้ 

 (1) การแสดงบทบาทเปนผูรับสารโดยออม (passive recipient) เปนการแสดง

บทบาทในสถานการณจําลองท่ีเก่ียวของกับเหตุการณภายนอกหองเรียน 

  (2) การแสดงบทบาทของผูสรางปฏิสัมพันธ (interaction) ผูเรียนเปนท้ังผูให

และผูรับขอมูล 

  (3) การแสดงบทบาทของผูฟงและผูปฏิบัติ (listener and performer)  

  (4) บทบาทของผูเรียนเก่ียวของกับพัฒนาการเฉพาะบุคคล 

  (5) บทบาทของผูเรียนเก่ียวของกับกิจกรรมทางสังคม บทบาททางสังคมและ

ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนไมสามารถแยกออกจากกระบวนการการเรียนรูเชิงจิตวิทยาได 

  (6) ผูเรียนตองเปนผูมีความรับผิดชอบตอการเรียนรู พัฒนาทักษะการเรียนรู  

ของตนเอง 

  5) บทบาทของครูผูสอน (teacher’s roles) ครูผูสอนมีบทบาทในการชวยใหการใช

สื่อการสอนมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคในการสอน ซ่ึงริชารด และรอดเจอรส (Richards; 

& Rodgers, 1986, cited in Nunan, 2001, pp. 79-80) กลาววา บทบาทของผูเรียนนั้นใกลเคียง

และเก่ียวของกับหนาท่ีและสถานภาพของครูผูสอน กลาวคือ ผูสอนอาจแสดงบทบาทเปนผูควบคุม

เปนผูกระตุนการเรียนการสอน เปนท่ีปรึกษา หรือผูแนะแนว เปนตน นอกจากนี้ยังพบวาบทบาทของ

ครูผูสอนนั้นเก่ียวของกับลักษณะ ดังตอไปนี้ 

  (1) รูปแบบของบทบาทหนาท่ีของครูผูสอนนั้นไดรับการคาดหวังวาใหเปน

ผูอํานวยการฝกภาษา ท่ีปรึกษา หรือเปนแบบอยางเปนตน 

  (2) ระดับการควบคุมของครูผูสอนมีผลตอการเรียนการสอนในชั้น 

      (3) บทบาทของครูผูสอนข้ึนอยูกับระดับความรับผิดชอบเนื้อหาในดานการเรียน

การสอน 

       (4) บทบาทของครูผูสอน ข้ึนอยูกับรูปแบบของการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลของ 

ครูผูสอนและผูเรียน 

  6) ฉากหรือสถานการณ (setting) หมายถึง การจัดชั้นเรียนใหเปนสถานการณ

เฉพาะสถานการณใด สถานการณหนึ่งท่ีเก่ียวของกับสถานการณสังคมนอกชั้นเรียน เชน การปฏิบัติ

กิจกรรมรวมกันท้ังชั้นเรียน กิจกรรมกลุมยอยหรือกิจกรรมคู นอกจากนี้นูแนน (Nunan, 2001 ,  

pp. 92-93) ยังแบงสถานการณในการเรียนออกเปน 2 แบบ คือ 
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       (1) รูปแบบปฏิบัติการเรียนรู (learning model) หมายถึง รูปแบบการจัดชั้น

เรียนโดยแบงกลุมท้ังชั้นเรียน แบบกลุมยอย หรือรายบุคคล เพ่ือใหเรียนรูดวยตนเอง ซ่ึงอาจมีคร ู      

เปนผูกํากับชั้นเรียน 

       (2) สภาพแวดลอม (environment) หมายถึง สถานท่ีท่ีเกิดการเรียนรู ไดแก

หองปฏิบัติการภาษา ชั้นเรียนท่ัวไป หรือศูนยการเรียนดวยตนเอง (self – access learning center)  

 นอกจากนี้ เอลลิส (Ellis, 1997, p. 38) ยังกลาวเพ่ิมเติมวา หากพิจารณาถึงภาระงานเฉพาะ

ดานควรคํานึงถึงองคประกอบ ตอไปนี้ 

  1) ขอมูลทางภาษา (input) เปนขอมูลทางภาษาท่ีกําหนดใหผูเรียนปฏิบัติภาระงาน 

เชน ขอมูลทางภาษาแบบใชคําพูด และไมใชคําพูด (verbal and non–verbal)  

  2) สถานการณในการสอน (conditions) ควรกําหนดรูปแบบของสถานการณใน 

การปฏิบัติภาระงาน เชน กิจกรรมท้ังชั้นเรียน หรือกิจกรรมกลุมยอยเปนตน 

  3) กระบวนการสอน (procedures) ควรระบุข้ันตอนในการสอนเพ่ือใหผูเรียนใช

ประกอบการปฏิบัติภาระงานใหเสร็จสมบูรณ เชน ผูเรียนตองเตรียมตัวกอนปฏิบัติภาระงานหรือไม 

  4) ผลลัพธของภาระงาน (outcomes) เม่ือผูเรียนปฏิบัติภาระงานเสร็จสมบูรณ      

คือ สิ่งท่ีบงบอกถึงความสําเร็จ ผลลัพธของภาระงานเกิดจากผลผลิตของความสามารถในการปฏิบัติ

ภาระงาน เชน เม่ือผูเรียนประสบปญหาในการสื่อสาร ผูเรียนอาจใชวิธีการแกไขขอผิดพลาดหรือถาม

คําถามเพ่ือขยายความหัวเรื่องเปนตน 

 สรุปไดวา องคประกอบของการสรางภาระงานเพ่ือการสื่อสารท่ีมีอยูดวยกัน 6 ประการ 

ไดแก วัตถุประสงค ขอมูลทางภาษา กิจกรรมการเรียนรู บทบาทของครูผูสอน บทบาทของผูเรียน

และสถานการณในการเรียนการสอน ท้ังนี้ หัวใจหลักของการสรางภาระงานเพ่ือการสื่อสาร คือ 

การสรางใหผูเรียนไดฝกการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารจากรูปแบบ ภาระงานท่ีหลากหลาย อีกท้ังยังชวย

ใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะท่ีตองการและเตรียมผูเรียนในการนําความรูไปใชในชีวิตจริง 

 2.4.7 รูปแบบภาระงานตามแนวการสอนเพ่ือการส่ือสาร 

 รูปแบบภาระงานเปนองคประกอบหนึ่งท่ีสําคัญนอกเหนือจากขอมูลทางภาษา เนื่องจาก

การสอนอานเพ่ือการสื่อสาร มุงเนนใหผูเรียนฝกปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความเขาใจในภาษาสามารถนํา

ภาษาท่ีใชในชั้นเรียน ถายโอน และนําไปใชประโยชนในสภาพการดําเนินชีวิตจริง มีนักการศึกษาได

แบงประเภทของรูปแบบภาระงานดงันี ้

 เดวีส และคนอ่ืนๆ (Davies, et al, 1990, p. 103) ใหแนวคิดวา ภาระงานจะชวยเตรียม

นักเรียนในการอานภาษาอังกฤษท้ังในและนอกชั้นเรียน หลังจากทําภาระงานไปแลว นักเรียนจะมี

ความรูสึกวาอานไดดีข้ึนและม่ันใจข้ึนกวาเดิม โดยนักเรียนจะเปนผูกระทําภาระงานท้ังหมด สวนครู

จะเปนผูใหคําแนะนําชวยเหลือ ลักษณะภาระงานควรเปนกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนรูและฝกปฏิบัติ
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ดวยตนเอง ซ่ึงเดวีส และคนอ่ืนๆ (Davies, et al, 1990, p. 103)  ไดเสนอรูปแบบภาระงานการอานวา 

ประกอบดวยกิจกรรมกอนการอาน (pretext work) เปนการสรางความสนใจโดยใหผูเรียนคาดคะเน 

ระดมความคิด สอบถามประสบการณเดิมของผูเรียนท่ีสัมพันธกับเนื้อหา จัดหาสื่อท่ีเก่ียวของมากระตุน

ความสนใจ นําเสนอเนื้อหา (presentation) ตรวจสอบชนิดลีลาและหนาท่ีของภาษา แลวใหผูเรียนใช

กลวิธีตางๆ ในการอาน เชน การอานแบบกวาดสายตา (scanning) เพ่ือทํานายสถานการณหรือเนื้อเรื่อง 

และใชวิธีการอานแบบขามคํา (skimming) เพ่ือหาใจความสําคัญหลักของเนื้อเรื่อง จากนั้นใหผูเรียน

ทํางานเดี่ยวหรือกลุม วิเคราะห ตัดทอนและถายโอนขอมูล (analysis, extraction and transference) 

ในข้ันนี้ผูเรียนทํางานเดี่ยว คูหรือกลุมข้ึนอยูกับความสามารถของแตละคนในการถายโอนขอมูลในภาระ

งานหรือกิจกรรมท่ีกําหนดใหและตรวจสอบกิจกรรมท่ีไดเรียนในแตละหนวย (checking of learning) 

โดยใหผูเรียนไดทํากิจกรรมดังนี้ ตรวจสอบชนิดของเนื้อหา หนาท่ีของภาษา ทักษะท่ีใชรวมไปถึง

คําศัพทหรือสํานวนท่ีใชในบทนั้นๆ 

 ซิลเบอรสไตน (Silberstein, 1994, p. 111) และยุค ชุน ลี (Yuk – Chun Lee, 1995, p. 323) 

แสดงความคิดเห็นสอดคลองกันวา กิจกรรมการอานควรมีลักษณะเปนจริงสอดคลองกับความสามารถ 

และวัตถุประสงคของผู เรียน ดังนั้น วิธีการสรางภาระงานจากเอกสารจริงเพ่ือใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของการสื่อสารในรูปแบบท่ีแตกตางกัน จึงควรสรางภาระงานแบบทักษะสัมพันธเนื้อหาท่ี

นํามาสรางภาระงานควรเปนเนื้อหาท่ีเปดโอกาสใหผู เรียนไดฝกการใชภาษาท่ีเปนธรรมชาติ               

มีความหมายและตรงตามความตองการของผูเรียน ภาระงานชวยพัฒนาความสามารถทางภาษาท่ีผูสอน

ตองการใหผูเรียนฝกและสัมพันธกับเอกสารจริงท่ีเลือก ภาระงานท่ีใชในข้ันกอนการเรียน ระหวาง          

การเรียน และหลังการเรียน ตองคํานึงถึงจุดประสงคและความตองการของผูเรียน 

 นูแนน (Nunan, 2001, p. 101) ไดแบงภาระงานเพ่ือการสื่อสารออกเปน 2 ประเภท คือ 

  1) ภาระงานท่ีสามารถนําไปใชไดจริง (real – world tasks) เปนภาระงานท่ีตองการ

ใหผูเรียนทราบแนวทางในการปฏิบัติ เพ่ือนํามาใชในการดําเนินชีวิตของความเปนจริง กลาวคือ           

นําความรูมาใชภายนอกชั้นเรียนได ตัวอยางเชน ฝกใหผูเรียนฟงคําพยากรณอากาศ แลวใหระบุอุณหภูมิ

สูงสุด คําพยากรณอากาศวันนี้ หรือใหผูเรียนฟงคําพยากรณอากาศแลวตัดสินใจวาวันนี้ควรนํารมหรือ

สวมเสื้อกันหนาวมาโรงเรียน 

  2) ภาระงานท่ีใชในการปฏิบัติงานในชั้นเรียน (pedagogic tasks) เปนภาระงานท่ี

ชวยใหผูเรียนปฏิบัติภาระงานในชั้นเรียน อาจไมสามารถนํามาใชภายนอกชั้นเรียนไดโดยจุดประสงค         

เพ่ือฝกปฏิบัติการใชภาษาและกระตุนการเรียนรู ตัวอยางเชน ใหผูเรียนฟงบทสนทนาแลวตอบคําถาม

หรือระบุวาขอความนั้นถูกหรือผิด 
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 จากความแตกตางระหวางรูปแบบของภาระงานท้ัง 2 ประเภทครูผูสอนอาจจะสรางภาระ

งานโดยใชหลักการเก่ียวกับเอกสารจริงมาใชในการปฏิบัติการสอน โดยใชปริบทของเนื้อหาเก่ียวกับ

ชีวิตจริงเปนแนวในการสรางภาระงานในการเรียนการสอน มีนักการศึกษาหลายทานท่ีสนับสนุน 

การสรางภาระงานโดยใชเอกสารจริง  

 สรุปไดวา รูปแบบภาระงานการอานเพ่ือการสื่อสาร คือรูปแบบภาระงานท่ีมุงใหผูอานทราบ

แนวทางปฏิบัติกิจกรรมการอาน เพ่ือนําไปใชในการดําเนินชีวิตจริง สามารถนําความรูไปใช นอกหอง 

เรียนได ท้ังนี้ ผูสอนจะตองมีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับกระบวนการสราง และองคประกอบของภาระ

งาน ท้ังนี้ เพ่ือครูผูสอนจะไดวางขอบเขตของการจัดการเรียนการสอนใหไดผล คือ การพัฒนาผูเรียน

ใหสามารถนําความรูไปใชไดจริง 

 2.4.8 การเลือกส่ือการสอนอานตามแนวการสอนเพ่ือการส่ือสาร 

  ลักษณะของสื่อการสอนท่ีนํามาใชในการเรียนการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารควรมี

จุดประสงคท่ีจะฝกการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารโดยเฉพาะ ท้ังนี้ควรพิจารณาถึงกิจกรรมท่ีจัด ตองเปน

กิจกรรมท่ีกระตุนผูเรียนใหเกิดความตองการสื่อสารจริงๆ กลาวคือผูเรียนตองพยายามสื่อความหมาย

เพ่ือใหไดขอมูลท่ีตองการเปนกิจกรรมท่ีปรับเปลี่ยนได ไมใชกําหนดคําตอบตายตัว ดังท่ีนักการศึกษา

ไดใหคําแนะนําเก่ียวกับการเลือกสื่อการสอนอานตามแนวการสอนเพ่ือการสื่อสารไวดังนี้          

 วิสาข จัติวัตร (2543, หนา 257) ไดใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการเลือกบทอานสําหรับประกอบ          

การอานตามแนวการสอนเพ่ือการสื่อสารสรุปไดดังนี้          

1) ระดับความยากงายของบทอาน การเลือกบทอานใหเหมาะสม กับระดับความ

ยากงาย โดยคํานึงถึงความยากงายของคําศัพทและความยากงายของโครงสรางภาษา ตลอดจน       

การเรียบเรียงภาษาหรือการเขียน องคประกอบเหลานี้ควรมีความยากงายเหมาะสมกับระดับของ

ผูเรียน 

2) ความเหมาะสมของเนื้อหา ครูควรเลือกเนื้อหาท่ีนักเรียนสนใจ มีลักษณะทาทาย

ใหผูเรียนอยากเรียนรู มีคําศัพท โครงสรางของประโยคและสํานวนท่ีเหมาะสมและใหผูเรียนมีโอกาส

ไดแสดงความคิดเห็นในสิ่งท่ีอาน ไดคนควาหรืออานเพ่ิมเติม โดยสังเกตวา หนังสือประเภทใดท่ีผูเรียน

สนใจมากท่ีสุด ในการเลือกเนื้อหาควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ 

  (1) เปนเนื้อหาท่ีบอกนักเรียนในสิ่งท่ีนักเรียนไมรูมากอน 

  (2) แนะนําใหนักเรียนคิดในสิ่งใหมๆ ท่ีไมเคยคิดมากอน 

  (3) ชวยใหเขาใจวาคนอ่ืนคิดและรูสึกอยางไร 

  (4) ทําใหอยากอานหนังสือตอไป 
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 นอกจากนี้ ควรเลือกเนื้อหาท่ีทาทายสติปญญาของนักเรียน โดยไมตองอาศัยความรู

ภาษาอังกฤษมากนัก มีคําศัพทท่ีมีคุณคาตอการเรียนรู ไมควรมีคําศัพทใหมๆ มากเกินไป ควรเปด

โอกาสใหกับนักเรียนฝกเดาความหมายของคําจากบริบท 

3) ประโยชนของบทอาน เนื้อหาของบทอานนั้นควรใชสอนไดท้ังภาษาและเนื้อหา

ควบคูกันไปเพ่ือใหนักเรียนใชภาษาเพ่ือสื่อเนื้อหาตางๆ และเนื้อหาของบทอาน ควรสอดคลองกับ

จุดประสงคการเรียนรู 

4) ความเหมาะสมทางดานการเมืองและวัฒนธรรม ควรเลือกบทอานท่ีเหมาะสมกับ

วัฒนธรรม และสภาพการเมืองของประเทศไมควรใชเนื้อหาท่ีไมเปนท่ียอมรับของวัฒนธรรมไทย 

5) ลักษณะรูปเลม เนื้อหาของบทอานมีภาพหรือแผนภูมิท่ีชวยให บทอานมีลักษณะ

ท่ีดึงดูดความสนใจของผูเรียนและงายตอการทําความเขาใจเนื้อหายิ่งข้ึน 

6) ควรเลือกบทอานท่ีเปนเอกสารจริง ครูควรเลือกบทอานท่ีมีความยากงาย

เหมาะสมกับนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนไดพัฒนาความสามารถอยางอิสระ ถาไมสามารถเลือกบทอานท่ี

เปนเอกสารจริงในระดับท่ีเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนก็ควรทําใหบทอานงายข้ึน เชน         

ใหคําศัพทงายข้ึน ทําโครงสรางประโยคซับซอน ถาครูสามารถหาเรื่องท่ีเขียนใหงายข้ึนกวาฉบับเดิม

ไดควรกระทําเพราะดีกวาใหนักเรียนอานสิ่งท่ีนักเรียนไมสามารถจะอานไดเองตามลําพัง น อ ก จ า ก นี ้ 

บรินตัน และเวชชีย (Brinton, & Weshe, 1997 p. 48) ไดใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการเลือกบทอาน 

สรุปไดดังนี้ 

1) เนื้อหาของบทเรียนเปนเรื่องจริง (content authenticity) ทันสมัยมีขอมูลท่ีสามารถ

พัฒนาทักษะทางภาษาของผูเรยีนได 

2) งานหรือกิจกรรมสอดคลองกับสถานการณจริง (task authenticity) กิจกรรม

เปดโอกาสใหผูเรียนพัฒนาความคิดเชิงสรางสรรค และวิพากษ วิจารณอยางมีเหตุผล 

3) บทเรียนนาสนใจ (interest level) 

4) ความยากงายของเนื้อหาเหมาะสมกับระดับของผูเรียน (difficult level) บทอาน         

มีขอมูลเพียงพอและมีความหมายพอเหมาะ 

5) เนื้อหาเขาใจได (accessibility) ผูเรียนมีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับบทอานและสามารถ

เขาใจประเด็นทางวัฒนธรรม การเรียบเรียงเนื้อหา ตลอดจนสํานวนภาษาท่ีเหมาะสม 

6) รูปแบบของบทเรียน (packaging) การนําเสนอนาสนใจ การจัดรูปแบบหนา ตัวพิมพ 

ภาพ สสีันกระตุนใหผูเรียนเขาใจไดงายข้ึน 

7) บทเรียนยืดหยุนได (flexibility) บทเรียนเหมาะท่ีจะใชสอนทักษะสัมพันธเปดโอกาส

ใหผูเรียนไดทํากิจกรรมท่ีหลากหลาย และเอ้ือตอผูเรียนท่ีมีวิธีการเรียนรูท่ีแตกตางกัน 

8) แหลงเนื้อหา (source) บทเรียนมาจากแหลงเนื้อหาและรูปแบบท่ีหลากหลาย 
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9) สวนประกอบของบทเรียน (textual aids) เชน คําอธิบายความหมายคําศัพท 

คําถามใหคนควาเพ่ิมเติม หรือดัชนีคํา ซ่ึงชวยใหผูเรียนเขาใจและจําเนื้อหาท่ีเรียนไดดีข้ึน 

10) สื่อการสอนเสริม (supporting materials) เชน การสรางคูมือการใชพรอมท้ัง

เฉลยคําตอบ หรือแบบฝกเสริม 

 สรุปไดวา การเลือกสื่อการเรียนภาษาเพ่ือการสื่อสารเปนข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีจะชวยใหผูเรียน

ประสบความสําเร็จในการอานมากข้ึนเพราะการเลือกสื่อมีความสําคัญและสัมพันธกับความสามารถ

ในการอานหากเลือกสื่อท่ีมีความเหมาะสมกับความสามารถ และความสนใจของผูเรียน มีความยาก

งายพอเหมาะเนื้อหานาสนใจ และนําไปใชประโยชนในชีวิตจริงได สื่อการเรียนนั้นยอมจะชวยใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกผูเรียน 

 2.4.9 การสรางแบบประเมินการอานตามแนวการสอนเพ่ือการส่ือสาร 

 เนื่องจากทักษะการอานเปนทักษะท่ีเสริมการพัฒนาการสอนทักษะอ่ืนๆ คือ การฟง พูด           

และเขียน ฉะนั้นการประเมินผลการอานอาจทําไดโดยใหผูเรียนอานแลวแสดงความเขาใจในเรื่องท่ีอาน

โดยแสดงออกมาโดยใชทักษะการฟง การพูด และการเขียน สุภัทรา อักษรานุเคราะห (2532, หนา 91-93)              

ซ่ึงสอดคลองกับทัศนะของ วิสาข จัติวัตร (2543, หนา 306) ท่ีวาแนวการสอนอานเพ่ือการสื่อสารเปน

แนวการสอนอานท่ีเนนการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารมากกวาเนนการใชโครงสรางทางภาษาศาสตรดังนั้น

การประเมินผลการอาน จึงตองประเมินแบบบูรณาการ มากกวาแบบจุลทักษะ กลาวคือไมเนนทักษะใด

ทักษะหนึ่ง นักการศึกษา และผูเชี่ยวชาญทางการอานเสนอแนวการสรางแบบทดสอบ เพ่ือประเมินความ

เขาใจในการอานแบบบูรณาการ (integrative tests) ดังนี้ (สุภัทรา อักษรานุเคราะห, 2532, หนา 91-93;         

วิสาข จัติวัตร, 2543, หนา 307-308; อัจฉรา วงศโสธร, 2544, หนา 182) ไวนาสนใจดังนี้ 

  1) อานแลวหาความหมายของคําศัพทจากประโยคท่ีกําหนดให 

     2) อานแลวบอกคําบงชี้ความสัมพันธความระหวางประโยค  

     3) อานแลวตอบคําถามเก่ียวกับเรื่องท่ีอาน โดยใชคําถามแบบมีคําตอบใหเลือก 

     4) อานแลวเรียงลําดับใหถูกตอง 

  5) อานแลวเลือกคําตอบมาเติมแผนภูมิ แผนท่ี ตาราง ใหสมบูรณ 

  6) อานแลวเขียนตอบสั้นๆ หรืออานแลวเขียนรายงาน เขียนสรุป เขียนแปล 

  7) อานแลวโยงเสนแสดงความสัมพันธหรือความตอเนื่องหรืออานแลวจับคูขอความ 

  8) อานแลววาดภาพ เขียนแผนภูมิ แผนท่ี แผนผัง 

 9) อานแลวเติมคําในชองวางโดยวิธีโคลซ (cloze test) 

