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56254302: สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
ค าส าคัญ: สื่อการสอน/อาเซียน/ผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ 
 
 คณวัฒน์ พรสุริยโรจน์ : การศึกษาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อการสอน
เกี่ยวกับอาเซียนส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี 
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ : อาจารย์ ดร. สุนีตา โฆษิตชัยวัฒน์. 238 หน้า 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียน
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และ 3) ศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้สื่อการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ 

 กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม โดย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ านวนทั้งหมด 35 คน โดยได้ด าเนินการทดลองให้
นักเรียนศึกษาโดยสื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ จ านวน 4 
บทเรียน ใช้เวลาในการเรียน 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบเรียน รวมทั้งสิ้น 10 คาบเรียน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ 1) สื่อการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการใช้สื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ โดยจะ
ใช้เป็นแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน และ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนผ่าน
สื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่าร้อยละ และค่าสถิต ิT-test แบบ dependent 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1) ประสิทธิภาพของสื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ
มีค่าเท่ากับ 77.37/76.00 โดยได้ตามเกณฑ์ท่ีได้ตั้งไว้คือ 75/75  

 2) ผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนจากการใช้สื่อการสอนเกี่ยวกับ
อาเซียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ สูงขึ้นกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05  

 3) กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นที่อยู่ในเกณฑ์ดีจากการศึกษาโดยใช้สื่อการสอนเกี่ยวกับ
อาเซียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
_________________________________________________________________________ 
ภาควิชาหลักสูตรและวิธสีอน            บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ลายมือช่ือนักศึกษา.................................................................................                   ปีการศึกษา 2559 
ลายมือช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาการคน้คว้าอิสระ ......................................... 
 



จ 
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 KHANAWAT PHORNSURIYAROTE: A STUDY OF ENGLISH READING ACHIEVEMENT 
USING INSTRUCTIONAL MATERIALS ABOUT ASEAN FOR MATTHAYOMSUKSA 5 STUDENTS 
WAT KHEMAPIRATARAM SCHOOL, NONTHABURI PROVINCE. INDEPENDENT STUDY ADVISOR: 
SUNEETA KOSITCHAIVAT, Ph.D. 238 pp.  

 The purposes of the research were: 1)  to create and test the efficiency of 
the instructional materials about ASEAN to enhance English reading achievement, 2) to 
compare the students’ English reading achievement between before and after using 
the instructional materials about ASEAN to enhance English reading achievement of 
Matthayomsuksa 5 Students at Wat Khemapirataram school and 3)  to survey the 
students’ opinions toward the instructional materials about ASEAN to enhance English 
reading achievement  
 The sample, selected by the purposive sampling, consisted of 35 students of 
Matthayomsuksa 5 class 5 at Wat Khemapirataram school The students studied the 
instructional materials about ASEAN to enhance English reading achievement through 4 
units. The duration of the experimental research covered 5 weeks (2 sessions per week). 
As a result, the overall periods of the research were 10 sessions.  

The instruments which were used in research were 1) the instructional materials 
about ASEAN to enhance English reading achievement 2)  English proficiency test about 
the instructional materials about ASEAN to enhance English reading achievement, used 
as a pre-test and a post-test and 3) a questionnaire on opinion towards the instructional 
materials about ASEAN to enhance English reading achievement. Statistics which were 
used to analyze the data were arithmetic mean, standard deviation, percentage and 
dependent T-Test.  
 The results of the study were found that  
 1) The efficiency of the electronic books was 77.37/76.00, which was higher 
than the expected criterion (75/75).  

 2 )  The second was the students’ achievement of reading comprehension 
abilities after learning electronic books was higher than the students’ achievement 
before learning electronic books at the level of 0.05.    

 3) The students’ opinions toward the electronic books were satisfactory. 
_________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Department of Curriculum and Instruction      Graduate School, Silpakorn University 
Student’s signature............................................................        Academic Year 2016 
Independent Study Advisor’ signature .......................... 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมอย่างมาก โดย Naved (2015) ได้กล่าวว่า 
ภาษาอังกฤษมีความส าคัญในแง่ของการศึกษาของนักเรียนในประเทศต่างๆ ในบางประเทศนักเรียนจะได้
เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง แม้แต่ในหลายประเทศท่ีไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ เช่น  
ประเทศเนเธอร์แลนด์ และสวีเดน จะมีหนังสือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ได้เขียนเป็น
ภาษาอังกฤษ เนื่องจากเป็นภาษาหลักที่ใช้เขียนแบบเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้งานวิจัยที่
แสดงข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ก็ใช้ภาษานี้เช่นกัน ในระดับมหาวิทยาลัยนักเรียนในหลายประเทศจะ
เรียนวิชาต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ Herve (2009) ได้กล่าวว่าภาษาอังกฤษมีความส าคัญมาก 
ส าหรับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา เนื่องจากเป็นภาษาที่ใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก การรู้ภาษาจะท าให้คน
ทั่วไปสามารถไปที่ไหนก็ได้ และนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  การเชี่ยวชาญ
ภาษาอังกฤษยังมีความส าคัญทั้งด้านการศึกษาและการท างาน เพ่ือท าให้นักเรียนมีความรู้ในวิชาต่างๆ 
เนื่องจากวารสารและงานวิจัยต่างๆ ได้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ และการสอนในมหาวิทยาลัยยังสอนเป็น
ภาษาอังกฤษเช่นกัน ดังนั้นนักเรียนควรมีความรู้ความช านาญในภาษาอังกฤษเพ่ือสามารถเรียนรู้ใน
โรงเรียนและมหาวิทยาลัยได้  นอกจากนี้ Thorpe (2014) ได้กล่าวถึงความส าคัญของภาษาอังกฤษใน
ประเทศอินเดียว่า ประเทศอินเดียเป็นประเทศที่มีภาษาและศาสนาที่หลากหลาย ส่วนใหญ่จึงพูดด้วย
ภาษาพ้ืนเมือง ซึ่งอาจท าให้ผู้ที่ไม่สามารถพูดภาษาดังกล่าว เป็นคนแปลกหน้า และเนื่องจากประเทศ
อินเดียเคยตกเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ภาษาอังกฤษจึงกลาย เป็นภาษาราชการในประเทศนี้ 
ในแง่ของการศึกษา ประเทศอินเดียให้ความส าคัญกับภาษาอังกฤษ โดยสังเกตจากการสอบในประเทศ
อินเดียได้ท าข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งการสอนมาตรฐานและการสอบเพ่ือเข้าท างาน โดยจะ
ทดสอบในเรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษ ค าศัพท์ และการสื่อสาร ดังนั้นภาษาอังกฤษจึงกลายเป็น
องค์ประกอบหลักของการสื่อสารในประเทศดังกล่าว  
 นอกจากภาษาอังกฤษจะมีความส าคัญต่อการสื่อสารทั่วโลกแล้ว ภาษาอังกฤษยังมี
ความส าคัญต่อประเทศไทยเช่นกัน  ฟาฏินา วงศ์เลขา (2553) ได้กล่าวว่า ภาษาอังกฤษได้เป็น
ภาษาสากลของโลกที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย และได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตอย่างมาก ซึ่งหลักสูตรการศึกษา 
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ขั้นพ้ืนฐานได้เห็นความส าคัญ และ ความจ าเป็นของภาษาอังกฤษ จึงก าหนดให้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศท่ีทุกคนต้องเรียนรู้ เพ่ือให้มีผลสัมฤทธิ์ ฟัง พูด อ่าน และเขียน เพียงพอที่จะสื่อสาร
กับผู้อ่ืน รวมถึงช่วยให้ผู้เรียนเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้ง่ายขึ้น 
นอกจากนี้ สหพรรณชนก รชาศรีสวัสดิ์ (2550) ได้กล่าวว่า ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาโลก ได้ปรากฏ
เห็นชัดเรื่อยๆ อันเนื่องมาจากการใช้ภาษาดังกล่าวเป็นภาษาพูดในหลายประเทศ ดังนั้นประเทศไทยจึงมี
นักเรียนนักศึกษาที่มีความสนใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมาก เพราะการรู้ภาษาอังกฤษท าให้เกิด
ความก้าวหน้าทางอาชีพ และ อัครวิทย์ ระบิน (2559) ได้กล่าวเสริมอีกว่า รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึง “การศึกษายุค Thailand 4.0” ว่าการศึกษามีมากกว่าการเตรียมความ
พร้อมของคนหรือให้ความรู้กับคนเท่านั้น แต่เป็นการเตรียมมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ กล่าวคือ ต้องพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความทันสมัยและเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นทางกระทรวงฯ จึงให้ความส าคัญต่อ
ภาษาอังกฤษในเรื่อง   Communication Thinking Skill  ซึ่งผู้เรียนต้องมีความรู้เรื่องไวยากรณ์คู่กับ
การอ่าน เมื่อมีความรู้เรื่องภาษาแล้ว จึงสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 

 แม้ว่าประเทศไทยจะให้ความส าคัญกับภาษาอังกฤษอย่างมาก แต่คะแนนจากการสอบของ
นักเรียนยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ โดยดูจากคะแนนสอบมาตรฐานจากคะแนนสอบ O-net ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากรายวิชาภาษาอังกฤษอยู่ที่ 31.80 คะแนน 
เช่นเดียวกับ คะแนนสอบ O-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559  มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 
27.76 จากผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า คะแนนเฉลี่ยในรายวิชาภาษาอังกฤษทั้งระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และ 6 ต่ ากว่าเกณฑ์ จ าเป็น ต้องได้รับการพัฒนา เช่นเดียวกับโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี 
ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีนักเรียนจ านวน 3,000 คน มีคะแนนเฉลี่ยจากการสอบ O-net 
รายวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 อยู่ที่ 35.50 และเมื่อจ าแนกออกมา
เป็นสาระพบว่า สาระภาษาเพ่ือการสื่อสาร ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 35.48 และสาระภาษาและวัฒนธรรม
ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 35.57 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยใน รายวิชาภาษาอังกฤษ 
จากการสอบ O-net ปีการศึกษา 2559 เท่ากับ 29.16 จากสถิติดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า นักเรียน
โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามมีคะแนนสอบ O-net ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ต่ ากว่าเกณฑ์จ าเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนา 

 จากปัญหาเรื่องคะแนนสอบ แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีปัญหาในเรื่องผลสัมฤทธิ์การอ่าน 
ซึ่งข้อสอบ O-net จะเน้นผลสัมฤทธิ์การอ่านเป็นหลัก ซึ่ง วิไลลักษณ์ ศิรินทร์ (2548) ได้กล่าวว่า 
นักเรียนไทยยังไม่สามารถใช้ผลสัมฤทธิ์การอ่านได้ตรงตามมาตรฐาน เช่น ตอบค าถามไม่ตรงกับเรื่องที่
อ่าน  และไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวที่อ่านได้ โดยสาเหตุหนึ่งมาจาก ยังไม่มีหนังสือที่ใช้ในการ
ส่งเสริมการอ่านมาใช้ในการเรียน นอกจากนี้ วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธ์ (2552) ได้กล่าวว่า ปัญหาทางด้านการ
อ่านมี 3 ส่วน ได้แก่ 1. ด้านค าศัพท์และส านวน 2. ด้านโครงสร้าง และ 3. ด้านเนื้อหา โดยในด้าน
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เนื้อหา ครูจะเป็นผู้เลือกเรื่องให้นักเรียนอ่าน ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่น่าสนใจ เพราะคิดว่าเรื่องนี้ครู
สนใจ และเชื่อว่านักเรียนสนใจเช่นกัน ยิ่งกว่านั้นคือ การเลือกเรื่องด้วยความสะดวกของครู ซึ่งเคย
สอนเรื่องดังกล่าวมาจนช านาญ จากปัญหาในเรื่องผลสัมฤทธิ์การอ่านจะมีสาเหตุมาจากการยังไม่มี
หนังสือส่งเสริมการอ่าน และการสอนเนื้อหาการอ่านยังเป็นการสอนแบบเดิม โดยใช้สื่อการสอน
แบบเดิม ใช้เนื้อเรื่องแบบเดิม อาจจะท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายได้ 

 เพ่ือที่จะแก้ไขปัญหาข้างต้น จึงควรมีการน าสื่อการสอนภาษาอังกฤษเข้ามาท าให้เกิดการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยกระทรวงศึกษาธิการ (2552) ได้กล่าวว่า สื่อการสอนมีประโยชน์ต่อ
การเรียนรู้ในหลายด้าน โดยช่วยให้นักเรียนบรรลุถึงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ตามที่ได้วางแผนไว้ ท าให้
นักเรียนได้เห็นภาพเคลื่อนไหวซึ่งไม่สามารถหาได้จากในหนังสือ ส่งผลให้การเรียนการสอนเป็นไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ในการเลือกใช้สื่อการสอนต้องเลือกให้ตรงกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริม
การคิดอย่างมีเหตุผลและเหมาะสมกับวัยและความสนใจของผู้เรียน เช่นเดียวกับ สมคิด จันทะเวช 
(2550) ได้กล่าวเสริมว่า สื่อการสอนช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียน ท าให้ผู้เรียนได้พัฒนา
สติปัญญา ส่งเสริมบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้เกิดในชั้นเรียน ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ไม่ตึงเครียด 
เนื่องจากการใช้สื่อการสอนจะช่วยลดการบรรยายในชั้นเรียน ซึ่งครูจะลดบทบาทจากการเป็นผู้สอน
เป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ และยังเป็นเครื่องมือในการวินิจฉัยนักเรียน ว่ามีปัญหาใดเกิด
กับนักเรียน นอกจากนี้ สุพัตรา สุนิพันธุ์ (2555) ได้กล่าวเสริมว่า สื่อการสอนจะช่ วยกระตุ้นให้
นักเรียนเกิดความสนใจในกระบวนการเรียนรู้ และเป็นส่วนช่วยให้นักเรียนจ าสิ่งที่ซับซ้อน เช่น ท าสิ่ง
ที่เป็นนามธรรมให้สามารถเห็นภาพได้ชัดเจน, น าสิ่งที่อยู่ไกลมาศึกษาได้ เพ่ือส่งเสริมกระบวนการคิด
และการแก้ปัญหาของนักเรียน 

 เนื้อหาที่ใช้ในการจัดท าสื่อการสอนควรเป็นเนื้อหาที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน ซึ่งคือเนื้อหา 
อาเซียน (ASEAN) เนื่องจากประเทศไทยได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน ดังนั้นการเข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน จึงส่งผลต่อการศึกษาไทย จุไรศิริ ชูรักษ์ (2557) ได้กล่าวว่า การเข้า
มาของประชาคมอาเซียนส่งผลต่อทิศทางการศึกษาของประเทศไทยอย่างชัดเจน โดยอาเซียนได้มี
นโยบายทางด้านการศึกษา ไทย อาทิเช่น การพัฒนาหลักสูตรอาเซียนศึกษาทั้งในระดับประถม มัธยม
และอุดมศึกษา จะเห็นได้ว่ามีการน าเอาวิชาอาเซียนเข้ามาในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยบูรณาการกับวิชาต่างๆ เช่น วิชาสังคมศึกษา การสนับสนุนให้นักเรียนให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการ
เรียนภาษาอังกฤษเพ่ือที่สามารถติดต่อกับประเทศอ่ืนๆ ได้ ดังนั้นนักเรียนทุกคนจะได้เรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ เนื่องจากภาษาดังกล่าวได้อยู่ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมุ่งเน้น
พัฒนาครูโดยมีการให้ครูไปอบรมเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ และยังส่งเสริมความร่วมมือการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการศึกษาอีกด้วย นอกจากนี้ พรชัย พรภาพันธ์ (2555) ได้กล่าวว่า 
การขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนสู่การเรียนรู้ในสถานศึกษา นักเรียนควรมีความรู้ในเรื่องประชาคม



4 
 

 
 

อาเซียนเกี่ยวกับเรื่องภูมิศาสตร์ของประเทศเพ่ือนบ้าน การรู้ภาษาอาเซียนคือ ภาษาอังกฤษโดยจะ
เน้นเพ่ือการสื่อสาร และยังต้องเผยแพร่ความเป็นไทยสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยการเรียนรู้ภาษาไทย
เพ่ือไปเผยแพร่ในประเทศต่างๆ 

 ในปัจจุบันได้มีนักวิจัยท าวิจัยเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสื่อการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การ
อ่านภาษาอังกฤษ อาทิเช่น งานวิจัยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนซ่อมเสริมผลสัมฤทธิ์การอ่าน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของ พยุงศรี หอมสุวรรณ (2546) ผลการทดลอง
พบว่า งานวิจัยดังกล่าวท าให้ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือ
เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอนของ รัชนี เผ่าพงศ์ช่วง (2548)  ได้ผลคือ การพัฒนาเครื่องมือที่จะใช้
เพ่ือไปประกอบการเรียนการสอนอยู่ในเกณฑ์ดี งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยสื่อการสอน เรื่องการ
วิจัยในชั้นเรียนของครูจ านวน 30 คน ของ สนิท เกไธสง (2549) พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอกับสื่อการ
เรียนการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด สองคล้องกับ วรางคณา พลายสาร (2550) ที่ได้ท างานวิจัย
เกี่ยวกับการสร้างสื่อการสอนเรื่องสัญลักษณ์พ้ืนฐานที่ใช้ในการเขียนแบบไฟฟ้า ผลการทดลองพบว่า 
ผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สุทธิลักษณ์ สูงห้างหว้า (2551) ได้ท างานวิจัยเกี่ยวกับการผลิต
สื่อการสอนโดยใช้การด าเนินเรื่องแบบสาขาส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้ผลการทดลองคือ 
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัดชา อินทรัศมี (2555) ที่ได้ท า
การพัฒนาสื่อการสอน เรื่องการใช้ห้องสมุดส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการทดลองคือ 
สื่อการสอนนี้มีคุณภาพตามที่เกณฑ์ก าหนด โดยมีการวิเคราะห์เนื้อหา วางแผน ออกแบบ เตรียมการ
ผลิต และจัดท าเนื้อหาให้สอดคล้องกับผู้เรียน และหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนนี้ 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี โดยที่ผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัยว่า ผู้วิจัย
ควรศึกษาเนื้อหา และท าการวิเคราะห์ เพ่ือน าไปสู่รูปแบบในการสร้างสื่อการสอน ตลอดจนศึกษาใน
เรื่องของความพร้อมของปัจจัยต่างๆ เช่น อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ ตลอดจน องค์กรต่างๆ นอกจากนี้ควรมี
การจัดเก็บสื่อการสอน โดยผ่านระบบการจัดเก็บของห้องสมุด และควรผลิตสื่อดังกล่าวเพ่ือให้เกิดการ
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น 

 กล่าวโดยสรุป จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการสอนที่ใช้ในการ

สอน พบว่า ยังไม่มีงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการสอนในเนื้อหาเกี่ยวกับอาเซียน ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัย

จึงมีความสนใจในการท างานวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อการสอน

เกี่ยวกับอาเซียนส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี 

โดยประกอบไปด้วยขั้นตอนการสอนการอ่านทั้งหมด 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นก่อนการอ่าน (Pre-reading) 

ขั้นระหว่างการอ่าน (While-reading) และขั้นหลังการอ่าน (Post-reading) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

สร้างและหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนให้ได้ตามมาตรฐานตามเกณฑ์เพ่ือเปรียบเทียบความสัมพันธ์
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ของการอ่านจากการใช้สื่อการสอนของนักเรียนก่อนและหลังเรียน และเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของ

นักเรียนจากการใช้สื่อการสอน 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การ

อ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามที่มีต่อการใช้สื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่าน

ภาษาอังกฤษในระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

 3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตา

รามที่มีต่อการใช้สื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ 

 

ค าถามการวิจัย 

 1. สื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพ

และมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

 2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามมีผลสัมฤทธิ์ในการอ่าน

ภาษาอังกฤษจากการใช้สื่อการสอนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยการใช้สื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษหรือไม่ 

 3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามมีความคิดเห็นอย่างไรต่อ

การใช้สื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. สื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษประสิทธิภาพ

และมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้อยู่ที่ 75/75 (ชัยยงค์ พรมวงศ์, 2520) 

 2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามมีผลสัมฤทธิ์ในการอ่าน

ภาษาอังกฤษ จากการใช้สื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษหลัง

เรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยการใช้สื่อการสอน 

 3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามมีความคิดเห็นที่ดีต่อการ 

ใช้สื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากรคือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 
จังหวัดนนทบุรี 14 ห้องเรียน จ านวน 300 คน ที่มีอายุประมาณ 16-17 ปี 
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5  ในภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2559 โดยวิธีแบบสุ่มห้องเรียนอย่างง่าย ได้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 35 คน 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ได้แก่ 
 2.1 ตัวแปรต้น คือ 
 2.1.1 สื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ 
 2.2 ตัวแปรตาม คือ 
 2.2.1 ผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5   
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 
 2.2.2 ความคิดเห็นที่มีต่อสื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การ
อ่านภาษาอังกฤษ 

- การสร้างสื่อการสอนตามแนวคิด 

  ของ Briggs (2013) และ Diane  

  Hainsworth & Kara Keyes  

  (2016) 

 

- การสอนอ่านเพ่ือความเข้าใจ ตาม 

  แนวคิดของ Murdoch (1986) 

  และ Toprak (2009) 

- ผลสัมฤทธิ์การอ่านของนักเรียน 

  ก่อนและหลังเรียนจากการใช้สื่อ 

  การสอนเก่ียวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนา 

  ผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ 

 

- ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อสื่อ 

  การสอนเก่ียวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนา 

  ผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ 
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 3. ระยะเวลา 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5 จ านวน 35 คน 
โดยนักเรียนทุกคนก าลังเรียนอยู่ในวิชา อ32102 (ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4) การวิจัยในครั้งนี้ใช้เวลา
ทดลอง 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 1 คาบเรียน รวมทั้งสิ้น 10 คาบเรียน (1 คาบเรียน เท่ากับ 50 
นาที) ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  โดยเวลาศึกษาแบ่งเป็น 
การท าข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนด้วยสื่อการสอน (Pre-test) 1 คาบเรียน แบ่งเป็นการท าข้อสอบ
ก่อนเรียน 30 นาที และอธิบายวิธีการใช้สื่อการสอน 20 นาที) ต่อมาจึงเริ่มการเรียนโดยใช้สื่อการสอน 
บทละ 2 คาบเรียน รวม 8 คาบเรียน โดยเมื่อเรียนครบแต่ละบทเรียน จะต้องท าแบบทดสอบท้าย
บทเรียน บทละ 10 ข้อ และการท าข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนด้วยสื่อการสอน (Post-test) 1 คาบ
เรียน แบ่งเป็น การท าข้อสอบหลังเรียน 30 นาที และการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่
มีต่อสื่อการสอนอีก 20 นาที 
 4. นิยามศัพท์เฉพาะ 
 4.1 สื่อการสอน หมายถึง ตัวกลางที่ช่วยในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ลักษณะของสื่อการสอนคือโปรแกรม
ช่วยสอนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาเซียน มีทั้งหมด 4 บทเรียนได้แก่ 1) Geographical Information in 
Brunei  2) Tourist Attraction in Malaysia 3) Tradition and Festival in Singapore  และ 4) 
National Food in Laos โดยกิจกรรมในสื่อการสอนดังกล่าว ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นก่อน
การอ่าน 2) ขั้นระหว่างการอ่าน และ 3) ขั้นหลังการอ่าน 
 4.2 ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจจากการใช้สื่อการสอนเกี่ยวกับ
อาเซียน หมายถึง ความรู้และความเข้าใจจากการอ่านสื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
การอ่านภาษาอังกฤษ โดยวัดจากคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ที่เป็นข้อสอบปรนัย 4 
ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ เกณฑ์ในการตรวจคือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดหรือไม่ตอบ ได้ 0 
 4.3 นักเรียน หมายถึง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม  
 4.4 ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับของผลตอบรับ ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อ
การสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ ซ่ึงสามารถวัดได้จากแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนผ่านสื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่าน
ภาษาอังกฤษ 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่าน
ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ทั้งนี้ผู้วิจัยได้
ท าการค้นคว้าและศึกษา เอกสารต่างๆ แล้วจึงรวบรวม ตามหัวข้อและรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. หลักการและทฤษฎี 
 1.1 เอกสารเกี่ยวกับการอ่านภาษาอังกฤษ 
 1.1.1 ความหมายของการอ่านภาษาอังกฤษ  
 1.1.2 ทฤษฎีการอ่านภาษาอังกฤษ 

 1.1.3 ระดับความเข้าใจของการอ่านภาษาอังกฤษ 
 1.1.4 ทักษะการอ่านย่อยส าหรับการอ่านภาษาอังกฤษ 

 1.1.5 วิธีการสอนอ่านภาษาอังกฤษ 
 1.1.6 กิจกรรมการสอนอ่านภาษาอังกฤษ 
 1.1.7 การประเมินการอ่านภาษาอังกฤษ 
 1.1.8 การประเมินการสอนอ่านภาษาอังกฤษ 
 1.2  เอกสารเกี่ยวกับสื่อการสอน 
 1.2.1 ความหมายของสื่อการสอน 
 1.2.2 องค์ประกอบของสื่อการสอน 
 1.2.3 ลักษณะของสื่อการสอนที่ดี 

 1.2.4 แนวทางและข้ันตอนในการพัฒนาสื่อการสอน 
 1.2.5 ลักษณะของสื่อการสอนที่มีขายในท้องตลาด 

 1.2.6 โปรแกรมท่ีนิยมใช้สร้างสื่อการสอน 
 1.3  เอกสารเกี่ยวกับอาเซียน 

 1.3.1 การพิจารณาแนวเรื่องและหัวข้อเรื่องในการท าสื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียน 
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ 
 1.3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศในประชาคมอาเซียนที่น ามาใช้ในการสร้างสื่อการ
สอนเกี่ยวกับอาเซียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ 
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 2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ 
 2.2 งานวิจัยเกี่ยวกับสื่อการสอน 
 
1. หลักการและทฤษฎี 
 1.1 เอกสารเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การอ่าน 
  1.1.1 ความหมายของการอ่านภาษาอังกฤษ 
  การอ่านภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยที่ท าทางด้านการอ่าน ควรมีความรู้ในเรื่อง
นี้ เพ่ือที่จะน าการอ่านมาใช้ในงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้มีนักการศึกษาได้ให้ค าจ ากัดความ
ของการอ่านภาษาอังกฤษไว้หลายท่านดังต่อไปนี้ 
  Snow (1998) ได้กล่าวว่าการอ่านภาษาอังกฤษเป็นทักษะส าหรับนักเรียนที่มี
ความรู้ทางด้านภาษาในระดับปานกลาง จนถึงระดับดี การฝึกให้นักเรียนมีทักษะการอ่านที่ดีตั้งแต่วัย
เด็กจะท าให้นักเรียนน าความรู้ทางภาษาที่มีไปใช้ กับการอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยวิธีพ้ืนฐานในการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ เช่น การฝึกอ่านจดหมาย และการแยกแยะความ
แตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน และวิธีอ่ืนๆ ที่จะท าให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการอ่านเพ่ือ
น าไปสู่การอ่านในระดับสูงต่อไป Nell (2003) ได้กล่าวเสริมว่าการอ่านภาษาอังกฤษ เป็นกระบวนการ
หาความหมายจากสิ่งที่อ่าน ซึ่งผู้อ่านสามารถติดตาม วิจารณ์  และประเมิน เนื้อหาดังกล่าวได้  
Tyson (2014) ได้ให้ความหมายของการอ่านภาษาอังกฤษ คือการอ่านเพ่ือได้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องท าให้
ผู้อ่านรู้ความหมาย โดยการถอดความของข้อมูลและท าความเข้าใจเนื้อหาและรวมไปถึงกระบวนการ
ท าความเข้าใจเนื้อเรื่องเพ่ือทราบความหมายของเนื้อเรื่องนั้นๆ นอกจากนี้ยังเป็นกระบวนการสร้าง
ความหมายระหว่างความรู้ภูมิหลังของผู้อ่านและข้อมูลจากในเนื้อเรื่อง ซึ่งเกิดขึ้นในบริบทที่เกิดจาก
ความรู้ภูมิหลังและประสบการณ์ของผู้เรียน โดยกระบวนการอ่านนี้เป็น การคิดสิ่งที่จะท าก่อน ระหว่าง 
และหลังการอ่าน นอกจากนี้ กัลยา ไข่แก้ว (2555) ได้กล่าวว่า การอ่านภาษาอังกฤษ คือกระบวนการ
รับสารจากสื่อต่างๆ เพ่ือให้เกิดความรู้จากที่ได้อ่าน โดยแบ่งการอ่านภาษาอังกฤษออกเป็น 2 ประเภท  
ได้แก่ การอ่านออกเสียง (Reading aloud) เป็นการอ่านเพื่อฝึกฝนองค์ประกอบต่างๆ ในการออกเสียง 
เช่น การออกเสียงสระ การเน้นค า เพ่ือท าให้การอ่านเกิดความคล่องแคล่วและถูกต้องในการออกเสียง 
ในการเรียนภาษาอังกฤษในขั้นต้น จะให้นักเรียนได้ฝึกการอ่านออกเสียง เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้
การอ่านในระดับที่สูงขึ้น อีกประเภทคือ การอ่านในใจ (Silent Reading) เป็นการอ่านเพ่ือท าความเข้าใจ
สารที่อ่าน โดยจะใช้การรับรู้จากการใช้สายตามองผ่านตัวอักษร การอ่านภาษาอังกฤษจึงเป็นทักษะที่
ครูสามารถสอนนักเรียนให้มีความช านาญจากการฝึกการอ่านทั้ง 2 ประเภทนี้ได้ เช่นเดียวกับ Horowitz 
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(2014) ได้กล่าวว่า การอ่านภาษาอังกฤษเป็นกระบวนการการเรียนรู้ที่ซับซ้อนที่ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ
หลายอย่าง เช่น ค าศัพท์, ความรู้ภูมิหลัง เพ่ือเข้าใจเนื้อเรื่อง 
  กล่าวโดยสรุปการอ่านภาษาอังกฤษเป็นกระบวนการที่ผู้อ่านสามารถเข้าใจ
เนื้อเรื่องอย่างแท้จริง นอกจากเนื้อเรื่องที่อ่านแล้ว ผู้อ่านจ าเป็นต้องใช้องค์ประกอบอ่ืนๆ อีกเช่น ความรู้
ภูมิหลัง ค าศัพท์ เพ่ือท าให้เข้าใจเนื้อเรื่องได้ดีขึ้น 
  1.1.2 ทฤษฎีการอ่าน 
  ในการสอนอ่านภาษาอังกฤษได้มีทฤษฎีมากมายไว้ เพ่ือท าการศึกษาว่าการสอน
อ่านที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างไร โดยได้มีนักวิชาการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงทฤษฎีการสอนอ่าน จะ
กล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอนอ่านเป็น 3 ทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีการสอนโดยใช้เค้าโครงความรู้เดิม 
ทฤษฎีการสอนอ่านแบบ Top-down และทฤษฎีการสอนอ่านแบบ Bottom-up ดังนี้ 

1.1.2.1 ทฤษฎีเค้าโครงความรู้เดิม 
  ทฤษฎีเค้าโครงความรู้เดิมเป็นอีกทฤษฎีที่ช่วยให้การอ่านมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เนื่องจากการน าเอาเค้าโครงความรู้เดิมมาใช้ จะท าให้ผู้อ่านเกิดความคุ้นเคยในเนื้อหาที่อ่านมากขึ้น 
ซึ่งมีนักวิชาการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงทฤษฎีเค้าโครงความรู้เดิม ไว้หลายท่าน ได้แก ่

  มนัญญา แก้วสองเมือง (2553) ได้กล่าวถึงทฤษฎีเค้าโครงความรู้เดิม 
(Scheme Theory) คือทฤษฎีที่น าความรู้ใหม่ไปประยุกต์ใช้กับความรู้เดิม และแก้ไขให้เหมาะสม โดย 
สกีมา (Schema) คือกลุ่มความรู้ที่มีความคล้ายคลึงกัน สิ่งเหล่านี้สร้างจาดสิ่งที่ได้พบและได้เห็นโดยจะ
ช่วยให้การอ่านง่ายขึ้น ท าให้ผู้อ่านสามารถคาดเดาเนื้อเรื่องที่ก าลังอ่านได้ ซึ่งผู้อ่านจะน าเอาเค้าโครง
ความรู้เดิมไปใช้ในการอ่านเนื้อเรื่อง นอกจากจะรู้ถึงเนื้อเรื่องแล้วยังรวมไปถึงโครงสร้างภาษาและ
กระบวนการทางภาษาที่ใช้ โครงสร้างความรู้เดิมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ โครงสร้างความรู้เดิม
แบบรูปนัย (formal schema) คือสิ่งที่ผู้เรียนได้ทราบถึงลักษณะการเขียนและโครงเรื่องมาก่อนท าให้
ผู้เรียนน าสิ่งเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในขณะที่อ่าน โดยเฉพาะการอ่านและความจ า อีกประเภทหนึ่ง
คือ โครงสร้างความรู้เดิมเชิงเนื้อหา คือสิ่งที่ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อเรื่องที่อ่านอยู่ก่อนแล้ว และ
น ามาผนวกกับเนื้อเรื่องที่อ่านได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ An (2013) ได้กล่าวเสริมถึงทฤษฎีดังกล่าวว่าเป็น 
การที่ผู้เรียนน าเอาความรู้เดิมที่นักเรียนเคยประสบมาใช้เพ่ือความเข้าใจในบทเรียนที่ดีขึ้น โดยแบ่งเค้า
โครงความรู้เดิมออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ formal schema คือโครงสร้างความรู้เดิมที่ผู้เรียนได้ทราบถึง
โครงสร้างของบทอ่านในหลายๆประเภท เช่นในเนื้อเรื่องที่อ่าน หากผู้อ่านได้รู้รายละเอียดเบื้องต้น เช่น 
เวลา สถานที่ และตัวละคร จะท าให้เข้าใจเนื้อเรื่องได้ง่ายขึ้น อีกประเภท คือ content schema คือ 
โครงสร้างความรู้เดิมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในบทเรียน ประกอบด้วยข้อมูลโดยสังเขปที่จะปรากฏในหัวข้อ
ที่ก าหนดให้ และความเกี่ยวเนื่องของเนื้อหาที่มีอยู่ก่อน กับเนื้อหาที่จะเรียน นอกจากนี้ Seymour 
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(2017) ได้กล่าวเสริมเกี่ยวกับทฤษฎีเค้าโครงความรู้เดิมว่า การเข้าใจเนื้อหาที่อ่านเป็นกระบวนการที่
สอดคล้องระหว่างความรู้เดิมและเนื้อหาที่เรียน การอ่านที่มีประสิทธิภาพเป็นการน าทักษะดังกล่าวมา
ผนวกกับเนื้อหาที่อ่าน โดยสามารถท าได้เป็น 2 ทิศทางคือ การอ่านแบบ Bottom up โดยการอ่านแบบ
นี้เป็นการอ่านแบบเจาะจงรายละเอียดปลีกย่อย และ การอ่านแบบ Top down เป็นการอ่านเนื้อหา
โดยสังเขปและใช้การคาดเดาเนื้อหาในภาพรวม โดยการน าเอาทฤษฎีความรู้เดิมมาใช้จะท าให้การอ่าน
ทั้ง 2 ทิศทางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  โดยสรุปทฤษฎีโครงสร้างความรู้เดิมเป็นการน าเอาความรู้ที่ผู้เรียนมีอยู่
ก่อนมาใช้กับการอ่านเนื้อเรื่อง แบ่งเป็นโครงสร้างความรู้เดิมแบบปรนัย คือ การรู้โครงสร้างและ
องค์ประกอบของเนื้อหามาก่อน และโครงสร้างความรู้เดิมแบบเนื้อหา คือ การที่ผู้เรียนได้ทราบว่าเนื้อหา
ที่เรียนเกี่ยวกับอะไร ถ้าผู้เรียนสามารถน าเอาทฤษฎีดังกล่าวมาปรับใช้ จะท าการอ่านมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
  1.1.2.2 ทฤษฎีการอ่านแบบ Top-down  
  ทฤษฎีการอ่านแบบ Top-down เป็นอีกทฤษฎีหนึ่งที่มีความส าคัญ 
เพราะใช้ในการก าหนดว่า จะท าการสอนไปในทิศทางใด ซึ่งจะส่งผลไปยังขั้นตอนอ่ืนๆ ได้มีนักวิชาการได้
กล่าวถึงทฤษฎีดังกล่าวได้แก่ 
  Oxford University Press (2014) ได้กล่าว่า การอ่านแบบ Top-down 
เป็นการน าเอาความรู้จากเนื้อหาที่ได้จากการอ่านมาหากระบวนการทางภาษา เช่น ประเภทของบท
สนทนา ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากต่อการเข้าใจบทเรียน โดยกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการดังกล่าว คือ
การอภิปราย การตอบแบบสอบถาม การระดมสมอง ตัวอย่างเช่นเมื่อเห็นหัวเรื่อง ผู้เรียนอาจคิดว่าหัว
เรื่องดังกล่าวหมายถึงอะไร และนักเรียนมีความต้องการอ่านหรือไม่ นอกจากนี้ Pearson (2017) ได้
กล่าวถึงกระบวนการอ่านแบบดังกล่าวว่าเป็นการสอนให้ผู้เรียนได้อ่านโดยการอ่านเนื้อเรื่องทั้งหมดก่อน 
และนักเรียนจึงใช้การเดาความหมายของค าศัพท์ในค าที่ไม่คุ้นเคย วิธีนี้เป็นวิธีที่เป็นประโยชน์อย่างมาก
ต่อการเรียนภาษาที่สอง เพราะการอ่านแบบนี้เป็นการอ่านแบบให้ความสนใจกับเนื้อหาทั้งหมดก่อน โดย
นักเรียนต้องใช้ความรู้ที่มีในการคาดเดาค าศัพท์ที่ไม่เข้าใจ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงใจความหลัก
ของเรื่อง ในกรณีที่นักเรียนไม่รู้ความหมายของค าศัพท์ ให้ใช้การเดาความหมายของค าศัพท์ โดยอาจจะ
ใช้ทฤษฎีการเดาค าศัพท์จากบริบท ในการตรวจสอบว่า การสะกดค าและความหมายเป็นไปตามที่คาด
เดาหรือไม่ นอกจากนี้กระบวนการอ่านนี้จะช่วยให้ผู้อ่านได้เลือกอ่านเนื้อเรื่องที่ตนเองสนใจ โดยผู้สอน
ท าการกระตุ้นให้นักเรียนได้เลิกอ่านเนื้อเรื่องที่นักเรียนสนใจ ซึ่งน่าจะมีประสิทธิภาพกว่า การที่ให้ผู้เรียน
ในห้องเรียนได้อ่านเนื้อเรื่องที่ครูเลือกมา และยังช่วยให้นักเรียนท าการฝึกทักษะการพูดและฟัง โดยให้
ผู้เรียนอ่านออกเสียงในชั้นเรียนกลุ่มเล็กๆ โดยผู้สอนจะไม่แก้ค าที่สะกดผิดโดยทันที แต่จะแก้หลังจากที่ 
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อ่านเสร็จ เพ่ือส่งเสริมความเชื่อมั่นในการอ่าน 
  โดยสรุปกระบวนการอ่านแบบ Top-down เป็นกระบวนการที่ผู้อ่าน
จะต้องท าการอ่านเนื้อเรื่องทั้งหมด หากผู้อ่านเจอค าศัพท์ที่ไม่เข้าใจ ให้ท าการเดาค าศัพท์และหลังจากที่
อ่านแล้ว จึงมาสอนค าศัพท์ กระบวนการอ่านดังกล่าวมีความส าคัญต่อการอ่านจับใจความโดยสังเขป 
หรือการอ่านที่เน้นความเร็ว ท าให้การอ่านของผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.1.2.3 ทฤษฎีการอ่านแบบ Bottom-up 
  ทฤษฎีการอ่านแบบ Bottom-up เป็นวิธีการอ่านอีกแบบที่มีความ
น่าสนใจ ซึ่งการอ่านแบบนี้จะมีรูปแบบที่ตรงข้ามกับ การอ่านแบบ Top-down  โดยได้มีนักวิชาการได้
กล่าวถึงการอ่านแบบ Bottom-up ไว้ดังนี้ 
  D. R. Reutzel & R.B. Cooter (2013) ได้ กล่ าวถึ งการอ่านแบบ 
Bottom-up ว่าเป็นการอ่านเพื่อเข้าใจเนื้อความท้ังหมด การอ่านแบบนี้เป็นเหมือนการต่อจิ๊กซอว์ โดย
จะท าการต่อ จิ๊กซอว์เข้ามารวมเป็นรูปภาพ นั่นก็เหมือนกับการ ศึกษาองค์ประกอบย่อยๆ ของเนื้อเรื่อง 
และเอามารวมกัน การอ่านแบบนี้เป็นเหมือนกับการจัดระเบียบความคิด ผู้เรียนจะท าการแปลความจาก
ตัวอักษะและออกมาเป็นค าพูดและรวมเป็นประโยค เพ่ือท าความเข้าใจในสิ่งที่ผู้แต่งเรื่องได้สื่อออกมา 
อีกท้ังกระบวนการอ่านนี้เรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า กระบวนการรับข้อมูลโดยอัตโนมัติ โดยเปรียบมนุษย์
เป็นคอมพิวเตอร์ ที่ต้องมีการน าข้อมูลย่อยๆ เข้าสู่ระบบ และจึงสังเคราะห์เป็นกลุ่มข้อมูล ค าว่า 
“อัตโนมัติ” จึงหมายถึง ผู้อ่านเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์ ในการมีทักษะที่สามารถผสานการถอดความ 
(แปลความ) และความเข้าใจเข้าด้วยกัน การอ่านประเภทนี้ท าให้เกิดกระบวนการถอดรหัสของเนื้อหา 
นอกจากท าให้นักเรียนได้รู้ถึงเนื้อเรื่อง ยังท าให้รู้ถึงองค์ประกอบอ่ืนๆ เช่น โครงสร้างประโยค ค าศัพท์ ท า
ให้การอ่านมีความรวดเร็ว นอกจากนี้ Oxford University Press (2014) ได้กล่าวถึงการอ่าน Bottom-up 
ว่าเป็นการอ่านที่เริ่มขึ้นจากเนื้อหาที่ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ เช่นค าศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ 
ผู้อ่านจะมีทักษะการอ่านมากข้ึน เนื่องจากเป็นการสอนจากองค์ประกอบย่อยลงไป เช่น หากนักเรียน
ต้องการเข้าใจเนื้อหา ต้องเรียนรู้องค์ประกอบต่างๆ หลังจากที่ได้ทราบถึงองค์ประกอบย่อยทั้งหมดจึงมา
อ่านเนื้อเรื่องทั้งหมด กระบวนการอ่านนี้ เรี ยกอีกชื่อว่า การอ่านเพ่ือการถอดความ (decoding) 
นอกจากนี้ Pearson (2017) ได้กล่าวว่า ทฤษฎีการอ่านแบบ Bottom-up เป็นทฤษฎีที่ต้องการฝึกถึง
การอ่านออกเสียงและการถอดความหมายของเนื้อหา เป็นเหมือนการแก้ปริศนา โดยผู้อ่านต้องทราบถึง
จ านวนค าที่มีในเนื้อหา เพ่ือสามารถรู้ว่าค าดังกล่าวได้บอกถึงเนื้อหาอะไรบ้าง หากนักเรียนเข้าใจค า
ดังกล่าวจะสามารถเข้าใจความหมายโดยรวม โดยการเรียนวิธีเริ่มจากการฝึกอ่านค าศัพท์และจึงมาสู่
ขั้นตอนการถอดความ โดยการอ่านเนื้อหา หากเจอค าที่ไม่แน่ใจในความหมาย ให้เปิดพจนานุกรมเพ่ือหา
ความหมาย ซึ่งอาจจะช้าในระยะแรก แต่จะมีการพัฒนาขึ้นในระยะหลัง ถ้าผู้เรียนได้รับการฝึกอ่านแบบ
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นี้ จะท าให้สามารถจ าค าศัพท์ได้ไวขึ้น น ามาสู่การพัฒนาการอ่านที่คล่องแคล่ว ด้วยการฝึกฝนและ
ท าซ้ าๆ กัน 
  โดยสรุปการแบบ Bottom-up เป็นการอ่านจากการน าองค์ประกอบ
ย่อยมาท าความเข้าใจในแต่ละรายละเอียดและจึงอ่านเนื้อหาทั้งหมด การอ่านแบบนี้จะท าให้ผู้เรียนได้ทั้ง
โครงสร้างประโยคและเนื้อหา ค าศัพท์ แต่กระบวนการดังกล่าวต้องมีการท าซ้ าๆ เพ่ือให้เกิดความคุ้นเคย
ในทักษะ และค าศัพท์ที่ใช้ในบทเรียน 

1.1.3 ระดับความเข้าใจของผลสัมฤทธิ์การอ่าน 
  ระดับความเข้าใจของผลสัมฤทธิ์การอ่านเป็นสิ่งที่นักวิชาการและนักการศึกษา
ท าขึ้น เพ่ือท าให้รู้ว่าผู้อ่านมีผลสัมฤทธิ์การอ่านอยู่ในระดับใด เพ่ือที่จะท าให้ผู้อ่านมีผลสัมฤทธิ์ในการ
อ่านข้อมูลได้ดีขึ้น ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงระดับความเข้าใจของผลสัมฤทธิ์การอ่านไว้
ดังต่อไปนี้ 
  Bloom (1959) ได้พูดถึงระดับความเข้าใจในผลสัมฤทธิ์การอ่านไว้ทั้งหมด 6 
ระดับดังต่อไปนี้ ระดับความรู้ (Knowledge) คือ ระดับการของการอ่านที่เกิดจากความจ าหรือระลึกถึง
ข้อมูลที่เกิดจากการท่องจ ามาใช้ ระดับต่อมาคือ ระดับความเข้าใจ (Comprehension) คือ ระดับของ
การอ่านที่มีการใช้ข้อมูลที่ได้อ่านมาแปลความเป็นรูปแบบอ่ืนเช่น การน าข้อมูลที่ได้มาเปลี่ยนเป็น
รูปภาพ การหาข้อสรุปจากเรื่องที่อ่าน ระดับที่ 3 ระดับการประยุกต์ใช้ (Application) คือ ระดับการ
อ่านที่ผู้อ่านมองเห็นหลักการของเรื่องที่อ่าน และน าข้อมูลที่ได้มาปรับใช้จนประสบผลส าเร็จ เช่น การ
น าข้อมูลที่ได้จากการอ่านมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ระดับท่ี 4 คือ ระดับการวิเคราะห์ (Analysis) คือ 
ระดับการอ่านที่มีการวิเคราะห์จากข้อมูลจ านวนมากให้แตกย่อยออกมาเป็นข้อมูลในส่วนย่อย เช่น การ
ใช้ความรู้ที่ใช้เรียนแก้ปัญหาในสังคม และระดับสุดท้ายคือ ระดับสังเคราะห์ (Synthesis) คือ ระดับการ
อ่านที่น าองค์ประกอบย่อย มาผสมผสานเป็นองค์ประกอบหรือข้อมูลที่ใหญ่ขึ้นมา เช่น การน าข้อมูลที่
ได้มาเรียบเรียงให้เป็นเรื่องราวที่ผู้อื่นเข้าใจ  

