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                 The purposes of this research were to 1) construct supplementary reading materials by 
Content-based Instruction for Mattayom Suksa 6 students, 2) compare the students’ English 
reading ability before and after using the constructed materials , and 3) survey the students’ 
opinions towards the  materials.  
                 The subject consisted of one randomly selected class of 40 students.  The instruments 
for this experiment were 1) a questionnaire on students need analysis, 2) a questionnaire on 
teachers need analysis, 3) ten units of reading materials, 4) a reading English proficiency test for 
pre and post tests and 5) a questionnaire on students’ opinions towards the materials. 
                 The experiment on reading materials was conducted for 20 fifty-minute sessions in ten 
weeks. After each lesson the questionnaires were administered to assess the students’ opinions 
towards the materials. Before and after the experiment the same reading English proficiency test 
was given to measure the students’ reading skill.  
                 The statistics employed for data analysis were 1) the t-test used to analyze the data in 
order to measure the subjects’ reading English ability before and after using the materials, 2) the 
percentage average of the ten reading English formative test scores compared with the post-test 
scores in order to determine the effectiveness of the reading materials, 3) mean and standard 
deviation of the questionnaire scores used to assess the students’ opinions towards the materials 
and 4) mean and standard deviation of the questionnaire scores on need analysis.  
                 The findings revealed that :  
                 1)    the materials worked effectively with 78.15/77.30 (higher than criterion : 75/75), 
                 2)  the students’ reading ability after the experiment was significantly higher than 
before the experiment at the 0.05 level, 
                 3)   the students’ opinions towards the ten unit English exercises were at a good level. 
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บทที่ 1

บทนํ า

ความเปนมาและความสํ าคัญของปญหา

                 โลกในยุคปจจุบันนี้เปนโลกแหงยุคเทคโนโลยีสารสนเทศเต็มไปดวยขาวสารขอมูลท่ี   
เกดิขึ้นอยางมากมายและรวดเร็ว   คนเราสามารถรับรูขอมูล         แลกเปล่ียนขอมูลไดอยางรวดเร็ว
และตดิตอส่ือสารถึงกันและกันไดท่ัวโลก   ส่ิงสํ าคัญในการรับรูขอมูล  แลกเปล่ียนขอมูลและ
ตดิตอส่ือสารกันก็คือภาษานั่นเอง      ภาษาท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดและมีความสํ าคัญท่ีจะนํ าไปใชเปน
ส่ือกลางหรือเปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสารระหวางประเทศตางๆท่ัวโลกคือภาษาอังกฤษ      ซ่ึง
เรยีกวาเปนภาษาสากล    ปจจุบันนี้เทคโนโลยีสารสนเทศเจริญเติบโตขึ้นอยางมาก    ความเจริญ
กาวหนาทางวิทยาศาสตรเทคโนโลย ี วิทยาการสมัยใหมเจริญขึ้นอยางรวดเร็ว   สารสนเทศขาวสาร
ขอมูลตางๆนี้มีการเผยแพรไปท่ัวโลกโดยผานทางส่ือมวลชนแขนงตางๆ  ส่ิงตีพิมพประเภทตางๆ
อินเตอรเน็ตซ่ึงเปนเครือขายคอมพิวเตอรท่ัวโลก    การเผยแพรขอมูล   ความรู  สารสนเทศตางๆใช
ภาษาอังกฤษเปนส่ือกลางในการสงสารและรับสาร    จะเห็นวาภาษาอังกฤษเขามามีบทบาทตอ
การเรยีนรูทุกแขนงวิชา   เพ่ือน ําความรูไปสูการพัฒนาประเทศท้ังทางดานสังคม   เศรษฐกิจ
การคาขายระหวางประเทศ    การรวมมือในการลงทุนระหวางประเทศ    การเมือง     การปกครอง
และความสัมพันธระหวางประเทศ
                 ประเทศไทยไดนํ าภาษาอังกฤษเขามาเปนวิชาหนึ่งในหลักสูตรการศึกษาของประเทศ   
เนือ่งจากเห็นวาภาษาอังกฤษมีความสํ าคัญตอการติดตอส่ือสาร   สงสารและรับสารจากนานา
ประเทศ   กระทรวงศึกษาธิการไดก ําหนดใหผูเรียนเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ
เปนวชิาหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ
                 การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษถือวาเปนวิชาสํ าคัญวิชาหนึ่งของหลักสูตรการศึกษา
ไทย   แมวาจะมีการปรับปรุงหลักสูตรครั้งใดก็ตาม      วิชาภาษาอังกฤษก็ยังคงเปนสวนหนึ่งของ
หลักสูตรอยูเสมอมา   และมุงพัฒนาปรับปรุงสงเสริมการเรียนภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ขึน้เพ่ือใหผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ   คณะกรรมการท่ี
เกีย่วของกับการจัดการศึกษาแหงชาติไดเห็นความสํ าคัญของภาษาอังกฤษ        จึงมุงพัฒนาสงเสริม
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การเรยีนการสอนภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนตอตัวผูเรียนและสามารถนํ าความรู
ไปใชในการพัฒนาประเทศได    ดงัไดกลาวไวในแผนการศึกษาแหงชาติ    พุทธศักราช  2535  ของ
สํ านกังานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิ    สํ านักนายกรัฐมนตร ี (2535 : 8)     วา…   ใหบุคคลมี
ความสามารถและทักษะในการติดตอส่ือสารกับบุคคลอ่ืน   สามารถใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง
และเหมาะสม   รวมท้ังสามารถใชภาษาตางประเทศเพ่ือการติดตอส่ือสารกับนานาประเทศได     จะ
เห็นวาแนวการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทยจึงมีการเปล่ียนแปลงและปรับปรุงจาก
แนวการสอนภาษาอังกฤษแบบเดิมๆ   เชนแนวการสอนแบบแปล (Grammar Translation Method)
แนวการสอนแบบฟง-พูด  (Audio-Lingual Method)   มาเปนแนวการสอนภาษาอังกฤษท่ีมุงเนนไป
ในแนวการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร (Communicative Language Teaching) วงการ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยจึงเริ่มตื่นตัวและใหความสํ าคัญตอการสอนภาษา
อังกฤษเพ่ือการส่ือสารตั้งแตนั้นเปนตนมา
                 จากสถานภาพและปญหาการศึกษาของประเทศท่ีกลาวไวในแผนพัฒนาการศึกษา    
แหงชาติฉบับท่ี  8 (พ.ศ. 2540 – 2544)   (2539 : 27)    กลาววาการจัดการศึกษาของประเทศในระยะ
เวลาท่ีผานมาตอเนื่องจนถึงแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติฉบับท่ี  7  (พ.ศ. 2535 – 2539) … สวน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอดจนประสิทธิภาพของการจัดการศึกษานั้นยังไมสามารถสนอง
ตอบตอความตองการในกระบวนการพัฒนา  “คน”     ในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงสูงในดานตางๆ
ผลของการพัฒนาการศึกษาในดานคุณภาพการศึกษาเปนจุดวิกฤตของระบบการศึกษาไทยกลาวคือ
ในกระบวนการเรียนการสอนมุงเนนการทองจํ าเพ่ือสอบมากกวาการเนนใหผูเรียนรู จักคิด   
วเิคราะห    การแสวงหาความรูดวยตนเอง     อีกท้ังไมสามารถปลูกฝงการรักท่ีจะเรียนรูตอไป
อันเปนคุณสมบัติท่ีสํ าคัญในโลกยุคขอมูลขาวสารหรือสังคมแหงการเรียนรู   และผลการพัฒนา
การศึกษาของผูเรียนในดานความสามารถทางภาษาท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษยังอยูในเกณฑท่ี
ตองไดรับการปรับปรุง     ดังนั้นแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติฉบับท่ี 8   (พ.ศ. 2540 – 2544)
(2539 : 52) จงึตองเรงแกไขคือคุณภาพการศึกษาในดานหลักสูตรและเนื้อหาวิชา   ในดานตัวผูเรียน
นั้นมุงเนนใหรู จักการแสวงหาความรู ดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดังไดกลาวไวใน      
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ   พุทธศักราช 2542  ( 2542 : 49)
                 หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจึงไดปรับปรุงแนวทางในดาน
แนวการเรียนการสอนจากแนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารมาเปนแนวทางการเรียนการสอนเพ่ือ
ใหนกัเรยีนรูจักการเรียนรู  รูวิธีแสวงหาความรูดวยตนเอง  สามารถเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
ได    เนนผูเรียนเปนศูนยกลางหรือเนนผูเรียนเปนสํ าคัญ   ดังนั้นจึงพัฒนาการเรียนการสอน
ไปในแนวการเรียนการสอนท่ียึดผูเรียนเปนศูนยกลาง  (Learner-Centered Approach)    หรือแนว
การเรียนการสอนท่ียึดผูเรียนเปนสํ าคัญ  (Learner-based Approach)  และมีการกอตั้งศูนยการเรียนรู
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ดวยตนเอง (Self-Access Center) ขึน้มากมายเพ่ือใหผูเรียนไดมีแหลงเรียนรู   แหลงขอมูล  หรือ
แหลงวทิยาการสํ าหรับคนควาหาความรูเพ่ิมขึ้นใหผูเรียนไดมีโอกาสแสวงหาความรูดวยตนเองและ
สามารถเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตได    ครูสอนภาษาอังกฤษจึงควรสอนภาษาอังกฤษเชิงวิชา
การ  (Academic  English)   รวมกบัการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร    ท้ังนี้เพ่ือใหผูเรียนมีความรูทาง
วชิาการมากพอท่ีจะใชในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิตและเปนพ้ืนฐาน
ในการเรียนตอในระดับสูงขึ้น
                 กรมวิชาการ (กรมวิชาการ 2541)  กลาววาการสอนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการผูสอน
สามารถใชแนวการสอนภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหาเพ่ือใหเกิดการเรียนรูภาษาหรือท่ีเรียกวา  
Content-Based Instruction  ( CBI )   เปนแนวการสอนภาษาโดยการเนนเนื้อหา    โดยผูสอน
สามารถพิจารณาเลือกค ําศัพท     สํ านวน     โครงสรางทางภาษา     ไวยากรณ    และวัฒนธรรมท่ีมี
อยูในเนือ้หาออกมาใชสอนภาษาได    ท้ังนี้ผูสอนอาจใชกิจกรรมในแนวการสอนภาษาเพ่ือการ
ส่ือสาร  (Communicative Language Teaching)   มาบูรณาการกับแนวการสอนภาษาโดยวิธีการเนน
เนือ้หาได     ซ่ึงจะเปนกิจกรรมท่ีกระตุนใหผูเรียนคิดและเกิดการเรียนรู    สามารถบูรณาการเช่ือม
โยง  เนื้อหาของวิชาตางๆท่ีนักเรียนเรียนอยูในโรงเรียน   สภาพปญหาและประสบการณในชีวิต
จรงิใหเขากับภาษาอังกฤษได         โดยใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการคนควาขอมูลจากเนื้อหา
ท่ีเรียนเพ่ือใหเกิดการเรียนรู และสามารถคนควาขอมูลเพ่ิมเติมไดเพ่ือใหสามารถนํ าความรูไป       
แกปญหาตางๆได
                 จากความสํ าคัญของภาษาอังกฤษและแนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ   พุทธศักราช 2542   ดังไดกลาวมาแลว     ผูเรียนจะตองสามารถใชทักษะการส่ือสารท้ัง
ทักษะสงสารคือทักษะพูดและเขียน    และทักษะรับสารคือทักษะฟงและทักษะอานได   ทักษะ
เหลานีส้ามารถใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตน
เองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต    นับวาทักษะฟง  พูด  อาน   เขียน   ลวนเปนทักษะท่ีสํ าคัญท้ังส้ิน
แตในชีวติประจ ําวันผูเรียนเรียนรูขอมูล  ขาวสาร   ความรูตางๆไดจากทักษะอานมากกวาทักษะ
อ่ืนๆ      ท้ังนี้ผูเรียนตองอานส่ิงตีพิมพตางๆ   อานขอมูลความรูจากอินเตอรเน็ต    อานเนื้อหาวิชา
ความรูจากต ําราเรียนวิชาตางๆ   เปนตน    จึงเห็นไดวาทักษะอานเปนทักษะท่ีมีความสํ าคัญและเปน
ประโยชนอยางมากในการแสวงหาความรูของผูเรียน    วิสาข  จัติวัตร  (2541 : 1)   กลาววาการอาน
ภาษาอังกฤษมีบทบาทท่ีสํ าคัญยิ่งในสังคมไทยซ่ึงใชภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ        
นกัเรยีน  นิสิต   นักศึกษาตองอานหนังสือเรียน  ตํ าราหรือวารสารภาษาอังกฤษ     เพ่ือใหมีความรู
ในสาขาวชิาของตนใหกวางขวางและลึกซ้ึง   สํ าหรับนักธุรกิจ  ขาราชการตองใชภาษาอังกฤษเพ่ือ
ประโยชนในความเจริญกาวหนาทางธุรกิจการงานของตน
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                 จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน  เพ่ือใหสอดคลองกับเจตนารมณและแนวนโยบายของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ    พุทธศักราช  2542  และเพ่ือใหนักเรียนมีคุณลักษณะดังท่ี
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ   พุทธศักราช  2542  ตองการนั้น          ครูผูสอนภาษาอังกฤษจึง
ควรปรบัเปล่ียนแนวการสอนใหเหมาะสม โดยมุงเนนการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนคิดเปน  ทํ าเปน
แกปญหาได    มีความรูความสามารถในดานการใชภาษา     มีความรูทางดานวิชาการมากยิ่งขึ้น
สามารถใชความรูเพ่ือการศึกษาตอในระดับสูงขึ้น     ใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหา
ความรู   ขอมูล   ขาวสารไดดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต     จะเห็นไดวาแนวการสอน
ภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหานี้  สามารถสนองตอบคุณลักษณะพึงประสงคของนักเรียนตามท่ี
พระราชบัญญัติการศึกษา แหงชาต ิ  พุทธศักราช  2542  ตองการได      กลาวคือแนวการสอนภาษา
โดยวิธีการเนนเนื้อหาเปนแนวการสอนท่ีสามารถบูรณาการเช่ือมโยงเนื้อหาวิชาตางๆเขาสูบทเรียน
ภาษาอังกฤษได     นักเรียนจะไดเรียนรูท้ังภาษาอังกฤษและเนื้อหาวิชาการของวิชาตางๆไดพรอมๆ
กนั   เปนการฝกหัดใหนักเรียนไดเคยชินกับเนื้อหาเชิงวิชาการ   อันจะเปนรากฐานของการแสวงหา
ความรูเชิงวิชาการตอไปในอนาคต   ซ่ึงตองใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือประกอบการแสวงหาวิชา
ความรูตางๆอยางแนนอนไมวาวิชาความรูนั้นจะอยูในรูปของส่ือประเภทใดๆก็ตาม เชน  ส่ิงตีพิมพ
ตางๆ       ขาวสารจากส่ือมวลชนทุกแขนง    ขอมูลจากคอมพิวเตอร     ขอมูลจากอินเตอรเน็ต          
จดหมายอิเล็กทรอนิกส    ภาพยนตร     วีดิทัศน    ส่ือวัสดุของจริง     หนงัสือวิชาการ      ตํ าราเรียน
ในระดับสูง    เปนตน
                 ผูสอนวิชาการอานภาษาอังกฤษสามารถสรางส่ือการสอนตามแนวการสอนภาษาโดย      
วธีิการเนนเนื้อหาได   โดยคัดเลือกเนื้อหาสาระท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
ของรายวิชาท่ีผูสอนตองการสอนและดํ าเนินการสรางตามขั้นตอนการสรางส่ือการสอนใหถูกตอง
และประกอบดวยกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีทํ าใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเนื้อหาวิชาไดจากการทํ า
กจิกรรมการเรียนการสอนเหลานี้
                 ในสวนของนักเรียนท่ีผูวิจัยสอนอยูนั้น      ผูวิจัยพบวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6
สวนหนึง่ของโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี   อํ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุร ี    ขาดคุณลักษณะดังท่ี
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ   พุทธศักราช  2542  ตองการ   กลาวคือนักเรียนสวนนี้ขาด
คณุลักษณะในดานคิดเปน   ทํ าเปน   แกปญหาได   มีความรูความสามารถในดานการใชภาษายังไม
เพียงพอ   และมีความรูทางดานวิชาการท่ียังไมเพียงพอเชนกัน     จากรายงานผลการศึกษาของงาน
ทะเบียนวดัผลโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  ปการศึกษา  2544     พบวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5
มีระดบัผลการเรียนเปน  0  ในบางวิชาโดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษหลักและการอานภาษาอังกฤษมี
นกัเรยีนท่ีมีระดับผลการเรียนเปน  0  อยูจํ านวนหนึ่ง  แสดงวานักเรียนเหลานี้มีความรูความ
สามารถในดานการใชภาษาอังกฤษอยูในระดับตํ่ ายังตองการการปรับปรุงแกไข         เพ่ือใหมีความ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



5

สามารถในการเรียนภาษาอังกฤษใหดีขึ้นกวาเดิม   และในดานตัวผูสอนยังขาดแนวทางการสอนท่ี
เหมาะสมกับนักเรียนในระดับช้ันของตน    ผูสอนบางทานใชส่ือการสอนไมเพียงพอ   นักเรียนจึง
ขาดแรงจูงใจและความสนใจในการเรียน      ผูสอนใชหนังสือประกอบการสอนไมเพียงพอตอ
เนื้อหาวิชาท่ีมีอยางมากมาย
                 ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะทํ าการวิจัยเรื่องการสรางส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษโดย
วธีิการเนนเนื้อหา  (CBI)    สํ าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
จงัหวดัราชบุร ี     ในการวิจัยนี้ผูวิจัยทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  เนื่องจากนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 6   เปนนักเรียนท่ีมีวุฒิภาวะเหมาะสมและเพียงพอตอการเรียนเนื้อหาทางวิชาการ
และเปนนักเรียนท่ีเรียนอยูในระดับช้ันสูงสุดของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   หลังจากท่ี
นกัเรยีนสํ าเรจ็การศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  ไปแลว  นักเรียนสวนหนึ่งจะศึกษาตอใน
ระดบัช้ันท่ีสูงขึน้   นักเรียนจะตองใชวิชาความรูทางวิชาการท่ีไดเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาสอบ
แขงขนัเขาเรียนตอในระดับอุดมศึกษา  เชน  วิทยาลัย  มหาวิทยาลัย  สถาบันราชภัฏ   เปนตน และ
ใชความรูของนักเรียนเปนพ้ืนฐานในการศึกษาตอไปในระดับอุดมศึกษา     ซ่ึงนักเรียนจะตอง
ศึกษาเลาเรียนวิชาความรูทางวิชาการในหองเรียนอีกมากมายและนักเรียนจะตองเรียนรูดวยตนเอง
นอกหองเรียนจากแหลงเรียนรูตางๆ   หรือโดยการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา      เชน     หองสมุด
ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง  คอมพิวเตอร  อินเตอรเน็ต  เปนตน เพ่ือใหไดความรูทางวิชาการเพ่ิมเติม
จากในหองเรียน     สามารถศึกษาหาความรูไดดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต     การเรียนใน
ระดบัอุดมศึกษานั้นวิชาสวนใหญจะตองใชต ําราเรียนภาษาอังกฤษประกอบการเรียนดวย
                ในการสรางส่ือการอานภาษาอังกฤษครั้งนี้ผูวิจัยไดใชแนวการสอนภาษาอังกฤษโดยวิธี
การเนนเนื้อหา ซ่ึงเปนวิธีการสอนท่ีเหมาะสมวิธีหนึ่งท่ีจะทํ าใหนักเรียนมีความรูทางวิชาการอยาง
เพียงพอ   และจะเห็นวาแนวการสอนโดยวิธีการเนนเนื้อหานี้เปนประโยชนแกนักเรียนโดยตรง
เพราะแนวการสอนแบบนี้สอนโดยเนนเนื้อหาวิชาการและสามารถบูรณาการเช่ือมโยงเนื้อหาวิชา
ตางๆเขาสูบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษได         ซ่ึงนักเรียนจะไดท้ังความรูทางภาษาอังกฤษและความรู
ทางวชิาการของวิชาตางๆอีกดวยท้ังนี้ผูวิจัยไดคํ านึงถึงเนื้อหาวิชาเปนสํ าคัญ  ส่ือเสริมการอานภาษา
อังกฤษแตละบทประกอบดวยจุดประสงคการเรียนรู        เนื้อหาวิชา       กิจกรรมการเรียนการสอน
ภาระงาน   แบบฝกหัดและแบบทดสอบประเมินผลหลังเรียน    สํ าหรับเนื้อหาวิชาท่ีนํ ามาสรางเปน
ส่ือการอานในแตละบทนั้น       ผูวิจัยไดค ํานึงถึงระดับความยากงายของภาษาใหเหมาะสมกับระดับ
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6   การคัดเลือกเนื้อหาเปนไปตามการสํ ารวจความตองการเรียนการอานภาษา
อังกฤษในหัวขอเรื่องใดบาง   จากการสอบถามความตองการของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี   6
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี    อํ าเภอโพธาราม    จังหวัดราชบุรี
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วัตถุประสงคของการวิจัย
                 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้

   1.เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษโดยวิธีการเนนเนื้อหา 
(CBI)   สํ าหรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี   จังหวัดราชบุรี

  2.เพ่ือเปรยีบเทียบความสามารถในดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี  6   โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี   กอนและหลังการใชส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษโดยการเนน
เนื้อหาท่ีผูวิจัยสรางขึ้น
                 3.เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีท่ีมี
ตอส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษโดยวิธีการเนนเนื้อหาท่ีผูวิจัยสรางขึ้น

ปญหาการวิจัย
                  1.ส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษโดยวิธีการเนนเนื้อหาท่ีผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑท่ีก ําหนดไวหรือไม
                 2. ความสามารถทางการอานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
หลังจากไดรับการฝกอานโดยใชส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษโดยวิธีการเนนเนื้อหาท่ีผูวิจัยสราง
ขึ้นสูงกวาความสามารถในการอานกอนไดรับการฝกอานโดยใชส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษโดย
วธีิการเนนเนื้อหาหรือไม
                 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี   จังหวัดราชบุรีมีความคิดเห็น
อยางไรตอกิจกรรมการอานและส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษโดยวิธีการเนนเนื้อหาท่ีผูวิจัยสราง
ขึ้น

สมมติฐานของการวิจัย
                 1.ส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษโดยวิธีการเนนเนื้อหาท่ีผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑท่ีก ําหนดไวคือ  75/75  (ชัยยงค  พรหมวงศและคณะ  2520 : 136)
                 2.  ความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  โรงเรียน
โพธาวฒันาเสนี    หลังจากไดรับการฝกอานโดยใชส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษโดยวิธีการเนน
เนือ้หาสูงกวาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอนไดรับการฝกอาน
                 3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี   มีความคิดเห็นท่ีดีตอส่ือ
เสรมิการอานภาษาอังกฤษโดยวิธีการเนนเนื้อหาท่ีสรางขึ้น
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ขอบเขตการวิจัย
                 เพ่ือใหการวิจัยครั้งนี้ตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยท่ีตั้งไว    ผูวิจัยไดก ําหนด
ขอบเขตของการวิจัยดังนี้

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
                 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้    คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6   ภาคเรียนท่ี  1
ปการศึกษา   2545   โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี   อํ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุร ี   สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา    กระทรวงศึกษาธิการ    จํ านวน    6   หองเรียน  เปนแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
3   หองเรียน   แผนการเรียนคณิตศาสตร-ภาษาอังกฤษ    1  หองเรียน   แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส-
สังคมศึกษา   1   หองเรียน    แผนการเรียนสามัญอาชีพ    1    หองเรียน    จํ านวนนักเรียนท้ังหมด
216  คน
                 กลุมตัวอยาง    คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี   6     ภาคเรียนท่ี   1       ปการศึกษา   2545
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี     อํ าเภอโพธาราม   จังหวัดราชบุร ี   จ ํานวน   1  หองเรียน   สุมอยางงาย
ไดนกัเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี   6/5   เปนนักเรียนท่ีเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส-สังคมศึกษา
รวมจํ านวน    40   คน

                 2. การสอนอานภาษาอังกฤษโดยวิธีการเนนเนื้อหา  (Content-Based Instruction,  CBI)
 ผูวจิยัยดึแนวการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตาม

หลักสูตรภาษาอังกฤษ    พุทธศักราช    2539        ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย     พุทธศักราช
2524  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2533)   กระทรวงศึกษาธิการ   และไดสังเคราะหเปนแนวทางในการจัด
เนือ้หาสาระเพ่ือสรางส่ือการอานภาษาอังกฤษครั้งนี้ โดยยึดจุดประสงคการเรียนรูรายวิชาภาษา
อังกฤษหลัก 15 (อ 0111)    โดยเนนทักษะการอาน  เลือกเนื้อหาใหสอดคลองกับจุดประสงค
การเรยีนรู     จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองและเหมาะสมกับเนื้อหาสาระท่ีเลือกมา
และมีความเช่ือมโยงสัมพันธกับเนื้อหาวิชาอ่ืน ๆ เชน   วิชาวิทยาศาสตร    วิชาสังคมศึกษา  วิชา
ภาษาศาสตร  เปนตน

                  3.   ตัวแปรที่ศึกษา
                 ตัวแปรท่ีศึกษาในการวิจัยครั้งนี้คือ
                 1.  ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6   โรงเรียน
โพธาวฒันาเสน ี     กอนและหลังการฝกอานโดยใชส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษโดยวิธีการเนน
เนื้อหาท่ีผูวิจัยสรางขึ้น
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                 2.   ความคดิเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีท่ีมีตอส่ือ
เสรมิการอานภาษาอังกฤษโดยวิธีการเนนเนื้อหา  ท่ีผูวิจัยสรางขึ้น

ขอตกลงเบื้องตน
                 1.การกํ าหนดเกณฑและประสิทธิภาพของส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษในการวิจัยครั้งนี้
ก ําหนดไว 75/75  ซ่ึงใหถือคาความคลาดเคล่ือนในการยอมรับหรือไมยอมรับประสิทธิภาพของ
ส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษไวรอยละ  2.5 – 5    กลาวคือ

1.1 เม่ือประสิทธิภาพของส่ือเสริมการอานสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไวรอยละ  2.5
ขึน้ไป   ถือวาส่ือการอานมีประสิทธิภาพดีมาก

1.2 เม่ือประสิทธิภาพของส่ือเสริมการอานสูงกวาหรือเทากับเกณฑท่ีตั้งไวแต
ไมเกินรอยละ   2.5     ถือวาเปนส่ือการอานท่ีมีประสิทธิภาพดี

1.3  เม่ือประสิทธิภาพของส่ือเสริมการอานตํ่ ากวาเกณฑท่ีตั้งไว  แตไมตํ ่ากวา
        รอยละ  2.5  ถือวายังมีประสิทธิภาพเปนท่ียอมรับได  หรืออยูในระดับ
        พอใชแตถาประสิทธิภาพของส่ือเสริมการอานตํ ่ากวาเกณฑและมากกวา
        รอยละ  2.5  ถือวาเปนเกณฑท่ีมีประสิทธิภาพตํ่ า

(ชัยยงค  พรหมวงศ   และคณะ 2520 : 142)

                 2.  เนื้อหาวิชาท่ีผูวิจัยนํ ามาใชในการสรางส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษโดยวิธีการเนน
เนือ้หาในการทํ าวิจัยครั้งนี้    ผูวิจัยไดศึกษาคนควาหาเนื้อหาวิชามาจากแหลงขอมูลตางๆ     โดยยึด
ตามหัวขอเรื่องท่ีผูวิจัยวิเคราะหไดจากแบบสอบถามความตองการหัวขอเรื่องในการอานเนื้อเรื่อง
วชิาการอานภาษาอังกฤษ   จากอาจารยผูสอนวิชาภาษาอังกฤษจํ านวน  43 คนและนักเรียนช้ันมัธยม
ศึกษาปท่ี   6   จํ านวน   216  คน    ซ่ึงแบบสอบถามนี้ผูวิจัยเปนผูสรางขึ้นเอง
                 3.  คะแนนท่ีไดจากการสอบครั้งแรก (Pre-test)เปนเครื่องช้ีบอกถึงความสามารถพ้ืนฐาน
ในการอานภาษาอังกฤษของผูเรียนแตละคนกอนการเรียนโดยใชส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษโดย
วธีิการเนนเนื้อหาท่ีผูวิจัยสรางขึ้น
                 4.   คะแนนท่ีไดจากการสอบครั้งหลัง (Post-test)  เปนเครื่องช้ีบอกถึงความสามารถใน
การอานภาษาอังกฤษของนักเรียนแตละคนหลังจากการเรียนโดยใชส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษ
โดยวิธีการเนนเนื้อหาท่ีผูวิจัยสรางขึ้น
                 5.    ความคิดเห็นท่ีมีตอส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษโดยวิธีการเนนเนื้อหานักเรียนจะ
เปนผูประเมินโดยตอบแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษท่ีผูวิจัยสราง
ขึน้ 1  ครั้งหลังจากท่ีนักเรียนไดเรียนส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษจบ  1  บทเรียนดังนั้นเม่ือส้ินสุด
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การทดลองแลวนักเรียนจะตอบแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษรวม
จ ํานวน    10   ครั้ง
                 6.   ผูวิจัยเปนผูสอนเองเพ่ือควบคุมสภาพแวดลอมและควบคุมตัวแปรท่ีใชในการทดลอง

   7.   การวจิยัครั้งนี้ไมรวมศึกษาตัวแปรในเรื่องเพศ      ความถนัด    อายุ    บุคลิกภาพ
สภาพทางเศรษฐกิจและสภาพแวดลอมทางครอบครัว

นยิามศัพทเฉพาะ
                 1.      ส่ือเสริมการอาน     หมายถึงส่ือการอานภาษาอังกฤษท่ีผูวิจัยสรางขึ้นโดยใชวิธีการ
เนนเนือ้หาหรือ Content-Based Instruction    ซ่ึงผูวิจัยสรางในลักษณะของเอกสารประกอบ
การสอนเพ่ือใชสอนเสริมทักษะการอานสํ าหรับครู     โดยเลือกบทเรียนท่ีมีเนื้อหาสอดคลองกับ
สภาพปญหาประสบการณในชีวิตจริงของ ผูเรียน   ความสนใจและความตองการของผูเรียนท่ีผูวิจัย
สํ ารวจจากอาจารยผูสอนวิชาภาษาอังกฤษจํ านวน  43  ทาน    และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีประมาณ  216   คน   โดยใชแบบสํ ารวจท่ีผูวิจัยสรางขึ้นเอง   บทเรียนท่ี
สรางขี้นมีเนื้อหาท่ีเช่ือมโยงสัมพันธกับวิชาตางๆในช้ันเรียน   เชน   วิทยาศาสตร   สังคมศึกษา
เกษตรกรรม   สุขศึกษา   วิชาอ่ืนๆหรือเรื่องท่ีนารูนาสนใจมาใชสรางส่ือเสริมการสอนอานภาษา
อังกฤษในการวิจัยครั้งนี้
                 2.      Content - Based  Instruction  หรือ  CBI     หมายถึงการสอนภาษาอังกฤษโดยการ
เนนเนื้อหา   เชน  เนื้อหาท่ีน ํามาสรางเปนบทเรียน  สาระการเรียนรูตางๆ   เปนแนวการสอนท่ียึด
เนื้อหาเปนสํ าคัญสามารถบูรณาการเช่ือมโยงเนื้อหาวิชาตางๆเขามาสอนรวมกับวิชาภาษาอังกฤษ
ได      ผูสอนจะตองใหความสํ าคัญแกเนื้อหาทางวิชาการท่ีจะนํ ามาเปนส่ือในการสอนอาน   โดยยึด
จดุประสงคการเรียนรูตามรายวิชาท่ีตองการน ําไปใช  ผูสอนนํ าค ําศัพท    สํ านวน   โครงสรางภาษา
ไวยากรณ      ขอมูลวัฒนธรรมจากเนื้อหามาสรางเปนกิจกรรมการเรียนการสอน       ภาระงาน
แบบฝกหัดและขอทดสอบท่ีใชในการเรียนการสอน
                 3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ  หมายถึง  แบบทดสอบท่ีผูวิจัย
สรางขึน้โดยอิงจุดประสงคของการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษหลัก  15  ในทักษะการอานภาษา
อังกฤษ   เปนแบบทดสอบแบบปรนัยเลือกตอบ  มีตัวเลือก  4  ตัวเลือก  จ ํานวน  50  ขอ  ใชเวลา
60  นาที     เพ่ือใชวัดความสามารถในการอานกอนและหลังการใชส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษ
                 4. ประสิทธิภาพของส่ือเสริมการอานตามเกณฑมาตรฐาน 75/75 (ชัยยงค พรหมวงศและ
คณะ  2520  :  136) หมายถึง  75  ตัวแรก  คือผลรวมเฉล่ียของคะแนนท่ีไดจากการทํ าแบบฝกหัดใน
แตละบทของส่ือการอานระหวางเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยางและ 75 ตัวหลังคือผลรวมเฉล่ียของ
คะแนนจากการทดสอบหลังจากไดรับการสอนโดยใชส่ือเสริมการอานของนักเรียนกลุมตัวอยาง
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                 5.   แบบสอบถามความคิดเห็นหมายถึง  แบบวัดความรูสึกและความคิดเห็นของนักเรียน
ท่ีมีตอกิจกรรมการอานและส่ือเสริมการอานท่ีผูวิจัยสรางขึ้น
                 6.    นักเรียน    หมายถึงนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6   ภาคเรียนท่ี  1   ปการศึกษา  2545
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี   อํ าเภอโพธาราม   จังหวัดราชบุรี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



                                                                                                                                       
บทที่  2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

                 การสรางส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษโดยวิธีการเนนเนื้อหา (CBI) สํ าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี  6    โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี   จงัหวัดราชบุรีครั้งนี ้   ผูวจิัยไดศึกษาเอกสารและ
งานวจิยัท่ีเกี่ยวของเพ่ือเปนพ้ืนฐานสํ าหรับการดํ าเนินการวิจัย  โดยนํ าเสนอตามลํ าดับดังนี้

1. การอาน
                                  ความหมายของการอาน

      ความเขาใจในการอาน
      ระดบัความเขาใจในการอาน

                           ขัน้ตอนการสอนอาน
2. การสอนภาษาอังกฤษโดยวิธีการเนนเนื้อหา   (Content-Based Instruction)

       บทบาทและความสํ าคัญของการสอนภาษาอังกฤษโดยวิธีการเนนเนื้อหา
       การน ําแนวการสอนภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหาเพ่ือนํ าไปสูการเรียนรูภาษา
       แหลงเรียนรู (Learning Resource) ท่ีน ํามาใชในแนวการสอนภาษาโดยวิธีการ
       เนนเนื้อหา
       การประเมินผลตามแนวการสอนภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหา

3.  ส่ือการสอน
       บทบาทและความสํ าคัญของส่ือการสอน
       มูลเหตุและแรงจูงใจในการสรางและพัฒนาส่ือการสอน
       ประเภทของส่ือการสอน
       การสรางและการพัฒนาส่ือการสอน
        หลักการสรางส่ือการสอนอานภาษาตางประเทศท่ีมีคุณภาพ
        เกณฑการพิจารณาจัดทํ าส่ือการสอน
        การเลือกเนื้อหาเพ่ือจัดทํ าส่ือการสอน
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4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
        งานวจิัยท่ีเกี่ยวของกับการสรางส่ือการสอนในประเทศ
        งานวจิัยท่ีเกี่ยวของกับการสรางส่ือการสอนในตางประเทศ
        งานวจิยัท่ีเกี่ยวของกับแนวการสอนโดยวิธีการเนนเนื้อหาในประเทศ
        งานวจิยัท่ีเกี่ยวของกับแนวการสอนโดยวิธีการเนนเนื้อหาในตางประเทศ

การอาน

                 การอานเปนทักษะการเรียนรูอยางหนึ่งท่ีมีความสํ าคัญเปนอยางมาก         ในปจจุบันนี้
ขาวสาร  ขอมูล  ความรู   ปรากฏอยูในส่ือประเภทตางๆมากมาย    ผูเรียนสามารถใชทักษะอานเปน
เครือ่งมือในการแสวงหาความรู   นอกจากความรูท่ีไดรับแลวผูเรียนยังไดรับความเพลิดเพลินจาก
การอานอีกดวย  ในชีวิตประจํ าวันจะเห็นวาการอานมีความสํ าคัญตอผูเรียนเปนอยางมาก  ผูเรียน
ตองอานเนื้อหาวิชาตางๆเพ่ือใหไดมาซ่ึงความรู   ผูเรียนคนใดท่ีมีความสามารถในการอานสูงจะ
เขาใจเนื้อหาวิชาไดอยางรวดเร็วและถูกตอง  นํ าไปสูความกาวหนาในการเรียนและยอมประสบ
ผลสํ าเร็จในการเรียน   ดังนั้นครูผูสอนจึงควรสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถใน
การอานมากขึ้นเพ่ือน ําทักษะอานไปใชในการเรียนในระดับสูงขึ้นตอไป

ความหมายของการอาน
                 นักการศึกษาและผูเช่ียวชาญดานการอานไดใหความหมายของการอานไวหลายแนวทาง
ดังนี้
                 ชอว  (Shaw  1973 : 272)   ใหความหมายของการอานโดยการเปรียบเทียบการอานกับ
การเขียนวาท่ีจริงแลวคือกระบวนการเดียวกันเปนกระบวนการส่ือความหมายของความคิด    
อารมณ   และความรูสึกตาง ๆ  ซ่ึงผูเขียนตองการจะถายทอดไปยังผูอ่ืน  ขณะเดียวกันผูอานก็
พยายามจะรับรูถึงความคิดและอารมณของผูเขียนเชนกัน    นั่นคือผูอานจะตองพยายามใชความ
สามารถของตนถอดขอความจากตัวอักษรออกมาเปนความหมาย
                 เดล  (Dale 1976 : 4 - 5)    กลาววาการอานคือการใหความหมายแกสัญลักษณท่ีพิมพขึ้น
เพ่ือท่ีจะถอดความหมายสัญลักษณนั้น ๆ ในขณะท่ีอานผูอานจะไดรับเอาความคิดและความรูสึก
ของผูเขียนรวมเขาไปดวย  การเขียนและการอานถือเปนของคูกัน  การเขียนเปรียบเสมือนฝายผลิต
และการอานเปรียบเสมือนฝายบริโภค และการอานเกี่ยวของกับการตีความเนื้อเรื่องท่ีผูเขียนได
เขียนขึ้น
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                 แอนเดอรสัน  (Anderson  1985  :  372 )   ไดใหความหมายการอานวาเปนกระบวนการ
คนหาความหมายในหลายระดับ   กลาวคือผูอานตองใชความสามารถในการหาความหมายตั้งแต
ระดบัตวัอักษรหรือระดับค ํา   โครงสรางภาษาไปสูระดับความหมาย    การอานเพ่ือความเขาใจ
เกดิจากปฏิสัมพันธระหวางขอความ  โครงสรางของเรื่องกับความรูเดิม   ซ่ึงจะชวยสรางสมมติฐาน
เกี่ยวกับเรื่องท่ีอาน
                 วิลเลียมส  (Williams  1993 : 2 - 3)    ไดกลาวถึงค ําจํ ากัดความของการอานไววาการอาน
เปนกระบวนการท่ีผูอานมองดูท่ีเนื้อเรื่องและเขาใจเนื้อเรื่องท่ีไดด ู    โดยท่ีผูอานไมจ ําเปนตอง
เขาใจขอความท้ังหมดท่ีปรากฏอยูในเนื้อเรื่อง     ผูอานไมจ ําเปนตองดูทุกตัวอักษร  ทุกค ําหรือทุก
ประโยคท่ีปรากฏอยูในเนื้อเรื่อง    ผูอานตองมีกลยุทธในการอานเพ่ือใหเกิดความเขาใจเนื้อเรื่องท่ี
อานไดดีขึ้น
                 ซิลเบอรสไตน   (Silberstein   1994  :  12)    กลาววาการอานคือทักษะกระบวนการของ
ขอมูลท่ีสลับซับซอนท่ีผูอานตองมีปฏิสัมพันธกับบทอาน    เพ่ือท่ีจะสรางสรรคความสัมพันธของ
ขอความท่ีมีความหมายขึ้นมา
                 รูเมลฮารท  (Rumelhart  1994 : 864, quoted in Leu and Kinzer  1995 : 9)  ไดสรุป
ความหมายของการอานวาเปนกระบวนการในการเขาใจภาษาเขียน   ซ่ึงเริ่มจากการกวาดสายตา
อานเครื่องหมายตางๆท่ีปรากฏอยูบนหนากระดาษและจบลงดวยการมีแนวความคิดเฉพาะอยางใด
อยางหนึ่งตามท่ีผูเขียนมีความตั้งใจท่ีจะส่ือความ   ผูอานท่ีมีความชํ านาญจะมีความสามารถ
ในการเขาใจขอความท่ีอานในรูปแบบของวากยสัมพันธ   ความหมายและความเหมาะสมในการใช
ภาษา   เพ่ือการตีความท่ีถูกตอง      ซ่ึงขอมูลเหลานี้มีการปฏิสัมพันธกันอยางซับซอนในขณะท่ี
ผูอานกํ าลังอาน
                 จากความหมายของการอานในแนวคิดของนักการศึกษาและผูเช่ียวชาญดานการอานท่ีได
กลาวมาแลวนั้น  จะเห็นวาการใหความหมายของการอานเหลานั้นแตกตางกันไปตามมุมมองของ
แตละคน     แตสามารถสรุปโดยรวมไดวาการอานเปนกระบวนการของการส่ือความหมายระหวาง
ผูเขียนกับผูอาน   ผูอานตองตีความเนื้อเรื่องท่ีผูเขียนเขียนขึ้นมา โดยการใชกระบวนการคนหา
ความหมายตั้งแตระดับอักษร    ระดับคํ า   โครงสรางภาษา   โดยผูอานไมจ ําเปนตองเขาใจขอความ
ท้ังหมดท่ีอยูในเนื้อเรื่อง   ผูอานตองมีกลยุทธในการอานเพ่ือใหเกิดความเขาใจเนื้อเรื่องท่ีอาน
ผูอานท่ีมีความสามารถในการอานในระดับสูงจะสามารถเขาใจในขอมูลท่ีอานไดดีกวาผูอานท่ีมี
ความสามารถในการอานในระดับตํ ่า
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ความเขาใจในการอาน
                 ความเขาใจในการอานเปนความสามารถท่ีผูอานรูความหมายของขอความท่ีอานไดเปน
อยางดีและมีประสิทธิภาพ  ส่ือสารความหมายของขอความท่ีผูเขียนไดเขียนไวอยางถูกตอง
การท่ีผูอานจะเกิดความเขาใจในการอานนั้นตองขึ้นอยูกับความสามารถในการอานของตัวผูอาน
เองท้ังในดานเนื้อหาและโครงสรางของบทอาน   ความเขาใจในการอานมีความสํ าคัญอยางยิ่งตอ
ทักษะอาน     นกัการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงความเขาใจในการอานดังนี้
                 คาร (Carr  1983 : 1-2)   กลาววาความเขาใจในการอานคือการตีความจากเรื่องท่ีอาน
และปฏิสัมพันธระหวางเรื่องท่ีอานกับความรูเดิมของผูอานซ่ึงผูอานใชความรูเดิมนั้นในการตีความ
และตดัสินความนั้นอยางมีเหตุผล    นอกจากนี้ยังใชความรูเดิมนั้นในการตัดสินใจเลือกส่ิงท่ีผูอาน
คดิวาจ ําเปนและตองเขาใจ
                 เรเกอรและเรเกอร  (Raygor and Raygor 1985 : 66)  กลาววาเม่ือผูอานอานงานเขียน
แสดงวาผูเขียนและผูอานไดน ําบางส่ิงบางอยางเขามาในกระบวนการอานนั้น     ผูเขียนและผูอาน
ตางมีประสบการณเดิม  ภาษา  ทักษะในการเขียนหรือทักษะอาน   ตลอดจนจุดประสงคในการอาน
เม่ือองคประกอบเหลานี้มารวมกันจะเกิดกระบวนการความเขาใจขึ้นมาแทน   บางครั้งกระบวนการ
นีล้มเหลวเนื่องจากคุณลักษณะของผูเขียนและผูอานไมสอดคลองกัน    เชนผูเขียนใชภาษาท่ีผูอาน
ไมเขาใจเปนตน   นอกจากนี้ผูอานตองมีความสามารถในการอานเรื่องดวยความตั้งใจและเรื่องท่ี
อานตองนาสนใจดวย
                 เอสก ี (Eskey 1986 : 5 - 6)  กลาววาความเขาใจในการอานเหมือนกับความเขาใจในชนิด
อ่ืนๆ เนือ่งจากความเขาใจชนิดใด ๆ ก็ตามขึ้นอยูกับความรู   ความเขาใจจึงเกิดจากความสัมพันธ
ระหวางส่ิงท่ีเราไมรูหรือสารสนเทศใหมเขากับส่ิงท่ีเรารูแลว   ดังนั้นในการประเมินความสามารถ
ในการอานของนักเรียนนั้น   ประเมินไดจากความสามารถของนักเรียนในการทํ าความเขาใจเนื้อหา
ของเรื่องท่ีอาน
                 จากขอความของนักการศึกษาเหลานี้สามารถสรุปไดวา     ความเขาใจในการอานคือ
ความสามารถของผูอานท่ีรูความหมายไดจากส่ิงท่ีผูเขียนส่ือออกมาในรูปของตัวอักษร   โดยผูอาน
ตองมีความรูทางภาษา  ค ําศัพท    โครงสรางของค ํา   โครงสรางของประโยค   โครงสรางเนื้อหา
ความรูเดิมท่ีเหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องท่ีอาน  จึงจะทํ าใหสามารถเกิดความเขาใจในส่ิงท่ีอานไดเปน
อยางดี

ระดบัความเขาใจในการอาน
                 ในการอานส่ิงท่ีสํ าคัญคือความสามารถในการอานของผูอาน    ความสามารถในการอาน
ทํ าใหเกดิความเขาใจในการอาน    นักการศึกษาไดแบงระดับความเขาใจในการอานไวดังนี้
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                 วาเล็ตและไดสิค  (Valette and Disick  1972 : 41)    ไดแบงระดับความเขาใจในการอาน
ออกเปน  5  ระดับดังนี้
                  1. ระดับทักษะกลไก (Mechanical skill)  เปนความเขาใจเนื้อหาตรงตามตัวอักษร
สามารถจ ําแนกสัญญลักษณภาษาตางประเทศออกจากภาษาของผูอาน     สามารถบอกความเหมือน
และความแตกตางของตัวสะกดได      รูความสัมพันธระหวางเสียงและสัญลักษณทางภาษาและรู
ความหมายของคํ าศัพท
                 2.  ระดับความรูความจ ํา  (Knowledge skill)  เปนทักษะท่ีผูเรียนเขาใจความหมายของค ํา
วลี  ประโยคท่ีอาน   สามารถบอกไดวาค ําหรือขอความใดสอดคลองกับรูปภาพท่ีเห็น  การอานใน
ระดบันี้มักเปนการอานทีละประโยค
                 3.  ระดับถายโอน  (Transfer skill)  เปนทักษะท่ีผูเรียนสามารถเขาใจขอความท่ีมีค ําศัพท
และโครงสรางทางไวยากรณท่ีเรียนมาแลว  รูความหมายของค ําศัพทท่ีไมเคยชิน  อาศัยบริบทเปน
เครือ่งช้ีแนะในการเดาความหมาย  สามารถถายทอดความหมายเดิมโดยใชรูปประโยคท่ีแตกตาง
ออกไป  เขาใจตัวช้ีแนะทางไวยากรณ  เรียบเรียงความคิดโดยการจัดประเภท  การสังเขป
การยอความ   การสังเคราะหความ
                 4. ระดับส่ือสาร (Communicative skill) เปนระดับของความเขาใจท่ีผูเรียนสามารถเขาใจ
ขอความท่ีมีค ําศัพทและโครงสรางใหมๆ  หรือคํ าท่ีมีรากศัพทเดียวกับค ําท่ีนักเรียนเคยอานมาแลว
ไดเขาใจ  จับใจความสํ าคัญของเรื่องได  สรุปความเหตุและผลท่ีปรากฏในเนื้อความ    เรียงลํ าดับ
เหตกุารณ  การเปรียบเทียบ  รูความสัมพันธของเหตุและผลทํ านายเหตุการณท่ีจะเกิดขึ้น   ตีความ
ภาษาแบบอุปมัยได
                 5.  ระดับวิเคราะหวิจารณ  (Critical  skill)  เปนระดับท่ีผูอานตีความถึงจุดมุงหมาย
ความคดิเห็นและทัศนคติของผูเขียนท่ีแฝงอยูในลีลาการเขียนและภาษาของผูเขียนได
                 เบอรมิสเตอร  (Burmeister 1974 : 192-194)  ไดกลาวถึงระดับการอานโดยอาศัยพ้ืนฐาน
จากทฤษฎีของบลูม   (Bloom’s  Taxonomy)  ซ่ึงไดอธิบายเกี่ยวกับระดับตางๆของความเขาใจใน
การอานไวดังนี้
                 1.  ระดับความจ ํา  (Memory level)  หมายถึงความสามารถท่ีผูอานจ ําหรือเขาใจส่ิงตางๆ
ท่ีปรากฏในบทอานได   เชน   ขอเท็จจริงในเนื้อเรื่อง   ค ําจํ ากัดความ   ใจความสํ าคัญของเรื่อง
รายละเอียดตางๆ     ลํ าดับเหตุการณของเรื่อง     ปฏิบัติตามค ําช้ีแจง
                 2.  ระดับการแปลความหมาย  (Translation level) หมายถึงระดับความเขาใจท่ีผูอานน ํา
ขอความหรือส่ิงท่ีทราบจากการอานมาแปลเปนรูปอ่ืน  เชนการแปลจากภาษาหนึ่งเปนอีกภาษา
หนึง่   การถอดความ  การน ําใจความสํ าคัญของเรื่องไปแปรรูปเปนแผนภูมิ  แผนท่ีหรือแผนภาพ
การน ําเรื่องมาเขียนเปนบทละครส้ันๆ   หรือนํ าบทละครมาเขียนเปนเรื่องและการปฏิบัติตามค ําส่ัง
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                 3.  ระดับการตีความ  (Interpretation level)    หมายถึงระดับความเขาใจท่ีผูอานสามารถ
เขาใจในความสัมพันธของส่ิงตางๆท่ีผูเขียนมิไดบอกไวโดยตรง    เชน     การหาสาเหตุเม่ือบอกผล
มาให     การใหสาเหตุเพ่ือหาผล    การคาดคะเนเหตุการณวาอะไรจะเกิดขึ้นตอไป   การจับใจความ
สํ าคญัของเรื่องท่ีผูเขียนไมไดระบุไวและการรวบรัดใจความ
                 4. ระดับการนํ าไปประยุกตใช  (Application level)  หมายถึงระดับความเขาใจท่ีผูอาน
สามารถเขาใจหลักการ  ตัวอยาง  ใจความสํ าคัญของขอมูลแลวนํ าส่ิงเหลานี้ไปประยุกตใชได
                 5.  ระดับการวิเคราะห  (Analysis level)       หมายถึงระดับความเขาใจท่ีผูอานสามารถ
แยกแยะรายละเอียดสวนยอยท่ีประกอบเขาเปนสวนใหญได      เชน     การลงความเห็นหรือตัดสิน
โดยอาศัยขอมูล  การวิเคราะหบทประพันธ  การแยกแยะขอเท็จจริงออกจากความคิดเห็น  การ
วเิคราะหโฆษณาชวนเช่ือ      การวเิคราะหขอผิดพลาดจากความคิดเห็นของผูเขียน
                 6.   ระดับการสังเคราะห  (Synthesis level)  หมายถึงระดับความเขาใจท่ีผูอานสามารถน ํา
รายละเอียดสวนยอยมาสรุปเขาเปนหลักใหญๆได
                 7.  ระดับการประเมินผล  (Evaluation level)   หมายถึงระดับความเขาใจท่ีผูอานมีความ
สามารถในการกํ าหนดเกณฑและตัดสินเรื่องท่ีอานโดยอาศัยมาตรฐานท่ีตั้งไวจากขอความตางๆ   
เชน   ขอเท็จจริง   บทแสดงความคิดเห็น   บทวิจารณ   จินตนาการและความเช่ือ   เปนตน
                 เรเกอรและเรเกอร  (Raygor and Raygor  1985 : 230)     กลาววาความเขาใจในการอาน
แบงออกเปน  3  ระดับ     คือ
                 1. ความเขาใจระดับตัวอักษร  (Literal comprehension)  เปนระดับความเขาใจท่ีเกี่ยวของ
กบัคณุสมบัติของผูอานนอยท่ีสุด  สวนใหญเปนความเขาใจค ําและความคิดของผูเขียนเปนเพียง
การรับรูขาวสารจากผูเขียนเทานั้น
                 2. ความเขาใจระดับตีความ(Interpretative comprehension) เปนระดับความเขาใจท่ีผูอาน
ตองพยายามหาความสัมพันธ   เปรียบเทียบขอมูลจากเรื่องกับประสบการณของตน   เขาใจลํ าดับ
เหตุการณ     ทราบความสัมพันธของเหตุและผลและตีความขอมูลท่ัวไป
                 3. ความเขาใจระดับน ําไปประยุกตใช  (Applied comprehension)  ในระดับนี้นอกจาก
ผูอานจะรับรูและตีความขาวสารจากผูเขียนแลว  ผูอานจะตองประเมินผลความคิดของผูเขียน
ตดัสินใจยอมรับหรือปฏิเสธ     หรือนํ าขอมูลเหลานั้นไปประยุกตใช  เชน  การสอนทํ าของเลน
การใชเครื่องมืออุปกรณตางๆ    เปนตน
                 จากการแบงระดับความเขาใจของนักการศึกษาดังท่ีไดกลาวมานี้สามารถสรุประดับ
ความเขาใจในการอานวามีหลายระดับ       ตั้งแตความเขาใจระดับตัวอักษรจนถึงความเขาใจระดับ
น ําไปประยุกตใชได   ผูอานสามารถฝกฝนการอานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นไดโดยการฝกตั้งแต
ความเขาใจในการอานในระดับแรกจนถึงความเขาใจในการอานในระดับสูงโดยผูอานจะตองใช
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ความรูดานความหมายของค ําศัพท อาศัยการสังเกตจากคํ าช้ีแนะในบริบทเพ่ือชวยในการตีความ
หรอืผูอานสามารถใชความรูเดิมของตนเองมาชวยในการอาน   จะทํ าใหผูอานเกิดความชํ านาญใน
การอานมากยิ่งขึ้น

ขัน้ตอนการสอนอาน
                 ขัน้ตอนการสอนอานเปนการสรางกิจกรรมการเรียนการสอนอาน   มีนักการศึกษาหลาย
ทานไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการสอนอาน   ซ่ึงสรุปไดดังนี้
                 สุภทัรา  อักษรานุเคราะห  (2532)  ไดกลาวถึงขั้นตอนในการสอนอานไววา  ในการสอน
ทักษะอานนัน้ผูสอนสามารถจัดกิจกรรมการสอนทักษะอานโดยใชขั้นตอน     3   ขั้นตอน  ดังนี้
                 1.   กิจกรรมกอนการอาน  (Pre-reading activity)   เปนการสรางความสนใจในเรื่องท่ีจะ
อานและปูพ้ืนความรูในเรื่องท่ีจะอาน   ซ่ึงอาจจัดกิจกรรมดังตัวอยางตอไปนี้คือ
                                  1.1  ใหคาดคะเนเรื่องท่ีจะอาน    เชน   นํ านิทานเรื่องลูกเปดขี้เหรมาใหอาน
ใหลองนึกถึงคํ าศัพทท่ีควรรูจักในเรื่องนี้วามีอะไรบาง  เชน   duck,  duckling,  swan,  ugly,
beautiful   เปนตน   แลวใหใชวิธีอานแบบตองการขอมูลท่ีเฉพาะเจาะจง  (scanning)  วามีค ําศัพทท่ี
ผูเรียนบอกไวหรือไม
                                  1.2   ใหเดาความหมายของค ําศัพทจากปริบทโดยดูจากประโยคขางเคียง   เชน
ศัพท  cruel   หาภาพใหดู   แสดงทาทาง   และใหคํ าถามไวกอนเพ่ือใหผูเรียนฝกการอานแบบผาน
ไปเร็วๆ (skimming)   เพ่ือหาค ําตอบท่ีครูถามไวหรือท่ีนักเรียนตั้งค ําถามท่ีอยากรูค ําตอบไวกอน
เชน
                 Why did the ugly duckling run away ?
                 2.   กจิกรรมระหวางการอาน  (While-reading activity)    เปนกิจกรรมท่ีผูสอนนํ ามาใช
ฝกทักษะในขณะท่ีอานเนื้อเรื่อง   ซ่ึงอาจจัดกิจกรรมดังตัวอยางตอไปนี้คือ
                                  2.1   ใหอานแบบผานไปเร็วๆ เพ่ือใหไดประโยคสํ าคัญ  (topic sentence)
และอานแบบหารายละเอียด (thorough reading) เพ่ือตอบค ําถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่องได เชน
                 Why was the ugly duckling unhappy ?  และ
                 When did the ugly duckling know that he was a swan ?
                 เปนตน
                                  2.2   ใหลํ าดับเรื่อง โดยใหตัดเรื่องออกเปนสวนๆ (strip story)  คือเปนยอหนา
หรอืเปนประโยคก็ได   ใหผูเรียนจํ าสวนของตนไว   แลวลํ าดับขอความ  ถาจะใหยากขึ้นก็ใหเปน
สวนยอยๆ  หรือตัดเปนรอยหยักๆ  (jigsaw reading)  ใหผูเรียนตอความเองก็ได
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                                  2.3   ใหสรุปใจความสํ าคัญ  (inferring from the text)   โดยใหผูเรียนอนุมาน
จากเรื่องท่ีอานท้ังหมด ซ่ึงผูสอนอาจใหสรุปหรือตั้งช่ือเรื่องท่ีใหแปลกไปจากช่ือเรื่องเดิม   อาจเปน
The Sad Duckling   หรือ   The Happy Swan  เปนตน
                                  2.4   ใหหาความสัมพันธระหวางประโยค  (discourse  features)  วามีเครื่อง
สัมพันธความใดแสดงความหมายไดชัดเจนในเรื่องท่ีอาน   เพ่ือใหผูเรียนเขาใจเรื่องท่ีอานไดดีท่ีสุด
เชน     They all laughed at me.   หรือ   Then I see something in front of me.   เปนตน
                                  2.5    ใหหาจุดประสงคและทัศนคติของผูเขียน   เปนการฝกใหหาความหมาย
ท่ีไมไดปรากฏในขอความท่ีอาน
                                  2.6   ใหอานคํ าอธิบายตํ าแหนงท่ีผูเรียนนั่งในเวลาสอบ   แลวเขียนแผนผัง
พรอมกับเขียนช่ือของผูสอบในแผนผังนั้น    เชน
                 Read the description of students seating in an examination room and write names of
appropriate students in the seating diagram.
                                  2.7    ใหอานรายงานอุบัติเหตุจากหนังสือพิมพ     แลวเขียนแผนผังของจุดท่ี
เกดิเหตุพรอมทิศทางของพาหนะท่ีเกิดอุบัติเหตุในท่ีวางท่ีก ําหนดให   เชน
                 Read the accident report from the newspaper and draw diagram of the accident
showing position and direction of vehicles in the space provided.                  
                                  2.8   ใหอานคํ าช้ีแจงการติดตอเจาหนาท่ีธนาคารในการแลกเช็คเดินทางแลว
เขียนแผนผังแสดงลํ าดับการติดตอ    เชน
                 Read the information from the bank clerk telling customer how to get his traveler’s
checks changed and write a flow chart illustrating the process.
                 3.    กจิกรรมหลังการอาน  (Post-reading activity)   คือผูเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น
เกีย่วกับเรื่องท่ีอานได    ดังตัวอยางกิจกรรมตอไปนี้
                                  3.1   ใหผูเรียนกลาวถึงประโยชนท่ีอานเรื่องวาใหขอคิดอยางไรบาง
                                  3.2   ใหผูเรียนกลาวถึงความรูสึกของตนเองและตัวละครในเรื่องท่ีอาน
                                  3.3   ใหเขียนออกเปนบทสนทนาระหวางผูท่ีเกี่ยวของในเรื่อง
                                  3.4   ใหแสดงบทบาทสมมุต ิ  โดยสวมบทบาทของผูท่ีเกี่ยวของในเรื่อง
                                  3.5   ใหแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความแตกตางทางวัฒนธรรมของเจาของ
                                          ภาษาและของผูเรียน
                 อรุณี   วิริยะจิตรา และคณะ  (2533)  ไดสรางบทเรียนการอานเพ่ือการส่ือสารซ่ึงมีรูป
แบบภาระงานการอานและขั้นตอนดังตอไปนี้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



19

แผนภาพท่ี  1   แสดงขั้นตอนของแบบฝกทักษะอานเพ่ือการส่ือสาร
ท่ีมา   :   อรณุี  วิริยะจิตราและคณะ,   คูมือครูภาษาอังกฤษ  That’s Correct  3   (กรุงเทพมหานคร  :
สํ านักพิมพอักษรเจริญทัศน, 2533), H.