 10) อานแลวตอบคําถามถูกผิด 

 11) อานแลวแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีอานอยางงายๆ 

 12) อานแลวเขียน หรือบอกชื่อเรื่องได 
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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 การใหคะแนนการพิจารณาตามระดับความสามารถดังนี ้

  4 คะแนน อานครั้งเดียวแลวทําตามคําสั่งไดถูกตอง 

 3 คะแนน ทําตามคําสงไดถูกตอง หลังจากอาน 2 ครั้ง 

 2 คะแนน อานแลวทําตามคําสั่งไมถูกตองแตแกไขไดเอง ไมตองอานใหม 2 ครั้ง 

 1 คะแนน อานแลวทําตามคําสั่งไมถูกตอง แตแกไขไดเองโดยตองอาน 2 ครั้ง 

  0 คะแนน อานแลวทําตามคําสั่งไดไมถูกตอง 2 ครั้ง 

  3) การตรวจใหคะแนนขอสอบโคลซ มี 2 วิธีเหมือนการตรวจใหคะแนนทักษะ 

การฟงคือ 

       (1) ใหคะแนนคําตอบท่ีตรงตามคําท่ีถูกตัดออกไป (exact word) 

       (2) ใหคะแนนคําท่ีใกลเคียง คือคําท่ีเปนท่ียอมรับวาไปดวยกันได (acceptable 

answer) คือเปนคําท่ีเหมาะสม และไมทําความหมายเปลี่ยนไป การพิจารณาคะแนนข้ึนอยูกับผูตรวจ

วาจะมีเกณฑอยางไร โดยปกติจะไมหักคะแนนท่ีสะกดผิด ถาคําๆ นั้นพอจะอานได 

 สรุปไดวา การวัดและประเมินผลการอานเพ่ือการสื่อสารเนนการใชภาษาในการสื่อสาร

มากกวาการใชโครงสรางทางภาษาศาสตร ดังนั้นการสรางแบบทดสอบจึงตองสรางเพ่ือวัดทักษะ

สัมพันธโดยมุงเนนเพ่ือวัดทักษะในดาน ความรู ความจํา ความเขาใจ การตีความ การวิเคราะหและ

การประยุกตใช ท่ีสามารถนําไปใชในสถานการณตางๆ ในชีวิตจริงซ่ึงถือเปนเปาหมายหลักของ 

การสอนอานตามแนวการสอนเพ่ือการสื่อสาร อนึ่ง การวัดผลและประเมินผลการอานเพ่ือการสื่อสาร 

สามารถทําไดหลายรูปแบบ เชน การใชแบบทดสอบชนิดใหตัวเลือกในการตอบ เลือกคําตอบท่ีถูก 

เลือกคําตอบท่ีผิด การถายโอนขอมูลจากการอานในรูปแบบตางๆ การเรียงลําดับขอความใหมให

ถูกตอง ท้ังนี้หัวใจหลักของการวัดผล ประเมินผลการอานคือ ตองวัดและประเมินผลใหสอดคลองกับ

เนื้อหา และกิจกรรมการเรียนการสอน มีจุดประสงคและเกณฑในการวัด ท่ีแนนอนชัดเจน ในขณะท่ี

เตรียมการประเมิน การสอนตองมีความม่ันใจวา บทอานท่ีเลือกมาใชมีความเหมาะสมของภาษาใน

บทอาน เหมาะสมกับระดับความสามารถของผูเรียน และขอมูลท้ังหมดในบทอานถูกนํามาใชในการ

ประเมิน  
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2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

 

 2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความสามารถทางการอาน

ภาษาอังกฤษ ความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษโดยใชสื่อเอกสารจริงในรูปแบบตางๆ ดังตอไปนี้  

 ดรุณี เรือนใจม่ัน (2546, หนา 79) ศึกษาการพัฒนาแบบฝกการอานเสริมเพ่ือพัฒนาความสามารถ

ในการอานเอกสารจริงสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนศรีประจันต “เมธีประมุข” อําเภอ           

ศรีประจันต จังหวดัสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลัง

การทําแบบฝกการอานสูงกวากอนการทําแบบฝกการอานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นักเรียน

มีความคิดเห็นตอแบบฝกการอานโดยใชเอกสารจริงอยูในระดับดี   

 นฤมล พงศโรจน (2547, หนา 87) ศึกษาการใชเอกสารจริงในการพัฒนาความเขาใจใน 

การอานภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม อําเภอ      

แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ี

ไดรับการฝกจากแบบฝกการอานท่ีใชเอกสารจริงท่ีผูวิจัยสรางข้ึนสูงกวากอนไดรับการฝกจากแบบฝก

การอานท่ีใชเอกสารจริง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 มาริษา หริราบไพรี (2548, หนา 37) ศึกษาการพัฒนาความสามารถในดานการอานภาษาอังกฤษ

โดยใชสื่อเอกสารจริงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีเรียนหลักสูตร 2 ภาษา (Bilingual program) 

โรงเรียนทิวไผงาม กรุงเทพ ผลการศึกษาพบวานักเรียนกลุมทดลองมีการพัฒนาความสามารถในดานการ

อานภาษาอังกฤษสูงข้ึนหลังการไดรับการสอนอานภาษาอังกฤษโดยใชสื่อเอกสารจริงอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 และนักเรียนกลุมควบคุมมีการพัฒนาความสามารถในดานการอานภาษาอังกฤษ

ตํ่าลงหลังไดรับการสอนอานภาษาอังกฤษโดยใชเนื้อหาจากแบบเรียน Side by Side ท่ีใชในชั้นเรียน 

นักเรียนท่ีไดรับการสอนอานโดยใชเอกสารจริงมีพัฒนาความสามารถในดานการอานเพ่ิมข้ึนสูงกวา

นักเรียนท่ีไดรับการสอนอานโดยใชเนื้อหาจากแบบเรียนท่ีใชในชั้นเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.01 และนักเรียนกลุมทดลองมีความสนใจในดานการอานภาษาอังกฤษโดยใชเอกสารจริงหลังการทดลอง

ในระดับมาก คือมีคาเฉลี่ย 3.92  

 สุนทรี ศุทธิวรรณรักษ (2548, หนา 69) ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริม

ทักษะการอานภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริงสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปท่ี 4 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค จังหวัดสตูล พบวาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน

หลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยางมี

นัยสําคัญท่ีระดับ .05 
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 เสาวนี ลิขิตพงษวิทย (2549, หนา 116) ศึกษาความสามารถในการอานแบบฝกเสริมทักษะ

การอานภาษาอังกฤษตามหลักสูตรทองถ่ินโดยใชสื่อเอกสารจริงสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ33101) โรงเรียนปากทอพิทยาคม อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี และ

ความคิดเห็นของนักเรียนตอแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษตามหลักสูตรทองถ่ินโดยใชสื่อ

เอกสารจริง ผลการศึกษาพบวาความสามารถในการอานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 สูงกวากอน

การทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และมีความคิดเห็นตอแบบฝกเสริมทักษะการอาน

ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรทองถ่ินโดยใชสื่อเอกสารจริง ในระดับสูงทุกดาน 

 วันเพ็ญ สุขเกษม (2550, หนา 71) ศึกษาการใชสื่อสภาพจริงเพ่ือพัฒนาความสามารถใน

การอานและการเขียนภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ผลการวิจัย

พบวาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนสูงข้ึนหลังการใชสื่อ

สภาพจริงและความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนสูงข้ึนหลังการ

ใชสื่อสภาพจริง 

 สุทธิรา ปลั่งแสงมาศ (2550, หนา 73) ศึกษาการใชเอกสารจริงท่ีเนนสื่อในชีวิตประจําวัน

เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษตามแนวการสอนเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 2 พบวานักเรียนมีการพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษสูงข้ึนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 หลังการใชเอกสารจริงในการสอนอานภาษาอังกฤษ และนักเรียนมี

ความพึงพอใจในระดับมากตอการใชเอกสารจริงท่ีเนนสื่อในชีวิตประจําวันในการเรียนการสอนอาน

ภาษาอังกฤษ 

 กฤษดา ดีพิจารณ (2551, หนา 58) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการสอนอานภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

โดยใชเอกสารจริงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนทิวไผงาม กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา 

การนําเอกสารจริงมาปรับใชในการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทําใหนักเรียนมี

ความสามารถและพัฒนาการอานภาษาอังกฤษไดผลดีข้ึนรวมท้ังมีแรงจูงใจในการอานเพ่ิมข้ึน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 

 พงศฐิติ พัสออง (2551, หนา 63) ศึกษาการใชสื่อสภาพจริงในการสงเสริมการอานและ 

การเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ผลการวิจัยพบวา 1) พฤติกรรมการอาน

ของนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางท้ังกอนและหลังการเรียนโดยใชสื่อสภาพจริงสงเสริมการอานไม

แตกตางกัน 2) ความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางหลังการเรียน

โดยใชสื่อสภาพจริงในการสงเสริมการอานท้ัง 5 สัปดาหสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไวคือ นักเรียนรอยละ 

90.8 มีความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคในระดับดีข้ึนไป 
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 ดรินมาธ มูลสุข (2553, หนา 98) ไดศึกษาการใชเอกสารจริงเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน

ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี4 ผลการศึกษาพบวา การจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษในรูปแบบตางๆ โดยใชสื่อเอกสารจริงเปนสื่อประกอบการเรียนการสอนนั้น 

สามารถพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษใหเกิดข้ึนกับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

โรงเรียนชุมชนบานเมืองหงสไดเปนอยางดี 

 อารมณ สวัสดี (2553, หนา 78) ศึกษาการใชเอกสารจริงในการพัฒนาความสามารถทางการ

อานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 พบวาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ          

ของนักเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 และกลุมตัวอยางมี          

เจตคติตอการสอนอานภาษาอังกฤษโดยใชเอกสารจริงอยูในระดับดีมาก 

 สุนันทา ไพรินทร (2554, หนา 40) ศึกษาการใชเอกสารจริงเพ่ือพัฒนาความสามารถในการ

อานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ผลการศึกษา

พบวา นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการอานสูงข้ึนหลังจากไดรับการสอนอานโดยใชสื่อเอกสารจริง

โดยคะแนนทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 2.5.2 งานวิจัยตางประเทศ 

 กิลลิส (Gillis, 1985, p. 340) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ดานการอานและดานภาษาของนักเรียน 

เกรด 7 จํานวน 39 คน โดยใชและไมใชหนังสือพิมพเสริมนาน 12 สัปดาห ผลปรากฏวาคะแนนความ

เขาใจในการอานของกลุมท่ีใชหนังสือพิมพเสริมสูงกวาคะแนนความเขาใจในการอานของนักเรียน

กลุมท่ีไมใชหนังสือพิมพเสริม 

 กอนซาเลส (Gonzalez, 1991, p. 81) ศึกษาผลการใชเอกสารจริงเปนแบบเรียนท่ีมีทัศนคติ 

(attitude) แรงกระตุน (motivation) วัฒนธรรม (culture) และประสิทธิผลการเรียนภาษา (language 

achievement ) กลุมประชากรเปนนักศึกษาท่ีเรียนภาษาสเปนชั้นปท่ี 1 จํานวน 43 คน ซ่ึงไดรับการ

สอนโดยใชหนังสือและวิธีการสอนเหมือนกัน สวนกลุมทดลองไดสอนโดยใชเอกสารจริง (authentic 

materials) เพ่ิมเติม สวนการทดสอบไดมีการทดสอบกอนและหลังเรียน และแบบวัดทัศนคติแบบ Foreign 

Language Attitude Questionnaire (FLAO) of the Northeast Conference on the Teaching of 

Foreign Language ผลการศึกษาพบวามีความแตกตางระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลองอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติ แตโดยมากแลวนักศึกษามีการสนองตอบตอเอกสารจริงในเชิงบวก และเห็นวามีความ

เปนไปไดท่ีจะแทรกเอกสารจริงไวในบทเรียนภาษาในระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษา เพ่ือสอน

วัฒนธรรมและความรูภาษา 
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 ลิเจรอน (Lijeron, 1993, p. 1734) ไดศึกษาความเขาใจในการอานภาษาสเปนของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา ดวยวิธีการสอนอานตามกลวิธีเมตาคอกนิทีฟจากสื่อเอกสารจริง โดยกลุมตัวอยางเปน

นักเรียนท่ีมีประสบการณในดานการเรียนภาษาสเปนมาแลว 3 ป ผลการศึกษาพบวา นักเรียนมีความ

เขาใจในการอานภาษาสเปนสูงข้ึน หลังจากไดรับวิธีการสอนอานตามกลวิธี เมตาคอกนิทีฟจากสื่อ

เอกสารจริง 

 ชุง (Chung, 1994, p. 207) ไดวิจัยเก่ียวกับลักษณะขอความของเอกสารจริงท่ีสงผลตอระดับ

ความเขาใจของนักเรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสอง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบทดสอบวัด

ความเขาใจ 3 ระดับ คือ 1) Macro - level questions 2) Micro - semantic questions 3) Micro – 

syntactic questions กลุมตัวอยางเปนนักเรียนนานาชาติท่ีเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสอง ในสถาบัน

ภาษารัฐเทกซัส (Texas) จํานวน 156 คน ผลการวิจัยพบวา 1) ความเขาใจเนื้อเรื่องแตกตางกันตามระดับ

ความสามารถทางการเรียนของผูเรียนแตละคน  2 ) ความยาวของขอความสงผลตอความเขาใจของผูเรียน 

ชี้ใหเห็นวาเอกสารจริงท่ีมีขอความยาวมีผลทําใหผูเรียนสามารถสรุปใจความสําคัญและทําคะแนนไดดีกวา

เนื้อหาท่ีมีขอความสั้น และเนื้อหาท่ีมีขอความสั้นยังสงผลตอความเขาใจระดับ Macro - level ดวย 

 โจเซฟ (Joseph, 1997, p. 138) ไดศึกษาผลของการใชสื่อเอกสารจริง เพ่ือพัฒนาการเรียน

ภาษาโดยกลุมทดลองเปนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ซ่ึงเรียนภาษาเยอรมัน จํานวน 14 คน และ

กลุมควบคุมจํานวน 7 คน ภายในเวลา 11 สัปดาห กลุมทดลองท่ีทําการสอนโดยการใชวิธีการสอน

อานโดยใชเอกสารจริง ควบคูกับหนังสือเรียน มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูงกวากลุมควบคุม ซ่ึงใช

เฉพาะหนังสือแบบเรียนอยางเดียว นอกจากนั้น ผลการศึกษาพบวาการใชตัวอยางภาษาจากเอกสาร

จริงเปนสิ่งกระตุนและเสริมสรางแรงจูงใจรวมท้ังทัศนคติท่ีดีในการเรียนภาษาและสามารถพัฒนา

ระดับการเรียนภาษาของกลุมนักเรียนท่ีเรียนออนอีกดวย  

 โจนส (Jones, 1998, pp. 404-407) ไดศึกษาผลของการใชบทเรียนท่ีนํามาจากเอกสาร

จริงกับนักศึกษาวิชาชีพครูของสถาบันเทคโนโลยี ในประเทศจีน โดยใหนักศึกษาแตละคนเลือกอาน

บทอานท่ีตนสนใจ และคิดวามีประโยชน จากนิตยสาร วารสาร หรือหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ แลว

เปดโอกาสใหผูเรียนเขียนและพูดคุยเก่ียวกับเรื่องท่ีตนอานแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนๆ ในชั้นเรียน        

ผลการศึกษาท่ีใชบทเรียนท่ีนํามาจากเอกสารจริงมีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษสูงข้ึน           

 ดูมิทรีซึ (Dumitreseu, 2000, pp. 123) ไดทําการวิจัยเก่ียวกับการเลือกสื่อตามสภาพจริง 

มาใชในการจัดการเรียนรู โดยพิจารณาจากขอมูลพ้ืนฐาน 3 ประการ เพ่ือใหเหมาะสมกับความรูเดิม

ของผูเรียนคือ ประการท่ีหนึ่ง สื่อทางดานภาษาศาสตร ประการท่ีสอง สื่อทางดานความรู ประการท่ี

สามสื่อทางดานวัฒนธรรม ผลการวิจัยพบวา ผลการใชสื่อทางดานความรูและดานภาษาศาสตร 

พบวาผูเรียนสามารถนําความรูทางดานภาษาไปประยุกตใช และปรับใชในชีวิตประจําวันไดตามความ
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ตองการและตรงตามจุดประสงคท่ีตั้งไว สวนสื่อทางดานวัฒนธรรม ผูสอนยังตองเปนผูกํากับการฝก

หรือการปฏิบัติตนของผูเรียนเก่ียวกับประเพณีทองถ่ิน หรือวัฒนธรรมตางชาติท่ีผูเรียนตองการเรียนรู 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของท้ังภายในประเทศและตางประเทศ ดานความ

เขาใจในการอานภาษาอังกฤษโดยใชสื่อเอกสารจริง ซ่ึงงานวิจัยมีความหลากหลายท้ังระดับการศึกษา 

ระดับความสามารถทางการเรียนของกลุมตัวอยางความหลากหลายของวิธีการสอนและกิจกรรม     

ท่ีกลาวมาแลวขางตน พบวางานวิจัยภายในประเทศและตางประเทศ มีผลสอดคลองกันกลาวคือ    

การใชสื่อเอกสารจริงในการจัดการเรียนรูชวยใหพัฒนาความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของ

นักเรียนในกลุมตัวอยางใหสูงข้ึน ท้ังนี้เนื่องจากผูเรียนไดมีโอกาสเรียนจากสื่อท่ีทันสมัย อยูในความ

สนใจ อีกท้ังยังชวยกระตุนความสนใจในการอานของนักเรียนใหสูงข้ึนเนื่องจากสื่อเอกสารจริงมีความ

สอดคลองกับรูปแบบภาษาท่ีผูเรียนสามารถพบเจอไดในชีวิตจริงทําใหเล็งเห็นประโยชนของการอาน

ภาษาอังกฤษมากข้ึน  

 ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงตองการนําสื่อเอกสารจริงมาจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความ

เขาใจในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาความเขาใจในการอาน

ภาษาอังกฤษและศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนตอการใชสื่อเอกสารจริง เนื่องจากสื่อเอกสารจริงชวย

ใหผูเรียนไดเรียนเนื้อหาท่ีเปนเรื่องใกลตัว เปนเรื่องท่ีตนสนใจ สามารถใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูท่ี

หลากหลาย ผูเรียนสามารถเขาใจเนื้อหาไดมากยิ่งข้ึน ทัศนคติท่ีดีตอการเรียนภาษาอังกฤษของผูเรียน

ยอมเพ่ิมมากข้ึนตามลําดับ ท้ังเปนการสงเสริมใหผูเรียนนําทักษะความรูท่ีไดไปใชในชีวิตประจําวัน

ตอไป   
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

       การวิจัยเรื่อง การใชสื่อเอกสารจริงเพ่ือพัฒนาความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษสําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามลําดับข้ันตอนดังตอไปนี้  

        3.1 กําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง  

 3.2 กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการศึกษา   

 3.3 สรางเครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควา 

 3.4 ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล  

 3.5 วิเคราะหขอมูลและสถิติ  

  

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

 3.1.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัย   

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนมัธยม  

วัดศรีจันทรประดิษฐ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานการศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 

ท่ีเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ23102) ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 8 หองเรียน 

รวมท้ังสิ้น 230 คน ท่ีไดรับการจัดหองเรียนแบบคละความสามารถ ซ่ึงประกอบดวยนักเรียนท่ีมีระดับ

ความสามารถทางการเรียนในระดับสูง ปานกลางและต่ํา 

 3.1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

           กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/1 จํานวน 30 คน โรงเรียนมัธยม           

วัดศรีจันทรประดิษฐ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานการศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 ท่ีเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ23102) ซ่ึงไดมาโดยการ    

สุมอยางงาย (simple random sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยการสุม ดวยวิธีการจับสลากมา 

1 หองเรียน จากจํานวน 8 หองเรียน  
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3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

          เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 

 1) แผนการจัดการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานของกลุมทดลอง ซ่ึงกําหนดให 

จัดการสอนอานภาษาอังกฤษโดยใชสื่อเอกสารจริง จํานวน 7 แผน แผนละ 3 คาบ รวม 21 คาบ    

 2) แบบทดสอบวัดความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ ประเภทปรนัยชนิด

เลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ใชทดสอบกอนและหลังการทดลอง 

 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนตอการใชสื่อเอกสารจริงในการสอนอาน

ภาษาอังกฤษ แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 12 ขอ และคําถามปลายเปดเพ่ือให

ผูเรียนแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม จํานวน 1 ขอ รวมท้ังสิ้น 13 ขอ ใชสอบถามความคิดเห็นของ

นักเรียนหลังการทดลอง 

 ผูวิจัยมีข้ันตอนในการดําเนินการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

 3.2.1. การสรางแผนการจัดการเรียนรูตามแนวการสอนอานเพ่ือการสื่อสาร   

          ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

1) ศึกษา วิสัยทัศน  หลักการ สมรรถนะสําคัญของผู เรียนและคุณลักษณะ          

อันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรกลุมสาระ     

การเรียนรูภาษาตางประเทศ มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด ขอบขายเนื้อหาสาระแกนกลาง การวัดผล

ประเมินผล การเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

พุทธศักราช 2551 

2) ศึกษาคุณภาพผูเรียน ขอบขายการประเมินความสามารถในการอาน คิด

วิเคราะหรวมท้ังคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 แลวนํามา

วิเคราะหสาระท่ีปรากฏในดานทักษะการอาน   

3) ศึกษาทฤษฏี หลักการสอนอานตามแนวการสอนเพ่ือการสื่อสาร และวิธีการสราง

แผนการจัดการเรียนรูการสอนอานภาษาอังกฤษตามแนวการสอนอานเพ่ือการสื่อสารโดยใชสื่อ

เอกสารจริง จากเอกสารประกอบการสอน หนังสือและผลงานการวิจัย 

4) ศึกษาและเลือกเนื้อหาท่ีใชในการสอนอานภาษาอังกฤษจากสื่อเอกสารจริง         

ซ่ึงเนื้อหาท่ีใชในการทดลองครั้งนี้ไดมาจากการคัดเลือกเนื้อหาจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย เชน