 เช่นเดียวกับที่  Valette และ Disick (1972) ได้แบ่งระดับความเข้าใจของ
ผลสัมฤทธิ์การอ่านออกเป็น 5 ระดับ โดยแบ่งตามพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในผู้อ่านเรียงเป็นล าดับจากพ้ืนฐาน
ไปยังซับซ้อนดังต่อไปนี้ โดยเริ่มจาก ระดับผลสัมฤทธิ์กลไก (Mechanical skills) คือ ระดับผลสัมฤทธิ์ที่
ผู้อ่านสามารถเห็นความแตกต่างระหว่างตัวอักษรว่าเป็นภาษาประเทศหรือไม่ โดยในระดับนี้ผู้อ่านไม่
จ าเป็นต้องเข้าใจในสิ่งที่ได้อ่าน โดยเมื่อผู้อ่านได้อ่านหนังสือเป็นระยะเวลานี้ก็จะได้ผลสัมฤทธิ์นี้โดย
อัตโนมัติ ระดับต่อมาคือ ระดับความรู้/ความจ า (Knowledge) คือ ระดับผลสัมฤทธิ์ที่ผู้อ่านสามารถ
อ่านข้อมูลที่คุ้นเคยได้เข้าใจตามสิ่งที่ได้ท่องจ า ผู้อ่านสามารถบอกได้ว่า รูปภาพที่เห็นมีความสัมพันธ์กับ
ค าหรือข้อความใด การอ่านในระดับนี้มักจะเป็นการอ่านทีละประโยค ระดับต่อมาคือระดับการถ่ายโอน 
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(Transfer) คือระดับผลสัมฤทธิ์ที่ผู้อ่านสามารถเข้าใจใหม่ โดยที่ผู้เรียนมีความรู้ภูมิหลังเกี่ยวกับค าศัพท์
และไวยากรณ์มาแล้ว แล้วจึงเป็น ระดับการสื่อสาร (Communication) คือ ระดับผลสัมฤทธิ์ที่ผู้อ่าน
สามารถจับใจความส าคัญของข้อความที่ผู้อ่านเคยเข้าใจ ระดับภาษานี้เป็นการเข้าใจโดยการพูดและการ
เขียนอย่างแท้จริง ระดับสุดท้ายคือ ระดับการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ (Criticism) คือ ระดับที่ผู้อ่านสามารถ
เข้าใจในความหมายแฝงที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อความแก่ผู้อ่าน โดยผู้อ่านสามารถเข้าใจได้จากการ
ตีความ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพ่ือที่จะวิพากษ์วิจารณ์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  โดยสรุป ระดับของความเข้าใจในผลสัมฤทธิ์การอ่านมีการพัฒนาตั้งแต่ระดับ
เบื้องต้น ไปยังระดับที่ซับซ้อนขึ้น หรือตั้งแต่ที่ผู้อ่านไม่ต้องใช้ความรู้หรือผลสัมฤทธิ์มากไปยัง ระดับที่
ผู้อ่านต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ในการเข้าใจข้อมูลนั้นๆ ผู้อ่านควรมีการพัฒนาระดับความเข้าใจใน
การอ่านเป็นล าดับและขั้นตอน เพ่ือจะท าให้เกิดการอ่านที่มีประสิทธิภาพ 
  1.1.4 ทักษะการอ่านย่อยส าหรับการอ่านภาษาอังกฤษ 
  ทักษะการอ่านย่อยส าหรับการอ่านภาษาอังกฤษ เป็นสิ่งที่ผู้อ่านจ าเป็นต้อง
เรียนรู้ เพ่ือที่จะไปใช้กับการอ่าน ท าให้เกิดการอ่านที่มีประสิทธิภาพ และเข้าใจสิ่งที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้
มากขึ้น ได้มีนักการศึกษาได้กล่าวถึงผลสัมฤทธิ์การอ่านย่อยส าหรับการอ่านภาษาอังกฤษไว้ดังนี้ 

 Mishra (2013) ได้กล่าวถึงผลสัมฤทธิ์ย่อยของการอ่านภาษาอังกฤษ ว่า
ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบดังนี้ ผลสัมฤทธิ์การอ่านย่อยอันแรกคือ การเข้าใจเนื้อหาทั้งหมด (Global 
Comprehension) ในการอ่านเพ่ือหาความหมาย ผู้อ่านจ าเป็นต้องเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดและค่อยกระจาย
ลงไปใน ผลสัมฤทธิ์การอ่านย่อยที่สองคือ การเข้าใจรูปแบบของข้อความ (Understanding the plan of 
the text) ผู้อ่านจะต้องอ่านเนื้อเรื่องมากกว่า 1 รอบ เพ่ือเข้าใจเนื้อเรื่องทั้งหมด โดยการอ่านในครั้งแรก
เป็นการอ่านด้วยความเร็ว เพ่ือส ารวจรายละเอียดทั่วไปของเนื้อเรื่อง ผู้อ่านที่มีประสิทธิภาพจะสามารถ
เข้าใจรูปแบบของเนื้อเรื่องที่อ่าน ท าให้พวกเขารู้ถึงสิ่งที่เนื้อเรื่องได้กล่าวเอาไว้ ผลสัมฤทธิ์การอ่านย่อยที่
สาม คือ การคาดคะเน และการคาดเดาเนื้อหา (Making Prediction and Informed Guesses) ผู้อ่านที่
ยังไม่มีประสบการณ์ในการอ่านจะอ่านเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆ โดยจะพยายามเข้าใจเนื้อความทุกค า แต่
ผู้อ่านที่เริ่มมีประสบการณ์ หลังจากที่อ่านเนื้อเรื่องไปสักระยะหนึ่ง จะสามารถคาดเดาหรือนึกภาพ
ออกว่า ผู้เขียนพยายามจะบอกอะไร และสามารถข้ามเนื้อหาไปในบางส่วน พร้อมตัดเนื้อหาบางส่วนที่
ไม่ส าคัญทิ้ง โดยไม่ท าให้ใจความส าคัญของเนื้อเรื่องหายไป ผลสัมฤทธิ์การอ่านย่อยที่สี่ คือ การเข้าใจ
เนื้อเรื่องโดยทั่วไป (Local Comprehension) หลังจากที่ผู้อ่านอ่านเนื้อเรื่องจึงเริ่มรู้ว่าผู้เขียนต้องการ
จะบอกอะไร ผู้เขียนควรเน้นไปที่เนื้อหา และรายละเอียดที่ผู้เขียนต้องการสื่อความ ซึ่งมักจะอยู่ใน
หลายต าแหน่งของเนื้อเรื่อง ผู้อ่านจึงเริ่มจากการรวบรวมข้อเท็จจริง ที่อยู่ในเนื้อเรื่อง ผลสัมฤทธิ์การ
อ่านย่อยของการอ่านภาษาอังกฤษที่ห้าคือ การเดาความหมายของค าที่ไม่คุ้นเคย (Guessing the 
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meaning of unfamiliar words) ในการอ่านโดยทั่วไปผู้อ่านมักจะเจอค าที่ไม่คุ้นเคยและจะสามารถ
คาดเดาความหมายจากบริบทได้ บางครั้งอาจจะไม่จ าเป็นต้องไปหาความหมายจากพจนานุกรม ถ้า
ผู้อ่านพยายามจะท าให้การอ่านนั้นลื่นไหลได้อย่างต่อเนื่อง ผลสัมฤทธิ์การอ่านย่อยต่อมาคือ สคิมมิ่ง  
และสแกนนิ่ง (Skimming and Scanning) สคิมมิ่งเป็นการอ่านเนื้อเรื่องอย่างรวดเร็ว เพ่ือทราบถึง
ใจความทั้งหมดของเนื้อเรื่อง โดยไม่สนใจรายละเอียดเฉพาะ ส่วนสแกนนิ่งเป็นการอ่านเพ่ือค้นหา
รายละเอียดเฉพาะที่ผู้ อ่านสนใจ ผลสัมฤทธิ์การอ่านย่อยต่อมาคือ การเข้าใจค าเชื่อมปร ะโยค 
(Understanding Discourse Markers) การเข้าใจค าเชื่อมของประโยค เป็นเหมือนการเข้าใจสัญลักษณ์
ที่ผู้เขียนได้ก าหนดไว้ เพ่ือใช้ในการระบุล าดับความคิด และประเด็นที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อความ การ
เข้าใจค าเชื่อมความของผู้เขียนเป็นผลสัมฤทธิ์การอ่านที่ส าคัญ เพราะสิ่งนี้จะช่วยระบุความสัมพันธ์ของ
ข้อความในเนื้อเรื่อง ผลสัมฤทธิ์การอ่านย่อยที่แปดคือ การเข้าใจล าดับของข้อความ (Understanding 
the organization of a text) ทุกเนื้อเรื่องมักจะมีแนวคิดที่แตกต่างกัน ซึ่งจะอยู่ในต าแหน่งที่แตกต่างกัน 
ความคิดดังกล่าวจะมาเรียงล าดับกันเป็นโครงสร้างหรือล าดับของเนื้อหา ซึ่งขึ้นอยู่กับหัวเรื่อง ชื่อเรื่อง 
วัตถุประสงค์ของ ผลสัมฤทธิ์ย่อยของการอ่านสุดท้ายคือการเขียนโน้ต (Note-Taking) การเขียนโน้ตจะ
มีประโยชน์ของการเรียนอย่างมาก ท าให้เข้าใจโครงสร้างของเนื้อเรื่องและยังท าให้รู้ถึงใจความส าคัญ
และรายละเอียดย่อยได้อีกด้วย  

นอกจากนี้  Rites (2013) ได้ ให้องค์ประกอบย่อยของการอ่านภาษาอังกฤษว่า
ประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้ การค้นหาใจความส าคัญของเรื่อง (Discovering Main Idea) การระบุ
รายละเอียดของเรื่อง (Identifying Detail) การเรียงล าดับเหตุการณ์ (Sequencing Events) การใช้
บริบทเพ่ือหารายละเอียดของเนื้อหา (Using Context) การหาข้อเท็จจริงของเนื้อเรื่อง (Getting Facts) 
การหาข้อสรุปและคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้นจากเนื้อเรื่อง (Drawing Conclusions/Predicting 
Outcomes) การแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงและความคิดเห็น (Distinguishing Between Fact and 
Opinion) การเข้าใจสาเหตุและผลท่ีจะเกิด (Understanding Cause and Effect) การระบุภาษาที่ไม่ได้
หมายความตามตัวอักษร (Identifying Figurative Language) การระบุอคติ และความล าเอียงของ
ผู้ เขียน ( Identifying Bias and Prejudice)  การใช้ความรู้ เดิมของผู้ เ รียนที่มีอยู่  (Using Prior 
Knowledge) การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของแนวความคิด (Comparing and 
Contrasting Ideas)  การสร้างและตอบค าถาม (Generating and Answering Questions) การอนุมาน
ข้อความในเนื้อเรื่อง (Identifying Inferences) การสรุปแนวความคิดจากเนื้อเรื่อง (Summarizing 
Concepts) การเข้าใจค าศัพท์จากเนื้อเรื่องUnderstanding Vocabulary การท าให้ความคิดเป็นรูปธรรม 
(Visualizing Ideas) และการระบุวัตถุประสงค์ของผู้ เขียนเรื่อง  (Determining Author’s Purpose) 
นอกจากนี้ Colorin Colorado (2013) ได้กล่าวว่าผลสัมฤทธิ์การอ่านย่อยเพ่ือการอ่าน ภาษาอังกฤษ
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ประกอบด้วย 10 ผลสัมฤทธิ์ได้แก่ การสรุปความ (Summarizing) การเรียงล าดับ (Sequencing) การ
อนุมานข้อความ (Inferencing) การเปรียบเทียบ (Comparing and Contrasting) การสร้างข้อสรุป 
(Drawing Conclusion) การตั้งค าถามโดยผู้อ่าน (Self-question) การน าเอาความรู้เดิมของผู้อ่านมาใช้
ในเรื่องที่อ่าน (Relating background knowledge) การแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงและความ
คิดเห็น (Distinguishing between fact and opinion) และการหาใจความส าคัญ, ข้อเท็จจริง และ
รายละเอียดที่ส าคัญ (Finding the main idea, important facts and supporting details)  
  กล่าวโดยสรุปการอ่านภาษาอังกฤษจะต้องมีการด าเนินการเป็นขั้นตอน ตั้งแต่
การเข้าใจเนื้อเรื่องเพียงผิวเผินจนไปถึงการเข้าถึงรายละเอียดของเนื้อเรื่อง องค์ประกอบของการอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยสรุปจะเริ่มจาก การค้นหาใจความหลักของเรื่อง, การใช้ความรู้ภูมิหลังเพ่ือเข้าใจเนื้อ
เรื่องที่อ่าน, การคาดเดาเหตุการณ์, การหารายละเอียดของเรื่องที่อ่าน, การสรุปข้อมูล, การอนุมานเนื้อ
เรื่อง และการประเมินผลเนื้อเรื่อง 
  1.1.5 ขั้นตอนการสอนอ่านภาษาอังกฤษ 
  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่ส าคัญ ซึ่งครูที่สอนให้นักเรียน
สามารถเข้าใจความหมายในเนื้อเรื่องที่อ่าน จะท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การอ่านที่มีประสิทธิภาพ โดย
ได้มีนักวิชาการหลายคนได้กล่าวถึงขั้นตอนการสอนอ่านภาษาอังกฤษไว้ดังนี้ 
  Murdoch (1986) ได้สร้างวิธีการสอนอ่านแบบบูรณาการของเขาออกเป็น 7 
ขั้นตอน โดยเริ่มจากการถามน าก่อนการอ่านเป็นขั้นที่ครูตั้งค าถามจากเรื่องที่อ่านมาถามแก่นักเรียน 
เพ่ือให้เกิดการอภิปรายระหว่างครูและนักเรียน นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นนักเรียนให้เกิดความ
กระตือรือร้นในการเรียน ขั้นที่ 2 คือการท าความเข้าค าศัพท์เพ่ือท าให้นักเรียนเข้าใจถึงค าศัพท์ที่ถูกต้อง 
โดยครูจะเลือกค าศัพท์ขั้นมาและให้นักเรียนได้ค้นหาความหมายของค าศัพท์ ขั้นที่ 3 คือการอ่านเนื้อ
เรื่อง ครูผู้สอนจะให้นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องที่ก าหนดไว้ให้ในเนื้อเรื่องจะมีค าถามแฝงอยู่ โดยครูจะเป็นผู้
ชี้แนะเมื่อเกิดปัญหาระหว่างการอ่าน ขั้นที่ 4 คือการท าความเข้าใจเนื้อเรื่องในขั้นนี้ครูจะให้นักเรียนเติม
ข้อความที่เป็นแบบปลายเปิด โดยนักเรียนจะต้องท าข้อความนั้นให้สมบูรณ์โดยไม่ลอกเนื้อความจาก
บทเรียนมาตอบ ขั้นที่ 5 คือการถ่ายโอนความรู้ในแบบอื่น เช่น การน าเสนอในรูปแผนภูมิกราฟ, ตาราง 
ตามความเหมาะสมตามเนื้อเรื่อง ขั้นตอนที่ 6 คือการท าแบบฝึกหัดต่อชิ้นส่วนประโยค โดยครูจะแจก
ชิ้นส่วนประโยคทีเกี่ยวกับเนื้อเรื่องให้แก่นักเรียนและจะให้นักเรียนน าประโยคเหล่านี้มาเรียงกันให้
สมบูรณ์ และขั้นตอบสุดท้ายคือ การประเมินผลเนื้อเรื่องคือการประเมินผลการและแก้ไข คือการ
ประเมินความเข้าใจในการอ่านและแก้ไขความเข้าใจในการอ่าน เพ่ือให้นักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อเรื่องได้
ถูกต้อง     
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  นอกจากนี้ Toprak (2009) ได้กล่าวว่า เพื่อท าให้นักเรียนสามารถใช้วิธีในการ
อ่านภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ครูต้องสามารถพัฒนาแบบฝึกหัดที่ท าให้นักเรียนได้ตอบ
ค าถามจากวิธีที่ได้คิดไว้ ซึ่งแบบฝึกหัดสามารถแบ่งตามขั้นตอนของการอ่าน โดยเริ่มจาก “ขั้นก่อนการ
อ่าน” (ขั้นอุ่นเครื่อง) เป็นขั้นที่น าเข้าสู่บทเรียนแก่นักเรียน ท าให้นักเรียนได้แสดงความรู้ภูมิหลังที่เหมาะ
กับเนื้อเรื่อง โดยการแสดงเนื้อเรื่องบางส่วนให้กับนักเรียนก่อน เพ่ือกระตุ้นความสนใจและท าให้นักเรียน
เข้าถึงเนื้อเรื่องในบทเรียน น าไปสู่การคิดวิเคราะห์เนื้อเรื่องได้อย่างเหมาะสม ขั้นดังกล่าวยังช่วยให้
นักเรียนได้รู้ถึงข้อขัดแย้งของเนื้อเรื่องได้ในเบื้องต้นอีกด้วย กิจกรรมในขั้นก่อนการอ่าน ประกอบด้วย 
การอภิปรายหัวข้อเรื่อง และผู้แต่งเรื่อง, การระดมสมอง, การกล่าวถึงเนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ก าลัง
จะเรียน, การพิจารณารูปภาพ และหัวเรื่อง , การอ่านแบบ skimming และ scanning เพ่ือศึกษา 
โครงสร้าง, ประเด็นส าคัญ และ ทิศทางของเนื้อเรื่อง ขั้นตอนต่อมาคือ “ขั้นระหว่างการอ่าน” จะช่วยให้
นักเรียนได้พัฒนากลยุทธ์การอ่าน และสามารถทราบถึงสิ่งที่ได้กล่าวไว้ในเนื้อเรื่อง นักเรียนสามารถน า
กลยุทธ์ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้เมื่อนักเรียนต้องอ่านเนื้อเรื่องที่ยากได้ โดยครูสามารถสอนกลยุทธ์ดังกล่าว 
และอธิบายว่ากลยุทธ์ไหนที่เหมาะสม แล้วจึงให้นักเรียนได้ท าแบบฝึกหัด ซึ่งอาจจะเป็น การเดาค าศัพท์
โดยใช้บริบท, การพิจารณาโครงสร้างของประโยคหรือค าที่นักเรียนไม่ทราบความหมาย และการใช้
พจนานุกรมอย่างมีประสิทธิภาพ ขั้นสุดท้ายคือ “ขั้นหลังการอ่าน” เป็นการตรวจสอบความเข้าใจของ
นักเรียนที่มีต่อเนื้อเรื่อง และจึงให้นักเรียนได้วิเคราะห์เนื้อเรื่องในเชิงลึกลงไป เนื่องจากเป้าหมายของ
การอ่านไม่ใช่เพียงแค่จ ามุมมองของผู้เขียนที่มีต่อเนื้อเรื่อง หรือ เพ่ือสรุปเนื้อเรื่อง แต่เป็นเพ่ือวิเคราะห์
เนื้อเรื่องในประเด็นที่ยังไม่มีใครถกเถียง การอ่านจะต้องไปเหนือกว่าแบบฝึกหัดเพ่ือแสดงความเข้าใจที่มี
ต่อเนื้อเรื่อง เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักว่ามีหลายกลยุทธ์ที่มีความเหมาะสมกับเนื้อเรื่องต่างประเภทกัน 
ดังตัวอย่าง การ scanning เป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่จะใช้กับโฆษณาหนังสือพิมพ์ ขณะที่การคาดเดาเนื้อ
เรื่อง เหมาะสมกับเรื่องสั้น การอภิปรายเป็นกลุ่มในสิ่งที่นักเรียนเข้าใจ จะท าให้นักเรียนได้รู้ในสิ่งที่พวก
เขาอาจจะไม่เข้าใจ   วิธีดังกล่าวจะช่วยให้นักเรียนได้เข้าถึงการวิเคราะห์เนื้อเรื่อง ซึ่งจะท าให้นักเรียนได้
เข้าใจเนื้อเรื่องในเชิงลึกได้อีกด้วย  

  ผัสสพรรณ ถนอมพงษ์ชาติ และคณะ (2556)  ได้กล่าวถึง หกขั้นตอนของการ
สอนภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจตามแนวคิดการเห็นความส าคัญของการเรียนรู้และการเรียนรู้แบบลึก
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโดยเริ่มจาก  ขั้นปฏิสัมพันธ์ผู้เรียน โดยท าให้นักเรียนเกิดความ
พร้อมก่อนการอ่าน จะท าให้พวกเขาเกิดความคุ้นเคยในเนื้อเรื่องที่จะได้อ่าน เช่น  การคลิปวีดีโอ การ
ร้องเพลง การใช้ภาพประกอบเนื้อเรื่อง ขั้นที่ 2 คือขั้นพากเพียรศัพท์ใหม่ เป็นขั้นการสอนค าศัพท์ใหม่ที่
นักเรียนไม่รู้จักเพ่ือให้นักเรียนมีค าศัพท์เพียงพอที่จะอ่านเนื้อเรื่อง ขั้นที่ 3 คือขั้นออกเสียงนอกใจ โดย
เป็นขั้นที่ให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามเนื้อเรื่อง ในขั้นนี้ครูสามารถทราบถึงความถูกต้องของการอ่านและ
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สามารถแก้ไขได้ ซึ่งเป็นขั้นตอนการส่งเสริมความมั่นใจในการอ่าน ขั้นที่ 4  คือขั้นว่องไวฝึกท า เป็นการฝึก
ผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือวัดความเข้าใจทั้ง 4 ระดับ โดยมีการออกแบบการทดสอบที่มี
ลักษณะหลากหลาย และจะมีการเฉลยเนื้อหาของแบบทดสอบหลังจากท่ีนักเรียนท าเสร็จแล้ว ขั้นที่ 5 
คือ ขั้นทวนซ้ าค าศัพท์ โดยจะใช้หลังจากคาบที่เรียนเนื้อหาไปแล้วหนึ่งคาบเรียน ครูจะทบทวนค าศัพท์
ที่ได้สอนนักเรียนไปในคาบเรียนที่ผ่านมา เพ่ือทดสอบความเข้าใจจากบทเรียน และขั้นฝึกจับประเด็น 
จะใช้หลังจากที่ผู้สอนที่ได้สอนมาครบทั้ง 5 ขั้นแล้ว โดยในขั้นนี้จะให้นักเรียนอ่านแบบทดสอบและตอบ
แบบทดสอบท้ายเรื่อง เพ่ือวัดระดับผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษ  

  นอกจากนี้ Arntsen (2007) ได้เสนอขั้นตอนการสอนอ่านโดยเริ่มจากขั้น warm up 
โดยครูจะใช้เวลา 5-10 นาทีในการกระตุ้นให้เด็กแสดงออกและพูด ซึ่งครูอาจจะใช้สื่อการสอนเพ่ือท าให้
กิจกรรมลื่นไหลไปได้ วิธีหนึ่งคือการให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลมและถามเกี่ยวกับหัวข้อที่จะเรียน เมื่อ
นักเรียนตอบเสร็จสามารถให้นักเรียนคนอ่ืนตอบเป็นคนต่อไป ขั้นที่ 2 คือ Introduce เป็นขั้นที่สืบ
เนื่องมาจากขั้น warm up โดยครูจะสอนค าศัพท์ที่คงอยู่ในประโยค เพ่ือให้นักเรียนฝึกการเดา
ความหมายจากบริบท แล้วจึงให้นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องเพ่ือให้เกิดความคุ้นเคยกับเนื้อเรื่อง ขั้นที่ 3 คือ 
Practice เป็นการฝึกการอ่านออกเสียงโดยครูควรอ่านเนื้อเรื่องและหยุด แล้วจึงให้นักเรียนอ่านตาม เมื่อ
อ่านแบบนี้มาระยะหนึ่ง อาจจะให้นักเรียนอ่านแต่ละประโยค ขั้นที่ 4 คือ Practice Mode เมื่อนักเรียน
อ่านเนื้อเรื่อง ครูควรทดสอบว่านักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียนหรือไม่ โดยการให้ท าแบบฝึกหัดเพ่ิมเติม 
เช่น การจับคู่ค าศัพท์กับ synonym, antonym หรือการเติมค าลงไปในช่องว่าง ขั้นที่ 5 คือ Produce 
ในขั้นนี้ ครูอาจจะเตรียมค าถามจากเนื้อเรื่องเพ่ือใช้ในการอภิปรายในห้องเรียน เพ่ือที่จะให้นักเรียนได้
แสดงความคิดเห็นในห้องเรียน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของห้องเรียนอีกด้วย และขั้นสุดท้ายคือ Review 
โดยนักเรียนจะท าการสรุปเนื้อเรื่องหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั้นเรียน หรือครูอาจจะน าเนื้อหามาให้เป็นโจทย์
ในการอภิปราย 
  กล่าวโดยสรุป ขั้นตอนการอ่านภาษาอังกฤษ แบ่งได้ทั้งหมด 5 ขั้นตอน ได้แก่ 
ขั้น Warm up เป็นขั้นที่เตรียมความพร้อมของผู้เรียนเข้าสู่การเรียนการสอน เป็นขั้นตอนที่ครูจะท าให้
นักเรียนมีความสนใจในการเรียน ขั้นตอนที่ 2 คือ Introduce เป็นขั้นที่ครูจะสอนค าศัพท์นักเรียนใน
บทเรียน เพ่ือท าให้นักเรียนสามารถน าค าศัพท์ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ขั้นตอนที่ 3 
คือ การ Practice เป็นขั้นตอนฝึกการอ่านออกเสียง โดยครูอ่านเนื้อเรื่องและหยุดแล้วจึงให้นักเรียนอ่านตาม 
ขั้นตอนที่ 4 คือ Practice Mode หรือ Production เป็นขั้นตอนในการเตรียมค าถามจากบทเรียนมาใช้
ถามนักเรียน หรือ เตรียมกิจกรรมอ่ืนๆ ที่บูรณาการผลสัมฤทธิ์อ่ืนๆ มาใช้ในชีวิตประจ าวัน และ การ 
Review เป็นการสรุปเนื้อเรื่องหรือสิ่งที่ได้เรียนในแต่ละคาบเรียนแก่นักเรียน มักจะใช้ตอนท้ายคาบเรียน 
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1.1.6 กิจกรรมการสอนอ่านภาษาอังกฤษ 
  การสอนอ่านภาษาอังกฤษจะไม่ประสบความส าเร็จ ถ้าหากครูผู้สอนขาด
กิจกรรมการสอนอ่านที่ดีและมีประสิทธิภาพ จะท าให้การท าการเรียนการสอนมีความน่าสนใจมากขึ้น 
ได้มีนักการศึกษาได้คิดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษ ไว้ดังต่อไปนี้ 
  Trowbridge (2014) ได้แบ่งกิจกรรมการสอนอ่าน ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะอยู่ใน
ขั้นตอนการสอน ทั้ง 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนแรกคือ Before Reading กิจกรรมการสอนอ่านในขั้นนี้จะ
ช่วยให้นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องท าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น กิจกรรมส่วนใหญ่ จึงเน้นไปที่การ
กระตุ้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้แก่ กิจกรรมแรกคือ Ideas continuum จะช่วยให้นักเรียนได้คิดเกี่ยวกับ
หัวข้อและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อ่ืน โดยการขี้เส้นบนกระดาน ปลายเส้นหนึ่งบอกว่า “ฉันรู้สิ่งนี้
มาก” และอีกด้านหนึ่งเขียนว่า “ฉันไม่รู้สิ่งนี้เลย” ต่อมาครูจะพูดหัวข้อที่เกี่ยวกับข้อค าถาม นักเรียนจะ
ตัดสินเองว่ารู้หรือไม่รู้ และจะเขียนหัวข้อที่เกี่ยวกับข้อความ นักเรียนจะติดสินเองว่ารู้หรือไม่รู้ และจะ
เขียนเนื้อความที่เกี่ยวกับทั้ง 2 หัวข้อในคนละฝั่งของเส้น กิจกรรมต่อมาคือ Sneak Preview คือการที่ครู
แสดงเนื้อเรื่องบนหน้าจอประมาณ 20 วินาที และให้นักเรียนบอกถึงข้อมูลที่อยู่ในเนื้อเรื่องให้มากที่ 
กิจกรรมต่อมาคือ Words and Pictures ครูจะแสดงภาพที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องและให้นักเรียนเขียนข้อมูล
ที่สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง และท าการเปลี่ยนภาพให้เป็นค าศัพท์ กิจกรรมนี้จะช่วยให้นักเรียนได้มีการเดา
ค าศัพท์ที่อาจจะปรากฏในเนื้อเรื่อง ขั้นตอนที่ 2 คือ While-Reading ในขั้นนี้นักเรียนจะใช้ผลสัมฤทธิ์
การอ่านที่หลากหลาย ซึ่งกิจกรรมการสอนอ่านในขั้นนี้จะเป็นขั้นตอนย่อยทั้งหมด 2 ขั้นตอน ขั้นตอน
แรกคือ Scan Reading นักเรียนจะใช้ตาในการเคลื่อนที่ผ่านข้อความ เพ่ือหารายละเอียดที่จ าเป็น 
ครูผู้สอนสามารถน ามาปรับใช้กับสื่อต่างๆ ได้ เช่น โปสเตอร์, ตารางเวลา ฯลฯ กิจกรรมการสอนอ่านใน
ขั้นนี้ได้แก่ Notice board quiz โดยการน าเอาสื่อการสอนมาติดไว้บนกระดานและแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม 
ซึ่งนักเรียนคนหนึ่งของกลุ่มจะเดินมาที่กระดานและหาค าตอบที่ต้องการ เมื่อได้ค าตอบจึงมาบอกให้
เพ่ือนคนอ่ืนในกลุ่มเขียนค าตอบ กิจกรรมต่อมา คือ Remove a sentence กิจกรรมนี้จะช่วยให้นักเรียน
ได้คิดถึง ประเภทของเนื้อหาต่างๆ โดยการตัดประโยค 1 ประโยคออกจากเนื้อเรื่อง และให้นักเรียนดูที่
ประโยคที่ถูกตัดออกไป และเดาว่าประโยคไหนที่เอาออกไป ผลสัมฤทธิ์การอ่านย่อยต่อมาคือ Skim 
reading หลังจากที่เราอ่านเนื้อเรื่อง โดยการกวาดสายตา ผ่านเนื้อเรื่อง ต่อมาคือการกระตุ้นให้นักเรียน
อ่านเนื้อเรื่องอย่างรวดเร็ว เพื่อเข้าใจเนื้อความทั้งหมด กิจกรรมแรกคือ Time limit ในกิจกรรมนี้จะให้
นักเรียนอ่านเนื้อเรื่อง และครูจะถามค าถามนักเรียน โดยที่ผู้ที่ยกมือขึ้นก่อนจะมีสิทธิ์ในการตอบค าถาม 
กิจกรรมนี้จะวัดถึงระยะเวลาในการอ่านของนักเรียน และความเร็วในการอ่าน อีก 1 กิจกรรม คือ 
Confirm prediction เป็นกิจกรรมที่จะให้นักเรียนดูว่าหลังจากที่ได้อ่านเนื้อเรื่องแล้ว การคาดเดาที่
นักเรียนได้ท าในตอนต้น มีกิจกรรมใดบ้างที่เป็นไปได้ ขั้นตอนต่อมาคือขั้น Intensive reading เป็นขั้นที่



20 
 

 
 

ผู้เรียนอ่านเนื้อเรื่องเพ่ือต้องการรายละเอียดที่ส าคัญ โดยกิจกรรมที่ส าคัญมีดังนี้  Student-generated  
question นักเรียนจะนั่งเป็นคู่ หรือกลุ่ม และจะเขียนค าถามจากเนื้อเรื่อง ซึ่งพวกเขาต้องรู้ค าตอบ และ
น าค าถามดังกล่าวส่งให้อีกกลุ่ม และเราก็ต้องตรวจและแก้ไข กิจกรรมต่อมาคือ Student-generated 
true false sentences นักเรียนจะนั่งเป็นกลุ่ม และเขียนประโยคที่ถูกและผิดอย่างไร 2 ประโยค และส่ง
ให้กลุ่มอ่ืนตัดสินว่า ประโยคไหนถูกหรือผิด ในขั้นสุดท้ายคือ After-reading นักเรียนจะสามารถบูรณา
การผลสัมฤทธิ์ต่างๆ โดยการพูดหรือเขียน ซึ่งสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ กิจกรรมแรกคือ 
Drama เป็นกิจกรรมที่นักเรียนแสดงเหตุการณ์ในเนื้อเรื่องออกมา ซึ่งอาจมีผู้บรรยายด้วย กิจกรรมต่อมา
คือ Vocabulary กิจกรรมค าศัพท์ที่ใช้หลังจากการอ่านเช่น “จงหาค าในเนื้อเรื่องที่มีความหมาย
เหมือน…” นักเรียนจะหาค าศัพท์โดยใช้ค าที่มีความหมายเหมือนกัน ซึ่งจะช่วยพัฒนาค าศัพท์ของ
นักเรียน  

  นอกจากนี้ อุมาพร ไวยารัตน์ (2553) ได้กล่าวถึงกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ 
ว่าการที่ครูจะท าให้ภาษาอังกฤษเข้าไปอยู่ในจิตใจของนักเรียน ครูก็ควรสอนจากสิ่งที่นักเรียนชอบและ
รัก โดยอาจเริ่มจากเพลง ซึ่งจะท าให้นักเรียนเกิดความเพลิดเพลินและความมั่นใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งให้นักเรียนได้เคลื่อนไหวร่างกายอีกด้วย กิจกรรมต่อมาคือ การใช้สื่อมัลติมีเดีย 
จะช่วยให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียน เนื่องจากดูสิ่งต่อไปนี้เช่น วีดีโอ, การ์ตูน ภาพเคลื่อนไหว 
ฯลฯ 
  กล่าวโดยสรุป กิจกรรมการสอนอ่านภาษาอังกฤษ จะมีอยู่ในขั้นตอนการสอน 
โดยจะเริ่มตั้งแต่ ขั้น Before-Reading กิจกรรมการสอนอ่านในขั้นตอนนี้จะเน้นเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้
นักเรียนมีความสนใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ขั้นตอนต่อไปคือขั้น While-Reading กิจกรรมการสอน
อ่านในขั้นตอนนี้ เป็นกิจกรรมท าท าให้การสอนอ่านมีความน่าสนใจ นอกจากการให้การอ่านเป็นการอ่าน
ในหนังสือเพียง  อย่างเดียว แต่อย่างไรก็ตาม ครูก็ควรเลือกกิจกรรมการอ่านที่เหมาะสมในแต่ละบทอ่าน
ให้แก่นักเรียน และขั้นตอนสุดท้ายคือ ขั้น After-Reading กิจกรรมการสอนอ่านในขั้นตอนนี้ เป็นการ
สอนอ่านที่จะบูรณาการผลสัมฤทธิ์การอ่านให้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์อ่ืนๆ 
  1.1.7 การประเมินการอ่านภาษาอังกฤษ 
  การประเมินการอ่านภาษาอังกฤษ เป็นการท าขึ้นเพ่ือดูว่านักเรียนมีความ
เข้าใจในเนื้อเรื่องที่อ่านมาหรือไม่ โดยได้มีนักการศึกษาได้กล่าวถึงการประเมินการอ่านภาษาอังกฤษ
ไว้ ดังนี้ 
  Demos (1987) ได้กล่าวว่า การประเมินผลการอ่านที่ดีจะต้องใช้แบบทดสอบที่
มีความเที่ยงตรงและสามารถใช้ทดสอบนักเรียนจ านวนมากได้ ซึ่งได้แก่ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การอ่าน ที่
ต้องวัดให้เหมาะสมกับระดับความรู้ของนักเรียน โดยแบบทดสอบดังกล่าวจะทดสอบความรู้และทักษะที่
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แตกต่างกัน และเมื่อทดสอบเสร็จจะแสดงผลการสอบออกมา หัวข้อเรื่องที่จะน ามาใช้ในการทดสอบได้แก่ 
การจ าค าศัพท์ (vocabulary recognition) และการอ่านเพ่ือความเข้าใจ (reading comprehension) 
ในส่วนของการจ าค าศัพท์ จะใช้ชื่อที่แตกต่างกันออกไป เช่น vocabulary, word meaning, word 
attack และ word knowledge ในแต่ละแบบทดสอบจะมีการออกแบบที่ต่างกันตามวิธีการถามค าถาม 
หัวข้อต่อมีคือ การอ่านเพื่อความเข้าใจ จะให้นักเรียนได้อ่านเนื้อเรื่อง 1 ย่อหน้า หรือมากกว่านั้น และ
ตอบค าถามจากสิ่งที่ได้อ่าน ในระดับประถมศึกษาจะมีรูปภาพเพ่ือช่วยในการอ่านเพ่ือการเข้าใจ จะมี
การปรับให้ยากขึ้นในระดับชั้นที่สูงขึ้น การทดสอบแบบนี้ใช้การประเมินผลตามเกณฑ์ ท าให้ครูสามารถ
ท าการเปรียบเทียบความสามารถของนักเรียนในชั้นเรียน ที่หมายความว่าผู้ออกข้อสอบจะออกข้อสอบ
ที่วัดทักษะการอ่านกว้างๆ ซึ่งสามารถทดสอบนักเรียนเป็นจ านวนมาก ดังนั้นข้อสอบดังกล่าวจึงออกแบบ
มาเพ่ือทดสอบนักเรียนจ านวนมาก  เนื่องมาจากการวางขอบเขตเนื้อหาที่กว้าง  เช่นเดียวกับ Sweling 
(2006) ได้กล่าวเสริมว่า การอ่านที่ดีเป็นเป้าหมายสูงสุดของสื่อการสอนการอ่านในทุกระดับส าหรับ
นักเรียนทุกคน ดังนั้นการประเมินการอ่านที่แม่นย าจึงเป็นสิ่งส าคัญ ที่จ าเป็นต้องพัฒนาระบบการ
ประเมินที่สามารถระบุจุดอ่อนและจุดแข็งของนักเรียน โดยการประเมินทักษะการอ่านสามารถท าได้
กับนักเรียนรายบุคคลและนักเรียนรายกลุ่ม ซึ่งนักเรียนที่มีความปกติทางการเรียนรู้สามารถเป็นส่วน
หนึ่งของการเรียนรู้ได้ การประเมินทักษะการอ่านมีความแตกต่างในหลายองค์ประกอบ เช่น ประเภท
ของเนื้อหาที่นักเรียนได้อ่าน (แบบบรรยาย, การให้ข้อมูล หรือบทกวี), ข้อจ ากัดเรื่องเวลา และความเร็ว
ในการอ่าน และนักเรียนจะสามารถย้อนกลับไปดูเนื้อเรื่องในขณะตอบค าถามหรือไม่ และวิธีที่ใช้
ทดสอบจะเป็นการทดสอบว่านักเรียนได้เข้าใจจากเนื้อเรื่องที่อ่านหรือไม่ ในการประเมินทักษะการ
อ่านมีการน ารูปแบบข้อสอบมาใช้ในการประเมินทักษะการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพทั้งหมด 3 
รูปแบบ ได้แก่ cloze, question-answering และ retelling รูปแบบ cloze จะแสดงประโยคซึ่งจะ
เว้นช่องว่างไว้ให้นักเรียนได้น าค าไปใส่ ในรูปแบบ question-answering นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องและตอบ
ค าถามซึ่งค าถามอาจจะมีหลายตัวเลือก หรือเป็นข้อสอบปลายเปิดที่อาจจะตอบปากเปล่า หรือเขียน
ตอบได้ และการ retelling เป็นการให้นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องและน ามาพูดในสิ่งที่ตนเองได้อ่านให้กับ
ผู้สอนฟัง โดยการประเมินจะวัดจากความสมบูรณ์ของเนื้อหาที่ได้เล่าไป 
  กล่าวโดยสรุป การประเมินการอ่านภาษาอังกฤษ เป็นกระบวนการที่จะท าให้
รู้ว่า นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาในบทเรียนที่ได้สอนไปหรือไม่ โดยผู้วิจัยได้น าการประเมินการอ่าน
ภาษาอังกฤษที่ได้อธิบายข้างต้น ได้แก่ question-answering เป็นการตอบค าถามจากเนื้อเรื่องที่อ่าน 
และมีการท าแบบทดสอบแบบหลายตัวเลือกเพ่ือประเมินว่านักเรียนมีความรู้จากเรื่องที่เรียนอย่างไร 
 
 



22 
 

 
 

1.1.8 การประเมินการสอนอ่านภาษาอังกฤษ 
 การประเมินการสอนอ่านภาษาอังกฤษเป็นอีกขั้นตอนที่มีความส าคัญ เพราะ

สิ่งนี้จะเป็นตัวชี้วัดว่านักเรียนเข้าใจในสิ่งที่ได้สอนมาหรือไม่ โดยได้มีนักการศึกษาได้กล่าวถึงการ
ประเมินการอ่านภาษาอังกฤษไว้ดังนี้ 

 Heaton (1988) ได้กล่าวว่าการวัดและประเมินผลการอ่าน มีทั้งหมด 2 
ประเภทคือ การประเมินการอ่านเพ่ือค้นหารายละเอียด และการประเมินผลการอ่านเพ่ือหาข้อมูลกว้างๆ 
โดยจะใช้วิธีในการวัดผลการอ่าน คือ การจับคู่ค าศัพท์ การเลือกข้อความถูก/ผิด, การทดสอบโดยใช้
แบบทดสอบแบบเลือกตอบ,  การปรับเปลี่ยนประโยคให้สั้นลง  และการประเมินโดยการเติมค าลงไป
ในช่องว่างจากเรื่องที่ก าหนดให้ เช่นเดียวกับ Alderson (2000) กล่าวว่าครูควรใช้วิธีการทดสอบ
มากกว่าหนึ่งวิธีมาใช้ในการแบบทดสอบ โดยแบบทดสอบที่ใช้ในการอ่าน ได้แก่แบบทดสอบชนิดหลาย
ตัวเลือก โดยผู้ที่สร้างแบบทดสอบจะเป็นผู้ก าหนดค าตอบที่ถูกต้อง ซึ่งจะท าให้ข้อสอบมีมาตรฐาน 
เพราะถ้าผู้เรียนไปตอบตัวเลือกอ่ืนที่ไม่ใช่ตัวเลือกที่เป็นข้อถูก ก็จะไม่ได้คะแนน อย่างไรก็ตามการ
ออกข้อสอบที่อาจจะคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน อาจท าให้เกิดความสับสนได้ แบบทดสอบต่อมาคือ 
แบบทดสอบเติมค าลงในช่องว่าง โดยข้อสอบประเภทนี้จะใช้ต้องขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการท า
ข้อสอบ โดยจะใช้ส าหรับการวัดผลสัมฤทธิ์ทางค าศัพท์เป็นหลัก แบบทดสอบแบบตอบค าถามแบบ 2 
ตัวเลือก วัดการตีความและอนุมานความหมายจากบทอ่าน โดยตัวเลือกจะเป็นถูกหรือผิด หรือใช่/ไม่ใช่ 
ผู้สร้างแบบทดสอบจะตั้งค าถามและให้ผู้เรียนตอบค าถามตามที่ก าหนดให้ ในการทดสอบวิธีนี้ผู้สร้าง
แบบทดสอบสามารถวัดความเข้าใจของผู้เรียนว่าเข้าใจเรื่องที่อ่านมามากน้อยเพียงใด 

โดยที่ วิสาข์ จัติวัตร์ (2543) ได้กล่าวถึงการวัดและประเมินผลในแต่ละประเภทไว้
ดังนี้ การวัดและประเมินผลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือการวัดผลอย่างเป็นทางการและการวัดผล
แบบไม่เป็นทางการ ซึ่งการวัดผลอย่างเป็นทางการจะแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การทดสอบแบบอิงกลุ่ม
คือการทดสอบที่จะต้องน าคะแนนของนักเรียนมาเปรียบเทียบกับคะแนนของนักเรียนทั้งหมด การ
ทดสอบแบบนี้จะใช้กับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์แตกต่างกัน โดยใช้กับแบบทดสอบแบบส ารวจ 
แบบทดสอบวัดความถนัด และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ การทดสอบแบบที่สองคือ การทดสอบแบบ
อิงเกณฑ์ ท าขึ้นเพ่ือว่านักเรียนจะสามารถท าข้อสอบได้ตรงตามเกณฑ์ได้เพียงใด โดยข้อสอบจะมีการ
แบ่งหัวข้อการท าข้อสอบเป็นเกณฑ์ที่แตกต่างกัน ต่อมาคือการวัดผลอย่างไม่เป็นทางการ โดยการ
ทดสอบนี้จะเป็นการเก็บข้อมูลของผู้เรียนขณะการสอนไม่มีการทดสอบหรือข้อสอบ โดยการวัดจะเช่น 
การสังเกต การประเมินตามสภาพจริง และการประเมินตนเอง  

เช่นเดียวกับ Siedlecki (2012) ได้กล่าวว่า การประเมินผลสัมฤทธิ์การอ่านได้แบ่ง
ออกเป็น 2 วัตถุประสงค์การประเมิน ได้เป็นการประเมินส าหรับการเรียนรู้ (Assessment For 
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Learning) และการประเมินของการเรียนรู้ (Assessment Of Learning) โดยที่การประเมินส าหรับ
การเรียนรู้ (Assessment For Learning)  ท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ในชั้นเรียน เพ่ือแสดงให้
เห็นว่านักเรียนได้เรียนอะไรไปบ้าง ซึ่งกิจกรรมการวัดผลส าหรับการเรียนรู้มักจะเกิดขึ้นในห้องเรียน  
โดยควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ การแสดงเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียน , การช่วยให้นักเรียนรู้ถึง
วัตถุประสงค์ท่ีจะวัด, การให้ผลตอบรับการเรียนรู้จากผู้เรียน เพ่ือรู้ว่านักเรียนได้พัฒนาความรู้อย่างไร, 
การเชื่อว่านักเรียนทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได้จากการท าครั้งที่แล้วมา ทั้งครูและนักเรียนสามารถ
แสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน, นักเรียนเรียนรู้ที่จะประเมิน ตนเองเพ่ือที่จะพัฒนาขอบเขตที่จะเรียนรู้ 
และการตระหนักให้รู้ว่า การกระตุ้นการเรียนรู้สามารถท าให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเพ่ิมขึ้นได้ ด้วย
การวัดผลที่มีคุณภาพ การวัดผลแบบที่  คือการวัดผลของการเรียนรู้ จะประกอบด้วย กระบวนการ
สร้างสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ไป ผลของการวัดแบบนี้อาจจะไม่ส่งผลต่อการเรียนรู้ในอนาคต โดยจะเน้นไปที่
การช่วยให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีการเรียนรู้และทดสอบได้ผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการวัดผลแบบนี้ได้แก่ การประเมินผลตามสภาพจริง โดยครูจะเป็นผู้เก็บรวบรวม
การกระท าของผู้เรียน เพ่ือประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน การแลกเปลี่ยนมาตรฐานการเรียนรู้ โดย
ครูในโรงเรียนต่างๆ จะมาท าร่วมกัน มีการควบคุมและวางแผนโดยครูผู้สอนจะน าข้อมูลที่ได้จากการ
แลกเปลี่ยนมาใช้เพ่ือวางแผนเพื่อการพัฒนาต่อไป  

  นอกจากนี้ นฤมล ตันติชาติ (2556) กล่าวว่าการวัดและการประเมินของการ
อ่านภาษาอังกฤษได้มีการน ามาใช้ในสถานการณ์ได้การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และ
ยังเป็นวัตถุประสงค์ในการวิจัย โดยมีรูปแบบแตกต่างกัน 4 รูปแบบ ได้แก่ การวัดผลแบบเป็นทางการและ
ไม่ทางการ, แบบประเมินในการเรียนรู้ , การวัดผลขณะเรียนรู้ และเมื่อจบรายจุดประสงค์ และ
แบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม 

