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The purposes of this research were to construct and test the efficiency of communicative 
English reading exercises from authentic materials for Mathayomsuksa Five students, to compare 
students’ English reading ability before and after  using the exercises, and to study students’ opinions 
toward them.

The sample consisted of one randomly selected class of 30 Mathayomsuksa  Five students  
of Sriprachan “Methipramuk” School, Suphanburi province during the first semester, academic year 
2003. The students studied ten reading exercises.  The duration of the experiment covered 20 class 
sessions over a ten-week period.

The instruments used for gathering data were : 1)  The communicative English reading 
exercises constructed from authentic materials.   2)  a reading proficiency test, used as a pretest    and 
posttest and   3)   a questionnaire on opinions toward the English reading exercises.

The  t-test  was used to analyze the data in order to assess the students’ English reading 
ability before and after using the English reading exercises. In addition, the mean and standard deviation 
of items were used to evaluate the students’ opinions toward the ten English reading exercises 
constructed.

The results of the study were :
1. The average score of the 10 English reading tests was 78.47 percent, whereas that of 

the posttest was 78.78 percent. This means that the efficiency of the Communicative  English reading 
exercises constructed was at a high level.
 2. The students’ English reading ability after using the English reading exercises was 
significantly higher than the ability before using the English reading exercises at the 0.05 level.

3. The students’ opinions toward the English reading exercises from authentic materials 
were highly positive.
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บทท่ี 1

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
จากการที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดกําหนดสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชนชาวไทยเกี่ยวกับการศึกษา ใหบุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการจัดการศึกษา
ข้ันพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยจัดใหมีกฎหมาย
เกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติและมีประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาตินี้ไดกําหนดไวอยางชัดเจนถึงความมุงหมายและ
หลักการของการจัดการศึกษาที่ตองมุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน และมีหนวยงานที่เกี่ยวของ 
จัดทําเสนอรายงานตอหนวยงานที่สังกัดและเปดเผยตอสาธารณชนเปนประจําทุกป เพื่อนําไปสู
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา หลักการดังกลาวไดมีมติของคณะรัฐมนตรีอนุมัติเปน
หลักการในการประชุมเมื่อ  4 มกราคม  2543 (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2544) ไดแบง
มาตรฐานออกเปน 3 ดาน คือ

1. มาตรฐานการศึกษาดานผูเรียน เนนใหผูเรียนเปนคนดี มีความรู มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห สังเคราะห สรางสรรค ตลอดจนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง

2. มาตรฐานการศึกษาดานกระบวนการ เนนกระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

3. มาตรฐานการศึกษาดานปจจัย เนนใหครูมีความสามารถดานการจัดการเรียนการ
สอนตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู ตลอดจนการมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น

เพื่อใหสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติและสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับการศึกษาดังกลาว การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานใน
ปจจุบันจึงควรมีเปาหมายหลักที่สําคัญ คือ การปลูกฝงและสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะการฟง พูด 
อาน และเขียนไปพรอมๆ กัน และสามารถนําความรูที่ไดไปใชใหเปนประโยชนในชีวิตประจําวันได

สําหรับการจัดการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษนับเปนส่ิงหนึ่งที่นาสนใจศึกษาเปน
อยางมาก ทั้งนี้เพราะผูกําหนดนโยบายการศึกษาและผูรับการศึกษาตางตระหนักถึงความสําคัญ
ของการอานภาษาอังกฤษดวยกันทั้งส้ิน ดังจะเห็นไดจากหลักสูตรมัธยมศึกษา 2539 ของ
กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหมีรายวิชาการอานภาษาอังกฤษไวถึง 6 รายวิชาในระดับ
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มัธยมศึกษาตอนปลาย และยังไดเนนความสําคัญของทักษะการอาน โดยระบุไวในวัตถุประสงค
ของหลักสูตรวาใหมีความสามารถในการอานเพื่อใชประโยชนในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ และ
ใหมีพัฒนาการในการอานเพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติม (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2539  
: 18 - 32)

นอกจากนี้ยังมีนักการศึกษา นักภาษาศาสตร และครูผูสอนภาษาอังกฤษเปนจํานวน
มาก ไดใหความสําคัญตอทักษะการอานมากกวาทักษะอ่ืนๆ ดังที่ เพ็ท (Pett 1982 : 17) กลาววา
ผูเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ทักษะที่ผูเรียนตองเรียนตลอดชีวิต คือ ทักษะการอาน 
เนื่องจากผูเรียนสวนใหญที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศขาดโอกาสในการพูดภาษา
ตางประเทศ แตยังมีความจําเปนตองมีทักษะในการอานเพื่อเปนเคร่ืองมือในการเรียนในระดับสูง
ตอไป ซึ่งสอดคลองกับที่ฟนอคคีอาโรและบาโนโม (Finocchiaro and Banomo 1973 : 149)  สรุป
ไววา ระดับประถมศึกษา การอานควรเปน 15%  ฟง - พูด  80%  เขียน  50%  ระดับมัธยมศึกษา
การอานควรเปน 40% ฟง - พูด 45% เขียน  15% ในระดับอุดมศึกษา การอานควรเปน 50%  ฟง - 
พูด 30%  การเขียน 20%

จะเห็นไดวาการอานมีความสําคัญมากข้ึนเปนลําดับตามระดับการศึกษา โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในระดับมัธยมศึกษา พิสมัย วีระศิลป (2533 : 2) สรุปวาทั้งนี้เนื่องจากระดับมัธยมศึกษา
นั้นเปนระยะสําคัญหรือหัวเล้ียวหัวตอของการศึกษา บางคนเรียนตอในระดับอุดมศึกษา บางคน
ตองออกมาทํางาน แตการอานก็ยังเปนส่ิงสําคัญจําเปนตองใชตอไปทั้งในการศึกษาตอและการ
ประกอบอาชีพ เพราะการอานเปนส่ิงที่มีคุณคามากตอการพัฒนาชีวิตของตนเอง ซึ่งสอดคลองกับ
เอกรินทร สังขทอง (2544 : 55) ที่กลาววาทักษะการอานเปนทักษะหนึ่งในการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษที่มีความสําคัญในระดับมัธยมศึกษา เพราะเปนทักษะที่ใหไดมาซึ่งนิยามความหมาย 
ขอมูลตางๆ อาจกลาวไดวา การอานมีจุดมุงหมายเพื่อใหผูอานมีความเขาใจในบทอานนั้น 
สามารถรับรูความคิด หรือความมุงหมายของผูเขียนหรือผูประพันธ ซึ่งหากปฏิบัติดังกลาวแลวก็จะ
บรรลุถึงเปาหมาย

ปจจุบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานตางๆ  กําลังเจริญกาวหนา  หนังสือและตํารา
ตางๆ มากมายในโลกปจจุบัน มักจะไดรับการแปลเปนภาษาอังกฤษดวยเสมอ ดังนั้นการอานจึง
เปนทักษะที่สําคัญและจําเปนที่สุดสําหรับพวกเขาเพื่อจะไดสามารถอานหนังสือที่เขียนเปนภาษา
อังกฤษไดอยางเขาใจดี ซึ่งตรงกับความคิดของ เนาวรัตน แตงยิ้ม (2541 : 60)  ไดกลาววา การ
อานเปนทักษะหนึ่งที่สําคัญ สืบเนื่องจากความกาวหนาทางเทคโนโลยี ทําใหมนุษยรูจักคนควาหา
ความรูเพิ่มเติมอยูเสมอเพื่อใหทันตอเหตุการณตางๆ ที่เกิดข้ึน ดังนั้นผูที่มีนิสัยรักการอานยอมเปน
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ผูที่มีความรูกวางขวางและสามารถนําความรูไปพัฒนาทางดานสติปญญา อารมณ และสังคมให
ดีข้ึน การอานจึงมีประโยชนตอชีวิตประจําวันเปนอยางมาก เพราะนอกจากจะไดรับความรูแลว ยัง
ทําใหเกิดความบันเทิงทางดานจิตใจดวย ซึ่งแนวคิดนี้สอดคลองกับ จิดาภา ฉันทานนท (2541 : 
52) ที่กลาววา การอานภาษาอังกฤษนับวาสําคัญมาก เพราะวาขอมูลความรูใหมๆ ในยุคนี้ มักได
รับการถายทอดเปนภาษาอังกฤษ ผูที่มีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษไดดี จึงเขาถึง
วิทยาการตางๆ  ไดอยางกวางขวางและรวดเร็ว ดังนั้นการพัฒนานักเรียนใหมีความสามารถในการ
อานภาษาอังกฤษจึงเปนเร่ืองจําเปนยิ่ง

สําหรับจันทรา  ตันติพงศนุรักษ  (2541 : 45 - 50) กลาววา การอานเปนทักษะสําคัญ
ที่จะทําใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการศึกษาระดับสูง ดังนั้น ครูจึงตองฝกใหผูเรียนมีทักษะ
และกลวิธีที่จะอานบทความที่มีความหลากหลายทั้งดานเนื้อหา โครงสราง และการเรียบเรียง 
เนื้อความ เชน การอานบทความทางวิทยาศาสตร บทความจากหนังสือพิมพ ครูจะตองฝกให 
ผูเรียนทําความเขาใจและสังเคราะหขอมูล จากผลการวิจัยการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย
ของกองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ (2541 :  48 - 49) พบวานักเรียนมีขอบกพรองทางดาน
การอานคิดเปนรอยละ 50.52 ซึ่งถือวาอยูในเกณฑที่สูงมาก ควรที่ครูผูสอนควรจะหาเทคนิค วิธี
การสอน หาส่ือการเรียนมาชวยเสริมสอนการอานเพื่อความเขาใจ เทคนิคการสอนก็เปนเร่ือง
สําคัญ ครูจําเปนตองไดรับการฝกอบรมโดยตรง เร่ิมตั้งแตตองมีวิธีทําใหเด็กเกิดความรูสึกอยาก
เรียนรู รูวาเรียนแลวไดประโยชน มีความเชื่อมั่นวาตัวเองเรียนได ไปจนถึงสามารถเรียนรูไดอยาง
จริงจังและเรียนอยางมีความสุข

ส่ือการเรียนการสอนก็เปนส่ิงจําเปน การเรียนภาษาตางประเทศเปนการเรียนเร่ือง
ไกลตัว จําเปนตองใชส่ือชวย และส่ือก็มีตั้งแตรูปภาพ หนังสือพิมพ แถบบันทึกเสียง วีดีทัศน หอง
ปฏิบัติการศึกษา รวมทั้งเจาของภาษา (ปรุง พวงนัดดา 2541 : 43)

เนื่องจากการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบันยึดแนวการสอนเพื่อการส่ือสาร 
(Communicative Approach) ซึ่งเปนแนวการสอนที่เชื่อวามนุษยจะเรียนรูภาษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพก็ตอเมื่อไดใชภาษาจริงภายใตสถานการณจริง (Finocchiaro and Brumfit 1983 : 
90)  และจุดมุงหมายของแนวการสอนเพื่อการส่ือสารที่สําคัญอีกอยางคือ สรางความสามารถใน
การส่ือสาร (Communicative Competence) ซึ่งเปนความสามารถทางดานกฎเกณฑและ
โครงสรางของภาษา (Linguistic Grammatical Competence)  ความสามารถดานภาษาศาสตร
ทางสังคม (Sociolinguistic Competence)  ความสามารถดานความสัมพันธของขอความ   
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(Discourse Competence)   ความสามารถดานการใชกลวิธีในการส่ือความหมาย (Strategic 
Competence) (Savignon 1983, อางถึงใน วิสาข   จัติวัตร 2541 : 49)

ซึ่งกิจกรรมการสอนเพื่อการส่ือสารนี้เปนปจจัยสําคัญที่เสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนา
ความสามารถดานตางๆ เหลานี้ได มอรโร (Morrow 1981 : 59 - 66) ไดเสนอแนะเพิ่มเติมวา
กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเปนกระบวนการเรียนที่เนนทั้งรูปแบบภาษาและ
ความเขาใจเนื้อหาภาษาทั้งหมดรวมถึงความสามารถในการใชภาษา อีกทั้งยังเปนกิจกรรมที่
สงเสริมใหผูเรียนไดแลกเปล่ียนขอมูลทางภาษาและปฏิบัติกิจกรรมทางภาษาดวยตนเองเชนเดียว
กับแนวความคิดของ ลิตเติลวูด (Littlewood 1995 : 16 - 64) ไดเสนอวากิจกรรมเพื่อการส่ือสาร
มุงใหผูเรียนไดใชภาษาตามจุดประสงคและใชภาษาเพื่อการปฏิสัมพันธ

และเพื่อใหสอดคลองกับความคิดของโรเจอร (Rogers 1998 : 467) ที่กลาววา ถาผูเรียน
จะตองใชภาษาตางประเทศเพื่อใชในการส่ือสารในชีวิตจริงในอนาคตแลว ผูเรียนควรเร่ิมเผชิญกับ
ภาษาที่ใชส่ือสารในชีวิตจริงตั้งแตในหองเรียน ซึ่งการใชเอกสารจริงในกระบวนการเรียนการสอน
เปนส่ิงที่จําเปนอยางยิ่ง การเรียนการสอนภาษาอังกฤษจึงควรเสนอเนื้อหาตลอดจนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถใหผูเรียนไดใชภาษาจริงภายใตสถานการณจริง เกี่ยวกับ
เนื้อหาที่ใชในการสอนนั้น การนําเอกสารจริงมาใชในการเรียนการสอนก็เปนส่ิงจําเปนสําหรับการ
สอนภาษาเพื่อการส่ือสาร (Wilkins 1979 : 79 ; Robinson 1980 : 35) เพราะการที่ผูเรียนพบ
ภาษาที่ใชจริงในชีวิตประจําวัน ก็จะมองเห็นความสําคัญของการเรียนภาษาวาสามารถนําไปใชใน
การส่ือสารจริงได ทําใหผูเรียนเกิดความสนใจและแรงจูงใจในการเรียนสูงข้ึน

อาห เฮลลัล (Ahellal 1990 : 37) ไดเสนอแนะวาเอกสารจริงมีความเหมาะสมในการ
นํามาใชประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เพราะเอกสารจริงสัมพันธกับแนวการสอนตามปกติ 
ซึ่งเนนที่ความถูกตอง ใหความสําคัญกับสถานการณเพียงเล็กนอย  ทําใหผูเรียนไดมีโอกาสใช
ภาษาในสถานการณจริง และเปนแรงจูงใจเชิงบวกสําหรับผูเรียน  ทําใหภาษาอังกฤษนาสนใจข้ึน
มากและทําใหผูเรียนไดเห็นความสําคัญของภาษาตางประเทศ

สําหรับ สวอฟฟาร (Swaffar 1985 : 17) ไดเสนอแนะวา สําหรับนักเรียนที่เรียนภาษา
ตางประเทศนั้น เอกสารจริง ภาษาพูด หรือภาษาเขียน ถือเปนปจจัยเบื้องตนในการใชภาษาเพื่อ
การส่ือสาร เพราะเอกสารจริงเปนเอกสารที่ผลิตข้ึนเพื่อใชกับเจาของภาษา ซึ่งเปนการใหขาวสาร
ขอมูลที่เปนลักษณะส่ือสารอยางแทจริง และยังไดกลาวถึงแบบเรียนที่ใชเรียนภาษาตางประเทศวา
ไมสามารถทําใหนักเรียนบรรลุวัตถุประสงคในการส่ือสารได เพราะแบบเรียนเนนการสอนภาษา
มากกวาการใหขาวสารขอมูลในการส่ือสาร และกูดวิน (Goodwyn 1993 : 60) กลาวไววา
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ส่ิงตีพิมพ หรือส่ือตางๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจําวันที่หลายๆ คน อาจมองวาขาดคุณคาหรือ
คุณภาพในดานเนื้อหาสาระ แตควรตระหนักดวยวาส่ือหรือส่ิงพิมพตางๆ เหลานี้ ไดกลายเปน
แหลงขาวสารขอมูลที่มีความสําคัญมาก การใหนักเรียนไดมีโอกาสอานส่ือประเภทตางๆ เหลานี้จะ
ชวยใหนักเรียนเปนนักอานที่มีวิจารณญาณที่ดี

สุมิตรา อังวัฒนกุล (2536 : 115 - 116) ไดเสนอใหมีการนําส่ือที่เปนของจริงมาใชใน
การเรียนการสอนวา วิธีการสอนเพื่อการส่ือสารโดยใชส่ือที่เปนเอกสารจริงนั้นสามารถชวยแก
ปญหา ทําใหนักเรียนสามารถนําความรูในชั้นเรียนไปใชภายนอกได โดยผูสอนอาจจะนําส่ือที่
ปรากฏในส่ิงพิมพมาสอน หรือใหนักเรียนฟงจากวิทยุโทรทัศน

เบญจวรรณ ผองแผว และอรอนงค หิรัญบูรณะ (2526 : 65) ไดกลาวถึงตัวอยางของ
เอกสารจริงที่พบในชีวิตประจําวันวามีอยูหลายประเภท เชน  ขาว บทความ ปายโฆษณา การตูน 
เปนตน และขอดีของการนําเอกสารจริงมาใชในการเรียนการสอนจะทําใหผูเรียนไดคุนเคยกับ
บทความที่เขาจะไดพบเห็นในชีวิตประจําวัน ซึ่งจะชวยกระตุนใหผูเรียนมีความกระตือรือรนและ
สนใจการอานมากข้ึน ชน

จะเห็นไดวาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารนั้น ควรจัดกิจกรรมที่
สามารถใหผูเรียนไดใชภาษาจริงภายใตสถานการณจริง และการนําเอกสารจริงมาใชในการเรียน
การสอนก็สามารถสนองตอบแนวการสอนเพื่อการส่ือสาร เพราะเอกสารจริงผลิตข้ึนเพื่อใชกับ
เจาของภาษา ทําใหผูเรียนมีโอกาสใชภาษาในสถานการณจริง มีความกระตือรือรนและสนใจใน
ภาษาอังกฤษข้ึนมาก จากความสําคัญของเอกสารจริงที่มีตอกระบวนการเรียนการสอนอานภาษา
อังกฤษผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวาเอกสารจริงสามารถสนองตอบแนวการสอนอานเพื่อการส่ือสาร
ไดเพราะวาเอกสารจริงมีรูปแบบภาษาที่เปนธรรมชาติ และเปนภาษาที่เจาของภาษาใชในชีวิต
ประจําวันจริง เปนเอกสารที่ผลิตข้ึนเพื่อใชกับเจาของภาษา และจากการที่ผูวิจัยเปนอาจารยสอน
วิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนศรีประจันต “เมธีประมุข” อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี ในระดับชั้นมัธยม
ศึกษาตอนปลาย ไดพบปญหาวาเด็กนักเรียนโรงเรียนศรีประจันต “เมธีประมุข” ในระดับชั้นมัธยม
ศึกษาตอนปลายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ป 2544 อยูในระดับคะแนนเฉล่ีย 1.83 
และผลสัมฤทธิ์ทางดานทักษะการอานวิชาภาษาอังกฤษ ป 2544 อยูในระดับคะแนนเฉล่ีย 1.75 
(กรมสามัญศึกษา, กองสารสนเทศ 2544) รวมทั้งผูวิจัยไดทําแบบสอบถามนักเรียนโรงเรียน
ศรีประจันต “เมธีประมุข” เกี่ยวกับปญหาทางดานทักษะการอานของนักเรียน ผลปรากฏวาเด็ก
นักเรียนมีปญหาทางดานทักษะการอานมาก ไมวาจะเปนการที่ไมสามารถสรุปหาใจความสําคัญ
ของเร่ืองที่อานได หรือไมสามารถโยงประสบการณเดิมใหเขากับวัฒนธรรม ประเพณ ี หรืออาน 
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ขอความแลวไมสามารถปฏิบัติตามคําส่ังได (กรมสามัญศึกษา, กองสารสนเทศ 2544 : 8)  และ
จากการศึกษาแบบเรียนการอานภาษาอังกฤษ  ที่จัดพิมพและไดรับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิ
การใหใชเปนแบบเรียนพบวาลักษณะเนื้อหาสวนใหญ และกิจกรรมไมเอ้ือตอการพัฒนาทักษะการ
อานเพื่อการส่ือสาร แมจะปรากฎสวนที่เปนเนื้อหาที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันอยูบางแตก็มีสวน
นอย (ปณพร สุวรรณไตรย 2539 : 2) ซึ่ง เกรลเล็ท (Grellet 1981 : 19) ไดเสนอแนะการอานเพื่อ
การศึกษาไววา เปนกิจกรรมที่ผูเรียนรูจักแกปญหาดวยการหาคําตอบจากเร่ืองที่อาน ซึ่งเปนการ
มอบหมายงานใหทํา ส่ิงที่นํามาใหอานอาจจะเปนบทความ ตาราง แผนผัง สมุดรายการสินคาและ
ราคา ลักษณะกิจกรรมดังกลาวจะชวยใหบทเรียนมีลักษณะเปนจริงมากข้ึน เชน การอานโฆษณา
จากหนังสือพิมพเพื่อเลือกฟงรายการวิทย ุ ชมโทรทัศน ชมภาพยนตร หรือเลือกรานอาหารตาม
ขอมูลที่กําหนดมาให นอกจากนี้อาจจะใหผูเรียนเปนผูหาขอมูลที่ตองการจากตาราง หรือแผนผัง 
และในการสอนอานเพื่อการส่ือสาร ถึงแมจะไมเนนรายละเอียดของประโยคตางๆ แตก็ใหความ
สําคัญเร่ืองความเขาใจ ความสัมพันธระหวางประโยคตางๆ ของแตละยอหนา และการที่ผูอาน
สามารถบอกหนาที่เชิงส่ือสารได เชน บอกไดวาผูเขียนมีจุดประสงคในการเขียนอยางไร เปนการ
ชักชวน หรือเสนอเร่ืองใหคิด เปนตน

จากปญหาดังกลาวสอดคลองกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
โรงเรียนศรีประจันต “เมธีประมุข” ทําใหผูวิจัยมีความสนใจในการหาวิธีการที่จะมาชวยเสริม
นักเรียนในดานการอานดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงตองการนําเอกสารจริง มาสรางเปนแบบฝกการอาน
เสริมเพื่อนําไปใชสอนในชั้นเรียนและคํานึงถึงประโยชนที่จะชวยใหนักเรียนไดฝกและพัฒนาความ
สามารถในการอานและตองการหาประสิทธิภาพของแบบฝก โดยมีเนื้อหาอิงจุดประสงคการเรียนรู
รายวิชาการอาน (อ 025) ตามหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2539

วัตถุประสงค
1. เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝกการอานเอกสารจริงที่ไดพัฒนาข้ึนสําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่5 โรงเรียนศรีประจันต “เมธีประมุข” อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานเอกสารจริงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที ่5 โรงเรียนศรีประจันต “เมธีประมุข” จ.สุพรรณบุรี กอนและหลัง การใชแบบฝกที่ผูวิจัยสรางข้ึน
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนศรีประจันต 

“เมธีประมุข” อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี ที่มีตอแบบฝกการอานที่สรางข้ึน
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ปญหาการวิจัย
1. แบบฝกการอานที่ผูวิจัยสรางข้ึน มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไวหรือไม
2. ความสามารถทางการอานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนศรีประจันต 

“เมธีประมุข” อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี หลังจากไดรับการฝกโดยใชแบบฝกการอานที่ผูวิจัยสราง
ข้ึนสูงกวาความสามารถในการอานกอนไดรับการฝกโดยใชแบบฝกการอานหรือไม

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่  5  โรงเรียนศรีประจันต  “เมธีประมุข” อ.ศรีประจันต 
จ.สุพรรณบุรี มีความคิดเห็นตอแบบฝกการอานที่ผูวิจัยสรางข้ึนระดับใด

สมมุติฐานการวิจัย
1. แบบฝกการอานภาษาอังกฤษเอกสารจริง มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว 

คือ 75/75
2. ความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

โรงเรียนศรีประจันต “เมธีประมุข” อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี หลังจากไดรับการฝกโดยใชแบบฝก
การอาน สูงกวาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอนไดรับการฝกโดยใชแบบฝกการอาน

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่  5  โรงเรียนศรีประจันต “เมธีประมุข” จ.สุพรรณบุรี มี
ความคิดเห็นที่ดีตอแบบฝกการอานที่สรางข้ึนอยูในระดับสูง

ขอบเขตการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่  5  โรงเรียนศรีประจันต

“เมธีประมุข” อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2546 และ
เรียนรายวิชาการอาน (อ 025)  จํานวน 4 หองเรียน โปรแกรมคณิตอังกฤษ จํานวน 120 คน

กลุมตัวอยาง คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 5 ที่เรียนรายวิชาการอาน (อ 025) ที่
กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2546 โรงเรียนศรีประจันต “เมธีประมุข” อ.ศรีประจันต 
จ.สุพรรณบุรี โดยการสุมหองเรียน 1 หอง ดวยวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย ไดนักเรียนกลุม
ตัวอยาง 30 คน

ตัวแปรท่ีศึกษา
1. ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 5 โรงเรียน

ศรีประจันต “เมธีประมุข” อ. ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี
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2. ความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนศรีประจันต “เมธีประมุข” ที่มีตอแบบฝกการอาน
เสริมเพื่อพัฒนาความสามารถในการอานเอกสารจริงที่สรางข้ึน

ขอตกลงเบื้องตน
1. เอกสารจริงที่นํามาสรางแบบฝกการอาน เปนเอกสารจริงในบริบทการใชภาษา

อังกฤษในประเทศไทย และเอกสารจริงจากตางประเทศ
2. การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของแบบฝกการอานภาษาอังกฤษในการวิจัยคร้ังนี้ 

กําหนดไว 75 / 75  (ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ 2520 : 142) ซึ่งใหถือคาความคลาดเคล่ือนใน
การยอมรับหรือไมยอมรับประสิทธิภาพของแบบฝกไวรอยละ 2.5 – 5 กลาวคือ

2.1 เมื่อประสิทธิภาพของเกณฑสูงกวาที่ตั้งไวรอยละ 2.5 ข้ึนไป ถือวาแบบฝกมี
ประสิทธิภาพดีมาก

2.2 เมื่อประสิทธิภาพของเกณฑสูงกวาหรือเทากับเกณฑที่ตั้งไว แตไมเกินรอยละ 
2.5 ถือวาเปนแบบฝกที่มีประสิทธิภาพดี

2.3 เมื่อประสิทธิภาพของแบบฝกต่ํากวาเกณฑที่ตั้งไว แตไมต่ํากวารอยละ 2.5 
ถือวายังมีประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับได หรืออยูในระดับพอใช แตถาประสิทธิภาพของแบบฝก
ต่ํากวาเกณฑและมากกวารอยละ 2.5 ถือวาเปนเกณฑที่มีประสิทธิภาพต่ํา

3. คะแนนที่ไดจากการสอบคร้ังแรก (Pretest) เปนเคร่ืองบงชี้ถึงความสามารถข้ัน
พื้นฐานในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนแตละคนกอนการใชแบบฝกการอาน

4. คะแนนที่ไดจากการสอบหลังเรียน (Posttest) เปนเคร่ืองบงชี้ถึงความสามารถใน
การอานภาษาอังกฤษของนักเรียนแตละคน  หลังจากทําแบบฝกหัดการอานที่ผูวิจัยสรางข้ึน

นิยามศัพทเฉพาะ
1. แบบฝกการอานเอกสารจริง หมายถึงแบบฝกที่ผูอานสรางข้ึนเพื่อใชฝกทักษะการ

อานภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปที ่ 5 โรงเรียนศรีประจันต “เมธีประมุข”  
ซึ่งเนื้อหาที่คัดสรรมา นํามาจากเอกสารจริงในบริบทการใชภาษาอังกฤษในประเทศไทยและตาง
ประเทศ สรางโดยอิงวัตถุประสงคการเรียนรูภาษาอังกฤษรายวิชาการอาน (อ 025) และหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย และเนนกิจกรรมการอานตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
โดยประยุกตข้ันตอนการสอนอานมาจากสุมิตรา อังวัฒนกุล (2535 : 178 - 179)  มีลําดับข้ันตอน
ในการทําแบบฝกดังตัวอยางเชน
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1.1 กิจกรรมกอนการอาน (Pre - reading Activities) เปนการสรางความสนใจ  
และปูพื้นความรูในเร่ืองที่จะอาน

1.2 กิจกรรมระหวางการอาน  (While - reading Activities) เปนการทําความ
เขาใจโครงสรางและเนื้อความในเร่ืองที่อาน

1.3 กิจกรรมหลังการอาน (Post - reading Activities) เปนการตรวจสอบความ
เขาใจของผูเรียน กิจกรรมที่ทําอาจจะเปนการถายโอนไปสูทักษะอ่ืนๆ เชน ทักษะการพูด และการ
เขียนก็ได

2. เอกสารจริง หมายถึง เอกสารที่พบเห็นอยูทั่วไปในชีวิตจริง เชน โฆษณา ประกาศ 
ขาวบทความ ตําราอาหาร เอกสารแนะนําสถานที่ทองเที่ยว มีจุดประสงคเพื่อใชในการส่ือความ
หมายในชีวิตจริงและในสถานการณจริง

3. ประสิทธิภาพของแบบฝกการอาน หมายถึง คุณภาพของของแบบฝกการอาน
ภาษาอังกฤษ ซึ่งเมื่อนักเรียนไดฝกทําแบบฝกหัดแลวสามารถตอบคําถามของแบบฝกไดมากที่สุด 
ไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน คือ 75 / 75

75 ตัวแรก หมายถึง ผลรวมเฉล่ียของคะแนนจากการทดสอบรายจุดประสงค
ระหวางเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยางไดรอยละ 75

75 ตัวหลัง หมายถึง ผลรวมเฉล่ียของคะแนนจากการทดสอบหลังจากไดรับการ
ฝกทําแบบฝกของนักเรียนกลุมตัวอยางไดรอยละ 75

4. นักเรียน  หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 5 ที่กําลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  
(อ 025) ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2546 โรงเรียนศรีประจันต “เมธีประมุข” อ.ศรีประจันต  
จ.สุพรรณบุรี

5. แบบสอบถามความคิดเห็น หมายถึง แบบวัดความรูสึกและความสนใจของ
นักเรียนที่มีตอแบบฝกหัดการอานที่ผูวิจัยสรางข้ึน โดยแบงออกเปน 3 ดานดวยกัน ไดแก ดาน
เนื้อหา ดานรูปแบบและการจัดกิจกรรม และดานประโยชน
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บทท่ี 2

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

การสรางแบบฝกการอานเสริมเพื่อพัฒนาความสามารถในการอานจากเอกสารจริง 
สําหรับเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 5 ในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาเอกสารและงาน
วิจัยที่เกี่ยวของ โดยแยกตามหัวขอดังตอไปนี้

1. การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
1.1 ความเปนมาเกี่ยวกับวิธีสอนตามแนวการสอนเพื่อการส่ือสาร
1.2 องคประกอบของความสามารถในการส่ือสาร
1.3 ข้ันตอนการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร

2. การอานและการสอนอาน
2.1 ความหมายของการอาน
2.2 การอานตามแนวการสอนเพื่อการส่ือสาร
2.3 หลักการจัดกิจกรรมเพื่อการสอนอาน
2.4 การประเมินความสามารถการอาน

3. การใชเอกสารจริงในการเรียนการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร
3.1 ความหมายและประเภทของเอกสารจริง
3.2 ความสําคัญและประโยชนของเอกสารจริง
3.3 เกณฑการเลือกใชเอกสารจริงในการเรียนการสอน
3.4 แนวทางใชเอกสารจริงสําหรับการเรียนการสอน

4. การสรางแบบฝก
4.1 หลักการและข้ันตอนในการสรางแบบฝก
4.2 ลักษณะของภาระงานที่ใชเปนแบบฝกทางภาษา
4.3 ประโยชนของแบบฝก

5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
5.1 งานวิจัยภายในประเทศ
5.2 งานวิจัยตางประเทศ
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แนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ความเปนมา
การสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร (Communicative Approach) เกิดข้ึนราวป ค.ศ. 1975 

เมื่อนักภาษาศาสตรและผูเกี่ยวของกับการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ ไดตระหนักในปญหา
วา แมผูเรียนจะเรียนรูโครงสรางของภาษาตางประเทศมาแลวเปนอยางดี ก็ยังไมสามารถพูดคุย 
หรือส่ือสารกับชาวตางประเทศได หรือถาจะส่ือสารไดบาง ก็มักใชภาษาในลักษณะที่เจาของภาษา
ไมใชกัน แมจะเปนภาษาที่ถูกตองตามหลักไวยากรณ ทั้งนี้เพราะภาษาไมไดเปนเพียงระบบ
ไวยากรณที่ประกอบดวยเสียง ศัพท โครงสราง เทานั้น แตภาษาคือระบบของขอความที่ใชในการ
ส่ือสารหรือส่ือความหมายได จึงมีการแสวงหาวิธีการและพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับการสอนภาษา
ตางประเทศ  เพื่อใหผูเรียนสามารถใชภาษาที่ส่ือสารได ดังนั้นในการสอนไมควรสอนใหผูเรียนได
เรียนรูเฉพาะรูปแบบ หรือโครงสรางของภาษาเทานั้น เพราะในการส่ือสารนั้นผูพูดตองใชภาษาทํา
หนาที่ตางๆ ในการส่ือความหมายไปยังผูฟง เชน โตแยง เชิญชวน ขออนุญาต ฯลฯ  ซึ่งตองใชให
เหมาะตามสภาพสังคม บุคคล และกาลเทศะ การรูรูปแบบหนาที่และความหมายของภาษาอยาง
เดียวจึงไมเพียงพอ ผูเรียนตองสามารถนําความรูไปใชไดจริง และปฏิกิริยาตอบโตระหวางผูพูดกับ
ผูฟง จะชวยใหความหมายนั้นกระจางข้ึน เพราะผูฟงจะเปนผูแสดงปฏิกิริยาใหรูวาเขาใจส่ิงที่ผูพูด
พูดเพียงใด ถาไมเขาใจ ผูพูดอาจตองปรับคําพูดใหมเพื่อส่ือความหมายใหชัดเจนข้ึน

วิธีการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารเกิดจากแนวคิดของ ชอมสก ี (Chomsky 1965 : 24) 
ที่ ไดกลาวถึงความแตกตางของภาษาที่มนุษยใชวามี 2 ระดับ คือ  ความรูในภาษา 
(Competence)  และการใช (Performance) ความรูในภาษาคือส่ิงที่ทําใหผูพูดภาษาสามารถใช
ภาษาได และการใชภาษาคือการพูดภาษาจริงๆ ของผูใชภาษา แตผูพูดอาจจะพล้ังเผลอพูด
ประโยคที่เรียบเรียงออกมาอยางกระทอนกระแทนก็ได  (พาพร  พึ่งศักดิ์ 2534 : 12)

ไฮมส (Hymes 1972 : 38-71) วิจารณชอมสกีวา ศึกษาแตเฉพาะภาษาของผูพูดและ
ผูฟงในอุดมคติ แตละทิ้งองคประกอบที่สําคัญในการใชภาษาเพื่อการส่ือสาร คือองคประกอบดาน
วัฒนธรรมและสังคม และความคิดของชอมสกีในเร่ืองการใชภาษา (Linguistic Performance) 
จํากัดอยูในวงของจิตวิทยา คือการใชภาษาที่ข้ึนอยูกับความจํา ซึ่งอาจจะทําใหประโยคที่ใชไม
สมบูรณแบบ  ไฮมส (Hymes) ไดใหความหมายวา เปนความสามารถในการใชภาษา ตีความ
ภาษาไดถูกตองเหมาะสมเมื่อมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืนๆ ในสังคม เปนความสามารถที่รูวาเมื่อใด 
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ควรจะพูด พูดอะไร พูดกับใคร เมื่อใด ที่ไหน ในลักษณะอยางไร ความหมายของความสามารถใน
การส่ือสารของ ไฮมส (Hymes) เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

สวนลิตเติลวูด (Littlewood 1995 : 16 - 64) ไดแสดงความคิดเห็นวา แนวความคิด
ของการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร มิไดปฏิเสธแนวความคิดของวิธีการเรียนการสอนแบบเนน
โครงสราง เพียงแตขยายขอบเขตของวัตถุประสงคออกไปโดยเนนการที่ผูเรียนสามารถฝกฝนส่ิงที่
ตนเองไดรับ กับสถานการณที่ตองการส่ือสารโตตอบจริงๆ ซึ่งสอดคลองกับพอลสตัน (Paulston 
1985 : 5) ที่สรุปวา

1. ผูเรียนจะตองมีความสามารถทางภาษา (Linguistic Competence) ผูเรียน
สามารถใชภาษาไดโดยอัตโนมัติและสามารถเปล่ียนแปลงไดตามโอกาสที่จะส่ือสาร

2. ผูเรียนจะตองมีความรูเกี่ยวกับความแตกตางระหวางรูปแบบของภาษาและหนาที่
ในการส่ือสาร

3. ผูเรียนจะตองพัฒนาทักษะตางๆ และยุทธวิธีในการใชภาษาเพื่อส่ือความหมาย
อยางไดผลเทาที่เปนไปไดในสถานการณจริง ผูเรียนจะตองเรียนรูการใชคําตอบของการสนทนา
ของคูรวมสนทนา เพื่อตัดสินการส่ือสารของตนวาประสบผลสําเร็จหรือไม และมีการปรับปรุงโดย
ใชภาษาแตกตางกันออกไป

4.  ผูเรียนจะตองรูความหมายของภาษาที่ใชในแตละสังคม
นักการศึกษาอยาง มอรโรว (Morrow 1981 : 59-66) ไดเสนอหลักการของการสอน

ภาษาเพื่อการส่ือสารไว 5 ประการ ดังนี้
1. ผูเรียนตองรูวาตนกําลังทําอะไร (know what you are doing) กลาวคือ ในการ

เรียนใดๆ  หรือการทํากิจกรรมใดๆ  ก็ตาม จะตองมีจุดประสงคและเปาหมายที่แนนอนและเปนส่ิง
ที่ผูเรียนตองการจะเรียนรูภาษาตางประเทศนั้นๆ นอกจากนั้นกิจกรรมฝกการใชภาษาจะตองเปน
กิจกรรมที่มีโอกาสเกิดข้ึนจริงๆ ในสถานการณของการใชภาษาตางประเทศนั้น

2. การแยกสอนเปนสวนๆ ไมชวยใหผูเรียนเรียนรูการใชภาษาเพื่อการส่ือความหมาย
ไดเทากับการสอนทั้งหมด (The whole is more important than the sum of the parts) หลักการ
นี้เชื่อวาความสามารถในการใชสวนยอยของภาษาไมไดเปนความสามารถของการใชภาษาเพื่อ
ส่ือความหมายได แตก็อาจจะนํามาใชฝกเดี่ยวๆ ได แตในข้ันสุดทายผูเรียนจะตองไดรับการฝกฝน
การใชภาษาในระดับที่เหนือระดับประโยคข้ึนไป และจะตองเปนการใชภาษาจริงในสถานการณ
จริง
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3. กระบวนการในการส่ือความหมายมีความสําคัญเทาเทียมกับรูปแบบในการส่ือ
ความหมาย (the process are as important as the forms) เพื่อใหการฝกรูปแบบของภาษาได
ผลตามเปาหมายที่วางไว ผูสอนควรคํานึงถึงขบวนการในการฝกดวย เพื่อใหการเรียนภาษาหรือ
บทฝกนั้นเปนธรรมชาติยิ่งข้ึน ขบวนการดังกลาวไดแก

3.1 การเติมขอมูลในชองวาง (Information gap) คือ การส่ือสารจะเกิดข้ึนเมื่อคน 
2 คน หรือมากกวานั้นรูขอมูล ในขณะที่อีกคนไมรู ดังนั้น การส่ือสารจึงเกิดข้ึนเพื่อปดชองวางนี้

3.2 ตัวเลือก (Choice) ผูเขารวมในการส่ือสารจะมีตัวเลือกที่ใชภาษาอยางไรก็ได 
ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความคิดที่เขาตองการจะแสดงรูปแบบไวยากรณที่เหมาะสม รวมทั้งกาลเทศะดวย

3.3 ปฏิกิริยายอนกลับ (Feedback) เปนการใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับความ
สามารถในการใชภาษา การใหขอมูลตอกันในลักษณะนี้มีความสําคัญและมีความจําเปนมาก 
เพราะในชีวิตจริงนั้น คนทั่วไปจะพูดกับผูอ่ืนเมื่อมีจุดมุงหมายที่ตองการจะพูดอยูในใจ เชน  
เชื้อเชิญ รองทุกข หรือทําใหคูสนทนาเกิดความมั่นใจ หลังจากสนทนาแลวยังตองการคําตอบหรือ
การกระทําซึ่งเปนผลของการสนทนาวาผูฟงเขาใจจุดประสงคของผูพูดหรือไม ซึ่งหมายถึงความ
สําเร็จในการส่ือความหมาย