                 จากแผนภูมิแสดงขั้นตอนของแบบฝกทักษะอานเพ่ือการส่ือสาร แสดงใหเห็นวาแบบฝก
ทักษะอานเพ่ือการส่ือสารประกอบดวยขั้นตอนตางๆ  มีรายละเอียดดังตอไปนี้
                 1.   ขั้นน ําเขาสูบทเรียน  (Warm-up activity)   บทเรยีนสวนนี้ประกอบดวยกิจกรรมใน
รปูแบบตางๆ   เชน  การสนทนา   การเติมขอมูลลงในชองวาง    การอภิปรายในช้ันเรียน   การจับคู
รปูภาพ   การระดมความคิด   เปนตน    โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือกระตุนใหนักเรียนไดใชความรูเดิม
(background knowledge)  ท่ีมีอยู  และเพ่ือเตรียมนักเรียนท้ังในดานเนื้อหาและดานคํ าศัพทท่ีจ ําเปน
ตองใชตอไปในการอานเนื้อเรื่อง   นอกจากนี้ยังเปนการกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจในบทอาน
เพ่ือใหมีแรงจูงใจในการอานตอไป
                 2.   กิจกรรมการอาน(Reading activity) เปนขั้นดํ าเนินการสอนตามทฤษฎีการสอนภาษา
เพ่ือการส่ือสาร (communicative approach)   กจิกรรมในสวนนี้เปนการนํ าเสนอบทอานท่ีมีเนื้อหา
ตามผลการสํ ารวจความตองการของนักเรียน  เชนบทวิจารณภาพยนตร  บทความ  สารคดี จดหมาย
ขาว    เปนตน   โดยมีกิจกรรมหลายรูปแบบประกอบบทอานท่ีชวยใหผูเรียนสามารถนํ าไปใชใน
การถายโยงความรูไดมากท่ีสุด   เปนกิจกรรมท่ีฝกใหนักเรียนรูจักการคิดแกปญหาและใชภาษา
เปนเครือ่งมือในการส่ือสาร    ท้ังนี้เพ่ือใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจในเนื้อหาท่ีน ํามาสอน   ฝก
การอานอยางมีจุดมุงหมาย   เปดโอกาสใหผูเรียนฝกหัดกลวิธีในการอานแบบตางๆ ดวยตนเองและ
มีครผููสอนเปนผูแนะนํ ากิจกรรมในช้ันเรียน    เพ่ือเลือกขอมูลใหตรงจุดมุงหมายในการอาน
นอกจากนั้นกิจกรรมในสวนนี้ยังเปนการทบทวนหนาท่ีภาษาท่ีปรากฏในบทเรียนโดยใชขอมูลท่ี
เกีย่วของสัมพันธกับเนื้อหาในบทอานเพ่ือชวยทํ าความเขาใจในบทอานไดดียิ่งขึ้น   โดยการให
ตวัอยางประกอบค ําอธิบายและมีจํ านวนแบบฝกหัดมากพอเหมาะ   ตัวอยางกิจกรรมท่ีจัดใน
ระหวางการด ําเนินการสอน   เชน   การถายโอนขอมูลท่ีอานลงในตาราง   แผนท่ี  เปนตน

ขั้นน ํา
(Warm-up activity)

บทอาน
(Text)

ทบทวนและนํ าภาษาไปใช
(Extension activity)กจิกรรมการอาน    

(Reading activity
Language / Skill Focus)
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                 3.    ทบทวนและนํ าภาษาไปใช  (Extension activity)  กจิกรรมสวนนี้เปนกิจกรรมท่ีเปด
โอกาสใหนกัเรียนไดฝกภาษาตอเนื่องกันในขั้นกิจกรรมการอานเพ่ือใหนักเรียนน ําภาษาท่ีเรียนแลว
ไปประยกุตใชในสถานการณจริงในชีวิตประจ ําวัน   ในรูปทักษะสัมพันธซ่ึงนักเรียนจะตองคนควา
เพ่ิมเตมิจากแหลงความรูตางๆ  เชน   การสัมภาษณบุคลากรในโรงเรียนหรือในทองถ่ิน    การอาน
หนังสือพิมพภาษาอังกฤษรายวันหรือรายสัปดาหแลวสรุปสาระสํ าคัญแลวนํ าเสนอในช้ันเรียน   
การเขยีนแสดงความคิดเห็น  เปนตน   เปนการฝกใหนักเรียนรูจักคนควาหาความรูดวยตนเองซ่ึงจะ
ทํ าใหนกัเรียนมีนิสัยรักการอานอันจะเปนประโยชนตอการเรียนรูในอนาคต
                 สุมิตรา  อังกุลวัฒนา (2535  :   178)     ไดเสนอขั้นตอนของการสอนอานเพ่ือการส่ือสาร
ซ่ึงผูสอนสามารถจัดกิจกรรมในการสอนอานเพ่ือการส่ือสารไดดังนี้
                 1.   กิจกรรมกอนการอาน  (Pre-reading  activities)   เปนการสรางความสนใจและปูพ้ืน
ความรูในเรื่องท่ีอาน    ตัวอยางกิจกรรมในขั้นนี้ไดแก
                                  1.1  ใหคาดคะเนเรื่องท่ีจะอาน   เปนการกระตุนใหผูเรียนคิดถึงความรูเดิม
แลวมาสัมพันธกับเรื่องท่ีอาน   การคาดคะเนอาจผิดหรือถูกก็ได

       1.2   ใหคาดเดาความหมายของค ําศัพทจากบริบท  โดยดูจากประโยคขางเคียง
หรือจากรูปและการแสดงทาทาง
                 2.  กจิกรรมระหวางการอาน  (While-reading  activities)  เปนการทํ าความเขาใจ
โครงสรางและเนื้อความในเรื่องท่ีอาน   กิจกรรมในขั้นนี้ไดแก
                                  2.1   ใหลํ าดับเรื่องโดยใหตัดเรื่องออกเปนสวนๆ  (Strip  story)  อาจจะเปน
ยอหนาหรือเปนประโยคก็ได    แลวใหผูเรียนในกลุมลํ าดับขอความกันเอง
                                  2.2     เขียนแผนผังโยงความสัมพันธของเนื้อเรื่อง  (Semantic  mapping)
                                  2.3     เติมขอความลงไปในแผนผังของเนื้อเรื่อง   (Graphic  organizer)

       2.4     เลาเรื่องโดยสรุป   (Conclusion)
                 3.    กจิกรรมหลังการอาน   (Post-reading   activities)   เปนการตรวจสอบความเขาใจ
ของผูเรยีน   กิจกรรมท่ีทํ าอาจจะเปนการถายโอนไปสูทักษะอ่ืนๆ    เชนทักษะการพูดและการเขียน
กไ็ด    โดยอาจใหผูเรียนทํ ากิจกรรมตอไปนี้
                                  3.1    ใหแสดงบทบาทสมมติ

     3.2      ใหเขียนเรื่องหรือเขียนโตตอบ   เชน   เขียนจดหมาย    เขียนบทสนทนา
เขียนแบบฟอรม   วาดรูป   เปนตน
                                  3.3     พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีอาน
                 โรเจอร  (Rogers  1988 : 468-475)    กลาวถึงขั้นตอนการสอนอานเพ่ือการส่ือสาร   ดังนี้
                 1.     ขั้นกอนการอาน  (Pre-reading)  จะเปนการกระตุนใหผูเรียนอยากทํ ากิจกรรมหรือ
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เปนการสรางความสนใจในเนื้อเรื่องท่ีจะอานและเปนการปูพ้ืนความรูในเรื่องท่ีจะอาน  โดยอาจจัด
กจิกรรมตางๆ   เชน   ใหคาดคะเนเรื่องท่ีจะอาน   ใหเดาความหมายจากบริบทโดยดูจากประโยค
ขางเคียงหรือการทํ านายเรื่องจากหัวเรื่อง  ซ่ึงอาจจะใชความรูเดิมเขามาชวย
                 2.      ขั้นระหวางการอาน  (During-reading)    ในขัน้นีน้กัเรียนจะทราบวาจุดประสงค
ในการอานคืออะไร  และเปนขั้นท่ีผูเรียนจะไดฝกทํ ากิจกรรมในขณะท่ีอานเนื้อเรื่อง  เชน  อาจจะ
เปนการอานเพ่ือหาขอมูลท่ัวไป  (general information)   หรือหารายละเอียดเฉพาะ (specific detail)
นอกจากนั้นยังสามารถใหผูเรียนอานแบบเร็วๆ   หรืออานแบบหารายละเอียด   เพ่ือตอบค ําถาม
เกีย่วกบัเนื้อเรื่อง  ใหลํ าดับเรื่องซ่ึงทํ าในลักษณะของการตัดเรื่องราวออกเปนสวนๆ   (strip story)
ใหสรุปความโดยใหผูเรียนอนุมานจากเรื่องท่ีอานท้ังหมด   และผูสอนอาจใหสรุปหรือตั้งช่ือเรื่อง
ใหแปลกไปจากช่ือเรื่องเดิม
                 3.   ขั้นหลังการอาน (Post-reading) เปนขั้นท่ีผูเรียนจะไดแสดงผลลัพธหรือความคิดเห็น
เกีย่วกับเรื่องท่ีอานซ่ึงเปนส่ิงท่ีสะทอนใหเห็นส่ิงท่ีผูเรียนไดอานมาแลว  ดวยการใชภาระงาน (task)
ดงัตวัอยางเชน  ใหผูเรียนกลาวถึงประโยชนของเรื่องท่ีอานวาใหขอคิดเห็นอยางไรบาง
                 เดวีส  และคณะ  (Davies et al.  1990)   ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนในการสอนอาน
โดยใชภาระงานการอานท่ีมีลักษณะเปนกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูหรือฝกปฏิบัติดวย     
ตนเอง      โดยมีขั้นตอนการสอนอานดังตอไปนี้
                 1.     กิจกรรมกอนการอาน  (Pre-text  work)  เปนการสรางความสนใจโดยใหผูเรียนคาด
คะเน  ระดมความคิด   สอบถามประสบการณเดิมของผูเรียนท่ีสัมพันธกับเนื้อหา  จัดหาส่ือท่ี
เกีย่วของมากระตุนความสนใจของผูเรียน
                 2.     นํ าเสนอเนื้อหา  (Presentation)  ตรวจสอบชนิด  ลีลา  และหนาท่ีของภาษา  แลวให
ผูเรยีนใชกลวิธีตางๆในการอาน   เชน   การอานแบบกวาดสายตาเพ่ือทํ านายสถานการณหรือ
เนือ้เรื่อง     และใชวิธีการอานแบบขามค ําหรือการอานเพ่ือทราบเรื่องคราวๆ เพ่ือหาใจความหลัก
ของเนื้อเรื่อง    จากนั้นใหผูเรียนทํ างานเดี่ยวหรือกลุมยอย
                 3.    วิเคราะห    ตัดตอนและถายโอนขอมูล  (Analysis, Extraction,  and Transference)
ในขัน้นีผู้เรียนทํ างานเดี่ยว  คู   หรือกลุมขึ้นอยูกับความสามารถของแตละคนในการถายโอนขอมูล
ในภาระงานหรือกิจกรรมท่ีกํ าหนดให     
                 4.     ตรวจสอบกิจกรรมท่ีไดเรียนในแตละหนวย  (Checking of learning)  โดยใหผูเรียน
ไดทํ ากิจกรรมดังนี้
                                  4.1    ตรวจสอบชนิดของเนื้อหา
                                  4.2    หนาท่ีทางภาษา
                                  4.3    ทักษะท่ีใชรวมไปถึงค ําศัพทหรือสํ านวนท่ีใชในบทนั้นๆ
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การสอนภาษาอังกฤษโดยวิธีการเนนเนื้อหา   (Content - Based Instruction)

บทบาทและความสํ าคัญของการสอนภาษาอังกฤษโดยวิธีการเนนเนื้อหา
                 การสอนภาษาอังกฤษโดยวิธีการเนนเนื้อหาเปนการสอนโดยใหความสํ าคัญแกเนื้อหาท่ี
จะน ํามาเปนส่ือในการสอน    ผูสอนตองตั้งจุดประสงคการเรียนรูวาตองการใหนักเรียนเกิดการ
เรยีนรูอะไร   แลวเลือกเนื้อหาวิชาท่ีสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูท่ีตั้งไว     ผูสอนนํ าค ําศัพท
สํ านวน  โครงสรางภาษา  ไวยากรณจากเนื้อหามาสรางเปนกิจกรรมการเรียนการสอน  ภาระงาน
แบบฝกหัดเพ่ือสอนในช้ันเรียน     มีนักการศึกษาไดกลาวถึงบทบาทและความสํ าคัญของแนว
การสอนภาษาอังกฤษโดยวิธีการเนนเนื้อหา   หรือ  Content - Based  Instruction    ไวดังนี้
                 โมฮัน  (Mohan   1986)    กลาววาภาษาไมเพียงแตจะเปนส่ือกลางในการส่ือสารเทานั้น
แตยงัเปนส่ือกลางในการเรียนรูเนื้อหาสาระขามหลักสูตรอีกดวย  เปาหมายของการสอนโดยการ
บูรณาการคอืการเรียนรูท้ังภาษาและเนื้อหาวิชาไปพรอมๆกัน    แนวการสอนภาษาโดยวิธีการเนน
เนือ้หาเปนท่ีท่ีผูเรียนไดเรียนรูภาษาท่ีสองและท่ีท่ีผูเรียนไดรับความรูเพ่ิมมากขึ้นดวย
                 เคอรเทนและฮาส  (Curtain and Haas  1995)   กลาวถึงแนวการสอนภาษาโดยวิธีการ
เนนเนื้อหาวาเปนวิธีการสอนภาษาตางประเทศท่ีบูรณาการการสอนภาษาเขากับการสอนเนื้อหา
วชิา   ในแนวการสอนแบบนี้ผูสอนจะใชภาษาเปนส่ือกลางในการสอนเนื้อหาวิชาจากหลักสูตร
ปกตขิองช้ันเรียน  เชน  วิชาคณิตศาสตร   วิชาสังคมศึกษา  เปนตน   ถาเปรียบเทียบการสอนแบบ
ดั้งเดิม  (Traditional method)  และแนวการสอนภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหา   จะเห็นวาการสอน
แบบดัง้เดมิจะเรียนภาษาแยกกับวิชาอ่ืนๆ  ไมวาจะเปนการพัฒนาการเรียนการสอนในดานความรู
ดานวชิาการ   ดานสังคม  จะเห็นวาไมมีความสัมพันธเช่ือมโยงกัน     แตแนวการสอนภาษาโดยวิธี
การเนนเนื้อหาจะเปนวิธีการเรียนการสอนโดยการสอนทุกดานดังกลาวมาบูรณาการกับการสอน
ภาษา     ผลประโยชนของการเรียนการสอนภาษาผานทางเนื้อหาวิชานี้สามารถเห็นไดชัดเจนจาก
ความสามารถในการรับรูทางดานความรูในเนื้อหาและการรับรูทางดานภาษาของผูเรียน   ในแนว
การสอนภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหา  ผูเรียนจะเกิดความชํ านาญในภาษาเพราะวาเนื้อหาวิชาท่ีเรียน
จะเปล่ียนไปและยังคงมีจุดมุงหมายในการเรียนการใชภาษาควบคูไปกับเนื้อหาวิชาท่ีเปล่ียนไป   
โดยภาษาท่ีผูเรียนไดเรียนนั้นจะไดเรียนในสถานการณท่ีเปนธรรมชาติของวิชาตางๆ   เชน ไดเรียน
เรือ่งระบบสุริยะจักรวาลในวิชาวิทยาศาสตร     หรือไดเรียนภูมิศาสตรของประเทศใดประเทศหนึ่ง
ในวิชาสังคมศึกษา
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                 ในการวางแผนการสอนภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหา    หลักสูตรหรือเนื้อหาท่ีท่ีผูสอน
ตองการจัดขึ้นมานั้นสามารถเปนเนื้อหาท่ีเริ่มตนหรือเกี่ยวของกับภายในหองเรียน   ในโรงเรียน
ส่ิงแวดลอมหรือวัฒนธรรมได     กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใชเรื่องการใชภาษาจะตองเปนการใช
ภาษาท่ีมีอยูในเนื้อหา
                 การนํ าแนวการสอนภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหาเขาไปใชในโรงเรียนท้ังในระดับประถม
ศึกษาและระดับมัธยมศึกษาเปนวิธีการหนึ่งท่ีผูเรียนจะไดเรียนท้ังการใชภาษาและเนื้อหาเชิงวิชา
การ  การสอนโดยสอนผานเนื้อหาวิชาเปนส่ิงสนุกแและมีคุณคาท้ังสํ าหรับตัวผูเรียนและตัวผูสอน
แมวาการเรียนการสอนในแนวการสอนนี้จะใชเวลามากในการวางแผนการสอนและการสรางส่ือ
การสอนก็ตาม     แตผลท่ีไดรับออกมาคุมคากับความอุตสาหะท่ีไดลงมือทํ าไป
                 เกรบ  และ  สตอลเลอร   (Grabe  and  Stroller   1997)    กลาววามีการใชแนวการสอน
ภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหาในการเรียนภาษาเปนเวลา   25  ปมาแลว   ในชวงเวลา   10   ปท่ีผานมา
นี้         แนวการสอนภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหาเปนท่ีนิยมมากขึ้นและมีการนํ าไปประยุกตใชอยาง
กวางขวางท้ังในการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคเฉพาะทาง   (ESP)    โปรแกรมการเรียน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาท่ีสองโดยใชภาษาอังกฤษในการสอนทุกรายวิชา  (second language
immersion programs)   และใชในการสอนเนื้อหาของอาชีวะศึกษา   เปนตน   ในระยะตอมา
แนวการสอนภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหาไดใชกันอยางกวางขวางมากขึ้น       โดยนํ าไปใชสอนท้ัง
ในสภาพแวดลอมท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม (L1)    และเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสอง (L2)
ท้ังในระดับช้ันอนุบาลถึงระดับช้ันปท่ี  12   ระดับมหาวิทยาลัย   สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอน
เปนแบบสองภาษารวมกันในยุโรป   (bilingual  education  context)   และในโปรแกรมการเรียน
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  (EAP)
                 มีผูน ําแนวการสอนภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหาไปใชอยางมากมาย   ผลท่ีไดออกมามี
ประโยชนตอการเรียนการสอน    ครูและนักเรียนสนใจการเรียนการสอนมาก   นักเรียนไดความรู
และเนื้อหาทางวิชาการและวิชาชีพมากขึ้น
                 แหลงขอมูลท่ีสํ าคัญอยางหนึ่งในการสนับสนุนแนวการสอนภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหา
มาจากการวิจัยการรับรูภาษาท่ีสองของ  เครสเชน  สเวนและคัมมินส  (Krashen ,  Swain  and
Cummins) นกัวจิยัท้ัง  3   ทาน     ไดน ําแนวการสอนภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหาไปทดลองใชกับ
การเรยีนการสอนท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม     การเรียนการสอนท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ี
สอง   โปรแกรมการเรียนท่ีใชภาษาอังกฤษสอนทุกรายวิชา    และโปรแกรมการเรียนท่ีใชสองภาษา
รวมกนั     ใชกับนักเรียนในระดับอนุบาลจนถึงระดับมหาวิทยาลัย    ท้ังในประเทศและตาง
ประเทศ   ท้ังท่ีใชแนวการสอนภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหาอยางเดียวและสอนรวมกับแนวการสอน
แบบอ่ืนๆ ดวย         ผลปรากฏวาผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการเรียนรูเนื้อหาวิชาการ
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มากขึน้    และยังสามารถใชแนวการสอนภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหารวมกับแนวการสอนแบบ
อ่ืนๆไดอีกดวย
                 กิจกรรมทางภาษาท่ีใชในช้ันเรียนในแนวการสอนภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหาตองเปน   
กจิกรรมท่ีเนนเฉพาะเนื้อหาวิชาท่ีสอนและสงเสริมใหนักเรียนไดใชภาษาเปาหมายท้ัง   4   ทักษะ
ท่ีใชในช้ันเรียน
                  เกรบและสตอลเลอร  (Grabe  and  Stoller   1997)    ไดสนับสนุนและแนะนํ าใหผูสอน
ไดน ําแนวการสอนภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหาไปใชในช้ันเรียน   โดยใหเหตุผลท่ีสํ าคัญ 7  ประการ
ดังนี้
                 1.  ในช้ันเรยีนท่ีใชแนวการสอนภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหาจะทํ าใหผูเรียนไดรับความรู
ท้ังทางดานภาษาไปพรอมๆกับความรูในเนื้อหาวิชาท่ีเช่ือมโยงกับความรูเดิมและตรงกับความ
ตองการของนักเรียน   โดยครูและนักเรียนรวมกันสํ ารวจเนื้อหาวิชาท่ีนาสนใจท่ีจะน ํามาใชใน
ช้ันเรียน
                 2. แนวการสอนภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหาชวยสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูในบริบท
เนือ้หาวชิา      นักเรียนจะไดรับการสอนภาษาท่ีมีประโยชนตอบริบทท่ีเรียน    โดยเรียนโครงสราง
ภาษาท่ีแทรกอยูในบริบทมากกวาท่ีจะเรียนโครงสรางไวยากรณเดี่ยวๆท่ีไมไดเกี่ยวของกับบริบท
และไมสามารถน ําไวยากรณเดี่ยวๆไปใชในเนื้อหาวิชาได   ดังนั้นนักเรียนท่ีเรียนโดยแนวการสอน
ภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหาจึงมีโอกาสท่ีจะใชไวยากรณทางภาษาในการเรียนรูเนื้อหาวิชาไดอยาง
เต็มท่ี
                 3.นักเรียนในช้ันเรียนท่ีใชแนวการสอนภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหามีโอกาสไดใชความรู
ความชํ านาญในเนื้อหาวิชา    รวมท้ังความรูเดิมไปพัฒนาการเรียนรูท่ีสามารถศึกษาไดจากแหลง
ความรูตางๆ
                 4.แนวการสอนภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหาจะชวยเพ่ิมแรงกระตุ นใหนักเรียนโดย        
นักเรียนจะไดรับความรูท่ีซับซอนและไดทํ ากิจกรรมการเรียนท่ีทํ าใหเกิดแรงกระตุนภายในตัว   
นกัเรยีน    ทํ าใหนักเรียนเกิดความสนใจ    สงผลใหนักเรียนไดมีโอกาสเรียนรูเพ่ิมมากขึ้น
                 5.  แนวการสอนภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหาสามารถนํ าไปใชสอนรวมกับแนวการเรียน
การสอนอ่ืนๆได   เชน     การเรียนแบบรวมมือ(Cooperative   learning)     การเรียนแบบฝกงาน
(Apprenticeship  learning)   การเรียนแบบประสบการณ (Experiential  learning)   และการเรียน
แบบโครงงาน (Project-based learning)   โดยสามารถใชกลวิธีในการสอนเนื้อหาวิชาและภาระงาน
ไดอยางหลากหลาย

6. แนวการสอนภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหามีความยืดหยุนท่ีดีและมีความสามารถใน
การปรับใชใหเหมาะสมไดเปนอยางด ี      ในการสรางหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนครูมี
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โอกาสปรบัช้ันเรียนของตนเองใหตรงกับความสนใจและความตองการของท้ังตัวครูและนักเรียน
โดยสามารถเพ่ิมหัวขอยอยตางๆและเนื้อหาเขาไปในรายวิชาท่ีตัวเองสอนได          
                 7.แนวการสอนภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหานํ าไปสูกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียน
ท่ีเนนนกัเรียนเปนศูนยกลาง    นักเรียนมีโอกาสเลือกเนื้อหาท่ีจะเรียนและเลือกกิจกรรมการเรียนรู
ได   เพราะวาแนวการสอนภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหาเปดโอกาสและสรางทางเลือกหลายทางให
แก นักเรียนนักเรียนมีสวนเกี่ยวของในการสํ ารวจหัวขอเรื่องในช้ันเรียนและสามารถเลือก            
กจิกรรมการเรียนไดดวยตัวนักเรียนเอง
                 ดวยเหตุผลดังกลาวมานี้ผูสอนสามารถนํ าแนวการสอนภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหาไป
ปรบัใชในการเรียนการสอนและนํ าไปพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาได
                 ฟริทซ (Fritz  1997)    ไดเสนอแนวการสอนภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหาโดยบูรณาการ
วชิาตางๆกับวิชาภาษาอังกฤษเขาดวยกัน ( Integrated content based instruction)   แนวทางท่ี ฟริทซ
(Fritz  1997)          น ําเสนอนี้เปนแนวทางท่ีใชกับการเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสอง  (ESL)
การเรียนภาษาอังกฤษจะนํ าไปบูรณาการเขากับการสอนวิชาท่ัวๆไปในหลักสูตรปกติของโรงเรียน
ท่ีโรงเรียนคิง (King School)หลักสูตรวชิาวิทยาศาสตรกับหลักสูตรวิชาสังคมศึกษาน ําไปบูรณาการ
กบัหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษในทักษะการอานและภาษาศาสตร   ฟริทซ (Fritz  1997)  ไดเสนอ
แนวทางการบูรณาการวิชาภาษาอังกฤษกับวิชาตางๆในแนวการสอนภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหา 
ไวดังนี้
                 1.  บูรณาการทักษะทางภาษากับเนื้อหาวิชาเขาดวยกัน โดยใชภาษาเปนส่ือกลางหรือ
เครือ่งมือในการเรียนรูเนื้อหาวิชาการเรียนรู   ความสัมพันธระหวางทักษะทางภาษากับเนื้อหาวิชา
เปนหัวใจของรูปแบบของการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือความสํ าเร็จทางวิชาการและการเรียนอยางมี     
ประสิทธิภาพ
                 2.     เปนการสนองตอบตอความตองการความรูดานพุทธิพิสัย    ผูเรียนจะไดเรียนรูภาษา
จากการทํ าภาระงานตางๆท่ีเช่ือมโยงระหวางความรูเดิมของนักเรียนกับประสบการณใหมของการ
เรยีนรูเนือ้หาวิชากับทักษะทางภาษาใหมๆ    ภาระงานจะเปนลักษณะของการแกปญหาและใช
ความคดิในระดับสูงขึ้น    ผลการเรียนรูท่ีไดจะเปนประสบการณและความรูท่ีไดจากภาระงานนั้นๆ
                 3.    ใชแนวการสอนท่ีเนนองคประกอบรวมของภาษา    (Whole  Language  Approach)
ผูเรียนสามารถเรียนเนื้อหาวิชาไปพรอมๆกับการทํ ากรอบโครงสรางเนื้อหา   (Contextualized
framework)           ซ่ึงผูสอนไดจัดเตรียมไวใหผูเรียนไดใชบันทึกขอมูลเพ่ือทํ าความเขาใจภาษากับ
ขอมูลตางๆ        แนวการสอนท่ีเนนองคประกอบรวมของภาษา      โดยเนนองคประกอบของภาษา
ท้ัง    4   ทักษะคือ ทักษะฟง  ทักษะพูด   ทักษะอานและทักษะเขียน
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                 4.   ใชแนวการสอนแบบความรวมมือปฏิบัต(ิHands-on approach) ในการใชเทคนิคแบบ
ความรวมมือปฏิบัตินี้การเรียนรูจะเปนแนวการสอนท่ียึดผูเรียนเปนศูนยกลาง   ผูเรียนจะไดรับ
ภาระงานท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจํ าวันซ่ึงผูเรียนจะไดรับประสบการณตรงโดยผูเรียนเรียนรูดวย 
การสังเกตจดบันทึก  อธิบาย ควบคุมและทดลองผูเรียนจะเรียนและทํ างานเปนกลุม พวกเขาจะ
อภิปรายความคิดเห็นซ่ึงกันและกันและจะมีปฏิสัมพันธกันในกลุมของเขาระหวางเพ่ือนและ       
ครูผูสอน
                 5.    จดัประสบการณท่ีหลากหลายรูปแบบโดยบูรณาการเขากับหัวขอเรื่องในการเรียน
แตละบทเรยีน    วิธีการนี้จะเปนการกระตุนใหผูเรียนไดแสดงความสนใจสวนตัวของเขาออกมาใช
ในบทเรยีน    เนื่องจากบทเรียนจะถูกจัดไวอยางหลากหลายตามความสนใจของผูเรียนใหมีโอกาส
ไดเลือกเรียนในส่ิงท่ีเขาสนใจ  ขอบขายเนื้อหาในบทเรียนสัมพันธกับวิชาตางๆดังนี้  เชน
ศิลปศึกษา   ดนตรีศึกษา  วรรณคดีและการละคร   เปนตน      กิจกรรมท่ีจัดขึ้นจะเปนแนวการสอน
ภาษาโดยวธีิการเนนเนื้อหา    ในดานการประเมินผลการเรียนภาษาสามารถใชโครงงานเขามาเปน
สวนรวมในการประเมินได    ผูเรียนจัดทํ าโครงงานโดยนํ าเสนอผลผลิตขั้นสุดทายออกมา  เชน
หนงัสือท่ีผูเรียนจัดทํ าขึ้นเอง   รายงานการวิจัย   จัดทํ าพิพิธภัณฑ    ผลผลิตท่ีผูเรียนสรางสรรคขึ้น
มาเอง   เปนตน
                 บรินตัน  และ  โฮลเทน  (Brinton  and  Holten   1997)    ไดศึกษาถึงการใชแนวการสอน
โดยวธีิการเนนเนื้อหา  โดยวางเปนกรอบโครงสรางแผนการสอนท่ีครูผูสอนท้ังหลายสามารถนํ า
ไปประยกุตหรือดัดแปลง ปรับใหเขากับส่ือการสอน     ตัวนักเรียน และสถานการณในช้ันเรียน
ของพวกเขาท้ังหลายได      กรอบโครงสรางนี้สามารถน ําไปใชกับส่ือการอานจากส่ือวัสดุจริงได
บรินตันและโฮลเทน   (Brinton and Holten 1997) ไดวางกรอบโครงสรางบทเรียนภาษาอังกฤษโดย
ใชแนวการสอนโดยวิธีการเนนเนื้อหา   ซ่ึงมี   3   ขั้นตอนดังนี้
                 1.  ขั้นตรวจสอบความรูเดิม  (Into)    เปนขัน้แรกของกรอบโครงสรางแผนการสอน   ใน
ขัน้ตอนนีจ้ะเปนขั้นตรวจสอบความรูเดิมของนักเรียน ตัวอยางกิจกรรมในขั้นนี้ ไดแกการทบทวน
เนือ้หาท่ีไดเรียนในคาบท่ีผานมา  การใชอุปกรณใหสัมพันธกับเนื้อหา     การนํ าเสนอค ําศัพท
แบบฝกหัดและการคาดการณ  ลวงหนาตอทาทีของนักเรียนท่ีจะเริ่มเรียนเนื้อหาเรื่องใหม    ทายสุด
ของจุดมุงหมายของขั้นนี้อยูท่ีนักเรียนมีความพรอมสามารถระลึกถึงความรูเดิมของตนเองไดและ
เตรียมพรอมสํ าหรับเนื้อหาใหมท่ีนักเรียนจะตองพบและเรียนตอไป
                 2.    ขั้นน ําเสนอเนื้อหาใหมสัมพันธกับความรูเดิม  (Through)   เปนขั้นท่ีสองของกรอบ
โครงสรางแผนการสอน  ในขั้นนี้นักเรียนจะพบกับเนื้อหาใหมท่ีสัมพันธกับความรูในขั้น Into
ความรูเดิมของนักเรียนอาจจะไปชวยสนับสนุนหรือขัดแยงกับสมมติฐานท่ีเขาคิดไวหรือเขาอาจจะ
ขยายความรูเดิมของเขาดวยขอมูลความจริง            ความคิดหรือความคิดเห็นใหมๆ ท่ีเขาไดพบจาก
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เนือ้หาใหม    ตัวอยางกิจกรรมในขั้นนี้   ไดแกการพัฒนาไวยากรณ     การขยายวงศัพทใหกวางขึ้น
การอานและทํ าภาระงานเติมขอมูลลงในชองวาง    การตอเติมขอมูล    ทักษะอานในขั้นน ําเสนอ
เนือ้หาใหมนี้จะรวมถึงแบบฝกหัดดานทักษะพูดและทักษะเขียนดวย     ทายสุดของจุดมุงหมาย
ขัน้นี ้ คอื ใหนักเรียนไดฝกทักษะทางภาษาใหมๆและสามารถแสดงความเขาใจเกี่ยวเนื้อหาใหม
ท่ีเรียนได
                 3.     การนํ าความรูไปใชทํ ากิจกรรมท่ีแสดงความคิดสรางสรรค  (Beyond)   เปนขั้นท่ี
สามหรอืขัน้สุดทายของกรอบโครงสรางแผนการสอน   ในขั้นนี้นักเรียนสามารถแสดงความเขาใจ
ของเขาตอเนื่องจากขั้นท่ีสองไดดวย   การแสดงความคิดสรางสรรคในการประยุกตใชความรูใหมๆ
ของเขา     ตัวอยางกิจกรรมในขั้นนี้    ไดแก    การแสดงผลงานในกิจกรรมท่ีนักเรียนทํ าโดยการ
รายงานปากเปลาและรายงานดวยการเขียน    การแสดงบทบาทสมมต ิ    การโตวาทีและการเขียน
เรยีงความ       ทายสุดของจุดมุงหมายในขั้นนี้คือใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น    ความรูดานภาษา
และสามารถฝกหัดการใชภาษาเพ่ือการส่ือสารได
                 ผูสอนภาษาอังกฤษสามารถนํ ากรอบโครงสรางแผนการสอนท่ีมี  3 ขั้นตอนนี้ไปใชคูกับ
แนวการสอนภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหาได    โดยผูสอนสามารถคนควาหาเนื้อหาวิชาสาระ
การเรียนรูไดจากแหลงส่ือวัสดุจริงท้ังหลาย    หรือเนื้อเรื่องจากตํ ารา    บทอานตาง ๆ  ซ่ึงเนื้อหา
วชิาเหลานี้       ผูสอนสามารถนํ าไปพัฒนาเปนกิจกรรมการเรียนการสอนตาง ๆ ท่ีสอดคลองกับ
เนือ้หาวิชา      เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในดานความเขาใจใหแกผูเรียนท่ีมีตอเนื้อหาวิชานั้นๆ
                 จากการศึกษาของบรินตันและโฮลเทน  (Brinton and Holten 1997)    พบวานักเรียนมัก
จะขาดความชํ านาญในดานความรูทางภาษาเชิงวิชาการท่ีจะนํ ามาเปนขั้นตอนในการแสดงความ      
คดิเห็นเกี่ยวกับเนื้อเรื่องท่ีไดเรียนไป             เขาหวังวาผูสอนภาษาอังกฤษท้ังหลายจะลองนํ ากรอบ
โครงสรางแผนการสอนนี้ไปประยุกตใชกับแนวการสอนโดยวิธีการเนนเนื้อหาและสรางกิจกรรม
ทางภาษา    เตรียมภาระงานท่ีเหมาะสมกับประสบการณของนักเรียน       จัดเตรียมเนื้อหาวิชา
อุปกรณการสอนตามแนวการสอนโดยวิธีการเนนเนื้อหาและนํ าไปใชสอนนักเรียนตอไปได
                 นอกจากนี้ยังมีนักการศึกษาไดนํ าโครงงานภาษาอังกฤษเขามาใชรวมกับแนวการสอน
ภาษาโดยวธีิการเนนเนื้อหา   ซ่ึงจะเห็นวาโครงงานภาษาอังกฤษก็เปนวิธีการอยางหนึ่งท่ีทํ าให
ผูเรยีนไดเรียนรูภาษาและเนื้อหาจากการทํ าช้ินงานในโครงงาน   ซ่ึงมีลักษณะคลายกับแนวการ
สอนภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหา  ท่ีมุงเนนการเรียนภาษาไปพรอมๆกับเนื้อหา  มีนักการศึกษากลาว
ถึงโครงงานภาษาอังกฤษไวดังนี้       เลกูทคและโธมัส   (Legutke  and Thomas  1991)        กลาววา
กจิกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ   คือ  การปฏิบัติภาระงานยอยท่ีหลากหลายท่ีตองปฏิบัติกอน
( Pre-task)  ท่ีจะบรรลุภาระงานเปาหมาย (Target task) ท่ีก ําหนดไว    โครงงานภาษาอังกฤษให
ความสํ าคัญท่ีหัวขอของโครงงาน        การใชทักษะการปฏิบัติในชีวิตจริง        การติดตอส่ือสารกับ
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เจาของภาษา   การฝกรูปแบบภาษาและทักษะทางภาษา รวมท้ังการวางแผนและการปฏิบัติตาม
กระบวนการ    ซ่ึงสอดคลองกับ ไรเบและวิดอล  (Ribe  and  Vidal   1993)  ท่ีกลาวถึงโครงงาน
ภาษาอังกฤษไววา   โครงงานภาษาอังกฤษเปนภาระงานหลัก   ท่ีประกอบดวยภาระงานยอย    ใน
แตละขั้นตอนและลํ าดับของการจัดภาระงานยอยสามารถยืดหยุนไดและขึ้นอยูกับการตัดสินใจ 
รวมกนัของผูสอนและผูเรียน    ตองมีการวางแผนลวงหนา   มีการกํ าหนดช้ินงานท่ีเปนผลสํ าเร็จ
ลวงหนาแลวจึงลงมือปฏิบัติจริงตามท่ีไดวางแผนเอาไว       
                 ในการนํ าโครงงานภาษาอังกฤษเขามาใชสอนรวมกันกับแนวการสอนภาษาโดยวิธีการ
เนนเนือ้หานั้น    ยังมีนักการศึกษาอีกทานหนึ่งท่ีไดศึกษาวิธีเชนนี ้  คือ  สตอลเลอร  (Stoller 1997)
เขากลาววาในยุคปจจุบันนี้มีนักการศึกษาหลายทานนํ าแนวการสอนภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหามา
ใชในการเรียนการสอนมากขึ้นและนํ าการเรียนการสอนโดยการใชโครงงานเขามาสอนรวมกัน    
จากการน ําวิธีการสอนภาษาโดยเนนเนื้อหามาใช   ผูเรียนจะสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาไดใน
เวลาเดยีวกนัก็จะสามารถเพ่ิมพูนความรูท่ีไดรับจากการเรียนไดพรอมกัน    การนํ าโครงงานมา
บูรณาการเขากับช้ันเรียนท่ีใชแนวการสอนภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหาผูสอนจะสรางส่ิงแวดลอม
ทางการเรียนรูเพ่ือตองการใหผูเรียนไดรับการกระตุนใหมีทักษะการคิดในระดับท่ีสูงขึ้นและให    
ผูเรยีนมีความรับผิดชอบในการเรียนของตนเอง    เม่ือไดรวมเอาการสอนโดยใชโครงงานมาเขากับ
การสอนโดยวิธีการเนนเนื้อหา      ผูสอนตองเตรียมตัวเองใหพรอมกับวิธีการสอนโครงงานและ
การสอนภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหา  โดยการเปล่ียนตัวเองจากการสอนแบบเดิมๆ ใหเปนการสอน
ท่ีสรางผูเรียนใหรูจักใชชุมชนเพ่ือการสืบคนเรียนรูในลักษณะของการส่ือสารอยางแทจริง     ใหมี
การเรยีนแบบรวมมือกัน    และรูจักการแกปญหาในการเรียนได    สตอลเลอร  ( Stoller  1997)    
ไดอธิบายกิจกรรมท่ีใชในแนวการสอนโดยวิธีการเนนเนื้อหาถูกนํ าไปใชในการเรียนภาษาเปน   
กจิกรรมท่ีกระตุนใหผูเรียนคิดและไดเรียนรูเนื้อหาสาระผานภาษาเปาหมายท่ีผูเรียนเรียนโดยบูรณา
การการสอนภาษาท้ัง  4  ทักษะเขาดวยกัน   ตัวอยางเชนในการนํ าส่ือการอานจากส่ือวัสดุจริงเขามา
ใชสอนโดยวิธีการเนนเนื้อหานั้น   ไมเพียงแตนักเรียนตองเขาใจขอมูลเนื้อหาสาระจากส่ือการอาน
จากส่ือวสัดจุริงเทานั้น   นักเรียนยังตองตีความและประเมินขอมูลดวย      นักเรียนจะตองโตตอบ
การอานดวยการพูดปากเปลาและจดบันทึก   ดังนั้นจะเห็นวาการเขียนเชิงวิชาการเขามามีสวน
เกีย่วของหลังจากการอานและการฟง    นักเรียนจะตองสังเคราะหขอมูลท่ีเปนความจริงและขอมูล
ท่ีเปนความคิดเห็นจากแหลงเรียนรูตางๆเพ่ือใชเปนขอมูลในการเขียนตอไป
                 สวนการนํ าโครงงานเขามาสอนภาษาโดยบูรณาการกับแนวการสอนภาษาโดยวิธีการ
เนนเนื้อหาจะทํ าใหโครงงานเปนวิธีการสอนท่ีเนนเนื้อหาไดอยางกวางขวางและเปนธรรมชาติ   
สามารถบูรณาการใหเขากับวิธีการสอนภาษาแบบตางๆไดหลายแบบ  การเรียนการสอนโดยยึด
โครงงานเปนสํ าคัญ           ผูสอนควรคิดวาโครงงานเปนพาหนะท่ีมีประโยชนหลายอยางในการนํ า
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ไปสูการบูรณาการการเรียนรูภาษาและการเรียนรูเนื้อหาไดอยางเต็มท่ี  ไมวาจะเปนการสอนภาษา
เพ่ือจุดประสงคใดๆก็ตาม    เชน   การสอนภาษาอังกฤษโดยท่ัวๆไป  (General English)   การสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคทางวิชาการ   (English for academic purposes, EAP) การสอนภาษา
อังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะทาง    (English for specific purposes , ESP)   การสอนภาษาอังกฤษ
เพ่ือการงานอาชีพ  (English for  occupation / vocational / professional  purposes)   และในการฝก
อบรมครูฝกสอนและครูประจํ าการ  (Pre - service and In - service teacher training )     เฮนส
( Haines  1989 , quoted in  Stoller 1997  : 3 )  ไดกลาววาโครงงานไมไดน ําไปใชแทนท่ีวิธี
การสอนแบบตางๆ แตโครงงานถูกนํ าไปใชเปนวิธีการท่ีน ําไปสูการเรียนรูท่ีเปนสวนเสริมใหวิธี
การสอนแบบตางๆนั้นสมบูรณมากยิ่งขึ้นและเกิดการเรียนรูมากยิ่งขึ้นดวย   โครงงานสามารถท่ีจะ
น ําไปใชไดกับผูเรียนทุกระดับช้ัน   ทุกระดับอายุ     ทุกระดับความสามารถของผูเรียน
                 สตอลเลอร (Stoller 1997)  กลาวถึงลักษณะของโครงงานวามีนักการศึกษาหลายทานได
อธิบายโครงงานไวในมุมมองแงคิดและเคาโครง  โครงสรางตางๆของโครงงานไวอยางมากมาย
กลาวโดยรวมแลวโครงงานมีลักษณะดังนี้
                 1. โครงงานเนนการเรียนรูในดานเนื้อหามากกวาการเรียนภาษาโดยมีจุดประสงค
เฉพาะ   เนื้อหาวิชาท่ีนักเรียนเรียนในชีวิตประจํ าวันและหัวขอเรื่องท่ีนักเรียนสนใจสามารถน ํามา
ใชเปนโครงงานได
                 2. โครงงานเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง  แตอยางไรก็ตามครูก็ยังคงมีบทบาทท่ีสํ าคัญ
ในการนํ าเสนอ       การสนบัสนนุและการแนะนํ าขั้นตอนกระบวนการเรียนการสอนแกนักเรียน
                 3. โครงงานเปนการเรียนรูแบบรวมมือมากกวาการแขงขัน    นักเรียนสามารถทํ างาน
โดยสวนตัวของเขาเองได   ทํ างานเปนกลุมเล็กได  หรือทํ างานพรอมกันท้ังช้ันไดท้ังนี้เพ่ือ
ความสํ าเร็จของโครงงาน    การแบงปนทรัพยากรขอมูลซ่ึงกันและกัน     การแบงปนแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและประสบการณซ่ึงกันและกัน
                 4.   โครงงานนํ าไปสูการบูรณาการทักษะตางๆท่ีเปนจริงและกระบวนการเพ่ือใหไดมา
ซ่ึงขอมูลจากแหลงตางๆและจากภาระงานในชีวิตประจํ าวัน
                 5. โครงงานสามารถบรรลุถึงขั้นสุดทายของการเรียนของนักเรียนไดในลักษณะของ
ช้ินงานท่ีเปนผลิตผลสุดทายของการเรียนรูได    เชน  การนํ าเสนองานโดยปากเปลา     การนํ าเสนอ
ผลงานโดยแผนภาพโปสเตอร    การแสดงผลงานบนปายนิเทศ   การรายงานหรือการแสดงบนเวที
ท้ังนีเ้ปนการแบงปนความรูใหแกผูอ่ืนและทํ าใหโครงงานนั้นบรรลุถึงจุดประสงคท่ีตั้งไว    คุณคา
ของโครงงานท่ีปรากฎออกมานั้นไมไดอยู ท่ีช้ินงานหรือผลงานสุดทายเพียงอยางเดียวแตอยูท่ี
กระบวนการขั้นตอนการเรียนรูและผลงานช้ินสุดทายท้ังสองประการ   ท้ังยังเปดโอกาสใหผูเรียน
ไดใชความคลองแคลวและความถูกตองในการทํ าโครงงานตางๆแตละขั้นตอนอีกดวย
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                 6. โครงงานเปนแรงจูงใจ  การกระตุน   การใหอํ านาจและการทาทายท่ีมีประสิทธิภาพ
ตอผูเรยีน    โครงงานมีผลในการสรางใหผูเรียนเกิดความม่ันใจ    ความภาคภูมิใจในตนเอง
ความเปนอิสระในตนเอง   ในขณะเดียวกันโครงงานก็ยังปรับปรุงทักษะทางภาษาของนักเรียน
การเรยีนรูเนื้อหาวิชาและความสามารถทางดานความรูของนักเรียนใหดียิ่งขึ้นอีกดวย
                 การนํ าโครงงานเขาสูช้ันเรียน  สตอลเลอร (Stoller  1997) ใหคํ าอธิบายวาโครงงาน
สามารถน ํามาบูรณาการเขากับการสอนโดยวิธีการเนนเนื้อหา  หรือนํ าไปใชสรางกิจกรรมเปน
ลํ าดบัขัน้ตอนเพ่ิมมากขึ้นกวาการเรียนการสอนในช้ันเรียนปกติ      ซ่ึงตองมีลํ าดับขั้นตอนหลายขั้น
เพ่ือน ําไปสูความสํ าเร็จในการเรียนรู   นักการศึกษาหลายๆทานไดกลาวถึงการพัฒนาโครงงานและ
ลํ าดบัขัน้ตอนของการสอนโครงงานท่ีจะนํ าไปใชในช้ันเรียน   ตามความคิดเห็นของนักการศึกษา
หลายๆทานตางก็มีค ําอธิบาย   ความคิดเห็น     ขั้นตอนและค ําแนะนํ าท่ีมีประโยชนและสงผลตอ
ความสํ าเร็จของโครงงานคลายๆกัน    สวน เชพเพิรดและสตอลเลอร   (Sheppard  and  Stoller
1995, quoted in  Stoller 1997)        กลาวถึงขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชโครงงาน
ในช้ันเรยีนท่ีเนนการสอนภาษาเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะทาง      เขาไดปรับขั้นตอนของโครงงาน
จากเดิมท่ีมีกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังหมด  8  ขั้นตอน   มาเปนรูปแบบใหมซ่ึงมี 10 ขั้นตอน
รปูแบบขัน้ตอนใหมนี้ไดรับการปรับแกไขมาเปนอยางดีแลว   หลังจากท่ีไดทํ าการทดลองกับ
ช้ันเรยีนภาษาตางๆ   หลายๆครั้ง  และยังไดทดลองกับการฝกอบรมครูผูสอนภาษาหลายๆครั้งดวย
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ข้ันท่ี 1 :
ทํ าความตกลงเลือกหัวขอของโครงงาน

ข้ันท่ี 2 :
 กํ าหนดช้ินงานข้ันสุดทายของโครงงาน

ข้ันท่ี 3 :
กํ าหนดโครงสรางของโครงงาน

       ข้ันท่ี 4 : ครูเตรียมขอมูลทางภาษาเกี่ยวกับ
                                                                                                     การรวบรวมขอมูลใหนักเรียนสํ าหรับ
                                                                                                     ดํ าเนินกิจกรรมข้ันท่ี  5

ข้ันท่ี 5:
รวบรวมขอมูล

ข้ันท่ี 6 :   ครูเตรียมขอมูลทางภาษาเกี่ยวกับ
การเรียบเรียงและวิเคราะหขอมูลใหนักเรียน

                                                                                                     สํ าหรับดํ าเนินกิจกรรมข้ันท่ี 7

ขั้นท่ี 7:
เรียบเรียงและวิเคราะหขอมูล

                        ข้ันท่ี 8 : ครูเตรียมขอมูลทางภาษาเกี่ยวกับ
การน ําเสนอผลงานใหนักเรียนส ําหรับ
ดํ าเนินกิจกรรมข้ันท่ี  9

ข้ันท่ี 9 :
น ําเสนอผลงานช้ินสุดทาย

ข้ันท่ี 10 :
ประเมินผลโครงงาน

แผนภาพท่ี  2     แสดงการพัฒนาโครงงานเขาสู การเรียนการสอนในช้ันเรียนภาษามี 10 ขั้นตอน
ท่ีมา : Sheppard and Stoller 1995, quoted in Stoller , “ Project Work A Means to Promote
Language Content.”  English Teaching Forum  36 , 4  (October 1997)  : 7.
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                 ในการสอนโครงงานผูสอนอาจเสนอหัวขอเรื่องใหแกนักเรียนไดเพ่ือเปนทางเลือกท่ี   
หลากหลาย     นักเรียนสามารถไปคนควาหาความรูไดจากแหลงขอมูลตางๆ   เชน   หนังสือ
ต ําราเรียน    หนังสือพิมพ    ขาวตางๆจากนิตยสาร     กราฟ    แผนภูมิ   เปนตน
                 การใชแนวการสอนภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหาและโครงงานรวมกันในช้ันเรียนทํ าให   
ช้ันเรยีนภาษาอังกฤษมีส่ิงแวดลอมของการเรียนรูและความรวมมือในการเรียนมากยิ่งขึ้น ในการทํ า
โครงงานไมจ ําเปนตองจ ํากัดขอบเขตของเนื้อหาวิชาทางภาษา     ผูสอนควรนํ าโครงงานเขาไป
บูรณาการใชสอนในหองเรียนบางเพ่ือนักเรียนจะไดรับประโยชนจากประสบการณท่ีไดเรียนรูจาก
โครงงานและมีสวนรวมในการทํ าโครงงาน   ซ่ึงถือเปนความสํ าเร็จท้ังของผูสอนและผูเรียน
                 จากการศึกษาแนวความคิดของนักการศึกษาดังกลาวขางตนเกี่ยวกับแนวการสอนภาษา
อังกฤษโดยวิธีการเนนเนื้อหา   ผูวจิยัสามารถสรุปไดวาการสอนภาษาอังกฤษโดยวิธีการเนนเนื้อหา
คอืแนวการสอนท่ียึดเนื้อหาเปนสํ าคัญ    สามารถบูรณาการเช่ือมโยงเนื้อหาวิชาตางๆเขามาสอน
รวมกบัวิชาภาษาอังกฤษได   โดยผูสอนสามารถคัดเลือกบทเรียนเนื้อหาวิชาใหสอดคลองกับ
จดุประสงคการเรียนรูของรายวิชาท่ีตั้งไว   ผูเรียนสามารถเรียนรูภาษาอังกฤษเชิงวิชาการไดจาก
บทเรยีนเปนการเตรียมความพรอมใหแกผูเรียนท่ีตองการจะศึกษาตอในระดับสูงขึ้นและสามารถใช
ภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการศึกษาหาความรูทางวิชาการดานตางๆได  ดังนั้นผูสอนภาษา
อังกฤษท่ีใชแนวการสอนภาษาอังกฤษโดยวิธีการเนนเนื้อหาจะตองใหความสํ าคัญแกเนื้อหา      
ทางวชิาการท่ีจะนํ ามาเปนส่ือในการสอน    ผูสอนสามารถนํ าค ําศัพท   สํ านวน    โครงสรางภาษา
ไวยากรณ    ขอมูล     วัฒนธรรมจากเนื้อเรื่องมาสรางเปนกิจกรรมการเรียน    การสอน   ภาระงาน
แบบฝกหัดและขอทดสอบท่ีใชในการเรียนการสอน

การน ําแนวการสอนภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหาเพ่ือน ําไปสูการเรียนรูภาษา
                 ผูสอนภาษาอังกฤษท้ังระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถ
น ําแนวการสอนโดยวิธีการเนนเนื้อหาไปใชในช้ันเรียนได    โดยมีนักการศึกษาหลายทานแนะนํ า
วธีิการนํ าไปใชไวดังนี้
                 รูเลอรและดัฟฟ   (Roehler  and  Duffy   1989)   กลาววาผูสอนในแนวการสอนโดยวิธี
การเนนเนื้อหาสามารถสอนโดยใชเนื้อหาทางวิชาการจากวิชาตางๆในช้ันเรียนซ่ึงผูเรียนจะไดรับ   
ความรูทางวิชาการดวยการเรียนและการอาน    นอกจากนั้นต ําราเรียนยังเปนแหลงขอมูลความรูท่ีดี
องคประกอบท่ีสํ าคัญท่ีจะทํ าใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  สามารถสรางความคิดไดอยางมีความหมายมี
ความรูในเนื้อหาวิชา  ผูสอนจะตองสรางกิจกรรมท่ีทํ าใหผูเรียนคอยๆสรางความรูทีละเล็กทีละนอย
โดยตวัของผูเรียนเอง           และสรางปฏิสัมพันธระหวางตัวผูเรียนกับเนื้อหาวิชาดวยการนํ าความรู
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ขอมูลใหมไปบูรณาการกับความรูเดิมท่ีมีอยู     ผลท่ีไดรับคือเกิดการเรียนรู    มีความตระหนักใน
ส่ิงท่ีเขาไดเรียนและสามารถน ําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
                 พีโซลา  (Pesola 1995)   พัฒนากรอบการวางแผนหลักสูตรเพ่ือการบูรณาการภาษาและ
เนือ้หาวิชาโดยยึดหัวขอเรื่องเปนสํ าคัญ   ในรูปแบบท่ีเธอวางแผนไวนั้นประกอบไปดวยความ
สัมพันธของภาษา   เนื้อหาเชิงวิชาการและวัฒนธรรม     องคประกอบ  3  อยางนี้นํ าไปสรางเปน
แกนของบทเรียนภาษา      พีโซลา (Pesola  1995)  อธิบายกรอบท่ีสรางขึ้นมีกระบวนการในการ
วางแผนและกํ าหนดใหมีองคประกอบ  3   ประการ   ดังนี้
                 1.    หัวขอเรื่องใหญ
                 2.    ผลท่ีออกมาในดานของการใชภาษา   เนื้อหาและวัฒนธรรม
                 3.    กิจกรรมการเรียนการสอน      กลยุทธในการประเมินผลการเรียน     ส่ือการสอน
และการจัดช้ันเรียน
                 ตอไปนี้เปนตัวอยางกรอบการวางแผนการสอนท่ีพีโซลา (Pesola  1995)  จัดทํ าขึ้นเปน
หนวยการเรียนโดยยึดแนวการสอนโดยวิธีการเนนเนื้อหา
ชือ่เร่ือง         :  การวางแผนการสอนโดยวิธีการเนนเนื้อหาในเนื้อเรื่องสถาปตยกรรม
การใชภาษา  :   การอธิบาย    บรรยาย    การใหขอมูลและการขอขอมูล
เนื้อหาสาระ  :    สถาปตยกรรม    ภูมิศาสตร    ฤดูกาล   ลมฟาอากาศ
วัฒนธรรม    :    ประตแูละหนาตางของประเทศท่ีเรียนในบทเรียนและของบานเกิดของนักเรียน
ค ําศัพท         :     สี   รูปราง    ขนาด    วัสดุอุปกรณ  (ไม  หิน)  รายละเอียดของสถาปตยกรรม

(งานเหล็ก   ระเบียง   การตกแตงอยางหรูหรา)    ค ําศัพทเกี่ยวกับภูมิศาสตร
(หิมะ   ฝน   ดวงอาทิตย   เมฆ)   

โครงสรางไวยากรณ       :       
                 ค ํากริยาท่ีใชในค ําส่ัง   --   เปด    ปด    สัมผัส    ช้ี
                 ค ํากริยาใน  Present Tense  --   to be,  to see,  to think,  to paint
อปุกรณการสอนที่จํ าเปน     :
                 รปูภาพประตูและหนาตางของประเทศท่ีเรียนในบทเรียนและของประเทศบานเกิดของ
                 นักเรียน
                 รปูภาพสภาพภูมิประเทศ
                 รูปภาพแสดงฤดูกาล
                 กระดาษ   ไมบรรทัด   สายวัด   สี       ปากกาสํ าหรับทํ าเครื่องหมาย
                 แผนท่ีประเทศท่ีเรียนในบทเรียน
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กจิกรรมการเรียนการสอน   :
                 1.  สอนค ําศัพทโดยการสอนแบบ  TPR  (Total  Physical  Response)  โดยใชรูปประตู
และหนาตางท่ีเตรียมมา
                 2.   แยกประเภทรูปภาพตามลักษณะของประต ู   หนาตาง    ประเทศ   ขนาด   รูปราง
วัสด ุ  สี
                 3.    นกัเรียนจับคูกันประมาณการแลวจึงวัดความยาวของประตูและหนาตางในหองเรียน
                 4.   ศึกษาแผนท่ี    ฤดูกาล     ลมฟาอากาศของประเทศท่ีเรียนในบทเรียนและประเทศ
บานเกิดของนักเรียน
                 5.    แบงนักเรียนออกเปนกลุมเล็กๆ      ใหวาดรูปและระบายสีหนาตางดวยแนวคิดของ
ประเทศท่ีเรียนในบทเรียนและประเทศบานเกิดของนักเรียน
                 6.    บรรยายหนาตางดวยการเขียนหรือการพูดก็ได
                 7.  ตดิแสดงภาพหนาตางในช้ันเรียน ใหนักเรียนเดินชมแลวเลือกภาพหนาตางท่ีนักเรียน
ชอบมากท่ีสุดหนึ่งภาพ   เขียนบรรยายเหตุผลวาทํ าไมจึงชอบภาพนี้
การประเมินผล     :
                 1.   สังเกตจากการรวมมือในการทํ างานของนักเรียนเพ่ือประเมินความเขาใจของนักเรียน
                 2. สังเกตจากการรวมมือในการทํ างานของนักเรียนเพ่ือประเมินความถูกตอง  และการ
ออกเสียงของนักเรียน
                 3.    ประเมินความรวมมือในการใชภาษาไดอยางถูกตอง
                 4.    ประเมินการครอบคลุมถึงเนื้อหาสาระท้ังหมด    การนํ าเสนองานและความรวมมือ
ในการทํ างานกลุม
                 5.      ประเมินงานเขียนในดานความถูกตองและความหมาย
                 6.      ประเมินงานเขียนของนักเรียนในดานความสัมพันธของเนื้อหา   ความสนใจและ
ความถูกตอง
                 เคอรเทนและฮาส  (Curtain  and  Haas  1995)  ไดแนะนํ าการวางแผนจัดทํ าบทเรียนท่ี
บูรณาการภาษาและเนื้อหาเขาดวยกัน   ใหผูสอนคํ านึงวาผูเรียนเปนใคร    การพัฒนาความรูและ
สังคมของผูเรียนอยูในชวงใด   ผูเรียนสนใจในเรื่องใด  การใชกลยุทธในการสอน เชน  การจัด
เตรยีมเนื้อหาท่ีผูเรียนสามารถเขาใจได     การวางแผนจัดกิจกรรมการฟงอยางหลากหลาย      และ
การใหผูเรียนไดมีโอกาสใชภาษาและสนทนาอยางมีความหมาย
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                 ขอแนะนํ าของเคอรเทนและฮาส  (Curtain  and  Hass  1995)   สํ าหรับการวางแผนจัดทํ า
บทเรยีนท่ีบูรณาการภาษาและเนื้อหาเขาดวยกันมีดังนี้
                 1.    ทํ าความคุนเคยกับหลักสูตรโดยการสังเกตนักเรียนในช้ันเรียน   อานคูมือหลักสูตร
พูดคยุกบัเพ่ือนครูในเรื่องของหลักสูตร       พุดคุยกับนักเรียนในเรื่องของหลักสูตรท่ีนักเรียนก ําลัง
เรียนอยู
                 2.   วางแผนบูรณาการเนื้อหาวิชาท่ีผูสอนสนใจและใชเวลาในการศึกษาคนควา   เริ่มจาก
โครงรางเล็กๆแลวเลือกเพียงหนึ่งหรือสองหัวขอเรื่องจากหลักสูตร   แลวคิดเพ่ิมมากขึ้นจนเปน
หนวยการเรียน   ผูสอนตองวางแผนหาเนื้อหา   ทองเท่ียวหรือเขารวมประชุมเพ่ือใหไดแหลงขอมูล
มาเติมบทเรียนใหสมบูรณ
                 3.       ใชแผนภูมิหรือการวางแผนหลักสูตรเพ่ือแสดงการบูรณาการภาษา    เนื้อหาและ
วัฒนธรรม
                 4.       ออกแบบกิจกรรมท่ีนาสนใจสํ าหรับใหผูเรียนทํ ากิจกรรมดังตอไปนี้
                                  4.1   ใหผูเรียนไดใชความรูเดิมหรือประสบการณเดิมสวนตัวของเขา
                                  4.2  ใหผูเรียนไดทํ างานอยางหลากหลายรูปแบบ    เชน   งานกลุมใหญท้ัง
หองเรียน  งานเดี่ยว   งานคู    งานกลุมเล็ก
                                  4.3  ใชกลยุทธในการเรียนการสอนอยางหลากหลายท่ีบูรณาการทักษะการฟง
การพูด   การอานและการเขียน    และการเช่ือมโยงของภาษาและเนื้อหาวิชา
                                  4.4     สรางกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีทาทายผูเรียนใหรูจักการคิดวิเคราะห
อยางมีวิจารณญาณ
                                  4.5    ใหผูเรียนรูจักใชวิธีการเรียนรูไดหลายวิธี
                 เพลิรด  และ  ซิลินา  (Plourde  and  Silina   2001)    ไดแนะน ํากลยุทธท่ีควรน ําไปใชเม่ือ
จะสรางบทเรียนและกิจกรรมท่ีใชแนวการสอนภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหา      มีกลยุทธท่ีสํ าคัญ
7    ประการท่ีผูสอนควรพิจารณา  ดังนี้
                 1.  ใชภาระงานท่ีเนนทักษะการคิดระดับสูง   เชน  การสังเคราะห   การประเมินคา
การจดัการ    การแกปญหาและการทํ าใหชัดเจนหมดขอสงสัย
                 2.    การใชอุปกรณ   ของจริงมาชวยสอน  เชน  วีดิทัศน   คอมพิวเตอรชวยสอนภาษา
                 3. ใชวิธีการอ่ืนๆในการสอนเนื้อหาอยางหลากหลายรวมกับแนวการสอนโดยวิธีการเนน
เนือ้หา     เชน   การทํ างานกลุมแบบรวมมือกัน     การทํ างานคู    กิจกรรมเติมขอมูลลงในชองวาง
เปนตน
                 4.    สอนในดานทักษะภาษา   เชน  การขยายความ   การถอดขอความ  การใหตนแบบ
หรือตัวอยาง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