หนังสือพิมพ  สื่อจริงท่ีพบในชีวิตประจําวัน ตัวอยางเชน ขอมูลท่ีไดจากขางกลองผลิตภัณฑสินคา 

ปายประกาศตามสถานท่ีตางๆ และสื่อออนไลนทางอินเทอรเน็ต ไดแก ปายประกาศและปาย

สัญลักษณ พยากรณอากาศ ฉลากสินคา วิธีปรุงอาหาร ประกาศรับสมัครงาน จดหมายสมัครงาน 
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และขาวภาษาอังกฤษ โดยคัดเลือกความยากงายของคําศัพท สํานวน โครงสรางของประโยค ภาษา

และความนาสนใจของบทอานใหเหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา        

ปท่ี 3 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทรประดิษฐ 

5) กําหนดสาระสําคัญ จุดประสงคการเรียนรู มาตรฐาน ตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของกับ

ทักษะการอาน โดยกําหนดใหสอดคลองและเหมาะสมกับเนื้อหาของเอกสารจริงแตละประเภท          

ท่ีคัดเลือกมา และสามารถวัดความสามารถในดานการจํา เขาใจ ประยุกตใช วิเคราะห ประเมินคา 

และสรางสรรค 

6) นําเนื้อหาท่ีคัดเลือกแลวนําเสนอประธานและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ

ผูเชี่ยวชาญการสอนภาษาอังกฤษตามลําดับ เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหา ระดับความยาก

งาย ความสอดคลองของจุดประสงคและปรับปรุงแกไขตามท่ีประธานและกรรมการควบคุม

วิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญเสนอแนะ  

7) ศึกษาและสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อเอกสารจริง จํานวน 7 แผน ซ่ึงแตละ

แผนการจัดการเรียนรูประกอบดวยหัวขอดังนี้ 

     (1) สาระสําคัญ 

     (2) มาตรฐานและตัวชี้วัด 

     (3) เนื้อหาจากเอกสารจริง 

     (4) กําหนดจุดประสงคการเรียนรู  

     (5) กิจกรรมการจัดการเรียนรู ผูวิจัยกําหนดข้ันตอนการจัดการเรียนรูโดยใช

สื่อเอกสารจริง โดยยึดหลักการและแนวคิดในการจัดกิจกรรมการสอนอานตามแนวการสอนอานเพ่ือ

การสื่อสารของ สุมิตรา อังวัฒนกุล (2540, หนา178-179) ซ่ึงมีข้ันตอนดังนี้  

       ก. กิจกรรมกอนการอาน (pre-reading activities) เปนข้ันตอนท่ีกระตุน

ให ผูเรียนมีความสนใจ ใครรูในเนื้อหา เตรียมตัวผูเรียนและปูพ้ืนความรูใหมีความพรอมในเรื่องท่ี        

จะอาน เชน ความหมายของคําศัพท โครงสรางประโยค รูปแบบและลีลาการเขียนของผูเขียน               

ตัวอยางกิจกรรมในข้ันนี้ ไดแก 

  ก) ตั้งคําถามจากสิ่งท่ีเห็นในสื่อเอกสารจริง  

        ข) คาดคะเนเรื่องท่ีอาน เปนการกระตุนใหผูเรียนคิดถึงความรูเดิมแลว

นํามาสัมพันธกับเรื่องท่ีอาน การคาดคะเนอาจจะผิดหรือถูกก็ได 

                       ค) เดาความหมายของคําศัพทจากบริบท โดยดูจากประโยคขางเคียง

หรือจากรูปภาพ การแสดงทาทาง ทบทวนคําศัพทเพ่ือเตรียมผูเรียนในกิจกรรมระหวางการอาน 

                    ข. กิจกรรมระหวางการอาน (while-reading activities) เปนข้ันตอน         

ท่ีใหผูเรียน ทําความเขาใจลีลาภาษาของผูเขียน โครงสรางและเนื้อหาท่ีอาน การสอนในข้ันนี้เปนการสอน
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ท่ีมุงใหผูเรียนสื่อความหมายจากสิ่งท่ีอาน โดยใหผูเรียนทราบกอนวาจุดมุงหมายในการอานคืออะไร 

แลวจึงใหผูเรียนหาขอมูลตางๆ ตามจุดมุงหมายท่ีกําหนดไวโดยใชเทคนิคการอานแบบตางๆ เชน อาน

แบบกวาดตา อานแบบหารายละเอียด กิจกรรมในข้ันตอนนี้ ไดแก 

                                       ก) ลําดับเรื่องโดยตัดเรื่องออกเปนสวนๆ (strip story) อาจจะเปน

ยอหนาหรือประโยคก็ได แลวใหผูเรียนในกลุมชวยกันลําดับขอความ 

         ข) เขียนแผนผังโยงความสัมพันธของเนื้อเรื่อง (semantic mapping)  

         ค) เติมขอความลงไปในแผนผังของเนื้อเรื่อง (graphic organizer) 

                   ง) ตอบคําถามจากสิ่งท่ีอาน 

                                   จ) เลาเรื่องโดยสรุป 

       ค. กิจกรรมหลังการอาน (post-reading activities) เปนข้ันตอนท่ีสราง

ข้ึนเพ่ือเปนการตรวจสอบความเขาใจของผูเรียน กิจกรรมท่ีทําจะเนนการศึกษาคนควาเพ่ิมเติมการ

ถายโอนความรูท่ีไดจากการอานไปสูทักษะอ่ืนๆ เชน ทักษะการพูด หรือทักษะการเขียน โดยมุงเนนให

ผูเรียนใชสํานวนภาษาของตนเอง กิจกรรมในข้ันตอนนี้ ไดแก 

ก) การแสดงบทบาทสมมุต ิ

ข) การเขียนแผนผังความคิด เขียนเรื่องหรือเขียนตอบโต เชน เขียน

จดหมาย เขียนบทสนทนา เขียนแบบฟอรมสมัครงาน วาดรูป เปนตน  

ค) การพูดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีอาน การศึกษาคนควา

เพ่ิมเติมพรอมท้ังการนําเสนอในรูปแบบตางๆ เชนการพูด การเขียน  

 7) นําแผนการจัดการเรียนรูเสนอผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 5 

ทาน ตรวจสอบหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ความสอดคลองของจุดประสงค (IOC) ไดคาความ

สอดคลองของจุดประสงคระหวาง 0.8-1 (ดูภาคผนวก ข) เพ่ือพิจารณาความถูกตองเหมาะสมของ

เนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนรูแลวปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 

 8) นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ และปรับปรุงแกไข

ขอบกพรองแลวนําไปทดลองสอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/3 จํานวน 30 คน ท่ีเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ23101) ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทรประดิษฐ 

ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง เพ่ือหาขอบกพรองของกิจกรรมและเวลาท่ีเหมาะสมในการจัดการเรียนรู แลว

นําไปปรับปรุงแกไขอีกครั้ง กอนนําไปทดลองกับกลุมตัวอยาง ดังตารางรายละเอียดสาระการเรียนรูใน

ตาราง 3 
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ตาราง 3 สาระการเรียนรู รายวิชาภาษาอังกฤษ อ23102 หนวยการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง Reading for 

daily life. 

แผนการเรียนรูท่ี หัวขอ / เอกสารจริง แหลงท่ีมา 

1. signs and symbols            1. ปายสัญลักษณตามสถานท่ีตางๆ  

  
  

2. http:// www.google.co.th/search?q=sign 

and notice 

2. weather forecast         1.หนังสือพิมพ The Nation 

    2.http://www.tmd.go.th  

3. labels  
1. ฉลากผลิตภัณฑลางหนา Tea Tree Facial 

Foam 

    2.http://www.google.co.th/search?q=Label 

4. recipe                          1.Students weekly magazine 

    2. www.esolcourse.com 

5. job advertisement           1.หนังสือพิมพ The Nation 

    2. http://classifieds.bangkokpost.com 

6. application letter              1.จดหมายสมัครงาน 

    2. http://jobsearch.about.com 

7. news   1.หนังสือพิมพ The Nation 

    2.http:// www.students. weekly.com  

 

 3.2.2 แบบทดสอบวัดความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ มีข้ันตอนในการออกแบบและหา

คุณภาพของแบบทดสอบดังนี้   

1) ศึกษาการสรางแบบทดสอบจากหนังสือ การทดสอบและการประเมินผลการเรียน  

การสอนภาษาอังกฤษ (อัจฉรา วงศโสธร, 2539) การทดสอบและประเมินผลทางภาษา (สําอาง หิรัญบูรณะ, 

2542) การพัฒนาแบบทดสอบและขอสอบภาษาอังกฤษใหเปนมาตรฐาน (อัจฉรา วงศโสธร, 2543) 

ทฤษฏีการทดสอบแบบดั้งเดิม (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552 ) การประเมินผลและการสรางแบบทดสอบ     

http://www.google.co.th/search?q=sign
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(สมบุญ ภูนวล , 2523) แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2552, หนา 36-40) แลวประมวลความคิดเพ่ือ

นํามาประยุกตใชในการออกแบบ แบบทดสอบ  

2) ศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ปพุทธศักราช 2551 ท่ีเก่ียวของกับทักษะการอาน 

เนื้อหา และจุดประสงคของเนื้อหาท่ีใชในการทดลองเพ่ือนําไปใชในการสรางแบบทดสอบ  

3) ศึกษารายละเอียดและคัดเลือกบทอานเพ่ือสรางแบบทดสอบใหครอบคลุม

ความสามารถในการอานท่ีตองการพัฒนา โดยใหมีระดับความยากงาย ของคําศัพท และโครงสราง

ทางภาษาในระดับเดียวกับบทอานท่ีใชในการจัดการเรียนรูตามแผนการเรียนรูท่ีสรางไว 

4) จัดทําแบบทดสอบวัดความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ เปนขอสอบปรนัย

ประเภท 4 ตัวเลือก จํานวน 70 ขอ โดยใหสอดคลองและครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรู เพ่ือใหได

ขอสอบท่ีมีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา  

5) นําแบบทดสอบวัดความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ ท่ีผูวิจัยออกแบบนําเสนอ

ประธานและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 5 ทาน 

ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา โดยใชดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวางขอสอบกับจุดประสงคการ

เรียนรูโดยพิจารณาขอคําถาม มีความสอดคลองกับจุดประสงคหรือไม ซ่ึงใชเกณฑในการพิจารณาดังนี้  

  คะแนน + 1 สําหรับขอทดสอบท่ีแนใจวาสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

  คะแนน    0 สําหรับขอทดสอบท่ีไมแนใจวาสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู

หรือไม 

  คะแนน -  1 สําหรับขอทดสอบท่ีแนใจวาไมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

 แลวนําคาการพิจารณาของผู เชี่ยวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษ มาหาคาดัชนีความ

สอดคลอง (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ, 2539, หนา 248) ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยคัดเลือกขอสอบ

ท่ีมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00 (ดูตาราง 1 ภาคผนวก ค) แลวนําขอเสนอแนะและ

คําแนะนําตางๆ มาปรับปรุงแกไข  

6) นําแบบทดสอบวัดความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษไปทดลองกับนักเรียน    

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/3 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทรประดิษฐ จํานวน 30 คน ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง 

7) นําผลการทดสอบวัดความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ ไปวิเคราะห เพ่ือหาคา

ความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r)  

8) คัดเลือกแบบทดสอบเฉพาะขอท่ีมีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.20 – 0.80 และมี

คาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต 0.20 ข้ึนไป ซ่ึงในแบบทดสอบฉบับนี้มีคาความยากงาย (p) ระหวาง0.27-0.67 
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และมีคาอํานาจจําแนก (r) อยูท่ี 0.20-0.87 (ดูตาราง 2 ภาคผนวก ค) โดยครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรู 

จํานวน 30 ขอ  

                     9) นําแบบทดสอบท่ีคัดเลือกแลวไปคํานวณหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบท้ังฉบับ 

โดยใชสูตร KR-20 คูเดอร – ริชารดสัน (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 90) ไดคาความเชื่อม่ันของ

แบบทดสอบท้ังฉบับเทากับ 0.82 (ดูภาคผนวก ค) 

 3.2.3 แบบสอบถามความคิดเห็นตอการใชสื่อเอกสารจริงในการสอนอานภาษาอังกฤษ   

แบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดบั จํานวน 1 ฉบับ 12 ขอ และเปนแบบปลายเปดเพ่ือเปดโอกาส 

ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมและเปนขอมูลในการอภิปรายผล 1ขอ รวมท้ังสิ้น 13 ขอ โดยมี

ข้ันตอนการสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือ ดังตอไปนี้ 

 1) ศึกษาการสราง และการหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการสรางแบบสอบถามจาก

งานวิจัยตางๆ 

 2) สรางแบบสอบถามความคิดเห็นตอการใชสื่อเอกสารจริงโดยสรางขอคําถามโดย

ใชมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ของลิเคิรด (Likert) ซ่ึงขอคําถามในแบบสอบถามเปนขอคําถามท่ี

ถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการใชสื่อเอกสารจริงในการสอนอานภาษาอังกฤษ โดยกําหนด

เปน 3 ดาน ไดแกดานสื่อเอกสารจริง ดานกิจกรรมการจัดการเรียนรู และดานประโยชนและการ

นําไปใช ซ่ึงประกอบดวยขอคําถามท้ังเชิงบวกและเชิงลบ โดยสรางท้ังหมดจํานวน 15 ขอ โดยมีเกณฑ

ในการใหคะแนน ดังนี้ 

 ถาขอความนั้นแสดงความคิดเห็นหรือการกระทําในเชิงบวก (positive) จะใหคะแนน

ดังนี้ 

 เห็นดวยอยางยิ่ง  ใหคะแนน  5 คะแนน 

 เห็นดวย            ใหคะแนน 4 คะแนน 

 ไมแนใจ   ใหคะแนน 3 คะแนน 

 ไมเห็นดวย  ใหคะแนน 2  คะแนน 

 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ใหคะแนน 1  คะแนน 

  ถาขอความนั้นแสดงความคิดเห็นหรือการกระทําในเชิงลบ (negative) จะให

คะแนนดังนี้ 

 เห็นดวยอยางยิ่ง ใหคะแนน  1 คะแนน 

 เห็นดวย  ใหคะแนน 2 คะแนน 

 ไมแนใจ  ใหคะแนน 3 คะแนน 

 ไมเห็นดวย  ใหคะแนน 4 คะแนน 

 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ใหคะแนน 5 คะแนน 
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พิจารณาการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนตอการใชสื่อเอกสารจริงในการสอนอานภาษาอังกฤษ

สามารถแปลผลโดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยของคะแนนจากขอความท้ังเชิงบวกและเชิงลบโดยแปล

ความตามเกณฑของ บุญชู ศรีสะอาด (2535, หนา 100) ดังนี้ 

          คาเฉลี่ยระหวาง 4.51-5.00 แปลผลวา นักเรียนมีความคิดเห็นอยูระดับพึงพอใจมากท่ีสุด 

          คาเฉลี่ยระหวาง 3.51-4.50 แปลผลวา นักเรียนมีความคิดเห็นอยูระดับพึงพอใจมาก 

          คาเฉลี่ยระหวาง 2.51-3.50 แปลผลวา นักเรียนมีความคิดเห็นอยูระดับพึงพอใจปานกลาง 

          คาเฉลี่ยระหวาง 1.51-2.50 แปลผลวา นักเรียนมีความคิดเห็นอยูระดับพึงพอใจนอย 

          คาเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.50 แปลผลวา นักเรียนมีความคิดเห็นอยูระดับพึงพอใจนอยท่ีสุด 

                     3) นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนนําเสนอประธานและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ

ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบเพ่ือพิจารณารูปแบบภาษาและความเท่ียงตรงของจุดประสงค 

(IOC) คัดเลือกขอท่ีมีคามากกวาหรือเทากับ 0.50 ข้ึนไปจํานวน 12 ขอซ่ึงในแบบสอบถามฉบับนี้มีคา 

IOC อยูระหวาง 1.00 (ดูตาราง1ภาคผนวก ง) 

                     4) นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะและคําแนะนําของ

ผูเชี่ยวชาญ จัดพิมพแบบสอบถามความคิดเห็นตามองคประกอบท่ีกําหนดไว นําแบบสอบถาม    

ความคิดเห็นไปสอบถามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/3 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทรประดิษฐ ท่ีไมใช

กลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพ่ือหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยใชคาสัมประสิทธิ์

แอลฟา (𝛼-coefficient) ตามวิธี Cronbach ไดคาความเชื่อม่ัน (𝛼) เทากับ 0.74 (ดูภาคผนวก ง) 

และนําแบบสอบถามไปสอบถามนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมลู  

 

 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย เรื่องการใชสื่อเอกสารจริง เพ่ือพัฒนาความ

เขาใจในการอานภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยมีเนื้อหาดังนี้ หนวยการเรียนรู

ท่ี 2 เรื่อง Reading for daily life. ประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 7 แผน โดยมีเนื้อหาท่ี

กําหนดไวดังตอไปนี้ การอานปายประกาศและปายสัญลักษณ พยากรณอากาศ ฉลากผลิตภัณฑสินคา 

วิธีปรุงอาหาร ประกาศรับสมัครงาน จดหมายสมัครงาน และการอานขาวภาษาอังกฤษ โดยทดสอบ 

วัดความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษกอนและหลังการใชสื่อเอกสารจริง ซ่ึงการวิจัยครั้งนี้เปนการ

วิจัยก่ึงทดลอง (quasi - experimental research) โดยดําเนินการทดลองตามแบบแผน แบบกลุมเดียว

ทดสอบกอนและหลัง (one group pretest posttest design) รูปแบบการทดลองเขียนเปนแผนภูมิไดดังนี้ 

(พวงรัตน ทวีรัตน, 2551, หนา 60) 
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ตาราง 4 แบบแผนการทดลอง 

         สอบกอนเรียน                             ทดลอง                               สอบหลงัเรียน                     

                T1                                       X                                        T2 

 

สัญลักษณท่ีใชในการทดลอง 

  X      หมายถึง   การใชสื่อเอกสารจริงในการสอนอานภาษาอังกฤษ 

  T1     หมายถึง   การทดสอบกอนเรียน  

  T2     หมายถึง   การทดสอบหลังเรียน 

 ผูวิจัยดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/1  

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทรประดิษฐ  ท่ีเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน อ23102 ในภาคเรียนท่ี 2 

ปการศึกษา 2555 โดยผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย ตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 

 3.3.1 ผูวิจัยติดตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เพ่ือทําหนังสือขอ

อนุญาตดําเนินการวิจัย ไปยังผู อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทรประดิษฐ        

อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  

 3.3.2 ผูวิจัยขอเขาพบผูบริหารโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทรประดิษฐ เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงคใน

การเก็บรวบรวมขอมูล ตลอดจนขอความรวมมือในการวิจัย 

 3.3.3 การดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยาง โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

1) กอนการทดลอง ผู วิจัยทําการทดสอบกอนเรียน โดยใหกลุมทดลองทํา

แบบทดสอบวัดความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ โดยถือเอาคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบ

นั้นเปนคะแนนกอนการทดลอง 

2) ทําการทดลอง โดยการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อเอกสารจริงในการสอนอาน        

ภาษาอังกฤษตามแผนการจัดการเรียนรู ซ่ึงผูวิจัยเปนผูดูแลและดําเนินการสอนดวยตนเองตลอดการ

ทดลองเปนเวลา 7 สัปดาห สัปดาหละ 3 คาบ รวมเวลาในการทดลองสอน 21 คาบ โดยไมนับรวม

การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 2 คาบ รวมท้ังสิ้น 23 คาบ ดังรายละเอียด 
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ตาราง 5 สาระการเรียนรู หนวยการเรียนรูท่ี2 เรื่อง Reading for daily life. รายวิชาภาษาอังกฤษ

พ้ืนฐาน (อ23102) ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนมัธยม         

วัดศรีจันทรประดิษฐ จํานวน 21 คาบ 

 

    มาตรฐาน และตัวชี้วัด  สาระการเรยีนรู จํานวนคาบเรียน 

สาระท่ี 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต 1.1 เขาใจและตีความ

เรื่องท่ีฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ

และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 

ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ต 1.1.1 ปฏิบัติตามคํา

ขอรอง คําแนะนํา คําชี้แจง และ

คําอธิบายท่ีฟงและอาน 

มาตรฐาน ต 1.1.3 ระบุและเขียนสื่อท่ี

ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ ให

สัมพันธกับประโยค และขอความท่ีฟง

หรืออาน  

มาตรฐาน ต 1.1.4 เลือก/ระบ ุ   

หัวขอเรื่อง ใจความสําคัญ รายละเอียด

สนับสนุน และแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกับเรื่องท่ีฟงและอานจากสื่อ

ประเภทตางๆ พรอมท้ังใหเหตุผลและ

ยกตัวอยางประกอบ 

 

 

1. การอานปายประกาศและ

สัญลักษณ  

2. การอานพยากรณอากาศ 

3. การอานฉลากผลิตภัณฑสินคา 

4. การอานวิธีปรุงอาหาร 

5. การอานประกาศรับสมัครงาน 

6. การอานจดหมายสมัครงาน 

7. การอานขาวภาษาอังกฤษ 

 

 

 

3 

            

           3 

3 

3 

3 

           3 

3 

 

 

                                                                                              รวม  21  คาบ 
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  3) หลังการทดลอง ผูวิจัยทําการทดสอบหลังเรียน โดยใหกลุมทดลองทําแบบทดสอบ

วัดความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ โดยถือเอาคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบนั้นเปนคะแนน

หลังการทดลอง 

 3.3.4 ผูวิจัยตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ โดยใหคะแนน 

1 คะแนน สําหรับขอท่ีตอบถูก และใหคะแนน 0 คะแนน สําหรับขอท่ีตอบผิด หรือ เลือกตอบมากกวา 1 

ตัวเลือก 

 3.3.5 นําคะแนนจากการทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน มาเปรียบเทียบ และตรวจสอบ

สมมติฐานท่ีตั้งไว  

 3.3.6 นักเรียนตอบแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อเอกสารจริง

ในการสอนอานภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทรประดิษฐ  

 3.3.7 นําขอมูลท่ีไดจากการทดลองไปทําการวิเคราะหหาคาทางสถิติและแปรผลตามเกณฑ

ท่ีกําหนดไว 

 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 

 

 ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากการทดลอง ไปวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