4. การเรียนรูเกิดจากการปฏิบัติ (To learn it, do it) ครูตองเปดโอกาสใหผูเรียนฝก
กิจกรรมการใชภาษาในสถานการณจริงหรือใกลเคียง หลังจากที่ครูไดใหคําแนะนําในการใชภาษา
แกผูเรียนแลว โดยจัดใหมีบรรยากาศที่ผอนคลายและใหอิสระแกผูเรียน ทั้งนี้เพราะการที่ใหผูเรียน
อยูภายใตการควบคุมของครูตลอดเวลาเปนการทําลายบรรยากาศในการส่ือสาร แตครูก็ไมควร
ปลอยใหผูเรียนฝกการตามลําพัง ตองมีการจัดเตรียมและจัดระเบียบตางๆ ไวอยางเหมาะสม

5. ความผิดพลาดตางๆ ไมไดกอใหเกิดความผิดพลาดในการส่ือความหมายเสมอไป 
(Mistakes are not always a mistake)

พาพร  พึ่งศักดิ์ (2534 : 17-18)  สรุปไดวา แนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
นั้นทําใหวิธีการเรียนการสอนภาษาตางประเทศเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ดังนี้

1. ในการสอนจะเนนหนาที่ของภาษา (Language Functions) เนนเนื้อหาเพื่อ
ส่ือความหมาย (Semantic Contents) มากกวาการเนนรูปแบบภาษา (Linguistic Forms)

2. เปนการสอนภาษาในระดับที่สูงกวาประโยค หมายถึง การสอนจะเนนไปทางบท
สนทนาเกี่ยวกับการใชภาษาที่จะนําไปใชในชีวิตจริง และการสอนเปนขอความที่ตอเนื่องกัน
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3. เปนการสอนที่ใหผูเรียนระลึกอยูเสมอวา มีภาษาหลายรูปแบบที่ใชในการส่ือ
ความหมายตางๆ ฝกใหผูเรียนรูจักนํารูปแบบตางๆ ของภาษาไปใชรวมกันได และสามารถส่ือ
ความหมายในภาษาใหมอยางมีประสิทธิภาพ

องคประกอบของความสามารถในการสื่อสาร
มีผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาหลายทาน ไดเสนอองคประกอบของความสามารถใน

การส่ือสาร  ดังเชน ซาวยอง (Savignon 1983 : 36-38,  อางถึงใน ละเอียด   จุฑานันท ม.ป.ป. : 
96-97) กลาววาความสามารถในการส่ือสารมีดังตอไปนี้

1. ความรูความสามารถทางดานภาษาศาสตรหรือไวยากรณ (Linguistic 
Competence and Grammatical Competence) ไดแก การใชทักษะทั้ง 4 คือ ฟง พูด อาน เขียน 
ซึ่งมีองคประกอบทางภาษาคือ เสียง ศัพท โครงสราง ซึ่งเปนแกนในการส่ือความหมายในดาน
ทักษะการฟง จะตองเร่ิมจากความสามารถในการจําแนกเสียงได ไปจนถึงการฟงขอความในระดับ
ความเร็วปกติของเจาของภาษาไดเขาใจ ในดานทักษะการพูด จะตองออกเสียงไดถูกตอง และ
สนทนาโตตอบดวยสําเนียงและจังหวะที่เจาของภาษาพอจะเขาใจได ในดานทักษะการอาน จะ
ตองรูจักกลไกในการเขียน คือ การสะกดคํา การใชเคร่ืองหมายวรรคตอน การเรียบเรียงประโยค 
และการใชคําเชื่อมความหมาย (Connectors)  ตลอดจนการเขียนขอความในลักษณะตางๆ ได

2. ความสามารถทางภาษาศาสตรสังคม (Sociolinguistic Competence) ไดแก
ความสามารถที่จะใชภาษาไดอยางถูกตองเหมาะสม ตามระเบียบปฏิบัติของสังคม มีความรู
เกี่ยวกับระดับของภาษาที่ใชในแตละกลุมสังคมวัฒนธรรม สามารถเลือกใชภาษาใหเหมาะสมกับ
บุคคลและสถานการณ ซึ่งแตกตางกันไปตามสภาพสังคม วัฒนธรรมนั้นๆ ได เชน รูวาจะตองใช
ภาษาที่เปนทางการกับผูที่ไมรูจักคุนเคย หรือใชภาษาที่ไมเปนทางการกับผูที่สนิทสนม เปนตน 
เหลานี้ คือ เร่ืองของการใชภาษาใหถูกตองกับบุคคลและกาลเทศะนั่นเอง

3. ความสามารถในการใชคําเชื่อมความสัมพันธของขอความ  (Connectors)  คือมี
ความรูเกี่ยวกับการใชระเบียบวิธีสรางความสัมพันธระหวางประโยค ตามหลักภาษา  โดยใชความ
รูทางไวยากรณ ในการเรียบเรียงประโยคตามลําดับกอน - หลัง เพื่อเชื่อมโยงความหมายทางภาษา
ใหเขากันไดอยางถูกตอง

4. ความรูเกี่ยวกับรูปลักษณะภาษาที่มีแนวโนมจะเกิด (Existence of Probabilities) 
ซึ่งเปนหัวใจสําคัญในการที่จะทําใหผูเรียนเขาใจ และเดาความหมายจากบริบทตางๆ (Contexts) 
ไดถูกตอง รูปลักษณะภาษาดังกลาว แยกเปน 2 รูปแบบ คือ รูปลักษณะที่จําเปน และที่ไมจําเปน 
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5. สมรรถภาพการประยุกตใชหรือยุทธศาสตรในการส่ือสาร  (Pragmatic  
Competence or Strategic Competence of Communication) คือ มีความสามารถในการ
ปรับตัวเขากับสถานการณ  ดวยวิธีการหลีกเล่ียงการใชรูปลักษณะภาษาที่ยังไมชํานาญพอเล่ียงไป
ใชรูปแบบอ่ืนที่เรียนมาแลว หรือแสดงออกดวยการใชกิริยาทาทาง สีหนา และน้ําเสียง ประกอบ
การส่ือความหมาย การใชกลวิธีนี้เปนการแสดงออกทั้งในทางวาจา (Verbal) และไมเปนวาจา 
(Non-verbal) เชน การขยายความดวยคําศัพทอ่ืนแทนคําศัพทที่ไมรูหรือนึกไมออกในขณะนั้น การ
พยายามอธิบาย โดยใชกิริยาทาทางประกอบ (Gesture)

จะเห็นไดวาองคประกอบของความสามารถในการส่ือสาร ควรที่จะคํานึงถึงความรู
ความสามารถทางดานไวยากรณ เชน ดานทักษะการอาน จะตองรูจักการสะกดคํา การเรียบเรียง
ประโยค เปนตน และมีความรูเกี่ยวกับการเลือกใชภาษาใหเหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ 
สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณโดยหลีกเล่ียงการใชภาษาที่ยังไมชํานาญไปใชการแสดง
กริยาทาทางแทน

การสอนในแนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารนั้น  มีแนวการสอนอยูหลายรูปแบบ ดังที่
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ  (2539 : 100-102) ไดสรุปไววาควรที่จะมีขอเสนอแนะการสอน
ดังตอไปนี้

1. คํานึงถึงความตองการและเหตุผลของผูเรียนในการเรียนภาษาตางประเทศ
2. ตองคํานึงถึงความรูพื้นฐานของผูเรียนเปนหลัก เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่

เหมาะสม
3. ใหโอกาสผูเรียนพูด ฟง อาน เขียน เร่ืองที่มีความสําคัญตอผูเรียน
4. ใชเอกสารจริง (Authentic Materials)  และสถานการณ (Situations) ประกอบ

การสอน ซึ่งทําใหผูเรียนนําไปใชในชีวิตจริงได
5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามศักยภาพ ภูมิหลังและพื้นฐานของผูเรียน
6. สงเสริมใหผูเรียนเปนตัวของตัวเอง มีความรับผิดชอบในการเรียนและสนับสนุนให

ศึกษาหาความรูนอกชั้นเรียน
7. ผูสอนตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนองความสนใจของผูเรียน
8. ใหโอกาสผูเรียนพูดแสดงความคิดเห็นตามที่ผูเรียนตองการ มิใชใหพูดตามที่ 

ผูสอนตองการ ไมควบคุมแกไขขอผิด ขอบกพรองในการใชภาษา จนทําใหการส่ือสารขัดของ
9. ตองชวยชี้แนะ นําทางผูเรียน เปนผูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหคําแนะนําใน

ระหวางการดําเนินกิจกรรม และตรวจความกาวหนาทางการเรียนของผูเรียน
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รวมทั้ง  อมรา แสงจันทมณี (2524, อางถึงใน พาพร พึ่งศักดิ์ 2534 : 25-26) ไดเสนอ
ขอเสนอแนะของแนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารไวดังนี้

1. ผูเรียนควรไดรับการฝกฝนตางๆ ซึ่งเปนองคประกอบของความสามารถในการ
ส่ือสารตั้งแตเร่ิมเรียน ผูสอนควรแสดงใหผูเรียนเห็นรูปแบบภาษาที่สอนจะใชไดในสถานการณที่มี
ความหมาย และสามารถนําความรูเหลานี้ไปใชไดจริง

2. ควรจัดความรูทางดานความสามารถทางการส่ือสาร ใหพอเหมาะกับผูเรียน ไม
มากเกินไปหรือนอยเกินไป

3. ผูสอนควรจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนไดใชความรู การฝกฝน รวมทั้งไดรับ
ประสบการณใหตรงกับความตองการของผูเรียนอยางแทจริง นอกนั้นผูสอนอาจใชภาษาแมในการ
สอนกฎเกณฑของไวยากรณ หนาที่รูปแบบภาษาแตละแบบ ตลอดจนอธิบายถึงความเหมาะสมที่
จะใชภาษาใหเหมาะกับสถานการณไดอยางถูกตอง

4. ในการสอนผูสอนตองเปนผูฝกใหผู เ รียนสามารถนําหลักไวยากรณไปใชส่ือ
ความหมายไดอยางถูกตอง นอกจากนั้นตองมีความรูทางดานกฎเกณฑของภาษาที่ใชกับแตละ
กลุมสังคมและแตละสถานการณ (Sociolinguistic Competence)

5. ความตองการของผูเ รียนจะตองอยูในกรอบของความรูทางดานหลักภาษา 
(Grammatical Competence) และความรูเกี่ยวกับกฎเกณฑของภาษาที่ใชอยูในแตละกลุม

ขั้นตอนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
ละเอียด จุฑานันท (ม.ป.ป. : 96-97) ไดกลาวถึงข้ันตอนการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร

ไวดังนี้
1. ข้ันนําเสนอเนื้อหา (Presentation) จะเนนใหผูเรียนไดเรียนรูและทําความเขาใจ

เกี่ยวกับความหมายและวิธีการใชภาษาที่เหมาะสมกับสถานการณควบคูกับการเรียนรูกฎเกณฑ
ทางภาษาดวย การนําเสนอเนื้อหาอาจดําเนินการดังนี้

1.1 การนําเขาสูเนื้อหา (Lead-in) ผูสอนเสนอบริบทหรือสถานการณแกผูเรียน
โดยใชภาพ หรือแผนที่ หรือเลาเร่ืองใหฟง จากนั้นจึงนําเสนอเนื้อหาโดยใหผูเรียนฟงหรืออานเร่ือง 
ซึ่งอาจเปนเร่ืองราวหรือบทสนทนาที่มีบริบทหรือสถานการณกํากับ ในเนื้อหาจะตองมีคําศัพท 
รูปแบบภาษาที่ตองการนํามาฝก และควรมีคําศัพท สํานวน หรือรูปแบบภาษาที่ผูเรียนรูจักบาง
แลว
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1.2 การดึงความรูเดิม (Elicitation) ผูสอนตั้งคําถาม 2-3 คําถาม เพื่อตรวจสอบวา
ผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับเร่ืองที่เรียนอยูมาก-นอยเพียงใด ถาผูเรียนตอบไดหรือบอกคําศัพทที่
เกี่ยวของได ก็ไมจําเปนตองเสียเวลากับการนําเสนอเนื้อหามากนัก

1.3 การอธิบาย (Explanation) อธิบายเนื้อหาทางภาษาที่จําเปน เมื่อผูสอนเห็นวา
ผูเรียนยังไมเขาใจ อาจนําเสนอรูปแบบการใชภาษาที่หลายหลาก (Function)  นําเสนอวิธีการใช
และใหความหมาย ถาจําเปนอาจใชภาษาแมของผูเรียน ในการอธิบาย

2. ข้ันการฝก (Practice) ใหผูเรียนฝกการใชภาษาที่เพิ่งเรียนรูใหม โดยเร่ิมตนดวย
การฝกแบบควบคุม (Controlled Practice) ผูสอนเปนผูนําในการฝกเนนใหผูเรียนจดจํารูปแบบ
ของภาษา เนนความถูกตองของภาษา และใหผูเรียนทําความเขาใจความหมายและวิธีการใช
รูปแบบภาษานั้นๆ การฝกข้ันนี้จะเร่ิมดวยการฝกแบบกลไก  (Mechanism) อาจเปนแบบฝกหัด
โครงสราง (Structural Exercises)  ในรูปแบบตางๆ โดยใหทําซ้ําๆ ตามตัวอยางได ใหสามารถ
จดจําและนําไปใชตามรูปแบบ จนเกิดความคลองเปนอัตโนมัติ (Automatism) ใหผูเรียนฟง
ประโยคตัวอยางจากเทปหรือจากเสียงครูผูสอน 1-3 คร้ัง จากนั้นใหผูเรียนฝกพูดโดยออกเสียงตาม
เปนกลุมยอยหรือทีละคน รูปแบบการฝกที่ใชอาจจะเปน การฝกเชื่อมโยงประโยค การฝกพูดบท
สนทนาส้ันๆ  (Micro-Dialogue) การฝกขยายประโยค การใชคําแทนที่ การฝกตามสถานการณ
ตางๆ ฯลฯ ผูสอนจําเปนตองเตรียมสถานการณสําหรับการฝกไวหลายรูปแบบ ใหผูเรียนคอยๆ 
ถายโอนโครงสรางทางภาษาจากสถานการณหนึ่งไปสูสถานการณหนึ่งที่คลายคลึงกัน แลวจึงให
สถานการณใหมเพื่อฝกการใชใหคลอง

3. ข้ันการใชภาษาเพื่อการส่ือสาร (Production) การฝกข้ันตอนนี้สําคัญที่สุด ทั้งนี้
เพราะการฝกนี้เปรียบเสมือนตัวกลางที่เชื่อมโยงการเรียนรูภาษาในชั้นเรียนกับการนําภาษาไปใช
จริงนอกชั้นเรียน โดยทั่วไปมีจุดประสงคใหผูเรียนไดใชภาษาในสถานการณตางๆ ดวยตนเอง โดย
ผูสอนเปนเพียงผูกําหนดสถานการณและชี้แนะแนวทางใหเทานั้น ผูเรียนสามารถใชภาษาเพื่อการ
ส่ือสารอยางเปนอิสระไมจําเปนตองใชภาษาตามรูปแบบที่กําหนด เหมือนการฝกแบบควบคุมการ
ไดเลือกใชภาษาเอง ชวยใหเกิดความมั่นใจ ผูสอนจะเปนผูริเร่ิม หรือผูจัดการ ข้ันเร่ิมตนกิจกรรม 
เชน อธิบายวิธีทํากิจกรรม จัดกลุมผูเรียน หลังจากนั้นผูเรียนจะดําเนินการเองทั้งหมด ผูสอนจะ
คอยใหคําแนะนํา ชวยเหลือ เมื่อผูเรียนมีปญหาในการทํากิจกรรม  และเปนผูใหขอมูลยอนกลับ 
หรือประเมินผลกิจกรรมในภายหลัง กิจกรรมการใชภาษาในข้ันนี้ เชน การแสดงบทบาทสมมุติ  
(Role Play) การแสดงในสถานการณจําลอง (Simulation) จัดทําข้ึนเพื่อแกปญหาที่ผูเรียนไม
สามารถนําความรูในชั้นเรียนไปใชภายนอกได และเพื่อเปนการเรียนที่เปนธรรมชาติใน
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สถานการณตางๆ การสอนภาษาเพื่อการส่ือสารจึงมักใชส่ือซึ่งเปนของจริง (Authentic Materials)
เชน บทความ โฆษณาจากหนังสือพิมพ ขาวจากวิทยุ โทรทัศน การพยากรณอากาศ เมนูอาหาร 
ตารางเวลา ฯลฯ

จะเห็นไดวาข้ันตอนการสอนแบบการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารนั้น เนนความสําคัญให
ผูเรียนไดรับความรูตรงกับความตองการของผูเรียน  จะใหความสําคัญกับสถานการณในการใช
ภาษามากกวาการใชโครงสรางไวยากรณ  การจัดการเรียนการสอนมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน เนน
การใหความรวมมือกันในการจัดกิจกรรม และการเรียนรูที่เปนธรรมชาติ ใชส่ือที่เปนของจริงเชน 
ส่ิงตีพิมพ วารสาร และเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชภาษาเปาหมายในสถานการณอยางถูกตองและ
เหมาะสม

การอานและการสอนอาน

ความหมายของการอาน
ทักษะการอานเปนทักษะหนึ่งในการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ เปนทักษะที่

นักเรียนใชไดตลอดเวลาและสามารถเพิ่มพูนความรูดวยตนเองได และยังชวยใหนักเรียนเขาใจ
วัฒนธรรมของผูใชภาษานั้น การอานจึงมีบทบาทสําคัญในการเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่งสอดคลองกับที่ 
วิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช  (2544 : 7)  กลาววา การอานเปนทักษะที่จําเปนสําหรับผูเรียนทั่วไปทุก
ระดับ การอานสามารถนําประโยชนไปใชสังเคราะหความรู พัฒนาตนเองได เนื่องจากการอานเปน
กระบวนการที่สลับซับซอน นักจิตวิทยา นักภาษาศาสตร และนักจิตภาษาศาสตร จึงไดใหความ
สําคัญเกี่ยวกับการอาน และไดใหความหมายของการอานไวตางๆ ดังตอไปนี้

กูดแมน (Goodman 1973 : 135, quoted in Coady 1975 : 5) กลาววา การอานเปน
กระบวนการทางภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยา ซึ่งผูอานสรางความหมายใหมจากส่ิงที่ผูเขียนเรียบเรียง
ไวในงานเขียน การสรางความหมายใหมเปนกระบวนการที่เกิดข้ึนตอเนื่องกันเปนวัฏจักร  เร่ิมจาก
การสุมขอความ การคาดคะเน การทดสอบ และการยืนยัน

ดูบิน  (Dubin 1982 : 15) อธิบายความหมายของการอานวา หมายถึงการส่ือสาร
ความหมายระหวางผูเขียนกับผูอาน กลาวคือผูเขียนจะลงรหัสความคิดหรือความหมายบางอยาง
ออกมาในรูปของภาษา แลวผูอานก็จะถอดรหัสจากตัวภาษานั้นออกมาเปนหนวยความคิด หรือ
ความหมายตามที่ผูเขียนตองการส่ือจนเปนที่เขาใจกันไดอีกทีหนึ่ง
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ไซเบอรสไตน (Silberstein 1994 : 12) กลาววา การอานเปนกระบวนการของขอมูลที่
สลับซับซอน ผูอานจะตองมีปฏิสัมพันธกับบทอาน เพื่อที่จะสรางสรรคความสัมพันธของขอความที่
มีความหมาย

นอกจากนี้ สมพร มันตะสูตร แพงพิพัฒน (2534 : 8) สรุปความหมายของการอานวา 
เปนการรับรูความหมายจากถอยคําที่ตีพิมพอยูในส่ิงพิมพหรือหนังสือ โดยผูอานรับรูวาผูเขียนได
สงสารแสดงความคิดเห็นอยางไร มีความหมายวาอยางไร เกี่ยวของกับอะไรบาง ลําดับข้ันของการ
อาน จะเร่ิมตนตั้งแตการทําความเขาใจในถอยคําแตละคํา กลุมคําแตละกลุมและเร่ืองราวที่เรียง
รายตอเนื่องกันอยูในยอหนาหนึ่งหรือในตอนหนึ่ง หรือในเร่ืองหนึ่ง ซึ่งผูอานตองทําความเขาใจไปที
ละตอนเปนลําดับ