          36

                 5.    อธิบายหลักการและเหตุผล    จุดประสงค    และใหสรุปความ  ทบทวนบทเรียน
                 6.    สอนคํ าศัพทเปนทักษะท่ีแยกออกไปเปนพิเศษได
                 7.   นํ าความรูเดิมในดานเนื้อหา    หรือประสบการณเดิมในดานเนื้อหาของผูเรียนมาใช
ในการเรียนการสอน
                 นอกจากนี้ยังมีผูแนะนํ าการนํ าแนวการสอนโดยวิธีการเนนเนื้อหาไปใชในช้ันเรียนวา
ตองค ํานึงถึงขั้นตอนการสอนใหเปนไปตามลํ าดับขั้นดังนี้
                 กรมวิชาการ    กระทรวงศึกษาธิการ   (กรมวิชาการ  2541 : 6-9)    ไดอธิบายวาการสอน
ภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหาหรือ Content  - Based  Instruction     เพ่ือน ําไปสูการเรียนภาษา      ครู
สามารถดํ าเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
ขัน้ที ่ 1   การเลือกเนื้อหา   (Selecting  the  Theme)
                 ในการเลือกเนื้อหาท่ีจะสอนนั้นครูจะตองเลือกหัวเรื่อง (Topic)    ท่ีสอดคลองกับ
สถานการณจริงและเลือกหัวเรื่องยอย (Sub-topic) ท่ีสัมพันธกัน  นอกจากนี้ครูจะตองคํ านึงถึงความ
ตองการและความสนใจของผูเรียน    ครูสามารถเลือกเรื่องท่ีจะสอนจากรายวิชาตาง ๆ ในหลักสูตร
เชน   วิชาสังคมศึกษา   วิชาคณิตศาสตร    วิชาวิทยาศาสตร    วิชาสุขศึกษา   วิชาศิลปศึกษา
เปนตน
ขัน้ที ่2  การเลอืกส่ือการสอนหรือบทเรียน  (Selecting  the  Material  or  the  Text)
                 การเลือกส่ือการสอนหรือบทเรียนนับเปนขั้นตอนท่ีสํ าคัญท่ีสุด        เพราะครูจะตองหา
บทเรยีนในกรอบเนื้อหาท่ีคาดวาผูเรียนสนใจ              ท้ังจะตองฝกใหผูเรียนพัฒนาทักษะการคิด
ในระดับสูง    เชน   สามารถตีความหรือสังเคราะหขอมูลหรือแยกประเด็นท่ีเปนความเห็นจาก
ขอเท็จจริง   สามารถเห็นภาพตามค ําบรรยาย   สามารถระบุความเปนเหตุเปนผลโดยใชโครงสราง
ของภาษา
ขัน้ที ่3  การสรางแผนภูมิแสดงเครือขาย  (Web)
                 หลังจากเลือกเนื้อหาแลวจึงก ําหนดหัวเรื่อง (Topic)  และหัวเรื่องยอย (Sub - topic) เพ่ือ
เจาะลึกเนื้อหาโดยใหมีความตอเนื่องและสัมพันธกัน   ตลอดจนสอดคลองกับวิชาอ่ืนๆในหลักสูตร
ขัน้ที ่ 4  การเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอน  (Developing  the  Instructional    Tasks  
and  Activities)
                 การเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอนขึ้นอยูกับลักษณะของเนื้อหา   คอืครูจะวิเคราะห
เนือ้หาเพ่ือท่ีจะประเมินวาผูเรียนจะตองมีความรูเบ้ืองตนอะไรบางกอนท่ีจะอานบทเรียน  หรือทํ า
กจิกรรม  หลังจากนั้นจึงเตรียมกิจกรรมจากเนื้อหาเพ่ือสอนศัพทและโครงสรางของภาษา  วิธี
เรียบเรียงเนื้อความ  กลวธีิการเรียนทักษะการเรียนและฝกการส่ือความหมายในรูปแบบปฏิสัมพันธ
(Interaction)      กจิกรรมท่ีนักเรียนทํ าเปนการฝกใหสามารถสังเคราะหขอมูล                  เพ่ือพัฒนา
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ทักษะการอานเชิงวิพากษวิจารณ   การพูด    และการเขียนเรื่องเกี่ยวกับบทเรียน    กิจกรรมแตละ
ขั้นตอนตองสัมพันธและเสริมซ่ึงกันและกัน
                 การสอนโดยวิธีการเนนเนื้อหามีกิจกรรมเหมือนกับการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารเพราะ
ใชกิจกรรมท่ีฝกทักษะ  การส่ือสารเหมือนกัน  เชน  กิจกรรมแกปญหา (Problem solving)  กิจกรรม
เติมขอมูลสวนท่ีหายไป  (Information  gap) กิจกรรมการถายโอนขอมูล (Information transfer)
การเรยีงลํ าดับความสํ าคัญ (Ranking)      การจํ าแนกประเภท (Classification)       กิจกรรมตอขอมูล
(Jigsaw)     ตลอดจนการสัมภาษณ  (Interview)     ลักษณะท่ีตางกันคือผูเรียนโดยวิธีการเนนเนื้อหา
จะไดเรียนเนื้อหาไปพรอม ๆ กับภาษาและทักษะการเรียนเชิงวิชาการ

แหลงเรียนรู (Learning   Resource) ทีน่ ํามาใชในแนวการสอนภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหา
                 ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการตางๆเกิดขึ้นอยางมากมาย   แหลงเรียนรูท่ีทันสมัย
สํ าหรับใหผูเรียนคนควาหาขอมูลมีมากมายหลายอยาง ผูเรียนสามารถคนควาหาขอมูลไดจาก
หองสมุดท่ีมีหนังสือมากมาย   ในปจจุบันนี้หองสมุดบางแหงมีส่ือโสตทัศนอุปกรณท่ีทันสมัยไวให
ผูเรยีนไดคนควา  เชน  ภาพยนตร   วีดิทัศน  คอมพิวเตอร  อินเตอรเน็ต  เปนตน    มีนักการศึกษา
หลายทานไดใชแหลงเรียนรู ท่ีทันสมัยโดยอาศัยเครื่องมือทางเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพเปน
แหลงใหผูเรียนไดใชในการเรียนรูในวิชาภาษาอังกฤษโดยวิธีการเนนเนื้อหาดังนี้
                 สตอลเลอร (Stoller 1990)  ไดกลาวถึงการน ําภาพยนตร   วีดิทัศนเขามาใชในหองเรียน
โดยใชสาระในภาพยนตรและวีดิทัศนเปนเนื้อหาใชในการสอนภาษาอังกฤษโดยใชแนวการสอนท่ี
เนนเนื้อหาเพ่ือนํ าไปสูการเรียนรูท่ีผูเรียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษในฐานะท่ีภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ี
สองหรือภาษาตางประเทศ       เขากลาววาภาพยนตรและวีดิทัศนเปนแหลงขอมูลอยางดี   ท่ีน ํามา
ใชสอนภาษาอังกฤษได    ผูสอนสามารถเลือกเนื้อหาสาระท่ีทันสมัย   หลากหลายและเหมาะสมกับ
ผูเรียนของเขาได
                 ฮาลเวอรเซน  (Halvorsen 1996)  กลาววาการสอนภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหาเปนการนํ า
เอาการสอนภาษาและการสอนเนื้อหาวิชามารวมเขาไวดวยกัน     การสอนโดยวิธีการเนนเนื้อหานี้
เปนวธีิการสอนท่ีสอนเนื้อหาทางวิชาการกับทักษะการเรียนภาษาท่ีสองไปพรอมๆกัน   โดยภาษา
เปาหมายท่ีเรียนนั้นเปนส่ือกลางสํ าหรับการส่ือสารเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลความรูเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา
ตางๆ ตัวเนื้อหาวิชาจะมีปริบทของทักษะการเรียนรูภาษาอยูในเนื้อหานั้น  ฮาลเวอรเซน
(Halvorsen  1996)  ไดแนะนํ าแหลงขอมูลท่ีสามารถน ําไปใชในการเรียนการสอนโดยใชแนว
การสอนภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหาวามีแหลงขอมูลมากมายท่ีผูสอนภาษาท้ังภาษาแมและภาษา     
เปาหมายนํ าไปใชสอนได    แหลงขอมูลดังกลาวนี้  คือ  หนวยงานระหวางประเทศ      หนวยงาน
ในประเทศของตนเอง     หนวยงานเอกชน     ผูสอนสามารถขอขอมูลตางๆไดจากหนวยงานเหลานี้
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เชน ใบรายการวิทยุ  ใบค ํากลาวสุนทรพจน  บทความจากหนังสือพิมพและนิตยสาร  ปายโปสเตอร
หนงัสือแนะนํ าการทองเท่ียว     แผนท่ี   วีดิทัศน   ภาพถายของครอบครัว   หนังสือตํ าราอาหาร
ส่ือการสอนท่ีไมมีขอความภาษาอีกมากมาย     ตํ าราเรียน   สถานทูตตางๆ      ตัวแทนการเดินทาง
และการทองเท่ียว   หองสมุดโรงเรียน   หองสมุดประชาชน  ชุมชนของนักเรียนแตละคน
ต ําราเรียนภาษาตางประเทศ   โทรทัศนและอินเตอรเน็ต   ท้ังหมดลวนแตเปนแหลงขอมูลท่ีมี
ประโยชนตอช้ันเรียนเพ่ือใหเขาสํ ารวจหาเนื้อหาขอมูลไดเปนอยางดี
                 กอนซาเลซ   (Gonzalez 1998)    กลาววาผูสอนวิชาภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตาง
ประเทศสวนใหญมีปญหาในการทํ าใหนักเรียนประสบความสํ าเร็จ นักเรียนมักไมเกิดความ
คลองแคลวในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ   ท้ังนี้มีสาเหตุมาจากจํ านวนนักเรียนในช้ันเรียนหนึ่งๆ
มีจ ํานวนมากเกินไป   เวลาในการสอนท่ีมีอยูอยางจํ ากัด      นักเรียนใชภาษาแมในการเรียนมากกวา
ภาษาอังกฤษและการใชส่ือการสอนหรือวิธีการสอนท่ีไมเหมาะสม      แตในระยะ  2-3  ปท่ีผานมา
คร ู    ผูสอนวิชาภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศและผูสอนวิชาภาษาอังกฤษในฐานะภาษา
ท่ีสองไดรับรู ถึงผลประโยชนของการใชแนวการสอนโดยวิธีการเนนเนื้อหาเกิดผลประโยชน  
หลายประการ  (Brinton , Snow , and Wesche 1989, quoted  in Gonzalez 1998 :14)  ผลประโยชน
ประการหนึ่งของการใชแนวการสอนโดยวิธีการเนนเนื้อหา  คอืทํ าใหนักเรียนไดมีโอกาสท่ีจะใช
ความรูเดิมในการพูดคุยเกี่ยวกับหัวขอเรื่องเชิงวิชาการ
                 ผูสอนภาษาอังกฤษบางทานนํ าวิชาวรรณคดีไปใชสอนภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหา    
การใชนิทานพ้ืนบาน   เรื่องเลา   ตํ านาน    นิทาน    เทพนิยาย   เรื่องปรัมปรา   เรื่องท่ีแตงขึ้น
นทิานเรื่องตางๆถูกเลาใหเด็กๆท่ัวโลกฟง   เด็กๆสวนใหญจะจํ าไดวาเปนนิทานเม่ือผูเลาเริ่มตนเลา
วา “ครั้งหนึ่งยังมี…”  หรือ “กาลครั้งหนึ่งนานมาแลว…” และเด็กๆก็จะรูวาถึงตอนจบแลวเม่ือ
ไดยินผูเลาพูดวา “…และพวกเขาก็อยูกันอยางมีความสุขตั้งแตนั้นเปนตนมา” เด็กๆจะสามารถจดจ ํา
นทิานไดและเกิดความคุนเคยกับนิทานเรื่องเลาไดอยางไมรูตัว      มีผูวิจัยหลายทานท่ีวิจัยเกี่ยวกับ
โครงสรางเรื่องเลา (Meyer 1975 ;  Thorndyke 1977 ;  Mandler and Johnson 1977 ; Carrell  1984,
quoted in Gonzalez 1998 : 14)   ไดแสดงใหเห็นวาการจดจ ําโครงสรางเรื่องเลาไวภายในจิตใจ
สามารถชวยใหคนสามารถนึกถึงการดํ าเนินเรื่องของนิทานไดเม่ือไดฟงนิทานเรื่องนั้นถูกเลาซ้ํ า    
ทํ าใหเห็นไดวาถาความจ ํามีเพ่ิมมากขึ้นจดจํ าโครงสรางเรื่องไดมากขึ้นก็จะแสดงใหเห็นวานักเรียน
กส็ามารถเพ่ิมความคลองแคลวใหมีมากขึ้นไดดวย     ถานักเรียนไดรับการฝกหัดมากขึ้นเขาจะ
สามารถเลาเรื่องซ้ํ าไดโดยมีรายละเอียดมากขึ้น         นี่เปนผลจากการวิจัยของพาเลนเซีย  (Palencia
1997, quoted  in  Gonzalez  1998 : 15)  ซ่ึงเปนผลของการน ําโครงสรางเรื่องเลาไปใชสอนนักเรียน
ในระดบัช้ันประถมศึกษาท่ีเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ   นักเรียนมีความสามารถ
เลาเรื่องโดยปากเปลาไดอยางคลองแคลว   คาสถิติท่ีแสดงออกมาเปนคาสหสัมพันธเชิงบวก  ขอมูล
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ตางๆเหลานี้กอนซาเลซ (Gonzalez 1998)    จงึไดตัดสินใจสํ ารวจการใชโครงสรางเรื่องเลากับ
นกัเรยีนในระดับมัธยมศึกษา     ในการสอนภาษาของโรงเรียนแหงนี้เนนท้ัง   4   ทักษะและใชแนว
การสอนโดยวิธีการเนนเนื้อหาดวย กํ าหนดการเรียนรูโครงสรางเรื่องเลาโดยใชโครงงานเขามาเปน
กจิกรรมอยางหนึ่งคือโครงงาน  The Whole Language Project    โครงงาน The Whole Language
Project หมายถึงโครงงานท่ีตองทํ ากิจกรรมตามท่ีไดก ําหนดไวเปนกิจกรรมบังคับท่ีตองทํ าสํ าหรับ
นกัเรยีนระดับ  7   ในสามเดือนสุดทายของปการศึกษา     กํ าหนดเวลาไว  1  คาบตอสัปดาหท่ีตอง
ทํ าโครงงานนี้ ซ่ึงประกอบไปดวยกิจกรรมท่ีน ํานิทานไปสอนดังตอไปนี้  (Gonzalez 1998)
                 1.    ครูและนักเรียนอานเรื่องเลาบรรยายหลายๆเรื่อง
                 2.   นักเรียนเติมแผนภูมิโครงสรางเรื่องแตละเรื่องท่ีอานไปแลว
                 3.   นักเรียนเลาเรื่องแตละเรื่องซ้ํ า
                 4.   ครูและนักเรียนใหและรับผลสะทอนยอนกลับ (feedback) ตอการเลาเรื่อง
                 5.   นักเรียนเขียนสรุปเรื่องทุกเรื่องท่ีอาน
                 6.   นักเรียนจับคูจัดทํ าหนังสือประกอบภาพเลมใหญ  (big book)   ประกอบเรื่องท่ีอาน
                 7.   นักเรียนนํ าเสนอหนังสือประกอบภาพเลมใหญ (big book)   แกเพ่ือนนักเรียนท้ังช้ัน
                 8.   นักเรียนประเมินผลตนเองและเขียนรายงานผลสะทอนกลับ
                 ผลท่ีไดรับจากการศึกษาครั้งนี้สรุปไดวานักเรียนไดเรียนรูเรื่องของวัฒนธรรม    สถานท่ี
ตางๆ    นักเรียนฟงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน    ไดรับการฝกหัดใหรูจักการประเมินผลตนเองและ
ประเมินผลผูอ่ืน   มีความรับผิดชอบตอการเรียนของเขาเอง    ไดฝกภาษาท้ัง   4   ทักษะ   มีความ
สามารถในการทํ างานท้ังดานภาษาศาสตร    ไวยากรณ       ภาษาสังคมศาสตรและความสามารถใน
การใชกลวธีิในการเรียนรู      และทายท่ีสุดนักเรียนไดรับความสนุกสนานในการเรียน        จากการ
ศึกษาครั้งนี้ทํ าใหผูศึกษาไดทราบวานิทานเรื่องเลายังคงเปนแหลงขอมูลท่ีนํ าไปใชสอนและจูงใจ   
ผูเรยีนเปนรายบุคคลและไดเห็นคุณคาทางสังคมดังเชนท่ีเปนมาเหมือนบรรพบุรุษของเราท้ังหลาย
                 เคราซ  (Krauss  1999)  เปนอาจารยสอนอยูท่ี  ISALC   แหงวิทยาลัย  Lewis &   Clark
เขาไดใชแนวการสอนโดยวิธีการเนนเนื้อหาในการสอนภาษา  เนื้อหาท่ีเขาน ํามาใชสอนนั้นเปน
เนื้อหาท่ีน ํามาจากเหลงเรียนรูคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต    ซ่ึงสามารถน ํามาบูรณาการเช่ือมโยง
เขากบัแนวการสอนภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหา     ตัวอยางเนื้อหาวิชาและกิจกรรมในคอมพิวเตอร
และอินเตอรเน็ตท่ีเคราซ  (Krauss 1999)    ไดน ํามาใชสอนในหองเรียนภาษาของเขา    ไดแก
                 Class Web Page
                 Building Background Knowledge
                 Slavery in the American Colonies and Early U.S.
                 Gaining input from minority students on campus
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                 A Novel : To Kill A Mockingbird
                 The U.S. Civil Rights Movement and Contemporary Racial Issues
                 Analyzing and Writing Persuasive Essay : Letter from Birmingham Jail
                 A Computer Simulation : Examining Prejudice
                 Project : WebQuest – The Tuskegee Tragedy

                 เคราซ (Krauss  1999) สอนวิชาหลัก 411  (Core 411)  เปนเวลา  10  ช่ัวโมงตอสัปดาห
เนื้อหาวิชาและจุดประสงคของรายวิชานี้ไดรับการออกแบบเสมือนหนึ่งเปนสะพานสํ าหรับ        
ผูเรียนท่ีสามารถใชสงผานและเช่ือมโยงเนื้อหาสาระในการเรียนรูภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสองให
เขากบัการศึกษาหาความรูทางวิชาการโดยวิธีการเนนเนื้อหา  ส่ือเนื้อหาเหลานี้จะชวยใหผูเรียน
สามารถปรับปรุงทักษะการศึกษาทางวิชาการของผูเรียน  (Students’ academic study skills)    
กลวิธีในการเรียนรู   (Learning strategies)   และความสามารถทางภาษาท้ัง  4  ทักษะคือ  อาน
เขียน    ฟงและพูด
                 โดยสรุปแลวจะเห็นวาแหลงเรียนรูท่ีสามารถน ํามาใชประกอบกับแนวการสอนโดยวิธี
เนนเนื้อหามีมากมายไดแก    ภาพยนตร   วีดิทัศน  หนังสือ    ตํ าราเรียน   บทความ   หนังสือพิมพ
นติยสาร    แผนท่ี   วรรณกรรมตางๆ     ส่ือวัสดุจริง    สถานท่ีตางๆ   คอมพิวเตอร    อินเตอรเน็ต
เปนตน   นับวาเปนทางเลือกอยางหลากหลายใหแกผูสอนท่ีจะนํ าไปใชประโยชนในการสอน
ภาษาอังกฤษไดเปนอยางมาก

การประเมินผลตามแนวการสอนภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหา
                 การประเมินผลตามแนวการสอนภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหามีหลายรูปแบบเชนเดียวกับ
การประเมินผลการเรียนการสอนวิธีอ่ืนๆ  มีนักการศึกษาบางทานไดกลาวถึงการประเมินผลตาม
แนวการสอนภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหาไวดังนี้
                 ฮาลเวอรเซน  (Halvorsen  1996)   กลาววาการประเมินผลการสอนภาษาโดยวิธีการเนน
เนือ้หาวัดผลความสํ าเร็จท้ังของผูเรียนและของผูสอน     เม่ือผูสอนตองการประเมินผลการเรียน
ของผูเรียน  ผูสอนตองพิจารณาระดับความสามารถของผูเรียนท้ังสองดานคือดานเนื้อหาและดาน
การใชภาษา   มีหลายวิธีท่ีใชทดสอบการเรียนรูดานเนื้อหาโดยผูเรียนจํ าเปนตองใชทักษะทางภาษา
เขามาเกี่ยวของในการทดสอบดานเนื้อหาดวย  ในการประเมินผลการเรียนของผูเรียนนั้นผูสอนตอง
ออกแบบภาระงานในการประเมินอยางหลากหลายเพ่ือท่ีจะสามารถวัดผลไดวาผูเรียนจะไมไดรับ
การเสียเปรียบจากการทดสอบเพียงหนึ่งหรือสองครั้งเทานั้น    ฮาลเวอรเซน (Halvorsen  1996)  ได
ยกตัวอยางภาระงานในการประเมินผลของผูสอนทานหนึ่งอาจจะเปนทดสอบยอยประจํ าสัปดาห              
ทดสอบความเขาใจปลายภาคเรียน    โครงงาน     รายงานและการทํ าแผนภูมิ     ในการทดสอบยอย
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ประจํ าสัปดาหนั้นผูสอนสามารถใหผูเรียนทราบผลการทดสอบทันทีทันใดไดวาเขามีขอผิดพลาดท่ี
ใดบาง อาจโดยการใหเพ่ือนชวยตรวจสอบก็ได     ตัวอยางภาระงานในการประเมินผลของผูสอน
อีกทานอาจจะเปนการจดบันทึกส่ิงท่ีไดเรียน    การสรุปส่ิงท่ีไดเรียน      งานท่ีไดรับมอบหมายเปน
การอานเพ่ิมเติมและการทดสอบยอยจากส่ิงท่ีอานเพ่ิมเติม    งานท่ีไดรับมอบหมายใหคนควาใน
หองสมุด  และโครงงานท่ีบูรณาการกับศิลปะหรือการนํ าเสนอผลงานการทํ าโครงงานดวย
โปสเตอร   หรือการรายงานการคนควาดวยเอกสาร   ผูเรียนจะไดรับผลสะทอนยอนกลับใน
ภาระงานของเขา  จากตัวอยางภาระงานท่ีหลากหลายนี้ผูสอนสามารถเลือกนํ าไปใชใหเหมาะสม
กบัผูเรียนแตละคนได
                 ในดานการประเมินผลหลักสูตรนั้นผูเรียนจะเปนผูประเมินวาเปนไปตามความตองการ
ของผูเรียนหรือไมและเปนไปตามความคาดหวังของผูเรียนในฐานะท่ีผูเรียนเปนศูนยกลางหรือไม   
ในการทํ าแบบทดสอบของผูเรียนนั้นสามารถใชเปนเครื่องแสดงถึงความสํ าเร็จของผูสอนไดดวยวา
ผูสอนประสบผลสํ าเร็จในการออกแบบภาระงานการเรียนรูเพียงใด   ในระหวางการเรียนและ
การทํ าภาระงานของผูรียนนั้นอาจเกิดปญหาบางประการ    เชน   จํ านวนของเนื้องานท่ีผูเรียนตอง
ทํ านอกหองเรียน     ความยากของภาระงาน    เวลาอันจํ ากัดของวิชาท่ีเรียนในแนวการสอนภาษา
โดยวธีิการเนนเนื้อหาซ่ึงผูเรียนจะตองไปเรียนวิชาอ่ืนๆตอ    ถาการประเมินผลไมบรรลุถึงความ
ตองการของผูเรียนหรือตามจุดประสงคท่ีตั้งไว   ผูสอนตองปรับการเรียนการสอนใหเหมาะสม
สํ าหรับปตอไปและถือวาผลสะทอนยอนกลับของผูเรียนมีความสํ าคัญท่ีตองปรับปรุง เพ่ือใหเกิด
สมดลุระหวางเนื้อหาวิชา   การใชภาษาและความตองการของผูเรียนท่ีเรียนภาษาโดยวิธีการเนน
เนื้อหา
                 เรเดล  (Reidell  2001)  กลาวถึงการประเมินผลในแนวการสอนโดยวิธีการเนนเนื้อหา
ไววาผูสอนจะตองวางแผนบทเรียนและการประเมินผลบทเรียนไปพรอมๆกัน       การประเมินผล
จะตองทํ าท้ังในชวงระหวางเรียนในบทเรียนและหลังจากท่ีเรียนจบบทเรียนแลว   ซ่ึงจะประเมินผล
ไดจากหลายๆส่ิงดังนี้  เชน เรื่องท่ีผูสอนตองการตรวจสอบ    งานท่ีมอบหมายใหนักเรียนทํ า
ทดสอบ   โครงงานและการสาธิตแสดงความรูความสามารถตางๆ
                 ในช้ันเรียนท่ีใชแนวการสอนโดยวิธีการเนนเนื้อหาจะตองประเมินผลท้ังดานการใช
ภาษาและดานเนื้อหา  ผูสอนอาจประเมินผลการใชภาษาและเนื้อหาแยกออกจากกันหรือรวมกันก็
ได    แตการสอบแยกกันนั้นชวยทํ าใหผูสอนตัดสินไดชัดเจนวาผูเรียนมีปญหาในสวนใดบาง
                 ในการทดสอบผูสอนควรใหผูเรียนมีทางเลือกและฝกใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค
และความรับผิดชอบ  ผูเรียนสามารถแสดงการกระทํ าวาพวกเขามีความรูไดหลายวิธี  เชน         
การแสดง การอภิปราย การนํ าเสนอผลงานซ่ึงสามารถใชของจริง  รูปภาพ ส่ือตางๆ  แผนโปสเตอร
หรอืวีดิทัศนประกอบในการนํ าเสนอผลงานของเขา      ผูสอนสามารถประเมินผลโดยการพูดคุยกับ
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ผูเรียนไดโดยพูดคุยกับผูเรียนกลุมเล็กหรือพูดคุยกับผูเรียนเปนรายบุคคลและใหผูเรียนสามารถ
ประเมินตนเองได
                 ในดานงานหรือแบบทดสอบท่ีใชทดสอบความรูทางภาษานั้นอาจเปนงานท่ีมอบหมาย
ใหผูเรียนทํ าหรือขอสอบแบบถูกผิด   เติมค ําในชองวาง  ปรนัยแบบตัวเลือก      เรเดล  (Reidell
2001)  กลาววาการประเมินผลดานความสามารถทางภาษามักถูกละเลย  ผูสอนสามารถประเมินผล
ไดท้ังในดานสาระของเนื้อหาและจุดประสงคของเนื้อหาท่ีน ํามาใชสอนไปพรอมๆกับการใชภาษา    
โดยประเมินการใชภาษาจากผลงานท่ีผูเรียนน ําเสนอ  เชน   กระดาษรายงาน    การเขียนบันทึก
งานเขียนอ่ืนๆท่ีผูเรียนไดรับมอบหมายใหทํ า     การนํ าเสนอผลงาน       การมีสวนรวมในช้ันเรียน
และการประชุมของผูเรียน

ส่ือการสอน

                 ส่ือการสอน  (Teaching  Materials) คอืวสัดหุรืออุปกรณท่ีนํ าไปใชในการเรียนการสอน
นกัวชิาการหรือผูสอนท่ีตองการสรางส่ือการสอนจะตองศึกษาจุดประสงคหลักสูตร  จุดประสงค
การเรียนรูรายวิชานั้นๆ   ขอมูล เนื้อหาสาระท่ีสอดคลองกับจุดประสงคหลักสูตรและจุดประสงค
การเรยีนรู เนื้อหาสาระจะตองเปนประโยชนเเกผูเรียน    มุงเนนประสบการณใหแกผูเรียนซ่ึงผูสอน
สามารถน ําไปสรางเปนกิจกรรมการเรียนการสอนตอไปไดเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเนื้อหาสาระ
และบรรลุจุดประสงคการเรียนรูของรายวิชาท่ีไดกํ าหนดไว   ไรท  (Wright  1987)  ไดกลาววาส่ือ
การสอนเปนเครื่องมือท่ีแสดงจุดประสงคของหลักสูตรใหเห็นไดชัดเจน   เนื้อหาสาระท่ีนํ ามาสราง
เปนส่ือนั้นเปนสวนประกอบท่ีสํ าคัญในการจัดการเรียนการสอนท่ีแสดงใหเห็นความสํ าคัญของ 
บทบาทระหวางผูสอนและผูเรียน   และจากแนวคิดของฮัทชินสันและวอเตอรส  (Hutchinson  and
Waters  1989 :  107)    กลาวสรุปไววาส่ือการสอนเปนเครื่องมือท่ีกระตุนการเรียนรู   ชวยสงเสริม
ใหเกดิกระบวนการเรียนการสอน   โดยจัดสรรชองทางการส่ือสารผานส่ือทางภาษาท่ีซับซอน
(Complex mass of the language)   จนทํ าใหเกิดการเรียนรู

บทบาทและความสํ าคัญของส่ือการสอน
                 ดังไดกลาวแลววาส่ือการสอนท่ีสรางขึ้นนั้นตองสอดคลองกับจุดประสงคหลักสูตรและ 
จดุประสงคการเรียนรูรายวิชาท่ีตองการสรางขึ้น  ผูสอนยังตองคํ านึงถึงวิธีการสอนท่ีเหมาะสม
อีกดวย   การสอนวิชาภาษาอังกฤษมีวิธีการสอนในแนวการสอนแบบตางๆ   ผูสอนตองศึกษาแนว
การสอนภาษาอังกฤษใหสอดคลองและเหมาะสมกับส่ือการสอนท่ีสรางขึ้น นักการศึกษาหลายทาน
ไดกลาวถึงบทบาทของส่ือการสอนท่ีมีตอวิธีการสอนแบบตางไวดังนี้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



43

                 รอสเนอร   (Rossner  1988)   ไดแสดงความเห็นในเรื่องบทบาทของส่ือการสอนตามวิธี
สอนภาษาเพ่ือการส่ือสารวา     ส่ือการสอนเปนการจัดขอมูลเนื้อหาวิชาเพ่ือใหผูเรียนไดฝกการใช
ภาษาจากภาระงานตางๆ   เชน   สถานการณจํ าลอง   บทบาทสมมติและยังเปนส่ิงกระตุนแรงจูงใจ
และความสนใจในการเรียนของผูเรียนอีกดวย   แตผูสอนตองระมัดระวังในการเลือกส่ือท่ีอาจมี
อคตดิานวัฒนธรรมได  เชน  การใชบทอานท่ีมีเนื้อหาเอ้ือตอคนกลุมหนึ่ง  แตคนอ่ืนๆอาจจะ
ไมเขาใจเรื่องจึงถือวาเปนส่ือท่ีไมเหมาะสมตอคนสวนใหญ
                 ริชารด  และ  รอดเจอรส  (Richard and Rodgers  1991  :  25)  ไดกลาวถึงบทบาทและ
ความสํ าคัญของส่ือการสอนไววา  ส่ือการสอนนั้นประกอบไปดวยจุดประสงครายวิชา   เนื้อหาวิชา
กจิกรรมการเรียนการสอนและบทบาทของผูสอนและผูเรียน        นอกจากนี้ยังกลาวถึงบทบาทของ
ส่ือการสอนท่ีสรางตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารวามีคุณลักษณะดังนี้
                 1.    เนนความสามารถในการส่ือสารดานการแปลความ   ถอยคํ า  สํ านวน  และการผสม
ผสานความหมาย
                 2.    เนนความเขาใจ   ความสัมพันธ   และความหมายในการแลกเปล่ียนขอมูลมากกวา
การเสนอหลักไวยากรณ
                 3. เสนอขอมูลท่ีเปนบทอานเเละส่ือตางๆหลากหลายชนิดเพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาความ
สามารถในการเรียนจากการทํ ากิจกรรมการเรียนการสอนและภาระงานตางๆ
                 จินตนา ใบกาซูยี (2536 : 18-19)     กลาวถึงบทบาทและความสํ าคัญของเอกสารการสอน
ไววา  เอกสารการสอนเปนเครื่องมือท่ีจํ าเปนในกระบวนการเรียนการสอนเนื่องจากสภาพการเรียน
การสอนปจจุบันบทบาทของครูผูสอนเปล่ียนจากผูใหความรูเปนผูแนะนํ าความรู   เอกสารการสอน
หลากหลายรูปแบบจึงไดรับการพัฒนาขึ้นเพ่ือใหเหมาะสมกับนักเรียน   จึงกลายเปนส่ิงท่ีขาดไมได
ในกระบวนการเรียนการสอน    อีกท้ังยังเปนเครื่องมือจ ําเปนเพ่ือใหการเรียนการสอนดํ าเนินไปได
อยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
                 จะเห็นวาส่ือการสอนหรือเอกสารการสอนมีบทบาทและความสํ าคัญในกระบวน       
การเรียนการสอนเพราะเปนเครื่องมือหรือเปนส่ือกลางท่ีนํ าไปใชในการเรียนรู ของนักเรียน        
นักเรียนสามารถเรียนรูเนื้อหาสาระไดจากกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสรางอยูในส่ือการสอนและ
ไดสรางเสริมประสบการณแกนักเรียนอีกดวย

มูลเหตแุละแรงจูงใจในการสรางและพัฒนาส่ือการสอน
                 ผูสอนมีเหตุผลในการสรางและพัฒนาส่ือการสอนขึ้นดวยตนเองหลายประการ              
นกัการศึกษาหลายทานไดใหค ําอธิบายไวดังนี ้   สตานูลวิคซ  (Stanulewicz   1994  :   33-34)
กลาววาสาเหตุอยางหนึ่งก็คือการขาดแคลนส่ือการสอน    และพบวาการขาดแคลนส่ือการสอนเปน
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ปญหาสํ าคัญท่ีสุดปญหาหนึ่งของครูผูสอนภาษาอังกฤษ          สาเหตุของปญหาการขาดแคลนส่ือ
การสอนเกิดขึ้นเนื่องจาก
                 1.    มีตํ าราจัดพิมพจํ าหนายในทองตลาดท่ีนาสนใจมากมาย   แตผูเรียนไมสามารถซ้ือได
เพราะราคาแพงจนเกินไป
                 2.     มีตํ าราท่ีจ ําหนายในทองตลาดบางเลมท่ีสามารถนํ าไปใชในการเรียนการสอนไดแต
ท้ังผูสอนและผูเรียนตางไมพอใจ   เนื่องจากบทเรียนลาสมัยและไมนาสนใจเทาท่ีควร
                 3.     ไมมีต ําราหรือเอกสารการสอนใดในทองตลาดท่ีเหมาะสมกับสถานการณการเรียน
การสอนเลย
                 4.  หองสมุดของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาของตนขาดแคลนหนังส่ือและขาดแคลน
งบประมาณในการจัดซ้ือ
                 สวนฮัทชินสัน  และ  วอเตอรส   (Hutchinson  and  Waters   1989   :   106)    กลาวถึง
สาเหตุและแรงจูงใจในการสรางและพัฒนาส่ือการสอนวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจไวหลายประการ   
กลาวคือ
                 1.  ผูสอนหรือสถาบันการศึกษาตองการใชส่ือการสอนท่ีเหมาะสมกับสาขาวิชาเฉพาะ
ของผูเรียนกลุมเปาหมาย   หากใชเอกสารการสอนหรือแบบเรียนท่ีจํ าหนายในทองตลาดพบวามี
ขอจ ํากดัหลายประการ   เนื่องจากมุงผลิตเพ่ือจ ําหนายจึงนํ าไปใชไดในขอบเขตจ ํากัด    รูปแบบท่ี
สรางขึ้นไมสอดคลองกับหลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะกิจของสถาบันการศึกษาและไมเหมาะสมกับ
ระยะเวลาหรือช่ัวโมงเรียน   ประการสํ าคัญก็คือไมสามารถตอบสนองความตองการเฉพาะดานของ
กลุมผูเรียนไดดีเทาท่ีควร     ผูสอนจึงสรางส่ือการสอนขึ้นเองเพ่ือใหเหมาะสมกับความตองการของ
ผูเรยีนใหสอดคลองกับจุดประสงคและองคประกอบของรายวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจในสถาบัน
การศึกษาของตนใหมากท่ีสุด
                 2.   ถึงแมจะมีส่ือการสอนหรือหนังสือท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะนํ าไปใชในการเรียน
การสอนได   แตก็ไมสามารถน ําไปใชได   เนื่องจากมีขอจ ํากัดดานการนํ าเขาจากตางประเทศและ
ประสบปญหาอัตราการแลกเปล่ียนเงินตราระหวางประเทศ    กลาวคือตํ าราในทองตลาดท่ีเปน
ต ําราตางประเทศมีราคาแพงจนเกินไป     
                 3.   ตํ าราวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจในทองตลาดบางเลมไมไดมีจุดมุงหมายหลักเพ่ือผลิต
มาใชในการศึกษา  อาจสรางขึ้นดวยสาเหตุอ่ืน  เชนจัดพิมพเพ่ือโฆษณาเผยแพรช่ือเสียงขององคกร
หรอืมุงพัฒนาบุคลากรขององคกรเปนสํ าคัญ   จึงขาดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ
กบัการนํ าไปใชในการเรียนการสอนโดยตรง
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                 นอกจากนี้   พิลบีม  (Pilbeam   1987  ,  quoted in Robinson  1991   :  58)   สนับสนุนให
ผูสอนสรางส่ือการสอนขึ้นเองในสถาบันการศึกษาของตน เนื่องจากพบคุณสมบัติท่ีดีหลายประการ
กลาวคือ
                 1.  มีเนื้อหาท่ีเฉพาะและเหมาะสมกวาเอกสารการสอนหรือหนังสือเรียนท่ีพิมพจํ าหนาย
ในทองตลาดท่ัวไป
                 2.    พบวามีความเท่ียงตรงเชิงประจักษ  (Face validity)   สูงในดานภาษาและเนื้อหา
                 3.    มีความยืดหยุนในการน ําไปใชมากกวาเอกสารการสอนในทองตลาด
                 4.  ผูสอนเปนผูสรางเอกสารการสอนขึ้นดวยตนเอง  ยอมม่ันใจไดวาใชกลวิธีการสอนท่ี
เหมาะสมกับกลุมผูเรียนเปาหมาย
                 แนวคิดดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของวิสเนียวสกา   (Wisniewska   1998   :  24-26)
ท่ีกลาวถึงประโยชนในการสรางส่ือการสอนดวยตนเอง  ดังนี้
                 1.   ชวยเสริมสรางขวัญก ําลังใจและความกลาหาญ   ทํ าใหผูสอนท่ีขาดความเช่ือม่ันใน
ตนเองกลานํ าความคิดของตนเองมาใชในการเรียนการสอน
                 2.  เปนความทรงจ ําท่ีมีคุณคา  เนื่องจากผูสอนตองทุมเทท้ังเวลาและความสามารถใน
การคิดและสรางสรรคส่ือการสอนดวยตนเอง
                 3.  หากรวมกลุมกันระดมความคิดในการออกแบบส่ือการสอน  ชวยสงเสริมความคิด
สรางสรรคและเกิดแนวคิดท่ีหลากหลาย   แนวคิดนั้นจะผลักดันใหเกิดส่ือการสอนท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณในการเรียนการสอนมากขึ้น
                 4.     ชวยกระตุนใหเกิดการประเมินส่ือการสอนอยางมีวิจารณญาณ
                 5. ชวยสะสมและถายโอนประสบการณ   หากผูสอนเรียนท่ีจะดัดแปลงกิจกรรม
การเรยีนการสอนไดอยางชํ านาญแลว   จะสงผลในการสรางและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
อ่ืนๆงายตามไปดวย  จึงควรเริ่มจากคอยเปนคอยไป   แลวผูสอนจึงจะสามารถควบคุมการออกแบบ
ส่ือการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
                 จากแนวคิดขางตนของพิลบีม  และ  วิสเนียวสกา   เกี่ยวกับการสงเสริมใหผูสอนสราง
ส่ือการสอนดวยตนเอง   นอกจากนี้  คูโอ   (Kuo   1990  :   171-173)   ยังเสนอวาส่ือการท่ีผูสอน
สรางขึ้นเพ่ือนํ าไปใชในสถานการณการสอนหรือสถาบันการศึกษาของตนโดยตรงมีขอดีหลาย
ประการ   เนื่องจากเหมาะสมกับความตองการเฉพาะดานของผูเรียน    เหมาะสมกับสถานการณ
การเรียนรูของทองถ่ิน ตลอดจนมีองคประกอบดานเนื้อหาท่ีเหมาะสมกับสภาพสังคมและ
วฒันธรรมทองถ่ินอีกดวย   ในขณะท่ีตํ าราท่ีพิมพจ ําหนายในทองตลาดมุงจํ าหนายเพ่ือนํ าไปใช
อยางกวางๆ  ไมค ํานึงถึงความเหมาะสมในการน ําไปใชไดจริงในสถานการณการเรียนรูของ
ทองถ่ิน        กลาวคือขาดความเหมาะสมดานวัฒนธรรมและสังคมของทองถ่ิน
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                 จากมูลเหตุและแรงจูงใจในการสรางส่ือการสอนขางตนจะเห็นวาปญหาดานการ       
ขาดแคลนส่ือการสอนหรือการจัดหาเอกสารการสอนใหเหมาะสมกับรายวิชาเปนปญหาท่ีสํ าคัญ
ของผูสอน    ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของฮัทชินสัน  (Hutchinson  1987,  quoted in Kizilirmak
1991  :  45)   ท่ีกลาววา  “การเลือกสรรเอกสารการสอนเปนภาระท่ีสํ าคัญของผูสอนในการตัดสิน
ใจเลือกใชขอมูล ทางภาษาท่ีเหมาะสมมาใชในการเรียนการสอน”    จากเหตุผลดังกลาวมานี้ผูสอน
ภาษาอังกฤษจึงควรตระหนักในเรื่องของการสรางส่ือการสอนหรือเอกสารการสอนใหสอดคลอง
กบัหลักสูตรและความตองการของผูเรียน    เพ่ือใหไดส่ือการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสูงสุดในการเรียนการสอน

ประเภทของส่ือการสอน
                 ส่ือการสอนมีหลายประเภทซ่ึงจํ าแนกไดตามลักษณะการสรางส่ือ   นักการศึกษาไดแบง
ประเภทของส่ือการสอนไวดังนี้
                 เกศิน ี  บูรณะกิจ  (2534  :  24)   แบงส่ือการสอนท่ีเปนเอกสารจริงออกเปน  2   ประเภท
ไดแก
                 1.   เอกสารท่ีตีพิมพในรูปแบบของแผนปาย  ฉลากยา   พาดหัวขาว   การตูน    ภาพราง
แบบฟอรมตางๆ   สถิติ   แบบสํ ารวจ   แบบสอบถาม   โฆษณาในหนังสือพิมพและวารสารตางๆ
                 2.    เอกสารประเภทเสียง  ไดแก   บทสนทนาท่ีอัดจากสภาพความเปนจริง   รายการวิทยุ
เพลง   มวนเทปเกี่ยวกับปาฐกถาหรือการกลาวสุนทรพจน
                 นิภาวรรณ   ชูรัตนสิทธ์ิ   (2535  :  46-54)    กลาววาส่ือการสอนเอกสารจริงสามารถแบง
ออกเปน   2   ประเภท   คือ
                 1.   ส่ิงพิมพ   ไดแก   หนังสือพิมพ   นิตยสาร   แผนพับ    ใบโฆษณาตางๆ   รายการ
โทรทัศนเปนตน   ซ่ึงสามารถน ํามาใชทํ ากิจกรรมการเรียนการสอน   เชน    ใหนักเรียนอานรายการ
โทรทัศน   เลือกรายการท่ีชอบดูแลวกรอกลงในตารางขอมูลหรือใหนักเรียนจัดรายการโทรทัศนท่ี
ตนช่ืนชอบ
                 2.    อุปกรณ   ไดแก  เครื่องเลนเทป   วิทยุ   โทรทัศน  เปนตน   ดวยการใหนักเรียนทํ า
กจิกรรมดังนี้   จดหัวขอขาว   จดรายช่ือประเทศท่ีเปนขาว
                 สวอฟฟาร  (Swaffar 1985 :  17-18)  ไดแบงส่ือการสอนประเภทเอกสารจริงออกเปน   2
ประเภท  คือ
                 1. เอกสารจริงท่ีน ําเสนอสาระทางวัฒนธรรมภาษาแมตอสมาชิกคนอ่ืนๆ ในกลุม
วัฒนธรรมนั้น
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                 2.       เอกสารจริงท่ีผลิตขึ้นมาเพ่ือใชสํ าหรับการส่ือสารในช้ันเรียน   เพ่ือช้ีน ําหรือสงผล
ตอพฤตกิรรมของนักเรียน   ซ่ึงอาจเปนวิธีสอนหรือกิจกรรมท่ีจัดขึ้นในลักษณะท่ีเกิดขึ้นโดย
ธรรมชาติหรือเปนกิจกรรมท่ีฝกตามหนาท่ีของภาษารวมไปถึงการจัดเนื้อหารายวิชาท่ีผูเรียนจ ําเปน
ตองเรียน  เชน  สังคมวิทยา  ประวัติศาสตร   หรือ  รายวิชาอ่ืนๆ  ซ่ึงเปนการใหขาวสารแกผูเรียน
มากกวาตองการปรับภาษาใหงายขึ้น
                 อาเฮลลัล  (Ahellal  1990  :  39)    กลาววาส่ือการสอนจากเอกสารจริงสามารถแบงออก
เปน    2   ประเภท  คือ
                 1.    ส่ือท่ีไมมีขอความ  ไดแก  รูปภาพ  แผนภูมิ  และภาพเขียน  เปนตน
                 2.    ส่ือท่ีมีขอความ   ไดแก   แผนพับ   หนังสือพิมพ   นิตยสาร    สลากยา   สมุดบัญชี
ธนาคารและรายการอาหาร
                 ริชารดสและรอดเจอรส  (Richards and Rodgers   1991  :  79-80)   ยงัไดแบงประเภท
ของส่ือการสอนออกเปน  3   ประเภทดังนี้
                 1.    ส่ือการสอนท่ีเนนเนื้อหา  (Text – based  materials)
                 มีหนังสือแบบเรียนจํ านวนมากท่ีแตงขึ้นเพ่ือใชกับการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร   
เม่ือเปดท่ีสารบัญของหนังสือก็จะพบการจัดเรียงลํ าดับการฝกภาษาซ่ึงสวนใหญยังคงเปนประมวล   
การสอนท่ีเนนโครงสรางแบบเดิมเพียงแตแก ไขเล็กนอยเพ่ือจะอางไดวาเปนแบบเรียน                   
ท่ีเนนวิธีการสอนเพ่ือการส่ือสาร  อยางไรก็ตามแบบเรียนประเภทนี้มีเนื้อหาแตกตางจากแบบเดิม
มาก    เชน    หนังสือ  “ Pair  Work ”  (Watcyn-Jones  1981,  quoted  in  Richards and Rodgers
1991  :  79)     มีเนื้อหาท่ีแตกตางกัน  2   เรื่องสํ าหรับการทํ ากิจกรรมคู         แตละเรื่องจะมีขอมูล
แตกตางกันเพ่ือใหผูเรียนใชแสดงบทบาทสมมต ิ     บทเรียนของส่ือการสอนประเภทนี้ประกอบ
ดวยหัวขอตางๆ  เชน   การถายทอดขอมูล  ภาระงาน  ถามค ําถามเพ่ือตองการขอมูล  หรือจดบันทึก
ขอความหรือขอมูล     บรรยายสถานการณสํ าหรับฝกภาษา   เชน  มีแขกมาขอพบผูจัดการของคุณ
โดยไมไดนัดไว   คุณตองซักถามใหไดขอมูลแลวน ําไปแจงผูจัดการ   นอกจากนี้ยังมีแบบฝกหัด
ทายบท
                 2.     ส่ือการสอนท่ีเนนภาระงาน   (Task - based  materials)
                 ส่ือการสอนประเภทนี้มีเกม  บทบาทสมมติ   สถานการณจํ าลอง   กิจกรรมเพ่ือการ
ส่ือสารเปนกิจกรรมท่ีจัดไวสํ าหรับช้ันเรียนการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร   กิจกรรมประเภทนี้จะอยู
ในคูมือแบบฝกหัด   บัตรช้ีแนะ    บัตรกิจกรรม   ส่ือสํ าหรับฝกกิจกรรมคูและหนังสือแบบฝก
ปฏิสัมพันธสํ าหรับผูเรียน
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                 ส่ือการสอนสํ าหรับฝกกิจกรรมคูนั้นจะมีส่ือ  2  ชุด  สํ าหรับผูเรียนแตละคู   ส่ือแตละชุด
มีขอมูลท่ีแตกตางกัน   บางครั้งอาจจัดเปนกิจกรรมการประกอบขอมูลเขาดวยกัน  ซ่ึงผูเรียนแตละคู
ตองชวยกันประกอบขอมูลเขาเปนเรื่องเดียวกัน   บางครั้งอาจใหผูเรียนแตละคูแสดงบทบาท
แตกตางกัน   เชน    บทบาทของผูสัมภาษณและผูรับการสัมภาษณ
                 3.   ส่ือการสอนท่ีเนนส่ือประเภทของจริง  (Realia)
                 ผูสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารสนับสนุนการใชส่ือประเภทของจริงในช้ันเรียน ส่ือการสอน
ประเภทนี้จะตองเปนของจริงท่ีเนนภาษา    เชน   ปายประกาศ   นิตยสาร   โฆษณา   หนังสือพิมพ
แผนท่ี  รูปภาพ   สัญลักษณ   กราฟและแผนภูมิ   นอกจากนี้วัตถุรูปทรงตางๆก็สามารถน ํามาใช
เปนส่ือการสอนได  เชน  แบบจํ าลองพลาสติก   เปนตน
                 จากขอความท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวาส่ือการสอนมีบทบาทสํ าคัญตอการจัดกิจกรรม
การเรยีนการสอนภาษา   ผูเรียนสามารถเรียนรูภาษาไดจากภาระงานและกิจกรรมตางๆ   ผูสอน
สามารถใชส่ือประกอบการสอนเพ่ือเปนการกระตุนผูเรียนใหเกิดการเรียนรูได

การสรางและการพัฒนาส่ือการสอน
                 ผูสอนท่ีตองการสรางและพัฒนาส่ือการสอนไวใชในรายวิชาตางๆของตนเอง  จะตอง
เปนผูออกแบบส่ือการสอนท่ีดี   ตองรูองคประกอบของส่ือการสอน    ควรศึกษารายละเอียดวิธี
การสรางเปนอยางดีเพ่ือใหส่ือการสอนท่ีไดออกมานั้นเปนส่ือท่ีดี  ท่ีสามารถน ําไปใชกับผูเรียนได
อยางมีประสิทธิภาพ       มีนักการศึกษาหลายทานเสนอแนวทางวิธีการสรางและพัฒนาส่ือการสอน
ไวดังนี้
                 นูแนน    (Nunan  1995)   ก ําหนดองคประกอบส่ือการสอนไวดังนี้
                 1.    ขอมูลทางภาษา   (Input)  คอื ส่ิงท่ีใหโอกาสผูเรียนไดใชความรูดานเนื้อหาและ
ทักษะของภาษา   เพ่ือท่ีจะนํ าไปสูกิจกรรมการใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร   ผูสอนสามารถหาขอมูล
ทางภาษาไดจากแหลงขอมูลตางๆมากมาย         ซ่ึงโฮเวอร  (Hover  1986, quoted  in Nunan  1995)
ไดเสนอแนะแหลงขอมูลตางๆไว   เชน    จดหมาย   ขอความท่ีตัดตอนจากหนังสือพิมพ      รูปภาพ
แบบฟอรมแจงความคนหาย   บันทึกความจ ํา   ภาพถาย   รายการซ้ือของ   แผนพับแนะนํ าโรงแรม
แผนท่ี    รายการอาหาร   ตํ าราอาหาร    การพยากรณอากาศ   บันทึกประจ ําวัน   ตารางเวลารถ
ประจ ําทาง   ขอความท่ีติดประกาศ   โชคชะตาราศี   รายการความบันเทิงของโรงแรม   โครงการ
สัมมนา   กฎระเบียบการเดินทางไปประเทศอังกฤษ    รายงานการศึกษา   กราฟแสดงขอมูล
เศรษฐกิจของประเทศ   เปนตน
                 2.    การเนนเนื้อหา   (Content focus)   คอืการน ําเสนอค ําศัพท   ไวยากรณ    เนื้อหา   ซ่ึง
น ําไปสูการส่ือความหมาย   เนื้อหาอาจจะเปนลายลักษณอักษร (linguistic context)  หมายถึงเนื้อหา
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ท่ีเปนขอความ  เชน  บทสนทนา  บทอาน  หรือเนื้อหาท่ีไมเปนลายลักษณอักษร  (non-linguistic
context)    หมายถึงเนื้อหาท่ีเปนรูปภาพ   เชน   สัญลักษณ   การเลือกเนื้อหาตองเลือก ขอความท่ีน ํา
ไปสูการส่ือความหมาย    จุดประสงคในการเลือกเนื้อหาเพ่ือผลิตภาษาเพ่ือการส่ือสารในช้ันเรียน
                 3.   การเนนภาษา  (Language focus)  คอืการน ําเสนอกฎเกณฑทางไวยากรณจากเนื้อหา
โดยเนนใหผูเรียนไดเรียนรูกฎเกณฑทางไวยากรณเพ่ือนํ าไปประยุกตใชไดโดยไมตองทองจ ํา
                 4.    ภาระงาน  (Task)   คอืงานแตละช้ินในช้ันเรียนท่ีทํ าใหผูเรียนเกิดความเขาใจใน
ภาษาและสามารถปฏิบัติได  เปนการผลิตภาษาโดยใชภาษาเปาหมาย  ท้ังนี้กิจกรรมตองมุงความ
สนใจท่ีความหมายมากกวารูปแบบภาษา
                 นูแนน  (Nunan  1991 : 216-217)   ไดเสนอขั้นตอนการสรางส่ือการสอนและยกตัวอยาง
ประกอบไวดังนี้
ขั้นท่ี   1 :     เลือกหัวขอเรื่องท่ีตองการสอน  เชน   การหาท่ีอยูอาศัย
ขั้นท่ี   2 :     รวบรวมขอมูล
                 เทปบทสนทนาระหวางเจาของบานและผูเชา
                 โฆษณาในหนังสือพิมพ
                 ภาพแบบบานตางๆ
                 ขอความจากแผนพับแนะน ําธุรกิจสํ าหรับบานเชา
ขั้นท่ี   3  :    กํ าหนดส่ิงท่ีผูเรียนตองทํ าซ่ึงจะตองสัมพันธกับเนื้อหา    เชน
                 อานโฆษณา  “ใหเชา”   จากหนังสือพิมพ
                 ซักถามเกี่ยวกับบานเชา
                 พูดเกี่ยวกับบานและเฟอรนิเจอร
                 หาขอมูลจากบทความในหนังสือพิมพ
ขั้นท่ี   4  :     สรางกิจกรรมการเรียนการสอน
                 ฟงเพ่ือจับใจความ
                 บทบาทสมมติ
                 การเติมขอความใหสมบูรณ
ขั้นท่ี   5  :     วิเคราะหเนื้อหาและกิจกรรมเพ่ือกํ าหนดโครงสรางภาษา   เชน
                 Adjectives  :  big , close , cheap , small , new , expensive
                 Present Continuous  :  I’m looking for a flat.
                 Wh-questions : Who , What , Where , How much , How many
ขั้นท่ี   6  :     สรางกิจกรรมฝกโครงสรางภาษา
                 แบบฝกหัดแบบโคลซ
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                 แบบฝกจับคูค ําถามและค ําตอบ
ขั้นท่ี   7  :     สรางกิจกรรมฝกทักษะการเรียนรู
                 แบงกลุมใหปรึกษากันวาภาระงานของกิจกรรมในบทนี้ช้ินใดมีประโยชนหรือ            
                 ไมมีประโยชน
                 อภิปรายเพ่ือหาคํ าตอบกับเพ่ือนในช้ันเรียน
ขั้นท่ี   8  :     สรางภาระงานเพ่ือใหผูเรียนฝกการใชภาษา
                 คิดวาถาเปนตัวของผูเรียนเอง   ผูเรียนจะเชาบานแบบใด   ใหฝกพูดโดยมีตัวอยาง
ค ําถามดังนี ้:
                 What area is it in ?
                 How many bedrooms has it got ?     
                 Is it a house, a  flat,  or  a  condominium ?
                 How much per week is it ?
                 ซ้ือหนังสือพิมพแลวอานหนาโฆษณา     “ ใหเชา ”         จากนั้นเลือกบานท่ีผูเรียน
                 ตองการเชา
                 จากขั้นตอนท่ีกลาวมานี้ผูออกแบบส่ือการสอนตองคํ านึงถึงส่ิงท่ีก ําหนดไวในแตละขั้น
อยางละเอียดรอบครอบ  สรางกิจกรรมและภาระงานท่ีทํ าใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดมากท่ีสุด
                 จากปญหาการขาดแคลนส่ือการสอนหรือตํ าราเรียน  ผูสอนบางทานไดเลือกส่ือการสอน
ในทองตลาดมาใชในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ        โจนส (Jones  1990 : 89-93)  ไม
เห็นดวยกับการใชตํ าราในทองตลาดมาสอนโดยปราศจากการคัดเลือกหรือดัดแปลงใหเหมาะสม
กบัการเรียนการสอน   เขาจึงเสนอใหสถาบันการสอนภาษาหรือผูสอนภาษาจัดตั้ง  “ธนาคารหรือ
คลังส่ือการสอน”   (Bank of materials)   ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ   โรบินสัน  ฟลลิปส  และ
เช็ทเทิลวอรท   (Robinson  1980 ; Phillips  and  Shettleworth  1987  ,  quoted in Jones 1990  :  91)
สวนฮัทชินสันและวอเตอร  (Hutchinson  and Waters  1982)  เสนอวาส่ือการสอนในธนาคารหรือ
คลังส่ือการสอน    ควรประกอบดวยเนื้อหาหลากหลายชนิดและรูปแบบ   ส่ิงท่ีควรเลือกใชไดแก
โฆษณา    ค ําอธิบายประกอบการบริโภคสินคาหรือการตูน    เปนตน
                 ขอเสนอแนะในการจัดทํ าธนาคารหรือคลังส่ือการสอนของโจนส  (Jones   1990  :  89-
93)  ประกอบดวย
                 1.    ควรรวบรวมเนื้อหาท่ีเหมาะสมจากแหลงตางๆ      มาจัดเก็บรวมกันเปนรูปเลมใน
ลักษณะของแฟมงาน  ไมควรเย็บเลมเปนหนังสือ  และมีดัชนีแสดงหัวเรื่องเพ่ืออํ านวยความสะดวก
ในการใชงาน