 3.4.1 สถิติท่ีใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  

 1) แบบทดสอบวัดความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ 

     (1) คาความเท่ียงตรง ของแบบทดสอบวัดความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ 

โดยใช สูตรดัชนีคาความสอดคลอง IOC ดังนี้ (พวงรัตน ทวีรัตน, 2543, หนา 117)   

     (2) คาความยากงาย (Difficulty) ของแบบทดสอบโดยใชสูตรหาคาความยากงาย 

(P) ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 85) 

     (3) คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ  

โดยใชสูตรของ Discrimination Index B (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 90) 

                        (4) คาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบทดสอบวัดความเขาใจในการอาน

ภาษาอังกฤษ โดยใชสูตร KR -20 ของ คูเดอร – ริชารดสัน (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, 90) 

                   2) แบบสอบถามความคิดเห็นตอการใชสื่อเอกสารจริงในการสอนอานภาษาอังกฤษ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยหาคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับ โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา         

(𝛼-coefficient) ตามวิธี Cronbach ซ่ึงเหมาะสมกับเครื่องมือท่ีเปนแบบมาตราสวนประมาณคา        

(บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 99)  
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 3.4.2 สถิติในการทดสอบสมมุติฐาน  

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกใชสถิติเพ่ือทดสอบสมมุติฐานดังนี้  

          1) เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ กอน

และหลังการทดลอง ของกลุมทดลองเดียวกัน โดยใชวิธีการทดสอบคาที t-test for dependent 

sample (พวงรัตน ทวีรัตน, 2543, หนา 160-162) 

            2) ตรวจสอบความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี 3 โรงเรียนมัธยม           

วัดศรีจันทรประดิษฐ ตอการใชสื่อเอกสารจริงในการสอนอานภาษาอังกฤษ โดยวิธีการหาคาเฉลี่ยและ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําไปแปลผล ตามเกณฑของ บุญชม ศรีสะอาด (2535, หนา 100) ท่ีตั้ง

ไว ดังนี้ 

       คาเฉลี่ยระหวาง 4.51-5.00 แปลผลวา นักเรียนมีความคิดเห็นอยูระดับพึงพอใจมากท่ีสุด 

       คาเฉลี่ยระหวาง 3.51-4.50 แปลผลวา นักเรียนมีความคิดเห็นอยูระดับพึงพอใจมาก 

       คาเฉลี่ยระหวาง 2.51-3.50 แปลผลวา นักเรียนมีความคิดเห็นอยูระดับพึงพอใจปานกลาง 

       คาเฉลี่ยระหวาง 1.51-2.50 แปลผลวา นักเรียนมีความคิดเห็นอยูระดับพึงพอใจนอย 

       คาเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.50 แปลผลวา นักเรียนมีความคิดเห็นอยูระดับพึงพอใจนอยท่ีสุด 

                

3.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

      การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกใชสถิติ ดังนี้ 

 3.5.1 สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 

  1) หาคาดัชนีความสอดคลองระหวางเนื้อหากับจุดประสงคการเรียนรูจาก

แบบทดสอบโดยใชสูตร IOC (พวงรัตน ทวีรัตน, 2543, หนา 117) 

 

  สูตร  

 

  เม่ือ IOC แทน คาดัชนีความสอดคลองของขอสอบกับจุดประสงค                                                      

กับเนื้อหาหรือระหวางขอสอบกับจุดประสงค 

                 แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญท้ังหมด 

         N    แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญท้ังหมด 

 

N
R

IOC ∑=

∑R
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  2) หาคาความยากงาย และคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดความเขาใจ       

ในการอานภาษาอังกฤษ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 90) 

 (1) หาคาความยากงายของขอสอบ 

 สูตร         p = fu + fl
𝑁ℎ + 𝑁l

 

         

เม่ือ  𝑝𝑝   แทน   ระดับความยากงายของแบบทดสอบ 
           fuP    แทน   จํานวนผูตอบถูกในกลุมสูง 
 flP     แทน  จํานวนผูตอบถูกในกลุมต่ํา 

 𝑁ℎ   แทน  จํานวนนักเรียนท้ังหมดในกลุมสูง 

         𝑁lP   แทน  จํานวนนักเรียนท้ังหมดในกลุมต่ํา 

  เกณฑขอบเขตของคาความยากงาย (p) และความหมาย 

 0.80 - 1.00 เปนขอสอบท่ีงายมาก 

 0.06 - 0.79 เปนขอสอบท่ีคอนขางงาย (ใชได) 

 0.40 - 0.59 เปนขอสอบท่ีงายพอเหมาะ (ใชไดดี) 

 0.20 - 0.39 เปนขอสอบท่ีคอนขางยาก (ใชได) 

 0.00 - 0.19 เปนขอสอบท่ียากมาก 

  (2) หาคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ  

    

 สูตร             r = fu− fl
𝑁ℎ 

     

 

  เม่ือ  r     แทน  คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ 
                 fuP      แทน  จํานวนผูตอบถูกในกลุมสูง 
                flP       แทน  จํานวนผูตอบถูกในกลุมต่ํา 

            𝑁ℎ     แทน  จํานวนนักเรียนท้ังหมดในกลุมสูง 

เกณฑขอบเขตของ r และความหมาย 

   0.40 ข้ึนไป คาอํานาจจําแนกสูง คุณภาพของขอสอบดีมาก  

   0.30 - 0.39 คาอํานาจจําแนกปานกลาง คุณภาพของขอสอบดีพอสมควร 

   0.20 – 0.29 คาอํานาจจําแนกคอนขางต่ํา คุณภาพของขอสอบพอใชได 

   0.00 – 0.19 คาอํานาจจําแนกต่ํา คุณภาพของขอสอบไมควรนํามาใช 
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     (3) หาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ วัดความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ 

โดยใชสูตร KR-20 ของ คูเดอร – ริชารดสัน (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 90) 

 สูตร KR – 20 

 

    rtt = 𝐾
𝐾−1

�1 − ∑𝑝𝑞
𝑠2
�   

   

เม่ือ  rtt        แทน  คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 

       K      แทน จํานวนขอสอบ 

         P      แทน สัดสวนของคนตอบถูกในแตละขอ 

              q       แทน สัดสวนของคนตอบผิดในแตละขอ = 1 – p 

        s2      แทน ความแปรปรวนของคะแนนท้ังฉบับ 

  

  (4) หาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนตอการใชสื่อ

เอกสารจริง โดยใชการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 90) 

 สูตรการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา 

 

    ∝ =  𝑘
𝑘−1

 �1 −  ∑𝑆𝑖
2

𝑆𝑡2
�  

  

       เม่ือ  ∝     แทน   คาสัมประสิทธความเชื่อม่ัน 

     K      แทน   จํานวนขอของเครื่องมือวัด 

   ∑𝑆𝑖2      แทน   ผลรวมของความแปรปรวนของแตละขอ 

   𝑆𝑡2        แทน   ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

 3.5.2 สถิติพ้ืนฐาน 

  1) คารอยละ (percentage) โดยใชสูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 104) 

 

  สูตร P   = 𝑓
𝑁

 × 100 

 

  เม่ือ   P    แทน   รอยละ 

                 𝑓    แทน  ความถ่ีท่ีตองการแปลงใหเปนรอยละ 

           𝑁    แทน  จํานวนความถ่ีท้ังหมด 
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         2) หาคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน (mean) โดยคํานวณ 

จากสูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 105) 

 

           สูตร �̅�  =   ∑𝑥
𝑁

 

 

 เม่ือ     �̅�     แทน  คาเฉลี่ย 

                 ∑𝑥    แทน  ผลรวมคะแนนท้ังหมดในกลุม 

                                         𝑁       แทน  จํานวนนักเรียนท้ังหมดในกลุม 

 3) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) โดยใชสูตรของ                 

บุญชม ศรีสะอาด (2535, หนา 103)   

 สูตร    S.D. =   �𝑁∑𝑥2−(∑𝑥)2

𝑁(𝑁−1)
 

 เม่ือ S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

      ∑𝑥     แทน ผลรวม 

               𝑥      แทน คะแนนแตละตัว   

                            𝑁      แทน จํานวนคะแนนในกลุม 

 3.5.3 สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมุติฐาน  

 1) เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ          

กอนเรียนและหลังเรียนของกลุมทดลองเดียวกัน โดยใชวิธีการทดสอบคาที t-test for dependent 

sample (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 112) ดังนี้ 

 สูตร  t =   ∑𝐷

�𝑛∑𝐷2−(∑𝐷)2
𝑛−1

 

               เม่ือ  t   แทน คาสถิติท่ีใชเปรียบเทียบกับคาวิกฤต เพ่ือทราบความมีนัยสําคัญ 

                           𝐷   แทน คาผลตางระหวางคูคะแนน 

        𝑁   แทน จํานวนนักเรียนท้ังหมดในกลุมตัวอยาง 
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  2) ตรวจสอบความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ตอการใชสื่อเอกสาร

จริงในการสอนอานภาษาอังกฤษ โดยใชวิธีการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวเปรียบเทียบ

กับเกณฑท่ีตั้งไว ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 105)  

 

 สูตร       �̅�  =   ∑𝑥
𝑁

 

 เม่ือ �̅�     แทน  คาเฉลี่ย 

      ∑𝑥   แทน  ผลรวมคะแนนท้ังหมดในกลุม 

       𝑁     แทน จํานวนนักเรียนท้ังหมดในกลุม 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

                                          บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

         การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาการใชสื่อเอกสารจริงเพ่ือพัฒนาความเขาใจในการอาน

ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทรประดิษฐ อําเภอเมือง 

จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 30 คน ท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ23102) ภาคเรียนท่ี 2      

ปการศึกษา 2555 ใชเวลาในการทดลองสอน เปนเวลา 7 สัปดาห สัปดาหละ 3 คาบ จํานวน 21 คาบ 

และเวลาในการทดสอบกอนและหลังการทดลอง จํานวน 2 คาบ รวมเวลาในการทดลองท้ังสิ้น      

23 คาบ ผูวิจัยขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 

            4.1 สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
            4.2 การวิเคราะหขอมูล  

            4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 

                                                                                                                             

4.1 สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

        ผูวิจัยกําหนดสัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี ้
            n     แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

            X �   แทน คาเฉลี่ย 
            S.D.  แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
            ∑D   แทน ผลรวมความตางของคูคะแนน 
            ∑D 2  แทน ผลรวมกําลังสองของความตางของคูคะแนน 
            t      แทน คาสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน 
            **     แทน ความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01  
 

4.2 การวิเคราะหขอมูล 

        การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดแบงข้ันตอนการวิเคราะหออกเปน 2 ตอน ดังนี ้
         4.2.1 การเปรียบเทียบคะแนนความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและ

หลังการทดลอง โดยใช t-test for dependent sample 

        4.2.2 การวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการใชสื่อเอกสารจริงในการสอนอาน

ภาษาอังกฤษหลังการทดลอง 
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4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 

        ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลและเสนอผลการวิจัยตามลําดับดังตอไปนี้ 
         4.3.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยใช     

สื่อเอกสารจริงกอนและหลังการทดลอง โดยใช t-test for dependent sample และแสดงผล      

ในรูปตาราง ดังตอไปนี้ 

ตาราง 6 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษโดยใชสื่อเอกสารจริง      

ของนักเรียนกอนและหลังการทดลอง  

กลุมตัวอยาง กอนการทดลอง หลังการทดลอง ผลตาง t 

n X  S.D X  S.D D t 

30 12.90 2.52 17.36 4.75 4.46 **8.55 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

        จากตาราง 6 พบวา คะแนนความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   

ปท่ี 3 ท่ีใชสื่อเอกสารจริงในการสอนอานภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังนี้ คะแนนเฉลี่ยกอนการทดลองเปน 12.90 คะแนน สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานอยูท่ี 2.52 และคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองเปน 17.36 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู

ท่ี 4.75 มีคาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 4.46 คิดเปนรอยละ 14.86 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไวในขอท่ี 1 
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        เม่ือพิจารณาคะแนนความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนเปนรายบุคคล พบวา

นักเรียนทุกคนมีคะแนนความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษสูงข้ึนภายหลังการทดลอง   

ตาราง 7 แสดงคะแนนความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการทดลอง  

 

คนท่ี                 กอนการทดลอง                หลังการทดลอง              ผลตาง            ผลตาง2 

                       (30 คะแนน)                       (30 คะแนน)                 (D)                (D 2) 

1                        14                                  17                            3                    9 

2                        14                                  16                            2                    4 

3                        13                                  15                            2                    4 

4                        12                                  14                            2                    4 

5                        11                                  15                            4                    16 

6                        17                                  28                            11                 121 

7                        12                                  17                            5                    25 

8                        11                                  15                            4                    16 

9                        15                                  24                            9                    81                        

10                      16                                  19                            3                     9 

11                      12                                  15                            3                     9 

12                      11                                  14                            3                     9 

13                      12                                  17                            5                    25  

14                      16                                  26                           10                  100 

15                      12                                  15                            3                    9 

16                       8                                   11                           3                    9 

17                      14                                  19                            5                    25 

18                      11                                  19                            8                    64 

19                      11                                  13                            2                    4 

20                      18                                  28                           10                  100 
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ตาราง 7 (ตอ) แสดงคะแนนความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการทดลอง  

 

คนท่ี              กอนการทดลอง                  หลังการทดลอง                 ผลตาง         ผลตาง2 

                     (30 คะแนน)                        (30 คะแนน)                   (D)             (D 2) 

21                            18                            22                              4                 16           

22                            15                            23                              8                 64 

23                            13                            17                              4                 16 

24                            8                              11                              3                 9 

25                            10                            13                              3                 9                   

26                            12                            13                              1                 1  

27                            13                            15                              2                 4                         

28                            13                            16                              3                 9 

29                            11                            12                              1                 1 

30                            14                            22                              8                 64 

รวม                         387                           521                          134                836 

คาเฉลี่ย                   12.90                         17.36                        4.46              27.86 

รอยละ                    43.00                          57.86                       14.86            92.86 

 

        จากตาราง 7 แสดงใหเห็นวา กอนการทดลองนักเรียนมีผลการทดสอบไมผานเกณฑรอยละ 

50  จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 90 โดยมีคะแนนอยูระหวาง 8- 14 คะแนน จํานวนนักเรียนท่ีมีผล

การทดสอบผานเกณฑรอยละ 50 เพียง 7 คน คิดเปนรอยละ 23.33  แตภายหลังการทดลองมีจํานวน

นักเรียนสอบผานเกณฑรอยละ 50 เพ่ิมข้ึนเปน 22 คน คิดเปนรอยละ 73.33 โดยมีคะแนนอยูระหวาง 

15-28 คะแนน จํานวนนักเรียนท่ีไมผานเกณฑรอยละ 50  ลดลงเหลือเพียง 8 คน คิดเปนรอยละ 26.66  

มีคะแนนอยูระหวาง 11-14 คะแนน สูงกวากอนการทดลอง เฉลี่ย 4.46 คะแนน คิดเปนรอยละ 14.86 
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        4.3.2 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการใชสื่อเอกสารจริงในการสอนอาน

ภาษาอังกฤษหลังการทดลอง จากการวิเคราะหผลในตาราง 8 

ตาราง 8 แสดงคาเฉลี่ย ( �̅� ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) จากการตอบแบบสอบถามความ

คิดเห็นของนักเรียนตอการใชสื่อเอกสารจรงิ 

ขอ                            ขอความ                                    �̅�              S.D      แปลผล 

ดานสื่อเอกสารจริง 

1.บทอานมีความหลากหลายนาสนใจ                                4.16            0.59       มาก 

2.บทอานทําใหนักเรียนกระตือรือรนและสนใจ 

ในการอานมากข้ึน                                                      4.30            0.59       มาก    

3.บทอานมีระดับความยากงายเหมาะสม 

กับนักเรียน                                                              4.10            0.66       มาก 

4. *บทอานมีเนื้อหามากเกินไป                                       3.93            0.63       มาก   

ดานกิจกรรมการเรยีนรู 

5. กิจกรรมการอานชวยใหนักเรียนทบทวนความรูเดิม            4.40            0.67       มาก 

6. กิจกรรมการอานชวยใหนักเรียนพัฒนาทักษะดาน 

การอาน                                                                  4.33            0.84       มาก 

7. *กิจกรรมการอานไมเปดโอกาสใหนักเรียน 

แสดงความคิดเห็น                                                      4.30            0.70       มาก 

8.   กิจกรรมการอานมีความหลากหลาย                            4.30            0.74       มาก 

ดานประโยชนและการนําไปใช 

9.*การอานสื่อเอกสารจริงไมชวยพัฒนาความเขาใจ 

ในการอาน                                                                4.13           0.73       มาก  

10.การอานสื่อเอกสารจริงชวยใหนักเรียนคุนเคย 

กับสื่อตางๆในชีวิตประจําวันมากข้ึน                                   4.66           0.47      มากท่ีสุด 

11.การอานสื่อเอกสารจริงทําใหนักเรียนสังเกต               

และอานสื่อตางๆในชีวิตประจําวันมากข้ึน                            4.23            0.97      มาก 

12. *ความรูท่ีไดจากการอานไมมีประโยชนตอการนําไปใช 

ในชีวิตประจําวันของนักเรียน                                           4.33            0.60      มาก 

คาเฉลี่ย                                                                    4.26            0.71      มาก 

หมายเหตุ * หมายถึง ขอคําถามในเชิงลบ 
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        จากตาราง 8 แสดงใหเห็นวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอการใชสื่อเอกสารจริงในการอาน

ภาษาอังกฤษในระดับพึงพอใจมาก โดยมีคะแนนรวมเฉลี่ยรวมท้ังสามดานท่ี  4.26  เม่ือพิจารณา

คะแนนเฉลี่ยรวมรายดาน ปรากฏวา ดานสื่อเอกสารจริงมีคาเฉลี่ยท่ี 3.98 ดานกิจกรรมการจัดการ

เรียนรูมีคาเฉลี่ยท่ี 4.33 และดานประโยชนและการนําไปใชมีคาเฉลี่ยท่ี 4.33 ซ่ึงเปนระดับความพึง

พอใจมากท้ังสามดาน และเม่ือแยกพิจารณาความคิดเห็นของนักเรียนตอการใชสื่อเอกสารจริงเปน

รายขอ พบวานักเรียนใหคะแนนความคิดเห็นในระดับพึงพอใจมาก จํานวน 11ขอ โดยมีคาเฉลี่ย 

3.93-4.33 และคะแนนความคิดเห็นในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด จํานวน 1 ขอ โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.66   

        4.3.3 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการใชสื่อเอกสารจริงในการสอนอาน

ภาษาอังกฤษหลังการทดลองจากแบบสอบถามความคิดเห็น ขอท่ี 13 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม นักเรียนได

แสดงความคิดเห็นไวดังนี้ 

             1) ความคิดเห็นเพ่ิมเติมของนักเรียนตอสื่อเอกสารจริง 

                “การท่ีครูนําสื่อเอกสารจริงมาสอนทําใหหนูสนใจในการเรียนมากข้ึน เพราะ

สามารถนําความรูท่ีครูสอนมาใช ทําใหเรารูเรื่องของปายสัญลักษณตางๆ ท่ีเปนภาษาอังกฤษทําใหได

รูคําศัพทเยอะข้ึน” 

     “สื่อท่ีนํามาสอนชวยดึงดูดความสนใจในการเรียน ไดเห็นของจริงท่ีเขาใชกันใน

ชีวิตประจําวันและนําไปใชในชีวิตประจําวันได” 

     “สื่อเอกสารจริงชวยใหเรียนไดไวในดานคําศัพทรอบตัวมากข้ึน” 

     “เปนเอกสารท่ีอานงาย จัดเปนชุดดีแลว แตนาจะมีคําศัพทพรอมคําแปลอยูใน

เอกสารเพ่ือจะไดจําไดงายข้ึน 

     “เนื้อหาท่ีไดจากสื่อเอกสารจริงทําใหไดความรูท่ีหลากหลายและความรูตางๆ นั้น 

สามารถท่ีจะนําไปใชในชีวิตประจําวันได ยกตัวอยางเชน แบบฟอรมการสมัครงานท่ีเปนภาษาอังกฤษ 

หากเราเจอแบบฟอรมการสมัครงานในรูปแบบภาษาอังกฤษก็จะทําใหเราสามารถรูวาเขาตองการ

คุณสมบัติแบบใด” 

     “สื่อเอกสารจริงทําใหรูความหมายและคุนเคยเอาไปใชในชีวิตจริงได” 

     “ชอบเรื่องการอานวิธีทําอาหารมากไดดูวีดีโอจากอินเทอรเน็ต ทันสมัยดี และ

เปนคําศัพทท่ีไมยากเกินไปเขาใจได” 

 สรุปความคิดเห็นตอสื่อเอกสารจริง นักเรียนรูสึกพึงพอใจตอการใชสื่อเอกสารจริงเพราะ

ชวยกระตุนความสนใจของนักเรียน ชวยพัฒนาคําศัพท สรางความคุนเคยและนําไปใชไดจริงใน

ชีวิตประจําวัน แตยังคงมีปญหาในดานการจดจําคําศัพทใหมๆ อยูบางจึงเสนอแนะใหทําคําศัพทพรอม

คําแปลประกอบการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อเอกสารจริง 
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             2) ความคิดเห็นเพ่ิมเติมของนักเรียนตอกิจกรรมการจัดการเรียนรู 

                “กิจกรรมท่ีทํา ชวยใหเราไดเรียนรูคําศัพท ไดทองจํา ไดศึกษา ไดรูจักปายตางๆ 

ไดอานฉลากสินคา ไดรูคําศัพทท่ีไมรู บางคํารูแลวแตจําไมไดบางแตก็สนุกดีและไดความรูเพ่ิมข้ึนและ

ใชในชีวิตประจําวันไดจริง โดยเฉพาะเรื่องท่ีอานฉลากโฟมลางหนาเพราะอานไดรูเรื่องข้ึน” 

                “กิจกรรมในการเรียนไมเครงเครียด ทําใหเราสนุกสนานไปกับการเรียน ได

ทํางานรวมกันเปนกลุมและทําใหไดความสัมพันธท่ีดีดวย” 

                “เรียนงายมากข้ึน ไมเครียด ไดคําศัพทสนุกดี เฮฮาตอบผิดบางถูกบางแตก็ได

ความรู” 

                “มีกิจกรรมทําใหสนุกและกลาแสดงออกมากข้ึนและนักเรียนท่ีพูดไมคลองก็จะ

กลาพูดและพยายาม ทําใหพูดคลองมากข้ึนเพราะถาพูดไมคลองแลวออกไปพูดก็จะอาย ทําใหตองฝก

พูดมากข้ึน” 