วิลเลียมส (Williams 1993 : 2-8) กลาวสรุปวา การอานเปนกระบวนการที่ผูอานได
เห็นและเขาใจเนื้อเร่ืองที่อาน แตไมไดหมายความวาผูอานตองเขาใจทุกส่ิงทุกอยางที่อาน ทั้งไม 
จําเปนตองอานรายละเอียดปลีกยอยของเนื้อหาและไมใชเปนเพียงผูรับสารจากตัวอักษร คํา หรือ
ประโยคตางๆ เทานั้น แตเปนกระบวนการที่ผูอานเปนผูกระทํามากกวาเพียงเพื่อใหเขาใจเนื้อเร่ือง 
การที่จะอานใหเขาใจนั้น ผูอานจะตองมีความรูเกี่ยวกับ ระบบการเขียน คือ การประสมคํา สะกด
คํา มีความรูความสามารถดานภาษา คือ รูวิธีการเรียบเรียงคํา มีความสามารถในการตีความ รู
ความสัมพันธของคําระดับประโยค มีความรูรอบตัว ดานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณ ี
ลักษณะเนื้อหาที่อาน บรรยากาศ

เกรย (Gray 1948 : 35-37) กลาววา กระบวนการอานประกอบดวยทักษะที่สําคัญใน
หลายๆ อยาง ดังตอไปนี้

1. การรูจักคํา (perception of the words used) ผูอานจะอานหนังสือไดเขาใจก็ตอ
เมื่อมีความสามารถในการอานตัวอักษร และเขาใจความหมายตรงกับผูเขียน การเขาใจ 
ความหมายของคําเปนทักษะเบื้องตนของการอานทุกประเภท

2. การเขาใจความคิดของผูเขียน (comprehension of the ideas expressed) คือ 
ผูอานทราบวาผูเขียนตองการบอกอะไรกับผูอาน หรือมีจุดประสงคใดในการเขียนนั้นๆ

3. การมีปฏิกริยาตอบโตความคิดเห็นของผูเขียน (reaction to these ideas) เปนการ
ประเมินความคิดของผูเขียนจากเร่ืองที่อาน ซึ่งผลของการประเมินจะเปนการเห็นดวยหรือไมเห็น
ดวยก็ได
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4. ทักษะในการบูรณาการความคิดเกากับความคิดใหมจากเร่ืองที่อานไปแลว 
(integration of the ideas) ซึ่งหมายถึงการรวบรวมความคิดที่ไดรับจากเร่ืองที่อานกับ 
ประสบการณเดิมของผูอานนั่นเอง

สรุป การอานคือกระบวนการของความหมายที่ผูเขียนไดแสดงรหัสเปนภาษา และ
ผูอานเปนผูถอดรหัสภาษานั้น เปนการส่ือสารหรือส่ือความหมายระหวางผูอานและผูเขียน โดยมี
ขอเขียนเปนส่ือกลาง ผูอานตองอาศัยประสบการณหรือความรูเดิมของผูอานในเร่ืองระบบการ
เขียน การเรียบเรียงประโยค วัฒนธรรมประเพณ ีและมีความเขาใจจุดประสงคของผูเขียน เพื่อชวย
ในการแปลความหมายใหชัดเจนข้ึน อยางไรก็ตาม ผูอานจะตองมีจุดมุงหมายในการอานที่ชัดเจน 
เพื่อที่จะไดเลือกวิธีการอานที่เหมาะสมกับจุดมุงหมายของการอานมาใชขณะอาน

การอานตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสาร
การสอนอานตามแนวการสอนเพื่อการส่ือสาร เปนการอานที่ผูอานมีจุดประสงคในการ

อาน เชน อานเพื่อคนหาขอมูล ความรูตางๆ อานเพื่อพัฒนาสติปญญา หรืออานเพื่อความบันเทิง 
ทั้งนี้เพราะกลวิธีการอานใหบรรลุเปาหมายนั้นมีตางกัน ในการสอนอานผูสอนควรทําความเขาใจ
วาผูอานและผูเขียนมีการส่ือสารซึ่งกันและกันในลักษณะเดียวกับผูพูดและผูฟง  (White 1983,  
อางถึงใน เกศินี บูรณกิจ  2534 : 20)  เพียงแตผูเขียนไมไดรับขอมูลยอนกลับจากผูอานในขณะนั้น
ทันที

สุมิตรา  อังวัฒนกุล (2535 : 178) กลาววา การอานเพื่อการส่ือสารเปนการอานเพื่อ
วัตถุประสงคใดวัตถุประสงคหนึ่งที่นอกเหนือไปจากการอานเพื่อการศึกษาภาษา เพราะในชีวิตจริง 
การอานส่ิงตางๆ เชน หนังสือพิมพ ปายประกาศ โฆษณา ผูอานไมไดสนใจตัวภาษาแตสนใจเพียง
สาระที่ไดรับ หลังจากนั้นก็อาจมีการแสดงออกตอส่ิงที่อานในรูปแบบตางๆ กัน เชน เมื่ออานพบ
ประกาศสมัครงานก็อาจจะเขียนจดหมายไปสมัคร ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของฮาฟเนอรและ
จอลล่ี (Hafner and Jolly 1982 : 139)  วาการอานเพื่อการส่ือสารเปนการอานที่มีจุดมุงหมาย
เฉพาะ เปนการเตรียมการอานที่นักเรียนจะไดพบในชีวิตจริง ความหลากหลายในบทอานจาก
แหลงตางๆ ในชีวิตจริงเปนการเพิ่มประสบการณการอานใหแกนักเรียน ทําใหรูศัพทมากข้ึน

วิดโดวสัน (Widdowson 1978, อางถึงใน วิสาข จัติวัตร 2541 : 50) กลาววา ผูอานมี
ความสามารถในการอานสองระดับ คือระดับความเขาใจ  (comprehending) และความสามารถ
ในการตีความ (interpreting) ผูอานจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนายุทธวิธีในการใชภาษาทั้งดาน
ไวยากรณ  แปลความหมาย  ตีความจากขอความที่สัมพันธกัน  (discourse)  นอกจากผูอานจะ
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ตีความแลว ยังตองรูจักเดาความ ตรวจสอบความหมาย คาดการณลวงหนา และการตั้งคําถาม
เพื่อถามตนเองตลอดเวลาที่อาน  เปนการตรวจสอบความเขาใจของผูอานเอง ดังนั้นการสอนอาน
จึงควรมุงเนนใหนักเรียนมีสมรรถวิสัยในการส่ือสารทางดานการอาน นั่นคือ สามารถเขาใจ
ขอความที่อานได และสามารถนําขอความที่อานไดเขาใจนี้ไปใชประโยชนได (อรุณ ี  วิริยะจิตรา
และสรณ ีวงศเบี้ยสัจจ 2531 : 15) ซึ่งตรงกับความคิดของวอลเลช (Wallace 1992 : 54) กลาววา 
การอานที่มีประสิทธิภาพ คือ การอานแบบมีปฏิสัมพันธ โดยที่ผูอานเชื่อมโยงส่ิงที่รูแลวไปสู
ขาวสารขอมูลในเนื้อหาเพื่อสรางความหมาย ซึ่งกระบวนการอานตองประกอบไปดวย ผูอาน 
เนื้อหา บริบท และการมีปฏิสัมพันธ ถือวาเปนส่ิงสําคัญสําหรับผูอานในการอานเพื่อการเรียนรูและ
อานเพื่อการส่ือสาร

กอรดอน (Gordon 1985 : 73-74) ไดเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระสําคัญของการ
สอนเพื่อการส่ือสารไววา ส่ิงที่สําคัญที่สุด คือ ครูตองเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกใชภาษาที่สอง
ภายใตสถานการณที่สมจริง เพราะการไดฝกการใชภาษาดวยตนเองจะทําใหเกิดการเรียนรูอยาง
แทจริง และกอรดอนไดเสนอหลักในการสอนอานเพื่อการส่ือสารไวดังนี้

1. ครูควรมีหนาที่ในการกระตุนใหนักเรียนอานไดอยางคลองแคลว แทนที่จะควบคุม
เฉพาะในเร่ืองของความถูกตองแตเพียงอยางเดียว

2. ครูควรฝกใหนักเรียนรูจักการตีความ โดยฝกทําความเขาใจกับหนวยความหมายที่
ใหญข้ึนเร่ือยๆ จากคํา เปนหนวยคํา เปนประโยค เปนขอความ และข้ันฝกทําความเขาใจ
วัตถุประสงคของผูเขียน เปนตน

3. ครูควรแยกโครงสรางภาษาที่ยากออกมาอธิบายกอนที่จะมอบหมายใหนักเรียน
อานเร่ือง

4. เนื่องจากความรูพื้นฐานของนักเรียนเปนส่ิงจําเปนสําหรับการทําความเขาใจเร่ืองที่
อาน ครูจึงตองมีหนาที่ใหความชวยเหลือหรือสอนใหนักเรียนรูจักชวยตนเองในเร่ืองนี้ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งความรูพื้นฐานที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม

5. การจัดการเรียนรูไมควรจัดใหเปนระบบแขงขัน แตควรเปนระบบรวมมือกันมาก
กวา

6. กอนอานครูตองมั่นใจวานักเรียนทุกคนรูและเขาใจจุดประสงคของการอานเปน
อยางดี

สรุป จะเห็นไดวาการอานตามแนวการสอนเพื่อการส่ือสาร เปนการอานที่มีจุดมุงหมาย
ประการใด ประการหนึ่ง ประสงคหนึ่ง เชน อานเพื่อคนหาความรู หรืออานเพื่อความบันเทิง ทั้งนี้ผู

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



22

อานควรมีความสามารถในการตีความ รูจักเดาความหมาย และการตั้งคําถามเพื่อถามตนเอง
ตลอดเวลาที่อาน สวนที่สําคัญคือ ครูควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกใชภาษาที่สองภายใต
สถานการณที่สมจริง

หลักการจัดกิจกรรมเพื่อการสอนอาน
การอานเปนสวนหนึ่งของกระบวนการส่ือสาร ดังนั้นการสอนอานจึงควรมุงเนนให

นักเ รียนมีสมรรถวิสัยในการส่ือสารดานการอาน มีการจัดกิจกรรมเพื่อการสอนอานให
สอดคลองตามจุดประสงค จากลักษณะดังกลาว ไดมีนักการศึกษาหลายทานเสนอแนะหลักการ
การจัดกิจกรรมเพื่อการสอนอานไวดังนี้

เกรลเลท (Grellet 1981 : 19)  ไดใหความเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมไววาควรเปนกิจกรรมที่
ใหผูเรียนรูจักแกปญหาดวยการหาคําตอบจากขอความที่อาน ซึ่งเปนการมอบงานใหทํา (task) ส่ิง
ที่นํามาใหอานอาจจะเปนบทความ ตาราง แผนผัง สมุดรายชื่อสินคาและราคา ลักษณะกิจกรรม
ดังกลาวจะชวยใหบทเรียนมีลักษณะเปนจริงข้ึน เชน การอานโฆษณาจากหนังสือพิมพเพื่อเลือก
ฟงรายการวิทย ุ โทรทัศน ชมภาพยนต หรือเลือกรานอาหารตามขอมูลที่กําหนดมาให นอกจากนี้
อาจจะใหผูเรียนเปนผูหาขอมูลที่ตองการจากตารางหรือแผนผัง เปนตน

มิลเลอร (Miller 1984 : 23) กลาวถึงกิจกรรมการอานเพื่อการส่ือสารวาเปนกิจกรรมที่
ใหผูอานไดมีปฏิสัมพันธกับเนื้อหา มีการถอดความหมาย ถายโอนความรู ทํากิจกรรมโดยใช
ชองวางขอมูลที่สําคัญและจําเปนในการทําใหเกิดการส่ือสาร

เดวีส และคณะ (Davies et al. 1990 : 101)  ไดเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมการอาน
เพื่อการส่ือสารไววา เนื้อหาที่นํามาสรางเปนภาระงานหรือกิจกรรมควรมีความหลากหลาย เพื่อ
เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูสถานการณของเนื้อหาและไดสํารวจหรือทํานายเนื้อหาที่จะเรียนมาก
กวาที่จะใหอานทีละบรรทัด รวมทั้งฝกใหเดาความหมายจากขอความในบริบทภาษา รวมไปถึง
สัญลักษณทางภาษา และภาษาทาทางดวย กิจกรรมกอนการอานควรใหผูเรียนไดจับคู เลนเกมคํา
ศัพท สวนข้ันการดําเนินกิจกรรมผูเรียนจะไดเรียนรูลีลาและหนาที่ของภาษา จากนั้นเปนข้ัน
ทบทวนการอานเพื่อใหทราบเร่ืองคราวๆ (skimming) และการอานเพื่อหาขอมูลเฉพาะ  
(scanning) แลวใหผูเรียนทํานายและทํากิจกรรมการถายโอนขอมูลโดยการพูด หรือเขียน การใช
คําถามตามแนวการสอนแบบดั้งเดิม เชน คําถามที่ตอบดวย  Yes/No  หรือ True/False แบบมี
ตัวเลือกใหเลือกตอบ และแบบเติมคํา ควรนํามาใชเพื่อเปนคําถามนํา เพราะถือวาเปนเทคนิคที่มี
ประโยชน กิจกรรมหรือภาระงานควรกระตุนใหผูเรียนนําความรูเดิมมาใชในการอานดวย
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จอหนสัน  (Johnson 1982 : 163-172) ไดกลาวถึงหลักในการจัดกิจกรรมการสอน
อานเพื่อการส่ือสารไว 5 ประการ คือ

1. กิจกรรมการถายโอนขอมูล (The information transfer principle) กิจกรรม
ประเภทนี้ยึดหลักการถายโอนขอมูลจากทักษะหนึ่ง หรือจากขอมูลในลักษณะหนึ่งไปสูขอมูลในอีก
ลักษณะหนึ่ง ทั้งนี้เพราะในชีวิตจริงนั้น เรามีการถายโอนภาษาในรูปแบบตางๆ เชน อานหรือฟง
บทความหรือบทสนทนาแลวนําขอมูลที่ไดนั้นมากรอกลงในแบบฟอรม ตาราง กราฟ และแผนภูม ิ
เปนตน การที่ผูเรียนสามารถถายโอนขอมูลไดนั้น หมายถึงเขามีความเขาใจเนื้อหาที่เขาอานหรือ
ฟงนั้นเอง

 2. กิจกรรมเติมขอมูลในชองวาง (The information gap principle) กิจกรรมประเภท
นี้ยึดหลักการที่วา การส่ือสารจะเกิดข้ึนเมื่อเกิดชองวางของขอมูลที่จะใชในการส่ือสาร การจัด
กิจกรรมเพื่อการส่ือสารยึดหลักการนี้เนื่องจากเหตุผลที่วา คนเรามักใชภาษาเมื่อเราตองการขอมูล
บางประการที่เราไมรูจากคูสนทนา จึงทําใหเกิดความตองการในการส่ือสาร กิจกรรมประเภทนี้ได
แก การใหผูเรียนแตละคนไดขอมูลที่ไมสมบูรณ โดยตองอาศัยขอมูลจากผูอ่ืนเพื่อจะไดทํางานที่ได
รับมอบหมายใหสําเร็จ

3. กิจกรรมการตอขอมูล (The jigsaw principle) ผูเรียนจะไดทํากิจกรรมการเรียนที่
แตกตางกัน โดยทําภาระงานบางสวนแลวนํามารวมกัน เพื่อใหไดภาระงานที่สมบูรณ เชน นักเรียน
คนที่ 1 อานจดหมายสมัครสมาชิกวารสารวิชาการ แลวนําขอมูลมากรอกลงในใบสมัครฉบับแรก 
สวนนักเรียนคนที่ 2 อานจดหมายในลักษณะเดียวกับฉบับที่ 1 แลวกรอกขอมูลที่อานลงในฉบับที่ 
2 หลังจากนั้นนักเรียนทั้งสองจะแลกเปล่ียนใบสมัครกัน นักเรียนคนที่ 1 จะอานใบสมัครฉบับที ่ 2 
แลวใชขอมูลที่อานเขียนจดหมาย สวนนักเรียนคนที่ 2 ก็จะไดรับใบสมัครฉบับแรกและอานขอมูล
แลวเขียนจดหมายเชนกัน

4. กิจกรรมพึ่งพาขอมูล (Task dependency principle) เปนกิจกรรมที่กําหนดให
นักเรียนนําขอมูลที่ไดรับไปใชในกิจกรรมตอไป  ดังนั้นนักเรียนจะตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
และนักเรียนแตละคนจะตองทํางานที่ตนเองไดรับมอบหมายใหดีที่สุด เพื่อที่จะไดรับขอมูลที่
ถูกตองที่สุด แลวนําไปใชในกิจกรรมตอไปไดสําเร็จ

5. กิจกรรมการแกไขขอมูล (The correction for content principle) เปน
กิจกรรมการตรวจสอบวามีการถายทอดขอมูลอยางถูกตองหรือไม นักเรียนสามารถเขาใจขอมูลที่
ไดรับหรือไม ซึ่งอาจตรวจสอบไดโดยตัวนักเรียนที่ทํากิจกรรมเอง ความสําเร็จของหลักการขอนี้ 
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ข้ึนอยูกับการที่นักเรียนสามารถใชภาษาในการส่ือสารเพื่อถายทอดขอมูลไดถูกตอง แตถานักเรียน
ใชไวยากรณผิดครูควรจะแกไข เพื่อที่จะชวยสรางประสิทธิภาพในการส่ือสาร

ฮารเมอร  (Harmer 1986 : 151-153) ไดกลาวถึงข้ันตอนในการสอนทักษะอาน 5 ข้ัน
ดังตอไปนี้

1. ข้ันนําเขาสูบทเรียน ข้ันตอนนี้จะกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจเร่ืองที่จะอาน 
และใหผูเรียนคาดหมายหรือทํานายวาเร่ืองที่อานนาจะเปนเร่ืองเกี่ยวกับอะไร โดยในข้ันแรกอาจ
จะทําความคุนเคยกับหัวเร่ืองวานาจะเกี่ยวกับอะไร เปนตน

2.  ครูจะบอกจุดประสงคในการอาน และอธิบายใหผูเรียนทราบเกี่ยวกับภาระงานวา
จะตองทําอะไรบาง

3.  ผูเรียนอานเนื้อเร่ืองและปฏิบัติภาระงานที่ไดรับมอบหมาย
4. หลังจากที่ผูเรียนไดปฏิบัติภาระงานเสร็จส้ินแลว ครูจะชวยนักเรียนตรวจสอบวา

ภาระงานที่ปฏิบัตินั้นไดผลสมบูรณและดีเพียงใด
5. ครูอาจจะสรางภาระงานข้ึนมาอีกชิ้นหนึ่ง ซึ่งสัมพันธกับเนื้อเร่ืองที่เด็กอาน เชน 

เมื่อผูเรียนไดตอบคําถามเกี่ยวกับจดหมายที่ผูเรียนอานแลว อาจจะใหผูเรียนเขียนจดหมายตอบ 
เพราะในชีวิตจริงนั้น เรามักจะใชทักษะในการส่ือสารมากกวาหนึ่งทักษะเสมอ

นอกจากนี้สุมิตรา  อังวัฒนกุล  (2535 : 178-179)  ยังไดเสนอข้ันตอนและกิจกรรมการ
สอนอานเพื่อการส่ือสารไวดังนี้

1. กิจกรรมกอนการอาน (Pre-reading Activities)
เปนการสรางความสนใจและปูพื้นความรูในเร่ืองที่จะอาน ตัวอยางกิจกรรมในข้ันนี้ 

ไดแก
1.1 ใหคาดคะเนเร่ืองที่อาน เปนการกระตุนใหผูเรียนคํานึงถึงความรูเดิมแลวนํา

มาสัมพันธกับเร่ืองที่อาน การคาดคะเนอาจจะผิดหรือถูกก็ได
1.2 ใหเดาความหมายของคําศัพทจากบริบท โดยดูจากประโยคขางเคียง หรือจาก

รูปภาพ และการแสดงทาทาง
2. กิจกรรมระหวางการอาน  (While-reading Activities)

เปนการทําความเขาใจโครงสรางและเนื้อความในเร่ืองที่อาน กิจกรรมในข้ันนี้  
ไดแก

2.1 ใหลําดับเร่ืองโดยใหตัดเร่ืองออกเปนสวนๆ (Strip Story) อาจจะเปนยอหนา 
หรือเปนประโยคก็ได แลวใหผูเรียนในกลุมลําดับขอความกันเอง
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2.2 เขียนแผนผังโยงความสัมพันธของเนื้อเร่ือง (Semantic Mapping)
2.3 เติมขอความลงในแผนผังของเนื้อเร่ือง (Graphic  Organizer)
2.4 เลาเร่ืองโดยสรุป (Summarizing)

3. กิจกรรมหลังการอาน (Post-reading Activities)
เปนการตรวจสอบความเขาใจของผูเรียน กิจกรรมที่ทําอาจจะเปนการถายโอนไป

สูทักษะอ่ืนๆ เชน ทักษะการพูด และการเขียนก็ไดโดยใหทํากิจกรรมดังตอไปนี้
3.1  ใหแสดงบทบาทสมมุติ
3.2  ใหเขียนเร่ืองหรือเขียนโตตอบ เชน เขียนจดหมาย เขียนบทสนทนา เขียนแบบ