2. เลือกเนื้อหาท่ีมีเนื้อเรื่องสอดคลองกับการใชภาษาท่ีใชในการฝกผูเรียน
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                 3.     มีโครงสรางทางภาษาศาสตร  (Linguistic feature)  ท่ีนาสนใจและสามารถกระตุน
ใหผูเรียนทํ าความเขาใจเนื้อหาใหมากท่ีสุดอยางถูกตองและแมนยํ า
                 4.    เลือกเนื้อหาท่ีเหมาะสมและจัดลํ าดับบทเรียนใหครอบคลุมหลักสูตรและตองแนใจ
วาตรงกับความตองการของผูเรียน
                 สวนฮัทชินสันและวอเตอรส   (Hutchinson  and  Waters    1989  :  96)  เสนอแนวทาง
ในการสรางและพัฒนาส่ือการสอนมาใชในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจไว 3 แนวทาง
ดังตอไปนี้
                 1. เลือกสรรส่ือการสอนหรือเอกสารการสอนท่ีมีอยูแลวโดยทํ าการประเมินส่ือการสอน
( Materials  evaluation)
                 2. สรางส่ือการสอนหรือเอกสารการสอนดวยตนเองโดยกระบวนการพัฒนาส่ือการสอน
(Materials development)
                 3.  ปรับปรุงและดัดแปลงส่ือการสอนหรือเอกสารการสอนท่ีมีอยูแลวโดยการดัดแปลง
ส่ือการสอน  (Materials  adaptation)
                 สวน  เกรฟส  (Graves   1996  :  26)    เสนอแนวทางในการพัฒนาส่ือการสอนไววาถา
ส่ือการสอนยังไมเหมาะสมอาจพัฒนาส่ือการสอนขึ้นใหม   โดยรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆเพ่ือ
ความหลากหลาย หรืออาจดัดแปลงส่ือการสอนท่ีมีอยูก็ได  ท้ังนี้ในกระบวนการพัฒนาส่ือการสอน
ขึน้มาใหม     การคัดเลือกและการดัดแปลงส่ือการสอนนั้นควรคํ านึงถึงปจจัย  2   ประการ  คือ
                 1.    ประสิทธิภาพ    ควรมีประสิทธิภาพสูงพอเพ่ือใหบรรลุถึงจุดประสงคของรายวิชาท่ี
ก ําหนดไว
                 2.    ความเหมาะสม    คือเหมาะสมท้ังผูสอนและผูเรียน    ควรใชส่ือการสอนท่ีผูเรียน
คุนเคย   มีความเหมาะสมกับระดับความสามารถทางภาษา   ความสนใจและเกี่ยวของกับผูเรียน
                 หากผูสอนใชเนื้อหาในส่ือการสอนท่ีผูเรียนไมคุนเคยในรายวิชาของผูสอนนั้นควร
พิจารณาหลักการตอไปนี้
                 1.   ความเปนไปไดในการน ําไปใชจริง  (Feasibility)
                 2.   คณุประโยชน   (Availability)   ในการเรียนการสอน
                 จินตนา  ใบกาซูยี  (2536 : 27-30)    เสนอวิธีการในการสรางและพัฒนาเอกสารการสอน
ไวหลายประการดังนี้
                 1.    การเพ่ิมเติมเล็กนอย
                 ในกรณีท่ีเอกสารการสอนหรือแบบเรียนนั้นคอนขางสมบูรณ   เรียบเรียงเนื้อหาตาม
ลํ าดบัท่ีเขาใจงาย  มีตัวอยางประกอบ   ใชภาษาถูกตอง  อธิบายความชัดเจน   กะทัดรัด   ไมยากเกิน
ความสามารถของผูเรียน   เอกสารการสอนฉบับนี้ก็ไมจํ าเปนตองเปล่ียนแปลงอะไรมากนัก  ผูสอน
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อาจชวยเพ่ิมเติมบางสวน   เพ่ือใหผูเรียนเขาใจมากขึ้นโดย
                                1.1     จัดทํ าจุดประสงคในรูปของคํ าถามเพ่ิมเติม   เพ่ือใหผูเรียนรูจักมองหา
และมุงความสนใจไปยังส่ิงท่ีตองการ   โดยใชคํ าถามท่ีตั้งขึ้นเปนเครื่องพัฒนาแนวคิดของผูเรียนได
อีกดวย
                                  1.2     เพ่ิมเติมตัวอยาง หากหนังสือหรือเอกสารการสอนฉบับนั้นไมมีตัวอยาง
มีตวัอยางนอยเกินไป   มากจนเกินไป   หรือตัวอยางสับสนเขาใจยาก   ผูสอนอาจเพ่ิมเติมได
                 2.    การแกไขเพ่ิมเติมหรือการเพ่ิมเติมมากขึ้น
                 ในกรณีท่ีหนังสือหรือเอกสารการสอนนั้นมีขอบกพรองมาก   โดยเฉพาะมีเนื้อหาสับสน
เรยีงลํ าดับไมเหมาะสม    ยากท่ีจะทํ าความเขาใจหรือติดตามเรื่อง    ใหแกไขเพ่ิมเติมโดย
                                  2.1 เขียนบทนํ าเพ่ิมเติม ในบทนํ าอาจช้ีแจงใหผูอานทราบวาเนื้อหาใน
บทเรียนกลาวถึงเรื่องอะไรบาง     แตละเรื่องแยกยอยเปนหัวขอใหญ    หัวขอยอยอะไรบาง    มีราย
ละเอียดหรือมีความสัมพันธเกี่ยวของกันอยางไร    ในบทนํ านี้อาจเขียนเปนลักษณะเคาโครงเรื่อง
โดยทํ าเปนประโยคๆ  หรืออาจแสดงเปนแผนภูมิ   บอกใหทราบขอบเขตและความสัมพันธของ
เรื่องก็ได
                                  2.2    หากไมเขียนบทน ํา  อาจเพ่ิมบทสรุปเรื่องในตอนทายบท   โดยเขียน
สรปุ   ใจความสํ าคัญของบท    ตั้งค ําถามเนื้อความท่ีสํ าคัญของบท    หรือ   เขียนสรุปประเด็นหลัก
เปนประโยคๆ
                                  2.3   อาจจ ําเปนตองเพ่ิมเติมมากกวาบทน ําหรือบทสรุปเรื่อง   เชนในกรณีท่ี
เนือ้หาสับสนเกินกวานักเรียนจะเขาใจ   ผูสอนอาจตองจัดทํ าหัวเรื่องใหม    กํ าหนดเปนหัวขอใหญ
หรอืหัวขอยอยหรือขึ้นเรื่องใหม   ทํ ายอหนาใหมดวยก็ได   เปนการชวยผูเรียนอีกทางหนึ่ง
                                  2.4 ถาเนื้อหาบางตอนในบทมีนอย ไมเพียงพออาจทํ าใหผูเรียนไมผาน
จดุประสงคขอนั้นได     ผูสอนตองคนควาเพ่ิมเติมเนื้อหาตอนนั้นๆ   นํ ามาเรียบเรียงเพ่ิมเติมใหมใน
บทนัน้   โดยจัดลํ าดับเรื่องใหม   ใชภาษาและวิธีการอธิบายเพ่ือใหผูเรียนเขาใจงายยิ่งขึ้น
                                  2.5 ในกรณีท่ีเนื้อหาของเอกสารการสอนหรือหนังสือเรียนเปนเรื่องเขาใจยาก
รวมท้ังความคิดรวบยอดในแตละเรื่องซับซอน ไมเปนรูปธรรมและไมสัมพันธกัน ยากแกการเขาใจ
หรอืเปนเรื่องท่ีผูเรียนไมเคยมีพ้ืนความรูเดิมมากอน        อาจเพ่ิมเติมเพ่ือเปนเครื่องช้ีแนะในรูปของ
บทน ําเรื่อง   ซ่ึงมีลักษณะเปนการน ําเอาความคิดสํ าคัญของเรื่องหรือของบทเรียนมาอธิบายใหม
เพ่ือทํ าความเขาใจในเนื้อหาสาระในเรื่องหรือบทเรียนนั้นๆ   อาจตั้งค ําถามคั่นระหวางหัวขอตางๆ
เพ่ือใหผูเรียนสรุปใจความสํ าคัญในแตละหัวขอ       หรืออาจสรุปสาระและความคิดสํ าคัญๆแทน
ค ําถาม        และอาจสรุปทายบทเพ่ิมเติม        เพ่ือใหผูเรียนเขาใจในความคิดรวบยอดของเนื้อหาใน
บทนั้นดีขึ้น
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                                  2.6  เนื้อหาบางเรื่องอาจมีค ําศัพทเฉพาะวิชาอาจเปนค ําศัพททางภาษาหรือ
ค ําศัพทเทคนิคเฉพาะสาขาวิชา   เขียนทับศัพทเปนภาษาอังกฤษ      หรือคํ าศัพทภาษาอังกฤษท่ีเปน
ศัพทวิชาการ  ผูเรียนอาจไมมีพ้ืนความรูมากอน  ผูสอนจํ าเปนตองเพ่ิมเติมค ําอธิบายและความหมาย
ของค ําศัพทนั้นๆกอน     เพ่ือใหผูเรียนใชประกอบการอาน
                 3.    การปรับปรุงบางสวนและการเขียนขึ้นใหม
                 เอกสารการสอนบางบทมีขอบกพรองมากเกินกวาท่ีจะเพ่ิมเติมเพียงเล็กนอยหรือแกไข
เพ่ิมเติมมากขึ้นก็ตาม       ผูสอนจํ าเปนตองปรับปรุงเปล่ียนแปลงบางสวน   หรืออาจจํ าเปนตอง
เขยีนขึน้ใหมท้ังบท   โดยเฉพาะในกรณีท่ีหนังสือเรียนหรือเอกสารการสอนนั้นไมเปนไปตามท่ี
ควรจะเปน    ทํ าใหยากแกความเขาใจ    หรืออานแลวสับสน   วกไปวนมา   ไมชัดเจน    อธิบาย
เนือ้หายดืยาวเกินความจ ําเปน   ถาเปนเชนนี้ผูสอนจํ าเปนตองเขียนขึ้นใหมโดยปรับขอความและ
เนือ้หาใหงายขึ้น    เขียนเปนตอนๆ ใหมท้ังบทตามความจ ําเปน
                 นอกจากนี้เสง่ียม   โตรัตน  (2538  :  40-51)  ไดเสนอเทคนิคและวิธีการในการสรางและ
พัฒนาส่ือการสอนภาษาไวดังนี้
                 1.    การดัดแปลงและเพ่ิมเติม
                 ขั้นตอนในการดัดแปลงส่ือการสอน      อาจเริ่มจากศึกษาความตองการของผูเรียนและ
จดุประสงคของรายวิชา     จากนั้นพิจารณาวาแบบเรียนท่ีมีอยูนั้นเหมาะสมกับจุดประสงคท่ีวางไว
หรอืไม    สอดคลองกับความตองการของผูเรียนหรือไมเพียงใด     ทํ าการวิเคราะหส่ิงท่ีขาดหายไป
หากขาดไปก็อาจเพ่ิมเติมในสวนท่ีขาดหายไป   (supplementary  materials)  หากพบวาไมเหมาะสม
กค็วรปรับปรุงแกไข  (adapting)   ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
                 2.    การใชส่ือการสอนท่ีเปนจริงหรือพบเห็นในชีวิตประจํ าวัน
                 หากใชส่ือการสอนท่ีเปนจริงหรือพบเห็นในชีวิตประจํ าวัน         จะชวยใหการเรียน
การสอนสนุกสนานในทุกระดับช้ัน   ทํ าใหผูเรียนไมรูสึกเบ่ือหนายและจํ าเจ    การสอนผูเรียนใน
ระดบัตนๆอาจใชภาพ   หรือส่ิงของงายๆ  เชน  เกม  20  ค ําถาม   ผูเรียนระดับกลางอาจใชเมนูหรือ
รายการอาหาร     แสดงบทบาทสมมติเพ่ือการส่ังอาหาร     ใชแผนท่ีจริงบอกทิศทาง   ทดลองเลน
บทบาทพนักงานรับโทรศัพท   เปนตน  สวนผูเรียนในระดับสูงขึ้นอาจใชหนังสือพิมพหรือวารสาร
ในการอานเพ่ือหาขอมูล    ใหรายงานปากเปลาหรือเขียนเรียงความจากขาวสารทางวิทยุ   โทรทัศน
ส่ือส่ิงตีพิมพตางๆสามารถใชผลิตเปนส่ือการสอนไดเปนอยางดี
                 3.     เริ่มตนผลิตส่ือการสอนจากส่ือแบบแผนปลิว
                 เพ่ือใหสะดวกตอการเพ่ิมเติมส่ือการสอนเปนสวนๆ         ตามความตองการในแตละ
โอกาส  เชน   บทเรียนฝกจับใจความสํ าคัญของเรื่องท่ีอาน   โดยไมตองจัดเปนแบบเรียนท่ีสมบูรณ
ทํ าส่ือเพ่ิมเติมเปนสวนๆ  ทํ าไดงายกวาการผลิตแบบเรียนท้ังเลม
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                 หากตองการสรางส่ือการสอนในรายวิชาท้ังหมด   อาจไมคุมคา   ควรทํ าการสํ ารวจ
แบบเรียนในทองตลาดกอน หากไมมีแบบเรียนในทองตลาดเลมใดมีเนื้อหาสอดคลองกับ
จดุประสงคการเรียนรูของรายวิชาไมถึงรอยละ   50   ครูผูสอนควรสรางส่ือการสอนดวยตนเองแต
ตองอาศัยครูผูสอนท่ีมีความชํ านาญท้ังทางดานเทคนิค   วิธีการเรียนการสอนภาษาและมีความ
เช่ียวชาญ ดานเนื้อหาทางภาษา   นอกจากตองอาศัยความตั้งใจของครูผูสอนเปนอีกปจจัยหนึ่งดวย

หลกัการสรางส่ือการสอนอานภาษาตางประเทศที่มีคุณภาพ
                 หลักการสรางส่ือการสอนอานท่ีมีคุณภาพจะสามารถเพ่ิมทักษะการเรียนภาษาตาง
ประเทศไดเปนอยางด ี   นักการศึกษาไดสรุปแนวทางในการสรางส่ือการเรียนการสอนภาษาตาง
ประเทศท่ีมีคุณภาพดังนี้
                 พูนทรัพย   นาคนาคา  (2539   :   99)       ไดสรุปแนวทางการสรางส่ือการสอนภาษาตาง
ประเทศท่ีมีคุณภาพดังตอไปนี้
                 1.    เปนภาษาท่ีเจาของภาษาใชจริง  (Real language)    วิดโดวสัน (Widdowson   1983 )
ไดใหค ําแนะนํ าวาครูควรพยายามเช่ือมโยงภาษาท่ีสอนกับสถานการณภายนอกหองเรียน ใหผูเรียน
ไดรบัประสบการณตรงกับสถานการณท่ีเปนจริง            เพ่ือความคลองแคลวในการใชภาษานั่นคือ
กจิกรรมทางภาษาตองเหมาะสมกับสถานการณท่ีอาจจะเกิดขึ้นภายนอกหองเรียน       เพ่ือใหผูเรียน
เกดิประสบการณกับสถานการณท่ีเปนจริงมากท่ีสุด
                 2.   การเรียงลํ าดับเนื้อหาบทเรียน  (Sequencing)  บทเรียนท่ีเรียงลํ าดับเนื้อหาอยางมี
ระบบมากเทาใดก็จะชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนมากขึ้นเทานั้น     โอลเลอร (Oller   1979)   ได
กลาวถึงกฏเกณฑการเรียนรูท่ีสามารถนํ ามาใชเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาวา    การเรียนรูจะ
เกดิไดงายขึ้น   ถาบทเรียนน ําส่ิงเราใหมไปสัมพันธกับส่ิงเราเกาท่ีคลายคลึงกัน      ดังนั้นบทเรียน
จงึควรเริ่มสอนจาก
                                  2.1   ส่ิงท่ีเปนปกติธรรมดากอนส่ิงท่ีพิเศษออกไป
                                  2.2    ส่ิงท่ีงายกอนส่ิงท่ียาก
                                  2.3    ส่ิงท่ีพบเห็นบอยๆไปหาส่ิงท่ีไมคอยพบเห็นบอยนัก
                                  2.4    สอนส่ิงท่ีใกลเคียงกับภาษาแมกอนส่ิงท่ีอยูหางไกลจากภาษาแม
                 3.    ความตอเนื่องในระหวางบทเรียนเดียวกันและระหวางบท  (Continuity)  ผูเรียนจะ
เรยีนรูเนื้อหาส่ิงท่ีเรียนไดดีขึ้น   ถาเนื้อหานั้นมีความตอเนื่องกันอยางเปนระบบ   ส่ือการเรียนท่ีดี
ควรมีความตอเนื่องกันท้ังภาษาในบทเรียนเดียวกันและระหวางบทเรียน และควรใหเนื้อหาทบทวน
และเสริมซ่ึงกันและกัน
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                 4.     กิจกรรม (Activity)   กจิกรรมท่ีมีอยูในส่ือการสอนนั้นควรประกอบไปดวย
                                  4.1   ความหลากหลายของกิจกรรม (Variety)  ควรใหความสํ าคัญกับกิจกรรม
ท่ีเปนการทํ างานรวมกันมากกวารูปแบบการใชภาษา
                                  4.2    กิจกรรมเนนการใชภาษา  (Use)   มากกวาตัวภาษา  (Usage)
                                  4.3    กิจกรรมเปดโอกาสใหผูเรียนมีทางเลือก  (Choice)   หมายถึง   กิจกรรม
ท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกรูปแบบภาษาแและขอมูลท่ีใชในการส่ือความหมายตามท่ีผูเรียนจะเห็น
เหมาะสม
                 5.    ค ําส่ังและคํ าช้ีแจงในการทํ ากิจกรรม  (Instruction)   ค ําส่ังช้ีแจงในการทํ ากิจกรรมท่ี
ดจีะตองมีความชัดเจนและเปนไปในการปฏิบัติ
                 6.   บทเรียนสงเสริมใหผูเรียนใชทักษะสัมพันธ (Integrated  skills)   หมายถึงในบทเรียน
เดยีวกนัจะตองมีการสอนมากกวาหนึ่งทักษะ    และมีความสัมพันธกันระหวางทักษะตางๆ  ซ่ึงรวม
ท้ังทักษะในการเรียน  (study  skills)   ค ําวา  “ทักษะสัมพันธ”   หมายถึงการเปล่ียนแปลงทักษะ
อยางมีจุดประสงคเพ่ือส่ือความหมาย   ท้ังนี้ไมคลุมถึงการฝกความคลองและความแมนย ํา  โดยใช
ทักษะตางๆทีละทักษะ
                 7.   โอกาสท่ีจะใชภาษาในหองเรียน  (Learner’s  performance)   หมายถึงกิจกรรมใน
บทเรยีนสงเสริมใหผูเรียนมีโอกาสใชภาษาในหองเรียนมากนอยเพียงไร
                 8.    ระดับความสามารถของผูเรียนท่ีคาดหวัง   (Target  level)    หมายถึงความสามารถ
ของผูเรยีนในการใชภาษาในระดับความเขาใจ    ความสามารถในการตีความ   หรือแกปญหา   โดย
ใหนํ ้าหนักการตีความหรือแกปญหามากกวาความเขาใจ
                 9.    ความเหมาะสมกับผูเรียนดานเนื้อหา (Content   appropriateness)   หมายถึงบทเรียน
มีความนาสนใจ   เหมาะสมกับวัยและประสบการณของผูเรียน    มีเนื้อหาท่ีเปนประโยชน
สามารถน ําไปใชไดจริง   และใหความรูดานวัฒนธรรมของเจาของภาษา
                 10.   ความเหมาะสมกับผูเรียนดานภาษา  (Language  appropriateness)    หมายถึงความ
เหมาะสมกับผูเรียนเรื่องความยากงายของภาษา   โดยแบงออกเปน   3   ระดับคือ    ยากเกินไป
เหมาะสม   งายเกินไป
                 11.     ความสอดคลองกับหลักสูตร   หมายถึงความสอดคลองดานเนื้อหา    โดยศึกษา
จากค ําอธิบายรายวิชา   และจุดประสงครายวิชาท่ีกํ าหนดไวในหลักสูตร
                 ผูสอนวิชาภาษาตางประเทศท่ีตองการสรางส่ือการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการอานภาษา  
ตางประเทศนั้น    ควรสรางโดยค ํานึงถึงหลักการตามท่ีนักการศึกษาไดแนะน ําไวจะทํ าใหไดส่ือ
การสอนอานท่ีดีมีคุณภาพ   สามารถชวยสงเสริมใหการเรียนรูของผูเรียนมีประสิทธิภาพตามไป
ดวย
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เกณฑการพิจารณาจัดทํ าส่ือการสอน
                 ในการจัดทํ าส่ือการสอน    ควรใชเกณฑตอไปนี้ประกอบพิจารณาในการจัดทํ า  คือ
                 1.   สอดคลองกับจุดประสงคและคํ าอธิบายรายวิชา
           2.   ถูกตองตามหลักวิชาและเปนปจจุบัน
                 3.   เสนอเนื้อหาเปนไปตามลํ าดับขั้นตอนของการเรียนรู
                 4.    เนื้อหาเหมาะสมกับเวลาเรียน
                 5.    เนื้อหามีความยากงายเหมาะสมกับระดับช้ัน
                 6.  เนื้อหาไมลบลูสถาบันชาต ิ   ศาสนา  พระมหากษัตริย   ไมขัดตอหลักการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย    ไมขัดตอศีลธรรมอันดีและไมขัดตอความม่ันคงของชาติ
                 7.    เนื้อหาสอดคลองกับลักษณะของเศรษฐกิจ   สังคมและวัฒนธรรมในทองถ่ิน
                 8.    ใชภาษาถูกตอง   ชัดเจน    สละสลวยเปนแบบอยางได
                 9.    ความเหมาะสมของภาพประกอบ   แผนภูมิ   แผนท่ี   ฯลฯ
                 10.   กิจกรรมเสนอแนะเหมาะสม  สงเสริมใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห  วิจารณ  ฝกปฏิบัติ
และสงเสริมใหนํ าความรูไปใชในชีวิตประจ ําวัน
                 จากขอเสนอแนะและเทคนิควิธีการในการสรางและพัฒนาส่ือการสอนของผูเช่ียวชาญ  
ขางตนนี้เปนประโยชนอยางยิ่งตอครูผูสอนท่ีมีความตองการสรางส่ือการสอนเอง    สามารถใชเปน
แนวทางในการพิจารณาเลือกเทคนิควิธีการตางๆ    นํ าไปปรับใชใหเหมาะสมกับความตองการของ
ผูเรยีนและจุดประสงคการเรียนรูในรายวิชาของผูสอน

การเลอืกเนื้อหาเพ่ือจัดทํ าส่ือการสอน
                 ผูออกแบบส่ือการสอนตองคัดเลือกขอมูลเนื้อหาสาระท่ีเหมาะสมกับจุดประสงค          
การเรียนรูท่ีตั้งเอาไว    มีผูกลาวถึงวิธีการเลือกขอมูลเนื้อหาสาระเพ่ือจัดทํ าส่ือการสอน   ไวดังนี้
                 ชาลเลิรทและโรเซอร (Schallert  and  Roser 1989)  กลาวถึงการเลือกใชหนังสือเพ่ือ
การคา  (trade  books)  วาผูสอนไมจํ าเปนตองค ํานึงถึงเนื้อหาท่ีมีความถูกตองและตามสภาพจริง
เทานั้น   อาจจะเลือกใชเนื้อหาจากหนังสือเพ่ือการคาท่ัวๆไปน ํามาเปนส่ือการสอนได     ซ่ึงปจจุบัน
นีมี้หนังสือท่ีดีเยี่ยมอยูมากมาย    ประกอบไปดวยหัวขอเรื่องและรูปแบบท่ีหลากหลายท่ีผูสอน
สามารถใชเปนทางเลือกทางหนึ่งเพ่ือไปสนับสนุนส่ือการสอนหรือนํ าไปใชเปนส่ือเพ่ิมเติมใน   
การสอนของครูผูสอนได    ลักษณะของหนังสือเพ่ือการคานี้จะมีเนื้อหาขอมูลท่ีเปนงานเขียนท่ีดี
มีภาพประกอบท่ีมีคุณภาพและการสรางหนังสือท่ีมีความทนทานในการใชงาน    ผูสอนสามารถ
เลือกหนังสือท่ีมีขอมูลท่ีนํ าไปใชไดเพราะหนังสือเพ่ือการคานั้นมีขอมูลท่ีเจาะลึกในหัวขอเรื่อง
ตางๆ       มีความทันสมัยและมีลีลาในการใชภาษาเขียนท่ีด ี       หนังสือเพ่ือการคาจะมีการใชภาษา
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เขยีนท่ีดกีวาและแตกตางจากตํ าราเรียนของนักเรียนท่ีมีการเขียนโดยใชภาษาท่ีงายจนเกินไป
                 วิลเล่ียมส  (Williams  1993  :  23 - 24)        กลาววาในการเลือกเนื้อหาวิชาเพ่ือจัดทํ าส่ือ
การสอนวิชาการอานสํ าหรับใชในช้ันเรียนวิชาภาษาอังกฤษอาจจะนํ าขอมูลมาไดจากแหลงขอมูล
ตางๆดังนี้
                 1.    หนังสือเรียนท่ีมีเนื้อหาของรายวิชาบูรณาการท่ีมีบทอานรวมอยูดวย
                 2.    หนังสือบทอานเสริมความเขาใจในการอานและทักษะการอานท่ีมีบทเรียนและ
แบบฝกหัดรวมอยูดวย
                 3.  บทเรียนท่ีใชในชีวิตจริง (Real life)หรือท่ีเรียกวา  “Authentic Texts” แหลงขอมูล
ประเภทนี้มีส่ือการอานท่ีหลากหลาย  บทอานนั้นเปนขอเขียนท่ีบอกบางส่ิงบางอยาง   ถายโอน
ขอมูลสูผูอาน  ตัวอยางของบทเรียนท่ีใชในชีวิตจริงไดแก โฆษณา  ส่ือในท่ีสาธารณะ  สัญญลักษณ
ปาย    ค ําส่ัง   ขั้นตอนการทํ างาน   แบบฟอรม   หนังสือพิมพ    บทความจากนิตยสาร   โคลง
นทิาน   เรื่องส้ัน  นวนิยาย   บันทึก    ไปรษณียบัตร   จดหมาย   หนังสืออางอิง
                 4.     บทเรียนท่ีจํ าลองจากบทเรียนท่ีใชในชีวิตจริง   (Simulated authentic)
                 รายการหนังสือหรือบทเรียนท่ีกลาวมานี้มีอยูมากมายโดยผลิตจากสํ านักพิมพตางๆใช
กนัอยางกวางขวางท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน
                 จากการศึกษาเรื่องการเลือกเนื้อหาเพ่ือจัดทํ าส่ือการสอน   จะเห็นวามีแหลงขอมูลให
ศึกษาคนควาไดอยางหลากหลาย   แตอยางไรก็ตามใหค ํานึงถึงผูเรียนเปนสํ าคัญ   ตองใหเหมาะสม
และสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูดวย

งานวิจัยที่เกี่ยวของ
                 จากการศึกษางานวิจัยในประเทศและตางประเทศท่ีเกี่ยวของ   ผูวิจัยไดศึกษาหัวของาน
วจิยัใน   2   กรณี  ไดแกการวิจัยเกี่ยวกับการสรางส่ือการสอนและการวิจัยเกี่ยวกับการนํ าแนว
การสอนภาษาอังกฤษโดยวิธีการเนนเนื้อหามาเปนแนวทางในการสอน     ซ่ึงจะกลาวโดยรวม ดังนี้

งานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับการสรางส่ือการสอนในประเทศ
                 งานวิจัยภายในประเทศท่ีเกี่ยวกับการสรางส่ือการสอนและหาประสิทธิภาพของ             
ส่ือการสอนท่ีสรางขึ้น    มีดังนี้
                 สุวรีย   ยอดฉิม  (2536)  ทํ าการสรางและพัฒนาส่ือการสอนอานเพ่ิมเติมโดยใชขอมูล
ทางภาษาจากเอกสารจริง    เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5  กอนและหลังการอานส่ือการสอน   กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปนนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี   5     ภาคเรียนท่ี  2      ปการศึกษา  2536       โรงเรียนมัธยมฐานบินกํ าแพงแสน
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จงัหวดันครปฐม   จํ านวน  38  คน    ผลการวิจัยพบวาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของ
นักเรียนหลังการอานโดยใชขอมูลทางภาษาจากเอกสารจริงสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสํ าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ  0.01
                 สุทธิดา   พรจํ าเริญ  (2540)  ไดทํ าการวิจัยเรื่องการสรางส่ือการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ
ปฏิบัติงาน (อ 036) สํ าหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  โรงเรียนพระแสงวิทยา   จังหวัดสุราษฏรธานี
เพ่ือหาประสิทธิภาพของส่ือการสอนท่ีสรางขึ้นใหไดตามเกณฑ  75/75   และเพ่ือเปรียบเทียบความ
สามารถในการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษปฏิบัติงานของนักเรียนกอนและหลังการใชส่ือการสอนท่ี
ผูวจิยัสรางขึ้น   กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  ท่ีเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษปฏิบัติงาน  (อ 036)   ท่ีก ําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2540
โรงเรียนพระแสงวิทยา   อํ าเภอพระแสง   จังหวัดสุราษฏรธานี    โดยการสุมหองมา  1  หอง  ได
นกัเรยีนกลุมตัวอยาง  30  คน   ผลการวิจัยพบวาประสิทธิภาพของส่ือการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ
ปฏิบัตงิานมีคาเทากับ  77.58/77      ซ่ึงอยูในระดับสูงกวาเกณฑท่ีกํ าหนด   ถือวาส่ือการสอนท่ี
สรางขึน้มีประสิทธิภาพดี  และผลการวิจัยยังพบอีกวาความสามารถในการเรียนรายวิชาภาษา
อังกฤษปฏิบัติงานของนักเรียนหลังจากเรียนโดยใชส่ือการสอนสูงกวากอนเรียนโดยใชส่ือการสอน
อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05                                                                                                 
                 พิศาล   อินทรทอง   (2541)     ไดทํ าการสรางบทเรียนอานเสริมจากหนังสือพิมพภาษา
อังกฤษ   เพ่ือศึกษาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ     และหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนอานเสริมจากหนังสือพิมพภาษาอังกฤษท่ีสรางขึ้น   กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยม
ศึกษาปท่ี   6    โรงเรียนปรางกู   จังหวัดศรีสะเกษ    จํ านวน  52   คน  ท่ีเรียนรายวิชา   อ  025
ผลจากการวิจัยพบวาบทเรียนอานเสริมจากหนังสือพิมพภาษาอังกฤษท่ีสรางขึ้นมีประสิทธิภาพดี
มากแและพบวาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจของนักเรียนสูงกวากอน    
การใชบทเรียนอานเสริมอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติท่ีระดับ   0.05
                 ดาว  แสงบุญ (2543)  ไดทํ าการวิจัยเรื่องการสรางเอกสารการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ส่ือสารดานการทองเท่ียว  สํ าหรับนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาการทองเท่ียว   ช้ันปท่ี  3   มหาวิทยาลัย
แมโจ     จังหวัดเชียงใหม      เพ่ือหาประสิทธิภาพของเอกสารการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
ดานการทองเท่ียวท่ีสรางขึ้นใหไดตามเกณฑ 75/75   และเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเรียน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารดานการทองเท่ียวของนักศึกษากอนและหลังการใชเอกสารการสอน
และเพ่ือศึกษาเจตคติของนักศึกษาท่ีมีตอเอกสารการสอนท่ีผูวิจัยสรางขึ้น   กลุมตัวอยางท่ีใชใน
การวจิยัเปนนักศึกษาช้ันปท่ี 3  คณะธุรกิจการเกษตร  มหาวิทยาลัยแมโจ  จังหวัดเชียงใหม  ท่ีศึกษา
วชิาภาษาอังกฤษสํ าหรับการทองเท่ียว 1  ในภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2543    จํ านวน  35  คน
โดยใหนกัศึกษาเรียนดวยเอกสารการสอนท่ีสรางขึ้นจํ านวน   12  บทเรียน     ใชเวลาในการทดลอง
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12   สัปดาหๆ ละ  2  คาบเรียน   รวม  24  ช่ัวโมง      ผลการวิจัยพบวาประสิทธิภาพของเอกสาร
การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารดานการทองเท่ียวมีคาเทากับ  80.2/84.76      ซ่ึงอยูในระดับสูง
กวาเกณฑท่ีก ําหนด   ถือวาส่ือการสอนท่ีสรางขึ้นมีประสิทธิภาพดีมาก  ผลการวิจัยยังพบอีกวา
ความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารดานการทองเท่ียวของนักศึกษาหลังไดรับ
การสอนโดยใชเอกสารการสอนสูงกวากอนไดรับการสอนโดยใชเอกสารการสอนอยางมีนัยสํ าคัญ
ทางสถิตท่ีิระดับ  0.05   และยังพบอีกวานักศึกษามีเจตคติตอเอกสารการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือ
การส่ือสารดานการทองเท่ียวท่ีผูวิจัยสรางขึ้นอยูในระดับสูงทุกบทเรียน
                 สุกัญญา   เกาวิวัฒนกุล  (2543)    ไดทํ าวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนท่ีใชกลยุทธทาง
การอานเพ่ือสงเสริมทักษะการอานวรรณคดีและจริยธรรมของนักศึกษาช้ันปท่ี  3  สถาบันราชภัฏ
เชียงใหม     เพ่ือพัฒนาบทเรียนท่ีใชกลยุทธทางการอานเพ่ือความเขาใจในการอานวรรณคด ี   และ
เพ่ือศึกษาความสามารถทางการอานวรรณคดีของนักศึกษา     และเพ่ือศึกษาระดับความมีเหตุผลใน
ดานจรยิธรรม      ประชากรคือนักศึกษาช้ันปท่ี  3    สถาบันราชภัฏเชียงใหมท่ีลงทะเบียนเรียนราย
วชิาวรรณคดสํี าหรับเด็กในภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2543   จํ านวน   18   คน     เครื่องมือท่ีใชใน
การวจิยั คอื   แบบสอบถามท่ีใชถามความสนใจในการอานวรรณคดีและความคลองแคลวในทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา   แผนการสอนตามบทเรียนท่ีพัฒนาขึ้นจ ํานวน  5  บทท่ีใชกลยุทธทาง
การอานสํ าหรับรายวิชาวรรณคดีสํ าหรับเด็ก     แบบประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนและแบบ
ประเมินความสามารถในการอานวรรณคดีของนักศึกษา      แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีนักศึกษามี
ตอกลยทุธทางการอาน   และแบบประเมินการใชเหตุผลทางจริยธรรมของนักศึกษา    ผลการวิจัย
พบวาบทเรียนท่ีใชกลยุทธทางการอานมีประสิทธิภาพ   หลังจากไดเรียนบทเรียนท่ีสรางขึ้นแลว
ทักษะการอานวรรณคดีของนักศึกษามีผลเปมท่ีนาพอใจ     ระดับการใชเหตุผลทางจริยธรรมของ
นกัศึกษาอยูในระดับท่ี   3
                 ศิริรักษ   ธิจิตตัง  (2544)  ไดทํ าการวิจัยเรื่องการพัฒนาเอกสารการสอนเสริมรายวิชา
ภาษาอังกฤษเทคนิคพ้ืนฐาน  1   สํ าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ช้ันปท่ี  3   สาขา
วชิาชางอุตสาหกรรม    สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล   เพ่ือพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพของ
เอกสารการสอนเสริมรายวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคพ้ืนฐาน  1  ท่ีสรางขึ้นใหไดตามเกณฑ 75/75
และเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเทคนิคของนักศึกษากอนและหลังการใช
เอกสารการสอนเสริมและเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอเอกสารการสอนเสริมท่ีผูวิจัย
สรางขึน้   กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ     ช้ันปท่ี  3
สาขาวชิาชางอุตสาหกรรม    สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล   วิทยาเขตสุรินทร  ท่ีศึกษารายวิชาภาษา
อังกฤษเทคนคิพ้ืนฐาน  1   ในการศึกษาภาคฤดูรอน  ปการศึกษา  2544   จํ านวน  30  คน   โดยให
นกัศึกษาเรยีนดวยเอกสารการสอนเสริมรายวิชาภาษาอังกฤษเทคนิค  1     ท่ีสรางขึ้นจํ านวน  7  บท
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ใชเวลาในการทดลอง   4   สัปดาหๆ ละ  8  คาบ   รวม  28   คาบ      ผลการวิจัยพบวาประสิทธิภาพ
ของเอกสารการสอนเสริมรายวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคพ้ืนฐาน  1   มีคาเทากับ  77.31/75.36      ซ่ึง
อยูในระดับสูงกวาเกณฑท่ีกํ าหนด   ถือวาส่ือการสอนท่ีสรางขึ้นมีประสิทธิภาพดี  ผลการวิจัยยังพบ
อีกวาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเทคนิคของนักศึกษาหลังไดรับการสอนโดยใชเอกสาร
การสอนสูงกวากอนไดรับการสอนโดยใชเอกสารการสอนอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05
และยังพบอีกวานักศึกษามีความคิดเห็นตอเอกสารการสอนเสริมท่ีผูวิจัยสรางขึ้นอยูในระดับสูง     
ทุกบทเรียน
                 ศศิวิมล  กังล่ี  (2544)  ไดทํ าการวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝกทักษะอานเพ่ือการส่ือสาร
จากหนงัสือพิมพและนิตยสารภาษาอังกฤษ     สํ าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5   โรงเรียน
วดัไรขงิวิทยา  จังหวัดนครปฐม  เพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานท่ีสรางขึ้นใหได
ตามเกณฑ 75/75   และเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารกอน
และหลังการใชแบบฝกทักษะการอาน  และเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝก
ทักษะการอานท่ีผูวิจัยสรางขึ้น   กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5
ภาคเรยีนท่ี  1   ปการศึกษา  2544   โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา  จังหวัดนครปฐม  จํ านวน  30  คนโดย
ใหนกัเรยีนเรียนดวยแบบฝกการอานท่ีสรางขึ้นจํ านวน   10  บทเรียน   ใชเวลาในการทดลอง   10
สัปดาหๆ ละ     2  คาบ   รวม  20  คาบ      ผลการวิจัยพบวาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะอาน
เพ่ือการส่ือสารจากหนังสือพิมพและนิตยสารภาษาอังกฤษ    มีคาเทากับ  75.74/75.53      ซ่ึงอยูใน
ระดบัสูงกวาเกณฑท่ีก ําหนด    ถือวาส่ือการสอนท่ีสรางขึ้นมีประสิทธิภาพดี  ผลการวิจัยยังพบอีก
วาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการทํ าแบบฝกทักษะการอานเพ่ือการ   
ส่ือสารสูงกวากอนการฝกอานอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05   และยังพบอีกวานักเรียนมี
ความคิดเห็นตอแบบฝกทักษะการอานเพ่ือการส่ือสารจากหนังสือพิมพและนิตยสารภาษาอังกฤษ
ในระดับดี
                 จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับส่ือการสอนตางๆในประเทศ   สรุปไดวางานวิจัยดานการ
สรางส่ือการสอนและการพัฒนาส่ือการสอนหรือแบบฝกตางๆ ส่ือการสอนหรือแบบฝกท่ีสรางขึ้น
มีประสิทธิภาพอยูในเกณฑดีและพบวาความสามารถทางภาษาหลังเรียนโดยใชส่ือการสอนหรือ
แบบฝกตางๆสูงกวากอนเรียน    และยังพบอีกวาผูเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีตอส่ือการสอนท่ีผูวิจัย
สรางขึ้น
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งานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับการสรางส่ือการสอนในตางประเทศ
                 งานวิจัยตางประเทศท่ีเกี่ยวของกับการสรางส่ือการสอนท่ีนํ ามาใชในการเรียนการสอน
วชิาภาษาอังกฤษนัน้   มีนักการศึกษาหลายทานคนพบประโยชนจากการศึกษาวิจัยในดานการสราง
ส่ือการสอนดังตอไปนี้
                 กอนซาเลซ  (Gonzalez   1991)     ศึกษาการใชส่ือการสอนท่ีเปนส่ือการสอนจริงท่ีสงผล
ตอเจตคต ิ  แรงจูงใจ    วัฒนธรรมและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนภาษาตางประเทศ
กลุมตวัอยางท่ีเปนนักศึกษาช้ันปท่ี 1 ท่ีเรียนภาษาสเปน จํ านวน 4 หองเรียน  ท้ังสองกลุมสอนโดย
ใชหนังสือแบบเรียนภาษาสเปนสํ าหรับช้ันปท่ี 1 ท่ีมีเนื้อหาและวิธีการสอนเหมือนกันและกลุม
ทดลองไดรับการสอนเสริมโดยใชส่ือการสอนท่ีสรางจากเอกสารจริงเม่ือเสร็จส้ินการทดลอง  ให
นกัเรยีนทํ าแบบวัดเจตคติท่ีสงผลตอแรงจูงใจ  วัฒนธรรม  และภาษาตางประเทศ  จากนั้นจึงวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน  ผลการศึกษาช้ีใหเห็นวา  กลุมควบคุมและกลุมทดลองแตกตางกันอยางไมมี
นยัสํ าคัญทางสถิติ  และท้ังสองกลุมตอบสนองตอส่ือการสอนท่ีสรางจากเอกสารจริงในเชิงบวก
และพอใจกับการเรียนท่ีสอนโดยใชส่ือการสอนท่ีสรางจากเอกสารจริง     ผูวิจัยจึงไดเสนอแนะวามี
ความเปนไปท่ีจะสรางส่ือการสอนท่ีสรางจากเอกสารจริงในการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ  
และวฒันธรรม  ในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
                 ชุง (Chung  1994)    ไดวจิยัเกี่ยวกับลักษณะขอความของส่ือการสอนท่ีสงผลตอระดับ
ความเขาใจของนักเรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสอง  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  คือแบบ
ทดสอบวัดความเขาใจ    3   ระดับ   คือ    1) Macro-level questions     2) Micro-semantic questions   
3) Micro-syntactic questions กลุมตวัอยางเปนนักเรียนนานาชาติท่ีเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษา
ท่ีสองในสถาบันภาษารัฐเท็กซัส    จ ํานวน 156  คน     ผลการวิจัยพบวา  1) ความเขาใจเนื้อเรื่อง
แตกตางตามระดับความสามารถทางการเรียนรูแตละคน      2)   ความยาวของขอความสงผลตอ
ความเขาใจของผูเรียน     ช้ีใหเห็นวาเอกสารท่ีมีขอความยาวมีผลทํ าใหผูเรียนสามารถสรุปใจความ
สํ าคญัและทํ าคะแนนไดดีกวาเนื้อหาท่ีมีขอความส้ัน   และเนื้อหาท่ีมีขอความยาวยังสงผลตอ
ความเขาใจระดับ  Macro-level    ดวย
                 จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับส่ือการสอนในตางประเทศ   สรุปไดวางานวิจัยดานการสราง
ส่ือการสอนและการพัฒนาส่ือการสอนหรือแบบฝกตางๆ ส่ือการสอนหรือแบบฝกท่ีสรางขึ้นสงผล
ตอเจตคต ิ แรงจูงใจ  วัฒนธรรมและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน

งานวิจัยทีเ่กีย่วของกับแนวการสอนภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหาในประเทศ
                 งานวิจัยภายในประเทศท่ีเกี่ยวของกับการนํ าแนวการสอนภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหามา
เปนแนวทางในการสอนภาษามีดังนี้
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                 ภารณี    นนทวสี   (2543)   ไดทํ าการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษโดยใช
แนวการสอนท่ีเนนเนื้อหาสํ าหรับนักเรียนแผนการเรียนคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร  โรงเรียนยุพราช
วทิยาลัย     เพ่ือพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวของกับเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรโดยเนนทักษะ
การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ   สํ าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6   แผนการเรียน
คณติศาสตร – วิทยาศาสตร   กลุมตัวอยางคือนักเรียนจํ านวน  52  คน  ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา
อ 026 (การอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห)  ในภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2542   โรงเรียนยุพราช
วทิยาลัย  อํ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  การดํ าเนินการวิจัยทํ าโดยใชแบบสํ ารวจความตองการของ
นักเรียนในดานเนื้อหาและความคิดเห็นของครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตรแลวสรางบทเรียนภาษา
อังกฤษท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวของกับวิชาวิทยาศาสตร   โดยยึดตามผลการวิเคราะหจากการสํ ารวจความ
ตองการดานเนื้อหาของนักเรียนและความคิดเห็นของครูผูสอนวิทยาศาสตร      หลังจากนั้นจึง
ออกแบบและสรางเนื้อหาบทเรียนจ ํานวน  3   บทเรียน    ซ่ึงนํ าไปจัดทํ าเปนแผนการสอนจํ านวน
15   แผน   ใชเวลาทดลอง    35   คาบเรียน     รวม    18   สัปดาห   การประเมินผลใชแบบทดสอบ
เพ่ือประเมินความรูท่ีไดจากการอานซ่ึงเปนขอสอบท่ีใชภาษาไทยเม่ือเรียนจบในแตละบท  และเม่ือ
ส้ินสุดเวลาในการทดลองนักเรียนตองเขียนเรียงความและทํ าโครงงาน    ประสิทธิภาพของบทเรียน
และแผนการสอนประเมินผลโดยใชแบบสอบถามท่ีมีคาระดับ  5 ระดับ   โดยผูสังเกตการณเปน
ผูตอบแบบสอบถาม   ผลการวิจัยพบวาบทเรียนท่ีใชแนวการสอนโดยวิธีเนนเนื้อหามีประสิทธิภาพ
สามารถพัฒนาทักษะการอานและการเขียนของนักเรียนได         ยังพบอีกวาเหมาะสมกับการสอน
ภาษาเพ่ือจุดประสงคทางวิชาการและเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน          นักเรียนมีความ
กาวหนาสูงในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรูดวยตัวเอง    คาเฉล่ียของคะแนนความสามารถใน
การใชภาษาอยูในระดับปานกลาง
                 อุบล  พวงสุวรรณ  (2544)   ไดทํ าการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดการเรียนรูดวยตนเองวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารท่ีเนนสภาพจริง          สํ าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4      เพ่ือหา
ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูดวยตนเองท่ีสรางขึ้นใหไดตามเกณฑ   75/75   เพ่ือเปรียบเทียบ
ความกาวหนาของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังการศึกษาโดยใชชุดการเรียนรู
ดวยตนเอง  และเปรียบเทียบเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอชุดการเรียนรูดวยตนเองกอนและหลังการ
ศึกษาชุดการเรยีนรูท่ีผูวิจัยสรางขึ้น   กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี   4
ในโรงเรียนท่ีเปนท่ีตั้งศูนยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC)  เขตการศึกษา 5 ภาคเรียน
ท่ี  2   ปการศึกษา  2543  ใน  6   จังหวัด  โดยการสุมอยางงายแตละจังหวัดเลือกสุมมา  1  หองได
จ ํานวน  6 หองเรียน    รวมนักเรียน    200   คน   ผลการวิจัยพบวาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู
ดวยตนเองมีคาเทากับ  91.08/89.76       ซ่ึงอยูในระดับสูงกวาเกณฑท่ีกํ าหนดถือวาชุดการเรียนรู
ดวยตนเองท่ีสรางขึ้นมีประสิทธิภาพดีมาก   และผลการวิจัยยังพบอีกวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
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หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .001  และเจตคติของ
นักเรียนท่ีมีตอชุดการเรียนรูดวยตนเองหลังเรียนสูงกวากอนเรียนนอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ   .001

งานวิจัยทีเ่กีย่วของกับแนวการสอนภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหาในตางประเทศ
                 งานวิจัยตางประเทศท่ีเกี่ยวของกับการนํ าแนวการสอนภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหามา
เปนแนวทางในการสอนภาษานั้นมีนักการศึกษาหลายทานไดทํ าการวิจัยและคนพบผลประโยชน
ท้ังในดานการศึกษาและดานจิตวิทยา  ซ่ึงเปนผลมาจากการศึกษาวิจัยในเรื่องการนํ าแนวการสอน
โดยวิธีการเนนเนื้อหา  (CBI)  มาใชในการเรียนการสอนดังตอไปนี้
                 สตอลเลอร (Stoller 1990) ไดศึกษาถึงการน ําภาพยนตร   วีดิทัศนเขามาใชในหองเรียน
โดยใชสาระในภาพยนตรและวีดิทัศนเปนเนื้อหาใชในการสอนภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหาเพ่ือนํ า
ไปสูการเรียนรูภาษา ในฐานะท่ีภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสองหรือภาษาตางประเทศ   เขากลาววา
ภาพยนตรและวีดิทัศนเปนแหลงขอมูลอยางดีท่ีนํ ามาใชสอนวิชาภาษาอังกฤษได    ภาพยนตรและ
วดีทัิศนกมี็จํ านวนเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ  มีประโยชน   มีความเปนจริงในสถานการณตางๆ     มีความ
หลากหลายและสามารถยืดหยุนไดท้ังภาพยนตรและวีดิทัศน  สามารถพัฒนาในดานทักษะตาง ๆได
ยงัสามารถน ําไปใชสอนในดานวัฒนธรรมไดอีกดวย   ในดานการใชสาระเนื้อหาท่ีอยูในภาพยนตร
และวดีทัีศนในแงมุมของหลักสูตรและการติดตอส่ือสาร    โดยใชแนวการสอนแบบยึดนักเรียน
เปนศูนยกลาง         ซ่ึงนักเรียนเหลานี้สามารถเลือกเนื้อหาจากภาพยนตรหรือวีดิทัศนไดดวยตัวของ
เขาเองตามลํ าพัง        จะเห็นไดวาภาพยนตรและวีดิทัศนสามารถอํ านวยความสะดวกในการเรียนรู
ภาษาสามารถใชเปนขั้นเตรียม        ขั้นปฏิบัติและขั้นหลังการสอน     โดยสรางกิจกรรมตามเนื้อหา
ในภาพยนตรและวีดิทัศนซ่ึงถือเปนเครื่องมือท่ีมีคาแกผูสอนอยางยิ่ง
                 ซิงเกอร (Singer  1990)    พบวาเม่ือผูสอนนํ าแนวการสอนโดยวิธีการเนนเนื้อหาไปใช
สอนในหองเรียนและมีการจัดส่ือการเรียนการสอนอยางเปนลํ าดับหัวขอ    จะทํ าใหผูเรียนสามารถ
จดจ ําเรื่องท่ีเรียนตามลํ าดับหัวขอไดงายขึ้นและเกิดการเรียนรูไดเร็วขึ้น
                 แอนเดอรสัน (Anderson  1990)   สรปุในงานวิจัยของเขาวาการสอนในช้ันเรียนโดยการ
นํ าเสนอขอมูลท่ีมีความสํ าคัญเต็มไปดวยความหมายและมีความสอดคลองประสานเนื้อหาวิชากัน   
มีลักษณะของการจัดรูปแบบหลักสูตรท่ีด ี ในแนวการสอนโดยวิธีการเนนเนื้อหาจะนํ าไปสู
กระบวนการเรียนท่ีลึกซ้ึงกวาและทํ าใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีดีกวา
                 เบเรเทอรและสการดามาเลีย   (Bereiter   and   Scardamalia  1993)      กลาววาผูเรียนใน
ช้ันเรยีนท่ีใชแนวการสอนโดยวิธีการเนนเนื้อหา จะมีความชํ านาญและความสามารถในการพัฒนา
หัวขอเรื่องและเรียนรูไดเปนอยางดี             เม่ือพวกเขาไดรับมอบหมายใหทํ าช้ินงานท่ีมีความสลับ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



64

ซับซอนของภาระงานในการลํ าดับขั้นตอนของขอมูลเนื้อหาสาระ    ในเวลาเรียนอันจํ ากัดและมี
หัวขอเรื่องในการเรียนท่ีมีความแตกตาง    ไมเหมือนกัน   ไมสอดคลองกันเลย   เชน  ผูเรียนจะตอง
เรยีนการอานจากเนื้อเรื่องส้ันๆ  เรื่องตึกระฟาในนิวยอรค  ตามดวยเรื่องประวัติของหมากฝรั่งและ
ตามดวยเรื่องภูเขาไฟในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอเมริกา   เปนตน
                 อเล็กซานเดอร    คูลิโควิช    และเจททัน    (Alexander, Kulikowich,  and Jetton   1994)
ในงานวิจัยของพวกเขาพบวาผลท่ีไดมาจากช้ันเรียนท่ีใชแนวการสอนโดยวิธีการเนนเนื้อหาคือเกิด
มีความสัมพันธขึ้นขอหนึ่งเปนความสัมพันธระหวางแรงจูงใจของนักเรียน   ความสนใจของ
นักเรียนกับความสามารถของนักเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรูตอส่ือการเรียนการสอนท่ี       
ทาทายผูเรียนใหสามารถระลึกถึงขอมูลตางๆได   และทํ าใหผูเรียนมีความละเอียดรอบคอบใน
การเรียนมากขึ้น
                 แกฟฟลด  (Gaffield  1996)  ไดศึกษาเรื่องการสอนภาษาท่ีสองโดยวิธีการเนนเนื้อหา               
(Content - Based  Second Language Instruction) ท่ีใชในการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาท่ีสอง
ในระดับอุดมศึกษา  แกฟฟลด (Gaffield 1996)ไดศึกษาแนวการเรียนภาษาอังกฤษซ่ึงมีจุดประสงค
เปนการเรียนรูเชิงวิชาการ    จากการศึกษาของแกฟฟลด  (Gaffield 1996)พบวานักศึกษาประสบกับ
ความลมเหลวของการเรียนปแรกในระดับอุดมศึกษา   จึงไดคิดน ําหลักการของแนวการสอนโดย
วธีิการเนนเนื้อหาเขามาสอนเพ่ือลดความลมเหลวใหหมดไป  ซ่ึงแนวการสอนแบบนี้ประสบ
ผลสํ าเร็จอยางมาก       นักศึกษามีความรูความสามารถเพ่ิมมากขึ้น      แนวการสอนแบบพิเศษแบบ
Content-Based Instruction หรือ CBI นี ้   ควรเพ่ิมเขาไปสูหลักสูตรแทนท่ีการสอนภาษาอังกฤษ
แบบธรรมดาซ่ึงสามารถเช่ือมระหวางความรูทางภาษากับเนื้อหาสาระในวิชาตาง ๆ ได
                 สตอลเลอร (Stoller 1997) กลาววาในยุคปจจุบันนี้มีนักการศึกษาหลายทานนํ า
แนวการสอนภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหามาใชในการเรียนการสอนมากขึ้นและนํ าการสอนโดยใช
โครงงานเขามาผสมผสานสัมพันธกับแนวการสอนโดยวิธีการเนนเนื้อหา     จากการนํ าวิธีการสอน
โดยวธีิการเนนเนื้อหามาใช       ผูเรียนจะสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาไดในเวลาเดียวกันก็จะ
สามารถเพ่ิมพูนความรูท่ีไดรับจากการเรียนไดพรอมกัน    การนํ าโครงงานมาบูรณาการเขากับ
ช้ันเรียนท่ีใชแนวการสอนโดยวิธีการเนนเนื้อหาผูสอนจะสรางส่ิงแวดลอมทางการเรียนรู            
เพ่ือตองการใหผูเรียนไดรับการกระตุนใหมีทักษะการคิดในระดับท่ีสูงขึ้นและใหผูเรียนมีความ    
รบัผิดชอบในการเรียนของตนเอง
                 บรินตัน  และ  โฮลเทน  (Brinton  and  Holten   1997)    ไดศึกษาถึงการใชแนวการสอน
โดยวธีิการเนนเนื้อหา  โดยวางเปนกรอบโครงสรางแผนการสอนท่ีครูผูสอนท้ังหลายสามารถนํ า
ไปประยกุตหรือดัดแปลง   ปรับใหเขากับส่ือการสอน     ตัวนักเรียนและสถานการณในช้ันเรียน
ของพวกเขาท้ังหลายได      กรอบโครงสรางนี้สามารถน ําไปใชกับส่ือการอานจากส่ือวัสดุจริงได
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บรินตันและโฮลเทน   (Brinton and Holten 1997) ไดวางกรอบโครงสรางบทเรียนภาษาอังกฤษโดย
ใชแนวการสอนโดยวิธีการเนนเนื้อหา   ซ่ึงมี   3   ขั้นตอน   คือ       ขั้นตรวจสอบความรูเดิม  (Into)
 ขั้นน ําเสนอเนื้อหาใหม (Through)   และขัน้น ําความรูไปใชทํ ากิจกรรมท่ีแสดงความคิดสรางสรรค
(Beyond)         จากการศึกษาของบรินตันและโฮลเทน (Brinton and Holten 1997)    พบวานักเรียน
มักจะขาดความชํ านาญในดานความรูทางภาษาเชิงวิชาการท่ีจะนํ ามาเปนขั้นตอนในการแสดงความ      
คดิเห็นเกี่ยวกับเนื้อเรื่องท่ีไดเรียนไป             เขาหวังวาผูสอนภาษาอังกฤษท้ังหลายจะลองนํ ากรอบ
โครงสรางแผนการสอนนี้ไปประยุกตใชกับแนวการสอนโดยวิธีการเนนเนื้อหาและสรางกิจกรรม
ทางภาษา  เตรียมภาระงานท่ีเหมาะสมกับประสบการณของนักเรียน      จัดเตรียมเนื้อหาวิชา
อุปกรณการสอนตามแนวการสอนโดยวิธีการเนนเนื้อหาและนํ าไปใชสอนนักเรียนตอไปได
                 สโนว    และ   คอรเตส   และ  พรอน (Snow ,  Cortes, and  Pron    1998)    ไดศึกษาถึง
การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศโดยใชแนวการสอนโดย
วธีิการเนนเนื้อหาเพ่ือนํ าไปสูการเรียนรูภาษาในประเทศอาเยนตินา     ครูในประเทศอาเยนตินาคอย
กฎหมายฉบับใหมมาเปนเวลาหลายป   กฎหมายฉบับใหมนี้มีการปรับปรุงโครงสรางของหลักสูตร
ใหทันสมัยกับโลกยุคปจจุบัน        ในท่ีสุดก็ไดมีการออกกฎหมายใหมในเดือนมีนาคม   ค.ศ.  1997
ในกฎหมายฉบับใหมนี้มีการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาขึ้น   เชน  ใชแนวการสอนแบบส่ือสารและ
แนวการสอนโดยวิธีการเนนเนื้อหาทางวิชาการนํ าไปสูการเรียนรูทางภาษามากขึ้น        นับเปนการ
พัฒนาหลักสูตรของการเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ      ใหมีความกาวหนาทันสมัย
สมกับโลกยุคปจจุบันนี้
                 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับแนวการสอนภาษาโดยวิธีการเนน     
เนือ้หาพบวาผูวิจัยไดน ําแนวการสอนภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหาไปใชในการเรียนการสอนประสบ       
ผลสํ าเรจ็ในดานการเรียนเนื้อหาวิชาการ มีการเช่ือมโยงความรูเดิมกับความรูใหมๆท่ีเรียนใน
ช้ันเรยีนและสามารถบูรณาการความรูทางภาษากับความรูทางเนื้อหาวิชาได   และสามารถน ําแนว
การสอนภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหาใชสอนรวมแนวการสอนอ่ืนๆไดและประสบผลสํ าเร็จเชนกัน  
นกัเรยีนท่ีเรยีนในแนวการสอนแบบนี้มีเจตคติท่ีดีและแรงจูงใจในการเรียน  สามารถแสดงความคิด
สรางสรรคและรูจักนํ าความรูท่ีไดรับจากการเรียนไปประยุกตใชได
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บทที่ 3

วิธดี ําเนินการวิจัย

                 การวจิยัเรื่อง “การสรางส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษโดยวิธีการเนนเนื้อหา (CBI)
สํ าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  จังหวัดราชบุร”ี      เปนการวิจัยเชิง
ทดลอง (Pre - experimental   Research)  มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของส่ือเสริม
การอานภาษาอังกฤษโดยวิธีการเนนเนื้อหา (CBI)   สํ าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  โรงเรียน
โพธาวฒันาเสนี  จังหวัดราชบุร ี  เปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนตอ
ส่ือเสรมิการอานภาษาอังกฤษกอนเรียนและหลังเรียนโดยผูวิจัยเปนผูดํ าเนินการทดลองเอง    และ
ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษโดยมีวิธีการดํ าเนินการวิจัย    
ดังรายละเอียดตอไปนี้
                 ขอบเขตการวิจัย
                                  ประชากร
                                  กลุมตัวอยาง
                                  ตวัแปรท่ีศึกษา
                 เครือ่งมือท่ีใชในการด ําเนินการวิจัย
                 การสรางและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ
                 การเก็บรวบรวมขอมูล
                 การวิเคราะหขอมูล

ขอบเขตการวิจัย
                 1.    ประชากร
                 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้    คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6   ภาคเรียนท่ี  1
ปการศึกษา   2545   โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี   อํ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุร ี   สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา    กระทรวงศึกษาธิการ    จํ านวน    6   หองเรียน  เปนแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
3   หองเรียน   แผนการเรียนคณิตศาสตร-ภาษาอังกฤษ    1  หองเรียน   แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส-
สังคมศึกษา   1   หองเรียน    แผนการเรียนสามัญอาชีพ    1    หองเรียน    จํ านวนนักเรียนท้ังหมด
216  คน
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                 2.    กลุมตัวอยาง
                 กลุมตัวอยาง    คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี   6     ภาคเรียนท่ี   1       ปการศึกษา   2545
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี     อํ าเภอโพธาราม   จังหวัดราชบุร ี   จ ํานวน   1  หองเรียน   สุมอยางงาย
ไดนกัเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี   6/5     คือนักเรียนท่ีเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส - สังคมศึกษา
รวมจํ านวน    40   คน

                 3.     ตัวแปรที่ศึกษา
                 ตวัแปรท่ีศึกษาในการวิจัยครั้งนี้คือ
                 1.   ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6   กอนและ
หลังการฝกอานโดยใชส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษโดยวิธีการเนนเนื้อหาท่ีผูวิจัยสรางขึ้น
                 2. ความคดิเห็นของนักเรียนท่ีมีตอส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษโดยวิธีการเนนเนื้อหาท่ี
ผูวิจัยสรางขึ้น

เคร่ืองมือที่ใชในการด ําเนินการวิจัย
                 เครือ่งมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้    ไดแก
                 1. แบบสอบถามความตองการหัวขอเรื่องในการอานเนื้อเรื่องวิชาการอานภาษาอังกฤษ
หมายเลข   1     สํ าหรับอาจารยผูสอน     (ดูภาคผนวก ก)
                 2. แบบสอบถามความตองการหัวขอเรื่องในการอานเนื้อเรื่องวิชาการอานภาษาอังกฤษ
หมายเลข   2     สํ าหรับนักเรียน      (ดูภาคผนวก ก)
                 3.  ส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษท่ีสรางโดยวิธีการเนนเนื้อหา แบงออกเปนบท บทเรียน
ละ   2  คาบ   คาบเรียนละ  50  นาที  รวม  10  บทเรียน   แตละบทเรียนประกอบดวยเนื้อหาวิชา
สํ าหรบัฝกการอาน      กิจกรรมการเรียนการสอน    ภาระงาน     แบบฝกหัด  ซ่ึงคนควาจากแหลง
เรยีนรูตาง ๆ   เชน   ตํ าราเรียน    หนังสือพิมพ    นิตยสาร   บทความ    เอกสารจริงตางๆ     เนื้อหา
วชิาท่ีสัมพันธกับวิชาอ่ืน ๆ  เปนตน   โดยคํ านึงถึงจุดประสงคการเรียนรูท่ีตั้งไว
                 4.   แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ  1 ฉบับ  เพ่ือใชวัดความ
สามารถในการเรียนกอนและหลังการใชส่ือเสริมการอาน   จ ํานวน  50  ขอ   ใชเวลา   60  นาที   ท่ี
ผูวิจัยสรางขึ้นเอง
                 5.     แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเรียนท่ีมีตอการเรียนการอานภาษาอังกฤษโดยวิธี
การเนนเนื้อหา    จํ านวน  15  ขอ   เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้นเอง
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การสรางและพัฒนาคุณภาพเคร่ืองมือ
                 ผูวิจัยไดดํ าเนินการสรางและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มีรายละเอียด      
ดังตอไปนี้
                 1.    แบบสอบถามความตองการหัวขอเร่ืองในการอานภาษาอังกฤษหมายเลข  1  สํ าหรับ
อาจารยผูสอน
                                  1.1  ศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ  พุทธศักราช  2539  ในหลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  พุทธศักราช  2524  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)    จุดประสงคการเรียนรูวิชาภาษา
อังกฤษหลักระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของหลักสูตรภาษาอังกฤษโดยวิเคราะหทักษะการอานและ
จดุประสงคการเรียนรูรายวิชาการอานภาษาอังกฤษของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา    จังหวัดราชบุรี
                                  1.2 เขยีนจดุประสงคการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจโดยนํ าจุดประสงค
การเรียนรู วิชาภาษาอังกฤษหลักในทักษะการอานของหลักสูตรภาษาอังกฤษและจุดประสงค     
การเรยีนรูรายวิชาการอานภาษาอังกฤษของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดราชบุรีมาวิเคราะหและ
สังเคราะหเปนจุดประสงคการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ  ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6
ของหมวดวิชาภาษาตางประเทศ  โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  จังหวัดราชบุร ี   เปนรายขอไดดังนี้
จดุประสงคการเรียนรูการอานภาษาอังกฤษ
                 1.  อานเนื้อเรื่องท่ีก ําหนดใหแลวบอกใจความสํ าคัญ   หัวขอเรื่องและบอกรายละเอียด
ของเนื้อเรื่องได
                 2.   อานเนื้อเรื่อง  บทสนทนา  ขาว  บันทึก  บรรยาย  รายงานแลวตอบคํ าถาม   ปฏิบัติ
ตามค ําส่ัง    เรียงลํ าดับขอมูลของเนื้อเรื่องได
                 3.   อานเนื้อเรื่องแลวตีความขอมูลจากเนื้อเรื่องได
                 4.  อานบทความจากหนังสือพิมพ    นิตยสาร   จดหมาย   บทสนทนา  ฯลฯ  แลวสรุป
เรื่องจากเนื้อเรื่องท่ีอานได
                 5.   อานนิทาน    เรื่องส้ัน    การตูน    เพลงและโคลงเพ่ือความรูและความเพลิดเพลิน
แลวบอกขอมูลและจุดประสงคของ ผูแตงได
                 6.    อานเนื้อเรื่องแลวบอกความสัมพันธของเหตุและผลของเนื้อเรื่องท่ีอานได

7. อานเนื้อเรื่องแลวบอกความจริงและความคิดเห็นของเนื้อเรื่องท่ีอานได
                 8.    อานเนื้อเรื่องแลวบอกการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของเนื้อเรื่องท่ี
อานได
                 9.    อานขอมูลเกี่ยวกับกราฟ    ตาราง   แผนภูมิ   ประกาศ  โฆษณา  ขอความ  ค ําแนะนํ า
แลวบอกขอมูลเกี่ยวกับส่ิงท่ีอานได
                 10.    อานเนื้อเรื่องแลวถายโอนขอมูลขาวสารในรูปแบบสารชนิดตางๆได
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                                  1.3    ศึกษาหัวขอเรื่องท่ีจะกํ าหนดใหอานเพ่ือพัฒนาทักษะการอานเพ่ือความ
เขาใจ โดยนํ ามาเปนหัวขอเรื่องในแบบสอบถามความตองการหัวขอเรื่องในการอานภาษาอังกฤษ
หมายเลข   1    สํ าหรับอาจารยผูสอน   ซ่ึงสอดคลองเหมาะสมและสัมพันธกับจุดประสงคการอาน
ภาษาอังกฤษ   การกํ าหนดหัวขอเรื่องผูวิจัยพิจารณากํ าหนดตามสาระเนื้อหาวิชาท่ีเรียนในหลักสูตร
มัธยมศึกษา    เพ่ือสามารถเช่ือมโยงเนื้อหาวิชาการในรายวิชาตางๆกับวิชาภาษาอังกฤษได  โดย
แบงออกเปน  5  หัวขอใหญ     และแยกหัวขอใหญออกเปนหัวขอยอยอีกหัวขอละ  5  หัวขอยอย
รวมท้ังหมด  25   หัวขอเรื่องยอย     ดังแสดงในตารางท่ี   1

ตารางท่ี  1   แสดงหัวขอเรื่องใหญและหัวขอเรื่องยอยท่ีไดจากการคัดเลือกรวม  25   หัวขอเรื่องยอย

1.   วิทยาศาสตร
      1.1   เทคโนโลย(ีวิทยาศาสตรประยุกต)
      1.2   วิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ
      1.3   วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขศึกษา
      1.4   พลังงานและการอนุรักษพลังงาน
      1.5   สิ่งแวดลอมและการอนุรักษสิ่งแวดลอม
2.   คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร
      2.1   การคํ านวณ
      2.2   สถิติประยุกต
      2.3   คณิตศาสตรประยุกต
     2.4   ความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
    2.5   ขอมูลจากอินเตอรเน็ต