                “กิจกรรมตางๆ ชวยทําใหนักเรียนเรียนรูคําศัพทไดมากข้ึน แตละกิจกรรมทําให

นักเรียนกระตือรือรนในการเรียนและทุกกิจกรรมทําใหนักเรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียน” 

                “ในการเรียนรูปแบบนี้ไดคําศัพท คําแปล การพูด การคิดและการแสดงออกมาก

ข้ึน” 

                “ชอบมากกิจกรรมสนุกดี โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีเปนการแขงขันกันตอบคําถาม 

การจับคูปายสัญลักษณกับประโยค อยากใหจัดไปตลอดเลย” 

                “กิจกรรมในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ อาจารยจะหากิจกรรมตางๆ ท่ีสอดคลอง

กับเนื้อหาท่ีเรียนเพ่ือใหนักเรียนกระตือรือรนในการเรียนและทําใหนักเรียนเขาใจบทเรียนไดมากข้ึน    

ทําใหนักเรียนมีความสุขในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ” 

                “กิจกรรมท่ีทํา ทําใหมีความสนุกและมีความบันเทิง เนื้อหาไมนาเบื่อ และ

กิจกรรมท่ีทําก็ไมไดยากเกินไปหรืองายเกินไป และมีการสอนวิธีการทํากิจกรรมใหเขาใจกอนทําใบ

งานอีกดวย” 

 สรุปความคิดเห็นตอกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนรูสึกพึงพอใจตอกิจกรรมการจัดการเรียนรู 

เพราะเปนกิจกรรมท่ีกระตุนความสนใจของนักเรียน เปดโอกาสใหนักเรียนไดลงมือทํากิจกรรมท่ี

หลากหลาย ไมนาเบื่อและยังแสดงความคิดเห็นวาเนื้อหาทันสมัย เขาใจงายไมยากเกินไป และ

นักเรียนมีความสุข สนุกกับการเรียน 
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             3) ความคิดเห็นเพ่ิมเติมของนักเรียนตอประโยชนและการนําไปใช 

                “จากการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในหองเรียน เราสามารถนําความรูท่ีไดรับไป

ปรับใชในชีวิตประจําวันได และจากการทํากิจกรรมก็สามารถทําใหเราเขาใจบทเรียนไดงายข้ึน         

มีความสุขกับการเรียน” 

                “ทําใหมีความรู มีความม่ันใจในการพูดภาษาอังกฤษและสามารถนําคําศัพท

ภาษาอังกฤษในใบสมัครงานไปใชในชีวิตประจําวันหรือใชในการสมัครงานไดดีข้ึน” 

                 “ทําใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจสามารถท่ีจะนําความรูตางๆ นั้นมาใชใน

ชีวิตประจําวันไดจริง ความรูตางๆ ยังทําใหเรานั้นสามารถท่ีจะนําออกไปใชในสถานท่ีอ่ืนๆ นอกจาก

หองเรียน” 

                “เรียนแลวได ความรู ความสนุก ความคิด” 

                “ไดรูคําศัพทมากข้ึนและไดฝกฝนในการอานภาษาอังกฤษและไดฝกฝนทักษะ

ความคิดและไดมีโอกาสในการพูด” 

                “ไดจับ ไดเห็นสื่อจริงท่ีใชในชีวิตจริง แลวทําใหอยากเรียน เม่ือเรียนแลวก็รูสึกวา

มีความรูและเขาใจคําศัพทมากข้ึน ไดอานและสะกดคําไดดีข้ึน” 

                “เรียนแลวไดรูคําศัพท ไดฝกอาน ไดคิดหาคําตอบ ครูอธิบายใหนักเรียนฟงเขาใจ

แตนักเรียนไมคอยจําคําศัพท ไมถนัดไมคลอง ครูอาจสั่งใหนักเรียนนําพจนานุกรมมาหาความหมาย

ของคําศัพท” 

                “ทําใหมีทักษะในการอานมากข้ึน เขาใจมากข้ึนมีความรูและเอาไปใชได” 

 สรุปความคิดเห็นของนักเรียนตอประโยชนและการนําไปใช นักเรียนรูสึกพึงพอใจมากและ

ตระหนักถึงประโยชนท่ีไดรับจากการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อเอกสารจริงวาเปนสื่อท่ีมีประโยชนชวย

กระตุนความสนใจในการเรียน ชวยพัฒนาคําศัพท พัฒนาทักษะการอานและเปนประโยชนในการ

นําไปใชในชีวิตประจําวัน ถึงแมนักเรียนบางสวนยังมีปญหาในการจดจําคําศัพทคือจดจําคําศัพทไดไม

แมนยําและมีพ้ืนฐานดานการอานไมดีพอ จึงสงผลตอความเขาใจในการอานและผลการทดสอบความ

เขาใจ 

 สรุปความคิดเห็นนักเรียนโดยรวมทุกดาน นักเรียนแสดงความรูสึกพึงพอใจมากตอสื่อ

เอกสารจริง กิจกรรมการจัดการเรียนรูและรูสึกตระหนักถึงประโยชนท่ีไดรับจากการเรียนอาน

ภาษาอังกฤษโดยใชสื่อเอกสารจริง วาเปนสื่อท่ีทันสมัย กระตุนความสนใจในการเรียนของนักเรียน 

เนื้อหาไมยากหรืองายเกินไปไดเรียนรูคําศัพทมากข้ึน และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดมากข้ึน 
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บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษโดยใชสื่อเอกสารจริงสําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทรประดิษฐ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

จํานวน 30 คน โดยมีข้ันตอนในการศึกษา ซ่ึงสามารถสรุปสาระสําคัญ อภิปรายผลการทดลอง และ

ขอเสนอแนะ ดังนี้  

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 5.1.1 วัตถุประสงคของการวิจัย        

 การศึกษาคนควาครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี้ 

          1) เพ่ือเปรียบเทียบความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปท่ี 3 กอนและหลังการใชสื่อเอกสารจริง 

                     2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ตอการใชสื่อเอกสาร

จริงในการสอนอานภาษาอังกฤษหลังการทดลอง  

 5.1.2 สมมติฐานของการวิจัย 

 การศึกษาคนควาครั้งนี้มีสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 

                     ความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชสื่อ

เอกสารจริงสูงกวากอนการทดลอง 

        5.1.3 วิธีดําเนินการทดลอง  
 ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้ 

1) ประชากรและกลุมตัวอยาง 

                           1) ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 อําเภอเมือง 

จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555

จํานวน 8 หองเรียน รวมท้ังสิ้น 230 คน ท่ีไดรับการจัดหองเรียนแบบคละความสามารถ ซ่ึงประกอบดวย

นักเรียนท่ีมีระดับความสามารถทางการเรียนในระดับสูง ปานกลางและต่ํา 

               2) กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/1 จํานวน 30 คน โรงเรียน

มัธยมวัดศรีจันทรประดิษฐ ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 ท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ23102) 
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ซ่ึงไดมาโดยการสุมอยางงาย โดยใชหองเรียนเปนหนวยการสุม ดวยวิธีการจับสลากมา 1 หองเรียน จาก

จํานวน 8 หองเรียน  

          2) เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัย 

         เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 

     1) แผนการจัดการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ23102) ของกลุมทดลอง 

โดยใชการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อเอกสารจริง โดยยึดรูปแบบการสอนอานตามแนวการสอนเพ่ือการ

สื่อสาร จํานวน 1 หนวยการเรียนรู ประกอบดวย 7 แผนการเรียนรู แผนละ 3 คาบ รวม 21 คาบ ดังนี้  

 แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1. signs and symbols. 

 แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2. weather forecast   

 แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3. labels 

                      แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4. recipe     

 แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5. job advertisement                                                            

 แผนการจัดการเรียนรูท่ี 6. application letter 

 แผนการจัดการเรียนรูท่ี 7. news                                         

     2) แบบทดสอบวัดความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ จํานวน 30 ขอ ใชวัด

กอนและหลังการทดลอง 

     3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนตอการใชสื่อเอกสารจริงในการสอน

อานภาษาอังกฤษ จํานวน 12 ขอ และความคิดเห็นเพ่ิมเติม จํานวน 1 ขอ 

                    3) วิธีดําเนินการทดลอง 

 ผูวิจัยดําเนินการทดลองตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1) จัดปฐมนิเทศเพ่ือทําความเขาใจกับนักเรียนถึงวัตถุประสงคของการวิจัย 

วิธีการจัดการเรียนรู และวิธีการประเมินผลการเรียนรู 

2) ทําการทดสอบนักเรียนกอนเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดความเขาใจในการ

อานภาษาอังกฤษโดยใชสื่อเอกสารจริง 

3) ดําเนินการสอน โดยผูวิจัยเปนผูสอนตามแผนการจัดการเรียนรูท่ีจัดทําข้ึน 

โดยใชเวลาในการทดลองสอนจํานวน 21 คาบ  

4) ทําการทดสอบนักเรียนหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดความเขาใจในการ

อานภาษาอังกฤษโดยใชสื่อเอกสารจริงชุดเดียวกับท่ีใชทดสอบกอนการทดลอง 

5) สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการใชสื่อเอกสารจริงในการสอน

อานภาษาอังกฤษ ดวยแบบสอบถามความคิดเห็น 
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6) รวบรวมขอมูล คะแนนความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ ความคิดเห็น

ของนักเรียนท่ีมีตอการใชสื่อเอกสารจริงในการสอนอานภาษาอังกฤษ แลวนําผลคะแนนท่ีไดมา

วิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ 

7) สรุปและอภิปรายผลการทดลอง 

            5.1.4 วิธีการวิเคราะหขอมูล 

  ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล แลวบรรยายผลดังนี้ 

1) เปรียบเทียบคะแนนความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและ

หลังการทดลองโดยใช t-test for dependent samples 

2) วิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการใชสื่อเอกสารจริงในการสอนอาน

ภาษาอังกฤษ 

   5.1.5 สรุปผลการวิจัย 

 งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษโดยใชสื่อ

เอกสารจริงสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนตอการใชสื่อ

เอกสารจริงในการสอนอานภาษาอังกฤษ ซ่ึงจากการวิจัยสามารถสรุปผลไดดังนี้ 

      1) นักเรียนมีความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษสูงข้ึนหลังไดรับการสอนอานโดยใช

สื่อเอกสารจริง โดยนักเรียนทุกคนไดคะแนนทดสอบความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษหลังการ

ทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 1 

            2) จากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนตอการใชสื่อเอกสารจริงใน

การสอนอานภาษาอังกฤษ พบวานักเรียนมีความคิดเห็นในระดับพึงพอใจมากตอการใชสื่อเอกสารจริง

ในการสอนอานภาษาอังกฤษ  

 

5.2 อภิปรายผล 

  จากการศึกษาการใชสื่อเอกสารจริงเพ่ือพัฒนาความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษสําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 สามารถอภิปรายผลไดดังนี้  

 5.2.1.นักเรียนมีความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษสูงข้ึนหลังไดรับการสอนอานโดยใชสื่อ

เอกสารจริง โดยนักเรียนทุกคนมีคะแนนความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงกวา

กอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 1แมวาผลการ

ทดลองของงานวิจัยในครั้งนี้มีอัตราสวนของคะแนนความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษหลังกอน

ทดลองสูงกวากอนการทดลองเพียงเล็กนอย เนื่องจากนักเรียนมีพ้ืนฐานดานการอานภาษาอังกฤษและ
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ทักษะการจดจําคําศัพทอยูในเกณฑท่ีต่ํามาก ดังจะเห็นไดจากคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนท่ีพบวาคะแนน

เฉลี่ยอยูเพียง 12.90 และจํานวนนักเรียนท่ีไมผานเกณฑรอยละ 50 มากถึงรอยละ 90 โดยมีคะแนนอยู

ระหวาง 8-14 คะแนนเทานั้น จึงสงผลใหอัตราการเพ่ิมของคะแนนความเขาใจหลังเรียนสูงข้ึนไมมาก

เทาท่ีควร แตท้ังนี้ท้ังนั้น สรุปไดวาการใชสื่อเอกสารจริงชวยใหผูเรียนมีพัฒนาการดานความเขาใจในการ

อานภาษาอังกฤษสูงข้ึน และชวยใหผูเรียนเกิดทักษะดานการอาน เชน การจํา การเขาใจความหมายของ

คําศัพท การตีความจากเนื้อเรื่อง การวิเคราะหรายละเอียด สรุปและจับประเด็นสําคัญจากเรื่องท่ีอานได

ดีข้ึน ซ่ึงผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ สุนันทา ไพรินทร (2554, หนา 40) ท่ีศึกษาพัฒนาการดาน

ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ชลบุรี ผลการศึกษาพบวา นกัเรียนทุกคนมีความสามารถในการอานสูงข้ึนหลังจากไดรับการสอนอานโดย

ใชสื่อเอกสารจริงโดยคะแนนวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงกวากอน     

การทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สอดคลองกับผลงานการวิจัยของสุทธิรา ปลั่งแสงมาศ 

(2550, หนา 50) ศึกษาการใชสื่อเอกสารจริงท่ีเนนสื่อในชีวิตประจําวันเพ่ือพัฒนาความสามารถการอาน

ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

พบวา หลังจากนักเรียนไดรับการสอนโดยใชเอกสารจริงท่ีเนนสื่อในชีวิตประจําวันนักเรียนความสามารถ

ในการอานภาษาอังกฤษสูงข้ึนกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 งานวิจัยของ  

วันเพ็ญ  สุขเกษม (2550, หนา 66) ท่ีศึกษาการใชสื่อสภาพจริงเพ่ือพัฒนาความสามารถในการอานและ

เขียนภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ผลการวิจัยพบวา ความสามารถ

ในการอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนหลังการทดลองสูงข้ึนและยังสอดคลองกับ

แนวคิดของริชารด (Richard, 2001, pp. 117-118) ท่ีกลาววาสื่อเอกสารจริงมีผลในการกระตุนความสนใจ

ของผูเรียน มีความหลากหลายในเรื่องของขอมูล ขาวสาร และทําใหผูอานสามารถเขาถึงภาษาไดอยาง

แทจริง ยิ่งไปกวานั้นยังสอดคลองกับแนวคิดของ วิลเลี่ยมส (Williams, 1993, p. 25) ท่ีกลาววาเอกสาร

จริงไมไดผลิตข้ึนเพ่ือวัตถุประสงคในการสอนภาษา แตผลิตข้ึนเพ่ือเปนสื่อผานขอมูลขาวสาร เชน ปาย

ประกาศ ปายสัญลักษณ ฉลากสินคา ประกาศรับสมัครงาน ขาว ดังนั้นการนําสื่อเอกสารจริงมาใชในการ

สอนเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนมีประสบการณในการใชภาษาอังกฤษอยางแทจริง ชวยใหผูเรียนประสบ

ความสําเร็จในการอานโดยนําไปใชกับสถานการณนอกหองเรียน  ท่ีผูเรียนตองเผชิญกับภาษาท่ีใชอยูจริง 

อีกท้ังยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของโจนส (Jones, 1998, pp. 404-407) ท่ีศึกษาผลของการใชบทเรียนท่ี

นํามาจากเอกสารจริงกับนักศึกษาวิชาชีพครูของสถาบันเทคโนโลยี ในประเทศจีน โดยใหนักศึกษาแตละคน

เลือกอานบทอานท่ีตนสนใจ และคิดวามีประโยชน จากนิตยสาร วารสาร หรือหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ 

แลวเปดโอกาสใหผูเรียนเขียนและพูดคุยเก่ียวกับเรื่องท่ีตนอานแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนๆ ในชั้นเรียน 

พบวาผลการศึกษาท่ีใชบทเรียนท่ีนํามาจากเอกสารจริงมีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษสูงข้ึน 
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 สรุปไดวา การนําเอกสารจริงมาใชในการสอนอานภาษาอังกฤษสามารถทําใหนักเรียนมี

ความเขาใจในการอานสูงข้ึน  

 5.2.2 ผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนตอการใชสื่อเอกสารจริงในการสอน

อานภาษาอังกฤษ พบวานักเรียนมีความคิดเห็นในระดับพึงพอใจมากตอการใชสื่อเอกสารจริงในการสอน

อานภาษาอังกฤษ สรุปไดวา การจัดการสอนอานภาษาอังกฤษโดยใชสื่อเอกสารจริง เปนวิธีการท่ีชวย

กระตุนความสนใจในการอานของผูเรียน พัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษของผูเรียนไดดี อีกท้ังผูเรียน

ยังสามารถนําความรูท่ีไดจากการอานสื่อเอกสารจริงไปใชในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน สอดคลองกับคํา

กลาวของเฮนส (Haines, 1995, pp. 60-63) ท่ีกลาววาขอความในเอกสารจริงชวยกระตุนและสงเสริม

ความสนใจของผูเรียนไดดี เพราะมีความหลากหลายของขอความท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกตาม

ความสนใจ และคํากลาวของเดยและแบมฟอรด (Day;& Bamford, 1998, p. 54) ท่ีกลาววาความสําคัญ

ของเอกสารจริงท่ีมีตอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษวา นอกจากเปนบทอานท่ีนาสนใจ สะดุดตา ชวน

อาน เก่ียวของกับชีวิตประจําวันของผูเรียน ทําใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการอาน แลวยังทําใหผูเรียน

เขาใจภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษามากยิ่งข้ึน ตลอดจนชวยใหผูเรียนมีความคุนเคยและ

เตรียมพรอมท่ีจะอานบทอานท่ีพบในชีวิตจริง 

 ท้ังนี้ผลการวิจัยดังกลาวขางตนอาจเนื่องมาจากปจจัยสําคัญตางๆ ท่ีสรุปไดดังตอไปนี้ 

1) บทอานท่ีใชในการทดลองเปนสื่อเอกสารจริงท่ีมีความหลากหลาย มีลักษณะเฉพาะตัว

ท่ีนาสนใจ  ไดแก ปายและสัญลักษณตางๆ พยากรณอากาศ ฉลากสินคา วิธีการปรุงอาหาร ประกาศรับ

สมัครงาน จดหมายสมัครงาน ขาวภาษาอังกฤษ ซ่ึงผูวิจัยคัดเลือกจากสื่อเอกสารจริงท่ีมีความหลากหลายท้ัง

ดานของรูปแบบของภาษา การนําเสนอ องคประกอบท่ีแตกตาง  มีความทันสมัย และสอดคลองกับ

ชีวิตประจําวันของผูเรียน อีกท้ังยังมีภาพประกอบ มีหัวขอหรือชื่อเรื่องท่ีมีตัวอักษร โดดเดน  ทําใหผูเรียน

เกิดความสนใจ มีความกระตือรือรนในการอานเล็งเห็นประโยชนของการอานและชวยใหผูเรียนสามารถ

จดจําเนื้อหาไดดี  ผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนตอการใชสื่อเอกสารจริง พบวา

นักเรียนมีความคิดเห็นวาบทอานมีความหลากหลายนาสนใจ และบทอานทําใหนักเรียนกระตือรือรนและ

สนใจในการอานมากข้ึน ในระดับพึงพอใจมาก ซ่ึงมีคาเฉลี่ย 4.16 และ 4.30 ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของ

ยุค-ชุนลี (Yuk-Chun, 1995, p. 324)  และ พีคอก (Peacock, 1997, pp. 144-145) ท่ีวาเอกสารจริงสามารถ

ดึงดูดความสนใจไดมากกวาบทเรียนจากแบบเรียนโดยท่ัวไป  เนื่องจากเนื้อหามีความทันสมัยและเก่ียวของ

กับกิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวัน  

2) บทอานมีระดับความยากงายเหมาะสมกับระดับของผู เรียน และมีปริมาณ         

ท่ีเพียงพอเหมาะสม ยิ่งไปกวานั้นผูวิจัยยังเรียงลําดับบทอานใหมีความตอเนื่องของเนื้อหาโดยเริ่มจาก

เนื้อหาท่ีงายไปหาลําดับท่ียากข้ึน ซ่ึงบทอานประเภทคอนขางงายนักเรียนสามารถอานและทําความ

เขาใจดวยตนเอง เชน ปายสัญลักษณตางๆ พยากรณอากาศ วิธีปรุงอาหาร ฉลากสินคา แตบทอานบาง
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ประเภทมีความยากมากข้ึนเนื่องจากมีจํานวนคําศัพทมาก แตผูวิจัยก็คํานึงถึงความคลายคลึง       

ของคําศัพท เชนการอานประกาศรับสมัครงาน จดหมายสมัครงาน ก็จัดเรียงลําดับในการเรียน         

ใหตอเนื่องกันเพ่ือชวยใหผูเรียนมีความเขาใจบทอานมากยิ่งข้ึน ซ่ึงตรงกับคํากลาวของแซนเดอรสัน 

(Sanderson, 1999, pp. 7-9) ท่ีวา การเลือกใชเอกสารจริง ควรเลือกท่ีมีระดับความรู ขอมูลท่ีเหมาะกับ

ระดับผูเรียน โดยคํานึงถึงความยากงายของเอกสาร และคํากลาวของคอนเลย (Conley, 1995 p. 6) 

และเดยและแบมฟอรด (Day;& Bamford, 1998, pp. 28-29) ท่ีวาบทอานควรเปนเรื่องท่ีอยูในความ

สนใจของผูเรียน ตรงกับระดับความรูและประสบการณเดิมของผูเรียนและเปนประโยชนท่ีจะนําไปใช

ในชีวิตประจําวัน และจากการสังเกตพฤติกรรมขณะจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูนักเรียนทํากิจกรรม

ไดดี สนุกสนาน ใหความรวมมือในการตอบคําถาม การทําแบบฝกหัดและแสดงความคิดเห็นไดอยาง

ถูกตอง โดยเฉพาะเรื่ององคประกอบของสื่อเอกสารจริง แตละประเภท และผลการตอบแบบสอบถาม

ความคิดเห็นของผูเรียนขอท่ีวา บทอานมีความยากงายเหมาะสมกับระดับของนักเรียน และบทอานมี

ปริมาณเพียงพอ พบวาผูเรียนมีความคิดเห็นในระดับพึงพอใจมากท้ังสองขอ โดยมีคาเฉลี่ย 4.10 และ 

3.93 ดังจะเห็นไดวาการเลือกบทอานใหมีระดับความยากงายท่ีเหมาะสมกับผูเรียนสงผลใหความ

เขาใจในการอานภาษาอังกฤษและความสนใจในการอานของผูเรียนสูงข้ึน  

3) บทอานท่ีใชในการเรียนอานเปนเรื่องท่ีใกลตัว ผูเรียนมีความคุนเคย และเปน

เหตุการณท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวันของผูเรียน ทําใหผูเรียนไดเห็นตัวอยางบทอานท่ีใชในสถานการณ