ฟอรม วาดรูป เปนตน
3.3 พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองที่อาน

ทรงพร อิศโรวุธกุล (2529 : 38-41) ไดกลาววา ในการสอนอานและจัดกิจกรรมการ
อาน มีขอพิจารณาที่ควรคํานึงถึงดังตอไปนี้

1. เขาใจระดับประโยคยังไมพอ กลาวคือ ถาจะสอนใหไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูเรียน
จะตองไมเขาใจเฉพาะความหมายของประโยคนั้น  แตจะตองเขาใจความหมายทั้งหมดในยอหนา
นั้น รวมทั้งความหมายของทั้งบทอานดวย

2. ความเขาใจทั้งหมดมากอนรายละเอียด เปนการเนนใหผูอานอานเพื่อใหไดความ
เขาใจทั้งหมดของเร่ืองที่อานเสียกอน หลังจากนั้นจึงคอยลงในรายละเอียดของเนื้อหา

3. ใชบทอานที่พบในชีวิตจริง
4.  ควรใชทักษะสัมพันธ ในการสอนทักษะการอานนั้น ไมควรสอนโดดๆ แยกออกจาก

การสอนทักษะอ่ืนโดยส้ินเชิง เพราะในชีวิตจริงเมื่อเราไดฟงหรืออานอะไรแลว เรามักจะนําไปเลา
ตอหรือเขียนเลาใหอีกคนหนึ่งทราบ

5. อานอยางมีจุดมุงหมาย  คนที่สามารถอานไดอยางมีประสิทธิภาพ จะตองรูตัวเอง
วาอานขอเขียนนั้นๆ เพื่อจุดมุงหมายอะไร เพราะจุดมุงหมายจะเปนเคร่ืองกําหนดประเภทของการ
อาน และจะกําหนดวา การอานแบบนั้นตองอาศัยทักษะอะไรมาชวยบาง

6. กระบวนการคนหาคําตอบสําคัญกวาคําตอบ การอานเปนกิจกรรมที่เต็มไปดวย
การเคล่ือนไหวคึกคักมีชีวิตชีวา เพราะตลอดเวลาผูอานจะตองเดา (guessing)  ทํานาย 
(predicting) ตรวจสอบ (checking) และถามคําถามตนเอง  (asking oneself question) ดังนั้น
ในการจัดกิจกรรมการอานควรมุงใหผูเรียนไดพัฒนาและฝกฝนความสามารถที่จะทําใหผูเรียนไดมี
การฝกฝนทักษะเหลานี้อยางเปนระบบดวย
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7. สอนหรือสอบ ผูสอนตองถามตนเองวากําลังสอนหรือสอบ ตัวบทอานรวมทั้ง
กิจกรรมการอานที่จะใหผูเรียนอานนั้น มีข้ึนเพื่อชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสพัฒนาความสามารถใน
การอาน หรือมีข้ึนเพื่อครูจะไดทราบวาผูเรียนสามารถนําทักษะการอานที่ไดสอนไปแลวไปใชใน
การอานบทอานที่ยังไมเคยเห็นไดหรือไม

8. อานดวยตนเอง หลังจากที่ผูสอนไดใหหลักในการอาน ไดชวยสอนศัพทบางคําที่
คาดวาจะมีปญหา ชวยแนะนําเร่ืองที่อาน พรอมทั้งมอบหมายงาน  (task)  ใหทําแลวผูสอนควรจะ
ปลอยใหผูเรียนไดอานดวยตนเอง

วิสาข   จัติวัตร (2541 : 52-57)  ไดสรุปกลยุทธ (strategies) และกิจกรรมการสอน
อานเพื่อการส่ือสาร ไวดังนี้

1. กอนการอานขอความใดๆ ผูอานควรทํานายขอความที่อานลวงหนาจากหัวขอเร่ือง 
หัวขอยอย โดยใชความรูที่มีอยูเกี่ยวกับเร่ืองนั้นๆ ผูอานสามารถเดาเนื้อเร่ืองไดจากรูปภาพ ตาราง 
แผนภูมิ ซึ่งสามารถแนะเนื้อหาของเร่ืองที่จะอานได

2. ผูอานควรมีจุดประสงคในการอาน เชน อานเพื่อคนหาขอมูลบางอยาง โดยใช
เทคนิค scanning กวาดสายตาอานอยางรวดเร็ว เพื่อหาขอความที่ตองการ ทั้งนี้ผูเขียนอาจตั้ง
คําถามหรือปญหาใหผูอานหาคําถามกอนที่อานขอความ เพื่อใหผูอานมีวัตถุประสงคในการอาน

3. การตีความหมายของคําศัพทที่ยากจากขอความในบริบทโดยผูอานอาจจะอนุมาน
ความหมายของคําศัพทไดจากคําที่มีความหมายคลายกัน คําที่มีความหมายตรงกันขาม 
โครงสรางของคําและจากประสบการณของผูอาน

4. ผูอานควรรูความสัมพันธของประโยคตางๆ และโครงสรางของยอหนาที่อานโดยใช
ความรูเกี่ยวกับคําศัพท ไวยากรณและคําที่ใชเชื่อมประโยค เชน สามารถเขียนโครงสรางของ
ยอหนา ซึ่งประกอบดวยใจความสําคัญ และขอความสนับสนุน สามารถบอกหนาที่ของภาษาวา
ขอความนั้นๆ มีจุดมุงหมายที่จะใหคําจํากัดความ บรรยาย ใหตัวอยางหรือใหเหตุผล เปนตน

5. การสรางแบบฝกการอานตามแนวการสอนเพื่อการส่ือสารที่แปลกใหม จะชวยให
ผูอานเขาใจขอความที่อานไดดียิ่งข้ึน คือ ถายทอดขอความที่อานในรูปแบบตางๆ

5.1 การถายทอดขอมูลที่อานมาเปนแผนผัง ตาราง รูปภาพ แผนที่ และ แผนภูมิ
5.2 การถอดความจากแผนผัง ตาราง แผนที่ และรูปภาพเปนขอความภาษา

อังกฤษ
5.3 การอานเพื่อแกปญหาโดยใชหลัก jigsaw reading คือ ผูอานพยายามอาน

เนื้อหาขอมูล แลวนํามาปะติดปะตอกันเพื่อแกปญหาหรือตอบคําถามบางอยาง
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กิจกรรมการสอนอานเพื่อการส่ือสารนั้น  เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนเปนผูหา
ขอมูลที่ตองการจากส่ิงที่อาน จากนั้นอาจใหทํากิจกรรมหลังการอาน กิจกรรมที่ใหทําไมใชกิจกรรม
ที่ตรวจสอบความเขาใจในการอาน แตเปนการใหส่ือความหมาย  หรือถายโอนความรูในรูปแบบ
ตางๆ เชน การพูดสรุป เขียน  หรือส่ือความหมายในรูปแผนผัง ตาราง  หรือการใชคําถาม ถูก/ผิด 
หรือแบบตัวเลือกใหตอบ ก็จะเปนการชวยใหผูอานสามารถเรียงลําดับเนื้อหา และทําใหเขาใจ
บทอานไดดียิ่งข้ึน

การประเมินความสามารถการอาน
การประเมินผลการอานภาษาอังกฤษในโรงเรียนไทยสวนใหญมักใชขอสอบที่ครูสราง

ข้ึนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ ์ (Achievement) ในการเรียนในรายวิชาตางๆ ระหวางการสอบกลางภาค
เรียนและปลายภาคเรียนขอสอบที่นิยมใชในวิชาภาษาอังกฤษสวนใหญจะประกอบดวย ขอสอบที่
วัดความรูดานศัพท ไวยากรณ ทักษะการพูด ทักษะการเขียน และทักษะการอาน  จะเห็นไดวา
ขอสอบวัดความสามารถทางการอาน จะเปนเพียงสวนประกอบสวนหนึ่งเทานั้นของขอสอบวิชา
ภาษาอังกฤษ การใชแบบทดสอบอยางเปนทางการ (Formal Assessment) นั้นมีขอจํากัดอยู
หลายประการ เชน ขอสอบที่สรางข้ึนไมไดมาตรฐาน ครูสวนใหญมักจะสรางขอสอบข้ึนใหมทุกคร้ัง
ที่สอบ ในบางคร้ังบทอานที่คัดเลือกมาทดสอบนั้นส้ันเกินไป ทําใหนักเรียนไมสามารถใช
กระบวนการอาน เชน การเดาศัพทจากบริบทไดอยางเต็มที่ นอกจากนี้ผูอานยังมีความรูและ
ประสบการณเดิมเกี่ยวกับเร่ืองที่อานแตกตางกัน ยอมมีผลทําใหอานไดเขาใจมากนอยแตกตางกัน 
และส่ิงที่สําคัญ คือการประเมินผลโดยใชแบบทดสอบอยางเปนทางการนั้นประเมินจากผลของการ
อาน (Product) มากกวาเปนการตรวจสอบกระบวนการในการอาน (Process) ดังนั้น ครูสอน
ภาษาอังกฤษจึงควรใชขอมูลทั้งจากการทดสอบหลายๆ ดานทั้งอยางเปนทางการ และไมเปน
ทางการ เพื่อเปนขอมูลในการวัดผลและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน วิสาข จัติวัตร 
(2541 : 295-312) ไดแบงประเภทของการวัดผลในการอานดังนี้

การวัดผลการอานสามารถแบงออกเปน 3 ประเภทใหญๆ ตามลักษณะการนําผลสอบ
ไปใช

1. การวัดผลอยางเปนทางการ (Formal Measure) คือการทดสอบอยางมีระบบ โดย
ใหนักเรียนทําขอสอบที่สรางไวในชวงเวลาที่กําหนด แบงออกเปนประเภทใหญๆ ได 2 ประเภท คือ
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1.1 แบบทดสอบแบบอิงกลุม (Norm Reference Tests) มีวัตถุประสงคใชเพื่อ
เปรียบเทียบคะแนนของนักเรียนกับคะแนนของกลุมนักเรียนทั้งหมดที่ทําแบบทดสอบวานักเรียน
คนนั้นสอบไดในลําดับที่เทาไรของกลุม

การทดสอบแบบอิงกลุม อาจแบงเปนประเภทยอยๆ ไดดังนี้
1.1.1 แบบทดสอบแบบสํารวจ  (Survey Test) คือแบบทดสอบที่วัดระดับ

ความสามารถในการอานของนักเรียนวาอยูในระดับใด เปนการวัดผลสัมฤทธิ์ทั่วๆ ไปมากกวาจะชี้
ใหเห็นวานักเรียนคนนั้นเกงหรือออนในทักษะใด แบบทดสอบนี้นิยมใชกับนักเรียนกลุมใหญ โดย
ไมตองมีการเตรียมตัวมากอน แตเนื้อหาที่ใชวัดมีลักษณะกวางๆ

1.1.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement) คือแบบทดสอบเพื่อวัดวา
นักเรียนมีความชํานาญ (Mastery Testing) เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาเพียงใด ซึ่งแสดงถึงความรูที่ลึกซึ้ง
แบบทดสอบนี้ใชหลังจากไดรับการสอนเกี่ยวกับส่ิงเหลานั้นไปแลว

1.1.3  แบบทดสอบวัดความสามารถ (Aptitude Test) คือแบบทดสอบที่ใชวัด
ความสามารถทางวิชาการทั่วๆ ไป

ขอดีของแบบทดสอบแบบอิงกลุม คือใหขอมูลกวางๆ วา นักเรียนคนนั้นมี
ความสามารถในการอานระดับใด เมื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนคนอ่ืน หรือเกณฑปกติ

ขอเสีย คือไมสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับเนื้อหาในระดับลึก ครูจะทราบแตเพียง
กวางๆ วานักเรียนมีคะแนนการอานเทาไร คะแนนเร่ืองศัพทเทาไร แตไมสามารถทราบไดวา 
นักเรียนมีจุดออนเกี่ยวกับทักษะการอานใด หรือมีความสามารถเกี่ยวกับทักษะใด

1.2  แบบทดสอบแบบอิงเกณฑ (Criterion Reference Test) มีวัตถุประสงคใน
การใชเพื่อวิเคราะหวานักเรียนสามารถทําขอสอบเกี่ยวกับวัตถุประสงคตางๆ ไดดีเพียงใดโดยไม
นําเอาผลไปเปรียบเทียบกับนักเรียนอ่ืนๆ ผลที่ไดนํามาตัดสินวาผูสอนสามารถทําขอสอบที่สราง
ข้ึนตามวัตถุประสงคตางๆ ของหลักสูตรไดดีเพียงใด

ในการสรางขอสอบจะยึดวัตถุประสงคยอยๆ ของทักษะที่ตองการวัด เชนการสรุป
ความ (Passage Summary) หรือการถอดความจากยอหนา (Paragraph Paraphrasing) การเดา
ศัพทจากบริบท (Guessing Vocabulary from Context Clues) การสรุปความ (Conclusion) 
เปนตน

ขอดีของขอสอบแบบอิงเกณฑ คือสามารถนํามาวินิจฉัยวานักเรียนเกงหรือออนใน
ดานใด เพื่อที่ครูจะไดสอนเสริมหรือหาบทเรียนเฉพาะเพื่อเสริมในดานที่นักเรียนยังไมเขาใจ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



29

นอกจากนี้ยังชวยสะทอนใหเห็นวัตถุประสงคในการสอนอานไดอยางชัดเจน ทําใหสามารถ
วิเคราะหไดวา การเรียนการสอนสามารถบรรลุจุดประสงคขอใด

ขอเสียของแบบทดสอบ คือการทดสอบตามวัตถุประสงคทําใหผูสอนกระจาย 
วัตถุประสงคยอยมากเกินไป จนกลายเปนการสอนแบบจุลทักษะคือ สอนทักษะยอยๆ จากงายไป
หายาก ซึ่งในการอานในสถานการณจริงนั้น ผูอานตองใชทักษะตางๆ มากมาย รวมทั้งกลวิธีใน
การอานทุกระดับ

2. การวัดผลอยางไมเปนทางการ (Informal Measures) ไดแกกระบวนการเก็บขอมูล
หลากหลายรูปแบบ ซึ่งดําเนินไปพรอมกับกระบวนการเรียนการสอน ครูสามารถเก็บขอมูลเกี่ยวกับ
สัมฤทธิผลทางการอานไดจากการมีปฏิสัมพันธกับนักเรียน เชน การสังเกตในชั้นเรียน การพูดคุย
กับนักเรียน และการเขียนบันทึกประจําวันของนักเรียน ตลอดจนกระทั่งการใชแบบฟอรมตางๆ ใน
การสังเกต ในที่นี้จะกลาวถึงประเภทของการทดสอบอยางไมเปนทางการ ดังตอไปนี้

2.1 การสังเกตนักเรียน (Kid- Watching)  กูดแมน (Goodman 1978) เสนอแนะ
การสังเกตนักเรียนในชั้นเรียน เพื่อการประเมินผลการเรียนการสอน ซึ่งเปนธรรมชาติมากกวาการ
ประเมินผลอยางเปนทางการ ซึ่งทําใหนักเรียนเกิดความเครียด ครูใชการสังเกตประเมินผล 
นักเรียนจากการที่นักเรียนมีกิจกรรมในการอานในชั้นเรียน แลวเขียนบันทึกเกี่ยวกับพัฒนาการ
ตางๆ ของนักเรียน ทั้งนี้ครูอาจเก็บตัวอยางแบบฝกการอานหรือเทปบันทึกเสียงการอานของ 
นักเรียน หรือบันทึกขอมูลในรูปแบบของตาราง กราฟ เพื่อแสดงพัฒนาการทางการอานของ 
นักเรียน ครูควรใชวิธีการหลายๆ อยาง ในการประเมิน และในสถานการณและชวงเวลาที่แตกตาง
กันออกไป (Wolf 1993 : 520) เชน นอกจากจะสังเกตการอานของนักเรียนในหองเรียนแลวยังไป
สังเกตการอานนอกหองเรียน การประเมินควรกระทําอยางสม่ําเสมอโดยตลอดและในหลายๆ 
วาระโอกาส เพื่อใหสามารถเก็บขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของนักเรียนไดอยางครบถวน

2.2 รายการคําอานที่คลาดเคล่ือนไปจากบทอาน (Reading Miscue Inventor) 
มิสคิว (Miscue) หรือคําที่ผูอานอานคลาดเคล่ือนไปจากบทอาน เกิดข้ึนเมื่อผูอานอานบทอาน
แบบออกเสียง (Oral reading) เชน คําในบทอาน คือ “house“ แตผูอานอานเปน “home” กูดแมน
ถือวาการวิเคราะหคําที่อานคลาดเคล่ือนไปจากบทอานคือ หนาตางที่ชวยใหเห็นกระบวนการอาน
(Goodman 1973 : 5)  เนื่องจากชวยใหขอมูลเกี่ยวกับกลวิธีการอานและกระบวนการอานในขณะ
ที่ผูอานกําลังอานออกเสียง การวิเคราะหคําที่อานคลาดเคล่ือนนี้อาศัยหลักการของภาษาศาสตร
เชิงจิตวิทยาในการอาน ซึ่งเชื่อวาภาษาและความคิดของผูอานมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันในการ
สรางความหมายจากตัวอยางในบทอาน โดยสังเกตการใชขอมูลจากตัวอักษร เสียง ไวยากรณ 
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และความหมายของผูอานจึงไมถือวาคําเหลานี้เปนคําผิด (error) เพราะการที่ผูอานคําแตกตางไป
จากคําในบทอาน อาจเปนวิธีการสรางความหมายของผูอานจากบทอาน หรือเปนส่ิงสะทอนให
เห็นกลวิธีที่ใชในการอาน ทัศนคติที่เคยมีตอการอานผิดของนักเรียนตามแนวการสอนที่เนน 
จุลทักษะคือ คําที่อานผิดเปนส่ิงที่ไมดี ดังนั้นครูตองรีบแกคําผิดของนักเรียนทันที แตตามหลัก
ภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยานั้น ครูควรคิดวาคําที่นักเรียนอานคลาดเคล่ือนไปจากบทอานเปรียบ
เสมือนเคร่ืองมือที่ชวยใหครูเขาใจกระบวนการอานของนักเรียนวานําเอาระบบภาษามาใชในการ
อานอยางไร ทราบถึงปญหาในการอานของนักเรียน และยังใชเปนเคร่ืองมือในการประเมินผลวา
นักเรียนมีความสามารถในการอานสูงหรือต่ําอีกดวย

2.3 รายการคําอานอยางไมเปนทางการ (Informal Reading Inventory) มี
บทบาทสําคัญในการประเมินผลการอานอยางไมเปนทางการ ในการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษา
แมมาเปนเวลานาน โดยมีจุดประสงคในการใชเพื่อเปนการจัดระบบ (placement) เพื่อแบงกลุม
นักเรียนตามความสามารถในการอาน และในการวินิจฉัยพฤติกรรมการอานของนักเรียนวามีจุด
เดน และจุดออนในการอานอยางไรบาง กลาวไดวาครูใชรายการคําอานอยางไมเปนทางการนี้ จัด
ระดับการอานและวินิจฉัยพฤติกรรมการอานมากที่สุด (McKenna 1983 : 670)

ในการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง หรือภาษาตางประเทศ ครูสามารถ
ประยุกตรายการคําอานอยางไมเปนทางการมาใชเพื่อวินิจฉัยพฤติกรรมการอาน และจัดระดับ
ความสามารถของนักเรียนไดเชนกัน โดยสรางเคร่ืองมือวัดดวยตนเอง

2.4  การประเมินผลการเลาเร่ือง (Assessing Free Recall)  ในการประเมินผล
การอานภาษาอังกฤษโดยทั่วไป ครูจะตั้งคําถามถามนักเรียนเกี่ยวกับเนื้อเร่ืองที่อาน และให
คะแนนตามคําถามที่นักเรียนตอบได นอกจากใชคําถามแลวครูอาจใหนักเรียนเลาเร่ืองที่อานใหครู
ฟง หลังจากที่อานเร่ืองจบแลว ส่ิงที่นักเรียนเลาออกมานั้นสะทอนใหเห็นขอมูลที่นักเรียนเก็บไวใน
ความทรงจํา และความสามารถของนักเรียนในการสรุปใจความสําคัญ นักเรียนบางคนอาจจําได
เฉพาะรายละเอียดของเร่ือง แตบางคนจําไดเฉพาะใจความสําคัญโดยไมสนใจรายละเอียด และ
บางคนอาจเพิ่มเติมความคิดเห็น ประสบการณสวนตัวลงไปในเร่ืองที่เลาดวย สําหรับการสอนอาน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ครูอาจใหนักเรียนเลาเร่ืองที่อานเปนภาษาแม ทั้งนี้เพราะการ
เลาเร่ืองเปนภาษาอังกฤษตองอาศัยความสามารถและประสิทธิภาพในการใชภาษาอังกฤษ