  กล่าวโดยสรุป การวัดและประเมินผลการอ่านภาษาอังกฤษที่ดีนั้น ครูผู้สอน
จ าเป็น ต้องดูกลุ่มของนักเรียนว่าเป็นอย่างไร แล้วจึงเลือกวิธีการวัดผลที่เหมาะสม เช่น แบบอิงเกณฑ์
และแบบอิงกลุ่ม ซึ่งทั้งสองแบบนี้ก็จะเหมาะกับนักเรียนต่างประเภทกัน ยิ่งไปกว่านั้น การวัดและ
ประเมินผลการอ่านภาษาอังกฤษในหนึ่งบทเรียนควรจะใช้เทคนิคในการวัดมากกว่าหนึ่งเทคนิค เพ่ือ
สามารถวัดผลการอ่านให้แก่นักเรียนอย่างหลากหลาย 

 1.2 เอกสารเกี่ยวกับสื่อการสอน 
  1.2.1 ความหมายของสื่อการสอน 
  สื่อการสอนที่มีครูผู้สอนนิยมใช้เป็นจ านวนมากในปัจจุบัน เพ่ือเปลี่ยนแปลง
การอ่านหนังสือจากในหนังสือเป็นการอ่านผ่านสื่ออ่ืนๆ แทน ดังที่มีนักวิชาการได้กล่าวถึงความหมาย
ของสื่อการสอนไว้ดังนี้ 
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  สุดใจ เหง้าศรีไพร (2549) ได้กล่าวว่า สื่อการสอนเป็นสิ่งที่อยู่ในรูปอุปกรณ์
หรือวิธีที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยท าการส่งผ่านข้อมูลท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และอาจเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และอาจเป็นสิ่งที่ท าให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ บงกช บุญเจริญ (2553) ได้กล่าวว่า 
สื่อการสอนเป็นเครื่องมือที่ท าให้การสอนของครูสามารถสื่อความไปถึงผู้เรียนท าให้เกิดการเรียนรู้
อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ สื่อการสอนอาจจะเป็นสื่อที่เป็นรูปธรรม เช่น หนังสือ, ภาพถ่าย และสื่อ
ที่เป็นนามธรรม เช่น ค าพูด และวิธีสอน เช่นเดียวกับ เบญจมาศ เหมือนสุทธิวงศ์ (2554) ได้กล่าวว่าสื่อ
การสอนคือ สิ่งที่จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ ในเนื้อหาที่เรียน ท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีจากการเรียนด้วย
สื่อการสอน ซึ่งองค์ประกอบที่ท าให้เกิดการเรียนรู้แบ่งเป็น ผู้เรียนที่ใช้ประสาทสัมผัสในการรับรู้ สิ่งเร้า
คือสื่อการสอนที่น ามาใช้ในการเรียนรู้ และการตอบสนองคือผลตอบรับของนักเรียนที่ท าให้เกิดการ
เรียนรู้ และประเสริฐ ลิ้นฤๅษี (2556) ได้กล่าวว่า สื่อการสอนเป็นสิ่งที่มีบทบาทอย่างมากในการสอน 
เพราะเป็นสื่อกลางที่ช่วยให้เกิดการสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

  โดยสรุป สื่อการสอนเป็นเครื่องมือที่ช่วยครูในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และตรงตามวัตถุประสงค์ โดยสื่อการสอนเป็นได้ทั้งแบบรูปธรรม 
เช่น หนังสือ ภาพถ่าย และสื่อการสอนที่เป็นแบบนามธรรม เช่น ค าพูด วิธีสอน 
  1.2.2 องค์ประกอบของสื่อการสอน 
  ครูผู้สอนควรจะมีความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของสื่อการสอนที่เพ่ือที่จะรู้ว่า ใน
สื่อการสอนที่ผู้สอนจะสร้างขึ้นมา จะต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง ดังที่ได้มีนักวิชาการได้กล่าวถึง
องค์ประกอบของสื่อการสอนไว้ดังนี้  

  Vaughan (2012) ได้แสดงองค์ประกอบ 8 ประการส าหรับการออกแบบสื่อการ
สอนให้มีประสิทธิภาพดังต่อไปนี้ 1. หัวข้อที่น่าสนใจแม้ว่าหัวข้อจะไม่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ แต่การ
เลือกชื่อหัวข้อเป็นศิลปะ ซึ่งไม่ควรมองข้าม หัวข้อเรื่องเป็นสิ่งแรกที่จะท าให้ผู้อ่านเลือกที่จะอ่าน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหัวข้อมีการแบ่งปันไปในสื่อโซเชียลมีเดีย การเลือกหัวข้อเรื่องก็ควรจะท าให้
น่าสนใจ และควรที่จะเชิญชวนให้ผู้อ่านต้องการที่จะมาอ่านสื่อการสอน 2. รูปภาพในหน้าปกหนังสือ
เมื่อเรารู้ว่าคนส่วนมากเลือกที่จะอ่านสื่อการสอนจากหน้าปก หน้าปกของผู้จัดท าควรจะท าให้น่าดึงดูด
ใจ นอกจากนี้การท าให้หัวเรื่องง่ายต่อการอ่านและมีรูปภาพที่น่าสนใจก็จะช่วยเชิญชวนให้ผู้อ่านให้มา
สนใจหนังสือได้ทั้งสิ้น 3. หัวเรื่องและค าสั่ง สิ่งนี้ส าคัญต่อการออกแบบสื่อการสอนซึ่งจะช่วยให้การจัด
ข้อความเป็นระเบียบและช่วยแยกเนื้อหาออกจากส่วนอ่ืน และค าสั่งท าให้นักเรียนได้ทราบว่าต้องท า
แบบฝึกหัดอย่างไร ให้ถูกต้อง 4. หน้าแสดงรายชื่อผู้แต่งสิ่งที่ควรน าไปใส่อีกหนึ่งอย่างคือหน้าแสดง
รายชื่อและประวัติของผู้แต่ง ถ้าผู้แต่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ ก็จะท าให้เนื้อหาดังกล่าวเชื่อถือได้ ใน
หน้าแสดงรายชื่อและประวัติของผู้แต่งควรจะมีรายละเอียดโดยย่อของผู้แต่ง และควรจะมีรายละเอียด

http://blog.hubspot.com/marketing/author/pamela-vaughan
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เพ่ิมที่ท าให้ผู้อ่านสามารถติดต่อได้เมื่อมีค าถามสงสัยจะถาม เช่น อีเมล์, เบอร์โทรศัพท์ 5. สารบัญไม่ว่า
จะเป็นหนังสือรูปแบบปกติหรือสื่อการสอนควรจะมีสารบัญแทรกเข้าไปในทุกเล่มของสื่อการสอน ซึ่ง
จะท าให้ผู้อ่านมีความสะดวกในการอ้างอิงเรื่องราว และควรจะท าการเชื่อมโยงเนื้อหาให้มาสู่หน้า
สารบัญเพ่ือให้ผู้อ่านไม่ต้องกดหน้ากลับไปมา เพียงแค่ปุ่มเชื่อมโยงก็สามารถท าให้กลับมาสู่หน้า
สารบัญได้ 6. หน้าแสดงหัวข้อเรื่อง สิ่งนี้จะท าให้ผู้อ่านรู้ว่าอ่านถึงตรงจุดไหนและรู้ว่าเขาจะต้องอ่านเรื่อง
อะไรเป็นเรื่องต่อไป 7. รูปภาพในการจัดท าสื่อการสอน ควรเลิกท าหนังสือที่เต็มไปด้วยตัวหนังสือจ านวน
มาก โดยรูปภาพจะช่วยอธิบายเนื้อหาให้มีรูปธรรมมากข้ึน นอกจากนี้รูปภาพจะช่วยท าให้ผู้อ่านเข้าใจ
เนื้อหาที่ยากได้มากขึ้น ดังนั้นสื่อการสอนควรสามารถตีพิมพ์ให้ออกมาอ่านได้ด้วย 8. ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมเมื่อผู้อ่านได้อ่านสื่อการสอนเรียบร้อยแล้ว ผู้จัดท าอยากให้ผู้อ่านท าอะไรต่อ ให้บอกไปใน
หัวข้อนี้   โดยอาจจะให้ไปศึกษาต่อ   หรือมีแบบฝึกหัดให้ท า ซึ่งขึ้นอยู่กับสื่อการสอนด้วย   นอกจากนี้ 
ชัยเลิศ พิชิตพรชัย (2555) ได้กล่าวว่า การผลิตสื่อการสอนที่จะมีประสิทธิภาพจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านเนื้อหาที่จะเป็นผู้ที่ดูความถูกต้องด้านเนื้อหา ผู้สร้างสื่อประสมที่จะสร้างและออกแบบสื่อ
ประสมอ่ืนๆ ที่ท าให้เนื้อหาดูน่าสนใจขึ้น ผู้ออกแบบสื่อการสอนจะเป็นผู้ออกแบบว่าสื่อการสอนนี้ท า
ขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจได้อย่างไร และผู้ออกแบบโปรแกรม เพ่ือผนวกองค์ประกอบข้างต้นให้เป็นสื่อการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ Diane Hainsworth & Kara Keyes (2016) ได้กล่าวว่า นักการศึกษา
ต้องท าการเลือกว่า สื่อใดที่เหมาะกับกระบวนการสอนและการเรียนรู้ซึ่งในการเลือกใช้สื่อ ต้องพิจารณา
ทั้งหมด 3 องค์ประกอบได้แก่ องค์ประกอบแรกคือ ระบบรับส่งข้อมูล คือ ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ใช้
ในการน าเสนอข้อมูล อาจน าองค์ประกอบทั้ง 2 มาผสมผสานกัน เช่น การผสมผสาน PowerPoint 
Slide (software) กับ Computer (hardware) การเลือกระบบการรับส่งข้อมูลขึ้นอยู่กับขนาดของ
ผู้เรียน และความยืดหยุ่นของการสอน โดยสื่อการสอนต้องมีขนาดเหมาะสม เพ่ือสามารถน าไปสอนในที
อ่ืนได้ ยิ่งกว่านั้นความหลากหลายของนักเรียนส่งผลต่อการเลือกระบบดังกล่าว องค์ประกอบที่สองคือ 
เนื้อหาในสื่อการสอนจะต้องเป็นอิสระจากการรับส่งข้อมูลและข้อมูลที่ใช้ในการสื่อสารต่อผู้เรียน ซึ่งเน้น
ไปที่หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์การสอน เมื่อเลือก ใช้สื่อการสอนต้องพิจารณาในหลายปัจจัย 
ได้แก่ ความแม่นย าของข้อมูลที่ใช้ในการสื่อสารว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่ ความเหมาะสมของสื่อที่ใช้ใน
การสื่อข้อมูล เพ่ือเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ ผู้สอนต้องพิจารณาว่าเนื้อหาที่สอนมี
ความเหมาะสมกับระดับความสามารถการอ่านของนักเรียนหรือไม่ แบบฝึกหัดมีความซับซ้อนเพียงใด 
การสร้างสื่อการสอนจะต้องท าให้ชัดเจน เพ่ือให้นักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ และสุดท้ายคือการ
น าเสนอ หรือการแสดงให้เห็นถึงการน าเสนอข้อมูลว่ามีวิธีอย่างไร เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดใน
การเลือกพัฒนาสื่อการสอน แต่ในหัวข้อนี้มักไม่ได้รับความสนใจ การน าเสนอจะเป็นการเปลี่ยนสิ่งที่
เป็นนามธรรมเป็นรูปธรรม  
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  กล่าวโดยสรุป สื่อการสอนจะมีความน่าสนใจมากข้ึน ผู้จัดท าควรจะต้องท าข้ึน
เพ่ือดึงดูดให้ผู้อ่านเกิดความสนใจในการอ่านเป็นหลัก โดยองค์ประกอบที่มีความส าคัญมีดังนี้  1. หน้าปก 
สิ่งนี้จะเป็นตัวดึงดูดให้ผู้อ่านเปิดหนังสือเพ่ือที่อ่าน ผู้จัดท าควรจะให้ความส าคัญต่อการออกแบบ
หน้าปก แต่ก็ไม่ควรละทิ้งองค์ประกอบอ่ืนๆ ไป 2. สารบัญ ผู้จัดท าควรท าสารบัญอย่างมีระบบเพ่ือความ
สะดวกแก่การค้นคว้าข้อมูล และควรมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน้าสารบัญ เพ่ือลดเวลาในการค้นคว้าข้อมูล 
3. เนื้อหาและการล าดับเนื้อหา เนื้อหาที่น ามาใส่ในหนังสือไม่ควรมีมากเกินไป โดยเนื้อหาในหนึ่ง
หน้ากระดาษควรมีความเหมาะสม และการล าดับเนื้อหาควรเรียงล าดับตามความส าคัญ 4. หัวเรื่อง ควร
มีสีสันสวยงาม โดยตัวอักษรควรมีขนาดที่ใหญ่กว่าเนื้อเรื่องปกติ เพ่ือท าให้ผู้อ่านรู้สึกสนใจกับเนื้อเรื่องที่
อ่าน 5. ขนาดเล็กและพกพาสะดวก สื่อการสอนที่ดีควรมีขนาดที่ไม่ใหญ่มากนัก เพ่ือที่จะไม่สิ้นเปลือง
เนื้อที่ในคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ 
  1.2.3 ลักษณะของสื่อการสอนที่ดี 
  สื่อการสอนเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อการเรียนการ
สอนได้ดีขึ้น ซึ่งการเลือกใช้สื่อการสอนที่ดี ยังท าให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มี
นักวิชาการได้ กล่าวถึงลักษณะของสื่อการสอนที่ดีดังนี้ 
  Briggs (2013) ได้กล่าวว่า  สื่อการสอนที่ดีต้องสามารถปรับใช้ได้ในหลาย
สถานการณ์ ในฐานะผู้สอน เพ่ือท าให้การสอนมีความสนุกสนานและไม่น่าเบื่อ การอธิบายข้อมูลที่มาก
เกินไป นักเรียนอาจจะได้รับข้อมูลมากเกินไป เพราะว่าผู้เรียนไม่คุ้นเคยกับข้อมูลที่ครูสอน ดังนั้นเพ่ือให้
ผู้สอนวางแผนการสอนต้องค านึงถึงระดับความรู้ของนักเรียน เมื่อน าสื่อการสอนมาใช้จะท าให้นักเรียนมี
ความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้น และมีทัศนคติที่ดี หัวข้อต่อมาคือ การส่งเสริมให้นักเรียนมีกิจกรรมการเรียนรู้
ตามวัตถุประสงค์ ในการสอนว่านักเรียนมีส่วนร่วมหรือไม่  ให้ดูที่กระตุ้นให้เกิดความตั้งใจ ซึ่งผู้สอน
ต้องพิจารณาว่า ความรู้เรื่องใดที่จะน ามาในการเรียน นอกจากนี้สื่อการสอนต้องมีความสมดุลระหว่าง
การสอน และการผ่อนคลาย บ่อยครั้งที่เราจะเห็นว่า สื่อการสอนได้เอนเอียงไปทางใดทางหนึ่ง ซึ่งผู้สอนจะ
ตองสอนให้นักเรียนคิดว่า ควรจะรับรายละเอียดด้านใดของสื่อการสอน โดยการให้ความรู้ในระดับที่
เหมาะสม ผสานกับความผ่อนคลาย นอกจากนี้ Romano (2015)  ได้กล่าวว่าสื่อการสอนจะช่วยให้
นักเรียนได้สร้างแนวคิดเพ่ือให้เกิดการรับรู้ที่ดีและง่ายขึ้น  โดยมีลักษณะต่อไปนี้ สื่อการสอนจะต้อง
เหมาะสมกับระดับความรู้ของผู้เรียน และจะต้องเกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชาซึ่งต้องสามารถน าไป
บูรณาการกับเนื้อหาวิชาอ่ืนๆได้ มีความเข้าใจง่าย ช่วยให้กระบวนการสอนมี การด าเนินไปด้วยดี 
นอกจากนี้ยังต้องมีความชัดเจนที่ท าให้นักเรียนที่อยู่หลังห้องเรียนสามารถมองเห็นได้ง่าย สื่อการสอน
จะต้องมีสีสันสวยงาม และต้องมีความคงทน เนื่องจากสื่อการสอนที่ดีต้องสามารถน ามาใช้ได้หลายครั้ง 
ซึ่งท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และสามารถบรรทุกไปมาสะดวก สื่อการสอนยังต้องกระตุ้น
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ความสนใจของนักเรียน และยังต้องกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน สื่อการสอนจะช่วยให้การ
เรียนการสอนเป็นระบบและขั้นตอนมากข้ึน นอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นความสนใจของนักเรียนเนื่องจาก
การ การน าเอารูปภาพ วีดีโอมาใช้ และการน าโปรแกรมต่างๆมาใช้ในการท าสื่อการสอน ซึ่งจะเป็น
ตัวก าหนดว่าการด าเนินการสอนจะไปในทิศทางใด  
  โดยสรุป สื่อการสอนที่ดีจะต้องมีการออกแบบโดยค านึงถึงผู้เรียน ที่ต้องมี
ความสมดุล ด้านเนื้อหาและกิจกรรม เพ่ือไม่ให้ผู้เรียนรู้สึกเบื่อหน่าย และสื่อการสอนดังกล่าว จะตอง
มีสีสันและมีการเลือกใช้ภาพและสื่อเคลื่อนไหวมาใช้ เพ่ือท าให้นักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียน 

1.2.4 แนวทางและขั้นตอนในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
  สื่อการสอนภาษาอังกฤษจะมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้น นอกจากเนื้อหาจะต้องมี
การจัดล าดับเป็นขั้นตอนแล้ว ในการสร้างสื่อการสอนจะต้องท าตามแนวทางและขั้นตอน เพ่ือที่จะได้สื่อ
การสอนที่มีคุณภาพ นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงแนวทางและขั้นตอนในการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษไว้ดังนี้ 
  Hutchinson และ Waters (1987) ได้กล่าวว่า  ขั้นตอนในการพัฒนาสื่อการ
สอนไว้ดังนี้ โดยเริ่มจาก ผู้สอนคัดเลือกเนื้อหาที่เป็นที่ต้องการของนักเรียน เป็นเนื้อหาในชีวิตประจ าวัน 
และสามารถน ามาใช้สอนในห้องเรียนได้ แล้วจึงเริ่มออกแบบภาพรวมของกิจกรรมการเรียนรู้และภาระ
งานไว้พอสังเขป เพ่ือให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเนื้อหาต่อกิจกรรมการสอน นอกจากนี้ครูผู้สอนค านึงถึง
หลักสูตรของผู้เรียน ท าให้ทราบว่ากิจกรรมที่ได้ออกแบบไปมีประโยชน์ต่อผู้เรียนมากเพียงใด โดยการ
พิจารณาถึงโครงสร้างทางภาษา ค าศัพท์ หน้าที่และข้อมูลทางภาษา เพ่ือท าให้ทราบว่าในเนื้อหาในสื่อ
การสอนควรจะประกอบด้วยอะไรบ้าง หลังจากนั้นครูผู้สอนจึงออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทางภาษา
และภาระงาน แล้วจึงตรวจทานและปรับแก้ข้อมูลทางภาษาในกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ิมเติม หลังจากนั้นจึง 
ตรวจสอบย้อนขั้นตอนตั้งแต่แรกอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสื่อการสอนอีกครั้งหนึ่ง ต่อมา
ครูผู้สอนจึงหากิจกรรมการสอนใหม่ เพ่ือน ามาปรับใช้กับสื่อการสอน และทดลองใช้สื่อการสอนที่สร้าง
ขึ้น เพ่ือน าผลที่ได้มาแก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้น ขั้นตอนสุดท้ายคือครูผู้สอนพิจารณาผลของการใช้สื่อ
การสอน ปัญหา และผลของการจัดกิจกรรม เพ่ือหาทางในการแก้ไขสื่อการสอนต่อไป 
  Richards and Rodgers (2001) ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการออกแบบสื่อการสอน
โดยที่ครูผู้สอนต้องก าหนดวัตถุประสงค์ของสื่อการสอนไว้ให้ชัดเจน ว่าครูผู้สอนจะน าการสื่อการสอน
ไปใช้ท าอะไร เพ่ือใคร และต้องการให้เกิดผลอย่างไร แล้วครูผู้สอนจึงวิเคราะห์หลักสูตรที่จะน าเอาสื่อ
การสอนไปใช้สอน โดยการน าเอาตัวชี้วัดในหลักสูตรไปใช้ในการพัฒนาสื่อการสอน ต่อมาครูผู้สอนจึง 
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมการสอน โดยค านึงถึงตัวชี้วัด และเนื้อหาของบทเรียน นอกจากนี้
ครูผู้สอนควรออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในสื่อการสอนให้หลากหลาย เพ่ือตอบสนองต่อความแตกต่างใน
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การเรียนรู้ของนักเรียน หลังจากนี้ในขณะที่ผู้เรียนได้เรียนโดยใช้สื่อการสอน ครูผู้สอนวิเคราะห์ และเป็น
ที่ปรึกษาให้แก่ผู้เรียนในสื่อที่ใช้สอนนอกจากนี้ครูผู้สอนควรรู้เช่นกันว่า บทบาทของสื่อที่ใช้ในการสอน มี 
3 ประเภท คือ สิ่งที่เน้นเนื้อหา, สื่อที่เน้นภาระงาน และสื่อที่เป็นสื่อจริง   

กล่าวโดยสรุปในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษควรมีการพัฒนามาอย่าง
เป็นขั้นตอน โดยเริ่มจาก ครูผู้สอนส ารวจปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวกับตัวนักเรียนเอง ได้แก่ ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล หรืออาจจะเป็นความต้องการของนักเรียน แล้วจึงค่อยวางแผนการพัฒนาสื่อการสอน โดย
ค านึงถึงตัวชี้วัด เนื้อหาของบทเรียน และความหลากหลายของกิจกรรมในสื่อการสอน หลังจากนั้นจึงมา
ตรวจทานสื่อการสอน โดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ และอาจจะน าไปทดลองสอนกับนักเรียนกลุ่มเล็กๆ เมื่อมี
ข้อแก้ไข ให้น ามาแก้ไขสื่อการสอน หลังจากนั้นจึงน าสื่อการสอนไปใช้จริง ในขณะที่ สอนครูควรดู
ปฏิสัมพันธ์ของนักเรียนต่อสื่อการสอน หลังจากนั้นจึงน าข้อที่ควรแก้ไขมาปรับใช้กับสื่อการสอนต่อไป  
  1.2.5 ลักษณะของสื่อการสอนที่มีขายในท้องตลาด 
  สื่อการสอน ควรจะเป็นประเภทที่น่าสนใจ ส าหรับบุคคลทั่วไป เพื่อที่จะท าให้
เวลาเลือกประเภทสื่อการสอนไปใช้ จะท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการสอนนี้ โดยได้มีผู้ที่กล่าวถึง
ลักษณะของสื่อการสอนไว้ดังนี้ สาวิตรี ศรารัตน์ (2555) ได้กล่าวถึงลักษณะสื่อการสอนว่าเป็นสิ่งพิมพ์ที่
สามารถจัดเก็บข้อมูล ได้เป็นจ านวนมากในรูปแบบตัวอักษร, ภาพเคลื่อนไหว โดยลักษณะของสื่อการ
สอนที่นิยมในปัจจุบัน จะมีการแสดงผลบนจอคอมพิวเตอร์และรูปของหนังสือที่จัดเก็บลงในเครื่อง palm 
หรือ tablet โดยสามารถน าไปพกพาไปอ่านที่ อ่ืนได้ นอกจากนี้ลักษณะของไฟล์สื่อการสอนที่นิยม
ประกอบด้วย 3 ประเภทคือ HTML เป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมอย่างมากเพราะสามารถเปิดได้ผ่านทาง 
web browser ซึ่งสามารถอ่านจากไฟล์ HTML ได้ ประเภทที่ 2 คือ PDF เป็นสกุลไฟล์ที่มีการจัดการ
เอกสารให้อยู่ในรูปแบบที่เหมือนเอกสารพร้อมพิมพ์ สามารถเปิดอ่านได้ในหลายระบบปฏิบัติการ 
ประเภทที่ 3 คือ PML ใช้ส าหรับการสร้างสื่อการสอน สามารถใช้อ่านในอุปกรณ์พกพาได้ เช่นเดียวกับ 
พรรณ์ทิพย์ เพ็ชร์วิจิตร (2558) ได้กล่าวว่า สื่อการสอนเป็นหนังสือที่สามารถอ่านได้ด้วยคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคลดังนั้น ในปัจจุบันสื่อดังกล่าวผู้ใช้สามารถซื้อและดาวน์โหลดจากเว็บไซท์ที่จัดจ าหน่อยเช่น 
Amazon, Barnes and Noble เป็นต้น และยังสามารถดาวน์โหลดมาอ่านได้จากเว็บไซท์อ่ืนๆ  เช่น 
gutenburg.org,  planetbook.com  หรือจะเป็นแบบยืมอ่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่น openlibrary.com 
  กล่าวโดยสรุป สื่อการสอนในปัจจุบันที่มีขายในท้องตลาด จะมีการเพ่ิมเติมใน
สิ่งที่หนังสือที่ท าจากกระดาษไม่มี เอาลงไป ได้แก่ การน าเอาสื่อวีดีทัศน์ต่างๆ และภาพเคลื่อนไหว ลงไป
ในหนังสือ เพ่ือท าให้การอ่านหนังสือไม่น่าเบื่อ นอกจากนี้ ผู้อ่านยังสามารถอ่านสื่อการสอนไปได้ทุกท่ี 
เพียงแค่ผู้อ่านดาวน์โหลดสื่อการสอนจากเว็บไซต์ต่างๆ มาเก็บไว้   ก็สามารถเปิดอ่านได้ในสื่อต่างๆ เช่น 
สมาร์ทโฟน, tablet, ฯลฯ 
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  1.2.6 โปรแกรมท่ีนิยมใช้สร้างสื่อการสอน 
  ในการผลิตสื่อการสอน โปรแกรมที่ใช้ในการผลิตสื่อการสอน เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้
ในการผลิต ดังนั้นจึงได้มีนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึง โปรแกรมที่นิยมในการผลิตสื่อการสอนไว้
ดังต่อไปนี้ 

 ไพฑูรย์ ศรีฟ้า (2552) ได้กล่าวว่า โปรแกรมที่นิยมใช้สร้างสื่อการสอนหรือ e-
Book และ e-Magazine   โปรแกรมที่นิยมใช้สร้าง e-book  มีอยู่หลายโปรแกรม แต่ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน 
ได้แก่ 1. โปรแกรม Flip Album 2. โปรแกรม Desktop Author 3. โปรแกรม Flash Album Deluxe ชุด
โปรแกรมทั้ง 3 จะต้องติดตั้งชุดโปรแกรมส าหรับอ่าน e-Book ด้วย  ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถเปิดเอกสาร ได้ 
ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมดังต่อไปนี้ 1. โปรแกรม Flip Album โปรแกรมส าหรับอ่านคือ Flip Viewer 
2. โปรแกรม Desktop Author โปรแกรมส าหรับอ่านคือ DNL Reader 3. โปรแกรม Flash Album 
Deluxe โปรแกรม Flash Album เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดท าสื่อ e-Book ที่สามารถใส่เนื้อหาและ
รูปแบบต่างๆ ได้ นอกจากนี้ยังสามารถตกแต่ง e-Book ให้สวยงามด้วยลูกเล่นต่างๆ ของโปรแกรมได้อีก
ด้วย  

 นอกจากนี้ ธีรพงษ์ จันทรโสภณ (2558) ได้กล่าวว่า โปรแกรมที่ใช้ในการท าสื่อ
การสอนมีหลายโปรแกรมขึ้นอยู่ว่า เราจะใช้โปรแกรมใดในการผลิต โดยจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน
ออกไป โปรแกรมที่ใช้ผลิตสื่อการสอน  ได้แก่  โปรแกรม Desktop Author  เป็นโปรแกรมที่สร้างสื่อการ
สอน ที่คล้ายกับหนังสือจริงคือ มีหน้าปก สารบัญ รูปภาพ ข้อความ สามารถแทรกภาพเคลื่อนไหว ไฟล์
ภาพยนตร์ลงไป ผลงานที่ได้มีขนาดเล็ก สามารถดาวน์โหลดผ่านเว็บไซท์และเผยแพร่ผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต ซึ่งผลงานที่ได้สามารถใช้ได้ทั้งแบบ Offline ในรูปแบบ .exe หรือสื่อออนไลน์ .html, .dnl 
โดยสกุลไฟล์นี้ เหมาะกับการน าเสนอผ่านทางเว็บไซต์ แต่ผู้ใช้ต้องติดตั้ง DNL Reader ก่อนจึงจะแสดง
ผลได้ โปรแกรมที่สองคือ โปรแกรม I love library ใช้ในการสร้างสื่อการสอน โดยหนังสือที่สร้างขึ้นจะ
สามารถพลิกหน้าหนังสือได้จริงเหมือนในรูปแบบกระดาษ ผู้จัดท าสามารถตกแต่งหนังสือได้ดังชอบและ
ยังมีการสร้างการเชื่อมโยงไปยังหน้าต่างๆ และสามารถเพ่ิมวีดีทัศน์ต่างๆได้ โปรแกรมจะแบ่งเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่ โปรแกรมที่ใช้สร้างคือ I love library builder for PC เป็นโปรแกรมส าหรับสร้างสื่อการสอนเพ่ือ
สามารถ upload มาที่ เว็บไซต์เพ่ือเผยแพร่ให้ผู้ อ่ืนอ่าน และ I love library viewer for PC เป็น
โปรแกรมส าหรับเปิดอ่านสื่อการสอน ส าหรับใช้บน คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่อมาคือ โปรแกรม Flip 
Album เป็นโปรแกรมที่ผลิตสื่อการสอนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในลักษณะที่เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
สามารถอ่านได้จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบ Offline และ Online ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับสื่อการ
สอนเล่มอ่ืนได้ โปรแกรมที่สี่ คือ โปรแกรม Sigil เป็นโปรแกรมที่ผลิตสื่อการสอนแบบไม่มีลิขสิทธิ์ซึ่งปกติ
จะไม่สามารถแก้ไขข้อความได้ เนื่องจากติดลิขสิทธิ์ แต่ในโปรแกรมนี้ผู้อ่านสามารถน าไฟล์ดังกล่าวไป
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อ่านบนเครื่อง E-Reader หรือสมาร์ทโฟนต่างๆ ได้  โปรแกรมนี้ท าให้ผู้อ่านสามารถสร้าง หรือแก้ไข 
สื่อการสอน ในรูปแบบของ EPUB (Electronic Publication) ที่ใช้งานได้กับระบบปฏิบัติการหลายชนิด 
  โดยสรุป โปรแกรมที่ใช้ในการผลิตสื่อการสอนมีหลายชนิด และแต่ละชนิดนั้นก็
มีคุณสมบัติและวิธีใช้ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกใช้โปรแกรม Flip Album มาใช้ในการผลิตสื่อการ
สอน เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่มีความนิยมในการผลิตสื่อดังกล่าว และยังมีวิธีใช้งานที่ไม่ซับซ้อน  
 1.3 เอกสารเกี่ยวกับอาเซียน 
  นอกจากข้อมูลของสื่อการสอนที่จะต้องมีในงานวิจัยนี้แล้ว ข้อมูลของประชาคม
อาเซียนที่น ามาใช้งานวิจัย ได้มีนักการศึกษาได้กล่าวถึงรายละเอียดต่างๆ  เกี่ยวกับอาเซียน ซึ่งผู้วิจัย
ได้น าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณาหัวข้อในการท าสื่อการสอนดังต่อไปนี้ 
  1.3.1 การพิจารณาแนวเรื่องและชื่อประเทศที่จะใช้ในการท าสื่อการสอนเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ 
  ในการพิจารณาชื่อประเทศที่จะใช้ในการท าสื่อการสอน  ผู้วิจัยได้ท าการ
ส ารวจความสนใจกับกลุ่มประชากร คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 300 คน โดยให้ท า
แบบส ารวจความสนใจโดยเป็นแบบสอบถาม 1 ค าถาม “ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนประเทศใดที่
นักเรียนต้องการที่จะศึกษา” โดยตัวเลือกคือชื่อประเทศในประชาคมอาเซียนจ านวน 10 ประเทศ 
หลังจากที่ท าการส ารวจกลุ่มประชากร ได้ประเทศที่นักเรียนให้ความสนใจ 4 อันดับแรก ได้แก่ 
ประเทศมาเลเซีย ประเทศบรูไน ประเทศสิงคโปร์ และประเทศลาว  โดยแบ่งหัวเรื่องในการท าสื่อการ
สอนไว้ทั้งหมด 4 เรื่อง ได้แก่ 
  1. ลักษณะทางภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม 
  2. สถานที่ท่องเที่ยว 
  3. ประเพณีและวัฒนธรรม 
  4. อาหาร 
  นอกจากนี้ข้อมูลหลักสูตรอาเซียน หรือ ASEAN Curriculum Sourcebook 
(ASEAN, 2012)  ได้กล่าวว่าในการออกแบบหลักสูตรต้องสอดคล้องไปกับองค์ประกอบที่ 4 ข้อ  ได้แก่ 
ประชาชน (People), สถานที่ (Place), วัตถุ (Material) และความคิด (Idea) โดยแต่ละหัวข้อก็มี
หัวข้อย่อยลงมา เช่น หัวข้อประชาชน (People) หัวข้อย่อยคือ Individual (บุคคล), Ethnic group (กลุ่ม
จริยธรรม), Cultural heritage (มรดกทางวัฒนธรรม) , Government and citizen (รัฐบาลและ
พลเมือง), Health (สุขภาพ), Security (ความปลอดภัย) และ Gender role (บทบาททางเพศ) หัวข้อที่ 
2 คือ สถานที่ (Place) มีหัวข้อย่อย  ได้แก่  Physical features (ลักษณะทางกายภาพ) ,  Spatial 
pattern (รูปแบบเชิงพ้ืนที่), Ecosystem (ระบบนิเวศวิทยา) Climate (สภาพภูมิอากาศ) หัวข้อที่ 3 
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คือ วัตถุ (Material) มีหัวข้อย่อยได้แก่ Natural resources (ทรัพยากรธรรมชาติ),  Art and craft 
(งานศิลปะและหัตถกรรม)  และ Archaeological artifact (สิ่งของที่สร้างจากวัฒนธรรมมนุษย์) 
หัวข้อที่ 4 คือ ความคิด (Idea) มีหัวข้อย่อยได้แก่  Religion (ศาสนา) , Belief system (ระบบความ
เชื่อ), Philosophy (ปรัชญา), Values (คุณค่า), Form of governance (รูปแบบของการปกครอง) 
และ Technology (เทคโนโลยี) 
  ผู้ วิจัยยั งศึกษาแนวเรื่องจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 273) ในตัวชี้วัดหนึ่งในบอกว่า นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร (โดยเน้นไปที่ ผลสัมฤทธิ์ฟัง, พูด, อ่าน และ
เขียน) ในหัวเรื่องเกี่ยวกับ themselves (ตัวเอง), their families (ครอบครัว), schools (โรงเรียน), the 
environment (สิ่งแวดล้อม), foods (อาหาร), beverages (เครื่องดื่ม), interpersonal relationships 
(ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล), free time and recreation (เวลาว่างและการนันทนาการ), health and 
welfare (สุขภาพและสวัสดิการ), selling and buying (การซื้อขาย), climate (สภาพภูมิอากาศ) , 
education and occupations (การศึกษาและอาชีพ), travel for tourism (การท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยว), services (การบริการ), places (สถานที่ ), language (ภาษา) and science and 
technology (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
  อีกท้ังผู้วิจัยยังศึกษาแนวเรื่องจากกรอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางภาษาอังกฤษ
ของประเทศในกลุ่มสภายุโรป (CEFR) (Council of Europe, 2006: 51-52) และ Threshold 1990 
(Council of Europe, 1998: 60-81) ว่าผู้เรียนควรได้รับการศึกษาในแนวเรื่องทั้งหมด 14 แนวเรื่องใน
แต่ละแนวเรื่องมีหัวข้อย่อย (sub-theme) ดังต่อไปนี้  
  1. Personal Identification (การระบุข้อมูลตนเอง)  มีหัวข้อย่อยดังต่อไปนี้ 
name (ชื่อ) address (ที่อยู่), telephone number (เบอร์โทรศัพท์), date and place of birth (วัน
และสถานที่เกิด) age (อายุ), marital status (สถานการแต่งงาน), nationality (สัญชาติ), occupation 
(อาชีพ) family (ครอบครัว), religion (ศาสนา), likes and dislike (สิ่งที่ชอบและไม่ชอบ) และ physical 
appearance (ลักษณะทางกายภาพ) 
  2. House and home, environment (บ้านและสิ่ งแวดล้อม) มีหัวข้อย่อย
ดังต่อไปนี้ types of accommodation (ประเภทของที่อยู่อาศัย),  accommodation, rooms (ห้อง
ต่างๆ ในบ้าน), furniture (เฟอร์นิเจอร์), cost (ราคา), service (การบริการ), region (ต าแหน่งที่ตั้ง) 
และ flora and fauna (พืชและสัตว์ในท้องถิ่น) 
  3. Daily life (ชีวิตประจ าวัน)  มีหัวข้อย่อยดังต่อไปนี้ at home (ที่บ้าน), at 
work (ที่ท างาน), income (รายได้), schooling (โรงเรียน) และ prospects (ความปรารถนา) 
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  4. Free time and entertainment (เวลาว่างและความบันเทิง)   มีหัวข้อ
ย่อยดังต่อไปนี้ leisure (เวลาว่าง), hobbies and interest (งานอดิเรกและความสนใจ) , mass 
media (สื่อมวลชน), cinema (โรงภาพยนตร์), exhibition (นิทรรศการ) และ sport (กีฬา) 
  5. Travel (การท่องเที่ยว) มีหัวข้อย่อยดังต่อไปนี้  public transport (การ
ขนส่งมวลชน), private transport (การขนส่งส่วนบุคคล), traffic (การจราจร), holidays (วันหยุด), 
accommodation (สิ่ งอ านวยความสะดวก) , luggage (กระเป๋าเดินทาง) , entering and leaving a 
country (การเข้าและออกจากประเทศ) และ travel document (เอกสารการเดินทาง) 
  6. Relations with other people (ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน) มีหัวข้อย่อย
ดังต่อไปนี้ relationship (ความสัมพันธ์), invitation (การเชิญชวน), correspondence (การติดต่อทาง
จดหมาย), club membership (การคบค้าสมาคม), government and politics (รัฐบาลและการเมือง), 
crime and justice (อาชญากรรมและการด าเนินคดี), war and peace (สงครามและสันติ), social 
affair issue (ประเด็นทางสังคม) 
  7. Health and body care (สุขภาพและการดูแลร่างกาย) มีหั วข้อย่อย
ดังต่อไปนี้ Parts of the body (ส่วนต่างๆ ของร่างกาย), personal comfort (ความสะดวกสบาย), hygiene 
(สุขลักษณะ), aliment and accident (โรคภัยไข้เจ็บและอุบัติเหตุ) 
  8. Education (การศึกษา) มีหัวข้อย่อยดังต่อไปนี้  schooling (การเรียน), 
subject (การเรียน) และ qualification (คุณสมบัติ) 
  9. Shopping (การซื้ อขาย) มีหั วข้อย่ อยดั งต่ อไปนี้  shopping facilities 
(สถานที่ซื้อสินค้า), foodstuff (อาหาร), fashion and clothes (เสื้อผ้า), smoking (การสูบบุหรี่ ), 
household article (เครื่องใช้ในบ้าน) และ price (ราคา) 
  10. Food and drink (อาหารและเครื่องดื่ม) มีหัวข้อย่อยดังต่อไปนี้ types of 
food and drink (ประเภทของอาหารและเครื่องดื่ม), eating and drinking out (การรับประทานอาหาร
ข้างนอก) 

 11. Service (การบริการ) มีหัวข้อย่อดังต่อไปนี้ post (ไปรษณีย์), telephone 
(โทรศัพท์), telegraph (โทรเลข), bank (ธนาคาร), police (ต ารวจ) และ hospital (โรงพยาบาล) 
  12. Place (สถานที่) มีหัวข้อย่อยดังต่อไปนี้ asking the way (การถามทาง) 
และ giving strangers direction (การบอกทางแก่คนแปลกหน้า) 
  13. Language (ภาษา) มีหัวข้อย่อยดังต่อไปนี้ language ability to deal with 
problems of understanding (ผลสัมฤทธิ์ทางภาษาต่อความไม่เข้าใจของผู้รับสาร) 
  14. Weather (อากาศ) มีหัวข้อย่อยดังต่อไปนี้ climate and weather  (สภาพ 
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ภูมอิากาศและสภาพอากาศ) 
  ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์แนวเรื่อง โดยศึกษาจากแนวเรื่องจากกรอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสภายุโรป (CEFR) (Council of Europe, 
2006: 51-52) และ Threshold 1990 (Council of Europe, 1998: 60-81) , หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551: 273) และข้อมูลหลักสูตร
อาเซียน หรือ ASEAN Curriculum Sourcebook (Association of South East Asian Nation, 2012)  
เพ่ือให้ได้แนวเรื่องและหัวเรื่องที่เหมาะสมส าหรับการท าสื่อการสอน 

1.3.2. ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศในประชาคมอาเซียนที่น ามาใช้ในการสร้างสื่อการสอน  
  จากข้อมูลที่ผ่านมาผู้วิจัย ได้ศึกษาแนวเรื่องเกี่ยวกับอาเซียน   โดยศึกษา
ทั้งหมด 5 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์, มาเลเซีย, บรูไน, ลาว ซึ่งแบ่งศึกษาออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ ลักษณะ
ทางภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม, สถานที่ท่องเที่ยว, ประเพณีและวัฒนธรรม, อาหาร ในส่วนนี้จะเป็น
ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศในประชาคมอาเซียน ทั้ง 5 ประเทศ ที่น ามาศึกษา โดยเน้นศึกษาในหัวข้อที่กล่าว
มาดังต่อไปนี้ 
  โดย วาสนา วังสร้อย (2556) ได้กล่าวถึงข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของกลุ่มประเทศ
อาเซียนไว้ดังต่อไปนี้ 
  1. ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์เป็นรัฐที่ตั้งอยู่บนเกาะ
มาพ้ืนที่ทั้งหมด 687 ตารางกิโลเมตร โดยเป็นเกาะใหญ่จ านวน 1 เกาะ และเกาะเล็กๆ มากกว่า 60 เกาะ 
ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมลายู ทางทิศเหนือติดกับช่องแคบยะโฮร์  ทิศใต้ติดกับช่องแคบสิงคโปร์  
ทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต้ และทิศตะวันตกติดกับช่องแคบมะละกา ภูมิประเทศในภาตะวันตกและ
ภาคกลางจะเป็นเนินเขา ในภาคกลางจะมีเนินเขาเป็นต าก าเนิดแม่น้ าสายส าคัญของสิงคโปร์ และพ้ืนที่
ชายฝั่งของสิงคโปร์จะมีลักษณะเว้าแหว่งเหมาะแก่การเป็นท่าเรือ ในขณะที่ภูมิอากาศของประเทศ
สิงคโปร์มีอากาศแบบร้อนชื้นและมีฝนตกชุก มีอุณหภูมิคงที่ ไม่มีการแบ่งแยกฤดูกาลที่ชัดเจน ในช่วง
เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม จะเป็นเดือนที่ร้อนที่สุด และช่วงเดือนพฤศจิกายน-มกราคม จะเป็นช่วงมรสุม 
  2. ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศบรูไน ประเทศบรูไนมีพ้ืนที่ประมาณ 
6,715 ตารางกิโลเมตร โดยอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บนเกาะบอร์เนียว  ในทะเลจีนใต้ พ้ืนที่ของ
ประเทศนี้จะมีสองส่วนที่ไม่ติดกัน แบ่งเป็นพ้ืนที่ด้านตะวันตกมีประชากรร้อยละ 97 ส่วนพ้ืนที่ด้าน
ตะวันออกจะเป็นภูเขา มีประชากรเพียง 10,000 คน ชายฝั่งทางด้านเหนือของบรูไนติดกับทะเลจีนใต้ 
ส่วนพรมแดนทางบกที่เหลือ ล้อมรอบด้วยรัฐซาราวักประเทศมาเลเซีย ในขณะที่ภูมิอากาศมีอุณหภูมิ
และความชื้นสูง และฝนตกชุกตลอดปี 
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  3. ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศมาเลเซีย ประเทศมาเลเซียตั้งอยู่ในเขตศูนย์
สูตร มีพ้ืนที่ประมาณ 329,758 ตารางกิโลเมตร แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 2 ส่วน โดยมีทะเลจีนใต้กั้น ได้แก่ 
มาเลเซียตะวันตกตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู มีพรมแดนทิศเหนือติดกับไทย และทิศใต้ติดกับสิงคโปร์ โดย
ประกอบด้วย 12 รัฐ และมาเลเซียตะวันออก อยู่ทางทิศเหนือของเกาะบอร์เนียว มีพรมแดนทิศใต้ติด
กับอินโดนีเซีย มีทั้งหมด 4 รัฐ ส าหรับภูมิอากาศประเทศมาเลเซียมีอากาศแบบร้อนชื้น และฝนตกชุด
ตลอดปี โดยอยู่ภายใต้อิทธิพลของกระแสลมจากมหาสมุทรอินเดียและทะเลจีนใต้ 
  4. ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศลาว ประเทศลาวมีพ้ืนที่ประมาณ 
236,800 ตารางกิโลเมตร โดยไม่มีทางออกสู่ทะเล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง มีป่าไม้ปกคลุมหนาแน่น 
ทิศเหนือติดกับจีน  ทิศตะวันตกติดกับไทย ทิศใต้ติดกับกัมพูชา ทิศตะวันออกติดกับเวียดนาม ทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือติดกับพม่า ส่วนภูมิอากาศมีลักษณะคล้ายภาคเหนือและภาคอีสานของไทย 
  นอกจากนี้  ธิดากานต์ ตะเวที (2555) ได้รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยงของกลุ่ม
ประเทศอาเซียนไว้ดังต่อไปนี้  
  1. สถานที่ท่องเที่ยวของประเทศสิงคโปร์  ประเทศสิงคโปร์มีสถานที่ท่องเที่ยวที่
มีชื่อเสียง ได้แก่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (Universal Studio) เป็นดินแดนแห่งจินตนาการ มีเครื่องเล่น
มากมาย ในพื้นที่ 49 เอเคอร์ในเกาะเซ็นโตซ่า มีรีสอร์ท ห้องพัก 1,800 ห้อง และยังมีคาสิโนส าหรับ
นักท่องเที่ยวอีกด้วย สถานที่ต่อมาคือเมอร์ไลออนหรือสิงโตทะเล สถานที่นี้ถูกออกแบบเพ่ือเป็น
สัญลักษณ์ของคณะกรรมการท่องเที่ยวของสิงคโปร์ รูปปั้นนี้มีหัวเป็นสิงโต ร่างเป็นปลา ยืนอยู่บนยอด
คลื่น ต่อมาทั่วโลกก็ถือกันว่า สิงโตทะเลนี้ คือเครื่องหมายของประเทศสิงคโปร์ และสถานที่สุดท้ายคือ
น้ าพุแห่งความมั่งคั่ง ต าแหน่งของน้ าพุแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางระหว่างหมู่อาคาร Suntec City หรือใจกลาง
ฝ่ามือที่หงายขึ้น ซึ่งเชื่อว่าน้ าไหลของน้ าพุเปรียบกับเงินทองที่ไหลเข้าฝ่ามืออย่างไม่หยุดหย่อน 
นอกจากนี้ยังเป็นน้ าพุที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย 
  2. สถานที่ท่องเที่ยวของประเทศบรูไน  ประเทศบรูไนมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียง ได้แก่ Kampong Ayer  หรือ Water village  เป็นหมู่บ้านดั่งเดิมที่สร้างขึ้นบนแม่น้ าบรูไนมี
ประชากรประมาณ 30 ล้านคน ที่อาศัยอยู่ในบ้านที่สร้างขึ้นบนไม้ค่ าถ่อ นักท่องเที่ยวสามารถมาเยี่ยมชม
หมู่บ้านน้ าโดยทางแท็กซี่น้ าหรือเรือ ประชาชนในหมู่บ้านนี้จะเดินบนไม้กระดาน สถานที่ต่อมาคือ มัสยิด 
Asr Hassnil Bolkiah เป็นหนึ่งในสถานที่ที่งดงามของเมืองหลวงของบรูไน หลังคาโดมประดับด้วยสีทอง 
ซึ่งถือเป็นอนุสาวรีย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตามค่านิยมของศาสนาอิสลาม มัสยิดแห่งนี้ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ขนาดใหญ่ที่
มีความสวยงามของภูมิทัศน์  และสถานที่สุดท้ายคือ Jerudong Park  เป็นสนามเด็กเล่นขนาดใหญ่ที่
สร้างขึ้นใน ช่วงยุค 90 โดยใช้ทุนสร้างกว่า 1 พันล้านดอลล่าร์ สวนสนุกนี้มีเครื่องเล่นที่จะท าให้ผู้เข้าชม 
สนุกสนาน ทั้งม้าหมุน, บ้านผีสิง และเครื่องเล่นอ่ืนๆ อีกมากมาย 
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  3. สถานที่ท่องเที่ยวของประเทศมาเลเซีย ประเทศมาเลเซียมีสถานที่ท่องเที่ยว
ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ ตึกเปโตรนาส (Petronas Twin Tower) เป็นตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก โดยสูงถึง 452 
เมตร มีทั้งหมด 88 ชั้น การออกแบบตึกได้แรงบันดาลใจมาจากลักษณะเสาหินทั้ง 5 ตามความเชื่อของ
ศาสนาอิสลาม นอกจากนี้ภายในตึกยังเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ และเป็นแหล่งช็อปปิ้ง ขนาดใหญ่อีก
ด้วย สถานที่ต่อมาคือ Merdeka Square บริเวณจัตุรัสแห่งนี้เป็นที่ตั้งของเสาธงที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่ง
เป็นธงชาติของประเทศมาเลเซีย ความสูงของยอดโดมมีขนาด 30 เมตร และมีหอนาฬิกาที่สูงตระหง่าน
สวยงาม จะมีการติดไฟประดับระยิบระยับในเวลากลางคืน และสถานที่สุดท้ายคือ Genting Highland 
สถานที่แห่งนี้ได้รับสมญานามว่าเมืองแห่งความบันเทิง โดยอยู่สูงจากระดับน้ าทะเลถึง 6,000 ฟุต พร้อม
ทิวทัศน์ของเทือกเขาเขียวขจี 
  4. สถานที่ท่องเที่ยวของประเทศลาว  ประเทศลาวมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงได้แก่ วังเวียง สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ควรแวะเที่ยวมากแห่งหนึ่งในอดีตวังเวียงเป็นเมืองฐาน
ที่ตั้งของกองบินฝรั่งเศส สิ่งที่เป็นจุดเด่นของวังเวียงคงมาจากความงดงามของธรรมชาติที่สมบูรณ์ 
สถานที่ต่อมาคือ  วัดเชียงทอง เป็นวัดที่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เป็นศิลปะล้านช้างที่
งดงามและสวยงามที่สุดในประเทศลาว และตลาดมืดหลวงพระบาง เป็นแหล่งท่องเที่ยงที่ผู้คนใช้สัญจร
ไปมาในเวลากลางคืน มาเลือกซื้อสิ่งของ เพราะเป็นแหล่งซื้อของฝากและของที่ระลึกมากมาย 
  นอกจากนี้ กฏชนก สุขสถิตย์ (2555) ได้กล่าวถึง ประเพณี วัฒนธรรม และ
อาหารของ ประเทศในประชาคมอาเซียนไว้ดังต่อไปนี้ 