จริง สงผลใหผูเรียนใชความรูเดิมมาประยุกตใชและนําความรูทางภาษาท่ีไดจากการอานไปใชในชีวิตจริง 

ซ่ึงเห็นไดจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเรียนท่ีมีตอการอานภาษาอังกฤษโดยใชสื่อเอกสาร

จริงขอท่ีวา ความรู ท่ี ไดจากการอานสื่อเอกสารจริงชวยใหนักเรียนมีความคุนเคยกับสื่อตางๆ               

ในชีวติประจําวันมากข้ึนในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.66 ความรูท่ีไดจากการอานสื่อเอกสารจริง

ทําใหนักเรียนสังเกตและอานสื่อตางๆ ในชีวิตประจําวันมากข้ึนในระดับพึงพอใจมาก มีคาเฉลี่ย 4.23 และ

ความรูท่ีไดจากการอานมีประโยชนตอการนําไปใชในชีวิตประจําวันของนักเรียนในระดับพึงพอใจมาก           

มีคาเฉลี่ย 4.33 ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ  กอเรียนโตและมอรเลย (Guariento; & Morley, 2001,        

pp. 347–349) ท่ีวาประโยชนของการใชเอกสารจริงในการเรียนการสอนวา ผูเรียนไดเผชิญสถานการณ

จริงและไดเรียนรูวัฒนธรรม หรือเหตุการณตางๆ ของเจาของภาษาและภาษาท่ีหลากหลาย ซ่ึงชวยให

ผูเรียนเกิดความสนใจ และนําภาษาไปใชภายนอกหองเรียน ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของ วิลเลี่ยมส 

(Williams, 1994, p. 25) ซ่ึงไดเสนอแนะวาการนําเอกสารจริงไปใชในการเรียนการสอนเปดโอกาสให

ผูเรียนประสบความสําเร็จในการอาน เพราะเม่ืออยูในสถานการณภายนอกหองเรียน ผูเรียนสามารถเผชิญ

กับภาษาท่ีใชในชีวิตประจําวันจากการสังเกตพฤติกรรมในการเรียนนักเรียนมีความคุนเคยกับบทอาน 

สงผลใหผูเรียนมีคะแนนความเขาใจในการอานสูงข้ึน 
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4) การจัดกิจกรรมการอาน ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยยึดการจัดการเรียนรูตามรูปแบบ    

การสอนอานภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรมกอนการอาน ระหวางการอาน และ

หลังการอาน ซ่ึงกิจกรรมในแตละข้ันตอนจัดข้ึนเพ่ือใหเกิดกระบวนการอานอยางสมจริงในชีวิตประจําวัน

และฝกใหผูเรียนไดใชประสบการณเดิมในการทําความเขาใจในสิ่งท่ีอานในกิจกรรมกอนการอาน ผูวิจัยได

กระตุนความสนใจในเรื่องท่ีอานโดยใชคําถามนําและกิจกรรมใหผูเรียนไดคิด อภิปราย แสดงความคิดเห็น

โดยระดมความรูและประสบการณเดิมท่ีมีอยู เพ่ือเปนขอมูลและแนวทางใหนักเรียนทําความเขาใจในเรื่อง

ท่ีอานไดงายข้ึน เกิดแรงจูงใจท่ีจะอานบทอานมากข้ึน เพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียนในการทํากิจกรรม

ในข้ันตอไป เชนการแขงขันจับคูปายสัญลักษณกับประโยค การแขงขันกันตอบคําถามจากบทอาน        

การอานวิธีการปรุงอาหารผูวิจัยไดใหผูเรียนดูวีดีโอวิธีการทําขนมแพนเคกและใหนักเรียนคาดเดาวา

อาหารในวีดีโอคืออะไร มีสวนประกอบและข้ันตอนอยางไรบาง เพ่ือกระตุนความสนใจกอนการอาน            

การระดมสมองเก่ียวกับการอานฉลากสินคาซ่ึงผูวิจัยใหคําถามวานักเรียนเลือกซ้ือสินคาดวยเหตุผลใดบาง

ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น มีสวนรวมในกิจกรรมสงผลใหมีความเขาใจตอ

สิ่งท่ีเรียนสูงข้ึนกวาการบอกหรือการแปร การใชคําถามนําในการอานพยากรณอากาศภาษาอังกฤษเพ่ือให

ผูเรียนไดความคิดรวบยอดของขอมูลท่ีปรากฏในการอานพยากรณอากาศ ซ่ึงสอดคลองกับผลการตอบ

แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเรียนท่ีแสดงความคิดเห็นในระดับพึงพอใจมากท่ีวา กิจกรรมในการสอน

อานชวยใหนักเรียนไดทบทวนความรูเดิม และจากการสังเกตพฤติกรรมระหวางจัดการเรียนรูพบวาในข้ัน

กิจกรรมกอนการอาน นักเรียนมีความกระตือรือรนในการทํากิจกรรม พยายามตอบคําถามและใหความ

รวมมือเปนอยางดี กลาแสดงความคิดเห็นแมวาบางครั้งจะไมตรงประเด็น สอดคลองกับคํากลาวของแฮริส

และ สมิธ (Harris; & Smith, 1976, p. 253) ท่ีวา ความรูและประสบการณเดิมมีสวนชวยใหนักเรียนมี

ความสนใจในการอาน และยังเปนองคประกอบท่ีชวยใหนักเรียนตั้งใจอานบทอานอีกท้ังยังสงผลให

นักเรียนมีความเขาใจในสิ่งท่ีอานไดดีข้ึน   

ในข้ันระหวางการอาน นักเรียนทํากิจกรรมอยางมีจุดมุงหมายเนื่องจากผูวิจัยได            

แจงจุดประสงคในการอานและออกแบบชิ้นงาน (task) และแบบฝกหัดเพ่ือฝกใหผูเรียนไดใชกลยุทธ    

ในการอานเพ่ือใหงานและแบบฝกหัดสําเร็จลุลวง เชน การอานขอมูลจากประกาศรับสมัครงานแลว

ตอบคําถามท่ีกําหนดให โดยใชเทคนิคการอานเพ่ือทราบเรื่องแบบคราวๆ (skimming) ทําใหนักเรียน

สามารถหาขอมูลท่ีตองการไดอยางรวดเร็ว และตรวจสอบคําตอบโดยใชเทคนิคการอานใหได

รายละเอียด (scanning) อีกครั้งเพ่ือตรวจสอบความเขาใจและสิ่งท่ีซอนอยูในบทอาน ผลการวิเคราะห

ขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น ผูเรียนแสดงความคิดเห็นตอ กิจกรรมในการสอนอานวาชวยให

นักเรียนไดพัฒนาทักษะดานการอานในระดับพึงพอใจมาก และจากการสังเกตพฤติกรรมดานความ

เขาใจในการอานภาษาอังกฤษของผูเรียนพบวา ในระยะแรกๆ นักเรียนพยายามตอบคําถามและให

ความรวมมือตอกิจกรรมเปนอยางดี แตคําตอบท่ีตอบยังไมตรงประเด็นเปนคําตอบท่ีเกิดจากการ         
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คาดเดา ยังไมไดมาจากความเขาใจในการอานท่ีแทจริง แตหลังจากการฝกฝนผานไปแผนการเรียนรู

ท่ีสามข้ึนไปผูเรียนเริ่มมีทักษะในการอาน จับประเด็นในการอานไดมากข้ึน สามารถตอบคําถามได

ตรงประเด็นมากข้ึน แตท้ังนี้ท้ังนั้นยังข้ึนอยูกับความยากงายของเรื่องท่ีอาน โดยเฉพาะการอานขาว

ภาษาอังกฤษ ท่ีตองใชทักษะในการอานคอนขางสูงทําใหผูเรียนยังไมสามารถตอบคําถามไดถูกตอง

และดีเทากับเรื่องการอานประกาศรับสมัครงานและการอานจดหมายสมัครงงานท่ีมีความตอเนื่อง

ของเนื้อหาและผูเรียนมีความคุนเคยกับคําศัพทและโครงสรางประโยคจึงสามารถตอบคําถามไดดี

และมีความชัดเจนในเรื่องท่ีอานไดดี สอดคลองกับงานวิจัยของผกาภรณ ผดุงกิจ, 2552 หนา 47) ซ่ึง

ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

พบวา กิจกรรมระหวางการอานชวยใหนักเรียนไดทํากิจกรรมการอานอยางมีจุดมุงหมายโดยใชขอมูล

จากบทอานมาตอบคําถามหรือแกปญหาในกิจกรรมท่ีครูกําหนด จึงสงผลใหนักเรียนอานบทอานได

อยางเขาใจและมีความทักษะในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ตามลําดับ          

      ในกิจกรรมหลังการอาน ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีใหนักเรียนนําขอมูลจากการอานมาประกอบ

ความรู ความคิดประสบการณเดิมของผูเรียนมาประยุกตโดยใชการบูรณาการไปสูทักษะอ่ืนโดยผูวิจัย

ไดออกแบบแบบฝกหัดเพ่ือเปนการตรวจวัดความเขาใจจากบทอานและกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหผูเรียน

ไดศึกษาคนควาบทอานท่ีอยูในความสนใจนอกเหนือจากบทอานท่ีผูวิจัยคัดเลือกมาเพ่ือเปนการฝกฝน

ทักษะและประสบการณเพ่ิมเติม อีกท้ังยังสรางความคุนเคยกับภาษาท่ีใชในชีวิตประจําวันมากข้ึน 

ไดแก การศึกษาคนควาเพ่ิมเติมเก่ียวกับการปรุงอาหารท่ีนักเรียนสนใจแลวนําเสนอในรูปแบบของ 

power point การคัดเลือกฉลากสินคาภาษาอังกฤษแลวแยกแยะองคประกอบ การคนควาพยากรณ

อากาศเพ่ิมเติมและสรุปประเด็นสําคัญในรูปแบบตาราง ซ่ึงกิจกรรมเหลานี้สงผลใหนักเรียนอานบท

อานไดเขาใจมากข้ึน ผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนขอท่ีวา กิจกรรมการอานมี

ความหลากหลาย มีความคิดเห็นในระดับพึงพอใจมาก มีคาเฉลี่ยท่ี 4.30 สอดคลองกับการวิเคราะห

แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเรียนในสวนของขอเสนอแนะเพ่ิมเติม วาผูเรียนสามารถทํากิจกรรม

หลังการอานโดยการถายโอนไปสูทักษะอ่ืนแบบกระบวนการเรียนรู การสรางชิ้นงานใหมดวยตนเอง 

ไมใชแคเพียงการตอบคําถามทายแบบฝกเทานั้น ซ่ึงสอดคลองกับผลการสังเกตและจดบันทึก

พฤติกรรมของผูเรียนขณะทํากิจกรรมพบวาผูเรียนมีความรูความเขาใจและทักษะในการทํากิจกรรม

หลังการอานไดดีข้ึน  

    นอกจากนี้ผูวิจัยไดจัดกิจกรรมการอานในรูปแบบท่ีหลากหลาย ท้ังกิจกรรมกลุม กิจกรรม

คูและกิจกรรมเดี่ยว  โดยผูวิจัยพยายามใหมีการคละกันท้ังนักเรียนท่ีมีความสามารถสูง ปานกลาง 

และต่ํา และเริ่มตนดวยกิจกรรมกลุมและคูกอน เพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียนไดชวยเหลือซ่ึงกันและกัน   

มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น การอภิปราย การใหเหตุผล เกิดความภาคภูมิใจในตนเองในการ

ทํากิจกรรมการอานรวมกับเพ่ือน มีความกลาแสดงออก มีทักษะและความม่ันใจในการอานเพียงพอ  
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ผูวิจัยจึงกําหนดกิจกรรมเดี่ยว เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนไดใชความสามารถของตนอยางเต็มศักยภาพ 

และตรวจสอบความเขาใจของผูเรียนเปนรายบุคคลอีกท้ังยังตอบสนองความสามารถของผูเรียน     

แตละคน ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของจรรยา ชาญสมุทร (2551 หนา 36) ท่ีพบวาการจัดกิจกรรม

การจัดการเรียนรูท่ียึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ท้ังกิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมคูและกิจกรรมกลุม สามารถ

ตอบสนองความตองการของผูเรียนได เนื่องจากความถนัดของผูเรียนท่ีแตกตางกัน บางคนชอบ

ทํางานคนเดียว บางคนชอบทํางานเปนคู แตบางคนชอบทํางานเปนกลุม  

นอกจากนี้ในแตละบทอานท่ีนํามาสอน ผูวิจัยไดสรางกิจกรรมท่ีชวยใหผูเรียนไดใชกลยุทธ  

การอาน เชน การอานเพ่ือหาใจความสําคัญ การอานเพ่ือตีความ การหารายละเอียดจากเรื่อง การ

อานเพ่ือวิเคราะหองคประกอบของบทอาน การอานสรุปความ โดยใชเทคนิคการอานเพ่ือทราบเรื่อง              

แบบคราวๆ (skimming) และการอานโดยใชเทคนิคแบบหาขอมูลเฉพาะ (scanning) ซ่ึงจะชวย    

ใหนักเรียนมีพัฒนาการดานการอานภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน สงผลใหความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ

เพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 สอดคลองกับผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของ

นักเรียน พบวานักเรียนแสดงความเห็นวากิจกรรมในการสอนอานชวยใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะดาน

การอานในระดับพึงพอใจมาก ยิ่งไปกวานั้นผูวิจัยไดสรางแบบฝกหัดประกอบบทอานเพ่ือเปนการ

ฝกฝนทักษะในการอาน ตรวจสอบความเขาใจท่ีไดจากบทอานและออกแบบชิ้นงาน (task) ท่ีเปด

โอกาสใหผูเรียนไดคนควาเพ่ิมเติมจากแหลงเรียนรูภายนอกหองเรียน 

      จากการวิเคราะหขอมูลจากการเขียนขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของผูเรียนและบันทึกหลังการจัด

กิจกรรมการเรียนรู โดยผูวิจัย จําแนกแบบสอบถามความคิดเห็นออกเปนสามดานไดแก ดานสื่อเอกสาร

จริง  ดานกิจกรรมการจัดการเรียนรู และดานประโยชนการนําไปใช นํามาวิเคราะหและสรุปผลไดดังนี้ 

        1) ดานสื่อเอกสารจริง  

 ผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นวาสื่อเอกสารจริงชวยกระตุนความสนใจในการอาน

เพราะมีรูปภาพ มีสีสันสวยงาม เปนเรื่องราวท่ีอยูในความสนใจมีองคประกอบท่ีชัดเจนสามารถคาด

เดาเนื้อเรื่องได เรียนรูคําศัพทใหมๆ ท่ีสามารถพบเห็นไดบอยในชีวิตประจําวัน และชวยสราง

ความคุนเคย สามารถจดจําและนําไปใชในชีวิตจริงไดดี โดยเฉพาะเรื่องท่ีผูเรียนชอบและใหความ

สนใจมากเปนพิเศษ คือเรื่องการอานปายสัญลักษณ การอานฉลากสินคา การอานวิธีปรุงอาหาร   

การอานพยากรณอากาศ เพราะเปนเรื่องท่ีงายและใกลตัวผูเรียน สวนเรื่องประกาศรับสมัครงาน การ

อานจดหมายสมัครงาน และการอานขาวภาษาอังกฤษ ผูเรียนใหความคิดเห็นวาสามารถเขาใจและ

จดจําองคประกอบของบทอานแตละประเภทไดดีข้ึน แตยังไมสามารถเขาใจรายละเอียดของบทอาน

ไดชัดเจนเทาท่ีควรเนื่องจากปญหาดานคําศัพทเพราะบทอานมีคําศัพทท่ีผูเรียนไมทราบควรมีใบ

ความรูเรื่องคําศัพทพรอมคําแปลเพ่ือชวยใหเขาใจคําศัพทมากข้ึน กลาวโดยสรุปผูเรียนมีความคิดเห็น
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วาสื่อเอกสารจริงสามารถกระตุนความสนใจในการอานภาษาอังกฤษไดดี ชวยพัฒนาคําศัพทและสราง

ความคุนเคยในการอานภาษาอังกฤษในชีวิตจริงใหแกผูเรียน   

        2) ดานกิจกรรมการจัดการเรียนรู  

 ผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรมการจัดการเรียนรูวาเปนกิจกรรมท่ีดี 

ชวยกระตุนการเรียนรูของผูเรียน ตัวอยางเชนกิจกรรมกอนการอานท่ีใชวีดีโอวิธีการทําแพนเคกจาก

อินเตอรเน็ต เพราะสรางความสนใจและความกระตือรือรนในการเรียนมากข้ึน ชวยกระตุนความรู

เดิมของผูเรียนและเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง เชนการใหนักเรียนเขียนขอความของ

ปายสัญลักษณตางๆ ท่ีนักเรียนพบเห็นในชีวิตประจําวันใหไดมากท่ีสุด กิจกรรมระหวางอานชวยเปด

โอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเองโดยการหาคําตอบของคําถามดวยตนเองท้ังในกิจกรรมเด่ียว 

กิจกรรมคูและกิจกรรมกลุม และในกิจกรรมหลังการอานเปดโอกาสใหนักเรียนไดคนควาเพ่ิมเติมจาก

แหลงเรียนรูภายนอกและมีแบบฝกหัดท่ีวัดความเขาใจของผูเรียนไดดี แตแบบฝกหัดบางสวนก็มี

ความยากสําหรับผูเรียนบางกลุม และจากบันทึกหลังสอนของผูวิจัยพบวา นักเรียนสวนใหญใหความ

สนใจในการทํากิจกรรมในระดับดี โดยเฉพาะเรื่องท่ีผูเรียนมีความรูเดิมและมีความคุนเคยกับเรื่อง

นั้นๆ เชน การอานปายสัญลักษณ การอานพยากรณอากาศ การอานฉลากสินคา การอานวิธีการ

ทําอาหาร ผูเรียนใหความรวมมือในการเรียนรูเปนอยางดี โดยสังเกตไดจากการมีสวนรวมในการ

เรียนรูของผูเรียน เชนแสดงความกระตือรือรนในการตอบคําถาม มีการซักถาม และชวยกันแสดง

ความคิดเห็น และสามารถแสดงความคิดเห็นและตอบคําถามไดตรงประเด็น ซ่ึงผู เรียนใช

ประสบการณเดิมของผูเรียนมาใชในการตอบคําถาม สามารถกระตุนความสนใจใหผูเรียนอานบท

อานและทํากิจกรรมดวยความกระตือรือรน สวนเรื่องการอานประกาศรับสมัครงาน การเขียน

จดหมายสมัครงาน การอานขาวภาษาอังกฤษ ผูเรียนพยายามตอบคําถามและแสดงความคิดเห็น แต

คําตอบและการแสดง   ความคิดเห็นเหลานั้นยังไมตรงประเด็นเปนเพียงรายละเอียดปลีกยอยท่ียัง

ไมใชใจความสําคัญเทาท่ีควรมีเพียงนักเรียนบางกลุมทํานั้นท่ีสามารถตอบไดตรงประเด็น เนื่องจาก

ผูเรียนมีความรูเดิมในเรื่องนั้นๆ แตกตางกันแตหลังจากการจัดการเรียนรูผูเรียนสวนใหญสามารถ

อธิบายถึงองคประกอบและตอบคําถามไดตรงประเด็นมากข้ึน  

       3) ดานประโยชนและการนําไปใช  

 ผูเรียนสวนใหญแสดงความคิดเห็นวาความรูท่ีไดจากการอานบทอานจากสื่อ

เอกสารจริงทําใหนักเรียนสังเกตและอานสื่อตางๆ ในชีวิตจริงมากข้ึน อีกท้ังยังชวยสรางความคุนเคย

กับสื่อตางๆ มากข้ึนอีกท้ังยังชวยใหผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการอานภาษาอังกฤษมากข้ึน

เพราะสามารถนําสิ่งท่ีไดเรียนรูไปใชจริงในชีวิตประจําวันและมีสรางความม่ันใจในการอานมากใหกับ

ผูเรียนมากข้ึน                         
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 สรุปไดวา บทอานจากสื่อเอกสารจริงท่ีมีความหลากหลายและเหมาะสมกับระดับของผูเรียน 

รวมท้ังการจัดกิจกรรมการอานท่ีกําหนดเปาหมายชัดเจน มีรูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย

สอดคลองกับวัตถุประสงคของการอานและศักยภาพของผูเรียนในการจัดกิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมคู 

และกิจกรรมกลุมสงผลใหผูเรียนมีพัฒนาการอานสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01.  