โดยสรุป การประเมินผลการอานนั้นสามารถแบงออกเปน 2 ประเภทดวยกัน ประเภท
แรก คือ การวัดผลอยางเปนทางการที่ใชแบบทดสอบแบบอิงกลุม และแบบอิงเกณฑ ซึ่งขอดีของ
ขอสอบแบบอิงกลุมก็คือ ทราบขอมูลกวางๆ วานักเรียนคนนั้นมีความสามารถในการอานระดับใด 
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ขอเสียก็คือ ไมสามารถทราบวานักเรียนมีจุดออนเกี่ยวกับทักษะการอานใด สําหรับขอดีของ 
ขอสอบแบบอิงเกณฑก็คือ สามารถวิเคราะหไดวาการเรียนการสอนสามารถบรรลุจุดประสงคขอใด 
สวนประเภทที่สองก็คือการวัดผลอยางไมเปนทางการ ซึ่งเปนการวัดผลที่ครูสามารถใช 
กระบวนการเก็บขอมูลไดหลายรูปแบบ เชน การสังเกต การพูดคุยกับนักเรียน และการจดบันทึก
ประจําวัน เปนตน การประเมินผลประเภทนี้เปนธรรมชาติกวาการประเมินผลอยางเปนทางการ ทํา
ใหนักเรียนไมเกิดความเครียด อยางไรก็ตามครูสามารถใชการประเมินผลการสอนอานทั้งสอง
ประเภทในการเรียนการสอน

การใชเอกสารจริงในการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร

ความหมาย
ในสภาพที่ตําราเรียนยังมีไมมากพอ เอกสารประกอบการเรียนการสอนและส่ือการ

เรียนการสอนมีความจําเปนอยางมาก เพราะในสภาพของเมืองไทยนั้น ตําราเรียนมีปญหาอยูมาก
(รังสรรค ดวงสรอยทอง ม.ป.ป. : 5) เพราะตํารานั้นกวาจะพิมพเสร็จก็อาจจะทําใหเนื้อหาบาง
อยางลาสมัยไปบางแลว การที่ผูสอนสามารถนําส่ือเอกสารอ่ืนๆ มาประกอบการสอนในรายวิชา
ตางๆ โดยเฉพาะการนําส่ือเอกสารจริงมาประกอบการสอนภาษาอังกฤษ จะชวยใหการเรียนการ
สอนสอดคลองกับหลักสูตรและบรรลุวัตถุประสงค จากการวิจัยและจากการศึกษาของนักการ
ศึกษาหลายๆ ทาน มีความเห็นที่สอดคลองและเปนที่ยอมรับวา เอกสารจริง (Authentic 
Materials) เปนส่ือที่เหมาะสมในการนํามาใชสอนอานเพื่อการส่ือสาร ดังมีผูใหความหมายของ
เอกสารจริงไวดังนี้ คือ

ยูนัส  (Yunus 1985 : 46) ไดใหความหมายของเอกสารจริงวา เปนเอกสารที่บันทึก
สําหรับเจาของภาษา มิใชภาษาที่ทําการบันทึก สําหรับใหชาวตางประเทศซึ่งไมใชเจาของภาษา
โดยตรง ซึ่งสอดคลองกับแบดดอค (Baddock 1991, อางถึงใน สุวรีย ยอดฉิม  2536 : 38) ได
กลาวถึงในเอกสารจริงวา เปนส่ือที่ผลิตข้ึนโดยเจาของภาษาและใชสําหรับเจาของภาษา เนื่องจาก
ในชวงป 1970 สมรรถวิสัยในการส่ือสาร  (Communicative Competence) เปนที่แพรหลายใน
ดานการเรียนการสอนภาษาที่มีวัตถุประสงคเพื่อการส่ือสาร จึงไดเกิดแนวคิดสรางสรรคจาก
เอกสารจริง ซึ่งมีคุณสมบัติที่สําคัญดังตอไปนี้

1. เปนส่ือที่ใชภาษาตามแบบที่เจาของภาษาใช โดยไมเปล่ียนแปลงรูปแบบของ
ภาษางายข้ึน
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2. เปนภาระงานที่เหมาะสม สะทอนใหเห็นส่ิงที่นักเรียนตองการหรือจําเปนตอง
ปฏิบัติในชีวิตจริง

3. เปนส่ิงที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมเจาของภาษา รวมถึงแงคิดทางดานจิตวิทยาตางๆ 
ที่กลาวถึงวาเจาของภาษาคิดอยางไร และขอความที่ใชเปนประจําซึ่งสะทอนใหเห็นกิจวัตรของ
เจาของภาษา

เดวิทท และคณะ (Devitt et al. 1994 : 45) ไดกลาวถึงเอกสารจริงวาเปนเอกสารที่
ผลิตข้ึนมาเพื่อสนองความตองการในการใชภาษาในสังคม และมีวัตถุประสงคเพื่อใชในการส่ือสาร
ไดแก นวนิยาย บทกวี หนังสือพิมพ  บทความในนิตยสารตางๆ หนังสือแนะนําหรือหนังสือคูมือ
การใชส่ิงของ ตําราอาหาร หนังสือหมายเลขโทรศัพท รวมไปถึงรายการวิทย ุรายการโทรทัศน และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่งความคิดนี้สอดคลองกับวิลเลียมส (Williams 1993 : 25)  ที่ไดกลาวถึง
เอกสารจริงวา นอกจากตําราเรียนและหนังสือเสริมหลักสูตรแลว เอกสารจริงถือเปนเอกสารการ
สอนแหลงที่สาม เอกสารจริง หมายถึง ตําราหรือเอกสารที่ไมไดผลิตเพื่อวัตถุประสงคในการสอน
ภาษา เปนเอกสารผลิตข้ึนเพื่อเปนส่ือผานขาวสารขอมูล แตไมไดเปนแบบอยางในดานการใช
ภาษา

สวนเฮนส  (Haines 1995 : 60) ไดกลาวถึงเอกสารจริงวาเปนภาษาเขียนหรือภาษา
พูดที่ผลิตข้ึนมา และเหมาะสําหรับเจาของภาษามากกวาผูเรียนภาษาตางประเทศ ซึ่งประกอบ
ดวย บทความในหนังสือพิมพ แผนพับที่ใหขาวสารแกนักทองเที่ยว รายการวิทยุ และบทสนทนาที่
เกิดข้ึนในชีวิตจริง นอกจากนี้  เดอรมิทเทสเคอร  (Dumitrescu 2000 : 20) ไดกลาวถึงเอกสารจริง
วาเปนเอกสารที่ทําใหเด็กเกิดความสนใจและจดจําส่ือการเรียนการสอนไดดีกวาเนื้อหาในตํารา 
เพราะวาเอกสารจริงจะมีสีสันและถูกออกแบบมาใหดึงดูดความสนใจของผูเรียน

หวอง และคณะ (Wong et al. 1995 : 318) กลาวถึงเอกสารจริงวา หมายถึงเอกสารที่
ใชส่ือสารอยางแทจริง และไมใชเอกสารที่ผลิตข้ึนมาเพื่อใชในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เทานั้น ซึ่งไดแก ส่ิงพิมพ โสตทัศนูปกรณจากแหลงตางๆ เอกสารที่ใชในอาชีพการงาน รวมถึงตํารา
เรียนสาขาวิชาอ่ืนๆ ดวยซึ่งตรงกับความคิดของจอหนสัน (Johnson 1982 : 18) ที่วาเอกสารจริง
ควรเปนเอกสารที่มาจากที่อ่ืน นอกเหนือจากส่ิงที่ใชอยูเปนประจําในหองเรียนและตองเปนเอกสาร
ซึ่งมิไดผลิตข้ึนเพื่อการสอนภาษาโดยเฉพาะ

และสาวิตรี วุฒิคะโร (2530 : 37) ไดกลาววา ลักษณะของขอความที่มาจากเอกสาร
จริงนั้น คือ ขอความที่มีจุดประสงคเพื่อการส่ือความหมายในสถานการณส่ือสารจริง ไมวา
ขอความนั้นจะเขียนหรือพูดสําหรับเจาของภาษาหรือผูเรียนภาษาที่สองก็ตาม เพราะฉะนั้น
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ขอความใดก็ตามที่สรางข้ึนมา เพื่อใชในการสอนภาษาโดยเฉพาะ มิใชสถานการณส่ือสารจริง จึง
ไมจัดวาเปนเอกสารจริง ลักษณะของขอความจากเอกสารจริงนั้น ถาเปนดานการพูดจะเปน
ขอความที่พูดข้ึนมาตามธรรมชาต ิ  ประโยคอาจจะไมถูกตองตามหลักไวยากรณนัก อาจมีเสียง 
อืม..อา ความเร็วของการพูดอยูในระดับเดียวกับเจาของภาษาพูด อาจมีการหยุดชะงักบาง มี
ความซ้ําซอน (redundancy) การตัดตอนเสียง (phonetic curtailment) เคร่ืองชวยส่ือเจตนาให
ชัดเจน (intent clarifier) การใชคําที่แสดงการรับทราบส่ิงที่เอ้ือในการสนทนา (conversation) 
เปนตน

สรุป เอกสารจริง  (Authentic text) เปนเอกสารที่ไมไดผลิตข้ึนมาเพื่อใชในการเรียน
การสอนภาษา แตเปนเอกสารที่สรางข้ึนมาเพื่อส่ือความหมายในสังคมของเจาของภาษา การใช
ภาษาเปนไปตามสถานการณที่เปนจริงและเพื่อใชในชีวิตประจําวันในลักษณะตางๆ  อาจปรากฏ
ในรูปของส่ิงตีพิมพเสียง ภาพตางๆ สัญลักษณ เปนตน

ประเภทของเอกสารจริง
เอกสารจริงเปนเอกสารที่มิไดผลิตเพื่อใชในการเรียนการสอนภาษา แตใชในการติดตอ

ส่ือสาร  ศุภวรรณ สงวนแกว  (2526, อางถึงใน พาพร พึ่งศักดิ์  2534 : 45) ไดศึกษาเกี่ยวกับ
เอกสารจริง และไดแบงประเภทของเอกสารจริงไว 2 ประเภท ไดแก

1. เอกสารจริงประเภทเขียนหรือประเภทส่ิงพิมพ ไดแก หนังสือพิมพ นิตยสาร 
โฆษณา การตูน โปสเตอร แผนปาย ตั๋ว ตาราง เทเล็กซ แผนภูมิ นิทาน นวนิยาย รูปภาพ 
บทประพันธ ใบปลิว ฉลากยา แบบสํารวจ แบบสอบถาม แบบฟอรมตางๆ คําแนะนําในการใช
เคร่ืองมือ ฯลฯ

2. เอกสารจริงประเภทเสียง ไดแก เสียงที่อัดจากสถานการณจริง เทปที่อัดจาก
เจาของภาษา เพลง สุนทรพจน ปาฐกถา บทสัมภาษณ ภาพยนตร เทปโทรทัศน รายการวิทยุและ
โทรทัศน เชน ขาว การสนทนาปญหาตางๆ ฯลฯ

สวอฟฟาร  (Swaffar 1985 : 17-18) ไดแบงเอกสารจริงออกเปน 2 ประเภท คือ
1. เอกสารจริงที่นําเสนอสาระทางวัฒนธรรมภาษาแมตอสมาชิกคนอ่ืนๆ ในกลุม

วัฒนธรรมนั้น
2. เอกสารจริงผลิตข้ึนมาเพื่อใช ส่ือสารในชั้นเรียน หรือเพื่อชี้นําหรือสงผลตอ

พฤติกรรมของนักเรียน ซึ่งอาจเปนวิธีสอนหรือกิจกรรมที่จัดข้ึนในลักษณะที่เกิดข้ึนโดยธรรมชาต ิ
หรือเปนกิจกรรมที่ฝกตามหนาที่ของภาษา รวมไปถึงการจัดเนื้อหารายวิชาที่ผูเรียนจําเปนตอง
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เรียน เชน สังคมวิทยา ประวัติศาสตร หรือรายวิชาอ่ืนๆ ซึ่งเปนการใหขาวสารแกผูเรียนมากกวา
ตองการปรับภาษาใหงายข้ึน

ความสําคัญและประโยชนของเอกสารจริง
เอกสารจริงมีความสําคัญและมีประโยชนตอการเรียนการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร

เปนอยางยิ่ง โดยที่มีผูกลาวไวดังตอไปนี้
สวอฟฟาร  (Swaffar 1985 : 18) ไดกลาวถึงความสําคัญและประโยชนของเอกสาร

จริงไวดังนี้
1. ขอความในเอกสารจริงจะเปนขอความที่สมบูรณ เพราะไมมีการปรับเนื้อหา 

(Simplified) ขอความในเอกสารจริงแตละชนิดจะมีวัตถุประสงคตางกันไป ผูสอนจึงมีอิสระในการ
ใชเทคนิคและกลวิธีในการสอน

2. เอกสารจริงมีขอความที่มีลักษณะหลากหลายและมีความเปนธรรมชาต ิ ผูเรียนจึง
สามารถเลือกเร่ืองไดตามความสนใจของตน จึงทําใหแรงจูงใจในการอานสูง นอกจากนี้ ผูอานก็
อาจเลือกขอความที่เหมาะสมสําหรับการอานเพื่อความเพลิดเพลินได

3. ขอความในเอกสารจริงที่ผูเรียนสนใจและมีความคุนเคยจะสรางแรงจูงใจใหผูเรียน
4. ลักษณะของความซ้ําซอน (Redundancy) ที่ปรากฏในเอกสารจริง จะชวยให

ผูเรียนฝกการเดาได
5. ขอความในเอกสารจริงชวยสงเสริมใหผูเรียนไดใชความรูเดิมและชวยพัฒนาความ

สามารถของผูเรียนใหสูงข้ึน
6. เอกสารจริงชวยใหผูเรียนไดเรียนรูวัฒนธรรมของเจาของภาษา
ทรงพร อิสโรวุธกุล (2529 : 89) ไดกลาวถึงขอดีของการนําเอาเอกสารจริงมาใชในการ

เรียนการสอนภาษา คือ
1. ตําราที่ใชในการสอนภาษาอังกฤษ โดยทั่วไปมักเลือกใชภาษาที่ทําใหงาย 

(Simplified) แลว การทําใหงายนี้กลับมีขอเสีย กลาวคือในชีวิตจริง คนเรามักพูดหรือเขียนซ้ํา
ความหมายเดิม อางถึงส่ิงที่กลาวมาแลว วนกลับไปที่เดิม หรือมักมีเคร่ืองบงบอก (Indicators/
markers) ตางๆ การเอาขอเขียนนั้นมาทําใหงายดวยเจตนาที่ดีกลับทําใหขอความนั้นยากแกการ
เขาใจ เพราะผูเรียนนั้นขาดเคร่ืองชวยในการเดาความหมาย

2. การฝกใหผูเรียนคุนเคยกับบทอานที่พบในชีวิตจริง (Authentic texts) เสียแตเนิ่นๆ 
กลับมีผลดี และไมใชเร่ืองที่ยากเกินไป ทั้งนี้เพราะความยากงายที่ผูเรียนจะพบเวลาอานนั้น
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มักข้ึนกับลักษณะและกิจกรรมการอานเสียเปนสวนใหญ ถากิจกรรมนั้นไมไดยากเกินไปอยูในวิสัย
ที่ผูเรียนพอจะทําได เชน อาศัยเฉพาะความเขาใจกวางๆ เกี่ยวกับเร่ืองมาทํากิจกรรม ดังนั้น ครูจึง
ควรเลือก “จัดทํากิจกรรม” ใหเหมาะสมกับผูเรียนมากกวาที่จะเลือก “ดัดแปลง” ภาษาในบทอาน

และสาวิตรี วุฒิคาโร  (2530 : 39) กลาวถึงประโยชนของการใชขอความจากเอกสาร
จริง ดังนี้

1. ความสมบูรณและลักษณะขอความจากเอกสารจริงมิไดจํากัดทั้งผูเรียน และ
ผูสอนในดานเทคนิค และกลวิธีการเรียนการสอน ทําใหผูเรียนและผูสอนมีอิสระในการเรียนการ
สอน

2. เปดโอกาสใหผูเรียนไดพบกับความหลากหลาย และความเปนธรรมชาติของ
ขอความ ผูเรียนมีโอกาสเลือกเร่ืองตามความสนใจทําใหมีแรงจูงใจในการเรียนสูงข้ึน

3. เหมาะสําหรับการอานเพื่อความสนุกสนาน หรืออานนอกเวลา เนื่องจากผูอานได
เลือกเร่ืองตามความสนใจ

4. ขอความจากเอกสารจริงมีลักษณะของการกลาวย้ํา ซึ่งจะชวยในการฝกเดาความ
หมายได

5. ขอความจากเอกสารจริง ชวยเสริมใหผูเรียนใชความรูเดิมในการเดาความหมาย
6. ขอความจากเอกสารจริงที่ผูเรียนคุนเคยและสนใจ จะชวยในดานความทรงจําของ

ผูเรียน ทําใหจําไดดีข้ึน
7. ผูเรียนไดประสบการณทางดานวัฒนธรรม เชน วัฒนธรรมในการส่ังอาหารตาม

ภัตตาคาร วัฒนธรรมในการทักทาย เปนตน
ยุค-ชุน ลี (Yuk-Chun Lee  1995 : 324) กลาววา เอกสารจริงนาสนใจกวาตําราเรียน

เพราะเนื้อหามีความทันสมัยและเกี่ยวของกับกิจกรรมในชีวิตประจําวัน แตภาษาที่ใชอยูอาจอยูใน
ระดับที่ยากเพราะไมมีการปรับเปล่ียนทั้งดานโครงสรางทางภาษาและคําศัพท ซึ่งตรงกับความคิด
ของเบคอน และฟนนแมน (Bacon and Finneman 1990, quoted in Yuk-Chun Lee  1995 : 
324) กลาววา เอกสารจริงชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสพัฒนาทั้งดานสมรรถวิสัยในการส่ือสาร และ
ตระหนักถึงการสรางภาษา ซึ่งจะทําใหผูเรียนใชลีลาภาษาไดอยางเหมาะสมในบริบทการส่ือสารที่
แตกตางกัน

เดวิทท และคณะ (Devitt et al. 1994 : 45-46) ไดแสดงความคิดเห็นในการนําเอกสาร
จริงมาใชในการเรียนการสอนวา เอกสารจริงถือเปนกุญแจสําคัญในการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร 
สรุปได 3 ประการ ดังนี้
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1. เพราะเปนเอกสารที่ผลิตข้ึนมามีวัตถุประสงคเพื่อใชในการส่ือสาร เนื้อหามีความ
นาสนใจกวาตําราที่ผลิตข้ึนมา และยังแสดงใหเห็นถึงรูปแบบภาษาเปาหมายที่แทจริง นอกจากนี้ 
เอกสารจริงยังดึงดูดความสนใจไดมากกวาหนังสือแบบเรียน

2. เอกสารจริงมีโครงสรางภาษาระดับพื้นผิว ทําใหผูเรียนไมสับสนดานรูปแบบของ
ภาษา เพราะมีเนื้อหาที่เปนลักษณะสงเสริมการเรียนรูมากกวาหนังสือแบบเรียน รูปแบบของภาษา
ไมซับซอน

3. ภาษาที่ใชในเอกสารจริงเปนภาษาระดับพื้นฐานที่ใชกันทั่วไป ผูเรียนจะเรียนรูได
เร็วเพราะเปนการเรียนรูที่เปนธรรมชาติ ยิ่งใหเอกสารจริงแกผูเรียนมากเทาใด ก็จะเปนการให
โอกาสแกผูเรียนในการสรางสรรคภาษามากข้ึนเทานั้นเพราะการเรียนรูเกิดข้ึนไดโดยสามัญสํานึก

นอกจากนี้วิลเลียมส (Williams 1993 : 25) เสนอแนะวา การนําเอกสารจริงมาใชใน
การเรียนการสอน เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนมีประสบการณการใชภาษาที่ใชกันจริงๆ และชวย
ใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการอาน เพราะเมื่ออยูในสถานการณนอกหองเรียนไปแลว ผูเรียน
ก็ตองเผชิญกับภาษาที่ใชอยูจริง

สรุปไดวาการนําเนื้อหาที่พบในชีวิตประจําวันมาใชในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในการสอนอานนั้น เปนการใหประสบการณในชีวิตจริงแกผูเรียนอันจะนําไปสู
เปาหมายที่แทจริงของการสอนภาษาตามแนวการสอนเพื่อการส่ือสาร เพราะชวยใหผูเรียนเขาใจ
ภาษาและวัฒนธรรมยิ่งข้ึน นอกจากนี้เนื้อหาที่พบในชีวิตประจําวันยังเปนส่ิงชวยกระตุนและจูงใจ
ใหผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรูภาษาตลอดจนจําบทเรียนไดดี