 1. ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศบรูไน บรูไนเป็นประเทศน้องใหม่ในกลุ่ม
สมาชิกประชาคม อาเซียน 10 ชาติ มีสิ่งที่แตกต่างออกไปจากกลุ่มสมาชิกหลายอย่าง แต่ก็จัดอยู่ในกลุ่ม
สมาชิกชาติอิสลาม ซึ่งมีอยู่หลายชาติเช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย ซึ่งมีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลาม 
นอกจากนี้ประเพณี วัฒนธรรมของบรูไนยังใกล้เคียงกับประเทศกลุ่มสมาชิกชาติอิสลามอีกด้วย 
นอกจากนี้การทักทายของชาวบรูไน จะจับมือกันเบาๆแบบสุภาพ และที่ส าคัญสตรีชาวบรูไนจะไม่เป็นผู้
ยื่นมือให้บุรุษจับ การชี้นิ้วไปถือว่าเป็นการแสดงมารยาทที่ไม่สุภาพ และไม่ใช้มือซ้ายในการส่งของให้
ผู้อื่น สตรีเวลานั่งจะสุภาพไม่หันเท้าไปทางบุรุษ จะนั่งเก็บเท้าเรียบร้อย สตรีจะให้เกียรติบุรุษในการเป็น
ผู้น าศาสนาประจ าชาติของบรูไนนับถือศาสนาอิสลาม นิกายสุหนี่ รองลงมาเป็นศาสนาพุทธนิกาย
มหายาน ศาสนาคริสต์ ศาสนาฮินดู และความเชื่อพ้ืนเมืองอ่ืนๆ ภาษาในประเทศบรูไน ใช้ภาษามาเลย์
เป็นภาษาราชการ ชุดประจ าชาติของชาวบรูไนคล้ายกับชุดประจ าชาติของผู้ชายประเทศมาเลเซีย 
เรียกว่า บาจูมลายู (BajuMelayu) ส่วนชุดของผู้หญิงเรียกว่า บาจูกุรุง (BajuKurung) แต่ผู้หญิงบรูไนจะ
แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีสีสันสดใส โดยส่วนมากจะเป็นเสื้อผ้าที่คลุมตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า ผู้ชายแต่งกาย
ด้วยเสื้อตัวยาวถึงเข่า  นุ่งกางเกงขายาวแล้วนุ่งโสร่งเป็นการสะท้อนวัฒนธรรมสังคมแบบอนุรักษ์นิยม 
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เพราะบรูไนเป็นประเทศมุสลิม จึงต้องแต่งตัวให้มิดชิดและสุภาพเรียบร้อย 
  2. ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศมาเลเซีย  มาเลเซียเป็นชาติมุสลิม  นับ
ถือศาสนาอิสลาม แม้ว่าจะแตกต่างกันทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี แต่มาเลเซียก็เป็นเพ่ือนบ้านที่ดี
ของไทยตลอดมา ชาวมลายู ในประเทศมาเลเซีย มีขนบธรรมเนียมประเพณีอยู่ 2 แบบ คือ แบบแรกคือ 
ชาวมลายูที่ยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีแบบ AdatTemeng-gong เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่
ยึดถือในรัฐส่วนใหญ่ของแหลมมลายู ยกเว้นเนกรีเซมบีลัน ว่ากันว่าเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีท่ียึดถือกัน
มาตั้งแต่ยุคมะละกา จนขยายไปยังรัฐต่างๆ ในแหลมมลายู ขนบธรรมเนียมประเพณีนี้จัดตั้งโดย 
DatukKetemenggungan จากเกาะสุมาตรา จากการที่ ขนบธรรมเนียมประเพณี AdatTemenggong  
มีการผสมผสานขนมธรรมเนียมเดิมอยู่แล้ว จึงได้เกิดเป็นกฎหมายที่มีชื่อแตกต่างกัน เช่น กฎหมายมะละกา 
(Undang-Undang Melaka)  โดยหลักการของขนบธรรมเนียมประเพณี AdatTemmenggong ได้แก่ 
การลงโทษถือเป็นสิ่งที่ได้รับตอบแทน, การปกครองต้องใช้อ านาจเด็ดขาด, การสืบมรดกถือตามหลักการ
ตามบิดา, การแต่งงานจะแต่งงานกับผู้ใดก็ได้ ไม่ผิดตามหลักศาสนาอิสลาม กลุ่มที่สองคือ ชาวมลายูที่
ยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีแบบ AdatMinang-kabau หรือ AdatPerpatih เป็นขนบธรรมเนียมที่
ยึดถือในรัฐเนกรีเซมบีลัน และบางส่วนของรัฐมะละกา ผู้สร้างขนบธรรมเนียมประเพณีนี้คือ Datuk Nan 
Sebatangโดยมีหลักการโดยสังเขปดังต่อไปนี้ ชาติตระกูลยึดถือทางมารดาว่าเป็นบุคคลหนึ่งของตระกูล
มารดาไม่ใช่ตระกูลบิดา, การตั้งถิ่นฐานในพ้ืนที่มารดาและภรรยา เมื่อมีการแต่งงานเกิดขึ้น ฝ่ายชายต้อง
มาอาศัยอยู่กับครอบครัวฝ่ายภรรยาเรียกว่าญาติที่เกี่ยวข้องจากการแต่งงาน , ฝ่ายหญิงเป็นผู้สืบทอด
มรดก ส่วนฝ่ายชายเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางสังคม นั้นหมายถึงฝ่ายหญิงจะเป็นผู้สืบทอดมรดกที่ได้รับจาก
ครอบครัวฝ่ายมารดา ส่วนฝ่ายชายจะเป็นผู้ด ารงต าแหน่งที่เกี่ยวข้องทางขนบธรรมเนียมประเพณี การ
ปกครอง ประชาชนชาวมาเลเซียนับถือศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจ าชาติประเทศมาเลเซียใช้ภาษา
มาเลย์ หรือ ภาษามลายู (มาเลย์: BahasaMelayu) เป็นภาษาทางการ 
  3. ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศสิงคโปร์ ชาวสิงคโปร์พ้ืนเมือง เป็นพวก
แขก มาเลย์ และจีน ผสมผสานกันวัฒนธรรมจึงหลากหลาย มีสังคมที่กลมกลืนกับโลกยุคใหม่ ประชากร
สิงคโปร์มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ และส่วนใหญ่ยังยึดถือประเพณีดั่งเดิม ท าให้วัฒนธรรมของ
สิงคโปร์มีหลากหลาย ทั้งทางด้านอาหาร การแต่งกาย โดยวัฒนธรรมกับเทศกาลส าคัญของสิงคโปร์
มักจะมีความเกี่ยวข้องกับทางศาสนา ได้แก่ เทศกาลตรุษจีน ในเดือนกุมภาพันธ์ ชาวสิงคโปร์เชื้อสายจีน
จะจัดงานเซ่นไหว้เจ้าและงานรื่นเริงสนุกสนานอื่นๆ โดยรัฐบาลจะหยุดท าการเป็นเวลา 2 วัน เทศกาล 
Good Friday ของชาวคริสต์ในเดือนเมษายน จัดขึ้นเพ่ือระลึกถึงการสละชีวิตของพระเยซูบนไม้กางเขน 
เทศกาลวิสาขบูชา (Vesak Day) ของชาวพุทธ จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมเพ่ือระลึกถึงการประสูติ ตรัสรู้
และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า เทศกาล Hari Raya Puasa ในเดือนตุลาคม เป็นการเฉลิมฉลองของชาว
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มุสลิมหลังการสิ้นสุดพิธีถือศีลอดและ เทศกาล Deepavali ในเดือนพฤศจิกายน เป็นเทศกาลแห่งแสง 
ว่างและเป็นงานขึ้นปีใหม่ของชาวฮินดูในสิงคโปร์ 

 ชาวสิงคโปร์นับถือศาสนาพุทธ ศาสนาฮินดู คริสต์ศาสนา และลัทธิเต๋า และใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ แต่มีภาษามาเลย์เป็นภาษาประจ าชาติ ในเรื่ องของชุดประจ าชาติ 
สิงคโปร์ไม่มีชุดประจ าชาติที่เป็นของตนเอง เนื่องจากประเทศนี้แบ่งออกเป็น 4 ชนชาติหลักๆ ได้แก่ จีน 
มาเลย์ อินเดีย และชาวยุโรป   โดยแต่ละเชื้อชาติก็จะมีชุดประจ าเชื้อชาติของตนเอง  เช่น ผู้หญิงมลายู
ในสิงคโปร์ จะใส่ชุดเกบาย่า (Kebaya) ตัวเสื้อจะมีสีสันสดใส ปักฉลุเป็นลายลูกไม้ หากเป็นชาวจีน ก็จะ
สวมเสื้อแขนยาว คอจีน เสื้อผ่าหน้าซ่อนกระดุม สวมกางเกงขายาว โดยเสื้อจะใช้ผ้าสีเรียบหรือผ้าแพร
จีนก็ได้ 
  4. ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศลาว ชาวลาวนับถือศาสนาพุทธนิกายเถร
วาท ศาสนาพราหมณ์ โดยวัดยังเป็นโรงเรียนสอนหนังสือ นอกจากนี้ชาวลาวยังมีความเชื่อเรื่องผีและ
วิญญาณ มีพิธีเซ่นไหว้ผีเป็นปร า พระสงฆ์เป็นผู้ประกอบพิธีรักษาโรคและเรียกขวัญ ประเทศลาวใช้ภาษา
ลาวเป็นภาษาราชการทั้งในส่วนของภาษาพูดและระบบการเขียน ส่วนภาษาต่างประเทศได้แก่ ภาษา
ฝรั่งเศส และภาษาอังกฤษ ซึ่งใช้ในการติดต่อและการค้า ชาวลาวมีผ้าทอ ที่เป็นอุตสาหกรรมส าคัญใน
ครอบครัวของชาวลาว ผ้าซิ่นจึงเป็นผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวลาวมาจนถึงทุกวันนี้ พิธีแต่งงานแบบดั่ง
เดิมของคนลาวยังคงใช้ เครื่องแต่งกายที่งดงาม ประณีต    
  อาหารประจ าชาติของกลุ่มประเทศอาเซียน แต่ละประเทศในกลุ่มประเทศ
อาเซียนได้มีอาหารประจ าชาติที่แตกต่างกันไปดังต่อไปนี้ (กฏชนก สุขสถิตย์, 2555) 
  1. อาหารประจ าชาติของประเทศบรูไน อาหารประจ าชาติของชาวบรูไนคือ 
อัมบูยัต (Ambuyat) จัดเป็นอาหารประจ าชาติที่มีชื่อเสียงที่สุดของบรูไน ดารุสซาลาม มีลักษณะคล้าย
กับข้าวต้มหรือโจ๊ก โดยอัมบูยัตจะเป็นอาหารที่รับประทานแทนข้าว โดยอาจจะเป็นอาหารจานหลักหรือ
เครื่องเคียง 
  2. อาหารประจ าชาติของประเทศมาเลเซีย  อาหารประจ าชาติของประเทศ
มาเลเซีย คือ นาซิ เลอมัค (NasiLemak) เป็นหนึ่งในอาหารยอดนิยมของประเทศมาเลเซีย เป็นข้าวผัด
กับกะทิและสมุนไพร มักจะเสิร์ฟพร้อมกับปลากะตักทอด แตงกวาหั่น ไขต้มสุกและถั่วอบ นาซิ เลอมัค
แบบดั่งเดิมจะห่อในใบตอง 
  3. อาหารประจ าชาติของประเทศสิงคโปร์  อาหารประชาติของประเทศสิงคโปร์
คือ ลักสา (Laksa) เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มย า ใส่กะทิ มีลักษณะคล้ายข้าวซอยของไทย ส่วนเส้นจะมีลักษณะ
คล้ายเส้นสปาเก็ตตี้ 
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  4. อาหารประจ าชาติของประเทศลาว  คือ อาหารประจ าชาติของชาวลาว คือ 
ซุปไก่ (Chicken Soup) ซึ่งเป็นหนึ่งในอาหารพ้ืนเมืองของประเทศลาว โดยส่วนใหญ่อาหารลาวมักจะมี
ผักและสมุนไพรเป็นส่วนผสม และชาวลาวชอบรสเผ็ด 
  
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ในการศึกษางานวิจัยในประเทศและต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่ งานวิจัยเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การอ่านและงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้สื่อการสอน 

 2.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการอ่านภาษาอังกฤษ 
  การอ่านภาษาอังกฤษ เป็นทักษะที่ส าคัญทักษะหนึ่งในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

เพราะท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้จากเนื้อหาในภาษาอังกฤษ โดยได้มีนักการศึกษาได้ให้ความส าคัญกับ
การอ่านภาษาอังกฤษ ซึ่งได้ท างานวิจัยเกี่ยวกับการอ่านภาษาอังกฤษ โดยแบ่งเป็นงานวิจัยในประเทศ
และงานวิจัยในประเทศ ดังนี้ 
  2.1.1 งานวิจัยในประเทศ 

  พิชญาภา ชะวางกลาง (2551) ได้ศึกษาถึงการประเมินผลการฝึกกลยุทธ์การ
อ่านโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาส าหรับการอ่านข้อความภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยที่เรียน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาว่ากลยุทธ์การอ่านโดยใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยสอนภาษาจะช่วยพัฒนากลยุทธ์การอ่านข้อความหรือไม่ และเพ่ือศึกษาความเห็นของนักศึกษาต่อ
การฝึกกลยุทธ์การอ่านข้อความ โดยมีเครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบสอบถามก่อนและหลังการฝึก 
แบบทดสอบในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนและหลังการฝึก และแบบทดสอบก่อนและหลังบทเรี ยน 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีกลยุทธ์การอ่านมากขึ้น โดยมีคะแนนจากการทดสอบการอ่านภาษาอังกฤษ
หลังการฝึกสูงกว่าก่อนการฝึก และนักศึกษามีความคิดเห็นในเชิงบวกต่อกลยุทธ์ในการอ่าน 
  เด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์ (2553)   ได้ศึกษาเรื่อง การเสริมความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลวิธีการอ่านโครงสร้างของตัวบท โดยผู้วิจัยได้มีการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนทดสอบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของ
นิสิตที่เรียนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่เรียนด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลวิธีการอ่านโครงสร้างของตัวบท และของนักศึกษาที่ศึกษาตัวบทจาก
เว็บเพ็จของ Voice of America Special English และเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่ เรียนด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลวิธีการอ่านโครงสร้างของตัวบท และประโยชน์ของโปรแกรม โดยมีเครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ แบบทดสอบก่อน
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เรียนและหลังเรียน และแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับโปรแกรม และการสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่านิสิตมีผลสัมฤทธิ์ทางภาษาอังกฤษระดับปานกลางมีคะแนนทดสอบหลังเรียน
ไม่แตกต่างจากนิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางภาษาอังกฤษระดับปานกลางที่เรียนด้วยโปรแกรม และนักศึกษาที่
มีผลสัมฤทธิ์ทางภาษาอังกฤษในระดับอ่อนที่เรียนด้วยโปรแกรม มีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่า
นักศึกษาที่ไม่ได้เรียนด้วยโปรแกรม 
  กล่าวโดยสรุป ในการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านของผู้วิจัยที่ได้กล่าวมา
ขั้นต้น มีผลสัมฤทธิ์ที่ดี โดยสังเกตจาก ผลการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แสดงให้เห็นว่านักเรียนมี
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน 
  2.1.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
  ในการศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  นอกจากการศึกษางานวิจัยในประเทศ
และงานวิจัยต่างประเทศก็มีความส าคัญเช่นเดียวกัน จากการศึกษาพบว่าได้งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
อ่านมากมาย อาทิเช่น การน าเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการอ่าน การน าคอมพิวเตอร์มาช่วยสอน
การอ่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  Simsek (2008)  ได้ศึกษาเรื่องทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อการบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในหลักสูตรการอ่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงทัศนคติของ
นักศึกษาที่มีต่อการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในหลักสูตรการอ่าน ที่ Middle East 
Technical University ประเทศตุรกี โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาภาษาต่างประเทศ
จ านวน 30 คน มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามความคิดเห็น และแบบสัมภาษณ์ 
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อหลักสูตรบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ และ นักศึกษารู้สึก
พึงพอใจโดยรวมต่อหลักสูตรออนไลน์ 
  Amiri, Zainalและ Samad (2012)  ได้ศึกษาถึงประสิทธิภาพของโครงสร้างบท
อ่านที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชาวอิหร่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชาวอิหร่านเมื่ออ่านบทอ่านที่มีโครงสร้างบท
อ่านแบบเหตุ-ผล (Cause-Effect) และโครงสร้างบทอ่านแบบเปรียบเทียบ (Compare-Contrast) และ
เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชาวอิหร่านที่มีผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษ
ในระดับกลางและระดับสูงเมื่ออ่านบทอ่านที่มีโครงสร้างบทอ่านแบบ เหตุ-ผล และโครงสร้างบทอ่าน
แบบเปรียบเทียบ กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนระดับกลางและระดับสูง กลุ่มละ 33 คน รวมทั้งหมด 66 คน 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษแตกต่างกันหลังจากอ่านบทอ่านทั้ง 2 
ประเภท และนักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันจะมีผลสัมฤทธิ์ในการอ่าน
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ภาษาอังกฤษแตกต่างเช่นกัน ทั้งนั้นงานวิจัยได้พบว่า วัฒนธรรมมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการอ่านบทอ่านที่มี
โครงสร้างต่างกันอีกด้วย 

  Abdi (2013) ได้ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพของการใช้สื่อแบบไฮเปอร์เท็กซ์ที่มีผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการใช้สื่อแบบไฮเปอร์เท็กซ์ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษของ
นักเรียนเมื่อเปรียบเทียบกับสื่อสิ่งพิมพ์ กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาชาวอิหร่านชั้นปีที่ 1 ที่ศึกษาใน
หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ จ านวน 49 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง
จ านวน 24 คน และกลุ่มควบคุมจ านวน 25 คน โดยกลุ่มทดลองเรียนด้วยสื่อไฮเปอร์เท็กซ์ ในขณะที่กลุ่ม
ควบคุมเรียนด้วยสื่อสิ่งพิมพ์เป็นเวลา 4 สัปดาห์เท่ากัน หลังเรียบจบทั้งสองกลุ่มท าแบบทดสอบการอ่าน
ของ TOEFL ซึ่งเป็นแบบทดสอบหลังเรียน ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น เนื่องมาจากใช้สื่อไฮเปอร์เท็กซ์ในการทดลองได้ดีกว่าใช้สื่อสิ่งพิมพ์ปกติ 
  กล่าวโดยสรุป การน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการสอน ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนมีการพัฒนาขึ้น หากมีการเปรียบเทียบห้องเรียนที่ใช้เทคโนโลยีในการสอน และ 
ห้องเรียนที่สอนโดยวิธีปกติ พบว่า ห้องเรียนที่ใช้เทคโนโลยีในการสอนจะมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าห้องเรียนที่
สอนโดยปกติ จากข้อมูลขั้นต้น จึงสามารถสรุปได้ว่า การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสอน ท าให้ผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนสูงขึ้น 
 2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับสื่อการสอน 
  2.2.1 งานวิจัยในประเทศ 
  พยุงศรี หอมสุวรรณ (2546)  ได้สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนซ่อมเสริม
ผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 30 คน พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่เรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และพบว่าสื่อที่
สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก 
  รัชนี เผ่าพงศ์ช่วง (2548)  ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือส าหรับ
การจัดการสื่อการสอนเพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน   พบว่า ประสิทธิภาพของระบบมีค่าเฉลี่ย 4.45 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 0.63 ซึ่งสามารถสรุปผลการประเมินได้ว่า การพัฒนาเครื่องมือส าหรับ
การจัดการหนังสือเพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอนอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 

  สนิท เกไธสง (2549) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยสื่อการสอนเรื่องการ
วิจัยในชั้นเรียนของครู จ านวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยสื่อการ
สอนอยู่ในระดับมากที่สุด 
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  วรางคณา พลายสาร (2550)   ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการสร้างสื่อการสอน เรื่อง
สัญลักษณ์พ้ืนฐานที่ใช้ในการเขียนแบบไฟฟ้า ส าหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ พบว่า สื่อการ
สอนสามารถน าไปใช้สอนได้เป็นอย่างดี และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังเรียนด้วยสื่อการสอนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 และประสิทธิผลหลังเรียน ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
82 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด คือ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
  สุทธิลักษณ์ สูงห้างหว้า (2551)  ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการผลิตสื่อการสอนโดย
ใช้การด าเนินเรื่องแบบสาขาส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า หนังสือที่
ผู้วิจัยได้ผลิตขึ้น คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมีค่าสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและพบว่านักเรียนมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ความพึงพอใจด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมาก 
  กล่าวโดยสรุป ในการท าวิจัยโดยสร้างสื่อการสอนเพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนา
ทักษะในวิชาต่างๆ  สามารถท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น ดังผลที่ออกมา เช่น  
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน นักเรียนมีความพึงพอใจในบทเรียน สิ่งนี้เป็นตัวชี้วัดว่าสื่อการสอนที่
ผู้วิจัยท่านอ่ืนได้ท าการพัฒนานั้น สามารถพัฒนาทักษะตามที่ผู้วิจัยท่านอ่ืนได้วางแผนไว้ 
  2.2.2 งานวิจัยในต่างประเทศ 
   Shiratuddin (2001)  ได้ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบที่จ าเป็นในการก าหนด
โครงสร้างของสื่อการสอน (e-book) พบว่าจุดเด่นที่ส าคัญที่สุดของสื่อการสอนส าหรับเด็ก ควรมีการ
น าเสนอเนื้อหาที่มีการผสมผสานการน าเสนอเนื้อหาที่แตกต่างกัน โดยอาจจะมีหน้าเชื่อมโยงไปยัง
แหล่งข้อมูลอ่ืนๆ และยังมีกิจกรรมที่หลากหลายที่สามารถตอบสนองผู้เรียนต่างกัน 

   Hu (2002) ได้ท าการพัฒนาสื่อการสอน (e-book)  ที่มีรูปแบบการบันทึกไฟล์
เป็นแบบ .exe  มีขั้นตอนที่ส าคัญในการสร้าง  การรักษาโครงสร้างเนื้อหาที่ส าคัญ และมีวิธีการที่เข้าใจ
ง่าย มีฟังก์ชั้น (function) ในการป้องกันการเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต และยังมีความสะดวกในการเรียนรู้
และใช้งานง่าย จากการทดลองพบว่า สื่อการสอนเป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการจัดการระบบฐานข้อมูลที่
สามารถใช้ในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้ในการเรียนการสอนแบบติวเตอร์ผ่านทางคอมพิวเตอร์ 

   Shiratuddin, Norshuhada, Landoni and Monica (2003) ได้ท าการศึกษา
ถึงการสร้างสื่อการสอน (e-book) ส าหรับเด็ก โดยได้ท าการทดลองกับกรณีตัวอย่าง 3 กลุ่ม  โดย 2 กลุ่ม
แรกเป็นการศึกษาถึงการรับรู้ของเด็กผ่านสื่อการสอน และอีก 1 กลุ่มศึกษาถึงความสะดวกในการใช้สื่อ
การสอนของเด็ก จากการศึกษาพบว่า สิ่งที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อความสะดวกในการใช้สื่อการสอน ได้แก่ 
เวลาในการเรียนรู้ของนักเรียน, จ านวนข้อค าถามในการเรียน, เวลาที่ใช้ในการสร้างหนังสือ และจ านวน
ข้อค าถามระหว่างการสร้างหนังสือ นอกจากนี้ยังพบว่า การใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการศึกษา เช่นการ
สร้างสื่อการสอน จะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น 
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   Ruth Wilson (2003) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การอ่านสื่อการสอน (e-book)  ใน
การศึกษาระดับสูง โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในมุมมองของการออกแบบปรับปรุง
สื่อการสอนมีการพัฒนา ส าหรับการอ่านสื่อการสอน และการตอบค าถามผ่านบทเรียน ผลลัพธ์จากการ
เปรียบเทียบท าให้เกิดความน่าสนใจในการออกแบบสื่อการสอน (e-book) 
   Malama, Wilson & Landoni (2005) ได้ท าการทดลองถึงความต้องการในการ
อ่านสื่อการสอน (e-book)  พบว่าผู้อ่านจะอ่านได้ช้ากว่าปกติ เนื่องจากการออกแบบไม่ได้ค านึงถึงการ
อ่านผ่านหน้าจอ จากการทดลองได้เสนอแนะว่า ในการออกแบบสื่อการสอนควรค านึงถึงองค์ประกอบ
ต่างๆ ได้แก่ สารบัญ ต้องสามารถเชื่อมโยงกันได้ และโครงสร้างอ่ืนๆ ที่คล้ายกับหนังสือทั่วไป เช่น 
ตัวอักษรที่อ่านง่าย, ตัวน าทาง (Navigator) เพราะจะช่วยให้การอ่านสื่อการสอนง่ายขึ้น 
   จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ยังไม่มีงานวิจัยเกี่ยวกับ
การพัฒนาสื่อการสอนในเนื้อหาเกี่ยวกับอาเซียน ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการท างานวิจัยเรื่อง 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนส าหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี โดยประกอบไปด้วยขั้นตอนการสอนการ
อ่านทั้งหมด 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นก่อนการอ่าน (Pre-reading) ขั้นระหว่างการอ่าน (While-reading) 
และขั้นหลังการอ่าน (Post-reading) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนให้
ได้ตามมาตรฐานตามเกณฑ์เพ่ือเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของการอ่านจากการใช้สื่อการสอนของนักเรียน
ก่อนและหลังเรียน และเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนจากการใช้สื่อการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 
 

 
 

บทที่ 3 
การด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพ่ือศึกษาผลการใช้สื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมผลสัมฤทธิ์การอ่าน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม  
ให้ได้ตามเกณฑ์ 75/75 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอ่านของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม  ที่มีต่อการใช้สื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่าน
ภาษาอังกฤษ ในระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนและเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม  ที่มีต่อการใช้สื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษโดยมีขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้  
 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 ประชากร คือ  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม  จังหวัด
นนทบุรี 
 1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2559 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี  ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย จ านวน 1 
ห้องเรียน ได้ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5 จ านวน 35 คน โดยนักเรียนในห้องนี้ก าลังศึกษาอยู่ใน
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ นักเรียนได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 (อ 31102) โดย
หนังสือและเอกสารประกอบของทั้ง 2 รายวิชาได้อิงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 
 
2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ตัวแปรทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่ 
 2.1 ตัวแปรต้น คือ สื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่าน
ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัด
นนทบุรี 
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 2.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 ห้อง 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี ทั้งก่อนและหลังเรียน และความคิดเห็นของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5 ที่มีต่อสื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
การอ่านภาษาอังกฤษ 
 1.3 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
   ใช้เวลา 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ โดยท าการสอน 12 คาบ คาบละ 50 นาที ของ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
 
3. รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองพ้ืนฐาน (Pre-Experimental Design) ใช้รูปแบบ 
One-group pretest posttest design (บ ารุง โตรัตน์, 2534) ซึ่งมีรูปแบบดังต่อไปนี้ 
 

สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 

T1 X T2 

   

 T1   แทน การสอบก่อนเรียน 
  X   แทน การเรียนจากการใช้สื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่าน
ภาษาอังกฤษ 

 T2   แทน การสอบหลังเรียน 

 
4. สมมติฐานการวิจัย 
 4.1 สื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพ 
และมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้อยู่ที่ 75/75 ตามที่ชัยยงค์ พรมวงศ์ และคณะ (2520) ได้กล่าวไว้ 
 4.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม มีผลสัมฤทธิ์การอ่าน
จากการใช้สื่อการสอนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยการใช้สื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ 
 4.3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม  มีความคิดเห็นที่ดีต่อ
การใช้สื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ 
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5. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
 5.1 สื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี 
 5.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกี่ยวกับการใช้สื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียน
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ 
 5.3 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนผ่านสื่อการสอนเกี่ยวกับ
อาเซียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ 
 
6. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ ดังนี้ 
 6.1 การพัฒนาสื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี 
  ส าหรับการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้สร้างสื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
การอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยวางแผนและก าหนดขั้นตอนดังนี้ 
  6.1.1 การพิจารณาแนวเรื่องและชื่อประเทศที่จะใช้ในการท าสื่อการสอนเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ 
  ในการพิจารณาชื่อประเทศที่จะใช้ในการท าสื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจความสนใจกับกลุ่มประชากร คือนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 300 คน โดยให้ท าแบบส ารวจความสนใจโดยเป็นแบบสอบถาม 1 
ค าถาม “ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนประเทศใดที่นักเรียนต้องการที่จะศึกษา” โดยตัวเลือกคือชื่อ
ประเทศในประชาคมอาเซียนจ านวน 10 ประเทศ หลังจากท่ีท าการส ารวจกลุ่มประชากร ได้ประเทศที่
นักเรียนให้ความสนใจ 4 อันดับแรก ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย ประเทศบรูไน ประเทศสิงคโปร์ และ
ประเทศลาว  แนวเรื่องที่จะใช้ในการท าสื่อการสอนศึกษาจากแนวเรื่องจากกรอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสภายุโรป (CEFR) (Council of Europe, 2006: 51-52) และ 
Threshold 1990 (Council of Europe,  1998: 60-81),  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551: 258) และข้อมูลหลักสูตรอาเซียน หรือ ASEAN 
Curriculum Sourcebook (ASEAN, 2012) เพ่ือให้ได้แนวเรื่องและหัวเรื่องที่เหมาะสมส าหรับการท าสื่อ
การสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษโดยได้แนวเรื่องดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 2 การส ารวจแนวเรื่องที่จะน ามาใช้ในสื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่าน
ภาษาอังกฤษ 
 

แนวเรื่องจากหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐานพุทธศักราช 2551 

แนวเรื่องจากหลักสูตรอาเซียน 
(ASEAN Curriculum 
Sourcebook) (2012) 

แนวเรื่องจากกรอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ทางภาษาอังกฤษ
ของประเทศในกลุ่มสภายุโรป 

(CEFR) (2006) 
 1. Themselves 
 2. School 
 3. Families  
 4. The environment 
 5. Free time and recreation 
 6. Travel for tourism 
 7. Interpersonal relationship 
 8. Health and body care 
 9. Education and occupation 
10. Selling and buying 
11. Food and beverages 
12. Service 
13. Places 
14. Language 
15. Climate 
16. Science and technology 

 1. Individual 
 2. Ethic group 
 3. Cultural Heritage 
 4. Government and citizen 
 5. Health 
 6. Security 
 7. Gender role 
 8. Physical features 
 9. Spatial pattern 
10. Ecosystem 
11. Climate 
12. Natural resources 
13. Art and craft 
14. Archaeological artifact 
15. Religion 
16. Belief system 
17. Philosophy 
18. Values 
19. Form of governance 
20. Technology 

 1. Personal Identification 
 2. House and Home,  
    Environment 
 3. Daily life 
 4. Free time and entertainment 
 5. Travel 
 6. Relations with other people 
 7. Transport 
 8. Education 
 9. Shopping 
10. Food and drink 
11. Services 
12. Places 
13. Language 
14. Weathers 

   
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และเทียบเคียงความสัมพันธ์ของแนวเรื่องโดยการน าเอาแนวเรื่องมาจัด 
หมวดหมู่กัน โดยที่หมวดหมู่ที่มีแนวเรื่องที่สัมพันธ์กันมากที่สุดจะถูกน าไปท าเป็นแนวเรื่องในสื่อการสอน  
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ซึ่งได้ แนวเรื่องทั้งหมด 4 แนวเรื่อง ได้แก ่
 1. ลักษณะทางภูมิศาสตร์และธรรมชาติ  มีแนวเรื่องที่สอดคล้อง  ได้แก่  สิ่งแวดล้อม (The 
environment) , ระบบนิ เวศวิ ทยา (ecosystem) , บ้ านและสิ่ งแวดล้ อม (House and Home, 
Environment) 
 2. สถานที่ท่องเที่ยว มีแนวเรื่องที่สอดคล้อง  ได้แก่ การท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 
(Travel for tourism), มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) และการท่องเที่ยว (Travel) 
 3. ประเพณี  มีแนวเรื่องที่สอดคล้อง  ได้แก่  เวลาว่างและการนันทนาการ (Free time and 
recreation) , ระบบความเชื่ อ (Belief system)  และเวลาว่ างและการบันเทิ ง (Free time and 
entertainment) 
 4. อาหาร มีแนวเรื่องที่สอดคล้อง  ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage)  
และ อาหารและเครื่องดื่ม (Food and drink) 
  6.1.2 ขั้นการก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้และตารางก าหนดเนื้อหาในสื่อการ
สอน 
  6.1.2.1 ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้จากประเภทขององค์ประกอบของการ
อ่านภาษาอังกฤษ ทั้ง 5 ประเภท พร้อมก าหนดรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละบท โดย
น าเสนอตามตารางก าหนดเนื้อหาในสื่อการสอน (Table of Content Specification) (ตารางที่ 16) 
  6.1.2.2 น าตารางก าหนดเนื้อหาที่ก าหนดขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ และอาจารย์ชาวต่างประเทศ เพ่ือขอค าแนะน าและปรับปรุงแก้ไข 
  6.1.2.3 น าตารางก าหนดเนื้อหาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญทางการสอนภาษาอังกฤษ
ทั้ง 3 ท่าน เพ่ือหาดัชนีความสอดคลอง (Index of item objective congruence: IOC) ระหว่างแนว
เรื่องหลักและแนวเรื่องรองเพ่ือใช้ส าหรับการพัฒนาสื่อการสอนโดยใช้สูตรของ สุวิมล ติรกานันท์, 2549: 
148 โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

ให้คะแนน +1 เมื่อมีผู้เชี่ยวชาญแน่ใจว่าแนวเรื่องรองนั้นสอดคล้องกับ 
แนวเรื่องหลัก 

ให้คะแนน  0 เมื่อผู้เชี่ยวชาญไม่แน่ใจว่าแนวเรื่องรองนั้นสอดคล้องกับ
แนวเรื่องหลัก 

ให้คะแนน -1 เมื่อผู้เชี่ยวชาญแน่ใจว่าแนวเรื่องรองนั้นไม่สอดคล้องกับ
แนวเรื่องหลัก 

น าคะแนนที่ได้มาค านวณโดยใช้สูตรของ สุวิมล ติรกานันท์, 2549: 148 

 จากสูตร 𝐼𝑂𝐶 =  
∑ 𝑅

𝑁
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IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างแนวเรื่องหลักและแนวเรื่อง

รอง 

R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละระดับ
ของความสอดคล้อง 

N แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
 
  6.1.2.4 น าตารางก าหนดเนื้อหาที่ส าเร็จแล้ว และรายละเอียดเกี่ยวกับการวัด
และประเมินผลให้กับอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยเพ่ือ ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมในการ
ออกแบบโปรแกรม แล้วน าข้อแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาน าไปแก้ไขใน ก่อนน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ 
   6.1.2.5 น าตารางก าหนดเนื้อหาที่ผ่านการปรับปรุงแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จ านวน 3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา วิชาภาษาอังกฤษ 
จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้อง และขอข้อเสนอแนะในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม เพ่ือน า
ข้อเสนอแนะมาเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อการสอนต่อไป 

6.1.3 ศึกษาการใช้โปรแกรมการสร้างสื่อการสอน  
  เพ่ือพัฒนาสื่อการสอน โดยมีการศึกษาโปรแกรมที่ใช้ในการท าสื่อการสอน
ดังต่อไปนี้ 
  6.1.3.1 ในการเลือกใช้โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างสื่อการสอน   ผู้วิจัยได้เลือกใช้
โปรแกรม FlipAlbum เนื่องจากโปรแกรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมที่สะดวก สามารถน าเสนอบทเรียนด้วย
รูปภาพ วีดีโอได้ ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวผู้วิจัยจึงคิดว่า โปรแกรมนี้มีความเหมาะสมในการน ามาใช้ผลิตเป็น
สื่อการสอน 
   ในการพัฒนาสื่อการสอนได้มีการพัฒนาออกเป็นส่วนๆ ดังนี้ 
   1. ส่วนบทน า ในส่วนนี้จะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ต่างๆ ของบทเรียน 
   2. ส่วนบทเรียน จะเก่ียวกับกิจกรรมการเรียนการสอนในสื่อการสอน
ทั้งหมด 
  6.1.3.2 สร้างสื่อการสอนให้ครอบคลุมเนื้อหาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง   
และเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
  6.1.3.3 สร้างแบบทดสอบท้ายบทเรียน ในสื่อการสอน บทเรียนละ 10 ข้อ 
6.1.3.4 น าสื่อการสอนที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสื่อการสอน จ านวน 3 ท่าน    
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาภาษาอังกฤษจ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหา 
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  6.1.3.5 ปรับปรุงสื่อการสอนตามค าแนะน าของผู้ เชี่ยวชาญและน าไปให้
ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพสื่ออีกครั้ง และท าการปรับปรุงแก้ไขให้ได้คุณภาพมากขึ้น แล้วจึงน าไปทดลอง
หาประสิทธิภาพต่อไปได้ 
  6.1.3.6 น าสื่อการสอนไปทดลองใช้โดยใช้กับทดลองรายบุคคลจ านวน 3 คน 
และการทดลองกลุ่มย่อย จ านวน 9 คน เพ่ือตรวจสอบการใช้งาน 
  6.1.3.7 ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของสื่อการสอน ตามข้อเสนอแนะในขั้นการ
ทดลองกลุ่มย่อย เพ่ือน าไปทดลองกับกลุ่มทดลอง จ านวน 35 คน ที่ก าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 
5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม แล้วน าผลสัมฤทธิ์ที่ได้ไปใช้ในการอภิปรายผลต่อไป 

  6.2 การพัฒนาแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนจากการใช้สื่อการสอนเกี่ยวกับ
อาเซียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ 
  การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนมีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 
  6.2.1 ศึกษาแนวทางการสร้างแบบทดสอบ   จากแนวทางการวัดผลและการ
ประเมินผลการเรียนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  6.2.2 ศึกษาวัตถุประสงค์และเนื้อหาที่ใช้ในบทเรียน 
  6.2.3 สร้างแบบทดสอบแบบปรนัยจ านวน 60 ข้อ ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหาการสอนภาษาอังกฤษตรวจสอบความตรงของเนื้อหา 
และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ แล้วจึงปรับปรุงแก้ไขตามที่ได้รับค าแนะน า โดยแบบทดสอบจะต้อง
มีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและจุดประสงค์ หรือที่เรียกว่า IOC (Index of Item Objective 
Congruence)  
  6.2.4 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ ไปทดลองใช้
กับนักเรียนในขั้นทดลองรายบุคคล จ านวน 3 คน และนักเรียนในขั้นทดลองรายกลุ่มย่อย จ านวน 9 คน  
เพ่ือหาคุณภาพของข้อสอบในด้านต่างๆ ได้แก่ ค่าความยากง่ายของข้อสอบ (p), ค่าอ านาจจ าแนกของ
ข้อสอบ (r)  

6.2.5 น าข้อสอบดังกล่าวมาตรวจให้คะแนน โดยตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดหรือไม่
ตอบได้ 0 คะแนน หลังจากนั้นจะพิจารณาเลือกข้อสอบเป็นรายข้อ โดยเลือกข้อที่มีค่าความยากง่ายของ
ข้อสอบ (p) ระหว่าง 0.20-0.80   และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป (ล้วน สายยศ และอังคณา  
สายยศ, 2531) 
  6.2.6 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ   โดยใช้สูตร KR.20 ของ คูเดอร์  
ร ิชาร์ดสัน (Kuder, 1937) โดยต้องมีค่าความเชื่อมั่นตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป 
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  6.2.7 ได้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์ 
โดยมีค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0-0.80 และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20-0.53 ได้ข้อสอบจ านวน 30 ข้อ 
  6.2.8 น าข้อสอบที่ได้ทั้งหมดไปใช้ในการทดลองต่อไป 

 6.3 การพัฒนาแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการใช้สื่อการสอน 
  การสร้างแบบทดสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้สื่อการสอน  โดยมีการ
ด าเนินการศึกษาโดยดูจากหลักการและเอกสารต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผล ซึ่งมีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 
  6.3.1 ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นจากเอกสารและต าราที่เกี่ยวกับการ
วัดและประเมินผลจากแนวทางการสร้างแบบสอบถามและพัฒนาค าถาม ตามแนวคิดของ สุวิมล ติรกานนท์ 
(2549)  
  6.3.2 ก าหนดรูปแบบของแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน   ได้แก่ แบบปลายเปิดมี
ลักษณะการตอบแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และแบบสอบถามปลายเปิดเพ่ือ
สอบถามความคิดเห็นต่างๆ โดยได้น าเกณฑ์เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นขอ ง Best, J.W. & Kahn, J 
(2006) มาใช้ ได้แก ่
ตารางท่ี 3 เกณฑ์เฉลี่ยของระดับความคิดเห็น 
 

คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1.00-1.49 ต้องปรับปรุง 

1.50-2.49 พอใช้ 
2.50-3.49 ปานกลาง 

3.50-4.49 ดี 

4.50-5.00 ดีมาก 

  

6.3.3  ศึกษาแนวทางการประเมินสื่อการสอนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของ วุฒิชัย ประสาร
สอย (2543) และแนวทางการประเมินสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของ วินเชอร์และชัง (Winser and 
Cheung, 1996) โดยสามารถสรุปเนื้อหาในการสร้างแบบสอบถามได้ 3 ด้าน คือ 
   6.3.3.1 ด้านการออกแบบบทเรียน 
   6.3.3.2 ด้านเนื้อหาและการน าเสนอ 
   6.3.3.3 ด้านกิจกรรมการสอนโดยใช้สื่อการสอน 
   6.3.3.4 ด้านความพึงพอในการเรียนผ่านสื่อการสอน 
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  6.3.4 น าเนื้อหาในการสร้างแบบสอบถาม มาวิเคราะห์กรอบเนื้อหาในการสร้าง
แบบสอบถามความคิดเห็นตามตารางกรอบเนื้อหาในการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการใช้สื่อ
การสอนเกี่ยวกับอาเซียน 
 
ตารางที่ 4 กรอบเนื้อหาในการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการใช้สื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียน 

รายการประเมิน กรอบเนื้อหาของการประเมิน 

1. ด้านการออกแบบบทเรียน 1.1 ส่วนน าของบทเรียนช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 
 1.2 ความเหมาะสมของสีตัวอักษรและพ้ืนหลัง 
 1.3 ความเหมาะสมของภาพนิ่ง, สื่อมัลติมีเดีย และภาพเคลื่อนไหว

กับเนื้อหา 
 1.4 ความเหมาะสมของแบบตัวอักษรและขนาดตัวอักษร 
 1.5 ความชัดเจนของตัวอักษร 
 1.6 ส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
 1.7 บทเรียนมีความยืดหยุ่นสามารถ ตอบสนองความแตกต่าง

ระหว่างผู้เรียน 
 1.8 ความยาวในการน าเสนอแต่ละบทเรียนมีความเหมาะสม 
 1.9 บทเรียนสามารถถ่ายทอดเนื้อหาได้น่าสนใจ 
 1.10 ความสะดวกในการใช้ 

 
2. ด้านเนื้อหาและการน าเสนอ 2.1 โครงสร้างเนื้อหาของบทเรียนมีความชัดเจน 
 2.2 ความสอดคล้องต่อวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
 2.3 สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้ 
 2.4 ความเหมาะสมของสื่อการสอนในเรื่องของความยากง่ายของ

เนื้อหาส าหรับผู้เรียน 
 2.5 ความเหมาะสมของจ านวนแบบฝึกหัด 
 2.6 ความชัดเจนของค าสั่ง 
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ตารางที่ 4 กรอบเนื้อหาในการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการใช้สื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียน 
(ต่อ) 