 

5.3 ขอเสนอแนะ 

        จากผลการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะซ่ึงอาจจะเปนประโยชนตอการจัดการ

เรียนการสอนและการศึกษาวิจัยตอไป 

5.3.1 ขอเสนอแนะท่ัวไป 

1) การคัดเลือกบทอานท่ีเปนสื่อเอกสารจริงมาใชในการจัดการเรียนรูควรคํานึงถึง

ระดับความยากงายท่ีเหมาะสมกับระดับของผูเรียน เปนบทอานท่ีอยูในความสนใจของผูเรียนโดย

สํารวจความตองการของผูเรียน เพ่ือผูเรียนจะไดเลือกบทอานท่ีตนสนใจ และควรคัดเลือกแหลงท่ีมา

ของสื่อเอกสารจริงท่ีเชื่อถือได มีความถูกตองชัดเจนของเนื้อหา  

2) การมอบหมายงาน (task) ควรมีการอธิบายข้ันตอนของกิจกรรมท่ีชัดเจนและมี

การกําหนดเวลาท่ีแนนอนใหนักเรียนทราบเพ่ือนักเรียนไดมีความกระตือรือรนรูจักการวางแผน        

มีความรับผิดชอบเพ่ือใหงานเสร็จทันเวลา 

3) การทํากิจกรรมกลุมควรใหอิสระในการทํางานใหนักเรียนมีโอกาสไดใชความรู 

ความคิดอยางเต็มกําลัง ครูควรเปนผูคอยดูแลชวยเหลือ ใหคําปรึกษาในกรณีท่ีนักเรียนประสบปญหา 

กระตุนใหนักเรียนทํากิจกรรม ใหกําลังใจและสรางบรรยากาศในการเรียน 

4) ควรสํารวจความคิดเห็นนักเรียนเก่ียวกับบทอานท่ีผูเรียนสนใจและตองการ

เรียนรูเพ่ือใหไดบทอานท่ีตรงตามความตองการของผูเรียนมากข้ึน 

5) ควรเพ่ิมเติมกิจกรรมท่ีพัฒนาทักษะการจดจําคําศัพทของนักเรียนควบคูไปกับ

กิจกรรมการจัดการเรียนรู เชน การทองคําศัพท การเขียนคําศัพท หรือการสรางสมุดคําศัพทจากบท

อานจากสื่อเอกสารจริง เปนตน 

6) ควรสรางหรือออกแบบแบบทดสอบวัดความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษใหมี

ความหลากหลายสอดคลองกับแบบฝกหัดและกิจกรรมการเรียนรูท่ีดําเนินการในการทดลอง 
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           5.3.2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1) ควรทําการวิจัยโดยนําสื่อเอกสารจริงไปพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยทดลอง

ใชกับเทคนิคการสอนรูปแบบอ่ืนๆ อาทิเชน การสอนแบบ SQ4R  

2) ควรทําการวิจัยโดยนําสื่อเอกสารจริงไปพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานอ่ืนๆ เชน การฟง 

การเขียน กระบวนการคิดในรูปแบบตางๆ เชน การคิดวิเคราะห สังเคราะห คิดสรางสรรค  

3) ควรคัดเลือกสื่อเอกสารจริงประเภทอ่ืนๆ อาทิเชน วีดี ทัศนการรายงานขาว

ภาษาอังกฤษ บทเพลงภาษาอังกฤษตางๆ ทางอินเตอรเน็ต มาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

4) ควรใชเวลาในการทดลองเพ่ิมข้ึน อยางนอย 1 ภาคเรียนเพ่ือเห็นพัฒนาการของความ

เขาใจในการอานภาษาอังกฤษและเกิดทักษะท่ีคงทนและนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดดี

ยิ่งข้ึน 
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1. รายนามผูเช่ียวชาญ 

   ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทานดังนี้ 

  1) ผูชวยศาสตราจารย.ดร.ผองศรี มาสขาว 

   ตําแหนง ผูอํานวยการศูนยภาษา 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  2) ผูชวยศาสตราจารย.ดร.นพรัตน สรวยสุวรรณ 

   ตําแหนง ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาคุณภาพครู 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  3) ดร.นพมาศ หงษาชาติ 

   ตําแหนง อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตร 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  4) คุณจิรภรณ เดชเจริญ 

   ตําแหนง ครู คศ. 2 

   หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทรประดิษฐ   

  5) คุณยอดชาย โครตุฉิน 

   ตําแหนง ครู คศ.2 

   โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์1 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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1. รายการเอกสารจริงท่ีใชในการทดลอง 

 

แผนการเรียนรูท่ี หัวขอ / เอกสารจริง แหลงท่ีมา 

1. Signs and Symbols            1. ปายสัญลักษณตามสถานท่ีตางๆ  

  
  

2. http:// www.google.co.th/search?q=sign 

and notice 

2. Weather forecast         1.หนังสือพิมพ The Nation 

    2.http://www.tmd.go.th  

3. Labels  
1. ฉลากผลิตภัณฑลางหนา Tea Tree Facial 

Foam 

    2.http://www.google.co.th/search?q=Label 

4. Recipe                          1.Students weekly magazine 

    2. www.esolcourse.com 

5. Job Advertisement           1.หนังสือพิมพ The Nation 

    2. http://classifieds.bangkokpost.com 

6. Application letter              1.จดหมายสมัครงาน 

    2. http://jobsearch.about.com 

7. News   1.หนังสือพิมพ The Nation 

    2.http:// www.students. weekly.com  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.co.th/search?q=sign
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2. . การวิเคราะหความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู (IOC) โดยผูเช่ียวชาญ 

      2.1 แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง Signs and Symbols 

 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง Signs and Symbols 

ผลการพิจารณา 

1 2 3 4 
    
5 
 

  IOC 

1.จุดประสงคการเรียนรูสอดคลองกับเนื้อหาสาระ 1 1 1 1 1 5 1 

2.กิจกรรมการจัดการเรียนรูสอดคลองกับรูปแบบการสอน

อานตามแนวการสอนเพ่ือการสื่อสาร 
1 0 1 1 1 4 0.8 

3. กิจกรรมกอนการอานนาสนใจสอดคลองกับรูปแบบการ

จัดการเรียนรู 
1 1 1 1 1 5 1 

4.กิจกรรมระหวางอานนาสนใจสอดคลองกับรูปแบบการ

จัดการเรียนรู 
1 1 1 1 1 5 1 

5.กิจกรรมหลังการอานนาสนใจสอดคลองกับรูปแบบการ

จัดการเรียนรู 
1 1 1 1 1 5 1 

6.การวัดผลประเมินผลสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 1 1 1 0 1 4 0.8 

7.สื่อเอกสารจริงท่ีใชในการสอนอานเหมาะสมกับเนื้อหา

และจุดประสงคการเรียนรู 
1 1 1 1 1 5 1 

8. ระดับความยากงายของสื่อเอกสารจริงเหมาะสมกับ

ระดับผูเรียน 
1 1 1 0 1 4 0.8 

9.ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 1 1 1 1 1 5 1 

10. สื่อประกอบการจัดการเรียนรูมีความเหมาะสม 1 1 1 1 1 5 1 
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2.2  แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง Weather forecast 

 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง Weather forecast 

ผลการพิจารณา 

1 2 3 4 

    

5 

 

  IOC 

1.จุดประสงคการเรียนรูสอดคลองกับเนื้อหาสาระ 1 0 1 1 1 4 0.8 

2.กิจกรรมการจัดการเรียนรูสอดคลองกับรูปแบบการสอน

อานตามแนวการสอนเพ่ือการสื่อสาร 
1 1 1 1 1 5 1 

3. กิจกรรมกอนการอานนาสนใจสอดคลองกับรูปแบบการ

จัดการเรียนรู 
1 1 1 1 1 5 1 

4.กิจกรรมระหวางอานนาสนใจสอดคลองกับรูปแบบการ

จัดการเรียนรู 
1 1 1 1 1 5 1 

5.กิจกรรมหลังการอานนาสนใจสอดคลองกับรูปแบบการ

จัดการเรียนรู 
1 0 1 1 1 4 0.8 

6.การวัดผลประเมินผลสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 1 0 1 1 1 4 0.8 

7.สื่อเอกสารจริงท่ีใชในการสอนอานเหมาะสมกับเนื้อหา

และจุดประสงคการเรียนรู 
1 1 1 1 1 5 1 

8. ระดับความยากงายของสื่อเอกสารจริงเหมาะสมกับ

ระดับผูเรียน 
1 1 0 1 1 4 0.8 

9.ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 1 1 1 1 1 5 1 

10. สื่อประกอบการจัดการเรียนรูมีความเหมาะสม 1 1 1 1 1 5 1 
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2. 3 แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง Labels 

 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3  เรื่อง Labels  

ผลการพิจารณา 

1 2 3 4 

    

5 

 

  IOC 

1.จุดประสงคการเรียนรูสอดคลองกับเนื้อหาสาระ 1 1 1 1 1 5 1 

2.กิจกรรมการจัดการเรียนรูสอดคลองกับรูปแบบการสอน

อานตามแนวการสอนเพ่ือการสื่อสาร 
1 1 1 1 1 5 1 

3. กิจกรรมกอนการอานนาสนใจสอดคลองกับรูปแบบการ

จัดการเรียนรู 
1 1 1 1 1 5 1 

4.กิจกรรมระหวางอานนาสนใจสอดคลองกับรูปแบบการ

จัดการเรียนรู 
1 1 1 0 1 4 0.8 

5.กิจกรรมหลังการอานนาสนใจสอดคลองกับรูปแบบการ

จัดการเรียนรู 
1 1 1 0 1 4 0.8 

6.การวัดผลประเมินผลสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 1 1 1 0 1 4 0.8 

7.สื่อเอกสารจริงท่ีใชในการสอนอานเหมาะสมกับเนื้อหา

และจุดประสงคการเรียนรู 
1 1 1 0 1 4 0.8 

8. ระดับความยากงายของสื่อเอกสารจริงเหมาะสมกับ

ระดับผูเรียน 
1 1 1 1 1 5 1 

9.ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 1 1 1 1 1 5 1 

10. สื่อประกอบการจัดการเรียนรูมีความเหมาะสม 1 1 1 1 1 5 1 
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2.4  แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 เรื่อง Recipe 

 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 เรื่อง Recipe 

ผลการพิจารณา 

1 2 3 4 

    

5 

 

  IOC 

1.จุดประสงคการเรียนรูสอดคลองกับเนื้อหาสาระ 1 1 1 1 1 5 1 

2.กิจกรรมการจัดการเรียนรูสอดคลองกับรูปแบบการสอน

อานตามแนวการสอนเพ่ือการสื่อสาร 
1 0 1 1 1 4 0.8 

3. กิจกรรมกอนการอานนาสนใจสอดคลองกับรูปแบบการ

จัดการเรียนรู 
1 1 1 1 1 5 1 

4.กิจกรรมระหวางอานนาสนใจสอดคลองกับรูปแบบการ

จัดการเรียนรู 
1 1 1 1 1 5 1 

5.กิจกรรมหลังการอานนาสนใจสอดคลองกับรูปแบบการ

จัดการเรียนรู 
1 1 1 1 1 5 1 

6.การวัดผลประเมินผลสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 1 1 1 1 1 5 1 

7.สื่อเอกสารจริงท่ีใชในการสอนอานเหมาะสมกับเนื้อหา

และจุดประสงคการเรียนรู 
1 1 1 1 1 5 1 

8. ระดับความยากงายของสื่อเอกสารจริงเหมาะสมกับ

ระดับผูเรียน 
1 1 1 0 1 4 0.8 

9.ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 1 1 1 1 1 5 1 

10. สื่อประกอบการจัดการเรียนรูมีความเหมาะสม 1 1 1 1 1 5 1 
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2.5  แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 เรื่อง Job Advertisement 

 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 เรื่อง Job Advertisement  

ผลการพิจารณา 

1 2 3 4 

    

5 

 

  IOC 

1.จุดประสงคการเรียนรูสอดคลองกับเนื้อหาสาระ 1 1 1 1 1 5 1 

2.กิจกรรมการจัดการเรียนรูสอดคลองกับรูปแบบการสอน

อานตามแนวการสอนเพ่ือการสื่อสาร 
1 1 1 1 1 5 1 

3. กิจกรรมกอนการอานนาสนใจสอดคลองกับรูปแบบการ

จัดการเรียนรู 
1 1 1 1 1 5 1 

4.กิจกรรมระหวางอานนาสนใจสอดคลองกับรูปแบบการ

จัดการเรียนรู 
1 1 1 1 1 5 1 

5.กิจกรรมหลังการอานนาสนใจสอดคลองกับรูปแบบการ

จัดการเรียนรู 
1 1 1 1 1 5 1 

6.การวัดผลประเมินผลสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 1 1 1 1 1 5 1 

7.สื่อเอกสารจริงท่ีใชในการสอนอานเหมาะสมกับเนื้อหา

และจุดประสงคการเรียนรู 
1 1 1 1 1 5 1 

8. ระดับความยากงายของสื่อเอกสารจริงเหมาะสมกับ

ระดับผูเรียน 
1 1 1 1 1 5 1 

9.ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 1 1 1 1 1 5 1 

10. สื่อประกอบการจัดการเรียนรูมีความเหมาะสม 1 1 1 1 1 5 1 
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2.6 แผนการจัดการเรียนรูท่ี 6 เรื่อง Application letter 

 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 6 เรื่อง Application letter 

ผลการพิจารณา 

1 2 3 4 

    

5 

 

  IOC 

1.จุดประสงคการเรียนรูสอดคลองกับเนื้อหาสาระ 1 1 1 1 1 5 1 

2.กิจกรรมการจัดการเรียนรูสอดคลองกับรูปแบบการสอน

อานตามแนวการสอนเพ่ือการสื่อสาร 
1 1 1 1 1 5 1 

3. กิจกรรมกอนการอานนาสนใจสอดคลองกับรูปแบบการ

จัดการเรียนรู 
1 1 1 1 1 5 1 

4.กิจกรรมระหวางอานนาสนใจสอดคลองกับรูปแบบการ

จัดการเรียนรู 
1 1 1 1 1 5 1 

5.กิจกรรมหลังการอานนาสนใจสอดคลองกับรูปแบบการ

จัดการเรียนรู 
1 1 1 1 1 5 1 

6.การวัดผลประเมินผลสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 1 1 1 1 1 5 1 

7.สื่อเอกสารจริงท่ีใชในการสอนอานเหมาะสมกับเนื้อหา

และจุดประสงคการเรียนรู 
1 1 1 1 1 5 1 

8. ระดับความยากงายของสื่อเอกสารจริงเหมาะสมกับ

ระดับผูเรียน 
1 1 1 1 1 5 1 

9.ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 1 1 1 1 1 5 1 

10. สื่อประกอบการจัดการเรียนรูมีความเหมาะสม 1 1 1 1 1 5 1 
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2.7  แผนการจัดการเรียนรูท่ี 7 เรื่อง News 

 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 7 เรื่อง News 

ผลการพิจารณา 

1 2 3 4 

    

5 

 

  IOC 

1.จุดประสงคการเรียนรูสอดคลองกับเนื้อหาสาระ 1 1 1 1 1 5 1 

2.กิจกรรมการจัดการเรียนรูสอดคลองกับรูปแบบการสอน

อานตามแนวการสอนเพ่ือการสื่อสาร 
1 0 1 1 1 4 0.8 

3. กิจกรรมกอนการอานนาสนใจสอดคลองกับรูปแบบการ

จัดการเรียนรู 
1 1 1 1 1 5 1 

4.กิจกรรมระหวางอานนาสนใจสอดคลองกับรูปแบบการ

จัดการเรียนรู 
1 1 1 1 1 5 1 

5.กิจกรรมหลังการอานนาสนใจสอดคลองกับรูปแบบการ

จัดการเรียนรู 
1 0 1 1 1 4 0.8 

6.การวัดผลประเมินผลสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 1 1 0 1 1 4 0.8 

7.สื่อเอกสารจริงท่ีใชในการสอนอานเหมาะสมกับเนื้อหา

และจุดประสงคการเรียนรู 
1 1 0 1 1 4 0.8 

8. ระดับความยากงายของสื่อเอกสารจริงเหมาะสมกับ

ระดับผูเรียน 
1 1 0 1 1 4 0.8 

9.ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 1 1 1 1 1 5 1 

10. สื่อประกอบการจัดการเรียนรูมีความเหมาะสม 1 1 1 1 1 5 1 
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3. ตัวอยางแบบประเมิน (IOC) แผนการจดัการรียนร ั

แบบประเมิน IOC แผนการจัดการเรียนรู 

โปรดพิจารณาความสอดคลองเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู โดยใสเครื่องหมาย / ลงในชองวาง

ท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานซ่ึงมี 3 ระดับ คือ 

      +1 หมายถึง แนใจวาแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงคและเนื้อหาการเรียนรู 

0 หมายถึง ไมแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงคและเนื้อหาการเรียนรู 

-1   หมายถึงแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูไมสอดคลองกับจุดประสงคและเนื้อหาการเรียนรู 

สาระการประเมิน แบบประเมินคา IOC ขอเสนอแนะ 

+1 0 -1  

1.จุดประสงคการเรียนรูสอดคลองกับเนื้อหาสาระ     

2.กิจกรรมการจัดการเรียนรูสอดคลองกับรปูแบบการสอน

อานตามแนวการสอนเพ่ือการสื่อสาร 

    

3. กิจกรรมกอนการอานนาสนใจสอดคลองกับรูปแบบการ

จัดการเรียนรู 

    

4.กิจกรรมระหวางอานนาสนใจสอดคลองกับรูปแบบการ

จัดการเรียนรู 

    

5.กิจกรรมหลังการอานนาสนใจสอดคลองกับรูปแบบการ

จัดการเรียนรู 

    

6.การวัดผลประเมินผลสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู     

7.สื่อเอกสารจริงท่ีใชในการสอนอานเหมาะสมกับเนื้อหาและ

จุดประสงคการเรียนรู 

    

8. ระดับความยากงายของสื่อเอกสารจริงเหมาะสมกับระดับ

ผูเรียน 

    

9.ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม     

10. สื่อประกอบการจัดการเรียนรูมีความเหมาะสม     

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

__________________________________________________________________ 

                               ลงชื่อ__________________________________ผูเช่ียวชาญ 
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1. ตารางคาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบวัดความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ 

 

ขอท่ี 
คะแนนความเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

∑𝑅      คา IOC     สรุปผล 
คนท่ี 1       คนท่ี 2     คนท่ี 3     คนท่ี 4     คนท่ี 5 

 1          +1            +1          +1          +1          +1           5          1.00       ใชได 

 2          +1            +1          +1          +1          +1           5          1.00       ใชได 

 3          +1            +1          +1          +1          +1           5          1.00       ใชได 

 4          +1            +1          +1          +1          +1           5          1.00       ใชได 

 5          +1            +1          +1          +1          +1           5          1.00       ใชได 

 6          +1            +1          +1          +1          +1           5          1.00       ใชได 

 7          +1            +1          +1          +1          +1           5          1.00       ใชได 

 8          +1            +1          +1          +1          +1           5          1.00       ใชได 

 9          +1            +1          +1          +1          +1           5          1.00       ใชได 

10         +1            +1          +1          +1          +1           5          1.00       ใชได 

11         +1            +1          +1          +1          +1           5          1.00       ใชได 

12         +1            +1          +1          +1          +1           5          1.00       ใชได 

13         +1            +1          +1          +1          +1           5          1.00       ใชได 

14         +1            +1          +1          +1          +1           5          1.00       ใชได 

15         +1            +1          +1          +1          +1           5          1.00       ใชได 

16         +1            +1          +1          +1          +1           5          1.00       ใชได 

10         +1            +1          +1          +1          +1           5          1.00       ใชได 

11         +1            +1          +1          +1          +1           5          1.00       ใชได 

12         +1            +1          +1          +1          +1           5          1.00       ใชได 

13         +1            +1          +1          +1          +1           5          1.00       ใชได 
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1. ตารางคาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบวัดความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ 

(ตอ) 

ขอท่ี 
คะแนนความเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รวม      คา IOC     สรุปผล 
คนท่ี 1       คนท่ี 2     คนท่ี 3     คนท่ี 4     คนท่ี 5 

14         +1            +1          +1          +1          +1           5          1.00       ใชได 

15          +1            +1          +1          +1          +1           5          1.00       ใชได 

16          +1            +1          +1          +1          +1           5          1.00       ใชได 

17          +1            +1          +1          +1          +1           5          1.00       ใชได 

18          +1            +1          +1          +1          +1           5          1.00       ใชได 

19          +1            +1          +1          +1          +1           5          1.00       ใชได 

20          +1            +1          +1          +1          +1           5          1.00       ใชได 

21          +1            +1          +1          +1          +1           5          1.00       ใชได 

22          +1            +1          +1          +1          +1           5          1.00       ใชได 

23          +1            +1          +1          +1          +1           5          1.00       ใชได 

24          +1            +1          +1          +1          +1           5          1.00       ใชได 

25          +1            +1          +1          +1          +1           5          1.00       ใชได 

26          +1            +1          +1          +1          +1           5          1.00       ใชได 

27          +1            +1          +1          +1          +1           5          1.00       ใชได 

28          +1            +1          +1          +1          +1           5          1.00       ใชได 

29         +1            +1          +1          +1          +1            5          1.00       ใชได 

30          +1            +1          +1          +1          +1           5          1.00       ใชได 

 

 

หมายเหตุ เกณฑการตัดสิน IOC ท่ีเหมาะสมควรมีคา 0.80-1.00 
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2. ตารางคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดความเขาใจในการ

อานภาษาอังกฤษ 

 

ขอ คาความยากงาย อํานาจจําแนก ขอ คาความยากงาย อํานาจจําแนก 

1 0.47 0.53 16 0.33 0.33 

2 0.67 0.40 17 0.30 0.60 

3 0.47 0.40 18 0.30 0.33 

4 0.43 0.87 19 0.37 0.33 

5 0.37 0.47 20 0.30 0.33 

6 0.50 0.20 21 0.27 0.27 

7 0.43 0.33 22 0.27 0.27 

8 0.47 0.40 23 0.37 0.47 

9 0.30 0.20 24 0.27 0.27 

10 0.40 0.27 25 0.57 0.20 

11 0.30 0.47 26 0.33 0.20 

12 0.33 0.27 27 0.30 0.20 

13 0.43 0.20 28 0.43 0.33 

14 0.37 0.20 29 0.43 0.47 

15 0.50 0.20 30 0.43 0.20 

คาความเช่ือม่ันเทากับ 0.82  
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3.คาความเชื่อม่ัน ( rcc ) ของแบบทดสอบวัดความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษท้ังฉบับ

วิเคราะหผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 11.5 for Window. 

 

Reliability 

 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30.0                    N of Items = 30 

Alpha =    .8235 
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4. ตัวอยางแบบทดสอบวัดความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ 

แบบทดสอบวัดความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ 

คําช้ีแจง: เลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 

_______________________________________________________________ 

Direction: Look at the signs/symbol and answer the questions. (Q1-Q5)                                                              

 1.         2.      3.   

   4.                                     5.        

 6.  7.  8. 

 

1. Which sign do you need in case of fire  ?  

a.Sign 5   b. Sign7   c. Sign4  d.  Sign 8   

2. Which sign should the motorist be attentive about ?  

a.Sign 2and 8   b. Sign7 and 4 c. Sign1 and 5  d.  Sign 3 and 6 

3. What does sign 7 mean ?  

a. Washing basin .   b. Saving the water . 

c. Drinking fountain.   d. Drinking Tank store here. 

4. Where do you see sign 2. ?  

a. On the Labels of some products.      b. At the traffic sign  

c. Near a roundabout way.          d.  Anywhere around us .   

5. What may happen if you don’t follow sign 8?  

a. You may be fined by the police.  b. You may be hurt by radiation.  

c.  You may be hit by the car .  d. You may be shock by electricity. 
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B: Direction: Read the passage and answer the questions. (Q6-Q8) 

Northern: Morning Cool with fog and isolated light rain. Minimum 

temperature 20-22 °C. Maximum temperature 31-33 °C. Cold on the 

mountainous top, minimum temperature 8-15 °C.  Northeasterly winds 10-30 

km/hr. 

Northeastern : Morning Cool with light fog. Isolated light rain mostly in the 

lower part. Minimum temperature 19-22 °C. Maximum temperature 31-32 °C. 

Cool to cold on the mountainous top, minimum temperature 14-18 °C. 

Northeasterly winds 15-30 km/hr. 

Southern (East Coast): Scattered thundershowers and isolated heavy rain 

in Nakhon Si Thammarat, Phatthalung, Songkhla, Pattani, Yala and 

Narathiwat. Minimum temperature 23-25 °C. Maximum temperature 31-32 °C. 