เกณฑการเลือกใชเอกสารจริงในการเรียนการสอน
การเลือกส่ือการสอนหรือบทเรียนนับเปนข้ันตอนที่สําคัญที่สุด เพราะครูจะตองหา

บทเรียนในกรอบเนื้อหาที่คาดวาผูเรียนสนใจ ทั้งจะตองฝกใหผูเรียนพัฒนาทักษะการคิดในระดับ
สูง เชน สามารถตีความสังเคราะหขอมูลหรือแยกประเด็นที่เปนความเห็นจากขอเท็จจริง สามารถ
เห็นภาพตามคําบรรยายและระบุความเปนเหตุเปนผลโดยใชโครงสรางทางภาษา

ในการเลือกเอกสารจริงที่จะใชสอน อาจใชแนวดังตอไปนี้ (Brinton, Snow, and 
Wesche 1997, อางถึงใน จันทรา ตันติพงศนุรักษ  2541 : 47-48)

1. เนื้อหาของบทเรียนเปนเร่ืองจริง (Content Authenticity) ทันสมัย มีขอมูลมากพอ
ที่จะใหผูเรียนฝกทักษะการอาน เขียน และฟง
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2. งานหรือกิจกรรมสอดคลองกับสถานการณจริง (Task Authenticity) เหมาะสมกับ
เนื้อหาวิชา กิจกรรมเปดโอกาสใหนักเรียนพัฒนาความคิดเชิงวิพากษวิจารณ

3. บทเรียนนาสนใจ (Interest Level) เนื้อหาดึงดูดความสนใจของนักเรียน
4. บทเรียนยากงายเหมาะกับระดับของผูเรียน (Difficulty Level) บทเรียนใหขอมูล

พอเพียงและมีความยาวพอเหมาะ
5. เนื้อหาเขาใจได (Accessibility) ผูเรียนจําเปนตองมีความรูพื้นฐานกอนอาน

บทเรียนนี้ และสามารถเขาใจประเด็นทางวัฒนธรรม การเรียบเรียงเนื้อหา ตลอดจนสํานวนภาษา
เหมาะสม
 6. บทเรียนหาไดงาย (Availability) ครูสามารถหาบทเรียนไดในทองถิ่นของตน

7. รูปแบบของบทเรียน (Packaging) นาสนใจ การจัดหนา ตัวพิมพ ภาพ สีสัน ชวย
ใหนักเรียนเขาใจขอความไดงายข้ึน

8. บทเรียนยืดหยุนได (Flexibility) บทเรียนเหมาะที่จะใชสอนแบบทักษสัมพันธ เปด
โอกาสใหผูเรียนไดทํากิจกรรมที่หลากหลาย และเอ้ือตอผูเรียนที่มีวิธีการเรียนรูตางกัน

9. แหลงเนื้อหา (Source) บทเรียนมาจากแหลงเนื้อหาและมีรูปแบบที่หลากหลาย
 10. สวนประกอบบทเรียน (Textual Aids) เชน คําอธิบายศัพท คําถามใหคนควาเพิ่ม
เติม หรือดัชนีคําซึ่งชวยใหผูเรียนเขาใจและจําเนื้อหาที่เรียนได

11. ส่ือการสอนเสริม (Supporting Materials)  อาจมีคูมือครู เฉลยคําตอบหรือ
แบบฝกหัดเสริม

รังสรรค ดวงสรอยทอง (ม.ป.ป. : 3) กลาววา การคัดเลือกเอกสารจริง อาจพิจารณาได
ดังนี้

1. เอกสารจริงที่นํามาใชควรตรงตามและสอดคลองกับวัตถุประสงค หรือจุดมุงหมาย
ของรายวิชานั้นๆ

2.  เนื้อหาควรกวางขวางสมบูรณครบถวนตามลักษณะของวิชาและคําอธิบาย
รายวิชา ผูสอนควรยึดหลักวา ผูเรียนควรรูอะไร มากกวาผูสอนรูอะไร

3. เอกสารจริงที่นํามาใชควรมีความถูกตอง โดยเฉพาะเนื้อหาที่เปนขอมูล หรือ
หลักการตางๆ ตองมีการตรวจสอบใหแนนอนกอน ถาเนื้อหาใดยังถกเถียงอยูในข้ันอภิปราย ก็ควร
จะเสนอแนวคิดในเร่ืองนั้นทุกแงมุม ใหผูเรียนมองเห็นหลายๆ ทรรศนะประกอบกัน

4. เอกสารจริงควรมีความทันสมัย มีความคิดใหมๆ ถาเปนความรูเชิงประวัติศาสตรก็
ควรมีคําวิจารณใหมๆ ประกอบ
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สวนอารเฮลลัล  (Ahellal 1990 : 39)  ไดใหขอแนะนําการเลือกเอกสารจริงไวดังนี้
1. เอกสารนั้นควรเปนส่ิงที่นักเรียนไมเคยพบเห็นมากอน และผูเรียนสามารถเรียนรูได

ทันท ีเชน หนังสือแนะนําการเปดบัญชีเงินฝากธนาคารในประเทศอังกฤษ
2.  เลือกบทความที่นาสนใจในหนังสือพิมพ เชน รายงานขาวกีฬา หรือขาวตางๆ ที่

นักเรียนคุนเคย ขาวสารที่นักเรียนมีพื้นความรูเดิมอยูแลวจะชวยใหอานไดเขาใจยิ่งข้ึน
3. การเลือกเอกสารสําหรับผูเร่ิมเรียนอาจมีปญหาดานเนื้อหามีความยากเกินไป ควร

เลือกใชเอกสารที่ไมเนนขอความทางภาษามากนัก เชน รูปภาพ แผนภูมิ หรือภาพประกอบตางๆ ที่
ทําใหเนื้อหามีความชัดเจนยิ่งข้ึน

4. เอกสารไมควรเนนเร่ืองวัฒนธรรมมากเกินไป แตครูผูสอนควรใหรายละเอียด
เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่เกี่ยวของบาง เพื่อประโยชนในการนําไปประยุกตใชในการอานเอกสารจริง
ของผูเรียน

และขอควรพิจารณาในการนําเอกสารจริงไปประกอบการสอน คือ
1. ถาภาระงานจากเอกสารจริงยากเกินไป ควรปรับใหมีความเหมาะสม
2. ทั้งครูและนักเรียนควรมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเร่ืองที่อาน
3. บทความที่มีขอความหรือใหขาวสารขอมูลมาก จะชวยใหผูเรียนไดรับขอมูลที่

เพียงพอ
สาวิตรี  วุฒิคะโร (2530 : 38)  ไดเสนอเกณฑในการเลือกใชเอกสารจริง ดังนี้
1. ขอความที่เลือกมาควรจะตองเหมาะสมกับความตองการ และความสนใจของ

ผูเรียน
2. ผูเรียนอาจจะชวยกันเลือกบทอานหลายๆ ประเภท แลวผูสอนและผูเรียนทั้งชั้น

ชวยกันเลือกวาจะใชบทอานใด โดยพิจารณาความตองการและความสนใจของผูเรียน ความ
เหมาะสมกับระดับความรูของผูเรียน และจุดประสงคของบทเรียน เปนตน หรือผูสอนอาจจะหา
บทอานมาหลายๆ บท แลวใหผูเรียนเลือกใหเหมาะสมโดยพิจารณาดังองคประกอบขางตน

3. เพื่อความสะดวกในการเลือกขอความจากเอกสารจริงมาใชเปนบทเรียน ควรแบง
ประเภทของขอความตามประเภทของทักษะ ความส้ันยาว ศัพท เปนตน โดยยึดจุดประสงคการ
เรียนรูของผูเรียนเปนหลัก และจุดประสงคการเรียนรูจะชวยจํากัดขอบเขตการเลือกใหแคบลงดวย

4.  ควรเปนเร่ืองที่ผูเรียนมีความคุนเคยอยูบาง เพราะจะทําใหผูเรียนเขาใจเร่ืองนั้นได
เร็ว และเพิ่มความสามารถของผูเรียนในการคาดคะเนหรือเดาเร่ืองได
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5. ขอความที่เลือกมาควรมีความเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ทํามาแลวในชั้นเรียนหรือที่
กําลังจะทํา

ยุค-ชุน ลี  (Yuk-Chun Lee  1995 : 326)  ไดใหคําแนะนําในการเลือกเอกสารจริง โดย
พิจารณาดังนี้

1. เปนเอกสารที่ใชในการส่ือสารไดจริงหรือไม
2. มีสถานการณหรือไม
3. เนื้อหาตรงกับประสบการณ และความตองการของผูเรียนในการนําไปใชส่ือสารใน

อนาคตไดหรือไม
จากนั้นก็พิจารณาถึงความเหมาะสมของจุดประสงครายวิชา โดยพิจารณาดังนี้
1. มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาที่ตองการให

ผูเรียนฝกหรือไม
2. เนื้อหามีใจความส้ันหรือยาวเกินไปหรือไม
3. เปนเอกสารเพื่อใหฝกปฏิบัติ ทําความเขาใจ หรือเพื่อการผลิตภาษา
4. ลีลาภาษารูปแบบของภาษาสัมพันธกับจุดประสงครายวิชาหรือไม

เมื่อเลือกเอกสารไดแลวก็มาพิจารณาวา
4.1 เอกสารเหมาะสมกับวิธีการสอนที่เลือกหรือไม
4.2 เอกสารเหมาะสมกับภาระงานหรือกิจกรรมที่สรางข้ึนหรือไม

สตอลเลอร (Stoller  1994 : 2-3)  ไดกลาวถึงเกณฑการคัดเลือกเอกสารจริงไวดังนี้
1. เลือกเนื้อหาที่นาสนใจเหมาะสมกับวัย โดยพิจารณาวาหลังจากที่เรียนแลวผูเรียน

สามารถนําไปใชเปนประโยชนไดหรือไม
2. ผูเรียนควรจะพอมีความรูเดิม (Background knowledge) เกี่ยวกับเนื้อเร่ืองนั้น

มากอน ถาไมมีความรูเดิมมากอน ควรที่จําเปนตองสอนคําศัพทเพิ่มเติม
3. คํานึงถึงส่ือที่นํามาใชสอนวา ผูเรียนจะใชกลวิธีอะไรในการเรียนรูและทําความ

เขาใจ
4. เอกสารจริงที่นํามาใชสอนนั้นตองตรงตามจุดประสงคที่ตั้งไว
5. เอกสารจริงที่นํามาใชนั้นตองเหมาะสมกับเวลาและตัวผูเรียนดวย
นอกจากนี้เดอรมิทเทสเคอร  (Dumitrescu 2000 : 21) กลาววาการที่ผูสอนจะเลือก

เอกสารจริงมาสอน ควรที่จะคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้
1. ดูภาษาและโครงสรางของเนื้อหาวาเหมาะสมกับผูเรียนในระดับไหน
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2. เอกสารจริงที่นํามาใชในการเรียนการสอนนั้นเกี่ยวของกับเร่ืองที่เรียนหรือไม
3. คํานึงถึงรูปแบบภาษาและวัฒนธรรมของผูเรียนวามีพื้นภูมิความรูเกี่ยวกับเร่ืองที่

เรียนหรือไม

แนวทางการใชเอกสารจริงสําหรับการเรียนการสอนภาษา
เอกสารจริงเพียงอยางเดียวไมเปนการเพียงพอสําหรับการสอนภาษา เนื่องจากเอกสาร

จริงมีวัตถุประสงคเพื่อการใชส่ือความหมายในชีวิตจริง พาพร พึ่งศักดิ์ (2534 : 52)  สรุปวาการที่
ครูนําเอกสารจริงมาใชในการเรียนการสอน ครูจะตองสรางสถานการณใหผู เ รียนไดรับ
ประสบการณจากเอกสารจริงเหมือนหรือคลายคลึงกับสถานการณในชีวิตจริง ดวยเหตุนี้กิจกรรม 
การสอนภาษาจึงมีความสําคัญเชนเดียวกับเอกสารจริง เพราะการเรียนรูอยางเปนธรรมชาติจะ
ชวยสรางแรงจูงใจใหผูเรียนอยากเรียนรู และนอกจากนี้แลวกิจกรรมเพื่อพัฒนาขบวนการหา
ความหมายจากเอกสารจริงก็เปนส่ิงสําคัญเชนกัน  กลาวโดยสรุป ส่ิงที่ผูสอนจะตองตระหนักคือ

1. จะนําเอกสารจริงมาจากไหน
2. จะทําอยางไรกับเอกสารจริงนั้น
เฮนส (Haines 1995 : 62-64) ไดใหแนวคิดและความเหมาะสมในการนําเอกสารจริง

ไปใชในการเรียนการสอนวา
1. รูปแบบเอกสารจริงเปนที่ดึงดูดแกผูเรียน เชน บทความจากนิตยสาร เพลงยอด

นิยม จึงทําใหผูเรียนชอบ
2. เอกสารจริงชวยใหผูเรียนพัฒนากลวิธีทั้งการอานและการฟง เพราะเปนการชวย

ใหผูเรียนไดมีโอกาสอานหรือฟง แลวจับใจความสําคัญ
และเฮนสยังใหแนวคิดเพิ่มเติมที่ควรนําไปพิจารณาในการเลือกเอกสารจริง คือ
1. เนื้อหาของเอกสารจริงอาจมีความยาวเกินไป
2. เอกสารจริงบางชนิดไมอยูในระดับความสนใจของผูเรียน
3. ภาษาที่ใชอาจขัดแยงกับกฎเกณฑหรือรูปแบบภาษาที่ครูสอนในชั้นเรียน
4. เอกสารจริงลาสมัยเร็ว
สาวิตรี วุฒิคะโร (2530 : 38) ไดกลาวถึงการนําเอกสารจริงมาใชในการสอนภาษาไว

ดังตอไปนี้
1. บทบาทของผูสอนควรเปนเพียงผูจัดประสบการณใหกับผูเรียน ผูสอนจึงเปนเพียง

ผูชี้แนะเทานั้น ผูเรียนจะเก็บใจความสําคัญของเร่ืองเอง ผูสอนไมจําเปนตองอธิบายศัพทใหทุกคํา
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2. ผูสอนควรจัดใหมีกิจกรรมหลายๆ กิจกรรม ที่เนนการส่ือสาร หลังจากที่ผูเรียนได
อานหรือฟงเร่ืองที่เปนขอความจริง

3. อาจใชเปนบทเรียนเสริมบทเรียนที่เรียนมาแลว
นักการศึกษาบางทาน เชน เกรลเลท (Grellet 1982 : 7) ก็ไดเสนอแนวคิดไววา การนํา

บทความหรือขอความมาใชในการสอนไมควรดัดแปลงหรือทําใหงายลง เพราะการแกไขหรือ
ดัดแปลงขอความนั้นทําใหเกิดผลตรงกันขาม คือ กลับทําใหบทความนั้นอานเขาใจยากข้ึน 
เนื่องจากบทความที่ถูกดัดแปลงแกไขแลวมักจะขาดระบบการใชคํานามหรือคําสรรพนามแทนส่ิงที่
กลาวแลว หรือจะกลาวถึงตอไป (system of reference) ขาดการพูดซ้ํา ไมมีคําที่ใชเชื่อมความ
หมายของคําพูดหรือประโยคและขาดการย้ําของเนื้อความ (redundency) ซึ่งส่ิงเหลานี้เปน
ลักษณะของบทความที่ผูเรียนจะไดพบในชีวิตจริง และชวยผูเรียนใหอานบทความไดเขาใจงาย
ยิ่งข้ึน

ความคิดดังกลาวสอดคลองกับการเสนอแนะการใชเอกสารจริงของ Gandlin (1985 : 
53) สรุปความได คือ

1. ควรมีการมอบหมายงานและแบบฝกหัดจากเอกสารจริงใหผูเรียนฝกทําซึ่งเปนการ
ใหโอกาสผูเรียนไดฝกใชภาษาในการส่ือสารไดมากข้ึน

2. ควรมีการนําขอความที่เปนของจริง ซึ่งไมมีการดัดแปลงหรือเปล่ียนแปลงสํานวน
ภาษาแตอยางใด โดยใหผูเรียนฟงหรืออานตามที่ปรากฏข้ึนหรือผานส่ือชนิดนั้นโดยเฉพาะ เชน 
ขอความที่แพรภาพออกอากาศทางโทรทัศน ไดแก การสัมภาษณ รายงานขาว การสนทนา
เกี่ยวกับปญหาตางๆ รายงานตางๆ เปนตน ควรมีการบันทึกเทปโทรทัศนเอาไว แลวนํามาฉายให
ผูเรียนชมผานจอโทรทัศน ทําใหดูเหมือนวาผูเรียนกําลังนั่งชมรายการโทรทัศนจริงๆ

3.  รายการวิทย ุ ไมวาจะเปนรายการสดหรือบันทึกเสียงไว อาจนําสําเนาหรือตนฉบับ
ของบทรายการวิทยุมาตีพิมพเพื่อใชในการเรียนการสอน

4.  การใชภาพยนตและเทปโทรทัศน หรือวิดิโอเทปในการเรียนการสอนภาษา จะชวย
ใหผูเรียนไดเรียนรูการใชภาษาในการส่ือสารในแตละสถานการณจากภาพยนตหรือวิดิโอเทปใน
หองเรียน

5.  เคร่ืองบันทึกเสียง หรือเคร่ืองเลนเทป ในการเรียนการสอนภาษาทําหนาที่คลาย
ภาพยนตรและวิดิโอเทป คือ ทําใหผูเรียนไดเรียนรูการส่ือสารในบทบาทตางๆ แมจะไมมีภาพ
ปรากฏใหเห็นก็ตาม
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สรุป เอกสารจริงมีอยูมากมาย หางาย และเปนประโยชนตอการเรียนการสอนอยาง
มาก แตในการเลือกเนื้อหาควรใหตรงกับความสามารถ สัมพันธกับจุดมุงหมายในการเรียนรูและ
จุดประสงคของรายวิชา เนื้อหาที่นํามาสรางเปนแบบฝกเพื่อใชในการเรียนการสอนนั้น ผูวิจัยจะไม
ปรับหรือดัดแปลงขอความในเอกสาร แตจะคํานึงถึงความเหมาะสมและระดับความยากงายของ
เนื้อหา และเนื้อหาที่นํามาสรางแบบฝกนั้น เปนเนื้อหาที่คัดเลือกมาจากวารสารหรือส่ิงพิมพ 
ภายในและภายนอกประเทศ

การสรางแบบฝก

การสรางแบบฝก หรือการออกแบบการสอน ไดเร่ิมจัดทําเปนระบบทางการสอน เพื่อ
ใชในการพัฒนาดานการฝกอบรมใหแกทหารในชวงหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 ซึ่งเกิดจากแนวความ
คิดที่วา การเรียนรูไมใชพฤติกรรมที่เกิดข้ึนโดยบังเอิญแตควรจะไดรับการพัฒนาตามกระบวนการ
ที่เปนที่ยอมรับ และสามารถวัดผลไดดวย (Seels and Glasgow 1990 : 3)

ในทรรศนะของ ราวนทรี (Rowntree 1992 : 19)  ไดใหความหมายของการสรางแบบ
ฝกการสอนวา เปนแบบฝกที่เลือกมาและดัดแปลงใหเหมาะสมกับจุดประสงครายวิชาและออก
แบบมาเพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูจากส่ือตางๆ ไดมากที่สุด

ริชชี (Ritchey 1986, quoted in Seels and Glasgow 1990 : 4) ไดใหความหมายไว
วา การสรางแบบฝกการสอนถือเปนศาสตรในการสรางสรรครายละเอียดปลีกยอยตางๆ ของ
โครงการสอนที่กําหนดข้ึน เพื่อใชในการพัฒนา และประเมินผลตามสถานการณที่ตองการ ซึ่งทํา
ใหการเรียนการสอนในแตละหนวยของแตละวิชางายข้ึน

แชรมม  (Scharamm,  อางถึงใน วารินทร รัศมีพรหม 2531 :173)  ไดกลาวถึงแบบฝก
การสอนวาควรมีเกณฑดังนี้

1. จัดเนื้อหาของส่ิงเราใหเปนลําดับ
2. ใหผูเรียนตอบสนองในแนวทางที่จัดไว
3. การตอบสนองของผูเรียนนั้นมีการเสริมแรงในทันที จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่

เรียกวา ความรูที่ไดจากคําตอบ
4. ใหผูเรียนไดเรียนเพิ่มข้ึนทีละนอยเปนข้ันๆ ที่เรียกวา ข้ันเล็กๆ
5. การใหผูเรียนเรียนเปนข้ันนอยๆ จะทําใหความผิดพลาดมีนอย
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6. จากส่ิงที่ผูเรียนตอบสนองไดถูก จะทําใหผูเรียนตอบสนองไดถูกตองมากข้ึน เปน
การนําไปสูความสําเร็จตามความมุงหมาย