รายการประเมิน กรอบเนื้อหาของการประเมิน 
3. ขั้นตอนกิจกรรมการสอน
โดยใช้สื่อการสอน 
 

3.1 ขั้นตอนก่อนการสอนอ่าน (Pre-reading) สามารถกระตุ้นให้
ผู้เรียนมีความสนใจใจบทเรียน 

3.2 ขั้นตอนระหว่างการสอนอ่าน (While-reading) กิจกรรม
ระหว่างการอ่านสามารถน าศักยภาพของนักเรียนเกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์การอ่านมาใช้ได้อย่างเหมาะสม 

3.3 ขั้นตอนหลังการอ่าน (Post-reading) มีกิจกรรมท าให้นักเรียน
ได้บูรณาการความรู้วิชาอ่ืนๆ มาใช้กับวิชาภาษาอังกฤษ 

4. ด้านความพึงพอใจในการ
เรียนผ่านสื่อการสอน 

4.1 สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน 

4.2 สื่อการสอนดังกล่าวมีความสนุกและท้าทาย 
4.3 ความพึงพอใจในการเรียนรู้จากสื่อการสอนดังกล่าว 

 
   

  6.3.5 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นตามกรอบเนื้อหา และน าแบบสอบถามความ
คิดเห็นที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ  และผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบบสอบถามความ
คิดเห็นจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา ความเหมาะสมของค าถามและรูปแบบของภาษา 
  6.3.6 น าข้อมูลที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง   โดยใช้สูตร
ของ สุวิมล ติรกานันท์ (2549) 
  6.3.7 น าผลที่ได้จากการพิจารณาของอาจารย์ผู้ควบคุมการค้นคว้าอิสระ  และ
ผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อที่มีค่า IOC ต่ ากว่า 0.5 มาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามความคิดเห็น 
  6.3.8 น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผ่านการตรวจแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียน
ในขั้นทดลองรายบุคคล (One-to-one tryout) และขั้นทดลองกลุ่มเล็ก (Small group tryout) โดยให้
นักเรียนศึกษาสื่อการสอนและผู้วิจัยจะเป็นผู้ที่ให้รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการสอน แล้วจึงน าข้อมูล
มาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แบบแอลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1974) และ
น าข้อความหรือค าถามที่ไม่ชัดเจนมาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามความคิดเห็น เพ่ือน าไปใช้ในการทดลอง
ภาคสนาม 
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7. การหาประสิทธิภาพของบทเรียนก่อนทดลองจริง (Pilot study) 
 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนก่อนทดลองจริงเป็นการหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ 
ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเพ่ือให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 75/75 โดยใช้แนวคิดของ ชัยยงค์ พรมวงศ์ 
(2520) โดย 75 ตัวแรก หมายถึง ค่าร้อยละ 75 ที่ได้จากคะแนนจากการท าแบบทดสอบในทุกบทเรียนที่
เรียนด้วยสื่อการสอนที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น และค่าร้อยละ 75 ตัวที่สอง หมายถึง ค่าร้อยละ 75  ที่ได้จาก
คะแนนจากการท าแบบทดสอบหลังเรียนหลังจากศึกษาด้วยสื่อการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่าน
ภาษาอังกฤษ โดยการหาประสิทธิภาพบทเรียนก่อนน าไปใช้จริงแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นทดลอง
รายบุคคล (One-to-one tryout) และขั้นทดลองกลุ่มเล็ก (Small group tryout) 
  7.1 ขั้นทดลองรายบุคคล (One-to-one tryout) 
  การทดลองในขั้นทดลองรายบุคคล (One-to-one tryout) เป็นการทดลองกับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี จ านวน 3 คนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
  7.1.1 ขั้นก่อนการทดลอง 
  ผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกนักเรียนเพ่ือมาทดลอง โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
นักเรียนที่ผลการเรียนดี คือนักเรียนที่มีผลการเรียน 3.5-4 ในรายวิชา อ32101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  จ านวน 1 คน  นักเรียนที่มีผลการเรียนปานกลาง คือนักเรียนทีมีผล
การเรียน 2.5-3 ในรายวิชา อ32101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 
คน และนักเรียนที่มีผลการเรียนอ่อน คือ นักเรียนที่มีผลการเรียน 1.5-2 ในรายวิชา อ32101 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 คน ต่อมาผู้วิจัยให้นักเรียนท า
แบบทดสอบก่อนเรียนที่อยู่ในสื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษซึ่ง
เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 60 ข้อ  ให้เวลา ทดสอบ 60 นาที หลังจากนั้นผู้วิจัยจึงชี้แจงถึง
วัตถุประสงค์ วิธีการเรียนและข้อตกลงต่างๆในการใช้สื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
การอ่านภาษาอังกฤษ 

7.1.2 ขั้นระหว่างการทดลอง 
  ผู้วิจัยให้นักเรียนศึกษาจากสื่อการสอนโดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนและผู้ชี้แนะเกี่ยวกับ
วิธีการใช้ โดยให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาในสื่อการสอนทั้ง 4 บท ใช้เวลา 2 สัปดาห์ นักเรียนศึกษาบทเรียน
ดังกล่าวในเวลาหลังเลิกเรียนและเวลาว่าง ในระหว่างการทดลองผู้วิจัยจะเป็นผู้สังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนในขณะสอน โดยวิธีการสังเกต และการสอบถามความคิดเห็น และหลังจากท่ีนักเรียนเรียนรู้
เนื้อหาเกี่ยวกับอาเซียนจากสื่อการสอนในแต่ละบทเรียน จะได้ท าแบบทดสอบท้ายบทเรียน โดยจ านวน
ข้อของแบบทดสอบท้ายบทเรียนในแต่ละบทเรียนมีทั้งหมด 10 ข้อ  
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   และเมื่อนักเรียนศึกษาเนื้อหาในสื่อการสอนทั้ง 4 บทจบแล้ว ผู้วิจัยจะให้
นักเรียนทั้ง 3 คนท าแบบสอบถามความคิดเห็นต่อสื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การ
อ่านภาษาอังกฤษเพ่ือถามความเห็นของนักเรียนที่มีต่อการศึกษาโดยใช้สื่อการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
การอ่านภาษาอังกฤษ 

7.1.3 การประเมินผล 
  เมื่อนักเรียนศึกษาจากสื่อการสอนทั้ง 4 บทเรียนแล้ว   ผู้วิจัยจะให้นักเรียนท า
แบบทดสอบหลังเรียนหลังจากศึกษาเนื้อหาในสื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่าน
ภาษาอังกฤษ แบบทดสอบหลังเรียนเป็นแบบทดสอบฉบับเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียนโดยมีจ านวน 60 
ข้อ  ใช้เวลาในการท าข้อสอบ 60 นาที จากนั้นน าคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบท้ายบทในทุก
บทเรียนและคะแนนจากแบบทดสอบท้ายบทเรียน มาค านวณหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนเพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขมา-  
ภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี ตามเกณฑ์ 77.50/76.10 
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ตารางที่ 5 คะแนนจากการท าแบบทดสอบท้ายบทเรียนจากการใช้สื่อการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ จ านวน 4 บทเรียน และแบบทดสอบ
หลังเรียนจากข้ันการทดลองรายบุคคล จ านวน 3 คน 

นักเรียน
คนที่ 

ผลการ
เรียนของ
นักเรียน 

คะแนนแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน  

รวม 

 

 

ร้อยละ 

 

คะแนน 

หลังเรียน 

 

รวม Geographical 
Information in 

Brunei  

(10 points) 

Tourist 
Attraction in 

Malaysia 

(10 points) 

Tradition and 
Festival in 
Singapore       
(10 points) 

National 
Food in Laos 

(10 points) 40 100 60 100 

1 เก่ง 8 10 9 9 36 90 52 86.66 

2 อ่อน 7 6 6 7 26 65 39 65 

3 ปานกลาง 7 8 8 8 31 77.50 46 76.66 

รวม 22 24 23 24     

ร้อยละ 73.33 80.00 76.66 80.00  77.50  76.10 
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 จากตารางที่ 5 ในขั้นทดลองใช้สื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่าน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม พบว่านักเรียนท าคะแนน
จากการท าแบบทดสอบท้ายบทเรียนทั้ง 4 กิจกรรม ได้คะแนนรวม 93 คะแนน จากคะแนนเต็ม 120 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.50 และคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนจากการใช้สื่อการสอนเกี่ยวกับ
อาเซียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษได้คะแนนรวม 137 จาก คะแนนเต็ม 180 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 76.10 ดังนั้นประสิทธิภาพของการใช้สื่อการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม มีค่าเท่ากับ 77.50/76.10 บทเรียนที่
นักเรียนท าคะแนนได้มากที่สุดคือ บทเรียนที่ 2 Tourist Attraction in Malaysia และ บทเรียนที่ 4 
National Food in Laos  ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80 และบทเรียนที่นักเรียนท าคะแนนได้น้อยที่สุด คือ 
บทเรียนที่ 3 Geographical Information in Brunei คิดเป็นร้อยละ 73.33 

7.1.4 ข้อบกพร่องและการปรับปรุงแก้ไข 
  จากการทดลองรายบุคคล (One-to-One tryout) โดยใช้สื่อการสอนเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 
ได้มีข้อบกพร่องที่จะต้องแก้ไขท้ังหมด 4 ประการ ได้แก่ ประการที่หนึ่ง ตัวหนังสือในสื่อการสอนทั้งใน
ส่วนของแบบฝึกหัดและค าถามมีขนาดเล็กเกินไป ท าให้นักเรียนต้องใช้สายตาในการเพ็งตัวอักษร ผู้วิจัย
ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวคือ เพิ่มขนาดของตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้น ตลอดจนเปลี่ยนสีตัวอักษรให้ชัดเจนขึ้น 
ประการที่สองคือ สีพ้ืนหลังของสื่อการสอนสว่างเกินไป ซึ่งจะไปกลมกลืนกับสีของกล่องข้อความ ท าให้
พ้ืนหลังสว่างเกินไป ซึ่งผู้วิจัยได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวคือ ปรับสีพื้นหลังของสื่อการสอนให้จางลง ท าให้พื้น
หลังโดยรวมไม่ดูสว่างจนเกินไป ประการที่ 3 ค าถามในใบงานและค าถามในสื่อการสอนไม่ตรงกัน ผู้วิจัย
ได้แก้ไข โดยแก้ไขค าถามทั้งในใบงานและในสื่อการสอนให้ตรงกัน และประการสุดท้ายคือนักเรียนไม่มี
ปฏิสัมพันธ์กับการเรียน ซึ่งผู้วิจัยได้แก้ไขโดยการใส่เสียงเมื่อเปิดสื่อการสอน และมีลิ้งค์เพ่ิมเติม เพ่ือ
กระตุ้นให้นักเรียนได้เกิดความสนใจในการเรียน 
  7.2 ขั้นทดลองกลุ่มเล็ก (Small group tryout) 
  ขั้นทดลองต่อมาเป็นการทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขมา
ภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี จ านวน 9 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยมีขั้นตอนในการน าเสนอดังต่อไปนี้ 
  7.2.1 ขั้นก่อนการทดลอง 
  ผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกนักเรียนเพ่ือมาทดลอง โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
นักเรียนที่ผลการเรียนดี คือนักเรียนที่มีผลการเรียน 3.5-4 ในรายวิชา อ32101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 3 คน นักเรียนที่มีผลการเรียนปานกลาง คือ นักเรียนทีมีผลการ
เรียน 2.5-3 ในรายวิชา อ32101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 3 คน 
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และนักเรียนที่มีผลการเรียนอ่อน คือนักเรียนที่มีผลการเรียน 1.5-2 ในรายวิชา อ32101 ภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐานในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 3 คน ผู้วิจัยให้นักเรียนทั้ง 9 คน ท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียนที่อยู่ในบทเรียนสื่อการสอน ซึ่งเป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 60 ข้อ ให้เวลาทดสอบ 
60 นาที หลังจากนั้นผู้วิจัยจึงชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ วิธีการเรียนและข้อตกลงต่างๆ ในการใช้สื่อการสอน 
  7.2.2 ขั้นระหว่างการทดลอง 
  ผู้วิจัยให้นักเรียนศึกษาจากสื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
การอ่านภาษาอังกฤษโดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนและผู้ชี้แนะเกี่ยวกับวิธีการใช้ โดยให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาใน
สื่อการสอนทั้ง 4 บท ใช้เวลา 1 สัปดาห์ นักเรียนศึกษาบทเรียนดังกล่าวในเวลาหลังเลิกเรียนและเวลาว่าง
ผู้วิจัยจะเป็นผู้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในขณะสอน หลังจากที่นักเรียนเรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับอาเซียน
จากสื่อการสอนในแต่ละบทเรียน จะได้ท าแบบทดสอบท้ายบทเรียน โดยจ านวนข้อของแบบทดสอบท้าย
บทเรียนในแต่ละบทเรียนมีทั้งหมด 10 ข้อ และเมื่อนักเรียนศึกษาเนื้อหาในสื่อการสอนทั้ง 4 บทจบแล้ว 
ผู้วิจัยจะให้นักเรียนทั้ง 9 คน  ท าแบบสอบถามความคิดเห็นต่อสื่อการสอน และจึงน าเอาข้อมูลจาก
แบบสอบถามความคิดเห็นของการทดลองข้ันทดลองรายบุคคล (One-to-one tryout) และข้ันทดลอง
กลุ่มเล็ก (Small group tryout) เพ่ือน าเอาข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์
แบบแอลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1974) เพ่ือน ามาใช้ในการทดสอบภาคสนาม  
  7.2.3 การประเมินผล 
  เมื่อนักเรียนทั้ง 9 คน ศึกษาจากสื่อการสอนทั้ง 4 บทเรียนแล้ว ผู้วิจัยจะให้
นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนหลังจากศึกษาเนื้อหาในสื่อการสอน ซึ่งเป็นแบบทดสอบฉบับเดียวกับ
แบบทดสอบก่อนเรียนโดยมีจ านวน 60 ข้อ  ใช้เวลาในการท าข้อสอบ 60 นาที จากนั้นน าคะแนนที่ได้
จากการท าแบบฝึกหัดท้ายบทในทุกบทเรียนและคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษ มาค านวณหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี ตามเกณฑ์ (ตาราง
ที่ 6) 
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ตารางท่ี 6 คะแนนจากการท าแบบฝึกหัดท้ายบทในทุกบทเรียนจากการใช้สื่อการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ จ านวน 4 บทเรียน  
และแบบทดสอบหลังเรียนจากข้ันการทดลองขั้นทดลองกลุ่มเล็ก จ านวน 9 คน 

นักเรียน
คนที่ 

ผลการเรียน
ของนักเรียน 

คะแนนแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน  
รวม 

 

 
ร้อยละ 

 
คะแนน 

หลังเรียน 

 
รวม Geographical 

Information in 
Brunei  

(10 points) 

Tourist 
Attraction in 

Malaysia 
(10 points) 

Tradition and 
Festival in 
Singapore       
(10 points) 

National 
Food in Laos 
(10 points) 40 100 60 100 

1 เก่ง 9 8 9 10 36 90 52 86 
2 ปานกลาง 7 8 7 8 30 75 45 75 
3 อ่อน 6 7 7 6 26 65 39 65 
4 ปานกลาง 8 9 7 7 31 77.50 48 80 
5 อ่อน 7 6 6 7 26 65 37 61 
6 เก่ง 8 10 9 10 37 92.50 56 93 
7 ปานกลาง 8 7 8 8 31 77.50 46 76 
8 เก่ง 8 10 9 10 37 92.50 55 93 
9 อ่อน 6 7 6 7 26 65 38 63 

รวม 22 67 72 68     
ร้อยละ 73.33 74.44 80.00 75.55  77.77  77.03 
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 จากตารางที่ 6 ในขั้นทดลองใช้สื่อการสอนเก่ียวกับอาเซียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่าน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม พบว่านักเรียนท าคะแนน
จากแบบทดสอบท้ายบทเรียนทั้ง 4 กิจกรรม ได้คะแนนรวม 280 คะแนน จากคะแนนเต็ม 360 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 77.77 และคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนจากการใช้สื่อการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
การอ่านภาษาอังกฤษได้คะแนนรวม 416 จาก คะแนนเต็ม 540 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.03 ดังนั้น
ประสิทธิภาพของการใช้สื่อการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม มีค่าเท่ากับ 77.77/77.03 บทเรียนที่นักเรียนท าคะแนน
ได้มากที่สุดคือ บทเรียนที่ 4 National Food in Laos คิดเป็นร้อยละ 81.11 และบทเรียนที่นักเรียน
ท าคะแนนได้น้อยที่สุด คือ บทเรียนที่ 1 Geographical Information in Brunei คิดเป็นร้อยละ 74.44 

7.2.4 ข้อปรับปรุงและการแก้ไข 
  จากการทดลองขั้นทดลองกลุ่มเล็ก (Sample group tryout) โดยใช้สื่อการสอน

เกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ได้มีข้อบกพร่องที่จะต้องแก้ไขเพ่ิมเติมทั้งหมด 3 ประการ ได้แก่ ประการแรก
คือ ค าถามบางค าถามไม่ได้เป็นค าถามที่ใช้ผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ ยังเป็นค าถามที่เน้นความจ า
อยู่ ดังนั้นผู้วิจัยจึงปรับค าถามดังกล่าวให้เป็น ค าถามท่ีนักเรียนต้องใช้ผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ
มาใช้ในการตอบค าถาม ประการที่สองคือ ตัวหนังสือมองไม่ชัดเจน เนื่องจากในขั้นทดลองกลุ่มเล็ก
เป็นการเรียนโดยใช้เครื่องฉายโปรเจคเตอร์เข้ามา ท าให้นักเรียนทั้ง 9 คน เรียนรู้การใช้สื่อการสอน
ผ่านอุปกรณ์ดังกล่าว ดังนั้นจึงมีองค์ประกอบอ่ืนๆ เช่น แสงสว่างจากข้างนอกเข้ามา ท าให้ตัวค าบาง
ค าไม่ชัดเจน ซึ่งผู้วิจัยได้แก้ไขโดยหาผ้ามาปิดไว้กับหน้าต่างเพ่ือกันไม่ให้แสงเข้ามาในช่วงเวลาที่เรียน  

 
8. การด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการด าเนินการทดลองใช้เครื่องมือวิจัย “สื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
การอ่านภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม” มีขั้นตอนในการด าเนินการ
ทดลอง โดยเริ่มจาก ผู้วิจัยได้ท าหนังสือถึงผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม (รายละเอียดใน
ภาคผนวก) เพื่อขอความร่วมมือในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัยที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น 
 หลังจากท าการปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือวิจัย ในขั้นตอนการทดลองรายบุคคล (One-to-
one tryout) และขั้นตอนการทดลองกลุ่มเล็ก (small group tryout) ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองกับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ห้อง 5  จ านวน 35 คน โดยนักเรียนทุกคนก าลังเรียนอยู่ในวิชา 
อ32102ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 การวิจัยในครั้งนี้ใช้เวลาทดลองประมาณ 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน 
วันละ 1 คาบเรียน รวมทั้งสิ้น 10 คาบเรียน (1 คาบเรียน เท่ากับ 50 นาที) ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 
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พ.ศ. 2560 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยเวลาศึกษาแบ่งเป็น การท าข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อน
เรียนด้วยสื่อการสอน (Pre-test) 1 คาบเรียน แบ่งเป็นการท าข้อสอบก่อนเรียน 30 นาที และอธิบาย
วิธีการใช้สื่อการสอน 20 นาที) ต่อมาจึงเริ่มการเรียนโดยใช้สื่อการสอน บทละ 2 คาบเรียน รวม 8 คาบเรียน 
โดยเมื่อเรียนครบแต่ละบทเรียน จะต้องท าแบบทดสอบท้ายบทเรียน บทละ 10 ข้อ และการท าข้อสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนด้วยสื่อการสอน (Post-test) 1 คาบเรียน   แบ่งเป็น  การท าข้อสอบหลังเรียน 
30 นาท ีและการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อสื่อการสอนอีก 20 นาที 
  ในบทเรียนจะแบ่งขั้นตอนของการสอนออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นก่อนการอ่าน 
เป็นขั้นการเตรียมตัวเพ่ือท าให้การอ่านราบรื่น โดยจะเน้นไปทางการจูงใจให้ผู้อ่านรู้สึกสนุกกับบทเรียน 
ซึ่งวิธีจูงใจเพ่ือให้นักเรียนสนใจในบทเรียน ที่ผู้วิจัยได้น ามาใช้ ได้แก่ การจับคู่รูปภาพ , การฟัง video 
clip และการชม video clip และจึงน าเข้าสู่ส่วนของค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่นักเรียนต้องเรียน ซึ่ง
ค าศัพท์ที่นักเรียนต้องน าไปใช้ในการอ่าน การเรียนค าศัพท์ก่อนเข้าสู่ขั้นระหว่างการอ่าน ท าให้นักเรียน
รู้ค าศัพท์ได้มากขึ้นและสามารถอ่านได้อย่างราบรื่น ขั้นต่อมาคือ ขั้นระหว่างการอ่าน ในขั้นนี้นักเรียนจะ
ได้อ่านเนื้อหาสั้นๆ  ในบทเรียนที่เป็นสื่อการสอน และตอบค าถามลงไปในใบงาน ขั้นตอนสุดท้ายเป็นขั้น
หลังการอ่านจะเป็นขั้นตอนที่เป็นการน าผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษเข้ามาใช้ในบทเรียน เพ่ือท าให้
รู้ว่านักเรียนเข้าใจในบทเรียนมากน้อยเพียงใด 

ก่อนการทดลองใช้สื่อการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยให้
นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยข้อสอบเป็นแบบปรนัย (Multiple choices) จ านวน 
30 ข้อ คะแนนรวม 30 คะแนน ซึ่งเวลาในการท าแบบทดสอบเป็นเวลา 30 นาที จากนั้นผู้วิจัยจึงอธิบาย
วิธีการใช้สื่อการสอน วิธีการเรียน และข้อตกลงต่างๆระหว่างการเรียนด้วยสื่อการสอนเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ 
  ขั้นระหว่างการทดลองจัดการเรียนการสอนด้วยการใช้สื่อการสอนเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมีจ านวน 4 บทเรียน   ได้แก่ บทเรียนที่ 1 
Geographical Information in Brunei, บทเรียนที่ 2 Tourist Attraction in Malaysia, บทเรียนที่ 
3 Tradition and Festival in Singapore และบทเรียนที่ 4 National Food in Laos ซึ่งบทเรียน
ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา อ32102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
  ขั้นตอนสุดท้ายเป็นขั้นหลังการอ่านจะเป็นขั้นตอนที่จะประเมินว่านักเรียนมีความรู้
จากที่ได้เรียนอย่างไร โดยจะเป็นกิจกรรมที่เสริมทักษะการอ่าน และบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
หลังจากนั้นจึงให้นักเรียนท าข้อสอบท้ายบทเรียน บทเรียนละ 10 ข้อ   
  เมื่อนักเรียนศึกษาด้วยสื่อการสอนในหัวข้อประชมคมอาเซียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การ
อ่านภาษาอังกฤษแล้ว ผู้วิจัยจึงให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) ซึ่งเป็นแบบทดสอบ
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ฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน โดยเป็นข้อสอบแบบปรนัย (Multiple choices) จ านวน 30 ข้อ 
รวม 30 คะแนน ใช้เวลาในการท าทั้งสิ้น 30 นาที 
  หลังจากนั้นผู้วิจัยได้น าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) มาตรวจให้คะแนน   โดย
ข้อสอบแบบปรนัย (Multiple choices) เกณฑ์ในการตรวจคือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดหรือไม่
ตอบได้ 0 คะแนน ต่อมาผู้วิจัยจะน าคะแนนจากแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนทั้ง 4 บทเรียน  (E1) และ
แบบทดสอบหลังเรียนโดยใช้สื่อการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ (E2) มาตรวจให้
คะแนน โดย ค่า (E1) หมายถึง ค่าร้อยละของคะแนนแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน จ านวน 4 บทเรียน ของ
นักเรียนจ านวน 35 คนรวมกัน ในขณะที่ (E2) หมายถึง ค่าร้อยละของคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนโดย
ใช้สื่อการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนจ านวน 35 คนรวมกัน 
 
9. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยในครั้งนี้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 1. เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยในข้อที่ 1 คือ เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของสื่อการ
สอนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในการอ่านของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 
ผู้วิจัยได้น าสถิติเข้ามาใช้ในการค านวณ  ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต, ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 2. เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยในข้อที่ 2 คือ เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ที่มีต่อการใช้สื่อการสอนเกี่ยวกับ 
 3. เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 คือ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ที่มีต่อการใช้สื่อการสอน สถิติที่ผู้วิจัยได้น ามาใช้   คือ 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และน าไปแปลความหมายตามเกณฑ์ที่ปรับปรุงขึ้นของ Best, J.W. 
& Kahn, J (2006) ทีได้กล่าวมาข้างต้นมาใช้ 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียน
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี”   ผู้วิจัยได้
น าเสนอผลการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้ 
  ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียน    
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัด
เขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ, 
2520) 
  ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการท าแบบทดสอบก่อน
เรียน และหลังเรียนจากการใช้สื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี 
  ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยม-
ศึกษาปีที่ 5โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ที่มีต่อสื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การ
อ่านภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามจังหวัด
นนทบุรี 
  
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 
จังหวัดนนทบุรี  ในการหาผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยได้มีข้ันตอนในการท าดังต่อไปนี้ 
  1.1.1 ให้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 35 คน ศึกษาเนื้อหาจากสื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ ที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 3 หลังจากนั้นจึงท าแบบทดสอบท้าย
บทเรียน โดยจ านวนข้อของแบบทดสอบท้ายบทเรียนในแต่ละบทเรียนมีทั้งหมด 10 ข้อ หลังจากนั้นน า
คะแนนดังกล่าวมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละของคะแนน หลังจากนั้น
จึงจัดล าดับคะแนนเฉลี่ยของสื่อการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลแสดงในตารางที่ 7
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ตารางท่ี  7 ค่าคะแนนเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่าร้อยละ และล าดับคะแนนเฉลี่ยของ 
แบบฝึกหัดท้ายบทเรียนของสื่อการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ 

บทเรียนที่ ชื่อบทเรียน ค่าคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ ล าดับที่ 
1 Geographical 

Information in Brunei 
7.17 1.04 71.71 4 

2 Tourist Attraction  
in Malaysia 

7.46 0.85 74.57 1 

3 Tradition and Festival 
in Singapore 

7.34 1.03 73.43 3 

4 National food in Laos 7.43 1.04 74.29 2 
      

 จากตารางที่ 7 พบว่า แบบฝึกหัดท้ายบทเรียนของสื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษท่ีกลุ่มตัวอย่างที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดคือ บทเรียนที่ 3 สถานที่
ท่องเที่ยวในประเทศมาเลเซีย (Tourist Attraction in Malaysia) ได้ร้อยละ 74.57 ล าดับที่ 2 คือ 
บทเรียนที่ 4 อาหารประจ าชาติของประเทศลาว  (National food in Laos) ได้ร้อยละ 74.29 ล าดับที่ 3 
คือ บทเรียนที่ 3 ประเพณีและเทศกาลของประเทศลาว (National food in Laos) ได้ร้อยละ74.29 
และล าดับสุดท้ายคือ บทเรียนที่  1 ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของประเทศบรูไน ( Geographical 
Information in Brunei) ได้ร้อยละ 71.71 ซึ่งเป็นบทเรียนที่นักเรียนในกลุ่มตัวอย่างได้คะแนนน้อย
ที่สุด 
  1.1.2 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ โดยเปรียบเทียบผลการเรียนจากการท าแบบฝึกหัดในบทเรียน 
(E1) โดยน ามาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและร้อยละ และจากผลการเรียนหลังเรียนจากการ
ท าข้อสอบหลังเรียนจากการใช้สื่อการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ (E2) ซึ่งค่าทาง
สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ทั้งนี้ค่า E1 หมายถึงค่าร้อยละของคะแนนจากแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนทั้ง 4 
บทเรียนที่นักเรียนจ านวน 35 คนท าในระหว่างเรียน และค่า E2 หมายถึงร้อยละของคะแนน
แบบทดสอบหลังเรียนจากการใช้สื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่าน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนจ านวน 35 คน ซึ่งผลการวิเคราะห์จะปรากฏในตารางที่ 8    
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 ตารางที ่8 คะแนนจากการท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนจากการใช้สื่อการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษจ านวน 4 บทเรียน  
 และแบบทดสอบหลังเรียนจากการทดลองโดยกลุ่มตัวอย่างจ านวน 35 คน  

นักเรียน 
คนที่ 

คะแนนแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน รวม 
 

ร้อยละ คะแนน 
หลังเรียน 

รวม 

Geographical 
Information in 

Brunei  
(10 points) 

Tourist 
Attraction in 

Malaysia 
(10 points) 

Tradition and 
Festival in 
Singapore       
(10 points) 

National 
Food in Laos 
(10 points) 40 100 30 100 

1 8 6 8 8 30 78.95 27 90.0 
2 7 7 7 7 28 73.68 25 83.3 

3 9 8 7 7 31 81.58 26 86.7 
4 8 7 8 8 31 81.58 26 86.7 

5 8 8 7 9 32 84.21 25 83.3 

6 7 8 9 6 30 78.95 24 80.0 
7 7 8 8 8 31 81.58 27 90.0 

8 6 9 7 6 28 73.68 23 76.7 

9 7 7 6 7 27 71.05 24 80.0 
10 7 8 6 7 28 73.68 25 83.3 
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ตารางที ่8 คะแนนจากการท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนจากการใช้สื่อการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษจ านวน 4 บทเรียน  
และแบบทดสอบหลังเรียนจากการทดลองโดยกลุ่มตัวอย่างจ านวน 35 คน (ต่อ) 

นักเรียน 
คนที่ 

คะแนนแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน  
รวม 

 

 
ร้อยละ 

 
คะแนน 

หลังเรียน 

 
รวม Geographical 

Information 
in Brunei  

(10 points) 

Tourist 
Attraction in 

Malaysia 
(10 points) 

Tradition and 
Festival in 
Singapore       
(10 points) 

National 
Food in Laos 
(10 points) 40 100 60 100 

11 6 6 6 6 24 63.16 19 63.3 

2 6 7 8 9 30 78.95 20 66.7 
13 8 7 7 6 28 73.68 26 86.7 

14 9 8 7 7 31 81.58 24 80.0 

15 6 9 6 7 28 73.68 24 80.0 
16 8 7 8 8 31 81.58 23 76.7 

17 8 8 8 8 32 84.21 21 70.0 
18 8 7 9 7 31 81.58 21 70.0 

19 6 7 7 7 27 71.05 22 73.3 

20 7 6 7 7 27 71.05 24 80.0 
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ตารางที ่8 คะแนนจากการท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนจากการใช้สื่อการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษจ านวน 4 บทเรียน  
และแบบทดสอบหลังเรียนจากการทดลองโดยกลุ่มตัวอย่างจ านวน 35 คน (ต่อ) 

นักเรียน 
คนที่ 

คะแนนแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน  
รวม 

 

 
ร้อยละ 

 
คะแนน 

หลังเรียน 

 
รวม Geographical 

Information in 
Brunei  

(10 points) 

Tourist 
Attraction 
in Malaysia 
(10 points) 

Tradition and 
Festival in 
Singapore       
(10 points) 

National 
Food in Laos 
(10 points) 40 100 60 100 

21 6 8 8 6 28 73.68 22 73.3 
22 7 8 9 9 33 86.84 21 70.0 

23 8 7 7 8 30 78.95 24 80.0 
24 9 8 8 6 31 81.58 20 66.7 

25 7 8 6 7 28 73.68 24 80.0 

26 7 7 6 8 28 73.68 23 76.7 
27 7 9 8 8 32 84.21 21 70.0 

28 8 8 8 7 31 81.58 19 63.3 

29 5 7 6 6 24 63.16 18 60.0 
30 7 8 9 7 31 81.58 19 63.3 
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ตารางที ่8 คะแนนจากการท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนจากการใช้สื่อการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษจ านวน 4 บทเรียน  
และแบบทดสอบหลังเรียนจากการทดลองโดยกลุ่มตัวอย่างจ านวน 35 คน (ต่อ) 

นักเรียนคนที่ คะแนนแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน  
รวม 

 

 
ร้อยละ 

 
คะแนน 

หลังเรียน 

 
รวม Geographical 

Information in 
Brunei  

(10 points) 

Tourist 
Attraction 
in Malaysia 
(10 points) 

Tradition and 
Festival in 
Singapore       
(10 points) 

National 
Food in Laos 
(10 points) 40 100 60 100 

31 6 6 8 8 28 73.68 22 73.3 
32 5 8 6 9 28 73.68 21 70.0 

33 8 8 7 8 31 81.58 22 73.3 
34 7 7 9 10 33 86.84 26 86.7 

35 8 6 6 8 28 73.68 20 66.7 

รวม 251 261 257 260   798  
ร้อยละ 71.71 74.57 73.43 74.29  77.37  76.00 
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 จากตารางที่ 8 พบว่าผลรวมคะแนนจากการใช้สื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษทั้งหมด 4 บทเรียนของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 
77.37 และผลรวมของคะแนนจากการท าข้อสอบหลังเรียนจากการใช้สื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 76.00 ดังนั้นของประสิทธิภาพ
ของสื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ จึงมีค่าเท่ากับ 77.37/76.00 
ซึ่งมีประสิทธิภาพระดับดีที่ก าหนดไว้คือ 75/75 แสดงว่าผลจากการใช้สื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ มีประสิทธิภาพที่ยอมรับได้โดยอยู่ในระดับตามเกณฑ์ ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 

 1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้สื่อ
การสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ ในการพิสูจน์วัตถุประสงค์การวิจัย
ข้อที่ 2 คือ เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จากการใช้สื่อการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ มี
กระบวนการดังนี้ 
  1.2.1 ผู้วิจัยได้ให้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 35 คน ท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
จากการใช้สื่อการสอนเก่ียวกับอาเซียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษซึ่งมีคะแนนเต็ม 30 
คะแนน หลังจากนั้นจึงน าแบบฝึกหัดดังกล่าวมาให้คะแนน เพ่ือน ามาวิเคราะห์หาผลต่างของคะแนน 
ของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้สื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
การอ่านภาษาอังกฤษ ดังตารางที่  9 
 
ตารางท่ี 9  คะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสื่อการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การ
อ่านภาษาอังกฤษ และผลต่างของคะแนนในการทดสอบ 

นักเรียนคนที่ คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน ผลต่างของคะแนน 
1 12 27 15 
2 13 25 12 
3 8 26 18 
4 9 26 17 
5 14 25 11 
6 10 24 14 
7 18 27 9 
8 10 23 13 
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ตารางท่ี 9  ตารางแสดงคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสื่อการสอนเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ และผลต่างของคะแนนในการทดสอบ (ต่อ) 

นักเรียนคนที่ คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน ผลต่างของคะแนน 
9 10 24 14 
10 18 25 7 
11 11 19 8 
12 10 20 10 
13 13 26 13 
14 11 24 13 
15 12 24 12 
16 16 23 7 
17 12 21 9 
18 14 21 7 
19 12 19 7 
20 11 18 7 
21 12 19 7 
22 10 22 12 
23 12 22 10 
24 14 24 10 
25 10 22 12 
26 10 21 11 
27 8 24 16 
28 11 20 9 
29 11 24 13 
30 15 23 8 
31 11 22 11 
32 16 26 10 
33 14 20 6 
34 9 21 12 
35 9 21 12 
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 จากตารางที่ 9 พบว่า ผลการเรียนก่อนเรียนจากการใช้สื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษมีการพัฒนาขึ้นจากผลการเรียนหลังเรียนจากการใช้สื่อการสอน
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ  โดยมีค่าผลต่างจากคะแนนสูงสุดมีค่าเท่ากับ 16 และต่ าสุด
มีค่าเท่ากับ 6 
  1.2.2 ผู้วิจัยน าคะแนนที่ได้จากการสอบก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้สื่อการสอน
เกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 35 คน 
มาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการใช้สื่อการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ  โดยใช้สถิติ t-
test แบบ dependent โดยผลการวิเคราะห์มีดังนี้ 
 
ตารางที่ 10  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้สื่อการสอน
เกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ 
 

การทดสอบ คะแนนเต็ม �̅� S.D. T* df Sig 

ก่อนเรียน 30 11.88 2.56 21.02 34 0.000* 

หลังเรียน 30 22.80 2.48 

*มีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.01 

 

     

 จากตารางที่ 10 พบว่าค่าเฉลี่ยของผลการเรียนหลังเรียนจากการใช้สื่อการสอนเกี่ยวกับ
อาเซียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษมีค่าเท่ากับ 22.80 ซึ่งมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของผลการ
เรียนก่อนเรียนจากการใช้สื่อการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษที่มีค่าเท่ากับ 11.88 ค่า
ผลต่างเฉลี่ย �̅� ระหว่างผลการเรียนก่อนและหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 10.91 ค่าสถิติ t เท่ากับ 21.02 
แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนมีการพัฒนาขึ้นหลังจากเรียนด้วยสื่อการสอน
เกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้สื่อการสอน
เกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ เพ่ือเป็นการพิสูจน์วัตถุประสงค์การวิจัยใน
ข้อที่ 3  คือ  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 
ที่มีต่อการใช้สื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษโดยผู้วิจัยให้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 35 คน ท าแบบสอบถามความคิดเห็นดังกล่าว หลังจากท่ีนักเรียนท าข้อสอบหลังเรียน
เสร็จเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นน ามาหาค่าคะแนนเฉลี่ยในแต่ละข้อ และจึงน ามาหาค่าเฉลี่ยรวมในแต่ละ
หัวข้อ ต่อมาจึงน ามาหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งจะแสดงในตารางที่ 11 
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ตารางที ่11 ค่าคะแนนเฉลี่ย (�̅�) จากแบบสอบถามในแตล่ะข้อ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าล าดับที ่
และระดับคุณภาพ จากแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียน
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ 

 
ข้อค าถามในแบบสอบถามความเห็น (�̅�) (S.D.) ล าดับที่ ระดับ 

1. ด้านการออกแบบบทเรียน     

 1.1 ส่วนน าของบทเรียนช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 4.11 0.68 2 ดี 

 1.2 ความเหมาะสมของสีตัวอักษรและพ้ืนหลัง 4.09 0.85 5 ดี 

 1.3 ความเหมาะสมของภาพนิ่ง, สื่อมัลติมีเดีย และภาพ 
เคลื่อนไหวกับเนื้อหา 

4.00 0.84 7 ดี 

 1.4 ความเหมาะสมของแบบตัวอักษรและขนาดตัวอักษร 4.06 0.73 6 ดี 

 1.5 ความชัดเจนของตัวอักษร 4.00 0.80 7 ดี 

 1.6 ส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ 3.97 0.71 10 ดี 

 1.7 บทเรียนมีความยืดหยุน่สามารถ ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างผู้เรียน 

4.11 0.80 2 ดี 

 1.8 ความยาวในการน าเสนอแต่ละบทเรียนมีความเหมาะสม 4.11 0.76 2 ดี 

 1.9 บทเรียนสามารถถ่ายทอดเนื้อหาได้น่าสนใจ 4.00 0.80 7 ดี 

 1.10 ความสะดวกในการใช้ 4.23 0.77 1 ดี 

คะแนนเฉลี่ยรวมในแต่ละหัวข้อ 4.07 0.77  ดี 

2. ด้านเนื้อหาและการน าเสนอ     
 2.1 โครงสร้างเนื้อหาของบทเรียนมีความชัดเจน 4.09 0.78 6 ดี 

 2.2 ความสอดคล้องต่อวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 4.23 0.77 4 ดี 

 2.3 สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้ 4.23 0.73 4 ดี 

 2.4 ความเหมาะสมของสื่อการสอนในเรื่องของ 
ความยากง่ายของเนื้อหาส าหรับผู้เรียน 

4.30 0.72 1 ดี 

 2.5 ความเหมาะสมของจ านวนแบบฝึกหัด 4.29 0.75 3 ดี 

 2.6 ความชัดเจนของค าสั่ง 4.31 0.81 2 ดี 
คะแนนเฉลี่ยรวมในแต่ละหัวข้อ 4.26 0.76  ดี 
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ตารางที ่11 ค่าคะแนนเฉลี่ย (�̅�) จากแบบสอบถามในแตล่ะข้อ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าล าดับที ่
และระดับคุณภาพ จากแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียน
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ (ต่อ) 
 

ข้อค าถามในแบบสอบถามความเห็น (�̅�) (S.D.) ล าดับที่ ระดับ 

3. ข้ันตอนกิจกรรมการสอนโดยใช้สื่อการสอน     
 3.1 ขั้นตอนก่อนการสอนอ่าน (Pre-reading) สามารถ

กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจใจบทเรียน 
4.00 0.77 3 ดี 

 3.2 ขั้นตอนระหว่างการสอนอ่าน (While-reading) 
กิจกรรมระหว่างการอ่านสามารถน าศักยภาพของ
นักเรียนเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การอ่านมาใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 

4.11 0.76 2 ดี 

 3.3 ขั้นตอนหลังการอ่าน (Post-reading) มีกิจกรรม 
ท าให้นักเรียนได้บูรณาการความรู้วิชาอ่ืนๆ มาใช้กับ
วิชาภาษาอังกฤษ 

4.31 0.63 1 ดี 

คะแนนเฉลี่ยรวมในแต่ละหัวข้อ 4.14 0.72  ดี 

4. ด้านความพึงพอใจในการเรียนผ่านสื่อการสอน     
 4.1 สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษของ

นักเรียน 
4.31 0.68 4 ดี 

 4.2 สื่อการสอนดังกล่าวมีความสนุกและท้าทาย 4.37 0.84 1 ดี 

 4.3 ความพึงพอใจในการเรียนรู้จากสื่อการสอนดังกล่าว 4.34 0.73 2 ดี 

 4.4 ความพึงพอใจในภาครวม 4.34 0.59 2  

คะแนนเฉลี่ยรวมในแต่ละหัวข้อ 4.34 0.71  ดี 

     
 จากตารางที่ 11 พบว่า ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียน

เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยรวม สื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ย (�̅�) ทั้ง 4 ด้าน เท่ากับ 4.18 และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.75 จึงสามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีจาก
การศึกษาโดยใช้สื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ จาก
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การศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่าน
ภาษาอังกฤษทั้งหมด 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการออกแบบบทเรียน , ด้านเนื้อหาและการน าเสนอ, 
ขั้นตอนกิจกรรมการสอนโดยใช้สื่อการสอน และด้านความพึงพอใจในการเรียนผ่านสื่อการสอน สามารถ
สรุปผลได้ดังต่อไปนี้ 
 1. ด้านการออกแบบบทเรียน โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในด้านการออกแบบ

บทเรียนอยู่ในระดับดี (�̅� = 4.07, S.D. = 0.77) ซึ่งข้อที่มีคะแนนสูงสุดอันดับแรก ได้แก่ ข้อ 1.10 ความ

สะดวกในการใช้ (�̅� = 4.23, S.D. = 0.77) และล าดับรองลงมามีคะแนนเท่ากันทั้งหมด 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1.1 

ส่วนน าของบทเรียนช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน (�̅� = 4.11, S.D. = 0.68), ข้อ 1.7 บทเรียนมีความ

ยืดหยุ่นสามารถ ตอบสนองความแตกต่างระหว่างผู้เรียน (�̅� = 4.11, S.D. = 0.80) และ ข้อ 1.8 ความยาว

ในการน าเสนอแต่ละบทเรียนมีความเหมาะสม (�̅� = 4.11, S.D. = 0.76) ในขณะที่ข้อที่มีคะแนนที่มีคะแนน
เฉลี่ยน้อยที่สุดสองอันดับแรก โดยอันดับรองสุดท้ายมีคะแนนเท่ากัน 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1.3 ความเหมาะสม

ของภาพนิ่ง สื่อมัลติมีเดีย และภาพเคลื่อนไหวกับเนื้อหา (�̅� = 4.00, S.D. = 0.84) ข้อ 1.5 ความชัดเจนของ

ตัวอักษร (�̅� = 4.00, S.D. = 0.80) และข้อ 1.9 บทเรียนสามารถถ่ายทอดเนื้อหาได้น่าสนใจ (�̅� = 4.00, 

S.D. = 0.80) และอันดับสุดท้ายได้แก่ข้อ 1.6 ส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ (�̅� = 3.97, S.D. = 0.71) 
 2. ด้านเนื้อหาและการน าเสนอ โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในด้านเนื้อหาและ

การน าเสนออยู่ในระดับดี (�̅� = 4.26, S.D. = 0.76) ซึ่งข้อที่มีคะแนนสูงสุดอันดับแรก ได้แก่  ข้อ 2.6 

ความชัดเจนของค าสั่ง (�̅� = 4.30, S.D. = 0.81) อันดับที่ 2 ได้แก่ ข้อ 2.4 ความเหมาะสมของสื่อการ

สอนในเรื่องของ ความยากง่ายของเนื้อหาส าหรับผู้เรียน (�̅� = 4.31, S.D. = 0.72) ในขณะที่ข้อที่มี
คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดสองอันดับแรก โดยอันดับรองสุดท้าย มีคะแนนเท่ากัน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 2.2 ความ

สอดคล้องต่อวัตถุประสงค์การเรียนรู้ (�̅� = 4.23, S.D. = 0.77) และข้อ 2.3 สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ

การเรียนการสอนได้ (�̅� = 4.23,  S.D. = 0.73) และอันดับสุดท้ายได้แก่ ข้อ 2.1 โครงสร้างเนื้อหาของ

บทเรียนมีความชัดเจน (�̅� = 4.09, S.D. = 0.78) 
 3. ด้านขั้นตอนกิจกรรมการสอนโดยใช้สื่อการสอนโดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น

ในด้านดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ดี (�̅� = 4.14, S.D. = 0.72) ซึ่งข้อที่มีคะแนนสูงสุดอันดับแรกได้แก่ ข้อ 3.3 
ขั้นตอนหลังการอ่าน (Post-reading) มีกิจกรรมท าให้นักเรียนได้บูรณาการความรู้วิชาอ่ืนๆ มาใช้กับวิชา

ภาษาอังกฤษ (�̅� = 4.31, S.D. = 0.63)    ในขณะที่อันดับสุดท้าย  ได้แก่  ข้อ 3.1 ขั้นตอนก่อนการสอน

อ่าน (Pre-reading) สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจใจบทเรียน (�̅� = 4.00, S.D. = 0.77) 
 4. ด้านความพึงพอใจในการเรียนผ่านสื่อการสอน โดยภายรวมกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น

ในด้านดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ดี (�̅� = 4.34, S.D. = 0.71) ซึ่งข้อที่มีคะแนนสูงสุดอันดับแรก ได้แก่ ข้อ 4.2 
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สื่อการสอนดังกล่าวมีความสนุกและท้าทาย (�̅� = 4.37, S.D. = 0.84) ในขณะที่ข้อที่มีคะแนนน้อยที่สุด

ได้แก่ ข้อ 4.1 สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน (�̅� = 4.31, S.D. = 0.68) 
 จากการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 
ทั้ง 4 ด้านพบว่า พบว่า ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ด้านความพึงพอใจในการเรียนผ่านสื่อการ

สอน (�̅� = 4.34, S.D. = 0.75), ด้านเนื้อหาและการน าเสนอ (�̅� = 4.26, S.D. = 0.76) ด้านขั้นตอน