3.   สังคมศึกษา
3.1  ภูมิศาสตร                   
3.2  ประวัติศาสตร
3.3   ศาสนา

      3.4   วัฒนธรรม  ประเพณี
      3.5    บุคคลสํ าคัญ

3. ภาษาศาสตรและวรรณคดี
         4.1    หลักภาษา      

4.2.   การใชภาษา
         4.3    ภาษาเพื่อการสื่อสาร           
         4.4    เรื่องสั้น  นิทาน
         4.5    บทประพันธ    โคลง   กลอน
4. พื้นฐานอาชีพ
         5.1    เกษตรกรรม                               

      5.2    คหกรรม                                  
5.3    อุตสาหกรรม

         5.4    ศิลปศึกษา                   
         5.5    ศิลปปฏิบัติ                                                                   

                                  1.4   นํ าแบบสอบถามความตองการหัวขอเรื่องท่ีสรางขึ้นไปใหอาจารยผู
ควบคุมวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษตรวจสอบความเหมาะสมของหัวขอ
เรือ่งวาเหมาะสมกับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี   6   หรือไม           และมีความสอดคลองและ
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สัมพันธกับจุดประสงคการเรียนรูการอานภาษาอังกฤษหรือไม    และตรวจสอบความถูกตองของ
รูปแบบภาษา
                                  1.5   แกไขปรับปรุงแบบสอบถามความตองการหัวขอเรื่องตามท่ีอาจารย
ผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญท่ีไดใหขอเสนอแนะไววาควรเพ่ิมเทคโนโลยีเขาไปไวใน  
วทิยาศาสตรประยุกต
                                  1.6   นํ าแบบสอบถามความตองการหัวขอเรื่องท่ีตรวจสอบแกไขแลวไป
สํ ารวจกับผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ      เพ่ือเปนการใหไดหัวขอเรื่อง  (Topics)   อยางหลากหลาย
ผูวิจัยจึงสํ ารวจความคิดเห็นของอาจารยผูสอนวิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีและ
โรงเรียนอ่ืน     รวมจํ านวน  43   คน   ท้ังนีผู้สอนสามารถแสดงความคิดเห็นไดในสวนของขอ
เสนอแนะ    (ดภูาคผนวก  ก)
                                  1.7 นํ าขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามความตองการหัวขอเรื่องมาสรุปวิเคราะห
ค ํานวณคาสถิติความถ่ี   ค ํานวณทีละหัวขอเรื่องใหญ   หัวขอเรื่องใหญ  1  หัวขอจะมีหัวขอเรื่อง
ยอย  5  หัวขอ    โดยใหหัวขอเรื่องยอยท่ีมีคาความถ่ีสูงสุดเปนหัวขอเรื่องท่ีไดรับความสนใจ
ตองการเรียนมากท่ีสุด    และหัวขอเรื่องยอยท่ีมีความถ่ีรองลงไปเปนหัวขอเรื่องท่ีไดรับความสนใจ
ตองการเรียนรองลงไปเชนนี้เรื่อยๆตามลํ าดับ    ซ่ึงผูวิจัยจะพิจารณาใหไดหัวขอเรื่องยอยจํ านวน
2   หัวขอเรื่องตามทัศนะของอาจารยผูสอนจากความถ่ีสูงสุด  2  อันดับแรกของหัวขอเรื่องยอยใน
แตละหัวขอเรื่องใหญ    จะไดหัวขอเรื่องรวมท้ังหมด  10  หัวขอเรื่อง  (ดูภาคผนวก   ก)

                 2. แบบสอบถามความตองการหัวขอเร่ืองในการอานภาษาอังกฤษ หมายเลข   2  สํ าหรับ
นกัเรียน
                                  2.1  ศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ  พุทธศักราช  2539  ในหลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  พุทธศักราช  2524  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)    จุดประสงคการเรียนรูวิชาภาษา
อังกฤษหลักระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของหลักสูตรภาษาอังกฤษโดยวิเคราะหทักษะการอานและ
จดุประสงคการเรียนรูรายวิชาการอานภาษาอังกฤษของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา    จังหวัดราชบุรี
                                  2.2 เขยีนจดุประสงคการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ  โดยนํ าจุดประสงค
การเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษหลักในทักษะอานของหลักสูตรภาษาอังกฤษและจุดประสงคการเรียนรู
รายวิชาการอานภาษาอังกฤษของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดราชบุรีมาวิเคราะหและ
สังเคราะหเปนจุดประสงคทักษะการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6
ของหมวดวิชาภาษาตางประเทศ  โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  จังหวัดราชบุรี
                                  2.3    ศึกษาหัวขอเรื่องท่ีจะกํ าหนดใหอานเพ่ือพัฒนาทักษะการอานเพ่ือความ
เขาใจ    โดยนํ ามาเปนหัวขอเรื่องในแบบสอบถามความตองการหัวขอเรื่องในการอานภาษาอังกฤษ
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หมายเลข   2    สํ าหรับนักเรียน   ซ่ึงสอดคลองเหมาะสมและสัมพันธกับจุดประสงคทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษ   การกํ าหนดหัวขอเรื่องผูวิจัยพิจารณากํ าหนดตามสาระเนื้อหาวิชาท่ีเรียนในหลักสูตร
มัธยมศึกษา   เพ่ือสามารถเช่ือมโยงเนื้อหาวิชาการในรายวิชาตางๆกับวิชาภาษาอังกฤษได  โดยแบง
ออกเปน  5  หัวขอใหญ     และแยกหัวขอใหญออกเปนหัวขอยอยอีกหัวขอละ  5  หัวขอยอย   รวม
ท้ังหมด  25   หัวขอเรื่องยอย    เหมือนกับแบบสอบถามความตองการหัวขอเรื่องในการอานภาษา
อังกฤษ  หมายเลข  1   สํ าหรับอาจารยผูสอน
                                  2.4     นํ าแบบสอบถามความตองการหัวขอเรื่องท่ีสรางขึ้นไปใหอาจารย
ผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษตรวจสอบความเหมาะสมของ     
หัวขอเรื่องวาเหมาะสมกับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี   6   หรือไม    และมีความสอดคลอง
และสัมพันธกับจุดประสงคการเรียนรูทักษะการอานภาษาอังกฤษหรือไม    และตรวจสอบความ
ถูกตองของรูปแบบภาษาและแกไขปรับปรุงใหเหมาะสมถูกตอง
                                  2.5  เพ่ือเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนเขามามีสวนรวมตามแนวการเรียน
การสอนแบบยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง  ผูวิจัยจึงสอบถามความตองการของนักเรียนวาตองการหรือ
สนใจจะเลือกเรียนหัวขอเรื่องใดบางในการอานภาษาอังกฤษ โดยนํ าแบบสอบถามความตองการ
หัวขอเรื่องท่ีตรวจสอบแกไขแลวไปสํ ารวจกับนักเรียน      เพ่ือเปนการใหไดหัวขอเรื่องอยางหลาก
หลายผูวจิัยจึงสํ ารวจความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
อํ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุร ี      ท่ีเรยีนวิชาภาษาอังกฤษจํ านวน  216  คน        ท้ังนี้นักเรียน
สามารถแสดงความคิดเห็นไดในสวนของขอเสนอแนะ     (ดูภาคผนวก   ก)
                                   2.6 นํ าขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามความตองการหัวขอเรื่องมาสรุปวิเคราะห
ค ํานวณคาสถิติความถ่ี   ค ํานวณทีละหัวขอเรื่องใหญ   หัวขอเรื่องใหญ  1  หัวขอจะมีหัวขอเรื่อง
ยอย  5  หัวขอเรื่อง    โดยใหหัวขอเรื่องยอยท่ีมีคาความถ่ีสูงสุดเปนหัวขอเรื่องท่ีไดรับความสนใจ
ตองการเรียนมากท่ีสุด    และหัวขอเรื่องยอยท่ีมีความถ่ีรองลงไปเปนหัวขอเรื่องท่ีไดรับความสนใจ
ตองการเรียนรองลงไปเชนนี้เรื่อยๆตามลํ าดับ    ซ่ึงผูวิจัยพิจารณาใหไดหัวขอเรื่องยอยจํ านวน   2
หัวขอเรื่องตามทัศนะของนักเรียนจากความถ่ีสูงสุด  2  อันดับแรกของหัวขอเรื่องยอยในแตละ
หัวขอเรื่องใหญ    จะไดหัวขอเรื่องรวมท้ังหมด  10  หัวขอเรื่อง  (ดูภาคผนวก   ก)
                 หลังจากสอบถามความตองการหัวขอเรื่องและไดขอมูลเรียบรอยแลว   ผูวิจัยไดหัวขอ
เรือ่งท้ังของอาจารยผูสอนภาษาอังกฤษและนักเรียนอยางละ 10   หัวขอเรื่องท่ีมีความถ่ีสูงสุด  10
อันดับแรก      ดังแสดงในตารางท่ี   2

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



72

ตารางท่ี   2   แสดงผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความตองการหัวขอเรื่องในการอาน
                     เนือ้เรื่องวิชาการอานภาษาอังกฤษ    หมายเลข   1  สํ าหรับอาจารยผูสอนและ
                     หมายเลข   2    สํ าหรับนักเรียน

หัวขอเร่ือง จ ํานวนผูสอน
ที่เลือก

จ ํานวน
นักเรียน
ที่เลือก

รวม คิดเปน
รอยละ

จัด
ลํ าดับที่

1.   วิทยาศาสตร
     1.1   เทคโนโลยี(วิทยาศาสตรประยุกต) 16 117 133 25.68 2
     1.2   วิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ 2 37 39 7.53 5
     1.3   วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขศึกษา 18 96 114 22.01 3
     1.4   พลังงานและการอนุรักษพลังงาน 9 48 57 11.00 4
     1.5   สิ่งแวดลอมและการอนุรักษสิ่งแวดลอม 41 134 175 33.78 1
2.   คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร
     2.1   การคํ านวณ 3 33 36 6.95 5
     2.2   สถิติประยุกต 16 101 117 22.59 2
     2.3   คณิตศาสตรประยุกต 5 48 53 10.23 4
     2.4   ความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 25 89 114 22.01 3
     2.5   ขอมูลจากอินเตอรเน็ต 37 161 198 38.22 1
3. สังคมศึกษา
     3.1   ภูมิศาสตร 14 57 71 13.71 4
     3.2   ประวัติศาสตร 13 126 139 26.83 2
     3.3   ศาสนา 5 33 38 7.34 5
     3.4   วัฒนธรรม  ประเพณี 36 132 168 32.43 1
     3.5    บุคคลสํ าคัญ 18 84 102 19.69 3
4. ภาษาศาสตรและวรรณคดี
     4.1    หลักภาษา 1 33 34 6.56 5
     4.2.   การใชภาษา 8 62 70 13.51 4
     4.3    ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 32 116 148 28.57 2
     4.4    เร่ืองสั้น  นิทาน 29 124 153 29.54 1
     4.5    บทประพันธ    โคลง   กลอน 16 97 113 21.82 3
5.พ้ืนฐานอาชีพ
     5.1    เกษตรกรรม 26 90 116 22.39 1
     5.2    คหกรรม 23 85 108 20.85 3
     5.3    อุตสาหกรรม 12 79 91 17.57 5
     5.4    ศิลปศึกษา 13 79 92 17.76 4
     5.5    ศิลปปฏิบัติ 12 99 111 21.43 2

รวม 430 2,160 2,590
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                 ผูวิจัยคัดเลือกความตองการหัวขอเรื่องของผูสอนรวมกับความตองการหัวขอเรื่องของ   
นกัเรยีน   โดยดูความเหมาะสมกับระดับช้ันของนักเรียน    ความสามารถของนักเรียน   จุดประสงค
การเรยีนรูทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6   ความเช่ือมโยงสัมพันธ
ทางวชิาการกับวิชาอ่ืนๆ  เปนตน  ขั้นสุดทายผูวิจัยคัดเลือกหัวขอเรื่องท่ีเหมาะสม    ดังท่ีไดกลาวมา
จ ํานวน  10   หัวขอเรื่อง  ดังตอไปนี้
                 1.    เทคโนโลยี   (วิทยาศาสตรประยุกต)
                 2.    วิทยาศาสตร  (ส่ิงแวดลอมและการอนุรักษส่ิงแวดลอม)
                 3.    สถิติศาสตรประยุกต
                 4.    ขอมูลจากอินเตอรเน็ต
                 5.    ประวัติศาสตร
                 6.   วัฒนธรรม  ประเพณี
                 7.    ภาษาเพ่ือการส่ือสาร
                 8.    เรื่องส้ัน   นิทาน
           9.    เกษตรกรรม
                10.   ศิลปปฏิบัติ

                 3.    การสรางส่ือการอาน
                 ในการสรางและพัฒนาส่ือการอานภาษาอังกฤษ    ผูวิจัยไดพัฒนาเครื่องมือประกอบส่ือ
การอานดังนี้คือ
                                  3.1    การสรางและพัฒนาโครงสรางกรอบเนื้อหา
                                  3.2   การสรางและพัฒนาบทเรียนแตละบท

                                  3.1     การสรางและพัฒนาโครงสรางกรอบเนื้อหา
                 การสรางกรอบเนื้อหาส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษโดยวิธีการเนนเนื้อหา(CBI)    
สํ าหรบัทักษะการอานภาษาอังกฤษ  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6   มีรายละเอียดการสรางดังนี้
                                                   3.1.1    ศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ   พุทธศักราช  2539    ใน
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย   พุทธศักราช   2524    (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  2533)   โดยศึกษา
จดุประสงคการเรียนรูของรายวิชาภาษาอังกฤษหลัก และรายละเอียดเนื้อหาหลักสูตรของภาษา
อังกฤษหลักระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  พุทธศักราช  2539
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                                                   3.1.2  ศึกษาจุดประสงคการเรียนรูรายวิชาทักษะการอานภาษา
อังกฤษของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา      จังหวัดราชบุร ี      ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้
                 1.   จับใจความสํ าคัญของขาวท่ีอานได
                 2.    บอกความหมายค ําศัพท    สํ านวนในขาว      บทคัดและบทความท่ีอานได

3. น ําความรูจากขาวและส่ิงพิมพท่ีไดอานมาประยุกตใชในชีวิตประจํ าวันได
4. อานบทคัดและบทความประเภทตางๆ  แลวบอกจุดมุงหมายและแสดงความคิดเห็น
       ได

                 5.    ตีความของขอความและสํ านวนจากเรื่องท่ีอานได
                 6.   บอกรายละเอียดของประกาศประเภทตางๆท่ีอานได

7. สรุปเรื่องจากหนังสือความรูท่ัวๆไปได
                 8.    เลาเรื่องและลํ าดับเหตุการณจากหนังสือท่ีใหความบันเทิงท้ังบทรอยแกวและ
                  รอยกรองได
                                                   3.1.3 จากจุดประสงคการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษหลักตาม
หลักสูตรภาษาอังกฤษ  พุทธศักราช  2539 ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 2524  (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2533)  และจุดประสงคการเรียนรูรายวิชาการอานภาษาอังกฤษของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
จงัหวดัราชบุร ี    ผูวิจัยซ่ึงเปนผูสอนวิชาภาษาอังกฤษของหมวดวิชาภาษาตางประเทศ    โรงเรียน
โพธาวฒันาเสน ี กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา   จังหวัดราชบุร ี  ไดสังเคราะหออกมาเปนจุดประสงค
การเรยีนรูของทักษะการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจดังไดกลาวไวแลว
 
                                  3.2     การสรางและพัฒนาบทเรียนแตละบท

                 ผูวิจัยไดด ําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
                                                   3.2.1  ศึกษาวิธีการสรางส่ือการสอน  ภาระงาน   กิจกรรมการเรียน
การสอนตามทฤษฎีของนูแนน  (Nunan   1995)
                                                   3.2.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับวิธีสอนภาษาอังกฤษ
โดยวธีิการเนนเนื้อหาจากบทความ   งานวิจัยตางๆ ในหนังสือ    วารสารทางวิชาการ  ขอมูลจาก
อินเตอรเน็ต  และคูมือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยม
ศึกษาตอนปลาย เลม  1   และเลม  2  ตามหลักสูตรภาษาอังกฤษ      พุทธศักราช  2539   ในหลัก
สูตรมัธยมศึกษาตอนตน      พุทธศักราช  2521   (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  2533)     และหลักสูตรมัธยม
ศึกษาตอนปลาย     พุทธศักราช  2524  (ฉบับปรับปรุง   พ.ศ.  2533)   ของกระทรวงศึกษาธิการ
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           จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการอาน     การสอนภาษาอังกฤษโดยวิธี
การเนนเนื้อหาและส่ือการสอนดังกลาวมาแลวนั้น   ผูวิจัยสรุปโดยรวมวาส่ือการอานภาษาอังกฤษ
โดยวธีิการเนนเนื้อหา   สํ าหรับเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษามัธยม
ศึกษาปท่ี  6  โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี     จังหวัดราชบุร ี  ท่ีผูวิจัยตองการสรางขึ้นนั้นจะใชแนวทาง
ท่ีไดจากการศึกษามา       ดังนี้
                 1. แนวทางการสรางส่ือผูวิจัยใชแนวทางการสรางส่ือของนูแนน (Nunan 1995)  โดย
มีองคประกอบของส่ือการสอนดังนี้
                                  1.1 ขอมูลทางภาษา  (Input)
                                  1.2 การเนนเนื้อหา    (Content Focus)
                                  1.3 การเนนภาษา   (Language Focus)
                                  1.4 ภาระงาน    (Task)
                                  1.5   แบบฝกหัด  (Exercise)
                 2. แนวทางในการเลือกเนื้อหาบทเรียนผูวิจัยใชแนวทางในการเลือกเนื้อหาของกรม
วชิาการ   กระทรวงศึกษาธิการ   และวิลเล่ียมส  (Williams   1993)  กลาวโดยรวมไดวา     ผูวิจัย
เลือกเนื้อหาบทเรียนโดยเลือกหัวเรื่อง (Topic)   ท่ีมีเนื้อหาสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูท่ีตั้ง
ไว     เนื้อหาสามารถบูรณาการเช่ือมโยงกับรายวิชาตางๆในหลักสูตรช้ันมัธยมศึกษาหรือน ําเนื้อหา
จากรายวิชาตางๆมาสอนทักษะทางภาษาอังกฤษ     เลือกใชเนื้อหาจากหนังสือเรียนของสํ านักพิมพ
ตางๆไดตามความเหมาะสม       ส่ือวัสดุจริงตางๆ         บทเรียนท่ีใชในชีวิตจริง  (Authentic texts)
หรอืบทเรียนท่ีจํ าลองจากบทเรียนท่ีใชในชีวิตจริง   (Simulated  authentic  texts)  เปนตน     ผูวิจัย
สรปุแนวทางการเลือกเนื้อหาในการสรางส่ือการอานไดดังนี้
                 1.   เลือกหัวเรื่อง(Topic)และเนื้อหาท่ีสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
                 2.   เลือกเนื้อหาท่ีตรงกับความตองการและความสนใจของผูเรียน
                 3.   เลือกเนื้อหาจากแหลงขอมูลหลายๆแหง
                 4.   เลือกประเภทของเนื้อหาท่ีมีความหลากหลาย
                 5.   เลือกเนื้อหาท่ีมีความสัมพันธกับวิชาตางๆ
                 6.   เลือกเนื้อหาท่ีมีวงค ําศัพทและไวยากรณท่ีเหมาะสมกับระดับของผูเรียน
                 7.   เลือกเนื้อหาท่ีมีความยากงายเหมาะกับระดับของผูเรียน
                 8.  เลือกเนือ้หาจากบทเรียนท่ีใชในชีวิตจริงหรือบทเรียนท่ีจํ าลองจากบทเรียนท่ีใชใน

      ชีวิตจริง
               3. แนวทางในการเลือกแหลงเรียนรูท่ีผูวิจัยสามารถนํ ามาใชประกอบการสรางส่ือ
การอาน    ผูวิจัยสามารถใชแนวทางของนักการศึกษาทุกทานท่ีไดกลาวถึงแลว   สามารถสรุปไดวา
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ผูวิจัยสามารถเลือกภาพยนตร    วีดิทัศน     ส่ือวัสดุจริง  ส่ิงตีพิมพตางๆ  คอมพิวเตอรหรือ
อินเตอรเน็ต   เปนตน   มาใชประกอบการสรางส่ือการอาน
                                                   3.2.3  นํ าหัวขอเรื่องท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม
ความตองการหัวขอเรื่องในการเรียนการอานภาษาอังกฤษท่ีผูวิจัยสรางขึ้นไดจํ านวน 10  หัวขอเรื่อง
ดงัไดกลาวไวแลว    มาคนควาเนื้อหาใหเหมาะสมกับจุดประสงคการเรียนรูโดยคนควาหาเนื้อหา
จากแหลงขอมูลตางๆ
                                                   3.2.4  วิเคราะหเนื้อหาจากแหลงขอมูลตาง ๆ  เชน  หนังสือ
หนังสือพิมพ  นิตยสาร   หนังสืออางอิง     แผนพับ   ใบปลิว  ปายโฆษณา  เปนตน  ใหเหมาะสม
กับหัวขอเรื่องท่ีวิเคราะหไดและจุดประสงคการเรียนรูทักษะการอานภาษาอังกฤษในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี  6
                                                   3.2.5  จัดทํ าตารางกํ าหนดเนื้อหาส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษ
(Table of The Supplementary Reading English Materials Specification)    ดังแสดงในตารางท่ี  3
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   ตารางท่ี   3      ตารางก ําหนดเนื้อหาส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษ  (Table of  The Supplementary Reading English Materials Specification)
Unit  Objective Topic Text  type  Activity Evaluation

1 To be able to identify the main idea,
topic and the details of the given
passage.

National Parks of Thailand Brochure
Reference Book

λ Eliciting background knowledge
-  Match pictures with names
λ Guessing the new story
-  Answer the questions
λVocabulary
-  Study the definitions
-  Complete the sentences
λContent
-  Read “National Parks of Thailand”
λ Study language focus
-  Word Building  /  Exercise
λ Reading the passage again
-  Study “main idea”  and  “detail”
-  Exercise
-  Fill in the table
-  Match the words and their meanings
-  Write the names of national parks of
Thailand
-  Discuss about the problems of pollution
in the national  parks

Test 10 items
(multiple choice)
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  ตารางท่ี   3  (ตอ)
Unit  Objective Topic Text  type  Activity      Evaluation

2 To be able to follow the instruction
and rearrange the information of the
passage and then answer the questions
about the given passage.

How to Make Greeting Cards Cards
Internet
Book

λ Eliciting background knowledge
-  Choose the suitable greeting expression
λ Guessing the new story
-   Answer the questions
λ Vocabulary
-   Match the words with the correct shapes
λ  Content
-  Read “How to Make Greeting Cards”
λ  Study language focus
-  Greeting Expression
-  Exercise
λ Reading the passage again
-  Cloze activity
-  Write the steps of making cards
-  Write the suitable greeting expressions
-  Design and make a new year card
-  Write the instruction of making your card

Test 10 items
(multiple choice)
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 ตารางท่ี   3   (ตอ)
Unit  Objective Topic Text  type  Activity Evaluation

3 To be able to interpret the
information of the given passages.

Leaving and Taking a Message Book λ Eliciting background knowledge
-  Match the sentences in column 1  with  2
λ Guessing the new story
-  Make a telephone dialogue
λ Vocabulary
-  Crossword Game
λ Content
-  Read “Message Pads”
λ Study language focus
-  Taking a Message and Leaving a Message
-  Exercise :  Complete dialogues A, B, C ,D
λ Reading the passage again
-  Match the messages with the dialogues
-  Write down the information from the dialogue in the
    message pad
-  Exercise  :   Choose the correct answers.
-  Read other messages and choose the correct  answers
-  Group work, write two dialogues from messages
-  Pair work ,  role play about taking and leaving  message

Test 10 items
(multiple choice)
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 ตารางท่ี   3   (ตอ)
Unit  Objective Topic Text  type  Activity Evaluation

4 To be able to draw conclusion after
reading the article from book,
newspaper, magazine, letter,
conversation etc.

Making Your Own Tray
Garden

Article
Newspaper

λ Eliciting background knowledge
-  Answer the questionnaire
λ Guessing the new story
-  Answer the questions
λ Vocabulary
-  Label the picture
λ Content
-  Read “Making Your Own Tray Garden”
λ Study language focus
-  ‘Can’ and ‘should’
-  Complete the sentences
λ Reading the passage again
-  Complete the passage
-  Which information is the scenery style tray garden or
    the jug style tray garden or both ?
-  Choose the best summary
-  Draw a picture of tray garden
-  Comment your friends’ works
-  Make a real tray garden

Test 10 items
(multiple choice)
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 ตารางท่ี   3   (ตอ)
Unit  Objective Topic Text  type  Activity Evaluation

5 To be able to identify the
information and the author’s
purpose after reading the story,
fables, tales telling etc.

Fables Fable
Book

λ Eliciting background knowledge
-  Make the titles of Aesop’s fables
λ Guessing the new story
-  Answer the questions
λ Vocabulary
-  Match the words with the pictures
λ Content
-  Read “The Old Lady and Her Maids”
λ Study language focus
-  Study  “Story Grammar” and  Example
-  Find the author’s  purpose
λ Reading the passage again
-  Categorize the fable “The Old Lady and Her Maids”
-  Answer the questions
-  Read another Aesop’s fable  /  Answer the questions
-  Picture sequence  :  Rearrange the pictures into the
correct order
-  Match ‘titles’ with ‘morals’
-  Make a big book
-  Create a story from pictures

Test 10 items
(multiple choice)
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 ตารางท่ี   3   (ตอ)
Unit  Objective Topic Text  type  Activity Evaluation

6 To be able to identify cause and
effect relationships of the passage.

Thai  History Reference
Book
Book
Article
Magazine

λ Eliciting background knowledge
-  Classify the names of the kings into the correct periods
λ Guessing the story
-  Answer the questions
λ Vocabulary
-   Study the definitions of the words and complete the
    puzzle
λ Content
-   Read “During the Early of Rattanakosin Period”
λ Study language focus
-   Review Past Simple Tense  &  Exercise
-  Look for and underline the past simple verbs in the
   passage
-  Cause and effect relationship
-  Exercise
λ Reading the passage again
-   Look for the causes and the effects
-  Tell which clause is cause and which clause is effect
-  Display one of Thai historical events on the  bulletin
   board

Test 10 items
(multiple choice)

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ตารางท่ี   3   (ตอ)                                                                                                                                                                                                                                                               
Unit  Objective Topic Text  type  Activity Evaluation

7 To be able to identify fact and
opinion relationships of the
passage.

The internet Newspaper
Book
Internet

λ Eliciting background knowledge
-  Read the questionnaire and tick( 3) Yes or No columns
λ Guessing the new story
-  Guess what is each web site about ?
-  Answer the questions
λ Vocabulary
-  Vocabulary about Internet
λ Content
-  Read “Finding a Hobby on the Internet”
λ Study language focus
-  A Bit of  Internet
-  Exercise
-  Study facts and opinions
-  Exercise :  what are facts and what are opinions ?
λ Reading the passage again
-  Tell facts and opinions from the passage
-  Read the advertisement from the Internet
-  Search a story from the Internet

Test 10 items
(multiple choice)

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ตารางท่ี   3   (ตอ)
Unit  Objective Topic Text  type  Activity Evaluation

8 To be able to identify the
comparison and contrast
relationships of the given passage.

Microwave  Ovens Book
Article

λ Eliciting background knowledge
-  Brainstorming  :  Making a list of foods
λ Guessing the new story
-  Answer the questions
λ Vocabulary
-  Match the words with the definitions
λ Content
-  Read “Microwave Ovens”
λ Study language focus
-  Revision of prepositions
-  Exercise  :  Replace the symbols with the correct
   prepositions
λ Reading the passage again
-  Fill out the comparative map
-  Exercise  :  True or false
-  Tell the similarity and the contrast of  the food that
   cooked from the microwave oven and the ordinary oven
-  Separate the things into old style column and  new
   technology column
-  Discussion in groups

Test 10 items
(multiple choice)

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ตารางท่ี   3   (ตอ)
Unit  Objective Topic Text  type  Activity Evaluation

9 To be able to use graphic sources
to get information.

Graphs Book λ Eliciting background knowledge
-  Choose the fractions that have the same value
λ Guessing the new story
-  Answer the questions
λ Vocabulary
-  Study some vocabulary
λ Content
-  Read  “Graphs”
λ Study language focus
-  Study the forms of the graphs
-  Exercise  :  What is each kind of graphs called ?
λ Reading the passage again
-  Complete the sentences
-  Make a bar graph
-  Make a circle graph
-  Survey trees around our school
-  Make any kinds of graphs by using the given data

Test 10 items
(multiple choice)

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ตารางท่ี   3   (ตอ)
Unit  Objective Topic Text  type  Activity Evaluation
10 To be able to transfer the

information into other text types.
Attractive Places and Culture
in Thailand

Brochure
Book

λ Eliciting background knowledge
-  Match provinces with pictures
λ Guessing the new story
-  Answer the questions
λ Vocabulary
-  Guess the meanings of the words
λ Content
-  Read  “Variety of Attractions and Culture”
λ Study language focus
-  Study suffix ‘_ern’
-  Exercise  :  Complete the sentences
λ Reading the passage again
-  Transfer the information from the passage by filling in
    the chart
-   Identify what province it is
-  Transfer the descriptions into the table
-  Jigsaw reading
-  Project work

Test 10 items
(multiple choice)
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                                                   3.2.6 น ําขอมูลท่ีไดจากตารางก ําหนดเนื้อหาส่ือเสริมการอานภาษา
อังกฤษมาทํ าการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา      ซ่ึงผูวิจัยไดด ําเนินการสรางแบบสอบถาม
ผูเช่ียวชาญ (ดูภาคผนวก ข)    ผูเช่ียวชาญคือครูผูสอนท่ีมีประสบการณในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ในระดบัช้ันมัธยมศึกษาจ ํานวน   5   ทาน          ผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงของหัวขอเรื่อง
และเนื้อหาท่ีน ํามาสรางบทเรียนของส่ือเสริมการอาน     หัวขอเรื่องและเนื้อหาท่ีกํ าหนดในตาราง
ก ําหนดเนื้อหาส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษนั้นสอดคลองกับการสํ ารวจหัวขอเรื่อง  คุณลักษณะของ
การอานภาษาอังกฤษและจุดประสงคการเรียนรูของรายวิชาการอานภาษาอังกฤษ    โดยใชสูตร

IOC     =       ∑  R
                                                  N

เม่ือ        IOC    แทน       ดชันีความสอดคลอง
                 R      แทน       คะแนนความเห็นของผูเช่ียวชาญ

                               N      แทน       จํ านวนผูเช่ียวชาญ
ใหคาระดับความคิดเห็นเปน  -1, 0, 1   มีความหมายดังนี้

-1   หมายถึง   ไมคิดวาเปนเนื้อหาทักษะอานในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี   6
0     หมายถึง   ไมแนใจวาเปนเนื้อหาทักษะอานในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี   6
1 หมายถึง    แนใจวาเปนเนื้อหาทักษะอานในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี   6

                                                   3.2.7    พิจารณาผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองของแตละ
หัวขอ(ดภูาคผนวก  ค) โดยพิจารณาเลือกหัวขอท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.5  หรือมากกวา
0.5  ขึ้นไป  และปรับปรุงหัวขอเรื่องท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองตํ่ ากวา  0.5  และปรับปรุงตาม
คํ าแนะนํ าของผูเช่ียวชาญในการเขียนจุดประสงคการอานใหครอบคลุมและตัวสะกดท่ีเขียนผิดให    
แกไขใหถูกตอง นํ าตารางก ําหนดเนื้อหาส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษท่ีคํ านวณคาดัชนีความ
สอดคลองและปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวมาดํ าเนินการสรางส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษตอไป
                                                   3.2.8 ดํ าเนินการสรางส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษในลักษณะ
ของเอกสารประกอบการสอนตามตารางกํ าหนดเนื้อหาส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษจํ านวน        
10 บทเรียน จัดทํ าส่ือเสริมการสอนอานภาษาอังกฤษแตละบทเรียนตามแนวการสอนโดยวิธีการ
เนนเนือ้หาและเนนการเรียนการสอนแบบยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง จัดทํ ากิจกรรมการเรียน
การสอน  ภาระงาน  แบบฝกหัดใหสอดคลองกับเนื้อหารายละเอียดของส่ือการอานภาษาอังกฤษ
แตละบท     ผูวิจัยใชแนวการสรางส่ือการสอนของนูแนน ( Nunan  1995)    ซ่ึงมีองคประกอบดังนี้
                 1.   ขอมูลทางภาษา  (Input)     คือเนื้อหา (Content)  ท่ีนํ ามาใชเปนบทเรียน
                 2.   การเนนเนื้อหา  (Content Focus) คอืการนํ าเสนอค ําศัพท   สํ านวนท่ีมีอยูในเนื้อหา
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                 3.   การเนนภาษา  (Language Focus)  คอืการนํ าเสนอไวยากรณท่ีมีอยูในเนื้อหา
                 4.   ภาระงาน  (Task)  คอืงานท่ีทํ าใหผูเรียนเกิดความเขาใจในภาษาและเนื้อหาวิชา
                 5.  แบบฝกหัด  (Exercise)  คอืงานท่ีทํ าใหผูเรียนมีโอกาสใชความรูทางภาษาอังกฤษท่ีได
                เรียนมา
                 รปูแบบของบทเรียนอยูในลักษณะของเอกสารประกอบการสอน (ดูภาคผนวก ง)  แตละ
บทเรียนมีรายละเอียดดังนี้
                 1.   หัวขอเรื่อง  (Topic)  ท่ีเช่ือมโยงสัมพันธกับวิชาตางๆท่ีวิเคราะหไดแลว
                 2.   จุดประสงคการเรียนรู  (Learning Objective)
                 3.   เนื้อหา (Content)  ท่ีคดัเลือกจากแหลงขอมูลตางๆ
                 4.   ค ําศัพท (Vocabulary)  จากเนื้อหา
                 5.   ไวยากรณ  (Grammar)  ท่ีปรากฏอยูในเนื้อหา
                 6.   ภาระงาน  (Task)
                 7.   แบบฝกหัด  (Exercise)
                 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นผูวิจัยไดพิจารณาจากแนวคิดของบรินตันและ  
โฮลเทน  (Brinton   and  Holten  1997)   ในการวางกรอบโครงสรางบทเรียนภาษาอังกฤษโดยใช
แนวการสอนภาษาโดยการเนนเนื้อหา  ซ่ึงมี  3   ขั้นตอน  คือ   ขั้น  Into  ,   Through   และ  Beyond
จะเห็นวามีลักษณะคลายกับขั้นการสอน Pre-reading  ,  While-reading    และ  Post-reading  ผูวิจัย
จงึเลือกใชกิจกรรมการเรียนการสอน  Pre-reading  ,  While-reading    และ   Post-reading  เปน
ขัน้ตอนในส่ือการอานท่ีผูวิจัยสรางขึ้น  เนื่องจากนักเรียนมีความคุนเคยกับกิจกรรมการเรียน
การสอนในลักษณะนี้อยูแลว  ส่ือเสริมการอานท่ีผูวิจัยสรางขึ้นมีการดํ าเนินการสอนตามลํ าดับ
ขัน้ตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังตอไปนี้
                 1.   กิจกรรมกอนการอาน   (Pre-reading Activity)
                 เปนการสรางแรงจูงใจและความสนใจใหแกนักเรียนในการเริ่มเรียนเนื้อหาใหม          
กจิกรรมการเรียนการสอนในขั้นนี้ไดแก
                                  1.1   การกระตุนความรูเดิมของนักเรียน   การคาดเดาเนื้อเรื่องใหม
                                  1.2   ใหเดาความหมายของค ําศัพทในบทเรียน      นักเรียนสามารถเดาค ําศัพท
ไดจากหัวขอเรื่อง   รูปภาพ  บริบทหรือคํ าอธิบายของผูสอน
                 2.    กิจกรรมระหวางการอาน  (While-reading Activity)
                 เปนกจิกรรมท่ีทํ าใหนักเรียนเกิดการเรียนรูเนื้อหาสาระจากเนื้อเรื่องท่ีอาน   ไดรับความรู
ใหมๆ      กิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นนี้ไดแก
                                  2.1   อานเนื้อเรื่องเปนรายบุคคล   คูหรือกลุมเล็ก
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                                  2.2      ตอบค ําถาม   ลํ าดับเนื้อเรื่อง  จับคูค ําศัพทหรือประโยค    เติมคํ าหรือ
ขอความใหสมบูรณ   เขียนแผนภูมิโยงความสัมพันธของเรื่อง
                                  2.3     สรุปเนื้อเรื่อง
                 3.   กิจกรรมหลังการอาน  (Post-reading Activity)
                 เปนกิจกรรมท่ีนักเรียนตองใชความรูท่ีไดจากการอานเนื้อเรื่องเพ่ือแสดงความเขาใจใน
การอานของนักเรียน     กิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นนี้ไดแก
                                  3.1  อภิปราย  ซักถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง
                                  3.2   แสดงละคร  บทบาทสมมติ
                                  3.3   พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีอาน
                                  3.4   เขียนเรื่องสรุปหรือเขียนเรื่องเลียนแบบเรื่องท่ีไดอานแลว
                                  3.5   อานเนื้อเรื่องอ่ืนๆในแนวเรื่องท่ีอานในบทเรียนเพ่ิมเติม
                                  3.6   ทํ ากจิกรรมโครงงานท่ีสัมพันธกับเนื้อเรื่องท่ีอานในบทเรียน
                                                   3.2.9    นํ าส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษท่ีสรางขึ้นเรียบรอยแลว
ท้ัง  10  บทเรียน ใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธจ ํานวน  3  ทานและผูเช่ียวชาญทางดานการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษจํ านวน 3 ทานตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา    ความสอดคลองกับ
จดุประสงคการเรียนรู  ความยากงายและความถูกตองเหมาะสมของภาษา  เพ่ือน ํามาปรับปรุงแกไข
กอนนํ าไปทดลองใช
                                                   3.2.10     น ําส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษโดยวิธีการเนนเนื้อหาท่ี
สรางขึ้นท้ัง   10   บทเรียนไปทดลองใชเพ่ือหาประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีก ําหนดไวคือ   75/75
กลาวคือ  75   ตัวแรก   หมายถึงผลเฉล่ียของคะแนนรวมท่ีไดจากการทํ าแบบทดสอบทายบททุกบท
ในระหวางเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยางไดถูกตองรอยละ   75      สวน   75   ตัวหลัง   หมายถึง
ผลเฉล่ียของคะแนนรวมของกลุมตัวอยางท่ีไดจากการทดสอบหลังเรียนโดยใชส่ือเสริมการอาน
ภาษาอังกฤษท่ีสรางขึ้นได       ถูกตองรอยละ   75      (ชัยยงค   พรหมวงศ และ คณะ 2520  :  135)
                 ผูวิจัยดํ าเนินการหาประสิทธิภาพของส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษโดยวิธีการเนน     
เนื้อหาตามขั้นตอน     ดังตอไปนี้
                 1. ขัน้ทดลองในรายบุคคล (One-to-One Testing) ทดลองกับนักเรียนท่ีกํ าลังศึกษาใน
ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  จังหวัดราชบุร ี ภาคเรียนท่ี  1      ปการศึกษา
2545     และไมใชกลุมตัวอยางจ ํานวน  1  คน  โดยใหนักเรียนทํ าแบบทดสอบวัดความสามารถทาง
การอานกอนการเรียน (Pre-test)    จากนัน้ทดลองใหนักเรียนศึกษาเนื้อหาและทํ าแบบฝกหัดของ
ส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษจนครบ  10 บทและใหนักเรียนทํ าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอ
ส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษทายบทของแตละบท       นักเรียนจึงทํ าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมี
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ตอส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษรวม 10 ครัง้  เนื่องจากการทดลองในรายบุคคลครั้งนี้มีจุดประสงค
เพ่ือปรับปรุงแกไขส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษใหมีความเหมาะสมกอนท่ีจะนํ าไปใชในภาค
สนาม ดงันัน้ขณะทํ าการทดลองผูวิจัยจึงใหคํ าแนะนํ าหรืออธิบายขั้นตอนท่ีนักเรียนไมเขาใจ เม่ือ
เสร็จส้ินการทดลองในรายบุคคลใหนักเรียนทํ าแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอานหลัง   
การเรียน (Post-test)  จากนัน้น ําคะแนนท่ีไดจากการทํ าแบบฝกหัดและจากการทํ าแบบทดสอบวัด
ความสามารถทางการอานหลังเรียน   มาคํ านวณหาประสิทธิภาพของส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษ
ท้ัง  10  บท  ตามเกณฑ  75/75 เพ่ือแกไขปรับปรุงใหเหมาะสมและน ําไปใชในการทดลองขั้นตอไป
                 2.   ขั้นทดลองกลุมเล็ก (Small Group Testing)  ทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6
โรงเรยีนโพธาวัฒนาเสนี  จังหวัดราชบุร ี ในภาคเรียนท่ี  1   ปการศึกษา  2545  ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง
จ ํานวน   10   คน  โดยใหนักเรียนทํ าแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษกอน
การเรียน (Pre-test) ตอจากนั้นจึงใหนักเรียนกลุมเล็กนี้ศึกษาเนื้อหา ทํ าแบบฝกหัดและแบบทดสอบ
ของส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษจนครบ  10  บทและใหนักเรียนทํ าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมี
ตอส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษทายบทของแตละบท     นักเรียนจึงทํ าแบบสอบถามความคิดเห็น
ท่ีมีตอส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษรวม  10  ครั้ง   และทํ าแบบทดสอบวัดความสามารถทาง
การอานหลังการเรียน    (Post-test)   จากนัน้น ําคะแนนท่ีไดจากการทํ าแบบทดสอบทายบทและจาก
การทํ าแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษหลังการเรียนมาคํ านวณหาประสิทธิ
ภาพของส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษท้ัง  10  บท     ตามเกณฑ   75/75    และแกไขปรับปรุงส่ือ
เสรมิการอานภาษาอังกฤษใหเหมาะสม     และนํ าไปใชในการทดลองขั้นตอไป
                 ในขัน้การทดลองรายบุคคลและการทดลองกลุมเล็ก    นอกจากจะใหนักเรียนทํ า
แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษท่ีผูวิจัยสรางขึ้นแลว   ผูวิจัยยังทํ า
การสัมภาษณนักเรียนทุกคนถึงความยากงายของส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษ  ความเหมาะสมของ
เนือ้หา  เวลา  และกิจกรรมตางๆในบทเรียน   ตลอดจนรับฟงความคิดเห็น   ขอเสนอแนะของ
นกัเรยีนเพ่ือนํ ามาปรับปรุงส่ือเสริมการอานใหเหมาะสม   โดยนักเรียนไดใหขอเสนอแนะวา
เนือ้เรือ่งท่ีมีความยาวมาก     ผูสอนควรใหเวลามากขึ้นและกิจกรรมขั้น Post-reading  ท่ีใชเวลาใน
การทํ ามากควรใหนักเรียนนํ าไปทํ าเปนการบาน
                                                   3.2.11   นํ าส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษท้ัง   10   บทเรียนท่ีผาน
การทดลองรายบุคคลและการทดลองกลุมเล็กไปใชกับกลุมตัวอยาง  ซ่ึงเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี  6/5   จ ํานวน  40  คน   ของโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  จังหวัดราชบุร ี   ท่ีเรียนแผนการเรียน
ภาษาฝรัง่เศส - สังคมศึกษา  ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา  2545 ในการทดลองภาคสนาม (Field Trial)  
โดยใชแบบแผนการทดลองเปนการวิจัยเชิงทดลอง  (Experimental  Design)       ใชรูปแบบ   One-
Group-Pretest-Posttest Design   (บํ ารุง  โตรัตน 2534 : 29-31)   ซ่ึงมี  รูปแบบดังนี้
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       ทดสอบกอนเรียน             ทดลอง      ทดสอบหลังเรียน

      T1     X      T2

T1  แทน   การทดสอบกอนการใชส่ือเสริมการอาน
X   แทน   การใชส่ือเสริมการอาน
T2  แทน   การทดสอบหลังการใชส่ือเสริมการอาน
คอืมีการทดสอบกอนและหลังการใชส่ือเสริมการอานท่ีผูวิจัยสรางขึ้น

ขัน้ตอนการทดลองภาคสนาม โดยผูวิจัยดํ าเนินการทดลองดวยตนเองตามขั้นตอนดังนี้
                 1.  ขั้นทดสอบกอนเรียน  (Pre-test) กอนจะทดลองใชส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษให
นกัเรยีนกลุมตัวอยางจํ านวน  40  คน   ทํ าแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอานกอนการเรียน
                 2.   ขัน้การใชส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษ   ทํ าการสอนนักเรียนกลุมตัวอยางโดยใชส่ือ
เสรมิการอานภาษาอังกฤษโดยวิธีการเนนเนื้อหาท่ีผูวิจัยสรางขึ้น  จ ํานวน  10  บทเรียน   เปนเวลา
10  สัปดาห   สัปดาหละ  1  บทเรียน  จํ านวน   2  คาบตอสัปดาห    รวมเปน  20  คาบ    ในภาค
เรยีนท่ี  1    ปการศึกษา  2545   โดยผูสอนแจงจุดประสงคพรอมท้ังอธิบายขั้นตอนและเนื้อหาของ
ส่ือเสรมิการอาน  หลังจากทํ าการสอนโดยใชส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษแลวใหนักเรียนไดศึกษา
เนือ้หา  ทํ ากิจกรรมและทํ าแบบฝกหัดของส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษท่ีกํ าหนดไวในแตละ
บทเรยีน     จากนั้นใหนักเรียนทํ าแบบทดสอบทายบทของแตละบท   ผูสอนตรวจแบบทดสอบและ
จดบันทึกคะแนนแบบทดสอบทายบททุกครั้ง   นอกจากนี้ใหนักเรียนทํ าแบบสอบถามความคิดเห็น
ท่ีมีตอเนื้อหาวิชา    กิจกรรมและแบบฝกหัดของส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษ    เพ่ือศึกษาความ
คดิเห็นของนักเรียนท่ีมีตอส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษนี้แตละบทจนครบ  10  บทเรียน
                 3.     ขั้นทดสอบหลังเรียน  (Post-test)   เม่ือทํ าการเรียนการสอนโดยใชส่ือเสริมการอาน
ภาษาอังกฤษครบท้ัง 10 บทเรยีนแลว     ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทํ าแบบทดสอบวัดความสามารถ
ทางการอานหลังเรียน    ซ่ึงเปนแบบทดสอบฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบกอนเรียน

                 4.    แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
                 แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอนและหลังเรียนเปนแบบ
ทดสอบชุดเดียวกัน  จํ านวน  1  ฉบับ   มี  50  ขอ   โดยดํ าเนินการสรางตามขั้นตอนตอไปนี้
                                  4.1  ศึกษาแนวทางการสรางแบบทดสอบจากหนังสือเทคนิคการสรางขอสอบ
ภาษาอังกฤษของ  ดร. อัจฉรา   วงศโสธร  (2529)     เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา   466 414
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การทดสอบและการประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษ   (English Language Testing and Evaluation)
(2542)   และหนังสือตางๆ ท่ีเกี่ยวของ
                                  4.2  ก ําหนดจุดประสงคการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี  6
                                  4.3     กํ าหนดหัวขอและเนื้อหาท่ีจะนํ ามาสรางเปนแบบทดสอบ
                                  4.4     สรางตารางก ําหนดเนื้อหาแบบทดสอบ   (Table of Test Specifications)
(ดภูาคผนวก   จ)   ใหครอบคลุมตามจุดประสงคท่ีก ําหนดไว
                                  4.5    นํ าตารางก ําหนดเนื้อหาแบบทดสอบไปใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
และอาจารยผูเช่ียวชาญทางการสอนภาษาอังกฤษผูซ่ึงมีประสบการณในการสอนภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษาและผู  เ ช่ียวชาญชาวต างประเทศตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา                   
(ดภูาคผนวก   ฉ)     แลวนํ าขอเสนอแนะตางๆมาปรับปรุงแกไขตารางก ําหนดเนื้อหาแบบทดสอบ
ใหเหมาะสม
                                  4.6   สรางแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอานเปนปรนัยแบบเลือกตอบ
4   ตัวเลือก    ตอบถูกได   1   คะแนน   ตอบผิดได   0    คะแนน  จ ํานวน  70  ขอ   โดยยึด
จดุประสงคการเรียนรูการอานภาษาอังกฤษ    ใชเวลาในการทํ าแบบทดสอบ     90    นาที
                                  4.7 นํ าแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอานท่ีสรางขึ้นไปใหอาจารยท่ี
ปรกึษาวทิยานิพนธและผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา    โดยใชแบบประเมินความ
เท่ียงตรงตามเนื้อหาของแบบทดสอบ   วัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ     และหาคาดัชนี
ความสอดคลองจากแบบประเมินความเท่ียงตรงตามเนื้อหา  (ดูภาคผนวก  ฉ)    จากนั้นนํ ามา
ปรับปรุงแกไข
                                  4.8 นํ าแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอานท่ีปรับปรุงแกไขเรียบรอย
แลวไปใหเจาของภาษาตรวจสอบความถูกตองของภาษา
                                  4.9    นํ าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองครั้งท่ี 1  โดยทดลองใช
กบันกัเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนราชินีบูรณะ  จังหวัดนครปฐม ซ่ึงไมใชกลุมตัวอยาง
จ ํานวน  1  หองเรียนเปนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส - สังคมศึกษาเชนเดียวกับกลุมตัวอยางจํ านวน
40  คน    เพ่ือหาคุณภาพของแบบทดสอบ
                                  4.10     นํ ากระดาษคํ าตอบมาตรวจใหคะแนน    แลวนํ าคะแนนมาวิเคราะห
เพ่ือหาคาความยากงาย  คาอํ านาจจ ําแนก   โดยใชสูตรของ  Hopkins  and Antes  (Hopkins and
Antes  1985  p.249   อางถึงใน  ลวน   สายยศ  และอังคณา  สายยศ )      ขอสอบท่ีมีคาความยากงาย
ระหวาง 0.20-0.80   คาอํ านาจจํ าแนกตั้งแต   0.20  ขึ้นไปถือวาเปนขอสอบท่ีใชได (ดูภาคผนวก ช)
คดัเลือกแบบทดสอบท่ีวิเคราะหแลวเปนไปตามขอกํ าหนดใหเหลือ   50   ขอ   (ดูภาคผนวก  ซ)
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                                  4.11    นํ าขอสอบท่ีวิเคราะหแลวจ ํานวน 50  ขอ  ไปทดลองใชเพ่ือหาคุณภาพ
ของแบบทดสอบครั้งท่ี  2   กบันกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  โรงเรียนโพธาวัฒนาเสน ี  อํ าเภอ
โพธาราม   จังหวัดราชบุร ี  ซ่ึงไมใชกลุมตัวอยาง   จํ านวน  1  หองเรียน  จํ านวนนักเรียน   30    คน
ใชเวลาในการทํ าแบบทดสอบ   60  นาที
                                  4.12 น ํากระดาษคํ าตอบมาตรวจใหคะแนนเพ่ือค ํานวณหาคาความเช่ือม่ันของ
แบบทดสอบโดยใชสูตร   KR  20   ของคูเดอร   ริชารดสัน  (Kuder  and  Richardson , อางถึงใน
บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ์ิ  2535 : 172)    ไดคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบท้ังฉบับเทากับ   0.82
                                  4.13 แบบทดสอบท่ีวิเคราะหและปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวจํ านวน 50  ขอ
นี ้   เปนแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษท่ีนํ าไปใชทดลองในขั้นภาคสนาม
ตอไป    โดยกํ าหนดเวลาท่ีนักเรียนทดสอบแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
ฉบับนี้เปนเวลา   60   นาที

                 5. แบบสอบถามความคิดเห็น
                 แบบสอบถามความคิดเห็นตอเนื้อหา  กิจกรรมและแบบฝกหัดของส่ือเสริมการอาน
ภาษาอังกฤษท่ีผูวิจัยสรางขึ้น     มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  ตามแนวคิด
ของลิเคอรท (Likert)     โดยมีขั้นตอนการสรางและการพัฒนาดังนี้
                                  5.1  ศึกษาวิธีสรางแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราสวนประมาณคาของ
ลิเคอรท  (Likert  Scale)  จากเอกสารประกอบการเรียนรายวิชา  464 460  วิธีการวิจัยทางพฤติกรรม
ศาสตรและสังคมศาสตร  (Research  Methodology  in  Behavioral  and  Social  Sciences)   (2541)
                                  5.2 สรางขอความท่ีแสดงความคิดเห็นตอส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษดาน
รปูแบบในเรื่องความเหมาะสมของตัวอักษร  รูปภาพประกอบและการน ําเสนอกิจกรรมแตละ
ขัน้ตอน   ดานเนื้อหาในเรื่องความเหมาะสมของระดับความยากงายกับระดับช้ันเรียน    และความ
เหมาะสมของปริมาณเนื้อหากับเวลาเรียน     ดานกิจกรรมการเรียนการสอน    ในเรื่องความ
เหมาะสมของขั้นตอนกิจกรรมไดแก    ขั้นกอนการอาน    ขั้นระหวางการอาน    ขั้นหลังการอาน
ภาระงานและแบบฝกหัดการอานจํ านวน  15  ขอ  โดยใหเลือก  5  ระดับคือเห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวย    ไมแนใจ    ไมเห็นดวย     ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
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                 การก ําหนดคาระดับของขอความในแบบสอบถาม  ผูวิจัยใชเกณฑของ ลิเคอรท (Likert)
มีการกํ าหนดคาระดับดังนี้

เห็นดวยอยางยิ่ง ใหคาระดับเทากับ 5
เห็นดวย        ใหคาระดับเทากับ 4
ไมแนใจ  ใหคาระดับเทากับ 3
ไมเห็นดวย  ใหคาระดับเทากับ 2
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง             ใหคาระดับเทากับ 1

                                  5.3 น ําขอความท่ีสรางขึ้นไปใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความ
เหมาะสมของขอความและรูปแบบภาษา
                                  5.4  น ําแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีผานการตรวจแกไขแลว (ดูภาคผนวก ฌ)
ไปทดลองใชกับนักเรียนท่ีทดลองใชส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษท่ีสรางขึ้นในขั้นการทดลอง  
รายบุคคลและขั้นการทดลองกลุมเล็กจํ านวน 10 คน  โดยใหนักเรียนทํ าแบบสอบถามความคิดเห็น
หลังการทํ าส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษครบท้ัง  10  บท
                                  5.5นํ าผลการทดลองใชแบบสอบถามความคิดเห็นในขั้นการทดลอง          
รายบุคคลและกลุมเล็กมาวิเคราะหหาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามความคิดเห็นท้ังฉบับ  โดย
ใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา  (α  Coefficient)   ของครอนบาค  (Cronbach) ( พิมพา  สุวรรณฤทธ์ิ  :
172-173 )     ไดคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามเทากับ   0.86
                                  5.6 นํ าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีไดหาคาความเช่ือม่ันและปรับปรุงแกไข
แลวน ําไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยางในขั้นทดลองภาคสนาม   โดยใหนักเรียนทํ าแบบสอบถาม
ความคดิเห็นเปนรายบทหลังจากท่ีไดทํ าแบบฝกหัดจากส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษเม่ือเรียนจบ 1
บทเรยีน     ดังนั้นนักเรียนจะตองทํ าแบบสอบถามความคิดเห็นจ ํานวน   10  ครั้งเม่ือส้ินสุดการ
ทดลอง   ท้ังนี้เพ่ือจะไดน ําผลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนกลุมตัวอยางในแตละครั้ง
ไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษในบทเรียนบทตอไป

การเก็บรวบรวมขอมูล
                 ผูวจิยัด ําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล   โดยวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดํ าเนินตามแบบแผน
การของการทดลองคือ
                 1.   ใหนกัเรียนกลุมตัวอยางซ่ึงเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6   จํ านวน  40  คน   ของ
โรงเรยีนโพธาวัฒนาเสนี           จังหวัดราชบุร ี       ท่ีเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส - สังคมศึกษา
ภาคเรียนท่ี  1       ปการศึกษา  2545        ทํ าแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ
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กอนเรยีน  แลวตรวจใหคะแนนและบันทึกคะแนนของนักเรียนแตละคน     เพ่ือวัดความสามารถ
พ้ืนฐานในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน
                 2.  ด ําเนินการสอนนักเรียนกลุมตัวอยางโดยใชส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษท่ีสรางขึ้น
ท้ังหมด 10  บทเรียน   เปนเวลา  10  สัปดาหๆ ละ  2  คาบเรียน   เม่ือเรียนจบแตละบทใหนักเรียน
ทํ าแบบทดสอบทายบท    แลวตรวจใหคะแนน   จดบันทึกคะแนนของนักเรียนแตละคนเพ่ือนํ าไป
วิเคราะหหาประสิทธิภาพ
                 3.     เม่ือทํ าแบบทดสอบทายบทเสร็จแลว   ใหนักเรียนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม
ความคิดเห็นท่ีมีตอส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษเปนรายบท    คือเม่ือเรียนส่ือเสริมการอานภาษา
อังกฤษจบ  1   บทเรียนจึงตอบแบบสอบถามความคิดเห็น   1  ครั้ง    เม่ือส้ินสุดการทดลองนักเรียน
จะตองตอบแบบสอบถามความคิดเห็นท้ังส้ิน  10  ครั้ง    แลวนํ ามาวิเคราะหผลเพ่ือเปนแนวทางใน
การพัฒนาและปรับปรุงส่ือการสอนในโอกาสตอไป
                 4.  เม่ือทํ าการเรียนการสอนจนครบท้ัง  10   บทเรียน  ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทํ า
แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษหลังการเรียน     เพ่ือวัดความสามารถใน
การอานภาษาอังกฤษ      หลังจากไดทดลองใชส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษท่ีผูวิจัยสรางขึ้นครบ
ท้ัง 10 บทแลว  จึงตรวจใหคะแนนเพ่ือน ําไปหาประสิทธิภาพของส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษ
และเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอนและหลังการใชส่ือเสริมการอาน
                 หลังจากนั้นผูวิจัยนํ าผลการทดสอบและการตอบแบบสอบถามของนักเรียนทุกคนท่ีทํ า    
การตรวจและบันทึกคะแนนแลว    มาทํ าการวิเคราะหขอมูล   คะแนนของนักเรียนมี  4   สวน  ดังนี้
                 1.    คะแนนของผลการสอบวัดความสามารถกอนเรียน
                 2.   คะแนนของแบบทดสอบทายบทของส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษโดยวิธีการเนน
เนื้อหาทุกบทจ ํานวน   10   ครั้ง
                 3.    คะแนนของผลการสอบวัดความสามารถหลังเรียน
           4.    คะแนนจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอส่ือเสริมการอาน
ภาษาอังกฤษจํ านวน   10   ครั้ง
                 แลวจึงนํ าไปหาประสิทธิภาพของส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษและเปรียบเทียบความ
สามารถทางการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการใชส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษ
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การวิเคราะหขอมูล
                 ผูวจิัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดังนี้
                 1.  ค ํานวณหาคาสถิติพ้ืนฐาน   ไดแกคาเฉล่ีย  และคารอยละ  ในการหาประสิทธิภาพ
ของส่ือการอานภาษาอังกฤษเปนรายบท
                 2.   การหาประสิทธิภาพของส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษโดยวิธีการเนนเนื้อหา (CBI)     
ตามเกณฑ  75/75    โดยใชสูตร   E1/ E2       (ชัยยงค  พรหมวงศ  และคณะ 2520 : 136)
สูตรท่ี  1

E1    =     ( ∑ X i /  N )   X   100
                     A

เม่ือ     E1           คอื        ประสิทธิภาพของส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษโดยวิธีการเนนเนื้อหา ( CBI )
           Xi      คอื        คะแนนรวมของแบบฝกหัดจากส่ือเสริมการอานทุกบทของนักเรียนคนท่ี  i
           A       คือ        คะแนนเต็มของแบบฝกหัดจากส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษทุกบทรวมกัน
           N       คือ        จํ านวนนักเรียน

สูตรท่ี   2
 E2    =     ( ∑ Fi  /  N )   X   100

                       B
เม่ือ E2           คอื      ประสิทธิภาพของผลการสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ

F i      คอื      คะแนนของผลการสอบวัดความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษหลังเรียน
                                   ของนักเรียนคนท่ี  i

B     คือ         คะแนนเตม็ของการทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
                      หลัง เรียน  
N        คือ      จํ านวนนักเรียน

                 3.   เปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางกอนและหลัง
การใชส่ือการอานภาษาอังกฤษท่ีผูวิจัยสรางขึ้นโดยใช    t-test    แบบจับคู
                 4.      ในการศึกษาความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง     วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม
ความคดิเห็นท่ีมีตอส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษโดยวิธีการเนนเนื้อหา        ท้ัง  10  บทเรียน
เปนท้ังรายขอและท้ังฉบับ    ซ่ึงมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  โดยนํ าคาระดับความ
เหมาะสมของบทเรียนแตละบทตามความคิดเห็นของนักเรียนมาวิเคราะห  โดยหาคาเฉล่ียรายขอ
คาเฉล่ียรวม   และหาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   โดยนํ าไปแปลความหมายคาระดับดังนี้
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1.00≤ X < 1.50   หมายถึง   นักเรียนมีความคิดเห็นตอส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษ
                                              โดยเฉล่ียอยูในระดับไมดีอยางมาก
1.50≤ X < 2.50   หมายถึง   นักเรียนมีความคิดเห็นตอส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษ

                                                            โดยเฉล่ียอยูในระดับไมดี
2.50≤ X < 3.50   หมายถึง   นักเรียนมีความคิดเห็นตอส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษ
                                              โดยเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง
3.50≤ X < 4.50   หมายถึง   นักเรียนมีความคิดเห็นตอส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษ
                                              โดยเฉล่ียอยูในระดับดี
4.50≤ X < 5.00   หมายถึง   นักเรียนมีความคิดเห็นตอส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษ
                                              โดยเฉล่ียอยูในระดับดีมาก

(ปรบัปรุงจากเกณฑของ Best  1977 :175)   ส
ำนกัหอ
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บทท่ี  4

ผลการวิเคราะหขอมูล

                 การวิจัยเรื่อง  “ การสรางส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษโดยวิธีการเนนเนื้อหา  (CBI)
สํ าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี   จังหวัดราชบุร ี”   ผูวิจัยไดน ําเสนอ
ผลการวิจัยเปน   3   ตอนดังนี้

                 ตอนท่ี  1     นํ าเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาประสิทธิภาพของส่ือเสริมการอาน
ภาษาอังกฤษโดยวิธีการเนนเนื้อหาตามเกณฑ  75/75     (ชัยยงค  พรหมวงศและคณะ  2520  :  136-
137)   จากการทดลองกับกลุมตัวอยางจํ านวน  40  คน
                 ตอนท่ี  2     นํ าเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถทางการอาน
ภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางกอนและหลังการทดลองใชส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษโดยวิธี  
การเนนเนื้อหา
                 ตอนท่ี  3    นํ าเสนอผลการวิเคราะหขอมูลคะแนนความคิดเห็นจากแบบสอบถามความ
คดิเห็นของนักเรียนท่ีมีตอส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษโดยวิธีการเนนเนื้อหาท้ัง 10  บทเรียน