The upper Gulf from Surat Thani upward : northeasterly winds 15-35 km/hr. 

Wave height 1-2 meters. The lower Gulf from Nakhon Si Thammarat 

downward : Easterly winds 20-35 km/hr. Wave height about 2 meters and 

above 2 meters in thundershower areas. 

Resource: Thai Meteorological Department  November 2, 2012            

6.What is the purpose of this passage  ?  

  a. Informing about today weather   c. Warning about changing climate 

  b. Discussing about today weather      d. presenting the pleasant weather.   

7. What should you prepare if you go to Songkhla today?  

a. A Scarf   b. A Rain coat   c. A Sweater  d. A Hat  

8. Which one refers the weather in Thailand today?  

a. It’s cold .      c. It’s sunny and cloudy. 

b. It’s rainy.      d. It’s cool and foggy. 
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9. Which is not true according to the passage ?  

a. It rains in every region of Thailand.  

b. It’s got heavy rain in Southern part of Thailand. 

c. It’s got heavy thunderstorms in the North of Thailand.  

d. It’s foggy in Northern and Northeastern part of Thailand. 

C:  Direction : Read the passage and answer the questions. (Q10-Q13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chocolate Cake 

                                                      

4 persons 

Ingredients:  

• two and a half cup of flour  

• A half cup of chocolate powder 

• One cup of sugar 

• One cup of butter 

• Four eggs 

• A quarter of teaspoon of salt  

• One tablespoon of baking soda 

• Three-fourths tablespoon of evaporated milk 

Direction 

• Mix flour , chocolate powder , sugar, salt , milk, butter together in the 

bowl . 

• Beat them together . 

• Add eggs and beat slowly. 

• Add baking soda and beat together. 

• Pour the mixture into greased cake tin . 

• Bake in oven at 150 C for 60 mins. 

• Let it cool then remove it from a tin. 

* You should preheat the oven about 20 mins , before baking. 
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10. According to the recipe, What kind is this food ?  

a. Main Course    c. Appetizer                

b.  Dessert                        d. Refreshment 

11. Which is true according to the recipe ?  

a.   You mix all the ingredients together and mix well. 

b.   You add eggs after mixing the mixture, except baking soda. 

c. You beat eggs and butter first. 

d. You mix all the ingredients , except  eggs . 

12. According to the ingredients given , What kind of food can you adjust to cook ?  

a. cookies      c.  sandwich          

b. pie      d.   cupcake 

13. How much chocolate powder do you need for eight people?  

a. a half cup     c. five cups          

b. one and a half cups    d. two cups   

 

D: Direction: Read the label and answer the questions. (Q14-17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direction:  Apply small amount of the product on your wet face.  

 Avoid contact with eyes.  Rinse clean & pat dry . 

Caution:  Keep away from direct sunlight and high temperature. 

     Read instruction carefully and follow them strictly. 

     If rash or irritation, discontinue and consult physician. 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

150 

 

14. According to the label , what is the product ?  

a. Eye shadow.          b. Facial foam. 

c. Shampoo.                d. Baby powder. 

15. According to the label, what does “Avoid contact with eyes” mean?  

a. This product is special for your eyes.                      

b. This product can harm your eyes. 

c. Your eyes will be clear if contact the product..  

d. The label tells you to consult the doctor in case of getting in your eyes.. 

16. Which one can use to replace the word “Direction”?   

   a. instruction      b. Caution  

   c. Ingredients            d.  Net weight   

 

E : Read the article and choose the correct answer. (Q18-Q22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   (The Nation August 25, 2012) 
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 17. What is the purpose of the advertisement above  ?  

    a. Offering the job        b. Advertising a product. 

c.  Announcing  information            d. Presenting the company . 

18.According to the advertisement, What is true  ?  

a. Civil Engineer is required for Head office.   

b. Applicants must have at least 5 years experience.  

c. Applicants must only apply with English detailed resume.    

d. Applicants for accountant must hold Bachelor’s Degree in Accounting.  

19. According to the advertisement, how can you apply?  

 a. Send application letter and photo only.  

 b. Apply in person with Thai detailed resume only. 

   c. Contact the HRD manager directly only.  

   d. Either sending the English resume or applying in person.  

     20. Which of the following applicants is most likely to qualify for the job?  

   a. A thirty – year old man graduated in Engineer, with knowledge of building code.  

   b. Thai civil engineer 40 years old man, excellent in English. 

   c. A twenty –two –year old graduated in English, able to work site office.  

   d. A thirty –five year old graduated in Engineer, with no English ability. 
21. According to the ad, what is true about the company?  
   a. The company located in Pattaya .      

   b. The company business is construction.    

  c.  The company required only engineers.         

  d. The company required three position for head office..  
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F: Direction Read the Application letter and answers the questions. (Q23-

Q27) 

          

Dear Sir / Madam, 

 Your advertisement in Bangkok Post of  September 29,2012 for the position of 

Civil Engineer  has attracted my attention because I think that my qualifications will 

fulfill your requirements.  

 My name is Kunnathom Damrungkun .I’m 29 years old . I graduated from 

ABAC University. I hold a Bachelor’s degree from the faculty of Engineering ,which 

major in Civil Engineering with CUM-GPA at 3.00 .  

My experience especially for working as Civil Engineering at my former 

company has provided me with the opportunity to develop my knowledge of Thai 

building codes and also my skill as a problem solver, patient and responsible. My 

English Ability is very good especially speaking and writing skills due to studying at 

the university . I’m able to work in both site office or up country . I enclosed my 

detailed Resume, Transcript , contact number and two recent photographs along 

with application. 

 I  look forward to hear an interview call from you at your earliest 

convenience. 

 Your faithfully  

Mr.  Kunnatom Damrungkun  

 

22. What is the purpose of the letter? 

   a. Asking for more detail about product.      

   b Complaining the service .      

   c. Ordering a product                    

   d. Applying for the job  
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23. Who does “me” refer to ? 

   a. Personnel Manager   .   

   b. Miss. Sudarat Takenaka  

   c. Mr.  Kunnatom Damrungkun                         

   d.THAI TAKENAKA INTERNATIONAL LTD. 

24. According to the letter, what is not true? 

  a. He has a job experience.          

  b. He is good at English. 

  c. He can travel to site office.           

  d. He has known nothing about building. 

25. According to the letter, what is true about the applicant?) 

   a. The writer is weak in English due to studying at the University. 

   b. Because of his job experience provided him many skills. 

   c. He knew the job vacancy from the website on the Internet.         

   d. He applied in person with his detailed resume and recent photo . 

26. What is the main purpose of the third paragraph  ? 

    a. To assure that his skill is suitable for the job.       

    b. To give the details about his job experience. 

    c. To show his interested in the position. 

    d. To inform how he knew about the vacancy. 
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G: Direction Read passage and answer the questions .(Q28-Q30) 

A Nakhon Phanom woman was nabbed with 200,000 yaba tablets worth Bt6 

million at Bangkok’s Mor Chit Bus Terminal , City police chief PolMaj-General 

Khamronwit Thoopkrachang said yesterday . The arrest of 30 –year-old Rassami 

Utsaha followed the August 22 arrest of Prayuth Tharakhajad,32 with 40,000 yaba 

tablets in a Bang Khun Tien mall after Prayuth was hired by the “Jae Nang 

Thapaeng” network to transport drugs from Nakhon Phanom to Bangkok in exchange 

for Bt100,000 . The investigation found that another lot of yaba would be transferred 

to Mor Chit , leading police to search Passami, who had been acting suspiciously, at 

10 pm on August 24, and find the drugs. Rassami confessed she was hired for Bt4,000 

to transport the drugs for the same network . 

 

27. The best headline news is ______.   

   a. Police caught two persons of Jea Nang Thapaeng  Network. 

   b. Police caught 200,000 yaba tablets at Morchit . 

   c. Yaba worth more than Bt 6 million was caught at Mor chit. 

   d. Police caught a woman with yaba at Morchit 

28. Why did Mr. Khamronwit mean when he said “followed the August 22 arrest of 

Prayuth” ?   

   a. To tell us that they came from the same place.     

   b. To tell us that they work for the same network.  

   c. To tell us that they have the same occupation.   

   d. To tell us that they have the same wage . 

29. What is not true according to the news  ?  

   a. Rassami and Prayuth worked for the same network. 

   b. Rassami was caught with yaba worth Bt. 6 million   

   c.  Rassami was caught at the Bang Khun tien mall.   

   d. Prayuth was hired by Jae Nang Thapaeng” network 

30. According to the news what impression can reader draw  ? 

  a. Yaba is costless nowadays.        b. Yaba spreads fast nowadays 

  c. Yaba seller works individually            d.  Yaba is good for healthy.  
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ภาคผนวก ง 

 

การหาคุณภาพแบบสอบถามความคิดเห็น 

1. วิเคราะหความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นตอการใชส่ือเอกสารจริง 

2. สรุปผลความเช่ือม่ันของแบบแบบสอบถามความคิดเห็นตอการใชส่ือเอกสารจริง 

3. ตัวอยางแบบสอบถามความคิดเห็น 
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 1. การวิเคราะหความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามความคิดเห็นตอการใชส่ือ

เอกสารจริงในการสอนอานภาษาอังกฤษ 

 

ขอคําถาม 
ผลการพิจารณา แปล

ผล 1 2 3 4 5  IOC 

ดานสื่อเอกสารจริง 

        1.บทอานมีความหลากหลายนาสนใจ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

2.บทอานทําใหนักเรียนกระตือรือรนและสนใจในการ

อานมากข้ึน 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

3.บทอานมีระดับความยากงายเหมาะสมกับนักเรียน 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

4. **บทอานมีเนื้อหามากเกินไป 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

ดานกิจกรรมการเรียนรู 

        5. กิจกรรมการอานชวยใหนักเรียนทบทวนความรูเดิม 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

6. กิจกรรมการอานชวยใหนักเรียนพัฒนาทักษะดาน

การอาน 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

7. **กิจกรรมการอานไมเปดโอกาสใหนักเรียนแสดง

ความคิดเห็น 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

8.   กิจกรรมการอานมีความหลากหลาย 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

ดานประโยชนและการนําไปใช 

        9.**การอานสื่อเอกสารจริงไมชวยพัฒนาความเขาใจ

ในการอาน 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

10.การอานสื่อเอกสารจริงชวยใหนักเรียนคุนเคย 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

กับสื่อตางๆในชีวิตประจําวันมากข้ึน 

        11.การอานจากสื่อเอกสารจริงทําใหนักเรียนสังเกต               1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

และอานสื่อตางๆในชีวิตประจําวันมากข้ึน 

        12. **ความรูท่ีไดจากการอานไมมีประโยชนตอการ

นําไปใช 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

ในชีวิตประจําวันของนักเรียน                 
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 2. ความเช่ือม่ันของแบบสอบถามความคิดเห็นตอการใชส่ือเอกสารจริงโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป SPSS 11.5 for Window. 

 

Reliability  

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

¢éÍ1          40.5667        35.8402        .4880           .7303 

¢éÍ2          40.4333        36.1161        .4438           .7332 

¢éÍ3          40.6333        35.4816        .4733           .7292 

¢éÍ4          42.9333        42.3402       -.3442           .7912 

¢éÍ5          40.4667        39.0851       -.0227           .7742 

¢éÍ6          40.4000        34.9379        .4008           .7321 

¢éÍ7          42.0000        25.2414        .6740           .6857 

¢éÍ8          40.4333        35.7713        .3699           .7360 

¢éÍ9          41.5667        30.3230        .6570           .6955 

¢éÍ10         40.0667        36.8920        .4342           .7372 

¢éÍ11         40.5000        33.9138        .4236           .7285 

¢éÍ12         42.0667        22.9609        .7633           .6657 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30.0                    N of Items = 12 

Alpha =    .7498 
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3. แสดงจํานวนนักเรียนท่ีตอบแบบสอบถามความคิดเห็นตอการใชส่ือเอกสารจริงในการ

สอนอานภาษาอังกฤษ 

ขอท่ี สาระการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

เห
็นด

วย
อย

าง
ยิ่ง

 

เห
็นด

วย
 

ไม
แน

ใจ
 

ไม
เห

็นด
วย

 

ไม
เห

็นด
วย

อย
าง

ยิ่ง
 

  

1 

ดานสื่อเอกสารจริง 

เน้ือหาในบทเรียนนาสนใจตรงกับเรื่องท่ีนักเรียนอยากรู 8 19 3     

2 เน้ือหาในบทเรียนทําใหนักเรียนสนใจในการอานสื่อสิ่งพิมพมากข้ึน 11 17 2     

3 เน้ือหาในบทเรียนมรีะดับความยากงายเหมาะสมกับระดับของนักเรยีน 7 20 2 1    

4 **บทอานมีเน้ือหามากเกินไป 
  

7 18 5 

  

5 

ดานกิจกรรมการจัดการเรียนรู 

กิจกรรมในการสอนอานชวยใหนักเรียนไดทบทวนความรูเดมิ 15 12 3 
 

  

6 กิจกรรมในการสอนอานชวยใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะดานการอาน 16 9 4 1    

7 **กิจกรรมการสอนอานไมเปดโอกาสใหนักเรยีนมีสวนรวมในการคดิ

สรางสรรค 
  4 13 13 

8 แบบฝกหัดท่ีใชประกอบบทอานจากสื่อเอกสารจริงมคีวามหลากหลาย 14 11 5    

9 **แบบฝกหัดมีจํานวนมากและยากเกินไปสาํหรับนักเรียน    6 14 10 

10 ความรูท่ีไดจากการอานสื่อเอกสารจริงชวยใหนักเรียนมีความคุนเคยกับสื่อ

ตางๆในชีวิตประจาํวันมากข้ึน 
20 10      

11 ความรูท่ีไดจากการอานสื่อเอกสารจริงทําใหนักเรยีนสังเกตและอานสื่อ

ตางๆในชีวิตประจาํวันมากข้ึน 
15 9 5 1    

12 **ความรูท่ีไดจากการอานไมมีประโยชนตอการนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันของนักเรียน 
   2 16 12 

 

หมายเหตุ *หมายถึงขอคําถามในเชิงลบ 
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4. คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนตอการ

ใชส่ือเอกสารจริงคํานวณโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS version 11.5 for window 

 

 

 

 

Statistics   
 

ขอ1 

 

ขอ2 

 

ขอ3 

 

ขอ4 

 

ขอ5 

 

ขอ6 

    

N 

Va
lid

 

M
iss

in
g 30 30 30 30 30 30 

  0 0 0 0 0 0 

Mean   4.17 4.30 4.10 3.93 4.40 4.33 

Std. 

Deviation   0.59 0.60 0.66 0.64 0.67 0.84 

        

Statistics   
 

ขอ้7 
 

ขอ้8 
 

ขอ้9 
 

ขอ้10 
 

ขอ้11 
 

ขอ้12 

    

N 

Va
lid

 

M
iss

in
g 30 30 30 30 30 30 

  0 0 0 0 0 0 

Mean   4.30 4.30 4.13 4.67 4.23 4.33 

Std. 

Deviation   0.70 0.75 0.73 0.48 0.97 0.61 
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5. ตัวอยางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนตอการใชส่ือเอกสารจริงในการสอน

อานภาษาอังกฤษ                 

    แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการใชสื่อเอกสารจริง 

คําช้ีแจง : ใหนักเรียนตอบคําถามตามความเปนจริง โดยทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความ

คิดเห็นของนักเรียนมากท่ีสุด 

ขอ

ท่ี 
สาระการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

เห
็นด

วย
อย

าง
ยิ่ง

 

เห
็นด

วย
 

ไม
แน

ใจ
 

ไม
เห

็นด
วย

 
ไม

เห
็นด

วย
อย

าง
ยิ่ง

 

  ดานสื่อเอกสารจริง           

1 บทอานมีความหลากหลายนาสนใจ 

2 บทอานทําใหนักเรียนกระตือรือรนและสนใจในการอานมากข้ึน           

3 บทอานมีระดับความยากงายเหมาะสมกับนักเรียน           

4  **บทอานมีเน้ือหามากเกินไป           

  ดานกิจกรรมการเรียนรู           

5 กิจกรรมการอานชวยใหนักเรยีนทบทวนความรูเดมิ 

6 กิจกรรมการอานชวยใหนักเรยีนพัฒนาทักษะดานการอาน           

7 **กิจกรรมการอานไมเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคดิเห็น           

8 กิจกรรมการอานมีความหลากหลาย           

 ดานประโยชนและการนําไปใช           

 9 **การอานสื่อเอกสารจริงไมชวยพัฒนาความเขาใจในการอาน      

10 การอานสื่อเอกสารจริงชวยใหนักเรียนคุนเคยกับสื่อตางๆใน

ชีวิตประจําวันมากข้ึน 

     

11 การอานจากสื่อเอกสารจริงทําใหนักเรียนสังเกต และอานสื่อตางๆใน

ชีวิตประจําวันมากข้ึน              

     

12 **ความรูท่ีไดจากการอานไมมีประโยชนตอการนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันของนักเรียน 

     

หมายเหตุ *หมายถึงขอคําถามในเชิงลบ 
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13 . ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

       



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
162 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ตัวอยางสื่อเอกสารจริงที่ใชในการทดลอง 
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Text : Signs and Symbols

1.Signs giving information 

2. Signs giving warning 

3. Signs giving Prohibition
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Text 2.1: Reading Weather Forecast   

 

                        Samutprakarn   
Current Weather at 07.00 28.7 C 

Dew  point                    23.5C 

Relative Humidity        73% 

Wind                             clam 

Cloud               Partly cloudy sky  

Visibility                      5 km 

Pressure                 1008.9hPa 

Amount of rainfall (3hr)        0.0mm 

Tomorrow Sunrise                         06:10 

Today Sunset    17:53 

Yesterday Max temperature  31.8C 

Morning Min temperature              28.4C 

Average Max temperature               -C 

Average Min temperature                -C 

Amount of Rainfall 07-07             0.0mm        

 

 

Resource: Thai Meteorological Department : Weather forecast Sunday October,28th 2012  
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Text 2.2:   Weather Forecast in Thai Region 
North 

 Cool with morning fog and thick patches in some places. Widely scattered light to 

moderate rain mostly in Mae Hong Son, Chiang Mai and Tak. Minimum temperature 22-

23 °C. Maximum temperature 33-35 °C. Northeasterly winds 10-30 km/hr. 

___________________________________________________________________________

Northeastern 

Cool in the morning. Widely scattered light to moderate rain mostly in Nong Khai, 

Bueng Kan, Nakhon Phanom and Mukdahan with windy. Minimum temperature 22-23 

°C. Maximum temperature 33-34 °C. Northeasterly winds 20-35 km/hr. 

___________________________________________________________________________ 

Central 

 Morning mist. Isolated light rain mostly in lower part. Minimum temperature 24-25 °C. 

Maximum temperature 33-35 °C. Northeasterly winds 15-30 km/hr. 

___________________________________________________________________________ 

Eastern 

 Widely scattered thundershowers mostly in Rayong, Chanthaburi and Trat. Minimum 

temperature 24-25 °C. Maximum temperature 33-34 °C. Northeasterly winds 15-35 

km/hr. Wave height about 1 meter and 1-2 meters off-shore. 

___________________________________________________________________________ 

Southern (East Coast) 

 Isolated thundershowers. Minimum temperature 24-25 °C. Maximum temperature 33-

34 °C. Easterly winds 15-35 km/hr. Wave height 1-2 meters. 

___________________________________________________________________________ 

Southern (West Coast) 

Widely scattered thundershowers mostly in Ranong and Satun. Minimum temperature 

23-25 °C. Maximum temperature 32-34 °C. Easterly winds 15-30 km/hr. Wave height 

about 1 meter. 

___________________________________________________________________________

Resource: Thai Meteorological Department : Weather forecast Sunday October,28th 

2012  
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Text :  Label  

                        Natural 

                      TEA TREE 

TRIPLE BENEFITS  Tea Tree Oil  Vitamin E  EPo 

Deep Clean,  Prevent Acne,  Non Drying Skin,  

 OIL CONTROL , FACIAL FOAM 
TEA TREE Oil Control Facial Foam is scientifically researched formula, containing natural 

active ingredients provide triple benefits by deeper cleansing , facial skin softening and 

moisture restoring. 

. Extra mild formula to obtain gentle and deep clean. 

.Natural Tea Tree Oil , a proven natural antiseptic, helps prevent skin from acne 

problems. 

.Natural moisturizing complex; consisted of Evening  Primrose Oil (EPO) and 

Humectants, Vitamin E; helps restore skin moisture and prevent skin from aging and 

wrinkle. 

.Blended Natural fresh scent obtained from plant extracts 

Directions: Apply small amount of tea tree Oil control facial Foam on your wet 

face. Avoid contact with eyes. Rinse clean& Pat dry  

Cautions:  

• Keep away from direct sunlight and high temperature. 

• Read instruction carefully and follow them strictly. 

• If rash or irritation, discontinue and consult physician. 

Ingredients: Aqua, Stearic Acid, Fragrance Evening primrose oil. 

Manufactured By:  

T.O.P.Cosmetic &Manufacture Co,Ltd. 12/  Bhudamolthol-5 Rd. Krathumbaen, 

Saamutsakorn 74130 Thailand. 
Best before : 2 years from manufacturing date. 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
167 

  
 

Text :  Recipe 
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Text : Reading Job Application letter .  
       

        99/9 Petkasem 10 

                  Bangkok 10240 

      October 1, 2012  

Human Resource Section  

Sasin Graduate Institute of Business Administration 

Of Chulalongkorn University  

Sasa Patasala Building 6th Floor                                                                       

Phyathai Rd. Pathumwan ,  

Bangkok 10330 

Dear Sir / Madam, 

 Your advertisement in The Nation of August 25, 2012 for the position of 

Program Coordinator has attracted my attention because I think that my qualifications 

will fulfill your requirements.  

 My name is Ladapha Sukjai .I graduated from ABAC University in March 2006 

and hold a Bachelor’s degree from the faculty of Humanities, which major in Language 

& Communication with CUM-GPA at 3.05.  

My experience especially for working as Program Coordinator at my former 

company has provided me with the opportunity to develop my skill as a problem 

solver, to be energetic, patient, responsible, and pleasant personality. I am very good 

in typing and I type 70 words in Thai and 80 words in English per minute. I have a great 

knowledge about computer especially in Microsoft Office and I assure you that can 

meet your requirement. I enclosed my detailed resume, transcript, contact number 

and two recent photographs along with application. 

I look forward to hearing an interview call from you at your earliest 

convenience.  

 

   Yours faithfully  

Miss Ladapha Sukjai   
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