กิจกรรมการสอนโดยใช้สื่อการสอน (�̅� = 4.14, S.D. = 0.72) และด้านการออกแบบบทเรียน (�̅� = 
4.07, S.D. = 0.77) ตามล าดับ สรุปได้ว่า ความคิดเห็นโดยรวมต่อสื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.16 ซึ่งหมายความว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นที่ดีต่อสื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานในการวิจัย
ข้อที่ 3   
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บทที่ 5 
การสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียน
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขมา-
ภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี”  เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือหาประสิทธิภาพของ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การ
อ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี 
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ, 2520) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ในการท าแบบทดสอบก่อนเรียน และ หลังเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขมา
ภิรตาราม จากการใช้สื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ  ส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี และเพ่ือศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ที่มีต่อสื่อการสอนเกี่ยวกับ
อาเซียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
วัดเขมาภิรตารามจังหวัดนนทบุรี ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ห้อง 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม  ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559 จ านวน 35 คน ที่เรียนในวิชา 
อ32102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
 1. เครื่องมือเพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอน 

    1.1 สื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษของ
นักเรียนและด้านประโยชน์ที่ได้รับ จ านวน 15 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตรส่วนประมาณค่าให้เลือก 5 
ระดับความคิดเห็นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จ านวน 4 บทเรียน โดย
บทเรียนที่สร้างขึ้นดังกล่าวมีประสิทธิภาพเท่ากับ 77.37/76.00 ซึ่งบทเรียนเหล่านี้มีประสิทธิภาพที่
ยอมรับได้โดยมีระดับดีที่ก าหนดไว้ คือ 75/75 
 2. เครื่องมือประเมินสื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ 

75 
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  2.1 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้สื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย ข้อสอบปรนัยจ านวน 30 ข้อ การทดสอบใช้เวลา 
30 นาท ี
  2.2 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการใช้สื่อการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่าน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ซึ่งแบบสอบถาม
ดังกล่าวจะเป็นลักษณะเป็นมาตราส่วนแบบประมาณอ้างอิงมาจาก Best, J.W. & Kahn, J (2006) มี
ทั้งหมด 5 ระดับความคิดเห็น ได้แก่ ดีมาก, ดี, ปานกลาง, พอใช้, ต้องปรับปรุง ซึ่งแบบสอบถามความ
คิดเห็นแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบบทเรียน, ด้านเนื้อหาและการน าเสนอ, ขั้นตอน
กิจกรรมการสอนโดยใช้สื่อการสอน และด้านความพึงพอใจในการใช้สื่อการสอน 
 
การด าเนินการทดลอง 
 ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการทดลองใช้เครื่องมือด้วยตนเองกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ห้อง 5  โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จ านวน 35 คน ที่ได้เรียนในรายวิชา  
อ32102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 การวิจัยในครั้งนี้ใช้เวลาทดลอง
ประมาณ 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 1 คาบเรียน รวมทั้งสิ้น 10 คาบเรียน (1 คาบเรียน เท่ากับ 
50 นาที) ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยเวลาศึกษาแบ่งเป็น 
การท าข้อสอบก่อนเรียน(Pre-test) 1 คาบเรียน แบ่งเป็นการท าข้อสอบก่อนเรียน 30 นาที และอธิบาย
วิธีการใช้สื่อการสอน 20 นาที) ต่อมาจึงเริ่มการเรียนโดยใช้สื่อการสอน บทละ 2 คาบเรียน รวม 8 คาบเรียน 
และปิดท้ายด้วย การท าข้อสอบหลังเรียน (Post-test) 1 คาบเรียน แบ่งเป็น การท าข้อสอบหลังเรียน 
30 นาท ีและการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อสื่อการสอนอีก 20 นาที 

 ในบทเรียนจะแบ่งขั้นตอนของการสอนออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่  ขั้นก่อนการอ่าน เป็นขั้น
การเตรียมตัวเพ่ือท าให้การอ่านราบรื่น โดยจะเน้นไปทางการจูงใจให้ผู้อ่านรู้สึกสนุกกับบทเรียน ซึ่งวิธีจูง
ใจเพื่อให้นักเรียนสนใจในบทเรียน ที่ผู้วิจัยได้น ามาใช้ ได้แก่ การจับคู่รูปภาพ, การฟัง video clip และ
การชม video clip และจึงน าเข้าสู่ ส่วนของค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่นักเรียนต้องเรียน ซึ่งค าศัพท์ที่
นักเรียนต้องน าไปใช้ในการอ่าน การเรียนค าศัพท์ก่อนเข้าสู่ขั้นระหว่างการอ่าน ท าให้นักเรียนรู้ค าศัพท์
ได้มากขึ้นและสามารถอ่านได้อย่างราบรื่น ขั้นต่อมาคือ ขั้นระหว่างการอ่าน ในขั้นนี้นักเรียนจะได้อ่าน
เนื้อหาสั้นๆ  ในบทเรียนที่เป็นสื่อการสอน และตอบค าถามลงไปในใบงาน ขั้นตอนสุดท้ายเป็นขั้นหลัง
การอ่านจะเป็นขั้นตอนที่เป็นการน าผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษเข้ามาใช้ในบทเรียน และมีการท า
แบบทดสอบท้ายบทเรียน บทเรียนละ 10 ข้อ 

 ก่อนการทดลองใช้สื่อการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยให้นักเรียน
ท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยข้อสอบเป็นแบบปรนัย (Multiple choices) จ านวน 30 ข้อ 
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คะแนนรวม 30 คะแนน ซึ่งเวลาในการท าแบบทดสอบเป็นเวลา 30 นาที จากนั้นผู้วิจัยจึงอธิบาย
วิธีการใช้สื่อการสอน วิธีการเรียน และข้อตกลงต่างๆ  ระหว่างการเรียนด้วยสื่อการสอนเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ 
 ขั้นระหว่างการทดลองจัดการเรียนการสอนด้วยการใช้สื่อการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์      
การอ่านภาษาอังกฤษ  ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมีจ านวน 4 บทเรียน  ได้แก่ บทเรียนที่ 1 Geographical 
Information in Brunei,  บทเรียนที่ 2 Tourist Attraction in Malaysia, บทเรียนที่ 3 Tradition and 
Festival in Singapore และ บทเรียนที่ 4 National Food in Laos ซึ่งบทเรียนดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่ง
ของรายวิชา อ32102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 ขั้นตอนสุดท้ายเป็นขั้นหลังการอ่านจะเป็นขั้นตอนที่จะประเมินว่านักเรียนมีความรู้จากที่ได้
เรียนอย่างไร โดยจะเป็นกิจกรรมที่เสริมทักษะการอ่าน และบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และมี
การท าแบบทดสอบท้ายบทเรียน บทเรียนละ 10 ข้อ 
 เมื่อนักเรียนศึกษาด้วยสื่อการสอนในหัวข้อประชมคมอาเซียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่าน
ภาษาอังกฤษแล้ว ผู้วิจัยจึงให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) ซึ่งเป็นแบบทดสอบฉบับ
เดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน โดยเป็นข้อสอบแบบปรนัย (Multiple choices) จ านวน 30 ข้อ รวม 
30 คะแนน ใช้เวลาในการท าทั้งสิ้น 30 นาที 
 หลังจากนั้นผู้วิจัยได้น าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) มาตรวจให้คะแนน โดยข้อสอบ
แบบปรนัย (Multiple choices) เกณฑ์ในการตรวจคือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดหรือไม่ตอบ ได้ 0 
คะแนน ต่อมาผู้วิจัยจะน าคะแนนจากแบบฝึกหัดประจ าบทเรียนทั้ง 4 บทเรียน (E1) และแบบทดสอบ
หลังเรียนโดยใช้สื่อการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ (E2) มาตรวจให้คะแนน โดยค่า 
(E1) หมายถึง ค่าร้อยละของคะแนนแบบฝึกหัดประจ าบทเรียน จ านวน 4 กิจกรรม ของนักเรียนจ านวน 
35 คนรวมกัน ในขณะที่ (E2) หมายถึง ค่าร้อยละของคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนโดยใช้สื่อการสอน
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนจ านวน 35 คนรวมกัน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 1. สื่อการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม   มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 77.37/76.00   ซึ่งมี
ประสิทธิภาพระดับดีที่ก าหนดไว้คือ 75/75 แสดงว่าสื่อการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่าน
ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม มีประสิทธิภาพที่
ตามเกณฑ ์
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 2. ผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนมีการพัฒนาขึ้นหลังจากเรียนด้วยสื่อการ
สอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัด
เขมาภิรตาราม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 3. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5  โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม มีความเห็นต่อสื่อ
การสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับดี 
 
การอภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล จะสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. ผลการวิจัยในข้อที่ 1 สื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 
77.37/76.00 ซึ่งมีประสิทธิภาพระดับดีที่ก าหนดไว้คือ 75/75 อาจจะมีสาเหตุดังต่อไปนี้ 
  1.1 การออกแบบสื่อการสอน มีการออกแบบอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
ตามล าดับ โดยเริ่มจากขั้นก่อนการอ่าน (Pre-Reading) เป็นขั้นที่ครูผู้สอนต้องกระตุ้นให้นักเรียนเกิด
ความสนใจในการเรียน ดังนั้นจึงมีการน าสื่อต่างๆเข้ามาใช้ในการออกแบบ ได้แก่ วีดีโอ, รูปภาพ และยัง
มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสื่อดังกล่าวเช่น  ถ้าน าวีดีโอมาใช้ในการสอน จะมีการถามค าถามเกี่ยวกับการชม
วีดีโอนั้นๆ สิ่งเหล่านี้สามารถกระตุ้นความสนใจของนักเรียน หลังจากนั้นจึงสอนค าศัพท์ที่มีในเนื้อเรื่อง
ของสื่อการสอน เพ่ือท าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่อ่านได้ดีขึ้น และจึงเข้าสู่ขั้นระหว่างการอ่าน (While-
Reading) โดยในขั้นนี้นักเรียนจะได้อ่านเนื้อเรื่องผ่านสื่อการสอน และจึงตอบค าถามลงไปในใบงาน 
ขั้นตอนสุดท้ายคือ ขั้นหลังการอ่าน (Post-Reading) และจึงให้นักเรียนท าแบบทดสอบท้ายบทเรียน ซึ่ง
มีบทเรียนละ 10 ข้อ ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวได้สอดคล้องกับ Murdoch (1986) ที่ได้กล่าวว่า การสอนอ่าน
แบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน  ได้แก่ 1) การถามก่อนการอ่าน 2) การท าความเข้าใจค าศัพท์ 3) การอ่านเนื้อ
เรื่อง 4) การท าความเข้าใจเนื้อเรื่อง 5) การถ่ายโอนความรู้ในแบบอ่ืน 6) การท าแบบฝึกหัด และ 7) การ
ประเมินผลเนื้อเรื่อง และ Toprak (2009) ได้กล่าวว่า ขั้นตอนการอ่านประกอบด้วย ขั้นก่อนการอ่าน จะ
เป็นขั้นที่นักเรียนจะได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะอ่านเนื้อเรื่อง ขั้นระหว่างการอ่าน จะเป็นขั้นที่
นักเรียนได้อ่านเนื้อเรื่องโดยน าทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจมาใช้และขั้นหลังการอ่าน จึงเป็นขั้นที่
นักเรียนจะได้ตรวจสอบความเข้าใจที่มีต่อเนื้อเรื่อง 

1.2 เนื้อหาในสื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่าน ทั้ง 4 บทเรียน 
เนื่องจากแนวเรื่องทั้งหมด 4 แนวเรื่องได้แก่ ข้อมูลทางด้านภูมิศาสตร์ (Geographical Information) 
สถานที่ท่องเที่ยว (Tourist Attraction) ประเพณีและเทศกาล (Tradition and Festival) และอาหารประจ า
ชาติ (National Food) โดยแนวเรื่องดังกล่าวได้มาจากการวิเคราะห์จาก 3 แหล่งที่มา ได้แก่ กรอบ
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มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสภายุโรป (CEFR) (Council of Europe, 
2006) และ Threshold 1990 (Council of Europe, 1998) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) และข้อมูลหลักสูตรอาเซียน หรือ ASEAN Curriculum 
Sourcebook (ASEAN, 2012) เพ่ือให้ได้แนวเรื่องและหัวเรื่องที่เหมาะสมส าหรับการท าสื่อการสอน  
และจึงน าแหล่งข้อมูลดังกล่าว ไปเข้ากระบวนการคัดเลือกหัวข้อ ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์แนวเรื่องดังกล่าว
โดยเลือกจากหัวข้อที่มีความสัมพันธ์ที่สุด และน ามาสังเคราะห์ออกมาเป็นสื่อการสอนเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษทั้ง  4 บทเรียน  และจัดท าเป็นตารางก าหนดเนื้อหา แล้วจึงให้
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาได้ตรวจสอบความสัมพันธ์ของเนื้อหาและวัตถุประสงค์ จึงท าให้ได้แนวเรื่องที่
เหมาะสมในการท าสื่อการสอนดังกล่าว 
  1.3 คะแนนของนักเรียนจากการท าแบบทดสอบท้ายบทเรียน มากกว่าคะแนนจากการ
ท าแบบทดสอบหลังเรียนจากการใช้สื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านโดยมีค่า
ประสิทธิภาพอยู่ที่ 77.37/76.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 ที่ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ 
(2520) ได้กล่าวไว้ เนื่องจากข้อสอบมีการออกแบบตรงตามวัตถุประสงค์ของบทเรียน โดยมีการออกแบบ
จากตารางก าหนดเนื้อหาการสอบ และตารางก าหนดเนื้อหาการเรียนรู้ และจึงออกแบบข้อสอบ แล้วจึง
น าไปทดลองกับนักเรียนในขั้นทดลองก่อนการสอน โดยมีการปรับปรุงข้อสอบที่ไม่เหมาะสม จึงได้
ข้อสอบที่มีการออกแบบได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของบทเรียน 
  1.4 กลุ่มตัวอย่างท าคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบท้ายบทเรียน ในบทเรียนที่ 2 
สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศมาเลเซีย (Tourist Attraction in Malaysia) ได้คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศมาเลเซีย ที่น ามาใช้ในบทเรียน เป็นสถานที่ที่นักเรียนมี
ความคุ้นเคย อาจจะได้เห็นตามสื่อต่างๆ  ท าให้นักเรียนสามารถประยุกต์น าเอาความรู้ภูมิหลัง 
(Background Knowledge) มาปรับใช้ในการเรียนรู้ ซึ่งการที่นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยดังกล่าวนั้น แสดง
ให้เห็นว่านักเรียนได้มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Abdi (2013) ที่ได้พัฒนาสื่อการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษ และพบว่า กลุ่ม
ทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษพัฒนาขึ้น เนื่องมาจากมีการน าเอาสื่อการสอนมาใช้
แทนสื่อสิ่งพิมพ์ปกต ิ
   2. ผลการวิจัยในข้อที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษมีการพัฒนาที่สูงขึ้นหลังจากเรียน
ด้วยสื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนระดับมัธยม-
ศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม อาจจะมีสาเหตุดังต่อไปนี้ 
  2.1 สื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ   มีการ
ออกแบบโดยมีองค์ประกอบที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ โดยเริ่มจากการออกแบบหัวข้อเรื่องและหน้าปก
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ที่มีความน่าสนใจ โดยการน าเรื่องสีมาใช้ในพ้ืนหลัง และการเขียนหัวข้อเรื่องที่มีขนาดใหญ่ เพ่ือดึงความ
สนใจของนักเรียน การใส่รูปภาพลงไปในสื่อการสอน ท าให้สื่อดังกล่าวมีความน่าสนใจเช่นกัน นอกจากนี้
การใส่สารบัญในสื่อการสอน จะแสดงหน้าสารบัญแบบรูปภาพ เมื่อนักเรียนเปิดสื่อการสอน จะสามารถ
เลือกได้ว่าจะศึกษาเนื้อหาใด ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่ง หากนักเรียนได้เรียนเนื้อหายังไม่หมด และต้องการ
มาเรียนเนื้อหาเพ่ิม ก็สามารถเข้าไปเรียนเพ่ิมได้ที่ สารบัญที่เป็นรูปภาพ ซึ่งการออกแบบสื่อการสอน
ดังกล่าวได้เป็นไปตามที่ Vanghan (2012) ที่ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของสื่อการสอนออกเป็น 8 ประการ 
ดังนี้ 1) หัวข้อที่ใช้ในการสอนต้องน่าสนใจ 2) รูปภาพในหน้าปกต้องเก่ียวกับเนื้อเรื่อง 3) หัวเรื่องและ
ค าสั่ง 4) หน้าแสดงรายชื่อผู้แต่ง 5) สารบัญ 6) หน้าแสดงหัวข้อเรื่อง 7) รูปภาพในการท าสื่อการสอน 
และ 8) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือให้นักเรียนสามารถไปหาความรู้เพ่ิมเติมได้ 
  2.2 สื่อการสอนเก่ียวกับอาเซียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ ส่งเสริม
การเรียนรู้โดยน าเอาเค้าโครงความรู้เดิม เนื่องจากในขั้นก่อนการสอนได้มีการน าเสนอสื่อหลายๆ  อย่าง
เพ่ือให้นักเรียนนึกความหมายออก เช่น การใช้รูปภาพ และถามนักเรียนเกี่ยวกับรูปภาพ หรือการใช้วีดีโอ 
เพ่ือท าให้นักเรียนได้มีการน าเอาเค้าโครงความรู้เดิมมาใช้ หากใช้เค้าโครงความรู้เดิมหลายๆ ครั้ง จะท า
ให้นักเรียนเกิดความช านาญ และจึงให้นักเรียนได้ท าตอบค าถามเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนได้ดูในข้างต้น ซึ่ง
สอดคล้องกับ การน าเอาทฤษฎีเค้าโครงความรู้เดิม และทฤษฎีการอ่านแบบ top-down ที่ได้กล่าวว่า 
นักเรียนจะต้องอ่านหรือฟังเนื้อหาดังกล่าว และใช้เค้าโครงความรู้เดิมในการศึกษาเนื้อหาก่อน ในที่นี้คือ 
การที่นักเรียนได้ท าการตอบค าถามจากการดูรูปภาพและวีดีโอ หลังจากนั้น จึงให้นักเรียนได้
ท าการศึกษาค าศัพท์ที่ปรากฏในเนื้อเรื่อง และท าการอ่านเนื้อเรื่อง ต่อมาจึงท าการตอบค าถามจากเนื้อ
เรื่อง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการอ่านแบบ bottom-up ตามที่ Pearson (2017) ได้กล่าวว่า ทฤษฎีการ
อ่านแบบ bottom-up เป็นการอ่านจากการเรียนรู้องค์ประกอบย่อยๆ ไปถึงองค์ประกอบใหญ่ เช่น การ
เรียนรู้ค าศัพท์ก่อนไปถึงการอ่านเนื้อเรื่อง จะท าให้เกิดการพัฒนาการอ่าน หากมีการฝึกฝนเป็นประจ า 

2.3 การจัดท าแบบทดสอบหลังเรียนจากการใช้สื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ เป็นอย่างมีระบบ ได้เริ่มจากการศึกษาแนวทางการสร้างแบบทดสอบ 
และจึงมาศึกษาวัตถุประสงค์ของบทเรียน ให้ครอบคลุมกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ แล้วจึงให้ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านเนื้อหาการสอนภาษาอังกฤษได้ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา และความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และจึงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ หลังจากนั้นน าแบบทดสอบที่ได้ไปทดลองกับ
นักเรียนในขั้นทดลองรายบุคคล จ านวน 3 คน และนักเรียนในขั้นทดลองรายกลุ่มย่อยจ านวน 9 คน จึงมา
หาคุณภาพของข้อสอบได้ ค่าความยากง่ายของข้อสอบ (p) ค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบ (r) และจึงมา
พิจารณาเลือกข้อสอบเป็นรายข้อ โดยพิจารณาจากความยากง่ายของข้อสอบต้องมีค่า 0.20-0.80 และค่า
อ านาจจ าแนกต้องมีค่าตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไป จึงได้แบบทดสอบหลังเรียนจากการใช้สื่อการสอนไว้ใช้ในการ
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ทดลองจ านวน 30 ข้อ การจัดท าแบบทดสอบหลังเรียนจากการใช้สื่อการสอนเป็นส่วนหนึ่งของการวัดผล
แบบเป็นทางการ ตามท่ี วิสาข์ จัติวัตร์ (2543) ได้กล่าวว่า การทดสอบแบบทางการ คือ การทดสอบที่
ออกแบบมาใช้กับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์แตกต่างกัน เพ่ือสังเกตว่านักเรียนจะสามารถท าข้อสอบได้ตรง
ตามเกณฑ์ได้เพียงใด โดยข้อสอบจะมีการแบ่งหัวข้อการท าข้อสอบเป็นเกณฑ์ที่แตกต่างกัน 
 3. จากผลการวิจัยในข้อที่ 3 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อการสอนเกี่ยวกับ
อาเซียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัด
เขมาภิรตาราม ทั้ง 4 บทเรียน อยู่ในระดับดี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 
  3.1 สื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่าน  เป็นเทคโนโลยีที่แปลก
ใหม่ที่น ามาใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งแต่เดิมนักเรียนอาจจะเรียนโดยใช้หนังสือและกระดานด า การน า
สื่อการสอนเข้ามาท าให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น 
  3.2 สื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่าน  ท าให้เกิดบรรยากาศการ
เรียนรู้ที่ไม่เคร่งเครียด กล่าวคือ นักเรียนจะได้เรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนผ่านคอมพิวเตอร์ โดยสามารถ
ปรึกษากับเพ่ือนในชั้นเรียนได้ ท าให้บรรยากาศการเรียนรู้มีความผ่อนคลาย ไม่เคร่งเครียด 
  3.3 เนื้อหาเกี่ยวกับอาเซียน เป็นเนื้อหาที่ได้รับความสนใจในปัจจุบัน ท าให้นักเรียนเกิด
ความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น เนื่องจากเป็นเนื้อหาที่แปลกใหม่ ท าให้นักเรียนได้รู้รายละเอียด
เกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการใช้สื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่าน ผู้วิจัยจึงได้เสนอ
วิธีการแก้ไขที่เป็นประโยชน์เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสื่อการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่าน
ภาษาอังกฤษ และข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาสื่อการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ 
 1. หาสื่อที่ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจเพ่ิมเติม เช่น การใส่ภาพสามมิติ และการ
ให้ครูต่างชาติอ่านเนื้อเรื่อง และน าใส่โปรแกรม เพ่ือให้นักเรียนเปิดฟัง และยังได้ฝึกการอ่านเช่นกัน 
 2. ในส่วนของการสอนค าศัพท์ และในขั้นการอ่าน อาจจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์
ที่น่าสนใจ เช่น การสอนค าศัพท์ “skybridge” ให้เชื่อมโยงไปยังแหล่งความรู้เพ่ิมเติมของค าดังกล่าว 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรน าสื่อการสอนไปใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านอื่น  เช่น   ผลสัมฤทธิ์การพูด   
ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการคิดวิเคราะห์ 
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 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านของกลุ่มนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อการสอน
เกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่าน และกลุ่มนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีปกติ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
รายช่ือผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ 
 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

1. อาจารย์อุไรวรรณ สอนแสง 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหา 
 

2. อาจารย์มธุรส ลีราช 
ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ 
 

3. อาจารย์สยุมพร บัวบุศย์ 
ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวัดและประเมินผล 
 

4. Mr. Ryan Sarmiento 
ครูต่างชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษา 
 

5. Mr. Foabeh Peter Ajonghaoh 
ครูต่างชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษา 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือเชิญผู้ตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย และหนังสือขอทดลองเครื่องมือวิจัย 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือตอบรับและขอเชิญน าเสนอผลงานวิจัย 
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ภาคผนวก ง 
ตารางท่ี 12 แสดงเนื้อหาส าหรับการสอนโดยใช้สื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียน 

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ 
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ตารางท่ี 12 แสดงเนื้อหาส าหรับการสอนโดยใช้สื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ 

Unit Functions/Language 
Components 

Theme Lesson Objectives Main Activities 
(In Classroom) 

 Evaluation 

1 
Brunei 

Function 
- Giving Information 
  Language  
  Components 
- Vocabulary 
  - Geographical words 
- Grammar 
   - Present Simple  
     Tense 
- Sub-skill 
    - Reading : 
Summarizing 

Geographical 
information 

- To watch video clip  
  about geographical  
  information in Brunei 
- To answer the 
meaning 
   of vocabulary 
- To read the passage  
  about geographical  
  information in Brunei 
- To answer the  
  questions from 
passage 
- To find more  
  information then 
make  
  it in the chart 

- Answering the  
  questions about 
video  
  clip 
- Asking friends to find  
  the meaning of the  
  words 
- Writing down the  
  important points of  
  this passage 
- Answering the  
  questions then 
writing  
  down the answer on  
  the worksheet 
- Finding more  
  information then  
  make it in the chart 
- Doing the test after  
  Studying 

 - Doing the test  
  after studying 

       104
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ตารางท่ี 12 แสดงเนื้อหาส าหรับการสอนโดยใช้สื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ (ต่อ)  

 

 

Unit Functions/Language 
Components 

Theme Lesson Objectives Main Activities 
(In Classroom) 

Evaluation 

2 
Malaysia 

Function 
- Describing Information 
  Language Components 
- Vocabulary 
  - Place 
- Grammar 
   - Present Simple 
     Tense 
    (passive voice) 
- Sub-skill 
    - Reading : Inferring  

Tourist 
attraction 

- To guess the name of 
  tourist attraction from 
  pictures 
- To identify meaning of 
  vocabulary from the  
  clues 
- To look up the passage 
  about tourist attraction 
  in Malaysia 
- To answer the  
  questions from passage 
- To give opinion from  
  the sentence given 

- Guessing the name of  
  this tourist attraction 
- Answer the meaning of  
  vocabulary 
- Doing short-note the  
  important points of this 
  passage 
- Answering the  
  questions then writing  
  down the answer on  
  the worksheet 
- Give opinion from the  
  sentences given 
- Doing the test after  
   Studying 

- Doing the test  
  after studying 
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ตารางท่ี 12 แสดงเนื้อหาส าหรับการสอนโดยใช้สื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ (ต่อ)  

 

 

Unit Functions/Language 
Components 

Theme Lesson Objectives Main Activities 
(In Classroom) 

Evaluation 

3 
Singapore 

Function 
- Giving the Information 
  Language Components  
- Vocabulary 
  - Tradition 
- Sub-skill 
    - Reading : 
      Comparing and  
      Contrasting 

Festival and 
Tradition 

- To answer the  
  question from video 
  clip 
- To identify meaning of 
   vocabulary from the  
  clues 
- To look up the passage 
  about tradition in 
   Singapore 
- To answer the 
  questions from passage 
- To compare and  
  contrast Singapore’s  
  tradition to Thailand’s  
  tradition 

- Answering the  
  questions from  
  video clip 
- Identify the meaning of  
  vocabulary 
- Doing short-note the 
  important points of this 
  passage 
- writing down the 
  answer on the  
  worksheet 
- Comparing and  
  contrasting between  
  Singapore’s tradition to 
  Thailand’s tradition 
- Doing the test after  
  studying 

- Doing the test 
  after studying 
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ตารางท่ี 12 แสดงเนื้อหาส าหรับการสอนโดยใช้สื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ (ต่อ)  

 
 

Unit Functions/Language 
Components 

Theme Lesson Objectives Main Activities 
(In Classroom) 

Evaluation  

4 
Laos 

Function 
- Giving the 
Information 
  Language 
Components  
- Vocabulary 
  - Food 
- Grammar 
   - Present Simple  
    Tense and Past  
    Tense 
- Sub-skill 
    - Reading : Finding  
      main idea,  
     supporting detail 

National 
food 

- To answer the name of 
   food from pictures 
- To recognize meaning  
  of vocabulary from the  
  clues 
- To look up the passage 
   about national food of 
   Laos 
- To answer the  
  questions from passage 
- To find the main idea  
  of the lesson 

- Answering the  
  questions from  
  video clip 
- Identify the meaning of 
  vocabulary 
- Doing short-note the 
  important points of this  
  passage 
- writing down the  
  answer on the  
  worksheet 
- Doing the test after  
  studying 

- Doing the test 
  after studying 
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ภาคผนวก จ 
แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของจุดประสงค์การ

เรียนรู้และกิจกรรมการสอน ส าหรับสื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่าน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 
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ตารางท่ี 13 แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ของจุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมการสอน ส าหรับสื่อการสอน
เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 
 
แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ของจุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมการสอน ส าหรับสื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียน
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 
 ค าชี้แจง  จงท าเครื่องหมาย  ลงในช่องความเห็น 
   เกณฑ์การประเมิน ได้แก่ 
    -1  หมายถึง  จุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมการสอนไม่สัมพันธ์กัน 
    0 หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าจุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมการสอนมีความสัมพันธ์กัน 
    1  หมายถึง  จุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมการสอนมีความสัมพันธ์กัน 
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Unit Functions/Language 
Components 

Theme Lesson Objectives Main Activities 
(In Classroom) 

Comment 
-1 0 1 

1 
Brunei 

Function 
- Giving Information 
  Language  
  Components 
- Vocabulary 
  - Geographical words 
- Grammar 
   - Present Simple 
     Tense 
- Sub-skill 
    - Reading : 
      Summarizing 

Geographical 
Information 

- To watch video clip about  
  geographical information in  
  Brunei 

- Answering the  
  questions about  
  video clip 

   

- To answer the meaning of  
  vocabulary 
 

- Asking friends to 
  find the meaning  
  of the words 

   

- To read the passage about  
  geographical information in  
   Brunei 

- Writing down the 
  important points  
  of this passage 

   

- To answer the questions  
  from passage 
 

- Answering the  
  questions then  
  writing down the  
  answer on the 
  worksheet 

   

- To find more information  
  then make it in the chart 

- Finding more  
  information then  
  make it in the chart 
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Unit Functions/Language 
Components 

Theme Lesson Objectives Main Activities 
(In Classroom) 

Comment 
-1 0 1 

2 

Malaysia 

Function 
- Describing Information 
  Language Components 
- Vocabulary 
  - Place 
- Grammar 
   - Present Simple 
    Tense 
    (passive voice) 
- Sub-skill 
    - Reading : Inferring 

 

Tourist 
attraction 

- To guess the name of  
  tourist attraction from  

  pictures 

- Guessing the name 
  of this tourist  

  attraction 

   

- To identify meaning of  

  vocabulary from the clues 

- Answering the  
  meaning of  

  vocabulary 

   

- To look up the passage  
  about tourist attraction in  

  Malaysia 

- Doing short-note  
  the important 

  points of this passage 

   

- To answer the questions  
  from passage 

 

- Answering the  
  questions then  
  writing down the  
  answer on the  

  worksheet 

   

- To give opinion from the 
sentence given 

- give opinion from 

  the sentences  given 
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Unit Functions/Language 
Components 

Theme Lesson Objectives Main Activities 
(In Classroom) 

Comment 
-1 0 1 

3 
Singapore 

Function 
- Giving the 
Information 
Language  
Components 
- Vocabulary 
  - Tradition 
- Grammar 
   - Present Simple 
Tense and Past Tense 
- Sub-skill 
    - Reading : 
Comparing and 
Contrasting 

Festival and 
Tradition 

- To answer the question 
  from video clip 

- Answering the  
  questions from 
  video clip 

   

- To identify meaning of  
  vocabulary from the clues 

- Identifying the  
  meaning of  
  vocabulary 

   

- To look up the passage  
  about tradition in Singapore 
 

- Doing short-note  
  the important  
  points of this  
  passage 

   

- To answer the questions 
  from passage 
 

- writing down the  
  answer on the 
  worksheet 

   

- To compare and  
  contrast Singapore’s  
  tradition to Thailand’s 
  tradition 

- Comparing and  
  contrasting between 
  Singapore’s tradition 
  to Thailand’s  
  tradition 
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Unit Functions/Language 
Components 

Theme Lesson Objectives Main Activities 
(In Classroom) 

Comment 
-1 0 1 

4 

Laos 

Function 
- Giving the Information 
  Language Components 
- Vocabulary 
  - Food 
- Grammar 
   - Present Simple  
     Tense and Past  
     Tense 
- Sub-skill 
    - Reading : Finding  
      main idea,  

      supporting detail 

National 
food 

- To answer the name of  
  food from pictures 
 

- Answering the  
  questions from  
  video clip 

   

- To recognize meaning of  
  vocabulary from the clues 

- Identify the meaning 
  of vocabulary 

   

- To look up the passage  
  about national food of  
  Laos 

- Doing short-note  
  the important points 
  of this passage 

   

- To answer the questions  
  from passage 

- writing down the  
  answer on the  
  worksheet 

   

- To find the main idea of  
  the lesson 

- Writing the main 
  idea of the  
  passage to the  
  worksheet 
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Part 2: Instructional Materials 
 

Unit Content of Evaluation Description Comment 
-1 0 1 

Unit 1 Design of Lesson 1. Are the colors of letters and background suitable to 
students’ learning? 

   

2. Are the fonts and size of letters clear enough for learning?    
3. Are the pictures and multimedia objects suitable to 

students’ learning? 
   

Content and Evaluation 4. Does this instructional material match to the learning 
objectives? 

   

5.  Is the content in this instructional material appropriate 
to students’ proficiency? 

   

6. Are the amounts of exercise in this instructional 
material appropriate? 

   

7. Are the instructions clear enough for learning?    
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Unit Content of Evaluation Description Comment 

-1 0 1 
Unit 2 Design of Lesson 1. Are the colors of letters and background suitable to 

students’ learning? 
   

2. Are the fonts and size of letters clear enough for learning?    
3. Are the pictures and multimedia objects suitable to 

students’ learning? 
   

Content and Evaluation 4. Does this instructional material match to the learning 
objectives? 

   

5.  Is the content in this instructional material 
appropriate to students’ proficiency? 

   

6. Are the amounts of exercise in this e instructional 
material appropriate? 

   

7. Are the instructions clear enough for learning?    
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Unit Content of Evaluation Description Comment 
-1 0 1 

Unit 3 Design of Lesson 1. Are the colors of letters and background suitable to 
students’ learning?  

   

2. Are the fonts and size of letters clear enough for learning?    
3. Are the pictures and multimedia objects suitable to 

students’ learning? 
   

Content and Evaluation 4. Does this instructional material match to the learning 
objectives? 

   

5.  Is the content in this instructional material appropriate 
to students’ proficiency? 

   

6. Are the amounts of exercise in this instructional 
material appropriate? 

   

7. Are the instructions clear enough for learning?    
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Unit Content of  
Evaluation 

Description Comment 
-1 0 1 

Unit 4 Design of  
Lesson 

1. Are the colors of letters and background suitable to students’ learning?    
2. Are the fonts and size of letters clear enough for learning?    
3. Are the pictures and multimedia objects suitable to students’ learning?    

Content 
and  
Evaluation 

4. Does this instructional material match to the learning objectives?    
5.  Is the content in this instructional material appropriate to students’ proficiency?    
6. Are the amounts of exercise in this instructional material appropriate?    
7. Are the instructions clear enough for learning?    

       
Suggestion ………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
                               ……………………………………………. (ผู้ประเมิน) 
            (…………………………………………) 

   ขอขอบพระคุณผู้ประเมิน มา ณ โอกาสนี้ 
                                        นายคณวัฒน์ พรสุริยโรจน์ 

  นักศึกษาปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์  สาขาการสอนภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ภาคผนวก ฉ 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของจุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ 

ส าหรับการใช้สื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ  
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 
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ตารางท่ี 14 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของจุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนส าหรับการใช้สื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 
 

 

Unit Functions/Language 
Components 

Theme Lesson Objectives Main Activities 
(In Classroom) 

Comment Total IOC 
-1 0 1 

1 
Brunei 

Function 
- Giving  Information 
  Language  
  Components 
- Vocabulary 
  - Geographical  
    words 
- Grammar 
   - Present Simple 
     Tense 
- Sub-skill 
    - Reading : 
      Summarizing 

Geographical 
Information 

- To watch video clip  
   about geographical  
   information in Brunei 

- Answering the  
  questions about  
  video clip 

1 1 1 3 1 

- To answer the meaning  
  of  vocabulary 
 

- Asking friends to 
  find the meaning  
  of the words 

1 1 1 3 1 

- To read the passage  
  about geographical  
  information in  Brunei 

- Writing down the 
  important points  
  of this passage 

1 1 1 3 1 

- To answer the questions  
  from passage 
 

- Answering the  
  questions then  
  writing down  
  the answer on  
  the worksheet 

1 1 1 3 1 

- To find more information  
  then make it in the chart 

- Finding more  
  information  
  then make it  
  in the chart 

0 1 1 3 1 
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ตารางท่ี 14 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของจุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนส าหรับการใช้สื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 
 

Unit Functions/Language 
Components 

Theme Lesson Objectives Main Activities 
(In Classroom) 

Comment Total IOC 
-1 0 1 

2 
Malaysia 

Function 
- Describing Information 
  Language Components 
- Vocabulary 
  - Place 
- Grammar 
   - Present Simple 
    Tense 
    (passive voice) 
- Sub-skill 
    - Reading : Inferring 
 

Tourist 
attraction 

- To guess the name of  
  tourist attraction from  
  pictures 

- Guessing the  
  name of this  
  tourist attraction 

1 1 1 3 1 

- To identify meaning of  
  vocabulary from the 
  clues 

- Answering the  
  meaning of  
  vocabulary 

1 1 1 3 1 

- To look up the passage  
  about tourist attraction 
  in  Malaysia 

- Doing short-note  
  the important 
  points of this  
  passage 

1 1 1 3 1 

- To answer the questions  
  from passage 
 

- Answering the  
  questions then  
  writing down the  
  answer on the  
  worksheet 

1 1 1 3 1 

- To give opinion from  
  the sentence given 

- give opinion from 
  the sentences  
  given 

1 1 0 2 0.67 
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ตารางท่ี 14 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของจุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนส าหรับการใช้สื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 
 

 

 

Unit Functions/Languag
e Components 

Theme Lesson Objectives Main Activities 
(In Classroom) 

Comment Total IOC 
-1 0 1 

  3 
Singapore 

Function 
- Giving the 
Information 
Language 
Components 
- Vocabulary 
  - Tradition 
- Grammar 
   - Present Simple 
Tense and Past Tense 
- Sub-skill 
    - Reading : 
Comparing and 
Contrasting 

Festival  
and 
Tradition 

- To answer the question 
  from video clip 

- Answering the  
  questions from 
  video clip 

1 1 1 3 1 

- To identify meaning of  
  vocabulary from the 
  clues 

- Identifying the  
  meaning of  
  vocabulary 

1 1 1 3 1 

- To look up the passage  
  about tradition in  
  Singapore 

- Doing short-note  
  the important points 
  of this  passage 

1 0 1 2 0.67 

- To answer the questions 
  from passage 
 

- writing down the  
  answer on the 
  worksheet 

0 1 1 2 0.67 

- To compare and  
  contrast Singapore’s  
  tradition to Thailand’s 
  tradition 

- Comparing and  
  contrasting between 
  Singapore’s tradition 
  To Thailand’s tradition 

1 1 1 3 1 
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ตารางท่ี 14 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของจุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนส าหรับการใช้สื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 
 

 

Unit Functions/Language 
Components 

Theme Lesson Objectives Main Activities 
(In Classroom) 

Comment Total IOC 
-1 0 1 

4 
Laos 

 Function 
- Giving the Information 
  Language Components 
- Vocabulary 
  - Food 
- Grammar 
   - Present Simple  
     Tense and Past  
     Tense 
- Sub-skill 
    - Reading : Finding  
      main idea,  
      supporting detail 

National food - To answer the name of  
  food from pictures 
 

- Answering the  
  questions from  
  video clip 

1 1 1 3 1 

- To recognize meaning of  
  vocabulary from the clues 

- Identify the meaning 
  of vocabulary 

1 1 1 3 1 

- To look up the passage  
  about national food of  
  Laos 

- Doing short-note  
  the important points 
  of this passage 

1 1 1 3 1 

- To answer the questions  
  from passage 

- writing down the  
  answer on the  
  worksheet 

1 1 1 3 1 

- To find the main idea of  
  the lesson 

- Writing the main 
  idea of the passage  
  to the  worksheet 

0 1 1 3 1 
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Part 2: Electronic Book 

Unit Content of 
Evaluation 

Description Experts Total IOC 
-1 0 1 

Unit 1 Design of 
Lesson 

1. Are the colors of letters and background suitable to students’ 
learning? 

1 0 1 2 0.67 

2. Are the fonts and size of letters clear enough for learning? 1 1 0 2 0.67 

3. Are the pictures and multimedia objects suitable to students’ 
learning? 

1 1 1 3 1 

Content 
and 
Evaluation 

4. Does this instructional material match to the learning objectives? 1 1 1 3 1 

5.  Is the content in this instructional material appropriate to 
students’ proficiency? 

1 1 1 3 1 

6. Are the amounts of exercise in this instructional material 
appropriate? 

1 1 1 3 1 

7. Are the instructions clear enough for learning? 1 1 1 3 1 
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Unit Content of 
Evaluation 

Description Experts Total IOC 
-1 0 1 

Unit 2 Design of 
Lesson 

1. Are the colors of letters and background suitable to students’ 
learning? 

1 0 1 2 0.67 

2. Are the fonts and size of letters clear enough for learning? 1 1 1 3 1 

3. Are the pictures and multimedia objects suitable to students’ 
learning? 

1 1 0 2 0.67 

Content 
and 
Evaluation 

4. Does this instructional material match to the learning 
objectives? 

0 1 1 2 0.67 

5.  Is the content in this instructional material appropriate to 
students’ proficiency? 

1 1 1 3 1 

6. Are the amounts of exercise in this e instructional material 
appropriate? 

1 1 1 3 1 

7. Are the instructions clear enough for learning? 1 1 1 3 1 
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Unit Content of 
Evaluation 

Description Experts Total IOC 
-1 0 1 

Unit 3 Design of 
Lesson 

1. Are the colors of letters and background suitable to students’ 
learning?  

1 1 1 3 1 

2. Are the fonts and size of letters clear enough for learning? 1 1 1 3 1 

3. Are the pictures and multimedia objects suitable to students’ 
learning? 

1 1 1 3 1 

Content 
and 
Evaluation 

4. Does this instructional material match to the learning 
objectives? 

1 1 1 3 1 

5.  Is the content in this instructional material appropriate to 
students’ proficiency? 

1 1 0 2 0.67 

6. Are the amounts of exercise in this instructional material 
appropriate? 

1 1 1 3 1 

7. Are the instructions clear enough for learning? 1 1 1 3 1 
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Unit Content of 
Evaluation 

Description Experts Total IOC 
-1 0 1 

Unit 4 Design of 
Lesson 

1. Are the colors of letters and background suitable to students’ 
learning? 

1 1 1 3 1 

2. Are the fonts and size of letters clear enough for learning? 1 1 1 3 1 

3. Are the pictures and multimedia objects suitable to students’ 
learning? 

1 0 1 2 0.67 

Content 
and 
Evaluation 

4. Does this instructional material match to the learning 
objectives? 

1 1 0 2 0.67 

5.  Is the content in this instructional material appropriate to 
students’ proficiency? 

1 1 1 3 1 

6. Are the amounts of exercise in this instructional material 
appropriate? 

1 1 1 3 1 

7. Are the instructions clear enough for learning? 1 1 1 3 1 
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ภาคผนวก ช 
ตารางที่ 15 ก าหนดเนื้อหาข้อสอบ (Table of Test Specification) 
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No. Objectives Themes Skill level Reading  

Sub skills 
Text types Texting 

techniques 
Scoring No. of 

items 
Times 

 
1. To tell the detail 

about countries in 
ASEAN community 
from the topics 
given 

- Geographical 
information in 
Brunei 
- Tourist attraction 
in Malaysia 
- Tradition and 
festival in 
Singapore 
- National food 
in Laos 

Remembering 
(Knowledge) 

Identifying 
detail 

Narration 
Description 

M/C 0-1 6 6 

2. To apply reading 
comprehension 
components to 
the given 
information 

- Geographical 
information in 
Brunei 
- Tourist attraction 
in Malaysia 
- Tradition and 
festival in 
Singapore 
- National food 
in Laos 

Analyzing 
 

Generating 
questions 

Narration 
Description 

M/C 0-1 5 5 

Determining 
Author’s 
purpose 

Narration 
Description 

M/C 0-1 5 5 

Finding the 
main idea 

Narration 
Description 

M/C 0-1 6 6 
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No. Objectives Themes Skill level Reading  
Sub skills 

Text types Texting 
techniques 

Scoring No. of 
items 

Times 
 

3.  To identify 
meaning of 
vocabulary from 
the context given 

- Geographical 
information in 
Brunei 
- Tourist 
attraction in 
Malaysia 
- Tradition and 
festival in 
Singapore 
- National food 
in Laos 

Remembering 
(Knowledge) 

Using 
context 

Narration 
Description 

M/C 0-1 2 2 
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ภาคผนวก ซ 
แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ 

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจากการใช้สื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่าน 
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ตารางท่ี 16 แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจากการใช้สื่อการสอนเกี่ยวกับ
อาเซียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่าน 
แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ จากการใช้สื่อการสอนเนื้อหาเกี่ยวกับอาเซียนเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 
ค าชี้แจงส าหรับแบบสอบถาม :   จงท าเครื่องหมาย    ลงในช่องความเห็น 
  -1  หมายถึง ข้อค าถามและตัวเลือกไม่มีความเหมาะสม 
  0  หมายถึง ไม่ม่ันใจว่าข้อค าถามและตัวเลือกมีความเหมาะสมหรือไม่ 
  +1  หมายถึง ข้อค าถามและตัวเลือกมีความเหมาะสม 

Test objectives Themes Language skills 
/ Reading 

comprehension 
components 

Test Items Comment 

-1 0 +1 

1. To tell the 
detail about 
countries in 
ASEAN 
community from 
the topics given 

Geographical 
Information in 
Brunei 

Remembering/ 
Identifying 
detail 

1. Where is Brunei bordered by?  
   a. South China Sea         
   b. Indian Ocean 
   c. Cambodia  
   d. Myanmar 
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Test objectives Themes Language skills / 
Reading 

comprehension 
components 

Test Items Comment 

-1 0 +1 

2. To apply 
reading 
comprehension 
components  
to the given 
information 

Geographical 
Information  
in Brunei 

Analyzing/ 
Generating 
question 

2. “High temperature, high humidity and heavy 
rainfall affect to the agriculture in Brunei”  
What is the suitable question for this sentence?  

   

a. What factors affect to the heavy rain in Brunei?    
b. What factors affect to the agriculture in Brunei?    
c. What factors do not affect to the agriculture in 

Brunei? 
   

d. What factors affect to the failure of agriculture in 
Brunei? 

   

1. To tell the 
detail about 
countries in 
ASEAN 
community 
from the 
topics given 

Geographical 
Information 
in Brunei 

Remembering/ 
Identifying the 
detail 

3. What direction of the island of Borneo is Brunei 
situated? 

   

a. south-east     
b. north-west    
c. north-east    
d. south-west 
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Test objectives Themes Language skills / 
Reading 

comprehension 
components 

Test Items Comment 

-1 0 +1 

1. To tell the 
detail about 
countries in 
ASEAN 
community 
from the 
topics given 

Geographical 
Information 
in Brunei 

Remembering/ 
Identifying the 
detail 

4. Brunei has a total area of ________ km2.    

a. 10,345 km2                 
b. 7,871 km2     

c. 4,342 km2       
d. 5,765 km2    

5. The land surface of Brunei consists of these 
natural resources except for________. 

   

a. granite               

b. sandstone        
c. clay              

d. Shale    
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Test objectives Themes Language skills / 
Reading 

comprehension 
components 

Test Items Comment 

-1 0 +1 

2. To apply 
reading 
comprehensio
n components 
to the given 
information 

Geographical 
Information 
in Brunei 

Analyzing/ 
Finding  

the main idea 

6. What is the main idea of this passage? 
(Analyzing / Finding the main idea) 

   

a. It lies on the island of Borneo.    
b. The area of Brunei is hilly lowland.    
c. This country is bordered by the South China Sea.    
d. Brunei has the suitable geographical area for 

many purposes. 
   