ผลการวิเคราะห

                 ตอนท่ี  1     นํ าเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาประสิทธิภาพของส่ือเสริมการอาน
ภาษาอังกฤษโดยวิธีการเนนเนื้อหา    สํ าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6     ตามเกณฑ  75/75
(ชัยยงค  พรหมวงศและคณะ  2520  : 136-137)  ผูวิจัยไดด ําเนินการ  2   ขั้นตอน   ดังนี้
                 1.1    จากการทดลองใชส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษกับกลุมตัวอยางจํ านวน  40  คน
และใหกลุมตัวอยางทํ าแบบทดสอบทายบทเม่ือเรียนจบเนื้อหาในแตละบทรวม  10  บท  แบบ
ทดสอบแตละบทมีคะแนนเต็ม 10  คะแนน  รวม  100  คะแนน   จากนั้นจึงวิเคราะหคะแนนเฉล่ีย
( Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคารอยละ (%) ของคะแนนและจัดลํ าดับคะแนนเฉล่ียของ
คะแนนจากการทํ าแบบทดสอบทายบทแตละบท      ผลการวิเคราะหแสดงในตารางท่ี  4
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ตารางท่ี   4   คะแนนเฉล่ีย  ( Χ )      สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)    คารอยละ (%) และลํ าดับของ
                     คะแนนเฉล่ียจากการทํ าแบบทดสอบทายบทในแตละบท

บทท่ี เนื้อหา คะแนนเต็ม Χ S.D. รอยละ ลํ าดับที่

1 National Parks of Thailand 10 7.575 1.47 75.75 8
2 How to Make Greeting Cards 10 8.525 1.24 85.25 1
3 Leaving and Taking Message 10 7.500 1.45 75.00 10
4 Making Your Own Tray Garden 10 7.650 1.58 76.50 7
5 Fables 10 7.550 1.09 75.50 9
6 Thai History 10 8.150 1.37 81.50 2
7 The Internet 10 7.725 1.34 77.25 6
8 Microwave Ovens 10 7.800 1.36 78.00 4
9 Graphs 10 7.875 1.29 78.75 3
10 Attractive Places and Culture

In Thailand
10 7.800 1.29 78.00 4

                 ตารางท่ี  4   สรุปไดวานักเรียนกลุมตัวอยางทํ าคะแนนแบบทดสอบทายบทเม่ือเรียน
เนือ้หาจบในแตละบทซ่ึงมีคะแนนเต็มบทละ  10  คะแนน จํ านวน  10  บทเรียน  รวมคะแนนท้ังส้ิน
100   คะแนนไดคะแนนสูงกวารอยละ  75  จํ านวน  9  บทและไดคะแนนรอยละ 75  จํ านวน  1  บท
กลาวคือแบบทดสอบรายบทท่ีกลุมตัวอยางทํ าคะแนนเฉล่ียรอยละไดสูงสุด   3    บทแรก   ไดแก
บทท่ี  2  How to Make Greeting Cards โดยไดคะแนนเฉล่ียรอยละ  85.25   รองลงมาคือบทท่ี  6   
Thai History ไดคะแนนเฉล่ียรอยละ  81.50   และบทท่ี  9  Graphs  ไดคะแนนเฉล่ียรอยละ  78.75
สวนแบบทดสอบรายบทท่ีกลุมตัวอยางทํ าคะแนนเฉล่ียรอยละไดตํ่ าสุด   3   บทสุดทาย   ไดแก
บทท่ี  3  Leaving and Taking Message ซ่ึงนักเรียนทํ าคะแนนเฉล่ียรอยละ  75.00    บทท่ี  5
Fables  คะแนนเฉล่ียรอยละ 75.50  และบทท่ี  1  National Parks of Thailand  คะแนนเฉล่ียรอยละ
75.75

   ส
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                 1.2    วิเคราะหหาประสิทธิภาพของส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษ  ทํ าการวิเคราะหโดย
การหาคารอยละของคะแนนจากการทํ าแบบทดสอบรายบทในส่ือการอานท้ัง   10   บท   และคา
รอยละของคะแนนจากการทํ าแบบทดสอบหลังเรียนของกลุมตัวอยาง    โดยเริ่มทดลองจากการ
ทดลองรายบุคคลกับนักเรียนจํ านวน   1   คน     การทดลองกลุมเล็กกับนักเรียนจํ านวน   10   คน
และการทดลองภาคสนามกับนักเรียนจํ านวน   40   คน   ปรากฏผลการวิเคราะหดังแสดงในตาราง
ท่ี   5 , 6 และ  7   ตามลํ าดับ

ตารางท่ี  5   ผลคะแนนจากการทํ าแบบทดสอบรายบท   จํ านวน  10  บทและแบบทดสอบหลังเรียน
                    จากส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษโดยวิธีการเนนเนื้อหา   ในขั้นทดลองรายบุคคล

คะแนนแบบทดสอบรายบท
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

รวม คะ
แนน
สอบ
หลัง
เรียน

รอย
ละ

นัก
เรียน

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 50
1 8 10 9 9 9 9 10 8 7 9 88 41 82.00

                 ตารางท่ี 5  แสดงใหเห็นวาในขั้นทดลองรายบุคคลซ่ึงทดลองกับนักเรียนจํ านวน  1  คน
นกัเรยีนทํ าคะแนนจากแบบทดสอบรายบทได   88  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  100  คะแนน คิดเปน
รอยละ  88.00   บทท่ีไดคะแนนสูงสุด  คือ  บทท่ี  2  (How to Make Greeting Cards)   และบทท่ี  7
(The Internet)   คดิเปนรอยละ   100.00    สวนบทท่ีไดคะแนนตํ ่าสุด  คือ  บทท่ี  9  (Graphs)
คดิเปนรอยละ 70.00     และทํ าคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนได  41  คะแนน   จากคะแนนเต็ม  50
คะแนน    คดิเปนรอยละ  82.00   ดังนั้นจึงสรุปไดวาประสิทธิภาพของส่ือเสริมการอานภาษา
อังกฤษในขั้นทดลองรายบุคคล E1/E2     มีคาเทากับ    88.00/82.00

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



101

ตารางท่ี   6    ผลคะแนนจากการทํ าแบบทดสอบรายบท จํ านวน 10 บท  และแบบทดสอบหลังเรียน
                     จากส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษโดยวิธีการเนนเนื้อหา  ในขั้นทดลองกลุมเล็กกับ
                      นักเรียนจํ านวน   10   คน

คะแนนแบบทดสอบรายบท
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม

คะแนน
สอบ

หลังเรียน
รอยละ

นักเรียน
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 50

1 7 9 6 9 8 9 8 8 9 9 82 42 84.00
2 4 9 7 5 5 8 8 4 7 6 63 29 58.00
3 7 10 8 10 9 8 8 5 8 8 81 41 82.00
4 8 10 9 8 10 9 8 9 9 9 89 46 92.00
5 8 8 7 8 8 8 7 10 8 9 81 36 72.00
6 10 10 7 9 9 8 7 7 9 9 85 39 78.00
7 9 7 9 5 8 6 9 8 9 9 79 38 76.00
8 9 9 5 8 7 7 9 8 9 7 78 40 80.00
9 7 9 8 9 8 8 7 8 9 7 80 42 84.00

10 6 10 8 9 7 8 8 6 9 5 76 38 76.00
คะแนน
รวม

75 91 74 80 79 79 79 73 86 78 794 391 78.20

รอยละ 79.40 78.20

                 ตารางท่ี  6  แสดงใหเห็นวาในขั้นทดลองกลุมเล็กซ่ึงทดลองกับนักเรียนจํ านวน 10  คน
นกัเรยีนทํ าคะแนนจากแบบทดสอบรายบทไดคะแนนรวม   794   คะแนน   จากคะแนนเต็ม   1000
คะแนน   คิดเปนรอยละ   79.40   บทท่ีไดคะแนนสูงสุด  คือ  บทท่ี  2  (How to Make Greeting
Cards)   คดิเปนรอยละ   91.00    สวนบทท่ีไดคะแนนตํ ่าสุด  คือ  บทท่ี  8  (Microwave Ovens)   
คิดเปนรอยละ 73.00   และทํ าคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนไดคะแนนรวม  391  คะแนน     จาก
คะแนนเต็ม  500  คะแนน   คิดเปนรอยละ  78.20   ดังนั้นจึงสรุปไดวาประสิทธิภาพของส่ือเสริม
การอานภาษาอังกฤษในขั้นทดลองกลุมเล็ก   E1/E2   มีคาเทากับ  79.40/78.20
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ตารางท่ี  7   ผลคะแนนจากการทํ าแบบทดสอบรายบท   จํ านวน  10  บทและแบบทดสอบหลังเรียน
                   จากส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษโดยวิธีการเนนเนื้อหา       ในขั้นทดลองภาคสนามซ่ึง
                   ทดลองกับนักเรียนจํ านวน   40   คน

คะแนนจากการทํ าแบบทดสอบทายบทเปนรายบท
บทที่…

นัก
เรียน
คนท่ี

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

รวม
100

คะแนน
สอบ
หลัง
เรียน
50

รอยละ

1 8 8 8 8 6 7 8 6 8 6 73 37 74.00
2 9 8 7 9 6 7 9 6 7 7 75 39 78.00
3 9 8 6 6 7 6 6 7 8 8 71 39 78.00
4 7 9 8 8 7 9 8 7 6 6 75 35 70.00
5 8 10 6 6 8 9 9 8 9 5 78 39 78.00
6 9 8 7 6 9 7 6 8 5 7 72 36 72.00
7 8 8 5 10 8 8 7 7 8 8 77 39 78.00
8 6 10 8 8 7 9 7 10 9 8 82 42 84.00
9 7 10 8 8 8 10 10 8 7 8 84 43 86.00

10 9 9 6 9 9 9 7 5 7 8 78 38 76.00
11 7 10 10 9 7 7 9 8 9 9 85 44 88.00
12 8 9 7 7 7 9 6 5 8 9 75 28 56.00
13 5 9 10 6 9 10 6 7 7 8 77 37 74.00
14 8 6 8 8 7 8 9 7 9 7 77 36 72.00
15 8 8 8 5 8 6 7 9 7 6 72 37 74.00
16 8 9 7 8 7 8 8 10 7 8 80 42 84.00
17 6 7 8 8 7 10 9 7 7 10 79 40 80.00
18 7 8 9 6 9 8 9 8 9 7 80 38 76.00
19 10 7 10 10 9 9 6 7 6 9 83 43 86.00
20 6 10 8 9 7 9 7 10 8 9 83 44 88.00
21 6 8 7 8 8 8 5 7 8 6 71 36 72.00
22 8 9 8 10 8 9 8 7 10 9 86 44 88.00
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ตารางท่ี  7  (ตอ)

คะแนนจากการทํ าแบบทดสอบทายบทเปนรายบท
บทที่…

นัก
เรียน
คนที่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

รวม
100

คะแนน
สอบ
หลัง
เรียน
50

รอยละ

23 6 6 8 9 6 7 10 10 7 10 79 38 76.00
24 4 9 6 9 8 9 6 8 7 6 72 28 56.00
25 6 10 6 6 7 10 8 7 9 7 76 39 78.00
26 8 8 9 10 10 10 9 9 9 9 91 44 88.00
27 8 9 6 9 7 8 7 7 9 6 76 38 76.00
28 5 7 6 4 7 6 6 8 7 7 63 35 70.00
29 7 9 6 10 8 9 10 7 8 7 81 42 84.00
30 6 6 5 6 8 8 6 8 6 10 69 29 58.00
31 10 9 7 9 7 8 8 9 10 9 86 44 88.00
32 7 6 6 5 7 6 8 8 6 8 68 38 76.00
33 10 10 7 8 8 9 9 9 10 8 88 43 86.00
34 8 9 10 8 10 10 8 10 10 10 93 45 90.00
35 9 10 10 7 7 8 7 9 7 7 81 37 74.00
36 9 10 6 7 8 9 10 8 8 9 84 38 76.00
37 9 10 9 8 6 8 8 8 8 7 81 38 76.00
38 8 7 7 7 7 8 8 9 10 8 79 40 80.00
39 6 8 9 6 8 4 7 5 7 8 68 36 72.00
40 9 9 9 6 5 7 8 9 8 8 78 38 76.00

คะแนน
เต็มรวม
(400)

303 341 300 306 302 326 309 312 315 312 3126 1546

Χ 7.57 8.52 7.50 7.65 7.55 8.15 7.73 7.80 7.88 7.80 7.815 38.65
S.D. 1.47 1.24 1.45 1.58 1.09 1.37 1.34 1.36 1.29 1.29 6.45 4.14
รอยละ 75.75 85.25 75.00 76.50 75.50 81.50 77.25 78.00 78.75 78.00 78.15 77.30
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                 ตารางท่ี   7   สรปุไดวากลุมตัวอยางจํ านวน  40  คน   ทํ าคะแนนจากแบบทดสอบรายบท
ไดคะแนนรวม  3126  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  4000  คะแนน  คิดเปนรอยละ  78.15  บทท่ีได
คะแนนสูงสุด  คือบทท่ี  2  (How to Make Greeting Cards)  คดิเปนรอยละ 85.25   บทท่ีไดคะแนน
ตํ ่าสุด  คือบทท่ี 3  (Leaving and Taking Message)  คดิเปนรอยละ 75.00   และทํ าคะแนนแบบ
ทดสอบหลังเรียนไดคะแนนรวม     1546    คะแนน   จากคะแนนเต็ม   2000  คะแนน   คิดเปน
รอยละ 77.30    ดงันัน้จงึสรุปไดวาประสิทธิภาพของส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษในขั้นทดลอง
ภาคสนาม   E1/E2    มีคาเทากับ   78.15/77.30
                 จากการทดลองในขั้นการทดลองรายบุคคล   การทดลองกลุมเล็ก   การทดลองภาคสนาม   
สามารถสรุปผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษโดยวิธีการเนนเนื้อหา     
ดงัแสดงในตารางท่ี    8

ตารางท่ี   8    สรปุผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษท่ีสรางขึ้น

จํ านวน
นักเรียน

คะแนน คะแนนแบบ
ทดสอบทายบท

รายบท
(E1)

คะแนนแบบ
ทดสอบหลังเรียน

(E2)

ประสิทธิภาพ
ของส่ือการสอน

(E1/E2)

1   คน คะแนนเต็ม
คะแนนรวม

100
88

50
41

88.00/82.00

10   คน คะแนนเต็ม
คะแนนรวม

1000
794

500
391

79.40/78.20

40   คน คะแนนเต็ม
คะแนนรวม

4000
3126

2000
1546

78.15/77.30

                 ตารางท่ี  8   แสดงใหเห็นวาในขั้นการทดลองรายบุคคลนักเรียนทํ าคะแนนแบบทดสอบ
ทายบททุกบทไดคะแนนเฉล่ียรอยละ 88.00    และทํ าแบบทดสอบหลังเรียนไดคะแนนเฉล่ีย
รอยละ  82.00   สํ าหรับขั้นการทดลองกลุมเล็กกับนักเรียนจํ านวน  10  คน  นักเรียนทํ าคะแนนแบบ
ทดสอบทายบททุกบทไดคะแนนเฉล่ียรอยละ  79.40  และทํ าแบบทดสอบหลังเรียนไดคะแนนเฉล่ีย
รอยละ  78.20    สวนการทดลองภาคสนามกับนักเรียนจํ านวน  40  คน  พบวานักเรียนกลุมตัวอยาง
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ทํ าคะแนนแบบทดสอบทายบททุกบทไดคะแนนเฉล่ียรอยละ 78.15    และทํ าแบบทดสอบ
หลังเรียนไดคะแนนเฉล่ียรอยละ  77.30         ดงันัน้ประสิทธิภาพของส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษ

105

โดยวิธีการเนนเนื้อหาในขั้นทดลองภาคสนาม   มีคาเทากับ   78.15/77.30   ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ี
ก ําหนดไว  75/75 ไมเกินรอยละ  2.5   จึงถือวาเปนส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษท่ีมีประสิทธิภาพดี
ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี  1

                 ตอนท่ี  2     นํ าเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถทางการอาน
ภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางกอนและหลังการทดลองใชส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษโดยวิธีการ
เนนเนื้อหา ผูวิจัยไดด ําเนินการดังนี้

                 กลุมตวัอยางจํ านวน  40  คนทํ าแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ
กอนและหลังการทดลอง  ซ่ึงเปนแบบทดสอบชุดเดียวกัน  คะแนนเต็ม  50  คะแนน  จากนั้นจึงหา
ผลตางของคะแนน  (D)   จากการทดสอบกอนและหลังการใชส่ือเสริมการอาน  และนํ าคะแนนท่ี
ไดจากการทดสอบท้ังสองครั้งมาเปรียบเทียบความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษของกลุม     
ตวัอยาง      ผลการวิเคราะหแสดงในตารางท่ี    9   และ   10

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



                                                                                                                                                106

ตารางท่ี   9     คะแนนความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางกอนและ
                       หลังการทดลอง และผลตาง (D) ของคะแนนในการทดสอบท้ังสองครั้ง

คะแนน
(คะแนนเต็ม  50  คะแนน)

คะแนน
(คะแนนเต็ม  50  คะแนน)

นักเรียน
คนท่ี

กอนเรียน หลังเรียน

ผลตาง
(D)

นักเรียน
คนท่ี

กอนเรียน หลังเรียน

ผลตาง
(D)

1 20 37 17 21 22 36 14
2 22 39 17 22 31 44 13
3 23 39 16 23 28 38 10
4 22 35 13 24 19 28 9
5 24 39 15 25 22 39 17
6 25 36 11 26 33 44 11
7 21 39 18 27 23 38 15
8 25 42 17 28 24 35 11
9 28 43 15 29 26 42 16
10 23 38 15 30 22 29 7
11 29 44 15 31 30 44 14
12 22 28 6 32 23 38 15
13 25 37 12 33 26 43 17
14 25 36 11 34 35 45 10
15 27 37 10 35 25 37 12
16 26 42 16 36 22 38 16
17 22 40 18 37 21 38 17
18 24 38 14 38 25 40 15
19 28 43 15 39 24 36 12
20 30 44 14 40 30 38 8

   ส
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                 ตารางท่ี   9   สรปุไดวาคะแนนความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยาง
ทุกคนสูงขึ้นหลังจากเรียนส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษท้ัง  10  บทท่ีผูวิจัยสรางขึ้น  คาผลตางของ
คะแนนจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนสูงสุดมีคาเทากับ  18   และตํ่ าสุดมีคาเทากับ  6
จากคะแนนเต็ม   50   คะแนน

ตารางท่ี  10   เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย ( Χ )  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)   คะแนนผลตางเฉล่ีย
                      ( D )   และคาทดสอบ  t  ของกลุมตัวอยาง

การทดสอบ คะแนนเต็ม Χ S.D. D  S.D.(D) Tcal Ttab

กอนเรียน

หลังเรียน

50

50

25.05

38.65

3.62

4.14
13.60 3.10 27.717* 1.70

* มีนัยสํ าคัญทางสถิติท่ีระดับ   0.05

                 ตารางท่ี  10  สรปุไดวาคะแนนเฉล่ียความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษของกลุม
ตวัอยางหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง     โดยคาเฉล่ีย ( Χ )    ของคะแนนหลังการทดลอง
ใชส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษเทากับ  38.65  คะแนน    คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เทากับ
4.14 ซ่ึงสูงกวาคาเฉล่ีย ( Χ )  ของคะแนนกอนการทดลองใชส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษท่ีมี
คาเทากับ  25.05  คะแนน   คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ  3.62  และคะแนนผลตางเฉล่ีย
( D )  ระหวางหลังการใชส่ือเสริมการอานและกอนการใชส่ือเสริมการอานเทากับ 13.60 คะแนน
คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.D) เทากับ  3.10  คา  t  จากการค ํานวณไดเปน  27.717    คา  t  จาก
ตารางท่ีระดับนัยสํ าคัญ 0.05      ช้ันแหงความเปนอิสระ  39   เทากับ  1.685  ( t 0.05 , 39   =   1.70 )
( วเิชียร  เกตุสิงห ) คาสถิติ  t  จากการคํ านวณเทากับ  27.717  สูงกวาคาสถิติ  t  จากตาราง  1.70
ดังนั้นแสดงวาความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางหลังจากการทดลองใชส่ือ
เสรมิการอานภาษาอังกฤษท้ัง  10  บท  สูงกวากอนการใชส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษ  อยางมี
นยัสํ าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05     ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี   2
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                 ตอนท่ี 3    นํ าเสนอผลการวิเคราะหขอมูลคะแนนความคิดเห็นจากแบบสอบถาม
ความคดิเห็นของนักเรียนท่ีมีตอส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษโดยวิธีการเนนเนื้อหาท้ัง 10  บทเรียน   
เม่ือนักเรียนกลุมตัวอยางทํ ากิจกรรมการเรียนการสอนในส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษแตละบท
เสรจ็ส้ินแลว   ผูวิจัยจึงใหนักเรียนกลุมตัวอยางทํ าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอส่ือเสริม
การอานภาษาอังกฤษจนครบ  10  บทเรียน      ซ่ึงแบบสอบถามความคิดเห็นนี้เปนแบบมาตราสวน
ประมาณคาโดยประเมินในดานรูปแบบจํ านวน   3  ขอ   ดานเนื้อหาจ ํานวน  3  ขอ    ดานกิจกรรม
จํ านวน  4  ขอ  ดานประโยชนท่ีไดรับและความรูสึกตอส่ือการอานจ ํานวน  5 ขอรวมท้ังส้ิน 15   ขอ
จากนัน้น ําคาระดับความคิดเห็นท่ีไดมาหาคาเฉล่ีย  ( Χ )  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ( S.D.)  แลว
น ําไปแปลความหมายคาระดับความคิดเห็นตามเกณฑท่ีก ําหนดไวโดยวิเคราะหแยกเปนรายขอและ     
รายบทแลวจึงน ํามาเปรียบเทียบใหเห็นถึงระดับคาเฉล่ีย  ( Χ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)
รวมท้ัง  10  บท     ดังแสดงไวในตารางท่ี  11

ตารางท่ี  11   คาระดับเฉล่ีย ( Χ )  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.)  ความคิดเห็นของนักเรียน
                      ท่ีมีตอส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษรวมท้ัง  10  บท  

บทท่ี เนื้อหา Χ S.D. ระดับ อันดับ
คาเฉล่ีย

1 National Parks of Thailand 4.25 0.13 สูง 6
2 How to Make Greeting Cards 4.29 0.10 สูง 4
3 Leaving and Taking Message 4.23 0.12 สูง 7
4 Making Your Own Tray Garden 4.21 0.11 สูง 8
5 Fables 4.18 0.10 สูง 10
6 Thai History 4.19 0.12 สูง 9
7 The Internet 4.51 0.10 สูงท่ีสุด 1
8 Microwave Ovens 4.31 0.18 สูง 3
9 Graphs 4.37 0.08 สูง 2
10 Attractive Places and Culture in

Thailand
4.26 0.06 สูง 5
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                 ตารางท่ี  11    แสดงผลการศึกษาคาระดับเฉล่ียรวมท้ัง   10  บท   ความคิดเห็นของ
นกัเรยีนตอส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษท้ังในดานรูปแบบ   เนื้อหาและกิจกรรม   สามารถสรุป
ไดวาความคิดเห็นของนักเรียนมีคาระดับเฉล่ีย ( Χ )  อยูระหวาง  4.18 – 4.51   ดังนั้นจึงแสดงวา
นกัเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีตอส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษโดยภาพรวมสวนใหญมีความคิดเห็นอยู
ในระดับดี

                 จากการศึกษาคาระดับเฉล่ียรายขอของแตละบทท้ัง  10  บทแลว  คาระดับเฉล่ียแตกตาง
กนั  ขึน้อยูกับระดับความยากงายของส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษ   ความนาสนใจของส่ือและ
ความสามารถของนักเรียน    ซ่ึงสามารถน ํามาเปรียบเทียบในรายละเอียดท้ัง   10  บทแสดงใน
ตารางท่ี  12

   ส
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ตารางท่ี  12    คาระดับเฉล่ีย ( Χ )   และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D )   ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษรายขอ
                      จํ านวน 10 บท

ขอความ บทท่ี 1* 2* 3* 4* 5* 6*
7*

8* 9* 10* คาระดับ
เฉลี่ยรวม

ลํ าดับท่ี

Χ 4.53 4.55 4.45 4.43 4.33 4.40 4.70 4.73 4.50 4.38 4.50ดานรูปแบบ
1.  ตัวอักษรอานงายและชัดเจน S.D. 0.51 0.50 0.50 0.64 0.57 0.50 0.46 0.45 0.51 0.49 0.13

1

Χ 4.23 4.30 4.30 4.13 4.00 3.98 4.50 4.30 4.40 4.20 4.242.  รูปภาพสวยงามและเหมาะสมกับเนื้อหา
S.D. 0.62 0.52 0.61 0.56 0.72 0.70 0.51 0.46 0.55 0.61 0.16

3

Χ 4.25 4.30 4.33 4.25 4.13 4.20 4.50 4.25 4.50 4.28 4.303.  การนํ าเสนอกิจกรรมแตละข้ันตอนมีความชัดเจน
S.D. 0.54 0.52 0.47 0.49 0.40 0.52 0.51 0.49 0.51 0.51 0.12

2

Χ
4.34 4.38 4.36 4.27 4.15 4.19 4.57 4.42 4.47 4.29 4.34คาระดับเฉล่ียรวมดานรูปแบบ

S.D. 0.17 0.14 0.08 0.15 0.17 0.21 0.11 0.26 0.06 0.09 0.13

บทท่ี  1*  :       National  Parks  of  Thailand                   บทท่ี  6*    :      Thai  History
บทท่ี  2*  :       How  to  Make  Greeting  Cards                 บทท่ี  7*    :       The  Internet
บทท่ี  3*  :       Leaving  and  Taking  Message              บทท่ี  8*    :        Microwave  Ovens
บทท่ี  4*  :       Making  Your  Own  Tray  Garden          บทท่ี  9*    :        Graphs
บทท่ี  5*  :       Fables                                                    บทท่ี  10*  :        Attractive  Places  and  Culture  in  Thailand
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ตารางท่ี  12  (ตอ)

ขอความ บทท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 คาระดับ
เฉลี่ยรวม

ลํ าดับท่ี

Χ 4.03 4.20 4.10 3.95 4.20 4.15 4.40 4.05 4.33 4.25 4.17ดานเนื้อหา
4. ความยากงายของเนื้อหาเหมาะกับระดับ

ช้ันเรียนของขาพเจา
S.D. 0.53 0.46 0.44 0.71 0.52 0.53 0.50 0.55 0.47 0.44 0.14

2

Χ 4.00 4.15 3.98 4.13 4.10 4.08 4.35 3.95 4.20 4.25 4.125.    ปริมาณเนื้อหาเหมาะสมกับเวลาเรียน
S.D. 0.60 0.43 0.62 0.56 0.59 0.57 0.48 0.55 0.41 0.59 0.13

3

Χ 4.15 4.23 4.15 4.23 4.05 4.20 4.48 4.15 4.28 4.18 4.216.   เนื้อหาของสื่อเสริมการอานอยูในความสนใจ
      ของขาพเจา S.D. 0.48 0.58 0.48 0.48 0.45 0.46 0.51 0.53 0.51 0.50 0.11

1

Χ 4.06 4.19 4.07 4.10 4.12 4.14 4.41 4.05 4.27 4.23 4.17คาระดับเฉล่ียรวมดานเนื้อหา
S.D. 0.08 0.04 0.09 0.14 0.08 0.06 0.07 0.10 0.07 0.04 0.11
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ตารางท่ี  12  (ตอ)

ขอความ บทท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 คาระดับ
เฉลี่ยรวม

ลํ าดับท่ี

    Χ 4.25 4.33 4.13 4.20 4.15 4.08 4.57 4.43 4.35 4.23 4.27ดานกิจกรรม
7. ข้ันกอนการอานชวยใหขาพเจามีความพรอม

และแรงจูงใจในการเรียนบทเรียน S.D. 0.49 0.53 0.40 0.46 0.43 0.47 0.50 0.55 0.48 0.53 0.15

3

Χ 4.28 4.35 4.25 4.25 4.20 4.15 4.48 4.38 4.40 4.28 4.308. ข้ันระหวางการอานมีลํ าดับข้ันตอนกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีสามารถเขาใจไดงาย S.D. 0.60 0.58 0.49 0.54 0.41 0.66 0.51 0.59 0.50 0.55 0.10

1

Χ 4.35 4.20 4.25 4.25 4.20 4.13 4.55 4.25 4.25 4.28 4.279. กิจกรรมและภาระงานของสื่อเสริมการอานนี้
มีความหลากหลายนาสนใจ S.D. 0.48 0.46 0.49 0.58 0.46 0.52 0.50 0.59 0.49 0.55 0.11

3

Χ 4.25 4.33 4.25 4.23 4.13 4.20 4.50 4.38 4.40 4.18 4.2910.   กิจกรรมหลังการอานทํ าใหเขาใจเนื้อเรื่องได
ชัดเจนดียิ่งข้ึน S.D. 0.54 0.53 0.49 0.48 0.56 0.41 0.51 0.49 0.50 0.55 0.12

2

Χ 4.28 4.30 4.22 4.23 4.17 4.14 4.53 4.36 4.35 4.24 4.28คาระดับเฉล่ียรวมดานกิจกรรม
S.D. 0.05 0.07 0.06 0.02 0.04 0.05 0.04 0.08 0.07 0.05 0.11
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ตารางท่ี  12   (ตอ)

ขอความ บท
ท่ี

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 คาระดับ
เฉลี่ยรวม

ลํ าดับท่ี

Χ 4.23 4.28 4.28 4.23 4.23 4.18 4.48 4.33 4.38 4.20 4.28ดานประโยชนที่ไดรับและความรูสึกตอส่ือเสริมการอาน
11.   การอานภาษาอังกฤษนี้ทํ าใหขาพเจาพัฒนา
        ความสามารถในการอานไดดีข้ึนกวาเดิม

S.D. 0.53 0.55 0.51 0.48 0.42 0.45 0.51 0.53 0.49 0.52 0.09

3

Χ 4.15 4.25 4.15 4.15 4.20 4.13 4.35 4.23 4.35 4.20 4.2212. ขาพเจามีความกระตือรือรนในการอานและ
ทํ ากิจกรรมในสื่อเสริมการอานนี้ S.D. 0.48 0.49 0.48 0.48 0.46 0.52 0.58 0.48 0.48 0.41 0.08

5

Χ 4.33 4.35 4.38 4.25 4.20 4.33 4.63 4.45 4.30 4.35 4.3613.  ขาพเจามีโอกาสไดเรียนรูเนื้อหาวิชา     คํ าศัพท
        สํ านวนท่ีเกี่ยวกับดานวิชาการ S.D. 0.53 0.48 0.49 0.49 0.56 0.53 0.49 0.50 0.46 0.48 0.12

2

Χ 4.25 4.20 4.18 4.15 4.10 4.28 4.50 4.35 4.40 4.25 4.2714. ขาพเจาสามารถเช่ือมโยงความรูจากวิชาตางๆ มาสู
วิชาภาษาอังกฤษได S.D. 0.54 0.41 0.45 0.53 0.44 0.51 0.51 0.53 0.55 0.54 0.12

4

Χ 4.40 4.38 4.23 4.33 4.40 4.40 4.58 4.40 4.43 4.35 4.3915. ขาพเจาคิดวาสามารถน ําความรูท่ีเรียนจากสื่อเสริม
การอานนี้ไปใชในการเรียนในระดับสูงข้ึนได S.D. 0.59 0.49 0.48 0.57 0.50 0.50 0.55 0.55 0.55 0.53 0.09

1

Χ 4.27 4.29 4.24 4.22 4.23 4.26 4.51 4.35 4.37 4.27 4.30คาระดับเฉล่ียรวมดานประโยชนที่ไดรับ
และความรูสึกตอส่ือเสริมการอาน S.D. 0.10 0.07 0.09 0.08 0.11 0.11 0.11 0.08 0.05 0.08 0.09

Χ 4.25 4.29 4.23 4.21 4.18 4.19 4.51 4.31 4.37 4.26 4.28คาระดับเฉล่ียรวมแตละบท
S.D. 0.13 0.10 0.12 0.11 0.10 0.12 0.10 0.18 0.08 0.06 0.10
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                 ตารางท่ี 12 แสดงใหเห็นวานักเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมตอส่ือเสริมการอาน
ภาษาอังกฤษบทท่ีไดคาระดับเฉล่ียสูงสุด  3  บทตามลํ าดับ ไดแก  ลํ าดับท่ี  1   คอื  บทท่ี  7
The Internet    ( x  =  4.51, s.d. = 0.10 )   ลํ าดับท่ี  2   คือ  บทท่ี  9   Graphs ( x  = 4.37, s.d. = 0.08 )     
ลํ าดับท่ี  3   คือ  บทท่ี  8  Microwave Ovens ( x  = 4.31, s.d. = 0.18 )   และบทท่ีไดคาระดับเฉล่ีย
ตํ ่าสุด  3  บทตามลํ าดับ ไดแก   ลํ าดับท่ี 1   คือ  บทท่ี  5  Fables ( x  = 4.18, s.d. = 0.10 )  ลํ าดับท่ี  2
คือ บทท่ี  6   Thai History  ( x  = 4.19, s.d. = 0.12 ) และลํ าดับท่ี 3  คือ บทท่ี  4  Making Your Own
Tray Garden ( x  = 4.21, s.d. = 0.11 ) และจากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนตอส่ือเสริม
การอานภาษาอังกฤษในดานรูปแบบ  ดานเนื้อหา   ดานกิจกรรมและดานประโยชนท่ีไดรับและ
ความรูสึกตอส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษ      สรุปไดดังตอไปนี้
                 1.  ดานรูปแบบ   โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นตอรูปแบบของส่ือเสริมการอาน
ภาษาอังกฤษอยูในระดับสูง ( x  = 4.34, s.d. = 0.13 ) ขอท่ีไดคาระดับเฉล่ียสูงสุด  คือ  ขอท่ี  1   ตัว
อักษรอานงายและชัดเจน ( x  = 4.50, s.d. = 0.13 )   และขอท่ีไดคาระดับเฉล่ียตํ่ าสุดคือ   ขอท่ี  2
รูปภาพสวยงามและเหมาะสมกับเนื้อหา  ( x  = 4.24, s.d. = 0.16 )
                 2.  ดานเนื้อหา   โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นตอเนื้อหาของส่ือเสริมการอาน
ภาษาอังกฤษอยูในระดับสูง ( x  = 4.17, s.d. = 0.11 )  ขอท่ีไดคาระดับเฉล่ียสูงสุดคือ ขอท่ี 6  เนื้อหา
ของส่ือเสริมการอานอยูในความสนใจของขาพเจา  ( x  = 4.21, s.d. = 0.11 )   และขอท่ีไดคาระดับ
เฉล่ียตํ่ าสุดคือขอท่ี   5   ปริมาณเนื้อหาเหมาะสมกับเวลาเรียน( x  = 4.12, s.d. = 0.13 )
                 3.  ดานกิจกรรม โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นตอกิจกรรมของส่ือเสริมการอาน
ภาษาอังกฤษอยูในระดับสูง ( x  = 4.28, s.d. = 0.11 ) ขอท่ีไดคาระดับเฉล่ียสูงสุดคือ  ขอท่ี  8  ขั้น
ระหวางการอานมีลํ าดับขั้นตอนกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสามารถเขาใจไดงาย   ( x  = 4.30, s.d.
= 0.10 )   และขอท่ีไดคาระดับเฉล่ียตํ่ าสุดคือ   ขอท่ี  7   ขั้นกอนการอานชวยใหขาพเจามีความ
พรอมและแรงจูงใจในการเรียนบทเรียน  ( x  = 4.27, s.d. = 0.15 )   ขอท่ี  9  กิจกรรมและภาระงาน
ของส่ือเสริมการอานนี้มีความหลากหลายนาสนใจ ( x  =  4.27, s.d.= 0.11 )
                 4.   ดานประโยชนท่ีไดรับและความรูสึกตอส่ือเสริมการอานโดยภาพรวมนักเรียนมี
ความคิดเห็นตอประโยชนท่ีไดรับและความรูสึกตอส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษอยูในระดับสูง 
( x  = 4.30, s.d. = 0.09 )   ขอท่ีไดคาระดับเฉล่ียสูงสุดคือ    ขอท่ี  15   ขาพเจาคิดวาสามารถนํ าความ
รูท่ีเรยีนจากส่ือเสริมการอานนี้ไปใชในการเรียนในระดับสูงขึ้นได  ( x  = 4.39, s.d. = 0.09 )  และ
ขอท่ีไดคาระดับตํ ่าสุดคือ   ขอท่ี 12  ขาพเจามีความกระตือรือรนในการอานและทํ ากิจกรรมใน
ส่ือเสริมการอานนี้   ( x  = 4.22, s.d. = 0.08 )
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                 จะเห็นวาจากการวิเคราะหคาระดับความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอส่ือเสริมการอาน
ภาษาอังกฤษเฉล่ียรวมท้ัง   10  บทและเฉล่ียรายขอของแตละบทท้ัง  10  บทแลว   ความคิดเห็นของ
นกัเรยีนท่ีมีตอส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษท้ังในดานรูปแบบ   เนื้อหาและกิจกรรม   สามารถสรุป
ไดวาความคิดเห็นของนักเรียนมีคาระดับเฉล่ียอยูระหวาง  4.18 – 4.51   ดังนั้นจึงแสดงวานักเรียนมี
ความคดิเห็นท่ีดีตอส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษโดยภาพรวมสวนใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับด ี   
ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี  3
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บทท่ี  5

สรุป  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ

                 การวิจัยเรื่อง “ การสรางส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษโดยวิธีการเนนเนื้อหา (CBI)
สํ าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  โรงเรียนโพธาวัฒนาเสน ี  จังหวัดราชบุร ี”  เปนการวิจัยเชิง
ทดลอง  (Pre – experimental Research)   มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของส่ือเสริม
การอานภาษาอังกฤษโดยวิธีการเนนเนื้อหา  สํ าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 และเพ่ือ
เปรียบเทียบความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการใชส่ือเสริม     
การอานท่ีผูวิจัยสรางขึ้นรวมท้ังศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษ
                 สมมติฐานในการวิจัยครั้งนี้คือส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษโดยวิธีการเนนเนื้อหามี             
ประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีก ําหนดไวคือ  75/75  ความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษของ
นักเรียนหลังการใชส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษสูงกวาความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนกอนการใชส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษและนักเรียนมีความคิดเห็นตอส่ือเสริม      
การอานภาษาอังกฤษในระดับดี
                 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี ้ คือ นกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1
ปการศึกษา  2545   โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  อํ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุร ี  สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ จํ านวน  6  หองเรียน เปนแผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร
จํ านวน  3 หองเรียน แผนการเรียนคณิตศาสตร – ภาษาอังกฤษ  จํ านวน  1 หองเรียน   แผนการเรียน
ภาษาฝรั่งเศส – สังคมศึกษา  จํ านวน  1  หองเรียน  แผนการเรียนสามัญอาชีพ  จํ านวน  1  หองเรียน
รวม  216  คน
                 กลุมตวัอยางคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6  ท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษในภาคเรียนท่ี  1
ปการศึกษา  2545  โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี    อํ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุร ี จ ํานวน 1 หองเรียน
สุมอยางงายไดนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6/5   คือนักเรียนท่ีเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส –
สังคมศึกษา   จํ านวน  40  คน
                 เครือ่งมือท่ีใชในการวิจัยไดแก
                 1.  ส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษท่ีสรางขึ้นโดยยึดจุดประสงคการเรียนรูทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษและวิธีการเนนเนื้อหาแบงออกเปนบท  บทเรียนละ  2  คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที
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รวม  10  บทเรียน   มีประสิทธิภาพ 78.15/77.30   ซ่ึงถือวาส่ือเสริมการอานมีประสิทธิภาพดี
เพราะสูงกวาเกณฑม่ีกํ าหนดไวคือ  75/75
                 2.   แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ  สํ าหรับนักเรียนช้ันมัธยม
ศึกษาปท่ี 6  ท่ีสรางขึ้นโดยยึดจุดประสงคการเรียนรูทักษะการอาน เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ
จ ํานวน  50  ขอ  ใชเวลาในทํ า   60  นาที  มีคาความยากงายระหวาง 0.20 – 0.80   คาอํ านาจจ ําแนก
ตัง้แต  0.20  ขึ้นไปใชสูตรของ  Hopkins  and  Antes (Hopkins  and  Antes : 1985. p.182  อางถึง
ใน  ลวน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ)หาคาความเช่ือม่ันโดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร  ริชารดสัน
(G.F. Kuder and M.W. Richardson)    มีคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบท้ังฉบับเทากับ   0.82    
( บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ์ิ  :  2535. p. 172)
                 3.    แบบสอบถามความคิดเห็น   เปนแบบสอบถามความคิดเห็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี  6  ท่ีมีตอส่ือเสริมการอานในแตละบท  โดยกํ าหนดตัวเลือก  5  ระดับ  คือเห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวย  ไมแนใจ  ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  จํ านวน 15 ขอ  หาคาความเช่ือม่ันโดยใชสูตร
สัมประสิทธ์ิแบบแอลฟา (α - Coefficient)  ของครอนบาค  (พิมพา สุวรรณฤทธ์ิ  : 2542   p. 172 -
173 )   ไดคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ   0.86
                 การดํ าเนินการทดลองผูวิจัยเปนผูดํ าเนินการทดลองกับกลุมตัวอยางดวยตนเองใน     
ภาคเรยีนท่ี  1  ปการศึกษา  2545   ใชเวลาในการเรียนการสอนรวม  10  สัปดาหๆ ละ 2  คาบเรียนๆ
ละ  50  นาที   รวมท้ังส้ิน  20  คาบเรียน  โดยมีขั้นตอนในการด ําเนินงานดังนี้
                 1.ทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมตัวอยางกอนดํ าเนิน
การทดลองโดยใชแบบทดสอบท่ีผูวิจัยสรางขึ้นและหาประสิทธิภาพแลว
                 2.ด ําเนินการทดลองโดยการสอนนักเรียนกลุมตัวอยางใชส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษท่ี       
ผูวจิยัสรางขึ้น  เม่ือเรียนจบในแตละบทนักเรียนตองทดสอบทายบททุกบทและตอบแบบสอบถาม
ความคิดเห็นท่ีมีตอส่ือเสริมการอานทุกบทเชนกันเพ่ือน ําไปปรับปรุงแกไขส่ือเสริมการอานภาษา
อังกฤษ     แตละบท
                 3.ทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมตัวอยางเม่ือ      
เสรจ็ส้ินการทดลองแลว     โดยใชแบบทดสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบกอนการทดลอง
                 4.   นํ าผลการทดสอบวัดความสามารถทางการอาน   คะแนนจากการทดสอบทายบท
ทุกบทและคาระดับของแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีนักเรียนมีตอส่ือเสริมการอานมาวิเคราะห    
ขอมูลโดยใชวิธีการทางสถิติเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน
                 การวิเคราะหขอมูล ผูวจิยัวิเคราะหโดยเปรียบเทียบความสามารถทางการอานของ
กลุมตัวอยางจากการทดสอบกอนและหลังการทดลอง โดยใชสถิติ t-test แบบจับคูหาประสิทธิภาพ
ของส่ือเสริมการอาน           โดยใชเกณฑ  75/75    และวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอส่ือ
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เสรมิการอานจากแบบสอบถามความคิดเห็นจากนั้นน ํามาหาคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ผลการวิเคราะหขอมูล

                 1.    ประสิทธิภาพของส่ือเสริมการอานซ่ึงกํ าหนดเกณฑไวคือ 75/75 ปรากฏวาส่ือเสริม
การอานมีประสิทธิภาพเทากับ   78.15/77.30    ถือวาอยูในเกณฑดี      ผลการวิเคราะหคะแนนจาก
การทํ าแบบทดสอบทายบทเปนรายบทของส่ือเสริมการอาน มีคะแนนอยูระหวางรอยละ 75.00  ถึง
85.25  โดยมีบทท่ีนักเรียนทํ าคะแนนไดสูงสุดถึงตํ่ าสุดเรียงลํ าดับไดดังนี ้  บทท่ี  2   How to Make
Greeting Cards  ไดคะแนนรอยละ  85.25     บทท่ี  6  Thai History  ไดคะแนนรอยละ  81.50   
บทท่ี  9   Graphs  ไดคะแนนรอยละ  78.75  บทท่ี  8   Microwave Ovens  และบทท่ี  10   Attractive
Places and Culture in Thailand  ไดคะแนนรอยละ  78.00   บทท่ี  7  The Internet  ไดคะแนน
รอยละ  77.25    บทท่ี  4  Making Your Own Tray Garden  ไดคะแนนรอยละ  76.50       บทท่ี  1
National Parks of Thailand  ไดคะแนนรอยละ  75.75      บทท่ี  5   Fables   ไดคะแนนรอยละ
75.50        และบทท่ี  3  Leaving and Taking Message ไดคะแนนรอยละ  75.00
                 2.     ผลการเปรียบเทียบความสามารถทางการอานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6
กอนและหลังการใชส่ือเสริมการอาน  สรุปไดวาความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษของ
นักเรียนหลังจากใชส่ือเสริมการอานท่ีผูวิจัยสรางขึ้นสูงกวากอนใชส่ือเสริมการอานอยางมี          
นัยสํ าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05
                 3.     ผลจากการศึกษาความคิดเห็นท่ีนักเรียนมีตอส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษ จากการ
ศึกษาโดยภาพรวมพบวานักเรียนมีความคิดเห็นตอส่ือเสริมการอานอยูในระดับสูงท่ีสุด  1  บทและ
ระดับสูงอีก 9 บท  โดยมีคาเฉล่ียอยูระหวาง  4.18 – 4.51     บทท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ   บทท่ี 7
The Internet  ( x  = 4.51, s.d. = 0.10 )   บทท่ี 9  Graphs ( x  = 4.37, s.d. = 0.08 )  และบทท่ี  8
Microwave Ovens  ( x  = 4.31, s.d. = 0.18 ) ตามลํ าดับ    สวนบทท่ีไดคาระดับเฉล่ียตํ่ ากวาบทอ่ืนๆ
คือบทท่ี 5  Fables  ( x  = 4.18, s.d. = 0.10 )   บทท่ี  6    Thai History  ( x  = 4.19, s.d. = 0.12 ) และ
บทท่ี 4  Making Your Own Tray Garden     ( x  = 4.21, s.d. =0.11)ตามลํ าดับและจากการศึกษา
แบบสอบถามความคิดเห็นในดานรูปแบบ   ดานเนื้อหา   ดานกิจกรรมและดานประโยชนท่ีไดรับ
และความรูสึกตอส่ือเสริมการอานพบวา  นักเรียนใหความสํ าคัญในแตละสวนของส่ือเสริม
การอานแตกตางกันไป  ซ่ึงขึ้นอยูกับความชอบและความสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอนภายใน
ส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษ   สรุปไดดังตอไปนี้
                 3.1  ดานรูปแบบ โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นตอรูปแบบของส่ือเสริมการอานใน
ระดับสูง  ( x  = 4.34, s.d. = 0.13 )      ขอท่ีไดคาระดับเฉล่ียสูงสุดคือ    ตัวอักษรอานงายและชัดเจน
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( x  = 4.50, s.d. = 0.13 )     และขอท่ีไดคาระดับเฉล่ียตํ่ าสุดคือ   รูปภาพสวยงามและเหมาะสมกับ
เนื้อหา  ( x   =  4.24, s.d. = 0.16 )
                 3.2    ดานเนื้อหา  โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นตอเนื้อหาของส่ือเสริมการอานใน
ระดับสูง  ( x  = 4.17, s.d. = 0.11 )       ขอท่ีไดคาระดับเฉล่ียสูงสุดคือ   เนื้อหาของส่ือเสริมการอาน
อยูในความสนใจของขาพเจา  ( x  = 4.21, s.d. = 0.11 )  และขอท่ีไดคาระดับเฉล่ียตํ่ าสุดคือ ปริมาณ
เนื้อหาเหมาะสมกับเวลาเรียน   ( x  = 4.12, s.d. = 0.13 )
                 3.3 ดานกจิกรรม โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นตอกิจกรรมของส่ือเสริมการอาน
ในระดับสูง  ( x  = 4.28, s.d. = 0.11 )      ขอท่ีไดคาระดับเฉล่ียสูงสุดคือ   ขั้นระหวางการอานมี
ลํ าดบัขั้นตอนกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสามารถเขาใจไดงาย  ( x   =  4.30, s.d. = 0.10 )   และขอ
ท่ีไดคาระดับเฉล่ียตํ่ าสุด คอื  ขัน้กอนการอานชวยใหขาพเจามีความพรอมและแรงจูงใจในการเรียน
บทเรียน  ( x  = 4.27, s.d. = 0.15 )  และกิจกรรมและภาระงานของส่ือเสริมการอานนี้มีความหลาก
หลายนาสนใจ  ( x  = 4.27, s.d. = 0.11 )
                 3.4  ดานประโยชนท่ีไดรับและความรูสึกตอส่ือเสริมการอานโดยภาพรวมนักเรียนมี
ความคดิเห็นดานประโยชนท่ีไดรับและความรูสึกตอส่ือการอานอยูในระดับสูง  ( x  = 4.30, s.d. =
0.09 ) ขอท่ีไดคาระดับเฉล่ียสูงสุดคือ  ขาพเจาคิดวาสามารถนํ าความรูท่ีเรียนจากส่ือเสริมการอานนี้
ไปใชในการเรียนในระดับสูงขึ้นได   ( x  =  4.39, s.d. = 0.09 )   และขอท่ีไดคาระดับเฉล่ียตํ่ าสุดคือ
ขาพเจามีความกระตือรือรนในการอานและทํ ากิจกรรมในส่ือเสริมการอานนี้ ( x  = 4.22, s.d. =
0.08)

การอภิปรายผล
                 จากการวิเคราะหผลการทดลองเพ่ือตรวจสอบสมมติฐานของการวิจัยครั้งนี้พบวา
                 1.   ผลจากการหาประสิทธิภาพของส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษ   จากเกณฑท่ีตั้งไวคือ
75/75   พบวาส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษท่ีผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ  78.15/77.30 ซ่ึง
สูงกวาเกณฑท่ีกํ าหนดไวและพบวาคาประสิทธิภาพตัวแรกสูงกวาคาประสิทธิภาพตัวหลัง      
หมายความวานักเรียนสามารถทํ าแบบทดสอบทายบทไดคะแนนเฉล่ียสูงกวาคะแนนท่ีไดจาก    
การทํ าแบบทดสอบหลังการเรียนส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษ    ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ
สุทธิดา  พรจ ําเริญ (2540)  เชาวณ ี ค ําเลิศลักษณ  (2542) กันตดนัย  วรจิตติพล (2542) ดาว  แสงบุญ
(2543)  และศิริรักษ  ธิจิตตัง  (2544)  ท่ีพบวาคาประสิทธิภาพของบทเรียนท่ีสรางขึ้นสูงกวาเกณฑ
มาตรฐานท่ีตั้งไวและคาประสิทธิภาพตัวแรกสูงกวาคาประสิทธิภาพตัวหลัง  ท้ังนี้อาจมีเหตุผลดังนี้
                                  1.1   การวิเคราะหความตองการของผูเรียน   การจัดทํ าส่ือเสริมการอานภาษา
อังกฤษไดพัฒนาขึ้นตามขั้นตอนการออกแบบส่ือการสอน    โดยใชหลักการวิเคราะหความตองการ
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ของผูเรียน  ( need  analysis )    ผูวิจัยใชแบบ สอบถามความตองการหัวขอเรื่องในการอานเนื้อเรื่อง
วชิาการอานภาษาอังกฤษกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6       สรุปเปนคาความถ่ีสูงสุดจ ํานวน  10
อันดบั   ผูวิจัยจึงคัดเลือกเนื้อหาเปนไปตามหัวขอเรื่องท่ีนักเรียนสนใจเลือกไว         ซ่ึงสอดคลอง
กับแนวความคิดของนักการศึกษาหลายทานท่ีไดกลาวถึงการวิเคราะหความตองการของผูเรียน  
เชน   ฮัทชินสันและวอเตอรส  (Hutchinson  and  Waters 1989  :  21-23)  ท่ีแนะน ําใหศึกษาความ
ตองการของผูเรียน     ฟริทซ         ( Fritz 1997)  ท่ีกลาววาในการจัดประสบการณท่ีบูรณาการเขา
กับหัวขอเรื่องอยางหลากหลายตามความสนใจของผูเรียนจะทํ าใหผูเรียนไดมีโอกาสเลือกเรียนใน
ส่ิงท่ีเขาสนใจ    เจเนซีและอัพเชอร(Genesee and Upshur 1997)   กลาวถึงการประเมินผลการเรียน
ท่ีเนนหองเรียนเปนสํ าคัญ (Classroom-based) เพ่ือใหการประเมินผลมีประสิทธิภาพตองคํ านึงถึง
องคประกอบของขอมูลตัวปอน (Input factors)    ในการวางแผนการเรียนการสอนโดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมหรือความไมเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน  เชน  การกํ าหนดจุดประสงค
การสอน  (Instruction  objectives)   การวางแผน (Plans)  และการฝกปฏิบัติ  (Practices)  ท่ีครู
ก ําหนดใหผูเรียนกระทํ า  ตัวอยางเชนการกํ าหนดจุดประสงคการสอนอาจจะไมเหมาะสมกับผูเรียน
ถาจุดประสงคการสอนท่ีครูกํ าหนดเหลานั้นไมเหมาะสมกับความสามารถทางภาษาท่ีผูเรียนมีอยู
หรอืไมเหมาะกับความตองการหรือความสนใจของผูเรียนในการเรียนภาษาอังกฤษ ดังนั้นเพ่ือให
เกดิความเหมาะสมสํ าหรับผูเรียน   จุดประสงคการสอนของวิชาจํ าเปนตองเหมาะสมกับความ
สามารถท่ีผูเรียนมีอยูจริงและเหมาะสมกับความตองการของผูเรียนจึงจะทํ าใหการเรียนการสอน
ประสบผลสํ าเร็จสามารถประเมินผลการเรียนไดอยางถูกตอง  และเสง่ียม โตรัตน  ( 2538  :  51-52)
ไดเสนอไวในเทคนิคและวิธีการในการสรางและพัฒนาส่ือการสอนภาษาตางประเทศโดยใหเริ่ม
จากศึกษาความตองการของผูเรียนและจุดประสงคของรายวิชา และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ
สุทธิดา  พรจํ าเริญ  (2541)  ท่ีสรางเอกสารการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษปฏิบัติงานโดยวิเคราะห
ความตองการของนักเรียน   ผูสอนและศึกษานิเทศก   ผลการวิจัยพบวาเอกสารการสอนท่ีสรางขึ้น
ทํ าใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนและมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนสูงขึ้น    และงานวิจัยของดาว
แสงบุญ  (2543) ท่ีสรางเอกสารการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียว   โดยวิเคราะหความ
ตองการของนักศึกษา   ผูสอนและสถานประกอบการดานการทองเท่ียว    ผลการวิจัยพบวาเอกสาร
การสอนท่ีสรางขึ้นทํ าใหความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารดานการทองเท่ียว
ของ       นักศึกษาสูงขึ้น  และงานวิจัยของ  ศิริรักษ  ธิจิตตัง  (2544)  ท่ีพัฒนาเอกสารการสอนเสริม
รายวชิาภาษาอังกฤษเทคนิคพ้ืนฐาน 1  โดยการวิเคราะหความตองการหนาท่ีทางภาษาของนักศึกษา
ผูสอนและสถานประกอบการอุตสาหกรรม   ผลการวิจัยพบวาเอกสารการสอนท่ีสรางขึ้นทํ าให
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเทคนิคของนักศึกษาสูงขึ้น    ดังนั้นหัวขอเรื่องท่ีไดจากการ
วเิคราะหจึงเปนหัวขอเรื่องจากความตองการของผูเรียนจึงเปนส่ิงท่ีอยูในความสนใจของผูเรียน
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                                  1.2     เนือ้หาวิชามีความสัมพันธกับความรูเดิม    ในแนวการสอนภาษาโดย
วธีิการเนนเนื้อหาเปนการสอนท่ีบูรณาการภาษากับเนื้อหาเขาดวยกัน   เนื้อหาท่ีน ํามาใชสอนนั้น
เปนเนือ้หาท่ีมีความสัมพันธกับวิชาเรียนในโรงเรียนซ่ึงนักเรียนมีความรูอยูบางแลว  ขอบขาย
เนือ้หาวิชาท่ีผูวิจัยนํ ามาจัดทํ าส่ือการอานท้ัง 10  บท   ลวนแตเปนเนื้อหาวิชาท่ีเกี่ยวของสัมพันธกับ
วชิาตางๆท่ีนักเรียนไดเรียนในช้ันเรียนท้ังส้ิน จึงทํ าใหนักเรียนมีความคุนเคยกับเนื้อหาจาก
การเรยีนมาแลว นั่นคือนักเรียนมีความรูเดิมเกี่ยวกับเรื่องท่ีมีอยูในส่ือการอานมาบางแลว   ซ่ึงสงผล
โดยตรงกบัการเรียนเนื้อหาภาษาอังกฤษในส่ือการอานนี้    กลาวคือทํ าใหผูเรียนเกิดความสนใจ
เรยีนและเรียนเขาใจไดมากกวาเรื่องท่ีผูเรียนไมมีความรูเดิมมาเลย   จะเห็นวาสอดคลองกับแนวคิด
และการศึกษาวิจัยของนักการศึกษาหลายทาน    ไดแก   มารแชลล  (Marshall   1989)    กลาววา
การเรียนการสอนนั้นควรเริ่มตนและจบลงท่ีตัวนักเรียนซ่ึงหมายความวาผูสอนจะตองมีความเขาใจ
ในตวั   นกัเรยีนของเขา   ความเขาใจในตัวนักเรียนจะเปนรากฐานของการสอนของผูสอน   ผูสอน
ตองรูวาคนเราสามารถเรียนรูไดอยางไร  รวมไปถึงประสบการณในการเรียนรูเรื่องเดิมท่ีจะสงผล
ตอทัศนคตแิละความยินดีในการเรียนรูส่ิงใหมๆ   นั่นคือนักเรียนไดใชความรูเดิมมาชวยในการ
เรียนรูเรื่องใหม     นกัเรยีนสามารถจะเรียนรูและเขาใจเรื่องใหมไดเม่ือนักเรียนสามารถเช่ือมโยง
ขอมูลใหมกับประสบการณเดิมหรือความรูเดิมไดนั่นเอง     แอนเดอรสและลอยด  (Anders and
Lloyd 1989)  กลาววาถาความรูเดิมเปนสะพานท่ีน ําไปสูความเขาใจและการเรียนรูส่ิงใหมๆนั้น
ความรูเดิมนั้นจะตองตรงกับหัวขอเรื่องใหมท่ีจะเรียนในบทเรียนและตองเปนความรูเดิมท่ีถูกตอง
ดวย   ความรูเดิมของผูเรียนจะตองมีอยางเพียงพอในการเรียนรูเรื่องใหม     นักเรียนจะตองมีความรู
เดมิท่ีมีท้ังคุณภาพและปริมาณท่ีมากเพียงพอท่ีจะสงผลใหเกิดความเขาใจส่ิงใหมๆไดเปนอยางดี ใน
การเรยีนรูนั้นผูท่ีมีความรูเดิมสูงจะแสดงออกถึงความเขาใจในส่ิงใหมสูงดวย  แฮกการด  (Haggard
1989)   กลาววาการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพสูงนั้นจะเกิดขึ้นเม่ือผูเรียนไดใชความรูเดิมมาชวยใน
การเรียนรูขอมูลใหมๆโดยผูเรียนจะสามารถเรียนรูแนวคิดและขอมูลใหมไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุดเวด (Wade 1990) พบวาผูอานท่ีมีความรูเดิมหรือประสบการณเดิมอยูแลวจะ
น ําไปใชประโยชนในการอานเรื่องไดดีขึ้น        เขาจะสามารถน ําความรูเดิมไปทํ าความเขาใจกับ
บทอานใหมไดเปนอยางด ี     และยังสอดคลองกับแนวความคิดของฟริทซ  (Fritz 1997)   ท่ีได
เสนอแนวการสอนโดยวิธีการเนนเนื้อหาโดยการบูรณาการทักษะทางภาษากับเนื้อหาวิชาตางๆเขา
ดวยกนัโดยใชภาษาเปนส่ือกลางในการเรียนรูและผูเรียนสามารถเช่ือมโยง ความรูเดิมของผูเรียน
กบัประสบการณใหมๆได ยงัสอดคลองกับกอนซาเลซ   (Gonzalez  1998)  ท่ีไดน ํานิทานพ้ืนบาน
เรือ่งท่ีแตงขึ้น         โครงสรางเรื่องเลาเขาไปใชสอนในการทํ าโครงงานภาษาอังกฤษ นิทานท่ีนํ าไป
ใชสอนนัน้เปนนิทานท่ีนักเรียนสามารถจดจํ าไดและมีความคุนเคยอยูแลว     ผลท่ีไดรับจากการน ํา
นทิานท่ีนกัเรียนคุนเคยอยูแลวเขาไปสอนคือความสนุกสนานและเปนแรงจูงใจในการเรียนได
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และเคราซ  (Krauss 1999)  ไดน ําเนื้อหาความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตมาเช่ือมโยง
กบัแนวการสอนภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหา    เนือ้หาวิชาจากคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตชวยให
ผูเรยีนสามารถเรียนรูทักษะการศึกษาทางวิชาการได    อีกท้ังยังสอดคลองกับทฤษฎีโครงสราง
ความรู  (Schema  Theory)   ท่ีกลาววาความรูเดิมของผูเรียนมีความสํ าคัญตอการเรียนรูความรูใหม
เปนอยางมาก   ผูเรียนจะใชประสบการณเดิมของตนเองชวยใหสามารถตีความและเขาใจส่ิงตางๆท่ี
เรียนได
                                  1.3 การทดลองและการปรับปรุงส่ือ   ส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษผานขั้น
การปรับปรุงแกไข      และทดลองหาประสิทธิภาพมาแลว  2   ครั้ง  คือ  ขั้นทดลองรายบุคคลและ
ขัน้ทดลองกลุมเล็ก   ในแตละครั้งผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขขอความและค ําส่ังท่ีไมชัดเจนใหดีขึ้น
เม่ือนํ าไปทดลองในขั้นการทดลองภาคสนามนักเรียนกลุมตัวอยางจึงไมเกิดปญหาในขณะทํ าการ
ทดลอง
                                  1.4 ความตอเนื่องของการเรียนและการทดสอบ  เม่ือนักเรียนเรียนส่ือเสริม
การอานจบในแตละบทก็ทํ าแบบทดสอบทายบททันทีจึงทํ าใหนักเรียนยังสามารถจดจ ําเนื้อหาวิชา
ท่ีเพ่ิงเรียนจบไปนั้นและนํ าความรูท่ีไดรับมาทํ าแบบทดสอบทายบท      จึงทํ าใหนักเรียนมีโอกาส
ทํ าแบบทดสอบไดคะแนนสูง      และในการเรียนจบแตละบทนั้นครูใหขอมูลยอนกลับในคาบเรียน
ตอไปเสมอ      จึงทํ าใหนักเรียนไดรับการเสริมแรงจูงใจใหมีความตั้งใจเรียนและตั้งใจทํ าแบบ
ทดสอบทายเพ่ือใหไดคะแนนดีกวาบทเรียนท่ีผานมา   ซ่ึงสอดคลองกับความคิดเห็นของ   โคลและ
แชน (Cole and Chan 1994)   ท่ีกลาววาการใหการเสริมแรงทันทีเม่ือนักเรียนทํ างานเสร็จเปนส่ิง
สํ าคญัมาก   โดยเฉพาะในระยะเริ่มตนของการเรียนภาระงานท่ียาก   และขอมูลยอนกลับของครูใน
ทางท่ีเหมาะสมชวยใหนักเรียนทราบวาเขาไดเรียนรูส่ิงใดไปบางแลวและยังมีส่ิงใดอีกท่ีเขาตอง
เรียนรู
                                  1.5      ปริมาณของแบบทดสอบ     จ ํานวนขอสอบของแบบทดสอบทายบทมี
นอยกวาจ ํานวนขอสอบของแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษหลังเรียน    ใน
แบบทดสอบทายบทของแตละบทมีขอสอบจํ านวน  10   ขอเทานั้น   นักเรียนจึงไมเกิดความรูสึก
วิตกกังวลเทากับการสอบจากแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษหลังเรียนซ่ึงมี
จ ํานวน   50   ขอ   การทํ าขอสอบท่ีไมมีความเครียดวิตกกังวลนาจะทํ าขอสอบไดดีกวา

                 2.   ผลการเปรียบเทียบความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมตัวอยาง
หลังจากไดเรียนการอานภาษาอังกฤษโดยใชส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษสูงกวาความสามารถทาง    
การอานภาษาอังกฤษกอนเรียนจากส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษท่ีผูวิจัยสรางขึ้น  อยางมีนัยสํ าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว   อาจเนื่องมาจากเหตุผลดังตอไปนี้
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                                  2.1    กจิกรรมการเรียนการสอนมีความหลากหลาย   ส่ือเสริมการอานภาษา
อังกฤษประกอบดวยกิจกรรมงานคู งานกลุม ทํ าใหนักเรียนท่ีเรียนเกงกับนักเรียนท่ีเรียนออนไดมี
โอกาสทํ างานรวมกัน   นักเรียนท่ีเรียนเกงคอยช้ีแนะวางแนวทางในการทํ างานใหแกนักเรียนท่ี
เรยีนออน     นักเรียนท่ีเรียนออนก็สามารถเรียนรูและทํ าภาระงานไปพรอมๆกับเพ่ือนในกลุมได
โดยมีครคูอยดูแล ใหคํ าแนะนํ า ทํ าใหนักเรียนท้ังช้ันไดเรียนแบบรวมมือกันและเกิดความสนุก
สนานในการเรยีน     นักเรียนทุกคนจึงมีความสนใจเรียน    ตั้งใจเรียนจากส่ือเสริมการอานภาษา
อังกฤษนี้เปนอยางดี  และไดพัฒนาความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษเพ่ิมมากขึ้นจากการทํ า
กจิกรรมในแตละบท  จึงสงผลใหเกิดความเขาใจในการเรียนและสามารถทํ าคะแนนจากแบบ
ทดสอบหลังเรียนไดดีขึ้น       สอดคลองกับแนวความคิดของฟริทซ  (Fritz  1997)   ท่ีเสนอใหใช
เทคนิคการสอนแบบรวมมือปฏิบัติ (Hands-On  Approach) รวมกับแนวการสอนแบบเนนเนื้อหา
ในการใชเทคนิคนี้จะเปนการเรียนการสอนท่ียึดผูเรียนเปนสํ าคัญ   นักเรียนจะรวมกันทํ างานเปน
กลุม    อภิปรายความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน และจะมีปฏิสัมพันธกันในกลุมของเขาระหวางเพ่ือน
และผูสอน     และแนวความคิดของสตอลเลอร  (Stoller  1997)     ท่ีเสนอใหผูสอนท่ีใชโครงงาน
เขามาผสมผสานกับแนวการสอนโดยวิธีการเนนเนื้อหาวาผูสอนตองเปล่ียนตัวเองจากการสอน
แบบเดิมๆ  และเตรียมตัวเองใหพรอมกับวิธีการสอนโครงงานและแนวการสอนโดยวิธีเนนเนื้อหา
ใหเปนการสอนท่ีสรางผูเรียนใหรูจักการสืบคน   ใหมีการเรียนแบบรวมมือกันและรูจักการแก
ปญหาในการเรียนได
                                  2.2     การไดรับความรูเชิงวิชาการ      การสอนภาษาโดยวิธีการเนนหานั้น
ในการคดัเลือกเนื้อหาจะเปนเนื้อหาเชิงวิชาการท่ีสัมพันธกับวิชาท่ีเรียนในโรงเรียน     นักเรียนจะมี
ความรูทางภาษาและทางเนื้อหาไปพรอมๆกัน      ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดของเกรบและ
สตอลเลอร  (Grabe  and  Stoller  1997)   ไดกลาววา  มีผูสอนนํ าแนวการสอนภาษาโดยวิธีการเนน
เนือ้หาไปใชอยางมากมาย      ผลประโยชนท่ีไดรับคือนักเรียนมีความสนใจการเรียนมากขึ้นและ
นกัเรยีนไดรับความรูทางวิชาการมากขึ้นดวย   และ  เครสเชน   สเวน  และคัมมินส  (Krashen,
Swain  and  Cummins)   ไดน ําแนวการสอนภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหาไปทดลองสอนรวมกับแนว
การสอนแบบอ่ืนๆ    ผลปรากฏวาผูเรียนมีความสามารถทางภาษาในการเรียนเนื้อหาเชิงวิชาการ
เพ่ิมมากขึน้  และยังสามารถใชแนวการสอนภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหารวมกับแนวการสอนอ่ืนๆ
ไดอีกดวย
                                  2.3   บรรยากาศภายในหองเรียนด ี   การสอนในขณะทดลองนั้นนักเรียนรูสึก
สนกุสนานเพลิดเพลิน   ไมเครียด   มีโอกาสไดรวมกิจกรรมทุกคน   ซ่ึงบรรยากาศท่ีสนุกสนาน
เพลิดเพลินจะมีสวนชวยใหนักเรียนมีแรงจูงใจในการอานภาษาอังกฤษ   สามารถเรียนรูและเขาใจ
เนื้อหาไดเปนอยางดี
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                                  2.4   เนนผูเรียนเปนสํ าคัญในการเรียน   กจิกรรมการเรียนการสอนในส่ือ
เสรมิการอานภาษาอังกฤษในแตละบทเปนกิจกรรมในแนวการเนนผูเรียนเปนสํ าคัญ มีท้ังกิจกรรม
เดีย่ว  กจิกรรมคูและกิจกรรมกลุม  ทํ าใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรนและสนใจในการรวม
กจิกรรมการเรียนการสอนเปนอยางดี  จึงสงผลใหนักเรียนเกิดความเขาใจในบทเรียนไดดีขึ้น   ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดของ  เกรบ  และ  สตอลเลอร  (Grabe  and  Stoller  1997)    ท่ีใหเหตุผลสํ าคัญ
ในการน ําแนวการสอนภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหาไปใชขอหนึ่งวา  แนวการสอนภาษาโดยวิธีการ
เนนเนือ้หาน ําไปสูกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง   นักเรียนมีโอกาสเลือก
เนือ้หาท่ีจะเรียนและเลือกกิจกรรมการเรียนไดดวยตัวเอง  นักเรียนจึงเกิดความกระตือรือรนท่ีจะ
เรียนมากขึ้น
                 3.    ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนกลุมตัวอยางท่ีมีตอส่ือเสริมการอานภาษา
อังกฤษโดยใชแบบสอบถามความคิดเห็น    พบวานักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีตอส่ือเสริมการอาน
ภาษาอังกฤษ  โดยมีความคิดเห็นตอส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษอยูในระดับสูงท่ีสุด  1  บท  และ
ระดับสูงอีก  9  บท  คือมีคาเฉล่ีย  ( Χ )  อยูระหวาง  4.18 – 4.51 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
อยูระหวาง 0.06 – 0.18    บทท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด  3  บท  คือ   บทท่ี 7   The Internet  ( x  = 4.51, s.d.
= 0.10 )   บทท่ี 9  Graphs ( x  = 4.37, s.d. = 0.08 )  และบทท่ี  8  Microwave Ovens  ( x  = 4.31,
s.d. = 0.18 ) ตามลํ าดับ    สวนบทท่ีไดคาระดับเฉล่ียตํ่ ากวาบทอ่ืนๆ    3    บท  คือบทท่ี 5  Fables
( x  = 4.18, s.d. = 0.10 )   บทท่ี  6    Thai History  ( x  = 4.19, s.d. = 0.12 ) และบทท่ี 4  Making
Your Own Tray Garden ( x  = 4.21, s.d. = 0.11 )  ตามลํ าดับ   และจากการศึกษาแบบสอบถาม
ความคดิเห็นในดานรูปแบบ   ดานเนื้อหา    ดานกิจกรรมและดานประโยชนท่ีไดรับและความรูสึก
ตอส่ือเสริมการอานพบวานักเรียนมีความคิดเห็นตอประเด็นดานตางๆในแบบสอบถามความ      
คดิเห็นตอส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษโดยเฉล่ียอยูในระดับสูงทุกขอ   และประเด็นขอความท่ีได
คาระดับเฉล่ียรวมสูงสุดเปนลํ าดับท่ี  1    คือขอท่ี  1    ตัวอักษรอานงายและชัดเจน ( x  = 4.50, s.d.
= 0.13 )    ลํ าดับท่ี   2   คือขอท่ี  15   ขาพเจาคิดวาสามารถนํ าความรูท่ีเรียนจากส่ือเสริมการอานนี้
ไปใชในการเรียนในระดับสูงขึ้นได   ( x  = 4.39, s.d. = 0.09 )    และลํ าดับท่ี   3    คือขอท่ี  13
ขาพเจามีโอกาสไดเรียนรูเนื้อหาวิชา  ค ําศัพท   สํ านวนท่ีเกี่ยวกับดานวิชาการ   ( x  = 4.36, s.d. =
0.12 )   แสดงใหเห็นวานักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีตอส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษอยูในระดับดี
อาจเนื่องมาจากเหตุผลดังตอไปนี้
                                  3.1 การใชแบบสอบถามความตองการ ส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษนี้สราง
ขึ้นโดยผูวิจัยไดใชแบบสอบถามความตองการหัวขอเรื่องในการอานภาษาอังกฤษกับนักเรียนใน
ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  ซ่ึงเปนนักเรียนท่ีเปนประชากรและกลุมตัวอยางนั่นเอง    หัวขอเรื่องท่ี
นกัเรยีนเลือกจึงเปนหัวขอเรื่องท่ีอยูในความสนใจและความตองการเรียนของนักเรียนกลุมดังกลาว
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ดวยเหตุนี้นักเรียนจึงมีความคิดเห็นท่ีดีตอส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษนี้ซ่ึงตรงกับขอเสนอแนะ
ของคิซิลเลอรมาค  (Kizilirmak  1991)   ท่ีวา   ส่ือการสอนท่ีดีควรสอดคลองกับความตองการของ
ผูเรยีน   เหมาะกับจุดประสงคการเรียนรู   ระดับช้ัน  และระดับอายุของผูเรียน   และตอบสนอง
ความสนใจของผูเรียนอยางแทจริง ทํ าใหผูเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีตอส่ือการสอนและยังสอดคลอง
กบังานวิจัยของ   ดาว    แสงบุญ (2543)     และ  ศิริรักษ  ธิจิตตัง  (2544)     ท่ีสรางเอกสารประกอบ
การสอนโดยสอบถามความตองการของนักศึกษา   ผลการวิจัยพบวาความสามารถในการเรียน
ภาษาอังกฤษสูงขึ้นและนักศึกษามีความคิดเห็นท่ีดีตอเอกสารประกอบการสอนท่ีผูวิจัยสรางขึ้น
                                  3.2     การบรูณาการเนื้อหาวิชาตางๆในชั้นเรียน   ส่ือเสริมการอานภาษา
อังกฤษนี้สรางขึ้นโดยวิธีการเนนเนื้อหาโดยการบูรณาการวิชาตางๆท่ีนักเรียนไดเคยเรียนใน       
ช้ันเรยีนมาแลวเขาสูวิชาภาษาอังกฤษ  ใชภาษาอังกฤษเปนส่ือกลางหรือเครื่องมือในการเรียนรู
เนือ้หาวิชา     ส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษนี้จึงเปนเนื้อเรื่องท่ีนักเรียนมีพ้ืนความรูเดิมและคุนเคย
มากอน   ทํ าใหนักเรียนสามารถเขาใจเนื้อหาในบทเรียนไดเปนอยางดีและรวดเร็ว    สอดคลองกับ
แนวความคิดของ กริฟฟทส  (Griffiths  1995)  ท่ีเสนอวาส่ือการสอนท่ีดีควรมีการเลือกเนื้อหาท่ี
เหมาะสมกับวัตถุประสงคในการเรียน   มีเนื้อหาทันสมัย  เหมาะกับระดับช้ันและอายุของผูเรียน
และ   ฟริทซ  (Fritz  1997)  ท่ีเสนอใหจัดการเรียนการสอนวิธีการเนนเนื้อหาโดยบูรณาการวิชา
ตางๆกับวิชาภาษาอังกฤษเขาดวยกัน (Integrated  Content  Based  Instruction)   เม่ือนักเรียนเขาใจ
ในบทเรียนยอมมีความคิดเห็นในเชิงบวกตอบทเรียนนั้นๆ
                                  3.3    เนือ้หาและกิจกรรมเหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ผูวิจัย
เปนผูสรางส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษนี้ดวยตนเอง  จึงสามารถคัดเลือกเนื้อหาและสรางกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีเหมาะกับระดับความสามารถของประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี ้      
กลุมตวัอยางจึงสามารถเรียนรูเนื้อหาและทํ ากิจกรรมการเรียนการสอนไดเปนอยางดี
                                  3.4   พ้ืนความรูทางภาษาอังกฤษของนักเรียน  กลุมตัวอยางท่ีผูวิจัยใชในการ
ทดลองนีเ้ปนนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษา ปท่ี  6   แผนการเรียนภาษา – สังคมศึกษา   ซ่ึงเปน
นกัเรยีนท่ีตองเรียนภาษาอังกฤษมากกวาแผนการเรียนอ่ืนๆ  จึงทํ าใหนักเรียนเหลานี้มีความรูทาง
ดานภาษาอังกฤษมากกวานักเรียนแผนการเรียนอ่ืนๆและมีความรูสึกท่ีดีตอภาษาอังกฤษอยูเดิมแลว
เพราะนักเรียนเปนผูเลือกเรียนในแผนการเรียนนี้ดวยตนเอง
                 สํ าหรับบทท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด  คือ   บทท่ี 7   The Internet  ( x  = 4.51, s.d. = 0.10 ) ท้ังนี้
อาจเปนเพราะโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีไดรับมอบหมายจากสํ านักงานสามัญศึกษาจังหวัดราชบุรีให
เปนศูนยคอมพิวเตอรสํ าหรับโรงเรียนตางๆในกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา
จงัหวดัราชบุร ี    ทางโรงเรียนจึงจัดการเรียนการสอนท่ีเนนวิชาคอมพิวเตอร       นั่นคือนักเรียน
ตองเรยีนวิชาคอมพิวเตอรทุกระดับช้ันและทุกหอง       นักเรียนทุกคนจึงมีความรูเรื่องการใชเครื่อง
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คอมพิวเตอร โปรแกรมคอมพิวเตอรและการคนหาขอมูลจากอินเตอรเน็ต  เม่ือนักเรียนกลุม
ตัวอยางไดเรียนในส่ิงท่ีเขามีความรูและความสนใจอยูแลวจึงมีความคิดเห็นท่ีดีตอส่ือการสอนอาน
ภาษาอังกฤษบทท่ี  7   ท่ีมีคะแนนความคิดเห็นคาเฉล่ียสูงท่ีสุด    สวนบทท่ีมีคะแนนความคิดเห็น
คาเฉล่ียตํ่ าท่ีสุด    คือบทท่ี  5   Fables  ( x  = 4.18, s.d. = 0.10 )  นั้น    อาจเปนเพราะนักเรียนกลุม
ตวัอยางเปนนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6     ซ่ึงเปนนักเรียนช้ันสูงสุดของโรงเรียนจัดอยู
ในประเภทวัยรุนดังนั้นความสนใจในการอานนิทานจึงอาจมีนอยกวาการอานเนื้อเรื่องประเภท
อ่ืนๆ  อยางไรก็ตามเม่ือเทียบกับเกณฑคาระดับเฉล่ียท่ีก ําหนดไวยังแสดงวานักเรียนมีความคิดเห็น
ตอส่ือการอานภาษาอังกฤษบทท่ี  5   อยูในระดับสูงและเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว
                 สํ าหรบัขอความท่ีใชสอบถามความคิดเห็นนักเรียนนั้น  ขอความท่ีไดรับคาเฉล่ียสูงท่ีสุด
คอื    ดานรูปแบบ    ขอความท่ี  1   ตัวอักษรอานงายและชัดเจน   ( x  = 4.50, s.d. = 0.13 )    เพราะ
ผูวิจัยพิมพเนื้อหาและจัดรูปแบบดวยคอมพิวเตอรโดยเลือกใชรูปแบบตัวอักษรท่ีอานงายและขนาด
ตวัอักษรท่ีเหมาะสมไมเล็กเกินไป  จัดพิมพเวนระยะใหพอเหมาะและสอดแทรกรูปภาพตามความ
เหมาะสม    และจัดทํ าสํ าเนาเอกสารดวยกระดาษขนาด  A 4   สีขาว       จึงทํ าใหเอกสารประกอบ
การอานสะอาด  นาอาน  อานงายและชัดเจน     สวนขอความท่ีไดรับคาเฉล่ียนอยท่ีสุด  คือ   ดาน
เนื้อหา   ขอความท่ี  5    ปริมาณเนื้อหาเหมาะสมกับเวลา   ( x  = 4.12 , s.d. = 0.13 )   เพราะเนื้อหา
ในส่ือการอานภาษาอังกฤษแตละบทมีกิจกรรมหลากหลาย  โดยเฉพาะกิจกรรมในขั้น Post-reading
นกัเรยีนตองใชเวลามากในการทํ ากิจกรรมนั้นๆ  ผูวิจัยเห็นวานักเรียนไมสามารถทํ างานใหเสร็จส้ิน
ภายในคาบเรียนไดจึงส่ังเปนการบาน

ปญหาที่พบในการวิจัย

                 ปญหาท่ีพบในการวิจัยมีดังตอไปนี้
                 1.    กจิกรรมการเรียนไมสัมพันธกับเวลาเรียน   ผูวจิยัใหเวลาในการสอนตอ  1 บทเรียน
จ ํานวน  2   คาบ      แตบางกิจกรรมตองใชเวลานาน   เชนกิจกรรมในขั้น  Post-reading   นักเรียน
จะตองใชความรูท่ีไดเรียนมาในบทเรียนสรางงานตามค ําส่ัง           สวนใหญจะเปนงานกลุมและใช
เวลานานจึงทํ าใหเวลาเพียง  2  คาบตอ  1  บทเรียนไมเพียงพอท่ีนักเรียนจะสามารถทํ าช้ินงานให
สํ าเรจ็ ลุลวงได    ผูวิจัยจึงแกปญหาโดยการส่ังใหนักเรียนไปทํ าเปนการบานนอกเวลาเรียนซ่ึงไมมี
ผลกระทบตอคะแนนในการสอบทายบท
                 2.     อปุกรณการเรียนไมเพียงพอ   กจิกรรมขั้น  Post-reading  บางบท  เชน  บทท่ี  6
บทท่ี  7   และ  บทท่ี  10   นักเรียนตองคนหาขอมูลจากอินเตอรเน็ต    ผูวิจัยจึงตองส่ังใหนักเรียน
เขาใชอินเตอรเน็ตในหอง   Resource  Center      ซ่ึงเปนหองท่ีอยูในความรับผิดชอบของหมวดวิชา
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คอมพิวเตอร   มีเครื่องคอมพิวเตอรจํ านวน  8   เครื่องไวบริการนักเรียนทุกระดับช้ันในเวลาพัก
กลางวนั มีนกัเรียนจํ านวนมากเขาใชบริการรวมท้ังนักเรียนกลุมตัวอยางดวย      เครื่องคอมพิวเตอร
ท่ีมีอยูจงึไมเพียงพอตอความตองการในการใชบริการของนักเรียน   นักเรียนกลุมตัวอยางบางคนจึง
ไปใชบริการท่ีรานคอมพิวเตอรทํ าใหเสียคาใชจายเพ่ิมขึ้น
                 3.     โรงเรียนจัดกิจกรรมมาก    ทางโรงเรียนมีกิจกรรมระหวางภาคเรียนมาก     บางครั้ง
ตองใหนกัเรียนทํ ากิจกรรมของโรงเรียนในเวลาเรียนจึงทํ าใหเวลาเรียนขาดหายไป   ผูวิจัยแกปญหา
โดยขอคาบอิสระของนักเรียนมาสอนชดเชยเวลาเรียนท่ีหายไปเพ่ือใหไดเวลาเรียนเพียงพอตามท่ี
ก ําหนดไว
                 4.    เนือ้หามีความหลากหลาย      เนื่องจากเนื้อหาท่ีน ํามาจัดทํ าเปนส่ือการอานนี้คนควา
จากแหลงขอมูลหลายแหงจึงมีความหลากหลาย   การตั้งคํ าถามทายบทของแตละเนื้อหาจึงแตกตาง
กนั  บางบทค ําถามวัดความเขาใจระดับตามตัวอักษร   บางบทวัดความเขาใจระดับตีความ   สรุป
ความ  การคิดวิเคราะห    ทํ าใหไมสามารถควบคุมระดับความยากงายได   เชน    บทท่ี  1  เนื้อเรื่อง
มีความยาวมาก   ค ําศัพทยาก       บทท่ี   2   เนื้อเรื่องส้ันและงายกวา  หรือบทท่ี  3   มีคํ าถามท่ีเปน
การตีความ     เปนตน                         
                 5.   นกัเรียนแตละคนมีความรูเดิมไมเทากัน   เนือ่งจากนักเรียนกลุมตัวอยางมีความ
สามารถในการเรียนตางกัน    ผลการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  5  ของ
กลุมตวัอยางอยูในระดับตางกันและผลการเรียนในวิชาอ่ืนๆก็อยูในระดับตางกันเชนกัน    นักเรียน
บางคนมีผลการเรียนดียอมแสดงใหเห็นวามีความรูในวิชาตางๆอยูในเกณฑดี      นักเรียนบางคนมี
ผลการเรียนตํ่ ายอมแสดงใหเห็นวามีความรูในวิชาตางๆนอยกวา   ซ่ึงสงผลตอการนํ าความรูเดิมท่ีมี
อยูไปชวยในการอานเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษไดตางกัน    นักเรียนท่ีมีผลการเรียนดีกวาไดคะแนนใน
การทดลองครั้งนี้ดีกวานักเรียนท่ีมีผลการเรียนตํ่ า

ขอเสนอแนะ

                 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะท่ีอาจเปนประโยชนตอการเรียนการสอนแและการวิจัยในคราว    
ตอไปดังนี้
                 1.    ขอเสนอแนะสํ าหรับการเรียนการสอน
                                  1.1   การสอนภาษาอังกฤษโดยการบูรณาการกับวิชาอ่ืนๆ จะทํ าใหผูเรียน
เรยีนรูเนือ้หาวิชาอ่ืนโดยใชภาษาอังกฤษเปนส่ือกลาง  ซ่ึงจะเกิดผลดีคือนักเรียนไดเรียนรูวิชาภาษา
อังกฤษและไดเรียนรูเนื้อหาวิชาท่ีนํ ามาบูรณาการไปพรอมๆกัน
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                                  1.2  ในการสอนภาษาอังกฤษโดยใชเนื้อหาวิชาท่ีนักเรียนมีพ้ืนความรูเดิมหรือ
ประสบการณเดิมอยูบางแลวจะทํ าใหนักเรียนสามารถใชความรูเดิมมาเปนพ้ืนฐานในการเรียนรู   
ส่ิงใหมๆ และเกิดความเขาใจในความรูใหมท่ีไดรับจากบทเรียน
                                  1.3     ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอส่ือเสริมการสอนภาษาอังกฤษจะเปน
ไปในทางท่ีดกี็ตอเม่ือนักเรียนมีสวนรวมในบทเรียนสามารถทํ ากิจกรรมในบทเรียนได และเกิด
ความเขาใจในบทเรียน  ดังนั้นครูจึงควรเลือกเนื้อหาท่ีไมยากจนเกินไปและสรางกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีเนนนักเรียนเปนสํ าคัญ   ใหนักเรียนมีสวนรวมในการทํ ากิจกรรมการเรียนมากท่ีสุด
                                  1.4    ส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษของผูวิจัยท้ัง   10   บทเรียน   บางบทเรียน
นกัเรยีนสามารถศึกษาเรียนรูไดดวยตนเอง    ครูควรศึกษาเนื้อหาของบทเรียนแลวพิจารณาวา
บทเรยีนใดท่ีเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน   หรือท่ีคิดวานักเรียนสามารถเรียนรูไดดวย
ตนเองกค็วรปลอยใหนักเรียนศึกษาดวยตนเอง   ครูคอยใหคํ าแนะนํ าเม่ือนักเรียนมีปญหาเทานั้นจะ
เปนการฝกใหนักเรียนรูจักการเรียนรูดวยตนเองตอไป   เชน  บทท่ี  9  Graphs    นักเรียนสามารถ
ลงมือทํ าไดเองโดยผูวิจัยไมตองอธิบาย       นักเรียนจะอานคํ าส่ังและลงมือทํ ากิจกรรมตามท่ีค ําส่ัง
บอกไวไดภายในเวลาท่ีก ําหนด     คาเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นตอส่ือเสริมการอานภาษา
อังกฤษ   บทท่ี  9   อยูในลํ าดับท่ี   2  ซ่ึงถือวาอยูในเกณฑดี
                                  1.5    การอธิบายคํ าศัพทในแตละบทเรียน   ตองนํ าเสนอการอธิบายคํ าศัพท
ใหมีจ ํานวนมากพอเพียงตอการท่ีจะนํ าไปอานเรื่องดวยตนเองอยางเขาใจ   โดยเฉพาะเนื้อเรื่องท่ีมี
ความยาวมาก
                                  1.6   ในการเลือกเนี้อหาเพ่ือน ํามาใชสอนนั้น  ถาพบวามีโครงสรางไวยากรณ
ภาษาหลายรูปแบบ     ซ่ึงนักเรียนควรจะตองรูและเขาใจโครงสรางไวยากรณภาษาเหลานั้นจึงจะ
สามารถน ําโครงสรางไวยากรณภาษาไปใชในการอานเนื้อเรื่องไดดีขึ้น    ผูสอนอาจจัดทํ าใบความรู
และ   ใบงานเพ่ิมเติมจากบทเรียนท่ีสรางขึ้น        แลวสอนเสริมนอกเวลาหรือใหนักเรียนศึกษาแลว
ทํ าเปนการบาน    นักเรียนจะไดเรียนรูจากใบความรูและใบงานเพ่ือใหสามารถนํ าความรูทาง
ไวยากรณมาอานเนื้อเรื่องไดดีขึ้น
                                  1.7  เพ่ิมระยะเวลาหลังจากการทดลองเสร็จเรียบรอยแลวประมาณ  1  สัปดาห
เพ่ือใหนักเรียนไดน ําเสนอผลงานของตน    ท้ังงานเดี่ยว    งานคูหรืองานกลุม      ท่ีทํ าในขั้น  Post-
reading   ภายในหองเรียนในรูปแบบของนิทรรศการยอย   ใหนักเรียนไดมีโอกาสทบทวนงาน   ได
น ําเสนองานของตนและชมงานของเพ่ือนในหองเรียน   นักเรียนจะสามารถมองเห็นขอบกพรอง
ขอควรปรับปรุง     จะไดน ําไปปรับปรุงแกไขในโอกาสตอไป      และมองเห็นขอดีท่ีสามารถเก็บ
ไปเปนตวัอยางในการทํ างานครั้งตอไป      อีกท้ังนักเรียนจะเกิดความภาคภูมิใจในช้ินงานของเขา
อีกดวย
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                                  1.8   ผูสอนท่ีจะใชแนวการสอนภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหา เม่ือเลือกเนื้อหา
วชิาท่ีเกีย่วของกับวิชาใดในโรงเรียน     ควรจัดเตรียมแหลงขอมูลเพ่ิมเติม       เพ่ือใหนักเรียนไดมี
โอกาส คนควาหาความรูนอกเหนือจากในบทเรียน   อาจเปนหนังสือในหองสมุดของโรงเรียนหรือ
หองสมุดหมวดวิชา      ปายนิเทศ     มุมส่ือ    แผนพับท่ีเกี่ยวของกับเนื้อหาวิชา   เปนตน

                 2.   ขอเสนอแนะในการทํ าวิจัยครั้งตอไป
                                  2.1 ควรมีการวิจัยการน ําเนื้อหาวิชาตางๆมาบูรณาการกับวิชาการอานภาษา
อังกฤษ   โดยทดลอง   2   กลุม  แบงเปน   กลุมควบคุมและกลุมทดลอง
                                  2.2 ควรมีการวิจัยการน ําเนื้อหาวิชาตางๆมาบูรณาการกับวิชาการอานภาษา
อังกฤษในระดับช้ันอ่ืนๆ     ผูวจิยัควรคัดเลือกเนื้อหาวิชาท่ีจะนํ ามาบูรณาการใหเหมาะสมกับระดับ
ช้ัน  โดยใชแนวความคิดของบรินตันและโฮลเทน  (Brinton and Holten  1997)
                                  2.3 ควรมีการวิจัยการน ําเนื้อหาวิชาตางๆมาบูรณาการกับทักษะฟง - พูดภาษา
อังกฤษหรือทักษะอาน – เขียนภาษาอังกฤษบาง
                                  2.4  ในการทํ าวิจัยครั้งตอไป   ควรเลือกเนื้อหาท่ีน ํามาสรางบทเรียนใหเปน
เนื้อหาท่ีเปนท่ีรูจักของคนโดยท่ัวไปเพราะจะเปนแรงจูงใจใหนักเรียนไดศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม
ไดงายขึ้น    ท้ังยังกอใหเกิดความสนุกสนานดวย
                                  2.5  ใชแนวการสอนภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหารวมกับวิชาโครงงานภาษา
อังกฤษ  โดยจัดทํ าเปนโครงงานยอย   มุงศึกษาเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับวิชาตางๆในโรงเรียน   ท้ังนี้ผูสอน
ตองอธิบายวิธีการจัดทํ าโครงงานใหนักเรียนเขาใจและสามารถปฏิบัติได  อาจจะเปนโครงงาน
อิสระหรือโครงงานท่ีผูสอนกํ าหนดเคาโครงไวใหก็ได
                                  2.6  ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสรางส่ือการอานภาษาอังกฤษ      ท่ีใช
แนวการสอนโดยวิธีการเนนเนื้อหา     โดยเนนท่ีสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง  เชน  วิชาวิทยาศาสตร   วิชา
สังคมศึกษา    วิชาคหกรรม    วิชาศิลปะ  เปนตน   เรียนเนื้อหาวิชาเดียวตลอดภาคเรียน  ท้ังนี้ผูสอน
วชิาภาษาอังกฤษสามารถบูรณาการเนื้อหากับผูสอนวิชาอ่ืนๆได    รวมกันจัดทํ าหลักสูตรบูรณาการ
นีเ้ปนหลักสูตรของสถานศึกษาได
                                  2.7    ควรมีการสรางส่ือการอานในแนวการสอนภาษาโดยวิธีการเนนเนื้อหา
เปนแบบเรียนสํ าเร็จรูป   ไวใหนักเรียนไดศึกษาในหองศูนยการเรียนรูหรือมุมส่ือภายในหองเรียน
ผูสอนจะแนะนํ านักเรียนในการใชบทเรียนสํ าเร็จรูป   โดยนักเรียนศึกษาคนควาดวยตนเอง   เก็บ
บันทึกส่ิงท่ีไดเรียนรูจากบทเรียนสํ าเร็จรูป   รวบรวมผลงานท่ีทํ าในภาระงานหรือกิจกรรมการเรียน
สงผูสอนเปนระยะ      แนวทางนี้ผูสอนสามารถฝกนักเรียนใหเรียนตามความสามารถของตนเอง
ผูสอนจะตองคนหาเนื้อหาและสรางเปนบทเรียนการอานภาษาอังกฤษอยางหลากหลายในประเภท
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ตางๆท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวของกับวิชาในช้ันเรียน    เพ่ือนักเรียนสามารถใชความรูเดิมของเขามาชวยใน
การอานได    โดยบทเรียนแตละบทจะมีเฉลยไวทายบทเพ่ือใหนักเรียนตรวจสอบความถูกตองได
ทันที
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ภาคผนวก ก 
- แบบสอบถามความตองการหัวขอเร่ืองในการอานเนื้อเร่ืองวิชาการอานภาษาอังกฤษ 
       หมายเลข  1   สําหรับอาจารยผูสอน 
- แบบสอบถามความตองการหัวขอเร่ืองในการอานเนื้อเร่ืองวิชาการอานภาษาอังกฤษ 
       หมายเลข  2   สําหรับนักเรียน 
-     รายช่ือโรงเรียนที่ตอบแบบสอบถามหมายเลข    1 
- ผลการวิเคราะหขอมูลของแบบสอบถามความตองการหวัขอเร่ืองในการอานเนื้อเร่ือง

วิชาการอานภาษาอังกฤษ   หมายเลข   1    สําหรับอาจารยผูสอน 
- ผลการวิเคราะหขอมูลของแบบสอบถามความตองการหวัขอเร่ืองในการอานเนื้อเร่ือง

วิชาการอานภาษาอังกฤษ   หมายเลข   2    สําหรับนักเรยีน 
- ผลการวิเคราะหขอมูลของแบบสอบถามความตองการหวัขอเร่ืองในการอานเนื้อเร่ือง

วิชาการอานภาษาอังกฤษ      หมายเลข   1    สําหรับอาจารยผูสอน    และหมายเลข   2    
สําหรับนักเรียน 
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แบบสอบถามความตองการหัวขอเรื่องในการอานเนื้อเรื่องวิชาการอานภาษาอังกฤษ     หมายเลข  1     สําหรับ
อาจารยผูสอน 

ขอมูลสวนตัวผูตอบแบบสอบถามเพศ            ชาย              หญิง 
โรงเรียน ……………………………………………..    สอนชั้นมัธยมศึกษาปที่………… 

หัวขอเรื่องตอไปนี้เปนหัวขอเรื่องที่เกี่ยวของกับวิชาตางๆในหลักสูตรช้ันมัธยมศึกษา 
ทานคิดวาหัวเรื่องใดตอไปนี้มีความสําคัญและนาสนใจที่จะนํามาสอนในวิชาการอาน ภาษาอังกฤษ  แต

ละขอใหญกรุณาเลือกหัวขอยอย  2  หัวขอ  โดยทําเครื่องหมาย   ลงในชอง    หนาหัวขอเรื่องยอยที่ทาน
ตองการ    รวมจํานวน   10   หัวขอเรื่องเทานั้น 
1.   วิทยาศาสตร 
          1.1   เทคโนโลยี(วิทยาศาสตรประยุกต) 
          1.2   วิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ  
          1.3   วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขศึกษา
  
          1.4   พลังงานและการอนุรักษพลังงาน  
          1.5   สิ่งแวดลอมและการอนุรักษสิ่งแวดลอม   
2.   คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร 
          2.1   การคํานวณ 
          2.2   สถิติประยุกต 
          2.3   คณิตศาสตรประยุกต 
          2.4   ความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
          2.5   ขอมูลจากอินเตอรเน็ต 
3. สังคมศึกษา 

    3.1   ภูมิศาสตร                                                 
    3.2   ประวัติศาสตร 
    3.3   ศาสนา 
    3.4   วัฒนธรรม  ประเพณี 

          3.5    บุคคลสําคัญ 
 

4. ภาษาศาสตรและวรรณคดี 
             4.1    หลักภาษา                                              

    4.2.   การใชภาษา  
             4.3    ภาษาเพื่อการสื่อสาร                             
             4.4    เรื่องสั้น  นิทาน                   
             4.5    บทประพันธ    โคลง   กลอน 
5. พ้ืนฐานอาชีพ 
             5.1    เกษตรกรรม                                

          5.2    คหกรรม                                               
    5.3    อุตสาหกรรม                                         

             5.4    ศิลปศึกษา                                             
             5.5    ศิลปปฏิบัติ                                            
 

ขอเสนอแนะ
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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แบบสอบถามความตองการหัวขอเรื่องในการอานเนื้อเรื่องวิชาการอานภาษาอังกฤษ     หมายเลข  2      สําหรับ
นักเรียนขอมูลสวนตัวผูตอบแบบสอบถามเพศ            ชาย              หญิง 

โรงเรียน ……………………………………………..    ช้ันมัธยมศึกษาปที่………… 
หัวขอเรื่องตอไปนี้เปนหัวขอเรื่องที่เกี่ยวของกับวิชาตางๆในหลักสูตรช้ันมัธยมศึกษา 

นักเรียนคิดวาหัวเรื่องใดตอไปน้ีมีความสําคัญและนาสนใจที่จะนํามาเรียนในวิชาการอาน ภาษาอังกฤษ   
ในแตละหัวขอใหญใหเลือก  2  หัวขอยอยโดยทําเครื่องหมาย     ลงในชอง    หนาหัวขอเรื่องยอยที่นักเรียน
ตองการ    รวมจํานวน   10   หัวขอเรื่องเทานั้น 
1.   วิทยาศาสตร 
          1.1   เทคโนโลยี(วิทยาศาสตรประยุกต)
  
          1.2   วิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ  
          1.3   วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขศึกษา
  
          1.4   พลังงานและการอนุรักษพลังงาน  
          1.5   สิ่งแวดลอมและการอนุรักษสิ่งแวดลอม   
2.   คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร 
          2.1   การคํานวณ 
          2.2   สถิติประยุกต 
          2.3   คณิตศาสตรประยุกต 
          2.4   ความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
          2.5   ขอมูลจากอินเตอรเน็ต 
3. สังคมศึกษา 

    3.1   ภูมิศาสตร                                                 
    3.2   ประวัติศาสตร 
    3.3   ศาสนา 
    3.4   วัฒนธรรม  ประเพณี 

          3.5    บุคคลสําคัญ 
 

4. ภาษาศาสตรและวรรณคดี 
             4.1    หลักภาษา                                              

    4.2.   การใชภาษา  
             4.3    ภาษาเพื่อการสื่อสาร                             
             4.4    เรื่องสั้น  นิทาน                   
             4.5    บทประพันธ    โคลง   กลอน 
5.พ้ืนฐานอาชีพ 
             5.1    เกษตรกรรม                                

          5.2    คหกรรม                                               
    5.3    อุตสาหกรรม                                         

             5.4    ศิลปศึกษา                                             
             5.5    ศิลปปฏิบัติ                                            
 

ขอเสนอแนะ
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รายชื่อโรงเรียนท่ีตอบแบบสอบถาม 
 

รายช่ือโรงเรียนที่ตอบแบบสอบถามความตองการหัวขอเร่ืองในการอานเนื้อเร่ืองวิชาการอาน
ภาษาอังกฤษ   หมายเลข   1    สําหรับอาจารยผูสอน   จํานวน   6   โรงเรียนดังนี ้

 
1.      โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี           จํานวน     14     คน 
2.      โรงเรียนบางแพปฐมพทิยา        จํานวน       8     คน 
3.       โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห     จํานวน       6     คน 
4.       โรงเรียนรัตนราษฏรบํารุง          จํานวน       6     คน 
5.       โรงเรียนสายธรรมจันทร            จํานวน       6     คน 
6.      โรงเรียนทามะขามวิทยา             จํานวน       3     คน 

 
รวมทั้งส้ิน    43    คน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่  13    แสดงผลการวิเคราะหขอมูลของแบบสอบถามความตองการหัวขอเรื่องในการอาน 
                       เนื้อเรื่องวิชาการอานภาษาอังกฤษ   หมายเลข   1    สําหรับอาจารยผูสอน 

โรงเรียน…  
หัวขอเร่ือง โพธาฯ บาง

แพฯ 
ราช
โบฯ 

รัตนฯ สาย
ธรรม ฯ 

ทา
มะขาม 

 
รวม 

1.   วิทยาศาสตร        
   1.1  เทคโนโลยี(วิทยาศาสตรประยุกต) 5 3 2 2 3 1 16 
   1.2  วิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ 0 2 0 0 0 0 2 
   1.3  วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขศึกษา 7 3 2 3 2 1 18 
   1.4  พลังงานและการอนุรักษพลังงาน 2 1 3 1 1 1 9 
   1.5 สิ่งแวดลอมและการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม 
14 7 5 6 6 3 41 

2.   คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร        
    2.1   การคํานวณ 1 0 0 1 1 0 3 
    2.2   สถิติประยุกต 7 0 3 2 2 2 16 
    2.3   คณิตศาสตรประยุกต 3 1 0 1 0 0 5 
    2.4   ความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 8 7 3 3 3 1 25 
    2.5   ขอมูลจากอินเตอรเน็ต 9 8 6 5 6 3 37 

3. สังคมศึกษา        
    3.1   ภูมิศาสตร 8 3 0 2 0 1 14 
    3.2   ประวัติศาสตร 2 3 3 2 2 1 13 
    3.3   ศาสนา 1 1 0 1 1 1 5 
    3.4   วัฒนธรรม  ประเพณี 12 5 6 4 6 3 36 
    3.5    บุคคลสําคัญ 5 4 3 3 3 0 18 

4. ภาษาศาสตรและวรรณคดี        
    4.1    หลักภาษา 1 0 0 0 0 0 1 
    4.2.   การใชภาษา  3 1 0 3 1 0 8 
    4.3    ภาษาเพื่อการสื่อสาร 11 7 3 4 5 2 32 
    4.4    เร่ืองสั้น  นิทาน 8 5 6 3 4 3 29 
    4.5    บทประพันธ    โคลง   กลอน 5 3 3 2 2 1 16 

5.พื้นฐานอาชีพ        
    5.1    เกษตรกรรม 10 3 4 4 3 2 26 
    5.2    คหกรรม 6 5 5 4 2 1 23 
    5.3    อุตสาหกรรม 5 2 1 2 1 1 12 
    5.4    ศิลปศึกษา 3 3 1 2 3 1 13 
    5.5    ศิลปปฏิบัติ 4 3 1 0 3 1 12 

รวม 140 80 60 60 60 30 430 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่  14     แสดงผลการวิเคราะหขอมูลของแบบสอบถามความตองการหัวขอเร่ืองในการอาน 
                       เนื้อเร่ืองวิชาการอานภาษาองักฤษ    หมายเลข   2    สําหรับนักเรียน 

หัวขอเร่ือง ม.6/1 ม.6/2 ม.6/3 ม.6/4 ม.6/5 ม.6/6 รวม 
1.   วิทยาศาสตร        

    1.1   เทคโนโลยี(วิทยาศาสตรประยุกต) 20 26 19 19 17 16 117 
    1.2   วิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ 4 7 7 12 1 6 37 
    1.3   วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขศึกษา 12 16 15 18 25 10 96 
    1.4   พลังงานและการอนุรักษพลังงาน 12 5 14 7 2 8 48 
    1.5   สิ่งแวดลอมและการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม 
22 24 17 22 35 14 134 

2.   คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร        
    2.1   การคํานวณ 7 7 6 8 3 2 33 
    2.2   สถิติประยุกต 21 11 22 26 9 12 101 
    2.3   คณิตศาสตรประยุกต 10 10 12 10 4 2 48 
    2.4   ความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 12 22 10 10 27 8 89 
    2.5   ขอมูลจากอินเตอรเน็ต 20 28 22 24 37 30 161 

3. สังคมศึกษา        
    3.1   ภูมิศาสตร 7 15 10 13 5 7 57 
    3.2   ประวัติศาสตร 22 28 27 22 17 10 126 
    3.3   ศาสนา 2 3 8 7 5 8 33 
    3.4   วัฒนธรรม  ประเพณี 20 22 19 23 29 19 132 
    3.5    บุคคลสําคัญ 19 10 8 13 24 10 84 

4. ภาษาศาสตรและวรรณคดี        
    4.1    หลักภาษา 6 6 7 6 3 5 33 
    4.2.   การใชภาษา  14 10 8 16 8 6 62 
    4.3    ภาษาเพื่อการสื่อสาร 16 27 18 20 22 13 116 
    4.4    เร่ืองสั้น  นิทาน 21 21 20 19 23 20 124 
    4.5    บทประพันธ    โคลง   กลอน 13 14 19 17 24 10 97 

5.พื้นฐานอาชีพ        
    5.1    เกษตรกรรม 17 14 18 19 8 14 90 
    5.2    คหกรรม 12 16 15 12 18 12 85 
    5.3    อุตสาหกรรม 11 19 15 10 11 13 79 
    5.4    ศิลปศึกษา 10 16 8 17 23 5 79 
    5.5    ศิลปปฏิบัติ 20 13 16 20 20 10 99 

รวม 350 390 360 390 400 270 2160 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่  15   แสดงผลการวิเคราะหขอมูลของแบบสอบถามความตองการหัวขอเรื่องในการอาน 
 เนื้อเรื่องวิชาการอานภาษาอังกฤษ    หมายเลข   1   สําหรับอาจารยผูสอนและ       หมายเลข   2    สําหรับนักเรียน 

 
หัวขอเร่ือง 

จํานวนผูสอน 
ที่เลือก 

จํานวน 
นักเรียนที่เลือก 

    รวม    คิดเปน 
รอยละ 

   
จัดลําดั
บที่ 

1.   วิทยาศาสตร      
    1.1   เทคโนโลยี(วิทยาศาสตรประยุกต) 16 117 133 25.68 2 
    1.2   วิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ 2 37 39 7.53 5 
    1.3   วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขศึกษา 18 96 114 22.01 3 
    1.4   พลังงานและการอนุรักษพลังงาน 9 48 57 11.00 4 
    1.5   สิ่งแวดลอมและการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม 
41 134 175 33.78 1 

2.   คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร      
    2.1   การคํานวณ 3 33 36 6.95 5 
    2.2   สถิติประยุกต 16 101 117 22.59 2 
    2.3   คณิตศาสตรประยุกต 5 48 53 10.23 4 
    2.4   ความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 25 89 114 22.01 3 
    2.5   ขอมูลจากอินเตอรเน็ต 37 161 198 38.22 1 

3. สังคมศึกษา      
    3.1   ภูมิศาสตร 14 57 71 13.71 4 
    3.2   ประวัติศาสตร 13 126 139 26.83 2 
    3.3   ศาสนา 5 33 38 7.34 5 
    3.4   วัฒนธรรม  ประเพณี 36 132 168 32.43 1 
    3.5    บุคคลสําคัญ 18 84 102 19.69 3 

4. ภาษาศาสตรและวรรณคดี      
    4.1    หลักภาษา 1 33 34 6.56 5 
    4.2.   การใชภาษา  8 62 70 13.51 4 
    4.3    ภาษาเพื่อการสื่อสาร 32 116 148 28.57 2 
    4.4    เร่ืองสั้น  นิทาน 29 124 153 29.54 1 
    4.5    บทประพันธ    โคลง   กลอน 16 97 113 21.82 3 

5.พื้นฐานอาชีพ      
    5.1    เกษตรกรรม 26 90 116 22.39 1 
    5.2    คหกรรม 23 85 108 20.85 3 
    5.3    อุตสาหกรรม 12 79 91 17.57 5 
    5.4    ศิลปศึกษา 13 79 92 17.76 4 
    5.5    ศิลปปฏิบัติ 12 99 111 21.43 2 

รวม 430 2,160 2,590   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
แบบสอบถามความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ 

                                       ตารางกําหนดเนื้อหาสื่อเสริมการอานภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบสอบถามผูเชี่ยวชาญ 
 
แบบสอบถามความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโครงสรางกรอบเนื้อหาของสื่อเสริมการอาน
ภาษาอังกฤษทีเ่หมาะสมในการนําไปสรางสื่อเสริมการอานภาษาอังกฤษ    สําหรับชั้นมัธยมศึกษา ป
ที่   6 
 
คําชี้แจง  กรุณาเติมหมายเลข    1 ,   0    หรือ   -1   ลงในชองความคดิเห็น 
  1     หมายถึง      แนใจวาเปนเนื้อหาทกัษะอานในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่   6 
  0     หมายถึง      ไมแนใจวาเปนเนื้อหาทกัษะอานในระดบัชั้นมัธยมศึกษาปที่   6 
             -1     หมายถึง      ไมคิดวาเปนเนื้อหาทักษะอานในระดับชัน้มธัยมศึกษาปที ่  6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



    ตารางที่   16   แบบสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกบัเนื้อหาสื่อเสริมการอานภาษาอังกฤษ 
Unit Objective           Topic  Text  type Activity ความคิดเห็น 

1 , 0 , -1 
Suggestion   
ขอเสนอแนะ 

1 To be able to identify 
the main idea, topic 
and the details of the 
given passage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

National Parks of 
Thailand 

Brochure 
Reference Book 

 Eliciting background knowledge 
-  Match pictures with names 

 Guessing the new story 
-  Answer the questions 

Vocabulary 
-  Study the definitions 
-  Complete the sentences 

Content 
-  Read “National Parks of Thailand” 

 Study language focus 
-  Word Building / Exercise 

 Reading the passage again 
-  Study “main idea”  and  “detail” 
-  Exercise 
-  Fill in the table 
-  Match the words and their meanings 
-  Write the names of national parks of Thailand 
-  Discuss about the problems of pollution in the national parks   

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



    ตารางที่   16  (ตอ) 
Unit Objective           Topic  Text  type Activity ความคิดเห็น      

 1 , 0 , -1 
Suggestion   
ขอเสนอแนะ 

2 To be able to 
follow the 
instruction and 
rearrange the 
information of the 
passage and then 
answer the 
questions about 
the given passage. 
 
 
 
 
 
 
 

How to Make 
Greeting Cards 

Cards 
Internet 
Book 

 Eliciting background knowledge 
-  Choose the suitable greeting expression 

 Guessing the new story 
-   Answer the questions 

 Vocabulary 
-   Match the words with the correct shapes 

  Content 
-  Read “How to Make Greeting Cards” 

  Study language focus 
-  Greeting Expression  / Exercise 

 Reading the passage again 
-  Cloze activity 
-  Write the steps of making cards 
-  Write the suitable greeting expressions 
-  Design and make a new year card 
-  Write the instruction of making your card 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



    ตารางที่  16  (ตอ) 
Unit Objective           Topic  Text  type Activity ความคิดเห็น 

1 , 0 , -1 
Suggestion   
ขอเสนอแนะ 

3 To be able to 
interpret the 
information of the 
given passages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leaving and 
Taking  
a Message 

Book  Eliciting background knowledge 
-  Match the sentences in column 1 with column 2 

 Guessing the new story 
-  Make a telephone dialogue 

 Vocabulary 
-  Crossword Game 

 Content 
-  Read “Message Pads” 

 Study language focus 
-  Taking a Message    /   Leaving a Message 
-  Exercise :  Complete dialogues A, B, C and  D 

 Reading the passage again 
-  Match the messages with the dialogues 
-  Write down the information in the message pads 
-  Exercise  :   Choose the correct answers. 
-  Read other messages and choose the correct answers 
-  Group work, write two dialogues from messages   
-  Pair work , role play about taking and leaving message 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



    ตารางที่  16   (ตอ) 
Unit Objective           Topic  Text  type Activity ความคิดเห็น 

1 , 0 , -1 
Suggestion   
ขอเสนอแนะ 

4 To be able to draw 
conclusion after 
reading the article 
from book, 
newspaper, 
magazine, letter, 
conversation etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Making 
Your Own 
Tray 
Garden 

Article 
Newspaper 

 Eliciting background knowledge 
-  Answer the questionnaire 

 Guessing the new story 
-  Answer the questions 

 Vocabulary 
-  Label the picture 

 Content 
-  Read “Making Your Own Tray Garden” 

 Study language focus 
-  ‘Can’ and ‘should’  /  Complete the sentences 

 Reading the passage again 
-  Complete the passage 
-  Which information is the scenery style tray garden or  
    the jug style tray garden or both ? 
-  Choose the best summary 
-  Draw a picture of tray garden 
-  Comment your friends’ works /  Make a real tray garden 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



    ตารางที่  16   (ตอ) 
Unit Objective           Topic  Text  type Activity ความคิดเห็น 

1 , 0 , -1 
Suggestion   
ขอเสนอแนะ 

5 To be able to 
identify the 
information and 
the author’s 
purpose after 
reading the story, 
fables, tales telling 
etc. 
 

Fables Fable 
Book 

 Eliciting background knowledge 
-  Make the titles of Aesop’s fables 

 Guessing the new story 
-  Answer the questions  

 Vocabulary 
-  Match the words with the pictures 

 Content 
-  Read “The Old Lady and Her Maids” 

 Study language focus 
-  Study  “Story Grammar” / Example 
-  Find the author’s  purpose 

 Reading the passage again 
-  Categorize the fable “The Old Lady and Her Maids” 
-  Answer the questions 
-  Read another Aesop’s fable / Answer the questions 
-  Picture sequence  :  Rearrange the pictures into the correct order 
-  Match ‘titles’ with ‘morals’ 
-  Make a big book      
-  Create a story from pictures 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



    ตารางที่  16  (ตอ) 
Unit Objective           Topic  Text  type Activity ความคิดเห็น 

1 , 0 , -1 
Suggestion   
ขอเสนอแนะ 

6 To be able to 
identify cause and 
effect relationships 
of the passage.  
                                 
 
 

Thai History  Book  
Reference Book 
Article 
Magazine 

 Eliciting background knowledge 
-  Classify the names of the kings into the correct periods 

 Guessing the story 
-  Answer the questions 

 Vocabulary 
-   Study the definitions of the words and complete the puzzle 

 Content 
-   Read “During the Early of Rattanakosin Period” 

 Study language focus 
-   Review Past Simple Tense 
-  Exercise 
-  Look for and underline the past simple verbs in the passage 
-  Cause and effect relationship          
-  Exercise 

 Reading the passage again 
-   Look for the sentences that are causes and effects 
-  Tell which clause is cause and which clause is effect 
-  Display one of Thai historical events on the  bulletin board 

  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



     ตารางที่  16  (ตอ) 
Unit Objective           Topic  Text  type Activity ความคิดเห็น 

1 , 0 , -1 
Suggestion   
ขอเสนอแนะ 

7 To be able to 
identify fact and 
opinion 
relationships of the 
passage.                   
 
 

The Internet Newspaper 
Book  
Internet 

 Eliciting background knowledge 
-  Read the questionnaire and tick( ) Yes or No columns 

 Guessing the new story 
-  Guess what is each web site about ? 
-  Answer the questions 

 Vocabulary 
-  Vocabulary about Internet 

 Content 
-  Read “Finding a Hobby on the Internet” 

 Study language focus 
-  A Bit of  Internet 
-  Exercise 
-  Study facts and opinions 
-  Exercise :  what are facts and what are opinions ? 

 Reading the passage again 
-  Tell facts and opinions from the passage 
-  Read the advertisement from the Internet 
-  Search a story from the Internet 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



    ตารางที่  16  (ตอ) 
Unit Objective           Topic  Text  type Activity ความคิดเห็น 

1 , 0 , -1 
Suggestion   
ขอเสนอแนะ 

8 To be able to 
identify the 
comparison and 
contrast 
relationships of the 
given passage. 
 

Microwave 
Ovens 

Book 
Article 

 Eliciting background knowledge 
-  Brainstorming  :  Making a list of foods 

 Guessing the new story 
-  Answer the questions  

 Vocabulary 
-  Match the words with the definitions 

 Content 
-  Read “Microwave Ovens” 

 Study language focus 
-  Revision of prepositions 
-  Exercise  :  Replace the symbols with the correct prepositions 

 Reading the passage again 
-  Fill out the comparative map 
-  Exercise  :  True or false 
-  Tell the similarity and the contrast of  the food that  
   cooked from the microwave oven and the ordinary oven 
-  Separate the things into old style column and new technology  column 
-  Discussion in Groups 

  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



    ตารางที่  16   (ตอ) 
Unit Objective           Topic  Text  type Activity ความคิดเห็น 

1 , 0 , -1 
Suggestion   
ขอเสนอแนะ 

9 To be able to use 
graphic sources to 
get information. 
 

Graphs Book  Eliciting background knowledge 
-  Choose the fractions that have the same value     

 Guessing the new story 
-  Answer the questions 

 Vocabulary 
-  Study some vocabulary 

 Content 
-  Read  “Graphs” 

 Study language focus 
-  Study the forms of the graphs 
-  Exercise  :  What is each kind of graphs called ? 

 Reading the passage again 
-  Complete the sentences 
-  Make a bar graph 
-  Make a circle graph 
-  Survey trees around our school 
-  Make any kinds of graphs by using the given data 

  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



     ตารางที่  16  (ตอ) 
Unit Objective           Topic  Text  type Activity ความคิดเห็น 

1 , 0 , -1 
Suggestion   
ขอเสนอแนะ 

10 To be able to 
transfer the 
information into 
other text types. 
 

Attractive 
Places and 
Culture in 
Thailand 

Brochure 
Book 

 Eliciting background knowledge 
-  Match provinces with pictures 

 Guessing the new story 
-  Answer the questions 

 Vocabulary 
-  Guess the meanings of the words 

 Content 
-  Read  “Variety of Attractions and Culture” 

 Study language focus 
-  Study suffix ‘_ern’ 
-  Exercise  :  Complete the sentences 

 Reading the passage again 
-  Transfer the information from the passage by filling in the chart 
-  Identify what province it is 
-  Transfer the descriptions into the table 
-  Jigsaw reading 
-  Project work 
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ภาคผนวก  ค 
ตารางแสดงคาดัชนีความสอดคลองของตารางกําหนดเนื้อหา 

ส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษจากแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
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ตารางที่   17    แสดงคาดัชนคีวามสอดคลองของตารางกําหนดเนื้อหาสื่อเสริมการอานภาษาอังกฤษ 
                        จากแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
 

คะแนนความคิดเห็นของ 
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 

Topic 

1 2 3 4 5 

รวม IOC 

1.  National Parks of  
     Thailand 
2.  How to Make greeting  
     Cards 
3.  Leaving and Taking a  
     Message 
4.  Making Your Own Tray 
     Garden 
5.   Fables 
6.   History of Thailand 
7.   The Internet 
8.    Microwave Ovens 
9.    Graphs 
10. Attractive Places and   

Culture in Thailand 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 หมายเหต ุ     คํานวณคาดัชนีความสอดคลองโดยใชสูตร  (  สุโขทัยธรรมาธิราช  2535  : 
465 )    ดังนี ้
 
        IOC    =     ∑R  
                                                                                     N   

 
  เมื่อ IOC      แทน    ดัชนีความสอดคลอง 
   R  แทน    คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
   N แทน    จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
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           ภาคผนวก  ง 
ตัวอยางสื่อเสริมการอานภาษาอังกฤษ 
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Unit 8  
Microwave Ovens 

 
Learning Objective   :   To be able to answer the questions, tell the main idea  
                                       and details, and identify the comparison and contrast       
                                       relationships of the given passage. 
Curriculum link        :    Science ( Technology and Scientific appliance) 
 

1. Pre-reading 
 

1.1  Eliciting background knowledge and guessing the story 
    A  ;    Discussion  :  Brainstorming ;  In small groups make a list of 

foods and choose one kind of them. Then each group describes how to 
cook the food they chose. 

 
                 B  ;   Answer the questions 

        1.  What is your favorite food ? 
        2.   What is its ingredient ? 
        3.   Is it easy or difficult to cook ? 
        4.   How long do you spend your time for this cooking ? 

               5.  What kinds of cookers can be used for your cooking ? 
 6.   What do you think this story is about after reading the topic ? 
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1.2  Vocabulary  :  How quickly can you match the words and the  
                               definitions ? 
 

Words 
 

Energy 
Wave 
Furiously 
Bake 
Mysterious 

Tiny 
Stirrer 
Scatter 
Crisp 
Oven 

transmitting 
vibrate 
bounce 
crusty 
heater 

 
 
Definitions 
 
____________ 1.      To cook food in an oven. 
____________ 2.     Something that gives heat to make a place warm. 
____________ 3.      Having a hard well-baked. 
____________ 4.      Very small. 
____________ 5.      To shake continuously and very rapidly. 
____________ 6.      The power which does work and drives machines. 
____________ 7.      Thing in which you can cook food. 
____________ 8.      Very angrily in an uncontrolled way , wildly.  
____________ 9.      To spring back or up again from the ground. 
___________ 10.      Hard, dry, easily broken. 
____________11.      To spread widely in all directions. 
____________12.      Sending or passing from one place to another. 
___________ 13.       The thing that move something from a position. 
____________14.      Strange, not easily understood. 
____________15.      A form which some forms of energy, such as  
                                 light and sound, move.   
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2. While-reading 
2.1   Content   :   Read this passage. 

Microwave Ovens 

 
 Could you bake a potato in an oven that doesn’t get hot ? Yes you could, if   

it’s a microwave oven. In minutes the potato gets steaming hot,  but the oven stays 
cool !  And the glass or china dishes you cook in stay cool too. The energy that makes 
the potato hot comes from the microwaves made by the oven. So what are these 
mysterious microwaves ?                                                                                                  

 Radio and TV transmitting stations, CB radios and radar sets all give off radio 
waves.  Microwaves are a special sort of radio wave. In a microwave oven, when these 
waves pass through water, the tiny particles, or molecules, of water try to dance in step 
with the waves. The microwaves vibrate so quickly that soon all the water molecules 
in the food are vibrating furiously. This means the food gets very hot very quickly.    

 When the oven is turned on, a special electric tube starts sending out 
microwaves. On their way into the oven they pass through a stirrer, which is like an 
electric fan. The stirrer scatters the waves so that they bounce off the metal walls of 
the oven.  

 The bouncing microwaves enter the food from all directions and the food    
heats up immediately, inside and out. In a short time it’s cooked all the way through. 
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   In an ordinary oven food is heated from the outside. The heat has to move into 
the food. Because microwaves make heat inside the food, the microwave oven cooks 
food much faster than a gas or electric oven. So the microwave oven saves time. It 
bakes a potato in a few minutes instead of an hour – and it heats a bowl of soup in 
seconds !  

 But microwaves can’t make foods crisp or crusty or brown on the outside. So 
for crisp, brown chicken or crusty bread people use an ordinary gas or electric oven 
that cooks with heat. Or they use a microwave oven fitted with an extra electric heater. 
This heater comes on when the microwaves have finished cooking the food – and 
finishes it off to a pleasant brown colour.                           