Analyzing / 
Determining 
Author’s 
purpose 

7. What is the purpose of this passage? 
(Analyzing/ Author’s purpose) 

   

a. to tell the products that are produced in 
Brunei 

   

b. to inform the information about 
geographical information in Brunei 

   

c. to identify the plants in Brunei    
d. to find the reason why Brunei has the high 

humidity 
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Test objectives Themes Language skills / 
Reading 

comprehension 
components 

Test Items Comment 

-1 0 +1 

1. To tell the 
detail about 
countries in 
ASEAN 
community 
from the 
topics given 

Geographical 
Information 
in Brunei 

Remembering/ 
Identifying the 
detail 

8. Which one is correct about latitude?    
a. It is a geographic coordinate that specifies 

the east west position of a point on the 
earth’s surface. 

   

b. It is a geographic coordinate that specifies 
the north-south position of a point on the 
earth’s surface 

   

c. Latitude is not placed horizontally.    
d. Latitude is placed vertically.    

9. The eastern part of Brunei consists of 
________. 

   

a. desert    
b. low land      
c. rugged mountain          
d. Jungle    
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Test objectives Themes Language skills / 
Reading 

comprehension 
components 

Test Items Comment 

-1 0 +1 

3. To identify 
meaning of 
vocabulary 
from the 
context given 
 

Geographical 
Information 
in Brunei 

Remembering/
using context 

10. Brunei is predominantly hilly.  
What does this underlined word mean?  

   

a. high    
b. low    
c. near    
d. far    

1. To tell the 
detail about 
countries in 
ASEAN 
community 
from the 
topics given 

Geographical 
Information 
in Brunei 

Remembering/ 
Identifying the 
detail 

11. What are the longitudes? (Remembering/Using 
context)  

   

a. The lines that specify the north-south 
position of the earth’s surface. 

   

b. The lines that specify the east-west position 
of the earth’s surface. 

   

c. Visible lines that divide the Earth.     
d. Axis    

         136 
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Test objectives Themes Language skills / 
Reading 

comprehension 
components 

Test Items Comment 

-1 0 +1 

3. To identify 
meaning of 
vocabulary 
from the 
context given 
 

Geographical 
Information 
in Brunei 

Remembering/
using context 

12. . Brunei is situated with a coastline along the 
South China sea. What can this underlined 
word be replaced with? 

   

a. humidity    
b. shoreline    
c. bedrock    
d. hinterland    

2. To apply 
reading 
comprehension 
components  
to the given 
information 

Geographical 
Information  
in Brunei 

Analyzing/ 
Generating 
question 

13. Which part of Brunei is the most suitable area 
to do agriculture? (Remembering/using context) 

   

a. hilly lowlands    
b. rugged mountain    
c. swampy tidal plain    
d. Highland    
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Test objectives Themes Language skills / 
Reading 

comprehension 
components 

Test Items Comment 

-1 0 +1 

3. To identify 
meaning of 
vocabulary 
from the 
context given 
 

Tourist 
Attractions 
in Malaysia 
 

Remembering/ 
Using Context 
 

14. Why is the temperature in Cameron Highlands 
lower than the rest of Malaysia? 
(Remembering/Finding detail) 

   

a. It is the biggest tea region.    
b. It is discovered by a British explorer.    
c. This area is on the mountain.    
d. This climate of this area is like desert.    

1. To tell the 
detail about 
countries in 
ASEAN 
community 
from the 
topics given 

Tourist 
Attractions 
in Malaysia 

Remembering/ 
Identifying 
detail 
 

15. “The highlands are named after William 
Cameron.” What is the suitable question for 
this sentence? (Analyzing/Generating question) 

   

a. Where are these highlands?    
b. What activities can the travelers do in these 

highlands? 
   

c. Which groups of people pay attention to 
these highlands? 

   

d. What is the origin of the name for these 
highlands? 
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Test objectives Themes Language skills / 
Reading 

comprehension 
components 

Test Items Comment 

-1 0 +1 

1. To tell the 
detail about 
countries in 
ASEAN 
community 
from the 
topics given 

Tourist 
Attractions 
in Malaysia 
Tourist 
Attractions 
in Malaysia 

Analyzing / 
Using Context 
Analyzing / 
Using Context 

16. The environment in rainforest is _________.    
a. short tree in an area of low annual rainfall    
b. tall tree in an area of high annual rainfall    
c. short tree in an area of high annual rainfall    
d. tall tree in an area of low annual rainfall    

3. To identify 
meaning of 
vocabulary 
from the 
context given 
 

Geographical 
Information 
in Brunei 

Remembering/
using context 

17. What is the main idea of this passage? 
(Analyzing/Finding main idea) 

   

a. They were very suitable to cultivate tea.    
b. It has a population of more than 34,000 

people 
   

c. The weather is cooler than the rest of 
Malaysia. 

   

d. The Cameron Highlands are another 
outstanding tourist attractions in Malaysia. 
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Test objectives Themes Language skills / 
Reading 

comprehension 
components 

Test Items Comment 

-1 0 +1 

1. To tell the 
detail about 
countries in 
ASEAN 
community 
from the 
topics given 

Tourist 
Attractions 
in Malaysia 
 

Remembering/ 
Identifying 
detail 
Analyzing / 
Using Context 
 

18. What is another name for Cameron Highland?    

a. land of rainforest    
b. tea factory    
c. winter field    
d. highland of peace    

3. To identify 
meaning of 
vocabulary 
from the 
context given 
 

Tourist 
Attractions 
in Malaysia 
 

Analyzing / 
Using Context 
 

19. The Cameron Highlands is renowned for its 
trails. What does the underlined word mean? 

   

a. famous    
b. old    
c. same    
d. small    

2. To apply 
reading 
comprehension 
components  
to the given 
information 

Tourist 
Attractions 
in Malaysia 
 

Analyzing / 
Determining 
Author’s 
purpose 

20. The author most likely wrote this passage to 
______. (Analyzing / Author’s purpose) 

   

a. sway the reader    
b. entertain the reader    
c. Persuade the reader    
d. Humor the reader    
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Test objectives Themes Language skills / 
Reading 

comprehension 
components 

Test Items Comment 

-1 0 +1 

3. To identify 
meaning of 
vocabulary 
from the 
context given 
 

Tourist 
Attractions 
in Malaysia 
 

Analyzing / 
Using Context  

21. The Cameron Highlands is renowned for its 
trails. What does the underlined word mean? 

   

a. famous    
b. old    
c. same    
d. small    

   Analyzing / 
Using Context 
 

22. This highland is tranquil so it is the wonderful 
place for travellers. What is the closet meaning 
of this underlined word? 

   

a. strict    
b. parallel    
c. peaceful    
d. famous    

   Analyzing / 
Using Context  

23. William Cameron discovered the location 
during an expedition in other word exploration 
in 1885. According to this sentence, what does 
expedition mean? (Analyzing / Using Context) 

   

a. a journey for some specific purpose    
b. a mountainous region of a country    
c. a tropical forest    
d. an irregular limestone    
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Test objectives Themes Language skills / 
Reading 

comprehension 
components 

Test Items Comment 

-1 0 +1 

3. To identify 
meaning of 
vocabulary 
from the 
context given 
 

Tourist 
Attractions 
in Malaysia 
 

Analyzing / 
Using Context 
 

24. The climate in the Cameron Highlands are 
cooler than the rest of Malaysia. Consequently, 
They are appropriate for growing tea. 
(Analyzing / Using Context) 

   

a. tea     
b. The Cameron Highlands    
c. The climate in the Cameron Highlands    
d. tourist attraction in Malaysia    

1. To tell the 
detail about 
countries in 
ASEAN 
community 
from the 
topics given 

Tourist 
Attractions 
in Malaysia 
 

Analyzing / 
Identify the 
detail 

25. Before 2004: Petronas twin tower is the tallest 
building 
 After 2004: Taipei 101 is the tallest building. 
Which one is correct? (Analyzing / Identify the 
detail) 

   

a. Taipei 101 is as tall as Petronas twin tower.    
b. Taipei 101 built before Petronas twin tower.    
c. Taipei 101 is the tallest building before 2004.    
d. Taipei 101 is built after Petronas twin tower.    
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Test objectives Themes Language skills / 
Reading 

comprehension 
components 

Test Items Comment 

-1 0 +1 

2.  To apply 
reading 
comprehension 
components to 
the given 
information 

National 
food in Laos  

Analyzing / 
Generating 
question 

26. “César Pelli, American architect designs this 
building.” All of them can be the questions for 
this sentence except_______. (Analyzing / 
Generating question) 

   

a. Who designs these buildings?    
b. What is the designer’s name?    
c. When were these buildings built?    
d. What nationality is the designer of this 

building? 
   

   Remembering 
/ Identifying 
detail 

27. . People can walk from the building to another 
building by using________.   

   

a. rainforest    
b. karst    
c. reflection    
d. sky bridge    
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Test objectives Themes Language skills / 
Reading 

comprehension 
components 

Test Items Comment 

-1 0 +1 

2.  To apply 
reading 
comprehension 
components to 
the given 
information 

National 
food in Laos  

Analyzing / 
Author’s 
purpose 

28. These roads are parallel. They should 
be________. 

   

a. same    
b. opposite    
c. big    
d. small    

  Analyzing/ 
Using Context 

29. What is the main idea of this passage? 
(Analyzing / Finding main idea) 

   

a. Visitor can enjoy a spectacular view of the city.    
b. The most impressive feature of these 

towers is the skybridge 
   

c. These building shows the unusual example 
of Malaysian design excellence. 

   

d. In a country with a rich and beautiful 
natural landscape 
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Test objectives Themes Language skills / 
Reading 

comprehension 
components 

Test Items Comment 

-1 0 +1 

2. To apply 
reading 
comprehension 
components  
to the given 
information  

National 
food in Laos 

Analyzing / 
Using context  
 

30. When was  Petronas twin towers the world’s 
highest building? 

   

a. 2002    
b. 2005    

c. 2007    

d. 2010    
Tradition 
and festival 
in Singapore 

Remembering 
/ Identifying 
detail 

31. What is the inspiration to build the Petronas 
twin tower? 

   

a. equality    

b. liberty    

c. human’s right    
d. religion    
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Test objectives Themes Language skills / 
Reading 

comprehension 
components 

Test Items Comment 

-1 0 +1 

2. To apply 
reading 
comprehension 
components  
to the given 
information  

Tourist 
Attractions 
in Malaysia 

Analyzing/ 
Generating 
question 

32. What is the purpose of this passage? 
(Analyzing / Author’s purpose) 

   

a. to tell the detail of Petronas Twin Towers    

b. to give the example of the building    
c. to tell the detail of the decks in Malaysia    

d. to tell ways to go the Petronas Twin Towers    

3. To identify 
meaning of 
vocabulary 
from the 
context given 

Tourist 
Attractions 
in Malaysia 

Analyzing / 
Using context 

33. “ The towers’ most impressive feature is the 
sky-bridge that connects them on the 41st 
and 42nd floors. ” What does “them” refer 
to? (Analyzing / Using Context)  

   

a. floor     
b. sky-bridge    

c. feature    

d. Petronas Twin Towers    
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Test objectives Themes Language skills / 
Reading 

comprehension 
components 

Test Items Comment 

-1 0 +1 

3. To identify 
meaning of 
vocabulary 
from the 
context given 

Tourist 
Attractions 
in Malaysia 
 

Analyzing / 
Using context 
 

34. This building is a reflection of Malaysia’s 
Musilim religion. This underlined word can be 
replaced with these words except ________. 

   

a. mirror    
b. image    
c. turning back    
d. motif    

  Tourist 
Attractions 
in Malaysia 

Analyzing / 
Using context 

35. “Petronas Twin Towers stand out as an unusual 
or distinguished example of Malaysia’s urban 
design excellence.” What does the word 
“unusual” mean? (Analyzing/ Using Context) 

   

a. They are not like the other    
b. It is dull.    
c. It is built repeatedly    
d. It is boring    
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Test objectives Themes Language skills / 
Reading 

comprehension 
components 

Test Items Comment 

-1 0 +1 

1.  To tell the 
detail about 
countries in 
ASEAN 
community 
from the 
topics given 

National 
food in Laos 

Remembering 
/ Identifying 
detail 

36. What kind of food is Khao Piak Sen? 
(Remembering / Identifying detail) 

   

a. noodles    
b. dessert    
c. snack    
d. dried food 

 
   

2. To apply 
reading 
comprehension 
components  
to the given 
information  

National 
food in Laos 

Analyzing / 
Generating 
questions 

37. When you are on the way to work, many 
shops and carts will prepare bowls for  Khao 
Piak Sen. What is the appropriate questions 
for this sentence? 
(Analyzing/ Generating question) 

   

a. When does this dish sell?    
b. Where does this dish sell?    
c. Why do people like eating this dish?    
d. Where do you work?    
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Test objectives Themes Language skills / 
Reading 

comprehension 
components 

Test Items Comment 

-1 0 +1 

2. To apply 
reading 
comprehension 
components  
to the given 
information  

National 
food in Laos 

Analyzing / 
Finding main 
idea 

38. What is the main idea of this passage? 
(Analyzing / Finding main idea) 

   

a. Khao Piak Sen comes in two main style of broth    

b. Kho Piak Sen is another popular dish for Lao 
people 

   

c. It is served with sticky white noodles with soup.    
d. Khao Piak Sen is a exotic dish for Lao people.    

3. To identify 
meaning of 
vocabulary 
from the 
context given 

National 
food in Laos 

Remembering  
/ Using context 

39. These are vegetables except________.    

a. raddish    
b. liver    

c. holy basil    
d. lime    
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Test objectives Themes Language skills / 
Reading 

comprehension 
components 

Test Items Comment 

-1 0 +1 

3. To identify 
meaning of 
vocabulary 
from the 
context given 

National 
food in Laos 

Analyzing  / 
Using context 

40. This menu is served with liquid which 
vegetable and meat has been boiled. What 
does the underlined phrase mean? 

   

a. sausage    
b. broth    
c. pork liver    
d. liver    

   Analyzing  / 
Using context 

41. Khao Piak Sen is synonymous with their 
Vietnamese neighbor. What is the closet 
meaning word to the underlined word? 

   

a. crusty    
b. optional    
c. fresh    
d. same    
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Test objectives Themes Language skills / 
Reading 

comprehension 
components 

Test Items Comment 

-1 0 +1 

3. To identify 
meaning of 
vocabulary 
from the 
context given 

National 
food in Laos 

Analyzing  / 
Using context 

42. The author’s purpose in this passage is 
to_____. (Analyzing / Author’s purpose) 

   

a. inform reader about steps of cooking Khao 
Piak Sen 

   

b. inform reader about detail of Khao Piak Sen    
c. inform reader about how the other countries’ 

culture influence to Khao Piak Sen. 
   

d. inform reader about the cost of Khao Piak Sen    
   Analyzing  / 

Using context 
43. This dish is served with sticky white noodles and 

pork or chicken broth or liquid which meat is 
stewed. The underlined word can be replaced 
to ______. (Analyzing / Using context clue) 

   

a. cream    
b. soup    
c. coconut milk    
d. milk    
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Test objectives Themes Language skills / 
Reading 

comprehension 
components 

Test Items Comment 

-1 0 +1 

3. To identify 
meaning of 
vocabulary 
from the 
context given 

National 
food in Laos 

Analyzing/ 
Using context 

44. Although Khao Piak Sen is not the official 
national dish for Laos people, it is popular for 
them. What does “it” refer to? (Analyzing / 
Using context clue) 

   

a. Khao Piak Sen    
b. dish    
c. Lao people    
d. Laos    

   Analyzing  / 
Using context 

45. ___________ symbolizes the light at 
nighttime for Chinese people. 

   

a. fortune    
b. zodiac animal    
c. people    
d. lantern    
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Test objectives Themes Language skills / 
Reading 

comprehension 
components 

Test Items Comment 

-1 0 +1 

1. To tell the 
detail about 
countries in 
ASEAN 
community 
from the 
topics given 

Tradition 
and Festival 
in Singapore 

Remembering 
/ Finding the 
detail 

46. What activity does not include to this 
festival? (Remembering / Finding the detail) 

   

a. respecting the ancestors activity    

b. displays of lanterns    
c. acrobats stage performance    

d. carnival    

3. To identify 
meaning of 
vocabulary 
from the 
context given 

Tradition 
and Festival 
in Singapore 

Analyzing/ 
Using context 

47. This festival brings good fortune to people. 
What does “fortune” mean? 

   

a. lantern    

b. parade    

c. stability    
d. luck    
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Test objectives Themes Language skills / 
Reading 

comprehension 
components 

Test Items Comment 

-1 0 +1 

2. To apply 
reading 
comprehension 
components  
to the given 
information  

Tradition 
and Festival 
in Singapore 

Analyzing / 
Generating 
question 

48. ‘Hongbao’ means Red Pocket, a New Year 
monetary gift that is believed to bring good 
luck to children and unmarried adults. All of 
them can be the questions for this sentence 
except______. (Analyzing / Generating 
question) 

   

a. What do people believe about ‘Hongbao’?    
b. Who do people give ‘Hongbao’ to?    
c. What does ‘Hongbao’ mean?    
d. When did people give ‘Hongbao’?    

3. To identify 
meaning of 
vocabulary 
from the 
context given 

Tradition 
and Festival 
in Singapore 

Remembering/
Using context 

49. In this festival, people will be enchanted 
by________ bright of lantern. 

   

a. spectacular    
b. abundant    
c. cultural    
d. traditional    
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Test objectives Themes Language skills / 
Reading 

comprehension 
components 

Test Items Comment 

-1 0 +1 

3. To identify 
meaning of 
vocabulary 
from the 
context given 

Tradition 
and Festival 
in Singapore 

Remembering/
Using context 

50. River Hong Bao Festival is held in the period 
of _________. 

   

a. Moonfest    

b. Chinese New Year    
c. Hari Raya Puasa    

d. Deepavali    

   Analyzing / 
Using context 

51. People will be given the opportunity to view 
the display of light. What is the closest 
meaning of the word “view”? 

   

a. see    

b. stand    

c. walk    
d. stop    
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Test objectives Themes Language skills / 
Reading 

comprehension 
components 

Test Items Comment 

-1 0 +1 

3. To identify 
meaning of 
vocabulary 
from the 
context given 

Tradition 
and Festival 
in Singapore 

Analyzing / 
Using context 

52. This festival is held annually. How often is it 
held? 

   

a. once a week    

b. once a month    
c. once a year    

d. once a day    

   Remembering 
/ Using context 

53. Which one is not included in Chinese zodiac 
animals? 

   

a. rat    
b. pig    

c. goat    

d. bird    
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Test objectives Themes Language skills / 
Reading 

comprehension 
components 

Test Items Comment 

-1 0 +1 

2. To apply 
reading 
comprehension 
components  
to the given 
information  

Tradition 
and Festival 
in Singapore 

Analyzing 
/Finding the 
main idea 

54. What is the main idea of this passage? 
(Analyzing / Finding main idea) 

   

a. This is the brief detail of this festival which 
will be well-known for every people. 

   

b. Chinese characters will be drown into 
lanterns. 

   

c. People will be amused to a lot of activities 
in this festival. 

   

d. Chinese culture influences to this festival.    
   Analyzing / 

Author’s 
purpose 

55. The author most likely wrote this passage to 
______. (Analyzing / Author’s purpose) 

   

a. criticize the River Hongbao festival    
b. tell the weak points of River Hongbao 

festival 
   

c. identify the ways to go River Hongbao 
festival 

   

d. ask reader to go the River Hongbao festival    
         

157 

  



161 
 

 
 

Test objectives Themes Language skills / 
Reading 

comprehension 
components 

Test Items Comment 

-1 0 +1 

2. To apply 
reading 
comprehension 
components  
to the given 
information  

National 
Food in Laos 

Analyzing / 
Using context 

56. This festival also showcases stalls with intricate 
Chinese handicraft or a work produced by a 
hand labor. These are examples of handicraft 
except______. (Analyzing / Using context) 

   

a. crochet    
b. vehicle    
c. macramé    
d. pottery    

   Analyzing  / 
Using context 

57. There are many activities for people to 
experience in this festival. As a result, it is not 
surprised that it will be the outstanding event 
for them. What does “them” refer to?   
(Analyzing / Using context) 

   

a. people    
b. activities    
c. festivals    
d. events     
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Test objectives Themes Language skills / 
Reading 

comprehension 
components 

Test Items Comment 

-1 0 +1 

1. To tell the 
detail about 
countries in 
ASEAN 
community 
from the 
topics given 

National 
Food in Laos 

Remembering/ 
identifying 
detail 

58. Why is baguettes which is originate in France, 
the national food in Laos? 

   

a. Laotian people immigrate to Paris and learn.    
b. French people entered Laos and teach this 

menu. 
   

c. French culture does not influence to Laos.    

d. French baguettes is more delicious.    

  Tradition 
and Festival 
in Singapore 

Remembering/ 
identifying 
detail 

59. Which one is not included in Chinese zodiac 
animals? 

   

a. rat    
b. pig    

c. goat    

d. Bird    
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Test objectives Themes Language skills / 
Reading 

comprehension 
components 

Test Items Comment 

-1 0 +1 

3. To identify 
meaning of 
vocabulary 
from the 
context given 

Tradition 
and Festival 
in Singapore 

Analyzing/Usin
g Context 

60. This festival is recommended to visit at 
nighttime. The underlined word can be 
replaced by_________. 

   

a. hard    
b. appropriate    

c. difficult    
d. amazed    
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ภาคผนวก ฌ 
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  ของความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน  

จากการใช้สื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ 
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ตารางท่ี 17 ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนจากการใช้สื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ 
แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ จากการใช้สื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การ

อ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 

ค าชี้แจงส าหรับแบบสอบถาม :   จงท าเครื่องหมาย ( )  ลงในช่องความเห็น 
  -1  หมายถึง ข้อค าถามและตัวเลือกไม่มีความเหมาะสม 
  0  หมายถึง ไม่ม่ันใจว่าข้อค าถามและตัวเลือกมีความเหมาะสมหรือไม่ 
  +1  หมายถึง ข้อค าถามและตัวเลือกมีความเหมาะสม 

Test objectives Themes Language skills / 
Reading 

comprehension 
components 

Test Items Experts Total IOC 

1 2 3 

1. To tell the 
detail about 
countries in 
ASEAN 
community from 
the topics given 

Geographical 
Information  
in Brunei 

Remembering/ 
Identifying  
detail 

1. Where is Brunei bordered by?  
   a. South China Sea         
   b. Indian Ocean 
   c. Cambodia  
   d. Myanmar 
 

1 1 1 3 1 
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Test objectives Themes Language skills / 
Reading 

comprehension 
components 

Test Items Experts Total IOC 

1 2 3 

2. To apply 
reading 
comprehension 
components  
to the given 
information 

Geographical 
Information  
in Brunei 

Analyzing/ 
Generating 
question 

2. “High temperature, high humidity and 
heavy rainfall affect to the agriculture 
in Brunei”  
What is the suitable question for this 
sentence?  

1 1 1 3 1 

a. What factors affect to the heavy rain 
in Brunei? 

     

b. What factors affect to the agriculture 
in Brunei? 

     

c. What factors do not affect to the 
agriculture in Brunei? 

     

d. What factors affect to the failure of 
agriculture in Brunei? 

     

1. To tell the 
detail about 
countries in 
ASEAN 
community 
from the 
topics given 

Geographical 
Information 
in Brunei 

Remembering/ 
Identifying the 
detail 

3. What direction of the island of Borneo 
is Brunei situated? 

1 0 1 2 0.67 

a. south-east       
b. north-west      
c. north-east      
d. south-west 
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Test objectives Themes Language skills / 
Reading 

comprehension 
components 

Test Items Experts Total IOC 

1 2 3 

1. To tell the 
detail about 
countries in 
ASEAN 
community 
from the 
topics given 

Geographical 
Information 
in Brunei 

Remembering/ 
Identifying the 
detail 

4. Brunei has a total area of ________ km2. 1 0 1 2 0.67 

a. 10,345 km2                   
b. 7,871 km2       

c. 4,342 km2         
d. 5,765 km2      

5. The land surface of Brunei consists of 
these natural resources except 
for________. 

1 1 1 3 1 

a. granite                 
b. sandstone          

c. clay                

d. shale      
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Test objectives Themes Language skills / 
Reading 

comprehension 
components 

Test Items Experts Total IOC 

1 2 3 

2. To apply 
reading 
comprehensio
n components 
to the given 
information 

Geographical 
Information 
in Brunei 

Analyzing/ 
Finding  

the main idea 

6. What is the main idea of this passage? 
(Analyzing / Finding the main idea) 

1 1 1 3 1 

a. It lies on the island of Borneo.      
b. The area of Brunei is hilly lowland.      
c. This country is bordered by the 

South China Sea. 
     

d. Brunei has the suitable geographical 
area for many purposes. 

     

Analyzing / 
Determining 
Author’s 
purpose 

7. What is the purpose of this passage? 
(Analyzing/ Author’s purpose) 

1 1 1 3 1 

a. to tell the products that are 
produced in Brunei 

     

b. to inform the information about 
geographical information in Brunei 

     

c. to identify the plants in Brunei      
d. to find the reason why Brunei has 

the high humidity 
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Test objectives Themes Language skills / 
Reading 

comprehension 
components 

Test Items Experts Total IOC 

1 2 3 

1. To tell the 
detail about 
countries in 
ASEAN 
community 
from the 
topics given 

Geographical 
Information 
in Brunei 

Remembering/ 
Identifying the 
detail 

8. Which one is correct about latitude? 0 1 1 2 0.67 
a. It is a geographic coordinate that 

specifies the east west position of a 
point on the earth’s surface. 

     

b. It is a geographic coordinate that 
specifies the north-south position of 
a point on the earth’s surface 

     

c. Latitude is not placed horizontally.      
d. Latitude is placed vertically.      

9. The eastern part of Brunei consists of 
________. 

1 0 1 2 0.67 

a. desert      
b. low land        
c. rugged mountain            
d. jungle      
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Test objectives Themes Language skills / 
Reading 

comprehension 
components 

Test Items Experts Total IOC 

1 2 3 

3. To identify 
meaning of 
vocabulary 
from the 
context given 
 

Geographical 
Information 
in Brunei 

Remembering/
using context 

10. Brunei is predominantly hilly.  
What does this underlined word mean? 

1 1 1 1 3 

a. high      
b. low      
c. near      
d. far      

1. To tell the 
detail about 
countries in 
ASEAN 
community 
from the 
topics given 

Geographical 
Information 
in Brunei 

Remembering/ 
Identifying the 
detail 

11. What are the longitudes? 
(Remembering/Using context)  

1 1 1 1 3 

a. The lines that specify the north-
south position of the earth’s surface. 

     

b. The lines that specify the east-west 
position of the earth’s surface. 

     

c. Visible lines that divide the Earth.       
d. Axis      
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Test objectives Themes Language skills / 
Reading 

comprehension 
components 

Test Items Experts Total IOC 

1 2 3 

3. To identify 
meaning of 
vocabulary 
from the 
context given 
 

Geographical 
Information 
in Brunei 

Remembering/
using context 

12. Brunei is situated with a coastline along 
the South China sea. What can this 
underlined word be replaced with? 

0 1 1 2 0.67 

a. humidity      
b. shoreline      
c. bedrock      
d. hinterland      

2. To apply 
reading 
comprehension 
components  
to the given 
information 

Geographical 
Information  
in Brunei 

Analyzing/ 
Generating 
question 

13. Which part of Brunei is the most 
suitable area to do agriculture? 
(Remembering/using context) 

1 1 1 3 1 

a. hilly lowlands      
b. rugged mountain      
c. swampy tidal plain      
d. highland      
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Test objectives Themes Language skills / 
Reading 

comprehension 
components 

Test Items Experts Total IOC 

1 2 3 

3. To identify 
meaning of 
vocabulary 
from the 
context given 
 

Tourist 
Attractions 
in Malaysia 
 

Remembering/ 
Using Context 
 

14. Why is the temperature in Cameron 
Highlands lower than the rest of 
Malaysia? (Remembering/Finding detail) 

1 1 1 3 1 

a. It is the biggest tea region.      
b. It is discovered by a British explorer.      
c. This area is on the mountain.      
d. This climate of this area is like desert.      

1. To tell the 
detail about 
countries in 
ASEAN 
community 
from the 
topics given 

Tourist 
Attractions 
in Malaysia 

Remembering/ 
Identifying 
detail 
 

15. “The highlands are named after William 
Cameron.” What is the suitable 
question for this sentence? 
(Analyzing/Generating question) 

1 1 1 3 1 

a. Where are these highlands?      
b. What activities can the travelers do 

in these highlands? 
     

c. Which groups of people pay 
attention to these highlands? 

     

d. What is the origin of the name for 
these highlands? 
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Test objectives Themes Language skills / 
Reading 

comprehension 
components 

Test Items Experts Total IOC 

1 2 3 

1. To tell the 
detail about 
countries in 
ASEAN 
community 
from the 
topics given 

Tourist 
Attractions 
in Malaysia 
Tourist 
Attractions 
in Malaysia 

Analyzing / 
Using Context 
Analyzing / 
Using Context 

16. The environment in rainforest is ________. 1 1 1 3 1 

a. short tree in an area of low annual 
rainfall 

     

b. tall tree in an area of high annual 
rainfall 

     

c. short tree in an area of high annual 
rainfall 

     

d. tall tree in an area of low annual 
rainfall 

     

3. To identify 
meaning of 
vocabulary 
from the 
context given 
 

Geographical 
Information 
in Brunei 

Remembering/
using context 

17. What is the main idea of this passage? 
(Analyzing/Finding main idea) 

1 1 1 3 1 

a. They were very suitable to 
cultivate tea. 

     

b. It has a population of more than 
34,000 people 

     

c. The weather is cooler than the rest 
of Malaysia. 

     

d. The Cameron Highlands are another 
outstanding tourist attractions in 
Malaysia. 
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Test objectives Themes Language skills / 
Reading 

comprehension 
components 

Test Items Experts Total IOC 

1 2 3 

1. To tell the 
detail about 
countries in 
ASEAN 
community 
from the 
topics given 

Tourist 
Attractions 
in Malaysia 
 

Remembering/ 
Identifying 
detail 
Analyzing / 
Using Context 
 

18. What is another name for Cameron 
Highland? 

1 0 1 2 0.67 

a. land of rainforest      
b. tea factory      
c. winter field      
d. highland of peace      

3. To identify 
meaning of 
vocabulary 
from the 
context given 
 

Tourist 
Attractions 
in Malaysia 
 

Analyzing / 
Using Context 
 

19. The Cameron Highlands is renowned 
for its trails. What does the underlined 
word mean? 

1 1 1 3 1 

a. famous      
b. old      
c. same      
d. small      

2. To apply 
reading 
comprehension 
components  
to the given 
information 

Tourist 
Attractions 
in Malaysia 
 

Analyzing / 
Determining 
Author’s 
purpose 

20. The author most likely wrote this 
passage to ______.  
(Analyzing / Author’s purpose) 

1 1 1 3 1 

a. sway the reader      
b. entertain the reader      
c. Persuade the reader      
d. Humor the reader      
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Test objectives Themes Language skills / 
Reading 

comprehension 
components 

Test Items Experts Total IOC 

1 2 3 

3. To identify 
meaning of 
vocabulary 
from the 
context given 
 

Tourist 
Attractions 
in Malaysia 
 

Analyzing / 
Using Context  

21. The Cameron Highlands is renowned 
for its trails. What does the underlined 
word mean? 

0 1 1 2 0.67 

a. famous      
b. old      
c. same      
d. small      

   Analyzing / 
Using Context 
 

22. This highland is tranquil so it is the 
wonderful place for travellers. What is 
the closet meaning of this underlined word? 

1 1 1 3 1 

a. strict      
b. parallel      
c. peaceful      
d. famous      

   Analyzing / 
Using Context  

23. William Cameron discovered the 
location during an expedition in other 
word exploration in 1885. According 
to this sentence, what does 
expedition mean? (Analyzing / Using 
Context) 

1 1 1 3 1 

a. a journey for some specific purpose      
b. a mountainous region of a country      
c. a tropical forest      
d. an irregular limestone      
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Test objectives Themes Language skills / 
Reading 

comprehension 
components 

Test Items Experts Total IOC 

1 2 3 

3. To identify 
meaning of 
vocabulary 
from the 
context given 
 

Tourist 
Attractions 
in Malaysia 
 

Analyzing / 
Using Context 
 

24. The climate in the Cameron Highlands 
are cooler than the rest of Malaysia. 
Consequently, They are appropriate 
for growing tea. (Analyzing / Using Context) 

1 1 1 3 1 

a. tea       
b. The Cameron Highlands      
c. The climate in the Cameron Highlands      
d. tourist attraction in Malaysia      

1. To tell the 
detail about 
countries in 
ASEAN 
community 
from the 
topics given 

Tourist 
Attractions 
in Malaysia 
 

Analyzing / 
Identify the 
detail 

25. Before 2004: Petronas twin tower is the 
tallest building 
  After 2004: Taipei 101 is the tallest 
building.  Which one is correct? 
(Analyzing / Identify the detail) 

1 1 1 3 1 

a. Taipei 101 is as tall as Petronas 
twin tower. 

     

b. Taipei 101 built before Petronas 
twin tower. 

     

c. Taipei 101 is the tallest building 
before 2004. 

     

d. Taipei 101 is built after Petronas 
twin tower. 
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Test objectives Themes Language skills / 
Reading 

comprehension 
components 

Test Items Experts Total IOC 

1 2 3 

2.  To apply 
reading 
comprehension 
components to 
the given 
information 

National 
food in Laos  

Analyzing / 
Generating 
question 

26. “César Pelli, American architect 
designs this building.” All of them  
can be the questions for this sentence 
except_______. (Analyzing / 
Generating question) 

1 1 1 3 1 

a. Who designs these buildings?      
b. What is the designer’s name?      
c. When were these buildings built?      
d. What nationality is the designer of 

this building? 
     

   Remembering 
/ Identifying 
detail 

27. . People can walk from the building to 
another building by using________.  

0 1 1 2 0.67 

a. rainforest      
b. karst      
c. reflection      
d. sky bridge      
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Test objectives Themes Language skills / 
Reading 

comprehension 
components 

Test Items Experts Total IOC 

1 2 3 

2.  To apply 
reading 
comprehension 
components to 
the given 
information 

National 
food in Laos  

Analyzing / 
Author’s 
purpose 

28. These roads are parallel. They should 
be________. 

1 1 1 3 1 

a. same      
b. opposite      
c. big      
d. small      

  Analyzing/ 
Using Context 

29. What is the main idea of this passage? 
(Analyzing / Finding main idea) 

1 1 1 3 1 

a. Visitor can enjoy a spectacular view 
of the city. 

     

b. The most impressive feature of 
these towers is the skybridge 

     

c. These building shows the unusual 
example of Malaysian design 
excellence. 

     

d. In a country with a rich and 
beautiful natural landscape 
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Test objectives Themes Language skills / 
Reading 

comprehension 
components 

Test Items Experts Total IOC 

1 2 3 

2. To apply 
reading 
comprehension 
components  
to the given 
information  

National 
food in Laos 

Analyzing / 
Using context  
 

30. When was  Petronas twin towers the 
world’s highest building? 

1 1 1 3 1 

a. 2002      
b. 2005      

c. 2007      

d. 2010      
Tradition 
and festival 
in Singapore 

Remembering 
/ Identifying 
detail 

31. What is the inspiration to build the 
Petronas twin tower? 

1 1 1 3 1 

a. equality      

b. liberty      

c. human’s right      
d. religion      
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Test objectives Themes Language skills / 
Reading 

comprehension 
components 

Test Items Experts Total IOC 

1 2 3 

2. To apply 
reading 
comprehension 
components  
to the given 
information  

Tourist 
Attractions 
in Malaysia 

Analyzing/ 
Generating 
question 

32. What is the purpose of this passage? 
(Analyzing / Author’s purpose) 

1 1 1 3 1 

a. to tell the detail of Petronas Twin 
Towers 

     

b. to give the example of the building      
c. to tell the detail of the decks in 

Malaysia 
     

d. to tell ways to go the Petronas Twin 
Towers 

     

3. To identify 
meaning of 
vocabulary 
from the 
context given 

Tourist 
Attractions 
in Malaysia 

Analyzing / 
Using context 

33. “ The towers’ most impressive feature is 
the sky-bridge that connects them on the 
41st and 42nd floors. ” What does “them” 
refer to? (Analyzing / Using Context)  

1 1 1 3 1 

a. floor       
b. sky-bridge      
c. feature      
d. Petronas Twin Towers      
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Test objectives Themes Language skills / 
Reading 

comprehension 
components 

Test Items Experts Total IOC 

1 2 3 

3. To identify 
meaning of 
vocabulary 
from the 
context given 

Tourist 
Attractions 
in Malaysia 
 

Analyzing / 
Using context 
 

34. This building is a reflection of 
Malaysia’s Musilim religion. This 
underlined word can be replaced 
with these words except ________. 

1 1 1 3 1 

a. mirror      
b. image      
c. turning back      
d. motif      

  Tourist 
Attractions 
in Malaysia 

Analyzing / 
Using context 

35. “Petronas Twin Towers stand out as an 
unusual or distinguished example of 
Malaysia’s urban design excellence.” 
What does the word “unusual” mean? 
(Analyzing/ Using Context) 

1 1 1 3 1 

a. They are not like the other      
b. It is dull.      
c. It is built repeatedly      
d. It is boring      
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Test objectives Themes Language skills / 
Reading 

comprehension 
components 

Test Items Experts Total IOC 

1 2 3 

1.  To tell the 
detail about 
countries in 
ASEAN 
community 
from the 
topics given 

National 
food in Laos 

Remembering 
/ Identifying 
detail 

36. What kind of food is Khao Piak Sen? 
(Remembering / Identifying detail) 

1 1 1 3 1 

a. noodles      
b. dessert      
c. snack      
d. dried food      

2. To apply 
reading 
comprehension 
components  
to the given 
information  

National 
food in Laos 

Analyzing / 
Generating 
questions 

37. When you are on the way to work, 
many shops and carts will prepare 
bowls for  Khao Piak Sen. What is the 
appropriate questions for this sentence? 
(Analyzing/ Generating question) 

1 1 1 3 1 

a. When does this dish sell?      
b. Where does this dish sell?      
c. Why do people like eating this dish?      
d. Where do you work?      
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Test objectives Themes Language skills / 
Reading 

comprehension 
components 

Test Items Experts Total IOC 

1 2 3 

2. To apply 
reading 
comprehension 
components  
to the given 
information  

National 
food in Laos 

Analyzing / 
Finding main 
idea 

38. What is the main idea of this passage? 
(Analyzing / Finding main idea) 

1 1 1 3 1 

a. Khao Piak Sen comes in two main 
style of broth 

     

b. Kho Piak Sen is another popular 
dish for Lao people 

     

c. It is served with sticky white 
noodles with soup. 

     

d. Khao Piak Sen is a exotic dish for 
Lao people. 

     

3. To identify 
meaning of 
vocabulary 
from the 
context given 

National 
food in Laos 

Remembering  
/ Using context 

39. These are vegetables 
except________. 

1 1 1 3 1 

a. raddish      
b. liver      
c. holy basil      
d. lime      
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Test objectives Themes Language skills / 
Reading 

comprehension 
components 

Test Items Experts Total IOC 

1 2 3 

3. To identify 
meaning of 
vocabulary 
from the 
context given 

National 
food in Laos 

Analyzing  / 
Using context 

40. This menu is served with liquid which 
vegetable and meat has been boiled. 
What does the underlined phrase 
mean? 

1 1 1 3 1 

a. sausage      
b. broth      
c. pork liver      
d. liver      

   Analyzing  / 
Using context 

41. Khao Piak Sen is synonymous with their 
Vietnamese neighbor. What is the closet 
meaning word to the underlined word? 

1 1 1 3 1 

a. crusty      
b. optional      
c. fresh      
d. same      
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Test objectives Themes Language skills / 
Reading 

comprehension 
components 

Test Items Experts Total IOC 

1 2 3 

3. To identify 
meaning of 
vocabulary 
from the 
context given 

National 
food in Laos 

Analyzing  / 
Using context 

42. The author’s purpose in this passage 
is to_____. (Analyzing / Author’s 
purpose) 

1 1 1 3 1 

a. inform reader about steps of 
cooking Khao Piak Sen 

     

b. inform reader about detail of Khao 
Piak Sen 

     

c. inform reader about how the other 
countries’ culture influence to 
Khao Piak Sen. 

     

d. inform reader about the cost of 
Khao Piak Sen 

     

   Analyzing  / 
Using context 

43. This dish is served with sticky white 
noodles and pork or chicken broth or 
liquid which meat is stewed. The 
underlined word can be replaced to 
______. (Analyzing / Using context clue) 

1 1 1 3 1 

a. cream      
b. soup      
c. coconut milk      
d. milk      
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Test objectives Themes Language skills / 
Reading 

comprehension 
components 

Test Items Experts Total IOC 

1 2 3 

3. To identify 
meaning of 
vocabulary 
from the 
context given 

National 
food in Laos 

Analyzing/ 
Using context 

44. Although Khao Piak Sen is not the 
official national dish for Laos people, 
it is popular for them. What does 
“it” refer to? (Analyzing / Using 
context clue) 

1 1 1 3 1 

a. Khao Piak Sen      
b. dish      
c. Lao people      
d. Laos      

   Analyzing  / 
Using context 

45. ___________ symbolizes the light at 
nighttime for Chinese people. 

1 0 1 2 0.67 

a. fortune      
b. zodiac animal      
c. people      
d. lantern      
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Test objectives Themes Language skills / 
Reading 

comprehension 
components 

Test Items Experts Total IOC 

1 2 3 

1. To tell the 
detail about 
countries in 
ASEAN 
community 
from the 
topics given 

Tradition 
and Festival 
in Singapore 

Remembering 
/ Finding the 
detail 

46. What activity does not include to this 
festival? (Remembering / Finding the 
detail) 

1 1 1 3 1 

a. respecting the ancestors activity      
b. displays of lanterns      

c. acrobats stage performance      
d. carnival      

3. To identify 
meaning of 
vocabulary 
from the 
context given 

Tradition 
and Festival 
in Singapore 

Analyzing/Usin
g context 

47. This festival brings good fortune to 
people. What does “fortune” mean? 

1 1 1 3 1 

a. lantern      

b. parade      
c. stability      

d. luck      
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Test objectives Themes Language skills / 
Reading 

comprehension 
components 

Test Items Experts Total IOC 

1 2 3 

2. To apply 
reading 
comprehension 
components  
to the given 
information  

Tradition 
and Festival 
in Singapore 

Analyzing / 
Generating 
question 

48. ‘Hongbao’ means Red Pocket, a 
New Year monetary gift that is 
believed to bring good luck to 
children and unmarried adults. All of 
them can be the questions for this 
sentence except______. (Analyzing / 
Generating question) 

1 1 1 3 1 

a. What do people believe about 
‘Hongbao’? 

     

b. Who do people give ‘Hongbao’ to?      
c. What does ‘Hongbao’ mean?      
d. When did people give ‘Hongbao’?      

3. To identify 
meaning of 
vocabulary 
from the 
context given 

Tradition 
and Festival 
in Singapore 

Remembering/
Using context 

49. In this festival, people will be 
enchanted by________ bright of 
lantern. 

1 0 1 2 0.67 

a. spectacular      
b. abundant      
c. cultural      
d. traditional      
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Test objectives Themes Language skills / 
Reading 

comprehension 
components 

Test Items Experts Total IOC 

1 2 3 

3. To identify 
meaning of 
vocabulary 
from the 
context given 

Tradition 
and Festival 
in Singapore 

Remembering/
Using context 

50. River Hong Bao Festival is held in 
the period of _________. 

1 0 1 2 0.67 

a. Moonfest      
b. Chinese New Year      

c. Hari Raya Puasa      
d. Deepavali      

   Analyzing / 
Using context 

51. People will be given the 
opportunity to view the display of 
light. What is the closest meaning 
of the word “view”? 

1 1 1 3 1 

a. see      

b. stand      
c. walk      

d. stop      
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Test objectives Themes Language skills / 
Reading 

comprehension 
components 

Test Items Experts Total IOC 

1 2 3 

3. To identify 
meaning of 
vocabulary 
from the 
context given 

Tradition 
and Festival 
in Singapore 

Analyzing / 
Using context 

52. This festival is held annually. How 
often is it held? 

1 1 1 3 1 

a. once a week      

b. once a month      
c. once a year      

d. once a day      

   Remembering 
/ Using context 

53. Which one is not included in 
Chinese zodiac animals? 

1 0 1 2 0.67 

a. rat      
b. pig      

c. goat      

d. bird      
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Test objectives Themes Language skills / 
Reading 

comprehension 
components 

Test Items Experts Total IOC 

1 2 3 

2. To apply 
reading 
comprehension 
components  
to the given 
information  

Tradition 
and Festival 
in Singapore 

Analyzing 
/Finding the 
main idea 

54. What is the main idea of this passage? 
(Analyzing / Finding main idea) 

1 1 1 3 1 

a. This is the brief detail of this 
festival which will be well-
known for every people. 

     

b. Chinese characters will be 
drown into lanterns. 

     

c. People will be amused to a lot 
of activities in this festival. 

     

d. Chinese culture influences to 
this festival. 

     

   Analyzing / 
Author’s 
purpose 

55. The author most likely wrote this 
passage to ______.  
(Analyzing / Author’s purpose) 

     

    a. criticize the River Hongbao festival      
b. tell the weak points of River 

Hongbao festival 
     

c. identify the ways to go River 
Hongbao festival 

     

d. ask reader to go the River 
Hongbao festival 
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Test objectives Themes Language skills / 
Reading 

comprehension 
components 

Test Items Experts Total IOC 

1 2 3 

2. To apply 
reading 
comprehension 
components  
to the given 
information  

National 
Food in Laos 

Analyzing / 
Using context 

56. This festival also showcases stalls 
with intricate Chinese handicraft or 
a work produced by a hand labor. 
These are examples of handicraft 
except______. (Analyzing / Using 
context) 

1 1 1 3 1 

a. crochet      
b. vehicle      
c. macramé      
d. pottery      

   Analyzing  / 
Using context 

57. There are many activities for people 
to experience in this festival. As a 
result, it is not surprised that it will be 
the outstanding event for them. What 
does “them” refer to?   (Analyzing / 
Using context) 

1 1 1 3 1 

a. people      
b. activities      
c. festivals      
d. events       
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Test objectives Themes Language skills / 
Reading 

comprehension 
components 

Test Items Experts Total IOC 

1 2 3   

1. To tell the 
detail about 
countries in 
ASEAN 
community 
from the 
topics given 

National 
Food in Laos 

Remembering/ 
identifying 
detail 

58. Why is baguettes which is originate in 
France, the national food in Laos? 

0 1 1 2 0.67 

a. Laotian people immigrate to 
Paris and learn. 

     

b. French people entered Laos and 
teach this menu. 

     

c. French culture does not 
influence to Laos. 

     

d. French baguettes is more 
delicious. 

     

  Tradition 
and Festival 
in Singapore 

Remembering/i
dentifying 
detail 

59. Which one is not included in 
Chinese zodiac animals? 

1 1 1 3 1 

a. rat      
b. pig      
c. goat      
d. bird      
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Test objectives Themes Language skills / 
Reading 

comprehension 
components 

Test Items Experts Total IOC 

1 2 3 

3. To identify 
meaning of 
vocabulary 
from the 
context given 

Tradition 
and Festival 
in Singapore 

Analyzing/Usin
g Context 

60. This festival is recommended to 
visit at nighttime. The underlined 
word can be replaced 
by_________. 

0 1 1 2 0.67 

a. hard      

b. appropriate      
c. difficult      

d. amazed      
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ภาคผนวก ญ 
ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของการสร้างแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 

จากการใช้สื่อการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ 
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ตารางที่ 18  ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของการสร้างแบบทดสอบก่อนและ

หลังเรียนจากการใช้สื่อการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ 
ข้อที่ ค่าความยากง่าย

(p) 
ค่าอ านาจ
จ าแนก 

การ
น าไปใช้ 

ข้อที่ ค่าความยากง่าย
(p) 

ค่าอ านาจ
จ าแนก 

การ
น าไปใช้ 

1 0.63 0.27 ใช้ได้ 31* 0.86 0.73 ใช้ไม่ได้ 
2 0.66 0.33 ใช้ได้ 32 0.63 0.27 ใช้ได้ 
3* 0.23 -0.60 ใช้ไม่ได้ 33 0.73 0.47 ใช้ได้ 
4* 0.83 0.67 ใช้ไม่ได้ 34* 0.36 -0.27 ใช้ไม่ได้ 
5* 0.46 -0.07 ใช้ไม่ได้ 35 0.70 0.40 ใช้ได้ 
6 0.73 0.47 ใช้ได้ 36 0.70 0.40 ใช้ได้ 
7 0.80 0.20 ใช้ได้ 37 0.80 0.20 ใช้ได้ 
8* 0.93 0.87 ใช้ไม่ได้ 38 0.63 0.27 ใช้ได้ 
9* 0.46 -0.07 ใช้ไม่ได้ 39* 0.90 0.80 ใช้ไม่ได้ 
10* 0.36 -0.27 ใช้ไม่ได้ 40* 0.46 -0.07 ใช้ไม่ได้ 
11 0.63 0.27 ใช้ได้ 41* 0.53 0.07 ใช้ไม่ได้ 
12* 0.86 0.73 ใช้ไม่ได้ 42 0.76 0.53 ใช้ได้ 
13 0.70 0.40 ใช้ได้ 43 0.73 0.47 ใช้ได้ 
14 0.76 0.53 ใช้ได้ 44 0.66 0.33 ใช้ได้ 
15 0.66 0.33 ใช้ได้ 45* 0.96 0.93 ใช้ไม่ได้ 
16* 0.96 0.93 ใช้ไม่ได้ 46 0.70 0.40 ใช้ได้ 
17 0.80 0.60 ใช้ได้ 47*   0.36 -0.27 ใช้ไม่ได้ 
18* 0.50 0.00 ใช้ไม่ได้ 48 0.73 0.47 ใช้ได้ 
19* 0.36 -0.27 ใช้ไม่ได้ 49* 0.90 0.80 ใช้ไม่ได้ 
20 0.63 0.27 ใช้ได้ 50* 0.43 -0.16 ใช้ไม่ได้ 
21* 0.43 -0.16 ใช้ไม่ได้ 51* 0.53 0.07 ใช้ไม่ได้ 
22* 0.86 0.73 ใช้ไม่ได้ 52* 0.90 0.80 ใช้ไม่ได้ 
23 0.66 0.33 ใช้ได้ 53* 0.36 -0.27 ใช้ไม่ได้ 
24 0.70 0.40 ใช้ได้ 54 0.63 0.27 ใช้ได้ 
25 0.63 0.27 ใช้ได้ 55 0.66 0.33 ใช้ได้ 
26 0.73 0.53 ใช้ได้ 56 0.63 0.27 ใช้ได้ 
27* 0.90 0.80 ใช้ไม่ได้ 57 0.66 0.33 ใช้ได้ 
28* 0.40 -0.20 ใช้ไม่ได้ 58* 0.86 0.73 ใช้ไม่ได้ 
29 0.76 0.53 ใช้ได้ 59* 0.96 0.93 ใช้ไม่ได้ 
30 0.43 -0.16 ใช้ไม่ได้ 60* 0.86 0.73 ใช้ไม่ได้ 
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ภาคผนวก ฏ 
แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนจากการใช้สื่อการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ 
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Read this passage and answer the questions 1-6 
Passage 1: Brunei Geography 
 Brunei is the country which has interesting area for many purpose and with 
equatorial climate, a mixed terrain and an abundance of natural reserves are the major 
components of Brunei Geography. The country lies on the north western region of the 
island of Borneo between 114 degrees 04’ east longitudes which are placed vertically 
and 4 degrees and 30? North latitudes which are placed horizontally. Brunei is bordered 
by the South China Sea and Malaysia. 
 Topography of Brunei, a major aspect of Brunei geography, consists of hilly 
lowlands in the western region, rugged mountains in the eastern part and swampy 
tidal plain in the coastal area. Climate forms another significant part of the geography 
of Brunei. Brunei has an equatorial type of climate characterized by high temperature, 
high humidity and heavy rainfall.  
 Adapted from: http://www.mapsofworld.com/brunei/geography/ 
1. Where is Brunei bordered by? (Remembering/Identifying detail) 
 a. South China Sea b. Indian Ocean 
 c. Cambodia d. Myanmar 
2. “High temperature, high humidity and heavy rainfall affect to the agriculture in 
Brunei” What is the suitable question for this sentence? (Analyzing/Generating 
question) 
 a. What factors affect to the heavy rain in Brunei? 
 b. What factors affect to the agriculture in Brunei? 
 c. What factors do not affect to the agriculture in Brunei? 
 d. What factors affect to the failure of agriculture in Brunei? 
3. What is the main idea of this passage? (Analyzing / Finding the main idea)  
  a. It lies on the island of Borneo. 
 b. The area of Brunei is hilly lowland. 
 c. This country is bordered by the South China Sea. 
 d. Brunei has the suitable geographical area for many purposes. 
 

http://www.mapsofworld.com/brunei/geography/
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4. What is the purpose of this passage? (Analyzing/ Author’s purpose) 
 a. to tell the products that are produced in Brunei 
 b. to inform the information about geographical information in Brunei 
 c. to identify the plants in Brunei 
 d. to find the reason why Brunei has the high humidity 
5. What are the longitudes? (Remembering/Using context)   
 a. The lines that specify the north-south position of the earth’s surface. 
 b. The lines that specify the east-west position of the earth’s surface. 
 c. Visible lines that divide the Earth. 
 d. Axis 
6. Which part of Brunei is the most suitable area to do agriculture?                       
(Remembering/using context) 
 a. hilly lowlands b. rugged mountain 
 c. swampy tidal plain d. highland 
  
Read this passage and answer the questions 7-12 
CAMERON HIGHLANDS 
 The Cameron Highlands are highlands situated at about 150 kilometers 
North of  Kuala Lumpur, and about 20 km. east of the city Ipoh. Because of its high 
location it is cooler (about 25 C, but sometimes below 20 C) than the rest of Malaysia. 
The highlands are named after William Cameron, a British expedition leader. He discovered 
the location during an expedition in other word exploration in 1885. From that moment 
onward the Cameron Highlands got increasingly interesting for the British. Because of 
the perfect climate it was very suitable for cultivating tea, and the Cameron Highlands 
soon grew out to be the biggest tea region of Malaysia.                      
 In conclusion, the Cameron Highlands are another outstanding tourist attraction 
in Malaysia. You should come to this place once a time to absorb the relaxation of this 
place 
Adapted from: http://www.wonderfulmalaysia.com/cameron-highlands-malaysia.htm 
 

http://www.wonderfulmalaysia.com/kuala-lumpur-city-malaysia.htm
http://www.wonderfulmalaysia.com/ipoh-city-malaysia.htm
http://www.wonderfulmalaysia.com/malaysia-general-country-information.htm
http://www.wonderfulmalaysia.com/cameron-highlands-malaysia.htm
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7. Why is the temperature in Cameron Highlands lower than the rest of Malaysia?  
(Remembering/Finding detail) 
 a. It is the biggest tea region. 
 b. It is discovered by a British explorer. 
 c. This area is on the mountain. 
 d. This climate of this area is like desert. 
8. “The highlands are named after William Cameron.” What is the suitable question 
for this sentence? (Analyzing/Generating question) 
 a. Where are these highlands? 
 b. What activities can the travelers do in these highlands? 
 c. Which groups of people pay attention to these highlands? 
 d. What is the origin of the name for these highlands? 
9. What is the main idea of this passage? (Analyzing/Finding main idea) 
 a. They were very suitable to cultivate tea. 
 b. It has a population of more than 34,000 people 
 c. The weather is cooler than the rest of Malaysia. 

 d. The Cameron Highlands are another outstanding tourist attractions in 
Malaysia. 

10. The author most likely wrote this passage to ______. (Analyzing / Author’s 
purpose) 
 a. sway the reader 
 b. entertain the reader 
 c. Persuade the reader 
 d. Humor the reader 

11. William Cameron discovered the location during an expedition in other word 
exploration in 1885. According to this sentence, what does expedition mean?  (Analyzing / 
Using Context) 
 a. a journey for some specific purpose 
 b. a mountainous region of a country 
 c. a tropical forest 
 d. an irregular limestone 
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12. The climate in the Cameron Highlands are cooler than the rest of Malaysia. 
Consequently, They are appropriate for growing tea. (Analyzing / Using Context) 
 a. tea b. The Cameron Highlands 
 c. The climate in the Cameron Highlands d. tourist attraction in Malaysia 
 
Read this passage and answer the questions 13-18 
Petronas Twin Towers 

 In a country with a rich and beautiful natural landscape, Kuala Lumpur’s  Petronas 
Twin Towers stand out as an unusual or distinguished example of Malaysia’s urban design 
excellence. Designed by American architecture star César Pelli and officially establish in 
1999, the towers were the tallest buildings in the world until 2004. After 2004, Taipei 101 
is the tallest building. Each rises to a little over 450 meters from ground level, and with 88 
floors of offices, the towers’ most impressive feature is the sky-bridge that connects them 
on the 41st and 42nd floors. From the bridge, at 170 meters above ground, visitors can 
enjoy a spectacular view of the city below their feet. 
Petronas Twin Towers, Kuala Lumpur 
Adapted from: https://theculturetrip.com/asia/malaysia/articles/malaysia-s-most-
beautiful-places-to-visit-must-see-destinations/ 
13. Before 2004: Petronas twin tower is the tallest building 
 After 2004: Taipei 101 is the tallest building. 
 Which one is correct? (Analyzing / Identify the detail) 
  a. Taipei 101 is as tall as Petronas twin tower. 
  b. Taipei 101 built before Petronas twin tower. 
  c. Taipei 101 is the tallest building before 2004. 
  d. Taipei 101 is built after Petronas twin tower. 

14. “César Pelli, American architect designs this buildingห.” All of them can be the 
questions for this sentence except_______. (Analyzing / Generating question) 
 a. Who designs these buildings? 
 b. What is the designer’s name? 
 c. When were these buildings built? 
 d. What nationality is the designer of this building? 

http://www.petronastwintowers.com.my/
http://www.petronastwintowers.com.my/
https://www.google.it/maps/place/petronas+twin+towers+1+jalan+ampang/@3.157451,101.7122376,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x31cc37d6ca0bf613:0x38ed48441971ce4a
https://theculturetrip.com/asia/malaysia/articles/malaysia-s-most-beautiful-places-to-visit-must-see-destinations/
https://theculturetrip.com/asia/malaysia/articles/malaysia-s-most-beautiful-places-to-visit-must-see-destinations/
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15. What is the main idea of this passage? (Analyzing / Finding main idea) 
 a. Visitor can enjoy a spectacular view of the city. 
 b. The most impressive feature of these towers is the skybridge 
 c. These building shows the unusual example of Malaysian design 
excellence. 
 d. In a country with a rich and beautiful natural landscape 
16. What is the purpose of this passage? (Analyzing / Author’s purpose) 
 a. to tell the detail of Petronas Twin Towers 
 b. to give the example of the building 
 c. to tell the detail of the decks in Malaysia 
 d. to tell ways to go the Petronas Twin Towers 
17. “The towers’ most impressive feature is the sky-bridge that connects them on the 41st 
and 42nd floors. ” What does “them” refer to? (Analyzing / Using Context) 
 a. floor  
 b. sky-bridge 
 c. feature 
 d. Petronas Twin Towers 
18. “Petronas Twin Towers stand out as an unusual or distinguished example of 
Malaysia’s urban design excellence.” What does the word “unusual” mean? (Analyzing/ 
Using Context)  
 a. They are not like the other  
 b. It is dull. 
 c. It is built repeatedly  
 d. It is boring 
Read this passage and answer the questions 19-24 
Khao Piak Sen 

 Khao Piak Sen is another dish which is popular for Lao people. It’s not really 
the official breakfast of Vientiane, but it’s so popular that it seems like it. Every morning 
on the way to work, you’ll pass by many shops, sidewalk stalls, or carts serving up 
Khao Piak. You’ll see that all of bowl to prepare for the work day ahead. Khao Piak 
comes in two main styles of broth. A pork or chicken broth or liquid which meat is 
stewed. It’s served with a sticky white noodle that comes in regular or thick size. 
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Adapted from: http://www.tourismlaos.org/show.php?Cont_ID=9 
19. What kind of food is Khao Piak Sen? (Remembering / Identifying detail) 
 a. noodles b. dessert 
 c. snack d. dried food 

20. When you are on the way to work, many shops and carts will prepare bowls for Khao 
Piak Sen. What is the appropriate questions for this sentence? 
(Analyzing/ Generating question) 
 a. When does this dish sell? 
 b. Where does this dish sell? 
 c. Why do people like eating this dish? 
 d. Where do you work? 
21. What is the main idea of this passage? (Analyzing / Finding main idea) 
 a. Khao Piak Sen comes in two main style of broth 
 b. Kho Piak Sen is another popular dish for Lao people 
 c. It is served with sticky white noodles with soup. 
 d. Khao Piak Sen is a exotic dish for Lao people. 
22. The author’s purpose in this passage is to_____. (Analyzing / Author’s purpose) 
 a. inform reader about steps of cooking Khao Piak Sen 
 b. inform reader about detail of Khao Piak Sen 
 c. inform reader about how the other countries’ culture influence to Khao Piak Sen. 
 d. inform reader about the cost of Khao Piak Sen 
23. This dish is served with sticky white noodles and pork or chicken broth or liquid 
which meat is stewed. The underlined word can be replaced to ______.  
(Analyzing / Using context clue) 
 a. cream b. soup 
 c. coconut milk d. milk 
24. Although Khao Piak Sen is not the official national dish for Lao people, it is 
popular for them. What does “it” refer to? (Analyzing / Using context clue) 
 a. Khao Piak Sen  b. dish 
 c. Lao people  d. Laos 
 

http://www.tourismlaos.org/show.php?Cont_ID=9
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Read this passage and answer the questions 25-30 
River Hongbao River  Festival 
 River Hongbao is an annual Lunar Chinese New Year event that is held in 
Marina Bay in Singapore. The celebration was founded in 1986 and, through the 
collaboration of the Singapore Federation of Chinese Clan Association, has been held 
each year since. River Hongbao brings out an awe-inspiring display of Chinese cultures 
and traditions. The word ‘Hongbao’ means Red Pocket, a New Year monetary gift that 
is believed to bring good luck to children and unmarried adults. River Hongbao is the 
leading Lunar Chinese New Year event that draws people from all over the country 
seeking to experience the fun-filled activities which are celebrated in Marina Bay. Visual 
displays of lanterns that depict Chinese characters such as the God of Wealth brings 
out the crowd in droves. During the event, both local and foreign acrobats and artists 
stage performances to an excitable crowd. In addition, activities such as riddle games 
provides an opportunity for tourists and Singaporeans to mingle. Amusement rides and 
other activities are the main attraction for kids while adults enjoy the carnival 
attraction. The event also showcases stalls with intricate Chinese handicrafts or a work 
produced by hand labor. Taste the more than 30 unique mouth-watering Chinese 
dishes that are part of the event. So head down to the floating platform at Marina Bay 
then you will not miss the wonderful experience. That is the brief detail of River 
Hongbao river festival which will be the well-known festival for everyone. 
Adapted from: http://www.singaporetravelhub.com/events/river-hongbao/ 
 
25. What activity does not include to this festival? (Remembering / Finding the detail) 
 a. respecting the ancestors activity 
 b. displays of lanterns 
 c. acrobats stage performance 
 d. carnival 
 

http://www.singaporetravelhub.com/events/river-hongbao/


202 
 

 
 

26. ‘Hongbao’ means Red Pocket, a New Year monetary gift that is believed to bring 
good luck to children and unmarried adults. All of them can be the questions for this 
sentence except______. (Analyzing / Generating question) 
 a. What do people believe about ‘Hongbao’? 
 b. Who do people give ‘Hongbao’ to? 
 c. What does ‘Hongbao’ mean? 
 d. When did people give ‘Hongbao’? 
27. What is the main idea of this passage? (Analyzing / Finding main idea) 

a. This is the brief detail of this festival which will be well-known for 
every people. 

 b. Chinese characters will be drown into lanterns. 
 c. People will be amused to a lot of activities in this festival. 
 d. Chinese culture influences to this festival. 
28. The author most likely wrote this passage to ______. (Analyzing / Author’s 
purpose) 
 a. criticize the River Hongbao festival 
 b. tell the weak points of River Hongbao festival 
 c. identify the ways to go River Hongbao festival 
 d. ask reader to go the River Hongbao festival 
29. This festival also showcases stalls with intricate Chinese handicraft or a work 
produced by a hand labor. These are examples of handicraft except______.  
(Analyzing / Using context) 
 a. crochet                          b. vehicle   
 c. macramé                       d. pottery 
30. There are many activities for people to experience in this festival. As a result, it is 
not surprised that it will be the outstanding event for them. What does “them” refer 
to? (Analyzing / Using context) 
 a. people                           b. activities 

    c. festivals                         d. events  
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Answer sheet for the independent study 
A Study of English Reading Achievement Using Instructional Materials of Grade 11 

Students in Wat Khemapirataram School, Nonthaburi 
Name _____________ Surname_______________ Class______ No______ 

 

 A B C D  A B C D 

1     16     

2     17     

3     18     

4     19     

5     20     

6     21     

7     22     

8     23     

9     24     

10     25     

11     26     

12     27     

13     28     

14     29     

15     30     

 

 

 
 
 



204 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฎ 
ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนจากการใช้สื่อการสอน 

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ 
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ตารางท่ี 18 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนจากการใช้สื่อการสอนเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 
โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แบบแอลฟาของครอนบาค 

 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Reliability Statistics 

Cronbach’s 
Alpha N of Items 

.862 30 
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 Mean Std. Deviation N 
a1 .70 .466 30 
a2 .67 .479 30 
a3 .73 .450 30 
a4 .80 .407 30 
a5 .67 .479 30 
a6 .80 .407 30 
a7 .70 .466 30 
a8 .67 .479 30 
a9 .73 .450 30 
a10 .63 .490 30 
a11 .67 .479 30 
a12 .57 .504 30 
a13 .80 .407 30 
a14 .73 .450 30 
a15 .77 .430 30 
a16 .63 .490 30 
a17 .73 .450 30 
a18 .80 .407 30 
a19 .77 .430 30 
a20 .70 .466 30 
a21 .63 .490 30 
a22 .63 .490 30 
a23 .73 .450 30 
a24 .67 .479 30 
a25 .60 .498 30 
a26 .63 .490 30 
a27 .63 .490 30 
a28 .67 .479 30 
a29 .63 .490 30 
a30 .67 .479 30 
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ภาคผนวก ฒ 
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม 

ความคิดเห็นที่มีต่อการใช้สื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 
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ตารางที่ 19  แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของ
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการใช้สื่อการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่าน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี 
 

แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม
ความคิดเห็นที่มีต่อการใช้สื่อการสอน เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี 
ค าชี้แจง จงท าเครื่องหมาย () ลงในช่องความเห็น 
 1 หมายถึง ข้อความและรูปแบบภาษามีความเหมาะสม 
 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อความและรูปแบบภาษามีความเหมาะสม 
 -1 หมายถึง ข้อความและรูปแบบภาษาไม่มีความเหมาะสม 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อค าถามในแบบสอบถามความเห็น ความคิดเห็น 

1 0 -1 

1. เพศ          ชาย                 หญิง    

2. ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

        ดีมาก              ดี              ปานกลาง           น้อย 

   

3. ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆในประชาคมอาเซียน 

        ดีมาก              ดี              ปานกลาง           น้อย 

   

4. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้ 

        ดีมาก              ดี              ปานกลาง           น้อย 
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 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับสื่อการสอนในหัวข้อประชาคมอาเซียน 
 

ข้อค าถามในแบบสอบถามความเห็น ความคิดเห็น 
1 0 -1 

1. ด้านการออกแบบบทเรียน    

 1.1 ส่วนน าของบทเรียนช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน    

 1.2 ความเหมาะสมของสีตัวอักษรและพ้ืนหลัง    

 1.3 ความเหมาะสมของภาพนิ่ง, สื่อมัลติมีเดีย และภาพ 
เคลื่อนไหวกับเนื้อหา 

   

 1.4 ความเหมาะสมของแบบตัวอักษรและขนาดตัวอักษร    

 1.5 ความชัดเจนของตัวอักษร    

 1.6 ส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์    

 1.7 บทเรียนมีความยืดหยุน่สามารถ ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างผู้เรียน 

   

 1.8 ความยาวในการน าเสนอแต่ละบทเรียนมีความเหมาะสม    

 1.9 บทเรียนสามารถถ่ายทอดเนื้อหาได้น่าสนใจ    

 1.10 ความสะดวกในการใช้    

2. ด้านเนื้อหาและการน าเสนอ    

 2.1 โครงสร้างเนื้อหาของบทเรียนมีความชัดเจน    

 2.2 ความสอดคล้องต่อวัตถุประสงค์การเรียนรู้    

 2.3 สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้    

 2.4 ความเหมาะสมของสื่อการสอนในเรื่องของ 
ความยากง่ายของเนื้อหาส าหรับผู้เรียน 

   

 2.5 ความเหมาะสมของจ านวนแบบฝึกหัด    

 2.6 ความชัดเจนของค าสั่ง    

3. ขั้นตอนกิจกรรมการสอนโดยใช้สื่อการสอน    

 3.1 ขั้นตอนก่อนการสอนอ่าน (Pre-reading) สามารถกระตุ้น
ให้ผู้เรียนมีความสนใจใจบทเรียน 
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ข้อค าถามในแบบสอบถามความเห็น ความคิดเห็น 
1 0 -1 

 3.2 ขั้นตอนระหว่างการสอนอ่าน (While-reading) กิจกรรม
ระหว่างการอ่านสามารถน าศักยภาพของนักเรียนเกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์การอ่านมาใช้ได้อย่างเหมาะสม 

   

 3.3 ขั้นตอนหลังการอ่าน (Post-reading) มีกิจกรรม 
ท าให้นักเรียนได้บูรณาการความรู้วิชาอ่ืนๆ มาใช้กับวิชา
ภาษาอังกฤษ 

   

4. ด้านความพึงพอใจในการเรียนผ่านสื่อการสอน    

 4.1 สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน    

 4.2 สื่อการสอนดังกล่าวมีความสนุกและท้าทาย    

 4.3 ความพึงพอใจในการเรียนรู้จากสื่อการสอนดังกล่าว    

 4.4 ความพึงพอใจในภาครวม    

คะแนนเฉลี่ยรวมในแต่ละหัวข้อ    

    
 
Suggestion 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

     ……………………………………………. (ผู้ประเมิน) 
(……………………………………………) 

ขอขอบพระคุณผู้ประเมิน มา ณ โอกาสนี้ 
นายคณวัฒน์ พรสุริยโรจน์ 

    นักศึกษาปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์                                        
สาขาการสอนภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ภาคผนวก ฐ 
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการใช้สื่อการสอน เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 
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ตารางที่ 21  ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการใช้สื่อการสอน 
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขมา -    
ภิรตาราม 
 

แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม
ความคิดเห็นที่มีต่อการใช้สื่อการสอน เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี 
ค าชี้แจง จงท าเครื่องหมาย () ลงในช่องความเห็น 
 1 หมายถึง  ข้อความและรูปแบบภาษามีความเหมาะสม 
 0 หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อความและรูปแบบภาษามีความเหมาะสม 
 -1 หมายถึง  ข้อความและรูปแบบภาษาไม่มีความเหมาะสม 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อค าถามในแบบสอบถามความเห็น ผู้เชี่ยวชาญ Total IOC 

1 2 3 

1. เพศ          ชาย                 หญิง 1 1 1 3 1 

2. ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

        ดีมาก              ดี              ปานกลาง           น้อย 

1 1 1 3 1 

3. ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆในประชาคมอาเซียน 

        ดีมาก              ดี              ปานกลาง           น้อย 

1 1 1 3 1 

4. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้ 

        ดีมาก              ดี              ปานกลาง           น้อย 

1 1 1 3 1 
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 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับสื่อการสอนในหัวข้อประชาคมอาเซียน 
 

ข้อค าถามในแบบสอบถามความเห็น ผู้เชี่ยวชาญ Total IOC 
1 2 3 

1. ด้านการออกแบบบทเรียน      
 1.1 ส่วนน าของบทเรียนช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 1 1 1 3 1 

 1.2 ความเหมาะสมของสีตัวอักษรและพ้ืนหลัง 1 1 1 3 1 

 1.3 ความเหมาะสมของภาพนิ่ง, สื่อมัลติมีเดีย และภาพ 
เคลื่อนไหวกับเนื้อหา 

1 1 1 3 1 

 1.4 ความเหมาะสมของแบบตัวอักษรและขนาดตัวอักษร 1 1 1 3 1 

 1.5 ความชัดเจนของตัวอักษร 1 1 1 3 1 

 1.6 ส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ 1 1 1 3 1 

 1.7 บทเรียนมีความยืดหยุน่สามารถ ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างผู้เรียน 

1 1 1 3 1 

 1.8 ความยาวในการน าเสนอแต่ละบทเรียนมีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 

 1.9 บทเรียนสามารถถ่ายทอดเนื้อหาได้น่าสนใจ 1 1 1 3 1 

 1.10 ความสะดวกในการใช้ 1 1 1 3 1 

2. ด้านเนื้อหาและการน าเสนอ      
 2.1 โครงสร้างเนื้อหาของบทเรียนมีความชัดเจน 1 1 1 3 1 

 2.2 ความสอดคล้องต่อวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 3 1 

 2.3 สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้ 1 1 1 3 1 

 2.4 ความเหมาะสมของสื่อการสอนในเรื่องของ 
ความยากง่ายของเนื้อหาส าหรับผู้เรียน 

1 1 0 2 0.67 

 2.5 ความเหมาะสมของจ านวนแบบฝึกหัด 1 1 1 3 1 

 2.6 ความชัดเจนของค าสั่ง 1 1 1 3 1 
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ข้อค าถามในแบบสอบถามความเห็น ผู้เชี่ยวชาญ Total IOC 

1 2 3 
3. ข้ันตอนกิจกรรมการสอนโดยใช้สื่อการสอน      
 3.1 ขั้นตอนก่อนการสอนอ่าน (Pre-reading) สามารถ

กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจใจบทเรียน 
1 0 1 2 0.67 

 3.2 ขั้นตอนระหว่างการสอนอ่าน (While-reading) 
กิจกรรมระหว่างการอ่านสามารถน าศักยภาพของ
นักเรียนเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การอ่านมาใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 

1 1 1 3 1 

 3.3 ขั้นตอนหลังการอ่าน (Post-reading) มีกิจกรรม 
ท าให้นักเรียนได้บูรณาการความรู้วิชาอ่ืนๆ มาใช้กับ
วิชาภาษาอังกฤษ 

1 1 1 3 1 

4. ด้านความพึงพอใจในการเรียนผ่านสื่อการสอน      
 4.1 สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษของ

นักเรียน 
1 1 1 3 1 

 4.2 สื่อการสอนดังกล่าวมีความสนุกและท้าทาย 1 1 1 3 1 

 4.3 ความพึงพอใจในการเรียนรู้จากสื่อการสอนดังกล่าว 1 1 1 3 1 

 4.4 ความพึงพอใจในภาครวม      

        
 

Suggestion 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………. (ผู้ประเมิน) 
(……………………………………………) 

ขอขอบพระคุณผู้ประเมิน มา ณ โอกาสนี้ 
นายคณวัฒน์ พรสุริยโรจน์ 

    นักศึกษาปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์                                        
สาขาการสอนภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ภาคผนวก  ฑ 
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้สื่อการสอนหัวข้อประชาคมอาเซียน  

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5  
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้สื่อการสอนหัวข้อประชาคมอาเซียน  
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5  

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 
 
 
ค าชี้แจง 
1. แบบสอบถามความคิดเห็นนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อสื่อการสอน 
    หัวข้อประชาคมอาเซียน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ 
2. แบบสอบถามฉบับนี้ ประกอบด้วย 
    ตอนที่ 1     ข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2     แบบสอบถามความเห็นเกี่ยวกับสื่อการสอน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
       2.1 ด้านการออกแบบบทเรียน 
       2.2 ด้านเนื้อหาและการน าเสนอ 
       2.3 ขั้นตอนกิจกรรมการสอนโดยใช้สื่อการสอน 
       2.4 ขั้นตอนกิจกรรมการสอนโดยใช้สื่อการสอน 
3. โปรดตอบค าถามทุกข้อตามความเป็นจริง และเขียนค าแนะน าเก่ียวกับการใช้สื่อการสอน 
   ส าหรับการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง   จงท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง         ตามความเป็นจริง 
 
1. เพศ        ชาย หญิง 

2. ความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย 

3. ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ในประชาคมอาเซียน  ดีมาก        ดี     ปานกลาง        น้อย 

4. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้             ดีมาก          ดี          ปานกลาง           น้อย 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับสื่อการสอนในหัวข้อประชาคมอาเซียน 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องว่างที่ตรงกับความเห็นที่สุด โดยใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 5 = ดีมาก 4 = ดี 3 = ปานกลาง 2 = พอใช้    1 = ต้องปรับปรุง 
 

ข้อค าถามในแบบสอบถามความเห็น ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1. ด้านการออกแบบบทเรียน      
 1.1 ส่วนน าของบทเรียนช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน      

 1.2 ความเหมาะสมของสีตัวอักษรและพ้ืนหลัง      

 1.3 ความเหมาะสมของภาพนิ่ง, สื่อมัลติมีเดีย และภาพ 
เคลื่อนไหวกับเนื้อหา 

     

 1.4 ความเหมาะสมของแบบตัวอักษรและขนาดตัวอักษร      

 1.5 ความชัดเจนของตัวอักษร      

 1.6 ส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์      

 1.7 บทเรียนมีความยืดหยุน่สามารถ ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างผู้เรียน 

     

 1.8 ความยาวในการน าเสนอแต่ละบทเรียนมีความเหมาะสม      

 1.9 บทเรียนสามารถถ่ายทอดเนื้อหาได้น่าสนใจ      

 1.10 ความสะดวกในการใช้      

2. ด้านเนื้อหาและการน าเสนอ      

 2.1 โครงสร้างเนื้อหาของบทเรียนมีความชัดเจน      

 2.2 ความสอดคล้องต่อวัตถุประสงค์การเรียนรู้      

 2.3 สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้      

 2.4 ความเหมาะสมของสื่อการสอนในเรื่องของ 
ความยากง่ายของเนื้อหาส าหรับผู้เรียน 

     

 2.5 ความเหมาะสมของจ านวนแบบฝึกหัด      

 2.6 ความชัดเจนของค าสั่ง      
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ข้อค าถามในแบบสอบถามความเห็น ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

3. ข้ันตอนกิจกรรมการสอนโดยใช้สื่อการสอน      
 3.1 ขั้นตอนก่อนการสอนอ่าน (Pre-reading) สามารถกระตุ้น

ให้ผู้เรียนมีความสนใจใจบทเรียน 
     

 3.2 ขั้นตอนระหว่างการสอนอ่าน (While-reading) กิจกรรม
ระหว่างการอ่านสามารถน าศักยภาพของนักเรียนเกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์การอ่านมาใช้ได้อย่างเหมาะสม 

     

 3.3 ขั้นตอนหลังการอ่าน (Post-reading) มีกิจกรรม 
ท าให้นักเรียนได้บูรณาการความรู้วิชาอ่ืนๆ มาใช้กับวิชา
ภาษาอังกฤษ 

     

4. ด้านความพึงพอใจในการเรียนผ่านสื่อการสอน      

 4.1 สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน      

 4.2 สื่อการสอนดังกล่าวมีความสนุกและท้าทาย      

 4.3 ความพึงพอใจในการเรียนรู้จากสื่อการสอนดังกล่าว      

 4.4 ความพึงพอใจในภาครวม      

        

 
Suggestion 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

        ……………………………………………. (ผู้ประเมิน) 
(……………………………………………) 

ขอขอบพระคุณผู้ประเมิน มา ณ โอกาสนี้ 
นายคณวัฒน์ พรสุริยโรจน์ 

      นักศึกษาปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์                                            
สาขาการสอนภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ภาคผนวก ฒ 
ค่าความเชื่อม่ันแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการใช้สื่อการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 

การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม   
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ตารางท่ี 20 ค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการใช้สื่อการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม  โดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์แบบแอลฟาของครอนบาค 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 35 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 35 100.0 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach’s 
Alpha 

Cronbach’s 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 

.868 .865 23 
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Item Statistics 

 Mean 
Std. 

Deviation N 

a1 4.1143 .67612 35 
a2 4.0857 .85307 35 
a3 4.0000 .84017 35 
a4 4.0571 .72529 35 
a5 4.0000 .80440 35 
a6 3.9714 .70651 35 
a7 4.1143 .79600 35 
a8 4.1143 .75815 35 
a9 4.0000 .80440 35 
a10 4.2286 .77024 35 
a11 4.0857 .78108 35 
a12 4.2286 .77024 35 
a13 4.2286 .73106 35 
a14 4.3143 .71831 35 
a15 4.2857 .75035 35 
a16 4.4000 .81168 35 
a17 4.0000 .76696 35 
a18 4.1143 .75815 35 
a19 4.3143 .63113 35 
a20 4.3143 .67612 35 
a21 4.3714 .84316 35 
a22 4.3429 .72529 35 
a23 4.3429 .59125 35 
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ภาคผนวก ณ 
ตัวอย่างบทเรียนสื่อการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ  
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 
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โครงร่างการจัดบทเรียน 

บทที่ 2 
Tourist Attraction in Malaysia 

 
 
 

น าเสนอโดย 
นายคณวัฒน์ พรสุริยโรจน์ 
รหัสนักศึกษา 56254302 

 
 
 
 

สารบัญรูปภาพ 
- นักเรียนสามารถเลือกไปเรียนรู้ในหน้าของหนังสือที่นักเรียน 
  ต้องการศึกษาเพิ่มเติมได้ 
 

 

Terminal Objectives 
   1. To watch the clipvideo of tourist attractions in Malaysia 
   2. To guess the meaning of the words from definition and 
       pictures 
   3. To read the passages about tourist attraction in Malaysia. 
   4. To answer the questions from the passages 
   5. To give opinion about tourist attraction in Malaysia. 
To watch the clipvideo of tourist attractions in Malaysia 

 
Search more: https://www.youtube.com/watch?v=7-
rxMLx_Qls 223 
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Answer the questions after watching video. 
1. Where is the Mulu cave in? 
2. What activities do the travelers enjoy while they go  
   to Mulu cave? 
 
Studying vocabulary from the lesson 
- Study the meaning of the words from pictures. Students  
  may guess the meaning of them  
- Show the definition of words then let students guess  
  meaning  
1. Origin (n.) The first existence or beginning of anything;  
   the birth. 
2. Strict (adj.) 
   This teacher is strict. You have to submit the homework  
   on time. 
3. Retain (v.)  
   These dishes don’t retain heat very well, so they are  
   broken easily. 
4. Unique (adj.)  
   I think Wai is unique to Asian countries. It does not like the  
   other customs.                                               

5. Townscape (n.)  
 
 
 
 
 
 
 
6. Parallel (adj.) alike, same 
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7. Street Hawker (n.) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

8. Surpass (v.)  
   He is excellent. Nobody can surpass him. 
9. motif (n.) Theme 
10. Reflection (n.)  
   We could see the reflection of the mountains in the lake. 
 
 
 
 

11. Sky bridge (n.)  
 
 
 
 
 
12. Encompass (n.) To contain, include 
13. Karst (n.) Cave Spring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Click to find more 

information 
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14. Rainforest (n.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Accommodate (v.) To be fit or adjust 
16. Overlapping (adj.)  
  
 
 
 
 
 
 
 

17.  Wrinkle-lipped bat (n.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Exodus (n.) 
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19. Highland (n.) 
 
 
 

หน้าที่ 13 
 
 
 
20. Waterfall (n.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. Tranquil (adj.) To be free from disturbance 

 In this lesson, students will study about the tourist 
attraction in the city and countryside as following 
City 
 - George Town 
 - Petronas Twin Tower 
Countryside 
 - Mulu Caves 
 - Cameron Highlands 
 
Georgetown 

Named after Britain’s King George III, Georgetown is 
located on the north-east corner of Penang Island. Most of 
George Town’s population is of Chinese origin. Due to strict 
controls, George Town retains many of its colonial-era 
shophouses to this day. It is officially recognized as having 
a unique architectural and cultural townscape without 
parallel anywhere in Southeast Asia. The town truly springs 
to life in the evenings, when most of the locals head to the 
nearby street hawkers to have their meals and drinks. 

 
Source : http://www.touropia.com/tourist-attractions-in-
malaysia/ 
 

กดเพื่อชมเสยีงน้ าตก 
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Read this passage and answer the questions 
1. Which direction of Penang Island is Georgetown located? 
2. Which style of buildings is in Georgetown? 
3. What activity do people come to this town in the evening? 
4. Thailand has the city which looks like Georgetown.  
   What is the name of this city? Why? 
 
Petronas Twin Towers 

The Petronas Twin Towers in Kuala Lumpur were the 
world’s tallest buildings before being surpassed in 2004 by 
Taipei 101. However, the towers are still the tallest twin 
buildings in the world. The 88-floor towers are constructed 
largely of reinforced concrete, with a steel and glass 
facade designed to resemble motifs found in Islamic art, a 
reflection of Malaysia’s Muslim religion. The Petronas Twin 
Towers feature a sky bridge between the two towers on 
the 41st and 42nd floors. 
Source : http://www.touropia.com/tourist-attractions-in-
malaysia/ 
 
 

Read this passage and answer the questions 
1. Where is the Petronas Twin Towers in? 
2. What materials were used to build the twin towers? 
3. What style of art is the inspiration to build the Petronas  
   Twin Towers? 
4. How is the skybridge necessary to this building? 
 
Mulu Cave 

The Mulu Caves are located in the Gunung Mulu 
National Park in Malaysian Borneo. The park encompasses 
incredible caves and karst formations in a mountainous 
equatorial rainforest setting. The Sarawak chamber found 
in one of the underground caves is the largest cave 
chamber in the world. It has been said that the chamber is 
so big that it could accommodate about 40 Boeing 747s, 
without overlapping their wings. The enormous colony of 
Wrinkle-lipped bats in the nearby Deer Cave exit almost 
every evening in search of food in a spectacular exodus. 
Source : http://www.touropia.com/tourist-attractions-in-
malaysia/ 
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Read this passage and answer the questions 
1. Where are the Mulu caves located? 
2. How should the weather around this cave be? 
3. What thing does describe the cave that is very wide? 
4. What does the existing of bats tell about this cave?  
 
 
Cameron Highlands 

The Cameron Highlands is one of Malaysia’s most 
extensive hill stations, first developed by the British in the 
1920s. It has a population of more than 34,000 people 
consisting of Malays, Chinese, Indians and other ethnic 
groups. The Cameron Highlands is renowned for its trails. 
They lead visitors through the forest to waterfalls and other 
tranquil spots. Apart from its jungle walks, the sanctuary is 
also known for its tea plantations and visitors can book 
several “tea factory” tours. 
 
 

Read this passage and answer the questions 
1. When was this place first developed?  
2. What place in this highland do people want to travel to? 
3. What is another name for Cameron Hignlands? 
4. According to the passage, what should be the famous  
   local product for this highland? Why? 
 
 
According to the information of Georgetown,  
what influence does the Chinese culture have to  
the Malaysian culture? Why 
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Supplementary worksheet for the independent study 
A STUDY OF ENGLISH READING ACHIEVEMENT USING INSTRUCTIONAL MATERIALS 

ABOUT ASEAN FOR MATTHAYOMSUKSA 5 STUDENTS WAT KHEMAPIRATARAM 
SCHOOL, NONTHABURI Lesson 2: Tourist Attraction in Malaysia 

            

Objectives:  To read the passages about tourist attractions in Malaysia and answer  
    the   questions from passage 
Instruction:  Read the passage about tourist attractions in Malaysia from the electronic  
    book then answer these questions 
 
The 1st passage : Georgetown 
 
1. Which direction of Penang Island is Georgetown located? 
_________________________________________________________________________ 
2. Which style of building is in Georgetown? 
_________________________________________________________________________ 
3. What activity do people come to this town in the evening? 
_________________________________________________________________________ 
4. Thailand has the city which looks like Georgetown. What is the name of this city? Why? 
_________________________________________________________________________ 
 
 
The 2nd passage : Petronas Twin Tower 
 
1. Where is the Petronas Twin Towers in? 
_________________________________________________________________________ 
2. What materials were used to build the twin tower? 
_________________________________________________________________________ 
3. What style of art is the inspiration to build the Petronas Twin Towers? 
_________________________________________________________________________ 
4. How is the skybridge necessary to this building? 
_________________________________________________________________________ 
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The 3rd passage: Mulu Cave 
 
1. Where are the Mulu caves located? 
_________________________________________________________________________ 
2. How should the weather around this cave be? 
_________________________________________________________________________ 
3. What thing does describe that Mulu cave is very wide? 
_________________________________________________________________________ 
4. What does the existing of bats tell about this cave? 
_________________________________________________________________________ 
 
The 4th passage: Cameron Highland 
 
1. When was this place first developed by? 
_________________________________________________________________________ 
2. What place in this highland do people want to travel to? 
_________________________________________________________________________ 
3. What is another name for Cameron Hignlands? 
_________________________________________________________________________ 
4. According to the passage, what should be the famous local product for this highland? 
Why? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
Objective: To give opinion about tourist attractions in Malaysia. 
1. According to the passage, if students want to take your parents to travel in 
Malaysia, what tourist attraction do you want to go? Why? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

************************************** 
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Test of the Lesson 2: Tourist Attractions in Malaysia 
For A STUDY OF ENGLISH READING ACHIEVEMENT USING INSTRUCTIONAL MATERIALS 

ABOUT ASEAN FOR MATTHAYOMSUKSA 5 STUDENTS WAT KHEMAPIRATARAM 
SCHOOL, NONTHABURI 

1. Most people in George town is ___________. 
  a. Cambodian     b. Singaporean 
  c. Chinese     d. Indonesian 
2.  The colonial-era shophouses can be found in Georgetown. What does the 
underlined  
    phrase mean? 
  a. new      b. modern 
  c. beautiful     d. old 
3. What is the purpose of people who go to  Georgetown in the evening? 
  a. To respect to the ancestor 
  b. To have the business deal 
  c. To buy something to drink 
  d. To do the funeral 
4. How many floors are there in the twin towers? 
  a. 85      b. 86 
  c. 87      d. 88 
5. People can go to the another building of the Petronas twin towers by 
using________. 
  a. skybridge     b. balcony 
  c. footpath     d. terrain 
6. The karst can be found in ________. 
  a. tidal plain     b. cave 
  c. desert     d. lowland 
7. The equatorial climate is _______. 
  a. the heavily rainy area   b.  the warm area  
  c. the desert area    d. the cold area 
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8. What kind of animal can be found in Mulu cave the most? 
  a. fox      b. fish 
  c. tiger      d. bat 
9. How many people are there in Cameron Highland? 
  a. about 34,000    b. about 20,000 
  c. about 63,000    d. about 10,000 
10. Why is this highland the heaven for traveler? 
  a. It is narrow      

b. It is peaceful 
  c. It is noisy      

d. It is full of brutal animal 
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Lesson Plan  

Unit   :  6 Course :   E 32102 Semester :  2/2559 
Lesson name :  Tourist Attraction in Malaysia Class :   Grade 11 Time : 2 hours 

         
Standard:  
 1.2(4) Speak and write appropriately to ask for and give information, explain, compare and express opinion about 
     what has been heard or read. 
 1.3(2) Speak and write to summarize the main idea/theme and topic identified from analysis of  
     matters/news/incidents/situations of interest to society. 
 2.2(2) Compare and explain the similarities and the differences between the lifestyles and the culture of native  
     speakers and those of Thais, and apply them appropriately. 
Terminal Objective:  To give opinion about tourist attraction in Malaysia. 
Enabling Objective:  1. To watch the video about tourist attraction in Malaysia. 
        2. To guess the meaning of the words from definition and pictures 
                                                    3. To read the passages about tourist attraction in Malaysia.  
                                                    4. To answer the questions from the passages 
                                                    5. To give opinion about tourist attraction in Malaysia.  
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Expected Behavior:  1. To be a good reader 
2. To seek further knowledge 
 

Language Focus:  Functions: To express the opinion 
Skills: Reading, Writing 

    Structure:  Past simple tense 
    Vocabulary:  - Origin, Retain, Strict, Parallel  
 
Teacher’s Personal Aims: To pay attention to all students 
    To aware about time limited 
Materials:    Electronic book “lesson 2 Tourist Attraction in Malaysia” to enhance the reading  
    comprehension skills , Supplementary worksheet, Test after lesson 
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Steps Contents Main Activities 
(Electronic book) 

Student’s Activities Teaching Aids 

Pre- 
reading 

- To watch the video about tourist attraction  
  in Malaysia. 

 

- ask students to watch 
  video about tourist 
   attraction in Malaysia 

- watching video  
  about tourist  
  attraction in  
  Malaysia 

Electronic book 

Pre- 
reading 

To guess the meaning of the words from  
definition and pictures 

Origin, Strict, Retain, Parallel, Unique, 
Townscape, Street Hawker, Surpass, Reflection, 
Motif, Skybridge Karst, Encompass, Rainforest 

 

- ask students to Look  
  at the vocabulary and 
  clues 
 

- Answer the  
  meaning of  
  vocabulary 
 

Electronic book 
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Steps Contents Main Activities 
(Electronic book) 

Student’s Activities Teaching Aids 

While 
reading 

To read the passages about tourist attraction in 
Malaysia. 

Passage about tourist attraction in Malaysia 
- Georgetown 
- Petronas Twin tower 
- Mulu cave 
- Cameron Highlands 

- ask students to look up  
  the passage in the topic 
  of tourist attraction in  
  Malaysia 
 

- Answering the  
  questions then  
  writing down  
  the answer on  
  the worksheet 
 

- Electronic book 
- Supplementary 
   Worksheet 

While 
reading 

-To answer the questions from passage 
Passage about tourist attraction in Malaysia 
- Georgetown 
- Petronas Twin tower 
- Mulu cave 
- Cameron Highlands  

- ask students to read  
  the questions on  
  exercise then find the 
  answer in the book 
 

- Answering the  
  questions then  
  writing down  
  the answer on  
  the worksheet 

- Electronic book 
- Supplementary 
   Worksheet 

Post 
reading 

To give opinion about tourist attraction in 
Malaysia. 
According to the information of Georgetown, 

what influence does the Chinese culture 
have to the Malaysian culture? Why? 

- ask students to express 
  the opinion according  
  to the sentence 

- Give the opinion  
  to the sentence 
- Do the test of  
  the lesson 
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