( source  :  Science at Work ) 
2.2   Language Focus 
        A  ;  Revision of Preposition 
      In pairs, look at and study the diagram of prepositions. 
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B  ;   Exercise  ;  Replace the symbols with the correct words. You can 
look for the words from the diagram but not from the text. 
1. Could you bake a potato                  an oven that doesn’t get hot ? 
2. The energy that makes the potato hot comes         the microwaves made by the 

oven. 
3. Microwaves are a special sort            radio wave. 
4–5-6.   In a microwave oven, when these waves pass               water, the tiny particles,  
      or molecules,               water try to dance in step       o      the waves. 
7.   The microwaves vibrate so quickly that soon all the water molecules                the 
      food are vibrating furiously. 
8.   When the oven is turned on, a special electric tube starts sending       • microwaves. 
9-10. On their way            the oven they pass              a stirrer, which is like an electric 
fan. 
11-12.   The stirrer scatters the waves so that they bounce              the metal walls                      
              the oven.  
13-14-15-16.   The bouncing microwaves enter the food                 all directions and 
the food heats        immediately,   •     and       • . 
17.    In an ordinary oven food is heated                 the outside. 
18.    The heat has to move                 the food. 
19.    Because microwaves make heat    •         the food, the microwave oven cooks  
         food much faster than a gas or electric oven.  
20.    But microwaves can’t make foods crisp or crusty or brown    •  •   the outside. 
 

2.3 Read the passage again. While you are reading, try to get two 
ideas which the writer is talking about the comparison and the contrast 
of the kinds of ovens. Then fill out this comparative map. 
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Comparative Map 
 

Microwave ovens are different from the ordinary ovens 
 

 

 

Microwave Ovens Ordinary Ovens 

direction of the direction of the 

the character of the food the character of the food 

time time 

the temperature of the 
oven 

the temperature of the 
oven 

the temperature of 
the container that 
used with the oven 

the temperature of 
the container that 
used with the oven 

energy source energy source 

heat heat 
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2.4 Exercise  ;  Read the passage again. Read the following 
statements. Check whether they are true (T) or false (F). If a 
statement is false, rewrite the statement so that it is true. ( There are 
two true statements and three false statements.   

____ T  ____ F   1.  By using a microwave oven, the food gets hot slowly  
                                 because the water molecules in the food vibrate    
                                 furiously.    
____ T  ____ F   2.  In ordinary oven, the heat comes from outside but the  
                                 microwave oven, the heat comes from inside.  
____ T  ____ F   3.  Electric oven takes shorter time in cooking than  
                                 microwave oven does.    
____ T  ____ F   4. You can bake a potato in a few minutes or make a bowl of 
                                 soup in seconds if you cook them by a microwave oven    
____ T  ____ F   5.   If you want to make foods crisp or brown on the outside,  
                                 you have to cook in a microwave oven.   

Correction 
*____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
*____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
*____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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2.5 Exercise : A. Tell the similarity of the food that cooked from the 
microwave oven and the ordinary oven. You can find the answer from the 
text and you can add the answer from your own idea. 

1. __________________________________________________________________ 
2.   __________________________________________________________________ 
3.   __________________________________________________________________ 
4.   __________________________________________________________________ 
5.   __________________________________________________________________                        
 
                               B.   Tell the contrast of the food that cooked from the 
microwave oven and the ordinary oven. You can find the answer from the text 
and you can add the answer from your own idea. 
1. __________________________________________________________________ 
2.   __________________________________________________________________ 
3.   __________________________________________________________________ 
4.   __________________________________________________________________ 
5.   __________________________________________________________________ 
 

3. Post-reading 
                 3.1  Separate the following things into old style column and new 
technology column.    
 
        computer                   radar                    cart                           
        glider                         sky train               handle saw                          
        electric saw              car                         charcoal oven            
        steamed train          microwave oven        
        airplane                     remote control   
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Old style New technology 
 
 
 
 

 

 

         3.2   Choose one of the above things in 3.1 to discuss within your 
groups.   You have to  discuss about two points, one is the development of the 
thing you choose  and  two is the use of the thing you choose in the present 
world. Then select one member in your group to give a talk in front of the 
class. 
 

4.  Test   
Choose the correct answers .(10 items , 10 minutes) 
 
1. What is the passage mainly about ? 

a.  The kinds of foods that are cooked by microwave oven and ordinary        
       oven. 
b.    How to cook by using microwave ovens. 

      c.   The work of microwave oven. 
     d.    The vibration of microwave. 
2.  What things are being contrasted in the passage ? 

 a.    Potatoes in the oven. 
      b.   Microwave oven and ordinary oven. 
      c.   The energy in the microwave oven and the ordinary oven. 

d. How to cook by using the microwave oven and the ordinary oven. 
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3.  What does “the tiny particles” in paragraph 2  mean ? 
      a.    waves 
      b.    ovens 
      c.    molecules 
      d.    microwaves 
4. What is the difference of the food that cooked by a microwave oven and  

an ordinary oven ?  
a.    The taste of the food. 
b.    The molecules of the food. 

      c.    The temperature of the food.  
      d.    The colour on the outside of the food. 
5. What is the similarity of the  microwave oven and the ordinary oven ?  

a. Both, the microwave oven and the ordinary oven, can be used to bake  
       potatoes,  toast the bread or make soup etc. 

  b.    The heat of the ordinary oven comes from the outside of the food and  
         the heat of the microwave oven does too.  

c.    Both, the microwave oven and the ordinary oven, can make foods  
       brown on the outside. 

       d.   The ordinary oven uses as little time as the microwave oven. 
6.   What is not microwave working ? 
       a.    Sending the heat from the outside of the food. 

  b.    Sending the heat from the inside of the food. 
       c.     Microwaves enter the food every direction. 

d. Microwaves vibrate very quickly. 
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7.    Which is like an electric fan ? 
 a.    a special electric tube 
 b.    a microwave 

      c.    an oven 
      d.    a stirrer 
8.    Why is the food in the microwave oven cooked fast ? 

a.   There is some water in the food.  
b.   There are a lot of molecules in the food. 

       c.   The molecules of the water can dance in step with the waves. 
       d.   The water molecules in the food vibrate very quickly so the  
         food gets very hot very quickly too. 
9.    Why doesn’t the food in the microwave oven get brown outside ? 
       a.   The microwaves can enter the food from all directions. 
       b.   The microwaves make the heat from outside the food. 
       c.   The microwaves make the heat from inside the food. 
       d.   The microwaves vibrate very quickly. 
10.  Which sentence is not correct according to the passage ? 
   a.   If you bake a potato in the microwave oven, it takes an hour. 

  b.   If you make a bowl of soup in the microwave oven, you can save  
        your time. 

       c.   If you bake a chicken in the microwave oven, it will not be brown on  
        the outside of the chicken.   
 d.   If a restaurant cooks food by using the microwave oven, the food can  
       be served for you in minutes. 
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Teacher’s note 
  Unit 8 

Microwave Ovens 
Answer key 
1. Pre-reading 
1.1 A   and   B   ;   various answers 
1.2 Vocabulary  ;   1.  bake            2. heater            3.  crusty         4.  tiny               

5.  vibrate         6.  energy        7.  oven             8.  furiously     9. Bounce 
      10.  crisp          11.  scatter       12.  transmitting       13.  stirrer   
      14.  mysterious        15.   wave 
 
2.   While-reading 

2.2   Language Focus 
        B  ;   Exercise  ;  Replace the symbols with the correct words. You 

can look for the words from the diagram but not from the text. 
1.    in                              2.    from                              3.   of 
4.    through                     5.    of                                  6.    with 
7.    in                              8.    out                                 9.    into 
10.   through                  11.   off                                12.    of 
13.   from                      14.    up                                 15.    inside 
16.   out                         17.    from                             18.     into 
19.   inside                     20.    on 
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2.3 Read the passage again. 
 

 Comparative Map 

Microwave Ovens 
 

 Ordinary Ovens 

From inside and out Heat from outside 
Heat is inside the food Direction of the 

heat 
move into the food 

Fast ( a few minutes ) Time Slow 
Not crisp or crusty or 
brown on the inside 

The character of 
the food 

crisp, brown, and 
crusty on the outside 

Cool The temperature of 
the oven 

Hot 

Cool The temperature of 
the container that 
used with the oven 

Hot 

Waves Energy source gas,  charcoal 
 
 
 

  Microwave ovens are different from 
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2.4 Exercise :   1.  F         2.   T          3.   F         4.   T         5.    F 
Correction 

1. By using a microwave oven, the food gets hot quickly because the water  
      molecules in the food vibrate furiously.     
3.  Electric oven takes longer time in cooking than microwave oven does.    
5.  If you want to make foods crisp or brown on the outside, you have to cook  
     in a gas or electric oven.   

 
2.5     Exercise  :    various answers 

2. Post-reading 
3.1 

Old style New technology 
Cart   
Glider 
Handle saw 
Charcoal oven 
Steamed train 
 
 

Computer  
Radar 
Sky train  
electric saw 
car 
microwave oven 
airplane   
remote control 
 

 
3.2    various answers 
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4.   Test   
1.   c 
2.   b 
3.   c 
4.   d 
5.   a 
6.   a 
7.   d 
8.   d 
9.   c 
10. a 
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ภาคผนวก  จ 

ตารางกําหนดเนื้อหาแบบทดสอบ 
              Table of Test Specification 
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ตารางที่   18    ตารางกําหนดเนื้อหาแบบทดสอบ  (Table of Test Specification) 
 

Level of 
Knowledge

Content 
Skill 

Text 
Type 

Testi
ng 

Techni
que MK T C C

r 

No.  
of 
Ite
ms 

Wei
ght 
(%) 

Tim
e(mi
ns.) 

Scorin
g 

Reading          90   
  - Main  Idea 
& Detail 

           

1. Identify the 
main idea,  
topic and the 
detail. 

Passag
e 

M/C    5 10
% 

 0-1 

   -  Detail            
2. Follow and 
rearrange the 
instruction. 

Instruc
tion 

M/C    5 10
% 

 0-1 

  - Paraphrase            
3. Interpret the 
information. 

Dialog
ue 
Informa
tion 
Card 

M/C   5 10
% 

 0-1 

  -  Inference            
4. Draw 
conclusion. 

Chron
icle 

M/C     5 10
% 

 0-1 

5. Identify the 
author’s 
purpose. 

Fable M/C     5 10
% 

 0-1 

6. Identify 
cause and 
effect 
relationships. 

Articl
e 

M/C     5 10
% 

 0-1 

7. Identify  fact 
and opinion 
relationships. 

Featur
e 

M/C   5 10
% 

 0-1 
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ตารางที่  18   (ตอ) 
Level of 

Knowledge
Content 

Skill 
Text 
Type 

Testi
ng 

Techni
que MK T C C

r 

No. 
of 
Ite
ms 

Wei
ght 
(%) 

Tim
e 

(min
s.) 

Scorin
g 

8. Identify  
comparison 
and  contrast 
relationships. 

Excer
pt 
from 
Articl
e 

M/C     5 10
% 

 0-1 

-  Reference            
9. Use the 
graphic source 
to get 
information. 

Graph M/C   5 10
% 

 0-1 

  -  
Transference 

           

10. Transfer  
the 
information. 

Report M/C   5 10
% 

 0-1 

Total        50 100   
 
 

 
 
   Mode  :   R  =  Reading 
   Level of  knowledge    :   M    =   Mechanical 
      K     =    Knowledge 
      T      =   Transfer 
      C      =   Communication 
      Cr     =   Criticism  
                                           M/C   =     Multiple Choice Item Test 
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     ภาคผนวก  ฉ 
แบบประเมินความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบทดสอบวัดความสามารถ 

ในการอานภาษาอังกฤษ 
คาดัชนีความสอดคลองจากแบบประเมินความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของ 
 แบบสอบถามจากผูเชี่ยวชาญ  5  ทาน 
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แบบสอบถามผูเชี่ยวชาญ 
 

แบบประเมินความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 
ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ    

 
คําชี้แจง  เมื่อทานพิจารณาขอสอบแตละขอในแบบทดสอบวัดความสามารถ 
                          ในการอานภาษาอังกฤษแลว        
                           กรุณาเติมหมายเลข    1 ,   0    หรือ   -1   ลงในชองความคิดเหน็ 
   

คาระดับความคิดเห็น 
 1     หมายถงึ      แนใจวาขอสอบขอนั้นมีความเทีย่งตรงตามเนื้อหา 
 0     หมายถงึ     ไมแนใจวาขอสอบขอนั้นมีความเทีย่งตรงตามเนื้อหา 
            -1     หมายถึง      แนใจวาขอสอบขอนั้นไมมีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตารางที่  19   แบบประเมนิความเทีย่งตรงตามเนื้อหาของแบบทดสอบวัดความสามารถใน 
                      การอานภาษาอังกฤษ   
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EvaluationLearning 
Objectives 

Item 
no. 1 0 -1

Suggestion Note 

1      
2      
3      
4      

1. To be able to 
identify the main 
idea, topics and the 
details of the given 
passage.  
 

5      

6      
7      
8      
9      

2. To be able to 
follow the 
instruction and 
rearrange the 
information of the 
passage and then 
answer the 
questions about the 
given passage.    

10      

11      
12      
13      
14      

3.To be able to 
interpret the 
information of the 
given passage.     
  15      

16      
17      
18      
19      

4.  To be able to 
draw conclusions 
after reading the  
article from book, 
newspaper, 
magazine, letter, 
conversation etc.  

20      

21      
22      
23      
24      

5. To be able to 
identify the 
information and the 
author’s purpose 
after reading the 
stories, fables, tales 
telling etc. 
 

25      
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 ตารางที่   19   (ตอ) 
Evaluation Learning Objectives Item  

no. 1 0 -1 
Suggestion Note 

26      
27      
28      
29      

6. To be able to 
identify cause and 
effect  
relationships of the 
passage. 30      

31      
32      
33      
34      

7. To be able to 
identify fact and 
opinion  
relationships of the 
passage. 35      

36      
37      
38      
39      

8. To be able to 
identify the 
comparison and 
contrast  
relationships of the 
given passage.  
 

40      

41      
42      
43      
44      

9.      To be able to 
use graphic sources 
to get information.  
 

45      
46      
47      
48      
49      

10.    To be able to 
transfer the 
information into 
other  text types. 
 50      
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ตารางที่   20    แสดงคาดัชนคีวามสอดคลองจากแบบประเมินความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของ 
                         แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ 

คะแนนความเห็นของผูเชี่ยวชาญ
คนที่… 

Learning Objectives Item 
no. 

1 2 3 4 5 

รวม IOC 

1 1 1 1 1 1 5 1 
2 1 1 1 1 1 5 1 
3 1 1 1 1 1 5 1 
4 1 1 1 1 1 5 1 

1. To be able to identify the 
main idea, topics and the 
details of the given passage.  
 

5 1 1 1 1 1 5 1 
6 1 1 1 1 1 5 1 
7 1 1 1 1 1 5 1 
8 1 1 1 1 1 5 1 
9 1 1 1 1 1 5 1 

2. To be able to follow the 
instruction and rearrange the 
information of the passage and 
then answer the questions 
about the given passage.    
 

10 1 1 1 1 1 5 1 

11 1 1 1 1 1 5 1 
12 1 1 1 1 1 5 1 
13 1 1 1 1 1 5 1 
14 1 1 1 1 1 5 1 

3.To be able to interpret the 
information of the given 
passage.     
  

15 1 1 1 1 1 5 1 
16 1 1 1 1 1 5 1 
17 1 1 1 1 1 5 1 
18 1 1 1 1 1 5 1 
19 1 1 1 1 1 5 1 

4.  To be able to draw 
conclusions after reading the  
article from book, newspaper, 
magazine, letter, conversation 
etc.  
 

20 1 1 1 1 1 5 1 

21 1 1 1 1 1 5 1 
22 1 1 1 1 1 5 1 
23 1 1 1 1 1 5 1 
24 1 1 1 1 1 5 1 

5. To be able to identify the 
information and the author’s 
purpose after reading the 
stories, fables, tales telling etc. 
 25 1 1 1 1 1 5 1 
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  ตารางที่  20  (ตอ) 
 

คะแนนความเห็นของผูเช่ียวชาญ 
คนที่… 

Learning 
Objectives 

Item  
No. 

1 2 3 4 5 

รวม IOC 

26 1 1 1 1 1 5 1 
27 1 1 1 1 1 5 1 
28 1 1 1 1 1 5 1 
29 1 1 1 1 1 5 1 

6. To be able to 
identify cause and 
effect  
relationships of the 
passage. 30 1 1 1 1 1 5 1 

31 1 1 1 1 1 5 1 
32 1 1 1 1 1 5 1 
33 1 1 1 1 1 5 1 
34 1 1 1 1 1 5 1 

7. To be able to 
identify fact and 
opinion  
relationships of the 
passage. 35 1 1 1 1 1 5 1 

36 1 1 1 1 1 5 1 
37 1 1 1 1 1 5 1 
38 1 1 1 1 1 5 1 
39 1 1 1 1 1 5 1 

8. To be able to 
identify the 
comparison and 
contrast  
relationships of the 
given passage.  
 

40 1 1 1 1 1 5 1 

41 1 1 1 1 1 5 1 
42 1 1 1 1 1 5 1 
43 1 1 1 1 1 5 1 
44 1 1 1 1 1 5 1 

9.      To be able to 
use graphic sources 
to get information.  
 

45 1 1 1 1 1 5 1 
46 1 1 1 1 1 5 1 
47 1 1 1 1 1 5 1 
48 1 1 1 1 1 5 1 
49 1 1 1 1 1 5 1 

10.    To be able to 
transfer the 
information into 
other  text types. 
 50 1 1 1 1 1 5 1 
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ภาคผนวก  ช 

ตารางแสดงคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกของ 
แบบทดสอบวดัความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ 
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ตารางที่  21    แสดงคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดความสามารถใน 
                       การอานภาษาอังกฤษ 
 

ขอที่ คาความยากงาย 
(p) 

คาอํานาจจําแนก 
( r ) 

ขอที่ คาความยากงาย 
(p) 

คาอํานาจจําแนก 
( r ) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

0.63 
0.80 
0.80 
0.63 
0.60 
0.80 
0.40 
0.78 
0.78 
0.80 
0.55 
0.78 
0.75 
0.50 
0.80 
0.63 
0.70 
0.45 
0.80 
0.65 
0.78 
0.80 
0.53 
0.23 
0.70 

0.31 
0.30 
0.30 
0.31 
0.24 
0.30 
0.23 
0.30 
0.30 
0.23 
0.62 
0.23 
0.69 
0.69 
0.30 
0.54 
0.62 
0.24 
0.30 
0.23 
0.30 
0.38 
0.23 
0.23 
0.31 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

0.75 
0.65 
0.40 
0.45 
0.65 
0.75 
0.45 
0.50 
0.43 
0.58 
0.33 
0.68 
0.35 
0.28 
0.35 
0.60 
0.80 
0.78 
0.73 
0.80 
0.63 
0.78 
0.50 
0.48 
0.60 

0.38 
0.39 
0.69 
0.31 
0.47 
0.23 
0.62 
0.31 
0.24 
0.23 
0.23 
0.69 
0.23 
0.39 
0.31 
0.69 
0.30 
0.38 
0.23 
0.38 
0.47 
0.30 
0.23 
0.31 
0.31 
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ภาคผนวก  ซ 
แบบทดสอบวดัความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ                     
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ 
Matthayom Suksa  6      Time  :  60  minutes 

There are 10 parts in this test paper. 
Part  1    :   Learning objective  1      To be able to identify the main idea, topic and the  
                  details of the given passage. (items 1 – 5) 
Part  2    :   Learning objective  2      To be able to follow the instruction and rearrange  
                  the information of the passage and then answer the questions about the  
                  given passage.   (items 6 – 10) 
Part  3    :   Learning objective  3      To be able to interpret the information of  the  
                  given passage.    (items 11 - 15) 
Part  4    :   Learning objective  4      To be able to draw conclusions after reading the  
                   article from book, newspaper, magazine, letter, conversation etc.(items 16 - 20) 
Part  5    :   Learning objective  5      To be able to identify the information and the  
                   author’s purpose after reading the stories, fables, tales telling etc.    
                   (items 21 - 25) 
Part  6    :   Learning objective  6      To be able to identify cause and effect  
                  relationships of the passage.   (items 26 - 30) 
Part  7    :   Learning objective  7      To be able to identify fact and opinion  
                  relationships of the passage.   (items 31 - 35) 
Part  8    :   Learning objective  8      To be able to identify the comparison and contrast  
                  relationships of the given passage.   (items 36 - 40) 
Part  9    :   Learning objective  9      To be able to use graphic sources to get  
                  information.   (items 41 - 45)  
Part  10  :   Learning objective  10    To be able to transfer the information into other  
                  text types.    (items 46 - 50) 
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Part  1    :    Read this passage and choose the correct answers. 
 

Washing Machine 
 

               No clean clothes to wear. Look at all the dirty washing! Time to put the washing 
machine on. Push the clothes in through the front door. Put the detergent powder in the top tray. 
Press the button and off it goes! 
               All automatic washing machines have a sort of brain to control what they do. 
Sometimes this brain is a small computer and sometimes an electric motor controlling lots of 
switches. 
               The washing machine has a list of things, or operations, it can do. It can also ask some 
questions. These questions are answered yes or no by switches called sensors inside the machine. 
The washing, spinning and rinsing operations are timed by a clock to make sure they go on for 
the right length of time. 
               See if you can work out what goes through the washing machine’s brain as it washes 
your clothes. You have set the programme selector to number 1 wash. What will the machine  do 
?  
               The answer is :  Turn hot water on (washing the detergent into the drum as well) – Is 
there enough water in the drum?  -Yes- Turn hot water off – Is the water hot enough? -No- Turn 
heater on – Is water hot enough? –Yes- Turn heater off – Washing action for five minutes – Spin 
fast and pump out for two minutes – Turn cold water on – Is there enough water in the drum? –
Yes- Turn cold water off – Washing action for three minutes – Spin fast and pump out for four 
minutes. 
               Even though your automatic washing machine is not alive, it still has to ask questions, 
answer them and make decisions – all in the right order. 
                                                                                                                           (source  :   Science at Work  Childcraft  Book 9) 
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1.    What is the main idea of this passage ? 
        a.    The working of washing machine. 
   b.    The way to wash dirty clothes. 

  c.     How to control washing machine. 
   d.     How to answer the automatic washing machine. 
2.     What is not the step of washing machine working ? 
        a.    Washing action.                              b.    Spinning operation. 
        c.    Making decisions.                           d.    Rinsing operation. 
3.     What kind of question can  the washing machine ask ? 
        a.    Discussion question.                        b.    Multiple choices question. 
        c.    Wh-question.                                    d.   Yes-no question. 
4.     What is the brain of the automatic washing machine according to the passage ?     
        a.    Switches.              b.   Computer.      c.   Questions.             d.   Sensors. 
5.     Arrange these steps into the correct order. 

1.    Washing action 
  2.     Pumping out 
  3.     Putting the detergent powder 
  4.     Spinning 
         a.    1     3     2     4                                         b.    4     1     3     2 
         c.    3     1     4     2                                         d.    2     4     3     1 
Part  2    :    Read these instructions and choose the correct answers. 

 

How to Make………………. 
Materials   : 

 handmade paper 
 found objects  :  pressed flowers and leaves, stamps, feathers, buttons, lace, paper doilies etc. 
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        ribbon 
 glue 
 pinching hole device 

How to make    : 
1.  Cut handmade paper as the desired bookmark size. 

        2.  Design the objects that you want them to be on your 
bookmark. 

3. Attach the objects in a pleasing arrangement onto your 
bookmark with  

      glue. 
        4.   Punch a hole at the top of the bookmark with a 
punching hole device.    
       5.   Put a ribbon loop in the hole. 
6.  Which one should be the last step ? 
      a.    Put a ribbon in the hole.             b.    Punch a hole. 
      c.    Attach the objects.                      d.    Cut the paper. 
7.   What is the suitable title of this instruction ? 
      a.  How to Make Handmade Paper     b.  How to Make the 
Object on the bookmark 
 c.  How to Make Bookmarks              d.  How to Make a 

Ribbon Loop 
 

Decorating a Box with Shells 
                          Materials   : 

 shells 
 wooden box 
 glue 
 pencil 
 paper 
 clear varnish 
 brush 
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How to make   : 
 

               The way to use small shells to decorate on the wooden box is to stick them on the box’s 
cover with glue. You can use the same kind of small shells or you can use the variety of shells to 
decorate on your box. First, you have to place the box on a sheet of paper and draw around the 
base of the box with pencil, you will get a square on the paper. Next, you need to arrange the 
shells in a pattern on the square you have drawn on the paper. Then you put some glue on the 
cover of the box and remove the shells from the pattern to the cover by following the pattern you 
made on the paper. Finally, when the glue is dry, you varnish over the shells with brush. The 
shells will be shiny and look beautiful. 
 
8.     Which step should you do first ? 

a.    Put some glue on the cover. 
         b.    Arrange the shells in the pattern. 
         c.    Use small shells to decorate on the box. 
         d.    Place the box on the paper and draw around its base. 
9.     In which step is the arranging the shells in a pattern on the square on the paper ? 

a. The first step.          
b.  The second step.     

    c.  The third step.        
d.  The fourth step. 

10.   Which one should be the last step ? 
         a.  Varnish over the shells. 
         b.  The shells look beautiful. 
         c.   Remove the shells from the pattern to the cover. 

d. Put some glue on the cover and put the shells on the glue. 
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Part  3    :    Read the following conversation. 
 
               Thomas runs the dating service. His job is to introduce men and women who will enjoy going out 
with one another. Read the conversation between Thomas and Alice. It is about the kind of man she wants to 
meet. 
Thomas  :     Hello? 
Alice       :    Hello. I’m Alice. I want to tell you what kind of man I like to date. 
Thomas  :     OK, Alice. Let you start. 
Alice       :    Err… 
Thomas  :     Don’t be shy. 
Alice       :    Well, I’ve never done this before. I feel kind of silly. OK. I really like men who are      
                      funny. I love to laugh and be happy. But I don’t like men who are really loud.  I 
                      mean,  I like men to laugh,  but I  don’t want them to sound like donkeys ! 
Thomas  :     OK. What else ? 
Alice      :     I  like  men who are  intelligent  and  open-minded.  I  love  talking about  books   
                     and  movies  and  politics.  I  really  hate  men  who  think  they’re always right.  
                     I don’t like men who are moody. 
Thomas  :     Now, tell me about the perfect Saturday night date. 
Alice       :   Well, he comes over to my place, and we cook dinner together. Then we put on some  
                     Jazz music and sit down and eat and talk about important things. Of course,  
                     he  offers to help with the dishes. It really bugs me when a man won’t help clean up.    
Thomas  :     Sounds romantic. And how about the Saturday afternoon date ? 
Alice       :    I want to play tennis or golf. 
Thomas  :     So you like sports ? 
Alice       :    I like playing sports. 
Thomas  :    Anything else ?       
Alice       :    No, thank you. 
Thomas  :     I will introduce the man you will be pleased. 
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 Look at the information in four personal information cards and decide which one 
Thomas will introduce Alice to. 
                           Card 1                                                              Card 2 

                       Card 3                                                               Card 4 

  
Choose the correct answers. 
11.   We can interpret from the conversation that Alice___________________ 
         a.   uses the dating service for the first time.    
         b.   usually goes out with men from the dating service. 
         c.   doesn’t identify what kinds of men she wants to go out with. 
         d.  likes men who talk about funny stories because she wants to laugh loudly. 
12.   We can interpret from card 1 that _____________________ 
         a.   Max is Alice’s specification because he has 2 dogs. 
         b.   Max is Alice’s specification because he enjoys playing with his dogs. 
         c.   Max is not Alice’s specification because he doesn’t enjoy listening to music. 
         d.   Max is not Alice’s specification because he is too old for her and has 2 dogs. 

 

Name :   Max 
Personal Information :  30, dentist, 
has 2 dogs 
I like :   movies, reading books 
I dislike :  listening to music 
My hobbies are :  playing golf and 
tennis,  
                        playing with my dogs 

Name :   Henry 
Personal Information :   27, 
TV reporter 
I like :   talking with my friends 
I dislike :   playing sports 
My hobbies are :  cooking, 
watching TV. 
 

Name :   Charles 
Personal Information :   32, lawyer 
I like :  reading books-especially 
comedies,  
          talking about books and politics 
I dislike :  making loud noise, moody 
people 
My hobbies are :  playing sports, 

Name :   Jeffry 
Personal Information  :  35,  
teacher,  
                               has a dog 
I like :  listening to all kinds of 
music 
I dislike :  housework and cooking 
My hobbies are :  playing sports 

d  
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13.  Where will Alice and a man from the dating service go on Saturday night ? 
        a.  Alice’s house.                               b.  A tennis court. 
   c.  A romantic restaurant.                  d.  A restaurant that has music. 
14.  What is not Alice’s specific thing for the man she wants to date ? 
        a.   She likes the man who is funny. 
        b.   She likes the man who is intelligent. 
        c.   She likes the man who offers to clean up the dishes. 
        d.   She likes the man who laughs loudly and  be happy. 
15.  Who will be the most suitable man for Alice as her specification ? 
        a.   Max                b.   Henry               c.   Charles                   d.   Jeffry 
Part  4    :    Read this passage and choose the correct answers. 

Thai History in a Nutshell 
               The Sukhothai Period (1238 - 1438)    During the Sukhothai period, the Thai people lived in 
peace, stability and prosperity, and the kingdom enjoyed close, friendly relations with neighbouring 
countries, including china. Arts were developed and Buddhism was firmly established as the state religion. In 
the late 14th century, Sukhothai began to decline and then became a vassal state of the rising Ayutthaya 
Kingdom in 1378. It was completely absorbed by Ayutthaya in 1438. 
               The Aytthaya Period (1350 – 1767)  Ayutthaya was the capital of the second Thai kingdom ruled 
by 33 successive kings. Because of its ideal location, Aytthaya had a well-developed agriculture and did a 
thriving trade with foreign countries both in the East and the West. There were a lot of gold- plated pagodas. 
It was recognized as a major metropolis of the world during the reign of King Narai the Great (1656-1688). 
               Ayutthaya lasted as a capital for 417 years. Many times it had to fight with Burma . Burma was able 
to beat Ayutthaya in April 1767 . 
               The Thon Buri Period (1767 – 1782)   Seven months later, Phraya Taksin succeeded in expelling 
the Burmese. Since the old capital was ransacked and totally ruined by the invaders, King Taksin decided to 
move the capital to Thon Buri. During 15-year rule, King Taksin the Great restored the religion, arts and 
literature and extended the territory of his kingdom to Laos and Cambodia. On King  
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Taksin’s death in 1782, his friend Chao phraya Maha Kasatsuek ascended the throne and was King Rama I. 
He moved the capital to Bangkok and established the Chakri Dynasty. 
               The Rattanakosin Period (1782–Present) During the early part of the Chakri Dynasty, arts, 
culture and literature were in full bloom. Relations with the Western countries were restored by King Rama 
III. Thailand also lost large pieces of its territory during this period due to the expansion of Western 
colonialism. But Thailand could maintain independence while all the neighbours were reduced to the status of 
a colony one after the other.  
                                                                                        (source  :  Thaiways Vol. 18  No.14, 2001) 
16.   We can conclude that in the Sukhothai Period _____________________ . 
         a.    it had to fight with Burma and moved to Ayutthaya. 
         b.    people believed in Buddhism that was brought from China. 
         c.    it had to fight with China, one of our neighbouring countries. 
         d.    it was the peaceful period, arts and religion thrived during this period. 
17.   We can conclude that in the Thon Buri Period _____________________ . 
         a.    Burmese could beat King Taksin in 1782. 
         b.    King Taksin ruled Thon Buri for seven months. 
         c.    King Taksin developed religion, arts and literature although having wars. 

d. Chao Phraya Maha Kasatsuek, King Taksin’s friend, moved the capital to Thon Buri. 
18.   We can conclude that in the Rattanakosin Period _____________________ . 
         a.    the Chakri Dynasty has ruled the new capital till now. 
         b.    Thailand lost some land to Burma in this period. 
         c.    Thailand was a colony of a Western country during King Rama V. 
         d.    relations with the Western countries grew up only in the early time of this period. 
19.    According to this article, which invader invaded Thai kingdom most ?   
         a.    China.         b.    Burma.         c.    Cambodia.         d.    Western countries. 
20.    In which period did Thai kingdom have a first contact with foreigners ? 
         a.    The Sukhothai period.            b.    The Ayutthaya period. 
         c.     The Thon Buri period.           d.     The Rattanakosin period. 
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Part  5    :    Read the following fables and choose the correct answers. 
The Ant and the Grasshopper 

               In a field one summer’s day a Grasshopper was hopping about, chirping and singing to its heart’s 
content. An Ant passed by, bearing along with great toil an ear of corn he was taking to the nest. “Why not 
come and chat with me,” said the Grasshopper,    “Instead of toiling and moiling in that way?” 
               “I am helping to lay up food for the winter,” said the Ant, “and recommend you to do the same.” 
               “Why bother about winter?” said the Grasshopper ; “We have got plenty of food at present.”  But 
the Ant went on its way and continued its toil. 
               When winter came the Grasshopper had no food and found itself dying of hungry, while it saw the 
ants distributing, everyday, corn from the stores they had collected in the summer. 
               Then the Grasshopper knew  :   It is best to prepare for the days of necessity. 

                      ( source :  http://www.umass.edu/aesop/ant/roberto/ant-trad.html ) 
21.    What is the author’s purpose of this fable ? 
         The author’s purpose is to tell the readers that __________ . 
          a.    it is best to sing happily in summer 
          b.    it is best to get plenty of food at present  
          c.    it is best to prepare for the days of necessity 
          d.    it is best to tell your friends to collect food in summer  
22.    What can you infer from the “The Ant and the Grasshopper” ? 
          a.    The Ant worked harder than the Grasshopper. 
          b.    The Ant was lazier than the Grasshopper.  
          c.    The Grasshopper was more careful than the Ant. 
          d.    The Grasshopper prepared himself for the future. 
23.    What moral is suitable for “The Ant and the Grasshopper” ? 
          a.    It is not good to wait until winter because there is no food then.       
          b.    It is thrifty to prepare today for the wants of tomorrow. 
    c.    It is good to collect a lot of food in summer. 
          d.    It is not good to die because of hunger. 
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The Fox and the Grapes 
               One afternoon a fox was walking through the forest and spotted a bunch of grapes hanging from 
over a lofty branch. 
               “Just the thing to quench my thirst,” quoted he. 
               Taking a few steps back, the fox jumped and just missed the hanging grapes. Again the fox took a 
few paces back and tried to reach them but still failed. Finally, giving up, the fox turned up his nose and said, 
“They’re probably sour anyway,”  and proceeded to walk away. 
                           ( source  :  http://www.umass.edu/aesop/foxgrapes/palica/foxgrapes-trad.html ) 
24.     What is the author’s purpose of this fable ? 

The author’s purpose is to tell the readers that________ . 
          a.    it is easy to despise, what you cannot have 
          b.    it is easy to speak any words but the speaker cannot do. 
          c.    it is difficult to reach the things that are high. 
          d.    it is difficult to eat the sour fruits. 
25.    What can you infer from this fable ? 
          a.   The grapes are too sour for the fox to eat. 
          b.   The grapes are too bad for the fox to get. 
          c.   The grapes are too much for the fox to carry. 
          d.   The grapes are  too high  for the fox to reach. 
 
Part  6    :    Read the following passages and choose the correct answers. 

The Greenhouse Effect 
               Saving fossil fuels not only makes sense, but is good news for the environment. When 
we burn fossil fuels, we put carbon dioxide into the atmosphere. This can trap the sun’s heat and 
make our planet too warm. Burning fossil fuels also makes dirty fumes and pollutes the air we 
breathe.                                                                                           ( Source :  Saving Energy) 
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26.   Which is not the effect according to the passage ? 
         a.    It makes the planet too warm.               b.    It pollutes the air we breathe. 
         c.    It makes dirty fumes.                             d.    It saves fossil fuels. 
27.    If we save fossil fuels, what is the effect ? 
         a.    We save the warmth.                              b.    We save the environment. 
         c.    We save the carbon dioxide.                  d.    We save the polluted air we breathe. 
               Some animals eat the meat of the other animals, some feed on plants as well as provide beneficial 
effects. Birds, butterflies, bees and some small insects help propagate plant seeds. They carry pollen and 
seeds to new lands. When animals die, their corpses are decomposed by bacteria and are absorbed into the 
soil. These help to fertilize the soil and make trees grow.  
               Plants and animals cannot thrive without water. We can find water resources such as springs, 
streams, fountains, ponds and waterfalls in the forests. Trees and water depend on each other as well. Water, 
at the same time, needs trees to protect it from being dries up by strong sunlight. Trees also prevent water 
from overflooding the area because there are tree roots to store it underground. Fountains, streams, ponds, 
lakes and waterfalls add beauty to the forests.                                                      
                                                                                                                        ( Source  :    Forest  Everywhere )   
28.    “Some animals eat plants.”   Which is the effect  ?     
         a.   Some animals eat the meat of the other animals. 
         b.   The died animals are decomposed by bacteria. 
         c.    Animals help propagate plant seeds. 
         d.    Some animals feed on plants. 
29.    Which is the cause of helping to fertilize the soil ? 
          a.    It makes trees grow. 
          b.   The decomposed animals are absorbed into the soil. 
          c.    Birds, butterflies and bees help propagate plant seeds.  
          d.    Birds, butterflies and bees carry pollen and seeds to new lands. 
30.    Which sentence is correct according to this passage ? 
          a.  Water needs trees to protect it from the heat.     b.    Plants have not to depend on water.  
          c.   Trees can thrive without animals.                      d.    Animals can live without plants. 
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Part  7    :    Read this passage and choose the correct answers. 

Crispy Critters 
               “Edible insects. Yuck! The thought of it is disgusting.” The idea of eating insects as a tasty snack 
may not be enticing, but did you know that there ‘s even a word for it? The word is Entomophagy – the eating 
of insects. 
               Insects have been a staple food here in Thailand, mainly to those from the Northeast. But this 
delicacy is becoming very popular. You may notice vendors at evening markets hawking a whole variety of 
creepy crawlies from their pushcarts. 
               Munching on a crispy cricket may not be for the squeamish, but some people enjoy popping salted 
crickets into their mouths like moviegoers enjoying a bag of popcorn. 
               Some of these critters are canned and exposed overseas. It has become big business. One of the 
insects that is processed and canned is the cricket. “They taste like shrimp,” explained 35-year-old Supap 
Choomchup, one of the many proud “cricket” entrepreneurs in the country. Supap studied the life-cycle of the 
cricket for six mouths before the raising crickets and starting her farm. 
               “ the crickets were first raising as feed for farmers for their fish and frogs. Now I teach farmers how 
to raise crickets on their own, and I buy them back into cleaned, processed, and canned for sale,” said the 
dynamic entrepreneur, who is setting up a factory to can these jumpy insects.  
               Asked about the life-cycle of the crickets and how they are prepared, Supap explained that after 
mating, the female cricket may lay between 500 to 600 eggs before dying 10 days after the eggs have 
hatched. Supap added that crickets feed on all sorts of pesticide-free vegetation. 
               As for the preparation, the crickets are cleaned by living them starve for two to three days, in order 
from them to excrete all the waste from their bodies. They are then washed in salt water for half an hour, and 
finally steamed, boiled or fried, before being canned.                           (Source : Student Weekly 10-16 Dec.2001 p16-17)  

31.    According to Supap’s explanation, if you eat a cricket it taste like _________ . 
         a.    shrimp                 b.    popcorn               c.    fish                 d.    frog 
32.   We can buy some crispy insects from_________ . 
         a.   only in the northeast of Thailand             b.    Supap Choomchup’s house 
         c.    the hawkers’ pushcarts                            d.    all restaurants 
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33.   Which seasoning do people eat with crispy crickets? 
         a.    Ketchup.              b.  Pepper.                   c.  Chili.                 d.  Salt. 
34.    What is the fact? 
         a.   The farmers use the crickets to feed their fish and frogs. 
         b.   People enjoy eating crispy crickets like eating popcorn. 
         c.   Eating insect is disgusting. 

d. Insects are tasty snacks. 
35.    What is an opinion? 
         a.    Canned crickets are export overseas. 
         b.    Supap studies the life-cycle of the cricket. 
         c.    Ten days after the female cricket lays her eggs, she dies. 
         d.    Munching on a crispy cricket may not be for the squeamish. 
 
Part  8    :    Read this passage and choose the correct answers. 
 

Thai Pagodas 
We use the word pagoda here in its broad sense. It means a religious structure in the shape of a tower 

for keeping relics. There are many different forms of pagoda in the Oriental countries. The most familiar type 
is of several storeys with roofs curving upwards at the division of each storey, as is commonly seen in China 
and Japan. 

In Thailand, we do not build this kind of pagoda. Pagodas in this country can be conveniently 
divided into two types – the round one with a tapering spire at the top which we call a chedi, and the 
rectangular one with a corn-cob like structure at its end, which is also a chedi but is specifically called a 
prang to differentiate it from the ordinary chedi. 

To tell a chedi from a prang, you need only look at the pictures of the great Phra Pathom Chedi of 
Nakhon Pathom and the big prang-typed chedi of the Temple of Dawn in Bangkok. Both are very well-
known landmarks of Thailand… 
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There is another type of chedi, which combines the features of the two. It has a bell-shaped body like 
the ordinary chedi but with a prang on top instead of a slender spire. An example of this is the original chedi 
at Phra Pathom, a replica of which can be seen beside the great chedi of Nakhon Pathom today. 

The chedi, i.e. the Buddhist pagoda as the Thais call it, has a history as old as Buddhism itself. It is 
recorded in a book of the Buddhist Scripture, The Dhammapada, that a disciple of the Lord Buddha was 
gored to death by an ox. After his cremation, the Buddha commanded that a pile of earth be placed over his 
ashes, thus forming a tumulus. And that was the origin of the chedi. 

( Source  :  Thaiways Vol. 18 No.6 , 2001  by Saranya Suksawat ) 
36.    What are contrasted in the first and the second paragraph ? 
         a.    The word pagoda and the word chedi. 
         b.    Pagodas that are seen in China and Japan. 
         c.    Pagodas with roofs and pagodas without roofs. 
         d.    Pagodas in the Oriental countries and in Thailand.  
37.   Are a chedi and a prang, same or different ?   How ? 
         a.     Same, both types have roofs.     
         b.     Same, both types have several storeys.     
         c.     Different, a chedi is in Thailand and a prang is in China or Japan. 

d. Different, a chedi has a round shape and a prang has a rectangular shape. 
38.    Which one doesn’t describe Phra Pathom Chedi of Nakhon Pathom ? 
         a.    bell-shaped            b.   rectangular           c.    great                    d.  round 
39.   Which sentence is the similarity of a chedi and a prang ?  
         a.    They can be seen in the Oriental countries. 
         b.    They have many different forms in China and Japan. 
         c.    They are religious structures in the shape of towers for keeping relics. 
         d.    They have several storeys with roofs curving upwards at the division of each  
            storey. 
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40.   Which is the belief of the origin of the chedi ? 
         a.     Chedies can be seen in every religion. 
         b.     Thais call the Buddhist pagoda “chedi”. 
         c.      A disciple of the Lord Buddha was gored to death by an ox. 
         d.     The command of the Lord Buddha about a pile of earth be placed over his  

        disciple’s ashes. 
Part  9    :    Read the following graphs and choose the correct answers. 

                                                                                                               ( Source  :  Thailand into the 2000’s ) 
41. If there were 60 million people in Thailand in 1997,  it meant that there were ___________    

unemployed people.     
         a.   26400            b.   264000         c.   2640000         d.   26400000 
42.   In what year did the unemployment have the highest rate? And in what   
         unemployment have the lowest rate? 
         a.   1997  and  1995      b.   1987  and  1997    c.   1995  and  1996       d.   1987  and  1996 
43.  The difference of percent between the highest unemployment year and the lowest  
        unemployment year is about _____ percent . 
         a.   1.9                 b.   3.1                c.   4.0                     d.  5.9 
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44.    On what day were trees planted the most and on what day were trees planted the least ?  
         a.   Monday and Tuesday                        b.   Tuesday and Wednesday 
         c.   Wednesday and Thursday                 d.   Thursday and Friday  
45.    How many trees were planted in five days according to this graph ? 
         a.    Six trees.                                          b.   Thirty trees. 
         c.   Thirty-one trees.                                d.  One hundred and eighty trees. 
 
Part  10    :    Read this report and choose the correct 
answers. 
Thailand People Top of Page 

Population: 61,797,751  
 

Age structure: 0-14 years: 23.43% (male 7,380,273; female 7,099,506)  
 
15-64 years: 69.95% (male 21,304,051; female 21,921,383)  
 
65 years and over: 6.62% (male 1,796,325; female 2,296,213) (2001 est.)  
 

Population 
growth rate: 

0.91% (2001 est.)  
 

            Birth rate: 16.63 births/1,000 population (2001 est.)  
Death rate: 7.54 deaths/1,000 population (2001 est.)  

 
Net migration 0 migrant(s)/1,000 population (2001 est.)  

 Trees 
Planted 
Each 

 
represents   

6 trees 
 

Monday      
Tuesday     
Wednesday  
Thursday    
Friday       
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rate:  

Sex ratio: At birth: 1.05 male(s)/female  
 
under 15 years: 1.04 male(s)/female  
 
15-64 years: 0.97 male(s)/female  
 
65 years and over: 0.78 male(s)/female  
 
total population: 0.97 male(s)/female (2001 est.)  
 

Infant mortality 
rate: 

30.49 deaths/1,000 live births (2001 est.)  

 
Life expectancy at 

birth: 
Total population: 68.86 years  
 
male: 65.64 years  
 
female: 72.24 years (2001 est.)  

Total fertility rate: 1.87 children born/woman (2001 est.)  
         
          Nationality: 

 
Noun: Thai (singular and plural)  
 
adjective: Thai  
 

Ethnic groups: Thai 75%, Chinese 14%, other 11%  
Religions: Buddhism 95%, Muslim 3.8%, Christianity 0.5%, Hinduism 0.1%, other 0.6% 

(1991)  
Languages: Thai, English (secondary language of the elite), ethnic and regional dialects  

Literacy: Definition: age 15 and over can read and write  
 
total population: 93.8%  
 
male: 96%  
 
female: 91.6% (1995 est.)  

                                           ( source  :  http://www.countryreports.org/content/thailand.html ) 
46.    If there are 100,000 population, how many births are there according to this report? 
         a.    16630                 b.    1663                    c.    166.30                   d.    16.63 
47.   What is the difference between birth rate and death rate per 1,000 population? 
         a.    7.54                     b.   9.09                    c.    16.63                     d.    24.17 
48.   If  300  female population were born, how many male population should be born  
         according to this report? 
         a.    405                      b.    330                    c.    315                       d.    300 
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49.   Which sentence is correct according to this report? 
         a.    61,797,751 population, all is Thai race. 
         b.    There are three ethnic groups who live in Thailand. 
         c.    There are no other groups live in Thailand except Thai and Chinese 
         d.    Chinese people are the second biggest ethnic group that lives in Thailand. 
50.   Which sentence is not correct according to this report? 

a. All Thais can read and write.        
b.    There are several dialects in Thailand. 

          c.     Buddhism is the national religion of Thailand. 
          d.    Thai is the most important language in Thailand. 
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ภาคผนวก  ฌ 
แบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียนที่มตีอส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษ 
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แบบสอบถามความคิดเหน็ทีน่ักเรียนมีตอส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษ 
 
คําชี้แจง 
                 1. ในการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้ขอใหนักเรียนตอบตรงกับความเปนจริง 
                      ตามความรูสึกของนักเรียนมากที่สุด            คําถามแตละขอไมมีคําตอบใดถูกหรือผิด   
                      แบบสอบถามความคิดเห็นนี้ใชเพื่อประโยชนทางการวิจัยเทานั้น           ไมไดมีผลตอ 
                      การเรียนของนักเรียนแตอยางใด 
                 2.  แบบสอบถามความคิดเห็นมีทั้งหมด   15   ขอ 
                 3.  ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย     ลงในชองที่ตรงกับความรูสึกของนักเรียน     

        ในแตละขอนักเรียนตอบและทําเครื่องหมายเพียงขอเดียวเทานั้น 
 

แบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียนที่มตีอส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษ 
 
นักเรียนมีความคิดเห็นวาสื่อเสริมการอานภาษาอังกฤษ 
โดยวิธีการเนนเนื้อหา (CBI)    ที่ไดเรียนไปนั้นเปน
อยางไร 

เห็นดวย
อยางยิ่ง 

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย 

อยางยิ่ง 
 
ดานรูปแบบ 
1.  ตัวอักษรอานงายและชัดเจน 
2.  รูปภาพสวยงามและเหมาะสมกับเนื้อหา 
3.  การนําเสนอกิจกรรมแตละขั้นตอนมี          
 ความชัดเจน 
 
ดานเนื้อหา 
4.  ความยากงายของเนื้อหาเหมาะกับระดับ 
ช้ันเรียนของขาพเจา 
5.  ปริมาณของเนื้อหาเหมาะสมกับเวลาเรียน 
6.  เนื้อหาของสื่อเสริมการอานอยูใน 
ความสนใจของขาพเจา 
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แบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียนที่มตีอส่ือเสริมการอานภาษาอังกฤษ (ตอ) 
นักเรียนมีความคิดเห็นวาสื่อเสริมการอานภาษาอังกฤษ 
โดยวิธีการเนนเนื้อหา (CBI)    ที่ไดเรียนไปนั้นเปน
อยางไร 

เห็นดวย
อยางยิ่ง 

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย 

อยางยิ่ง 
ดานกิจกรรม 
7.ขั้นกอนการอานชวยใหขาพเจามีความพรอม และ
แรงจูงใจในการเรียนบทเรียน 
8. ขั้นระหวางการอานมีลําดับขั้นตอนกิจกรรม การ
เรียนการสอนที่สามารถเขาใจไดงาย 
9. กิจกรรมและภาระงานของสื่อเสริมการอานนี้มี
ความหลากหลายนาสนใจ 
10. กิจกรรมหลังการอานทําใหเขาใจเนื้อเรื่องได
ชัดเจนดียิ่งขึ้น 
  
ดานประโยชนท่ีไดรับและความรูสึกตอสื่อเสริมการ
อาน 
11. สื่อเสริมการอานภาษาอังกฤษนี้ทําใหขาพเจา
พัฒนาความสามารถในการอานไดดีขึ้นกวาเดิม 
12. ขาพเจามีความกระตือรือรนในการอานและทํา
กิจกรรมในสื่อเสริมการอานนี้ 
13. ขาพเจามีโอกาสไดเรียนรูเนื้อหาวิชา   
 คําศัพท    สํานวนที่เกี่ยวกับดานวิชาการ 
14. ขาพเจาสามารถเชื่อมโยงความรูจากวิชาตางๆ
มาสูวิชาภาษาอังกฤษได 
15. ขาพเจาคิดวาสามารถนําความรูที่เรียนจากสื่อ
เสริมการอานนี้ไปใชในการเรียนในระดับสูงขึ้นได 

     

 
ขอเสนอแนะ
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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ภาคผนวก  ญ 

            หนังสือเชิญเปนกรรมการพิจารณาหัวขอวิทยานิพนธ 
            หนังสือเชิญผูเช่ียวชาญในการตรวจเครื่องมือวิจัย 
            หนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล 
            หนังสือขออนุญาตทดลองเครื่องมือวิจัย 
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สําเนา 
 

ที่ ทม (นฐ)1109/246                                                       บัณฑิตวิทยาลยั    
มหาวิทยาลัยศลิปากร 
                                                                                         พระราชวังสนามจันทร   
นครปฐม   73000 
                                                                 5    กุมภาพันธ   2544 
 
เร่ือง  ขอเชิญเปนกรรมการพิจารณาหัวขอวิทยานพินธ 
 
เรียน  อาจารยอุบล   พวงสุวรรณ 
 
ส่ิงที่สงมาดวย  1.   คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาหัวขอวทิยานพินธ   1   ฉบับ 
                        2.    ประกาศกําหนดวนัพิจารณาหัวขอวิทยานพินธ 
                 ดวยบัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศิลปากร   มีความประสงคจะขอเรียนเชิญทานเปน
กรรมการพิจารณาหัวขอวิทยานิพนธใหกบันางสุวรรณ ี  สินทรัพย   นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑติ   
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ   ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน   มหาวิทยาลัย
ศิลปากร   ในหวัขอเร่ือง “การสรางสื่อการอานภาษาอังกฤษโดยวธีิการเนนเนื้อหา (CBI) รายวิชา  อ 
026 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  โรงเรียนโพธาวัฒนาเสน ี   จังหวัดราชบุรี”    ในวนัที ่  9   
กุมภาพนัธ   2544   เวลา  9.00 – 12.00  น.  ณ หอง ศษ.1307  คณะศกึษาศาสตร    
มหาวิทยาลัยศลิปากร    นครปฐม 
 
                 จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห   จกัขอบพระคุณยิ่ง 
 
                                                                           ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                          (ผูชวยศาสตราจารย ดร. จิราวรรณ   คงคลาย) 
                                                                             คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 
สํานักงานเลขานุการบัณฑติวิทยาลัย 
นครปฐม  โทร (034)218788 , 243434  
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สําเนา 

 
ที่ ทม (นฐ)1109/1381                                                     บัณฑิตวิทยาลัย    
มหาวิทยาลัยศลิปากร 
                                                                                         พระราชวังสนามจันทร   
นครปฐม   73000 
 
                                                                 10    กนัยายน   2544 
เร่ือง   ขอเชิญเปนผูตรวจเครื่องมือวิจัย 
 
เรียน   นางสุพิศ   รัตนเสถียร 
 
                 ดวยนางสุวรรณี  สินทรัพย   นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต   สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ   ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน   มหาวทิยาลัยศิลปากร   กําลังทํา
วิทยานพินธเร่ือง  “การสรางสื่อการอานภาษาอังกฤษโดยวิธีการเนนเนื้อหา (CBI)   รายวิชา  อ 026 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  โรงเรียนโพธาวฒันาเสน ี   จงัหวัดราชบุรี”    มีความประสงคจะขอ
เรียนเชิญทานในฐานะผูเชี่ยวชาญเปนผูตรวจเครื่องมือวจิัย  เพื่อประกอบการทําวทิยานิพนธ    ในการนี้
บัณฑิตวิทยาลยั    มหาวิทยาลัยศิลปากร   จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดเปนผูตรวจเครื่องมือวิจัยใหกับ
นักศึกษาดังกลาวดวย 
 
                 จึงเรียนมาเพือ่โปรดใหความอนุเคราะห   จักขอบพระคุณยิ่ง 
 
                                                                           ขอแสดงความนับถือ 
 
                     
                                                          (ผูชวยศาสตราจารย ดร. จิราวรรณ   คงคลาย) 
                                                                             คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 
สํานักงานเลขานุการบัณฑติวิทยาลัย 
นครปฐม  โทร (034)243435 , 218788  
       

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สําเนา 

 
ที่ ทม (นฐ)1109/1383                                                     บัณฑิตวิทยาลัย    
มหาวิทยาลัยศลิปากร 
                                                                                         พระราชวังสนามจันทร   
นครปฐม   73000 
 
                                                                 10    กนัยายน   2544 
 
เร่ือง   ขอเชิญเปนผูตรวจเครื่องมือวิจัย 
 
เรียน   นางศุลีมาศ  วภิาตกนก 
 
                 ดวยนางสุวรรณี  สินทรัพย   นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต   สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ   ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน   มหาวทิยาลัยศิลปากร   กําลังทํา
วิทยานพินธเร่ือง  “การสรางสื่อการอานภาษาอังกฤษโดยวิธีการเนนเนื้อหา (CBI)   รายวิชา  อ 026 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  โรงเรียนโพธาวฒันาเสน ี   จงัหวัดราชบุรี”    มีความประสงคจะขอ
เรียนเชิญทานในฐานะผูเชี่ยวชาญเปนผูตรวจเครื่องมือวจิัย  เพื่อประกอบการทําวทิยานิพนธ    ในการนี้
บัณฑิตวิทยาลยั    มหาวิทยาลัยศิลปากร   จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดเปนผูตรวจเครื่องมือวิจัยใหกับ
นักศึกษาดังกลาวดวย 
 
                 จึงเรียนมาเพือ่โปรดใหความอนุเคราะห   จักขอบพระคุณยิ่ง 
 
                                                                           ขอแสดงความนับถือ 
                     
                                                          (ผูชวยศาสตราจารย ดร. จิราวรรณ   คงคลาย) 
                                                                             คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 
สํานักงานเลขานุการบัณฑติวิทยาลัย 
นครปฐม  โทร (034)243435 , 218788  
       

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สําเนา 

 
ที่ ทม (นฐ)1109/1382                                                     บัณฑิตวิทยาลัย    
มหาวิทยาลัยศลิปากร 
                                                                                         พระราชวังสนามจันทร   
นครปฐม   73000 
 
                                                                 24    กนัยายน   2544 
 
เร่ือง   ขอเชิญเปนผูตรวจเครื่องมือวิจัย 
 
เรียน   นายไพศาล  อัตโสภณ 
 
                 ดวยนางสุวรรณี  สินทรัพย   นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต   สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ   ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน   มหาวทิยาลัยศิลปากร   กําลังทํา
วิทยานพินธเร่ือง  “การสรางสื่อการอานภาษาอังกฤษโดยวิธีการเนนเนื้อหา (CBI)   รายวิชา  อ 026 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  โรงเรียนโพธาวฒันาเสน ี   จงัหวัดราชบุรี”    มีความประสงคจะขอ
เรียนเชิญทานในฐานะผูเชี่ยวชาญเปนผูตรวจเครื่องมือวจิัย  เพื่อประกอบการทําวทิยานิพนธ    ในการนี้
บัณฑิตวิทยาลยั    มหาวิทยาลัยศิลปากร   จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดเปนผูตรวจเครื่องมือวิจัยใหกับ
นักศึกษาดังกลาวดวย 
 
                 จึงเรียนมาเพือ่โปรดใหความอนุเคราะห   จักขอบพระคุณยิ่ง 
 
                                                                           ขอแสดงความนับถือ 
 
                     
                                                          (ผูชวยศาสตราจารย ดร. จิราวรรณ   คงคลาย) 
                                                                             คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 
สํานักงานเลขานุการบัณฑติวิทยาลัย 
นครปฐม  โทร (034)243435 , 218788  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สําเนา 
 

ที่ ทม (นฐ)1109/1154                                                     บัณฑิตวิทยาลัย    
มหาวิทยาลัยศลิปากร 
                                                                                         พระราชวังสนามจันทร   
นครปฐม   73000 
 
                                                                 24   พฤษภาคม   2544 
 
เร่ือง   ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล   
 
เรียน   ผูอํานวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ 
 
                 ดวยนางสุวรรณี  สินทรัพย   นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต   สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ   ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน   มหาวทิยาลัยศิลปากร   กําลังทํา
วิทยานพินธเร่ือง  “การสรางสื่อการอานภาษาอังกฤษโดยวิธีการเนนเนื้อหา (CBI)   สําหรับรายวิชา  อ 
026 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 6  โรงเรียนโพธาวัฒนาเสน ี  จังหวดัราชบุรี”    มีความประสงคจะ
ขอเก็บรวบรวมขอมูลจากนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่  6   โปรแกรมภาษา – สังคม  ในโรงเรียนของทาน 
เพื่อประกอบการทําวิทยานพินธ ในการนีบ้ัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั          ศิลปากร   จึงขอความ
อนุเคราะหจากทานโปรดแจงใหนักเรยีนที่เปนกลุมตัวอยางทราบ   เพื่อความรวมมือในการเกบ็รวบรวมขอมูล
ใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย 
 
                 จึงเรียนมาเพือ่โปรดใหความอนุเคราะห   จักขอบพระคุณยิ่ง 
 
                                                                           ขอแสดงความนับถือ 
 
                     
                                                          (ผูชวยศาสตราจารย ดร. จิราวรรณ   คงคลาย) 
                                                                             คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 
สํานักงานเลขานุการบัณฑติวิทยาลัย 
โทร   034243435 , 034218788  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

220

สําเนา 
 

ที่ ทม (นฐ)1109/1155                                                     บัณฑิตวิทยาลัย    
มหาวิทยาลัยศลิปากร 
                                                                                         พระราชวังสนามจันทร   
นครปฐม   73000 
 
                                                                 24   พฤษภาคม   2544 
 
เร่ือง   ขอทดลองเครื่องมือวิจัย   
 
เรียน   ผูอํานวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 
 
                 ดวยนางสุวรรณี  สินทรัพย   นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต   สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ   ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน   มหาวทิยาลัยศิลปากร   กําลังทํา
วิทยานพินธเร่ือง  “การสรางสื่อการอานภาษาอังกฤษโดยวิธีการเนนเนื้อหา (CBI)   สําหรับรายวิชา  อ 
026 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 6  โรงเรียนโพธาวัฒนาเสน ี  จังหวดัราชบุรี”    มีความประสงคจะ
ขอทดลองเครื่องมือวิจัยกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่  6 โปรแกรมภาษา – สังคม  ในโรงเรียนของทาน    
เพื่อประกอบการทําวิทยานพินธ    ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศิลปากร   จึงขอความอนุเคราะห
จากทานโปรดอนุญาตใหนกัศึกษาดังกลาวไดทดลองเครื่องมือวิจัยดวย 
 
                 จึงเรียนมาเพือ่โปรดใหความอนุเคราะห   จักขอบพระคุณยิ่ง 
 
                                                                           ขอแสดงความนับถือ 
 
                     
                                                          (ผูชวยศาสตราจารย ดร. จิราวรรณ   คงคลาย) 
                                                                             คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 
สํานักงานเลขานุการบัณฑติวิทยาลัย 
โทร   034243435 , 034218788  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ประวัติผูวจิัย 
 

ช่ือ   นางสุวรรณี   สนิทรัพย 
ที่อยู   10/4  หมู 1   ตําบลสรอยฟา  อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี 70120 
ที่ทํางาน   โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี   อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี 70120 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2509  สําเร็จการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปที่   4    
                                         จากโรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ(มณีวิทยา)  อําเภอโพธาราม    
                                         จังหวัดราชบุรี 
 พ.ศ. 2512  สําเร็จการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปที่   7    
                                         จากโรงเรียนวิชัยวิชาคม    อําเภอโพธาราม   จังหวัดราชบุรี 
 พ.ศ. 2515  สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่   3    
                                         จากโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี    อําเภอโพธาราม   จังหวัดราชบุรี 
 พ.ศ. 2519 สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง 
   วิชาเอกภาษาอังกฤษ   วิทยาลัยครูสวนสุนันทา  กรุงเทพฯ 
 พ.ศ. 2521 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  (ศศ.บ.)   วิชาเอกภาษาอังกฤษ    
                                         คณะศึกษาศาสตร     มหาวิทยาลัยเชียงใหม   จังหวัดเชียงใหม 
 พ.ศ. 2541 ศึกษาตอระดับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   
                                         สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ      
                                         ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร   
                                         วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  จังหวัดนครปฐม 
 
ประวัติการทํางาน 

พ.ศ. 2521 อาจารย  1  ระดับ  3   โรงเรียนสวรรคอนันตวิทยา  อําเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย 
พ.ศ. 2526 อาจารย  2  ระดับ 5  โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี  อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ 
พ.ศ. 2532            อาจารย  2  ระดับ 6  โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา  อําเภอบางแพ   

จังหวัดราชบุรี 
พ.ศ. 2536-ปจจุบัน        อาจารย  2   ระดับ  7   โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี   อําเภอโพธาราม    

จังหวัดราชบุรี 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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