หลักการและขั้นตอนในการสรางแบบฝก
ในการสรางแบบฝกการอาน ควรคํานึงถึงจิตวิทยาในการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู

ของผูเรียน และเปนการกระตุนใหผูเรียนสนใจในการทําแบบฝก ดังที่ พรรณ ี ชูทัย (2522) เสนอ
หลักการของทฤษฎีการเรียนรูทางจิตวิทยาไว คือ

1. ความตอเนื่อง (continuity) การใชส่ิงเราและการตอบสนองเกิดข้ึนในเวลาใกล
เคียงกัน จะสรางความพอใจใหแกผูเรียน ผูวิจัยจึงใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมตอเนื่องหลังจากการ
อาน โดยใหทําแบบฝกหัด ตอบคําถามเกี่ยวกับเนื้อเร่ือง

2. การฝกหัด (practice) การใหผูเรียนไดกระทํากิจกรรมซ้ําๆ เพื่อชวยสรางความรู 
ความเขาใจที่แมนยํา การอานเปนวิชาทักษะ จึงตองมีการฝกฝนอยูบอยๆ การฝกแลวหยุดพัก
เล็กนอยดีกวาการฝกที่ตอเนื่องกันโดยไมไดพักเลย

3. การใหผูเรียนทราบผลการทํางานของตน (feedback) การเฉลยคําตอบใหทราบ
เพื่อใหผูเรียนไดทราบผลงานของตนวาตองปรับปรุง แกไข หรือมีความกาวหนาเพียงไร และครูเอง
ก็ไดทราบวาเด็กคนไหนควรจะไดรับความชวยเหลืออยางไร

4. การจูงใจผูเรียน (motivation) โดยการจัดแบบฝกหัดที่ส้ันและงาย เรียงจากงายไป
หายาก และจากส้ันไปยาว เร่ืองที่นํามาฝกควรมีหลายรส หลายรูปแบบ เพื่อเราความสนใจของ
นักเรียนใหมากข้ึน

ซีลส และ กลาสโกว  (Seels and Glasgow  1990 : 4) ไดเสนอแนะวา ในการจัด
สถานการณทางการสอน สามารถกําหนดขอบเขตเนื้อหาหลักสูตรจากหนวยการเรียนระดับเล็กสู
ระดับใหญ และในการออกแบบการสอนควรคํานึงถึงสวนประกอบที่สําคัญ ดังนี้ คือ

1. เนื้อหาที่คัดเลือกมาตองอิงจุดประสงครายวิชา
2. กลวิธีที่ใชในการสอนตองอิงทฤษฎีและผลงานทางการวิจัยที่ไดมีผูทําไว
3. การวัดผลตองอิงพฤติกรรมการเรียนรู
4. รูจักนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อใหแบบฝกมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุมคา
สําหรับรูปแบบของแบบฝกทางการสอนของ ซีลล และ กลาสโกว นั้น ประกอบดวย

สวนประกอบดังตอไปนี้ คือ
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1. วิเคราะหปญหา กําหนดปญหาการสอน โดยรวบรวมปญหาจาการประเมินความ
ตองการของผูเรียน

2. วิเคราะหภาระงาน โดยรวบรวมขอมูลจากทักษะตางๆ รวมไปถึงพฤติกรรมทาง
การเรียน และทัศนคติ จากนั้นจึงวิเคราะหวิธีการสอนเพื่อกําหนดวิธีที่ตองการ

3. เขียนจุดประสงคเชิงพฤติกรรม และกําหนดเกณฑการทดสอบเพื่อใหสัมพันธกับ
จุดประสงค

4.  กําหนดกลวิธีการสอนหรือสวนประกอบของการสอน เชน ข้ันนํา เสนอเนื้อหา หรือ
ข้ันการฝกปฏิบัติ

5. เลือกรูปแบบการสอนและส่ือที่จะนํามาสรางเปนแบบฝก
6. วางแผนผลิต พัฒนาส่ือ ตรวจสอบข้ันตอนในการพัฒนาส่ือเพื่อใหสอดคลองกับ

โครงการสอน
7. วางแผน และกําหนดกลวิธีที่จะใชในการประเมินผลข้ันปฏิบัติการ (Formative 

Evaluation) รวบรวมขอมูลในข้ันการวัดการเรียนรูรายจุดประสงค เพื่อนําไปพิจารณาปรับปรุงหรือ
อาจมีการทดสอบใหม

8. วางแผนข้ันตอนในการใชเคร่ืองมือ
9. ดําเนินการประเมินผลข้ันสรุป  (Summative Evaluation)
10. นําแบบฝกที่ผลิตออกเผยแพร
นอกจากนี้ริชารดส  และ รอดเจอรส (Richards and Rodgers  1991 : 20) ไดให

ความเห็นวา ในการสรางแบบฝกการสอนนั้น ถือเปนระดับของการวิเคราะหรูปแบบทางการสอน 
ซึ่งจะตองคํานึงถึงส่ิงตอไปนี้ คือ

1. วัตถุประสงคของการสอน
2. ทําอยางไรจึงจะเลือกเนื้อหาที่จะนํามาใชสอน และการจัดเตรียมรูปแบบการสอน

ใหสอดคลองกับหลักสูตร
3. ลักษณะของภาระงานและกิจกรรมการสอนสอดคลองกับรูปแบบการสอนหรือไม
4. คํานึงถึงบทบาทของผูเรียน
5. บทบาทของครู
6. บทบาทของส่ือการสอน
ในทรรศนะของราวนทรี (Rowntree 1992 : 16)  ไดกําหนดข้ันตอนการสรางแบบฝก

การสอนไวดังนี้
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1. กําหนดจุดมุงหมายและจุดประสงคของส่ือที่จะสราง
2. ระบุทักษะ ความรู และความคาดหวังที่ผูเรียนควรมีกอนที่จะเร่ิมตนสรางส่ือ
3. สรางขอปฏิบัติใหผูเรียนปฏิบัติไดจริง
4. เลือกเนื้อหารายวิชาของส่ือที่จะสรางและตัดสินใจวาควรจะเรียงลําดับเนื้อหา

อยางไร เพื่อชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
5. เลือกส่ือการสอนที่เหมาะสมและตัดสินใจวาจะผสมผสานส่ืออยางไรใหเกิด

ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
6.  ใชแบบทดสอบหรือสถานการณในการประเมินผล ซึ่งจะเปนตัวบงชี้อยางยุติธรรม

วาผูเรียนไดพัฒนาสมรรถวิสัยของตนไดมากนอยแคไหน
7. ประเมินส่ือโดยการวิเคราะหและโดยการทดลองกับผูเรียน
8. ปรับปรุงส่ือและระบบที่ใชใหสอดคลองกับการประเมินผล

ลักษณะของภาระงานท่ีใชเปนแบบฝกทางภาษา
ลักษณะของภาระงานที่ใชเปนแบบฝกทางภาษานั้น ไดมีนักการศึกษาหลายทานได

กลาวถึงดังนี้
สตรีเวนส  (Strevens 1997 : 36)  กลาววา แบบฝกทั่วไปควรมีลักษณะดังนี้
1. ถูกและหางาย สามารถใชไดทั้งผูเรียนและผูสอน
2. สอดคลองกับความตองการและเหมาะสมกับอายุหรือวัยของผูเรียน
3. นาสนใจและอยูในความสนใจของผูเรียน
4. ชวยสงเสริมใหผูเรียนรูวาตนเองมีความกาวหนาทางการเรียนข้ึน
ในทรรศนะของนิวแนน (Nunan 1995 : 84-85) ไดกําหนดไววาส่ือการสอนประกอบ

ดวยขอมูลทางภาษา (input) การเนนเนื้อหา (content focus) การเนนภาษา (language focus) 
และภาระงาน (task) โดยไดใหรายละเอียดแตละองคประกอบไวดังนี้

1. ขอมูลทางภาษา คือส่ิงที่ใหโอกาสผูเรียนไดใชความรูดานเนื้อหาและทักษะของ
ภาษาเพื่อที่จะนําไปสูกิจกรรมการใชภาษาเพื่อการส่ือสาร โฮเวอร  (Hover : 1986, quoted in 
Nunan 1995 : 53)

2.  การเนนเนื้อหา คือ การนําเสนอคําศัพท ไวยากรณ แบบฝก ซึ่งนําไปสูการส่ือความ
หมาย เนื้อหาอาจอยูในรูปของลายลักษณอักษร (linguistic context) ของลายลักษณอักษร (non-
linguistic context)  เชน ภาพถาย ภาพวาด
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3.  การเนนภาษา คือการนําเสนอกฎเกณฑทางไวยากรณที่ปรากฏในเนื้อหา โดยเนน
การใหนักเรียนไดเรียนรูกฎเกณฑ ไวยากรณ เพื่อนํามาประยุกตใชไดโดยไมตองทองจํา

4.  ภาระงาน เปนกิจกรรมที่เกิดจากขอมูลทางภาษาภาระงานเปนสวนที่สําคัญที่สุด
ในแนวการสอนเพื่อการส่ือสาร และไดใหความหมายไววา ภาระงาน หมายถึง งานแตละชิ้นใน
ชั้นเรียนที่ทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจและสามารถปฏิบัติได เปนการผลิตภาษาโดยใชภาษา
เปาหมาย โดยมุงความสนใจไปยังความหมายมากกวารูปแบบ ภาระงานตองประกอบดวยขอมูล
ทางภาษา กิจกรรม วัตถุประสงค บทบาทของครู บทบาทของผูเรียน และฉาก ดังแผนภูมิตอไปนี้

วัตถุประสงค  (goal) บทบาทของครู (teacher role)

ขอมูลทางภาษา (input) ภาระงาน บทบาทของผูเรียน (student role)
    (task)

กิจกรรม  (activity) สถานการณ  (setting)

แผนภูมิที่ 1 องคประกอบของภาระงาน

ไซเบอรสไตน  (Siberstein 1994 : 111) ไดเสนอแนะการสรางและพัฒนาส่ือการสอน
สรุปไดดังนี้

1. กิจกรรมการอานควรมีลักษณะเปนจริง สอดคลองกับความสามารถและวัตถุ
ประสงคของผูเรียน และเปนลักษณะที่ผูเรียนจะนําไปใชในการอานจริงๆ

2. เนื้อหา หรือขอความที่นํามาใหอานควรเปนเอกสารจริง
3. เนื้อหาที่ใหอานจะเปนส่ิงที่บอกวาตองทําอะไรบาง
4. วิธีการอานเหมาะสมกับการอานแบบทักษะสัมพันธ
5. อธิบายใหเขาใจกอนที่จะใหผูเรียนลงมือทํา
หวอง (Wong 1995 : 322) ใหขอเสนอแนะในการสรางภาระงานจากเอกสารจริงดังนี้
1. ควรพิจารณาความเหมาะสมและความสามารถของนักเรียน
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2. ภาระงานจะประสบผลสําเร็จหรือไมข้ึนอยูกับวุฒิภาวะทางอารมณ และความ
ตองการของนักเรียน ฉะนั้นควรใหผูเรียนมีเวลาในการอภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น รวมทั้ง
การทํางานรวมกันในกลุมเล็ก

3.  แบบฝกหัดที่ใหทําควรเหมาะสมกับระดับความสามารถ เชน เด็กที่เรียนชาควรได
รับความชวยเหลือ

นอกจากนี้ยุค-ชุน ลี (Yuk-Chun Lee 1995 : 323) ไดเสนอแนะวิธีการสรางภาระงาน
จากเอกสารจริงไวดังนี้

1. การส่ือสารในชีวิตจริงจะใชมากกวาหนึ่งทักษะ ดังนั้นเพื่อใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการส่ือสารในรูปแบบที่แตกตางกัน จึงควรสรางภาระงานแบบทักษะสัมพันธ

2. เนื้อหาที่นํามาสรางภาระงาน ควรเปนเนื้อหาที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกการใช
ภาษาที่เปนธรรมชาติ มีความหมาย และตรงกับที่ผูเรียนตองการ

3. ภาระงานควรมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และชวยพัฒนาความสามารถทางภาษา
ที่ผูสอนตองการใหผูเรียนฝก

4. ภาระงานสัมพันธกับเอกสารจริงที่เลือก
5. ภาระงานที่ใชในข้ันกอนเรียน ระหวางเรียน หรือหลังเรียน ตองคํานึงถึงจุดประสงค

รายวิชาและความตองการของผูเรียน
ดังนั้น ในการสรางภาระงานของแบบฝก ควรคํานึงถึงความสอดคลองกับจุดประสงค

ของหลักสูตร ควรพิจารณาความเหมาะสมและความสามารถของผูเรียน เนื้อหาที่นํามาสรางภาระ
งานควรเปนขอความที่นํามาจากเอกสารจริง ที่มีความนาสนใจ และอยูในความสนใจของผูเรียน 
ภาระงานควรมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และชวยพัฒนาความสามารถทางภาษาที่ผูสอนตองการ
ใหผูเรียนฝก และกิจกรรมควรเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดฝกการใชภาษาและพัฒนาความ
สามารถของผูเรียน

ประโยชนของแบบฝก
ประโยชนของแบบฝกนั้นมีอยูดวยกันหลายประการ ดังเชน  กรีน และ เพทตี้  (Greene 

and Petty 1971 : 49)  กลาวถึงประโยชนของแบบฝกไวดังตอไปนี้
1. ใชเสริมหนังสือแบบเรียนในการเรียนทักษะ
2. เปนส่ือการสอนที่ชวยแบงเบาภาระของครู เพราะเปนแบบฝกที่ไดจัดทําข้ึนอยาง

เปนระบบ
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3. เปนเคร่ืองมือที่ชวยฝกฝนและสงเสริมทักษะการใชภาษาใหดีข้ึน แตทั้งนี้จะตองได
รับการดูแลและเอาใจใสจากครูดวย

4. แบบฝกที่สรางข้ึนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล จะเปนการชวยใหเด็ก
ประสบความสําเร็จตามระดับความสามารถของเขาดวย

5. จะชวยเสริมทักษะใหคงทนอยูนาน
6. เปนเคร่ืองมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากจบบทเรียนแตละคร้ัง
7. แบบฝกที่จัดทําเปนรูปเลมจะอํานวยความสะดวกแกนักเรียนในการเก็บรักษาไว

เพื่อทบทวนดวยตนเองได
8. ชวยใหครูมองเห็นปญหาและขอบกพรองในการสอน ตลอดจนทราบถึงปญหาและ

ขอบกพรองและจุดออนของนักเรียน ชวยใหครูสามารถแกปญหาไดทันทวงที
9. ชวยใหเด็กมีโอกาสฝกทักษะอยางเต็มที่
10. แบบฝกทักษะที่จัดพิมพไวเรียบรอยแลวจะชวยครูประหยัดเวลาและแรงงานใน

การสอน การเตรียมการสอน การสรางแบบฝกทักษะ และชวยใหนักเรียนประหยัดเวลาในการลอก
โจทยแบบฝกหัด

นอกจากนี้ราวนทรี  (Rowntree  1992 : 234) ไดสรุปคุณคาหรือประโยชนของแบบฝก
จากเอกสารจริงไวดังนี้

1. เปนส่ือที่เขาถึงไดงาย มิฉะนั้นผูเรียนบางคนอาจจะไมสามารถเรียนรูในส่ิงที่
ตองการเรียนได

2. มีความยืดหยุน กลาวคือ ถามีเนื้อหาที่ผูเรียนเคยเรียนรูมากอน ผูเรียนก็สามารถ
ขามเนื้อหาในสวนนี้ไปได

3.  บทเรียนประกอบไปดวยส่ือหลายรูปแบบ ซึ่งใหในส่ิงที่ผูเรียนตองการจะเรียน และ
ผูเรียนสามารถประเมินผลความกาวหนาของตนเองได

4.  เอกสารจริงเอ้ือใหผูเรียนเรียนไปทีละกาวตามความสามารถของผูเรียน
5.  เปนส่ือที่ตอบสนองความตองการและความสนใจของผูเรียน
ฉะนั้น แบบฝกจึงเปนส่ือที่ตอบสนองความสนใจของผูเรียน เพราะสรางข้ึนตามระดับ

ความสามารถของผูเรียน และความแตกตางระหวางบุคคล เปนส่ือการสอนที่ชวยแบงเบาภาระครู 
ทําใหครูมองเห็นปญหาและขอบกพรอง และจุดออนของนักเรียน เปนเคร่ืองมือวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนหลังจากจบบทเรียนแตละคร้ัง และชวยสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะใชภาษาไดดีข้ึน
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

งานวิจัยภายในประเทศ
ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยหลายเลมที่เกี่ยวของกับการอานภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับแบบฝก และงานวิจัยที่เกี่ยวกับเอกสารจริง  ซึ่งสามารถสรุปไดดังตอไปนี้
1. งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษโดยใชเอกสารจริง

สุธีรา  เหมตะศิลป (2529) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน
วิชาการอานภาษาอังกฤษโดยการใชเอกสารจริงและหนังสือแบบเรียน โดยศึกษากับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที ่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ในปการศึกษา 
2528 จํานวน 58 คน ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนบทอานจาก
เอกสารจริงสูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนบทอานจากหนังสือแบบเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

งานวิจัยของ อําไพ  บุญรักษ  (2533)  ที่ไดนําหนังสือพิมพภาษาอังกฤษมาสราง
และพัฒนาแบบฝกความเขาใจในการอานจากเอกสารจริง กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 4 ที่กําลังศึกษาในโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
จํานวน 41 คน โดยใหนักเรียนทําแบบฝก จํานวน 10 ชุด ใชเวลาในการสอน 10 คาบ ผลการวิจัย
พบวา แบบฝกที่สรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 82.16/81.71 ในชั้นทดลองกลุมเล็ก และมีประสิทธิภาพ 
81.56/80.07  ในข้ันทดลองภาคสนาม ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว คือ 80/80 และผลสัมฤทธิ์
ทางการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการใชแบบฝกการอานสูงกวากอนใชแบบฝกการอาน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

เกศินี บูรณกิจ (2534) ไดสรางแบบฝกทักษะการอานเพื่อการส่ือสารจากเอกสาร
จริง วัตถุประสงคเพื่อสรางและศึกษาประสิทธิภาพของการใชแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสารที่สรางข้ึนจากเอกสารจริง กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที ่ 4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อ.เมือง จ.จันทบุรี ผลการวิจัยสรุปไดวา คะแนนเฉล่ีย
จากการทําแบบฝกผานเกณฑ (มากกวารอยละ 70)  จํานวน 5 บท และไมผานเกณฑจํานวน 2 บท 
(ต่ํากวารอยละ 70) ผลการทดสอบกอนและหลังเรียนจากการทดสอบรวบยอด แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

งานวิจัยของพาพร พึ่งศักดิ์  (2534) ไดศึกษาความเขาใจและแรงจูงใจของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 5 ที่เรียนการอานภาษาอังกฤษ โดยใชกิจกรรมภาษาจากเอกสารจริง 
โดยทดลองสอนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสามโกวิทยา จังหวัดอางทอง ผลการวิจัย
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พบวาความเขาใจและแรงจูงใจในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการเรียนโดยใชกิจกรรม
ทางภาษาจากเอกสารจริงสูงกวากอนการเรียนโดยใชกิจกรรมภาษาจากเอกสารจริงอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

งานวิจัยของสุวรีย ยอดฉิม (2536)  มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและพัฒนาส่ือการ
สอนอานเพิ่มเติมโดยใชขอมูลทางภาษาจากเอกสารจริง และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถใน
ดานการอานภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 5 กอนและหลังการอานส่ือการสอน
เพิ่มเติม โดยใชขอมูลทางภาษาจากเอกสารจริง ตามจุดประสงคการเรียนรูรายวิชา 10 จุดประสงค 
ใชระยะเวลาในการทดลอง 20 คาบ รวม 10 สัปดาห กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่
5 โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม จํานวน 38 คน ผลการวิจัยพบวา ความ
สามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการเรียนโดยใชขอมูลทางภาษาจากเอกสารจริง
สูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

งานวิจัยของปณพร   สุวรรณไตรย  (2539) นั้นมีวัตถุประสงคเพื่อสรางและหา
ประสิทธิภาพของแบบฝกการอานเพื่อการส่ือสารจากเอกสารจริง กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที ่ 4 โรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร จังหวัดมุกดาหาร จํานวน 35 คน โดยใชแบบฝกการ
อานจํานวน 12 บท ใชเวลาในการทดลอง 24 คาบ รวม 12 สัปดาห ผลการวิจัยพบวา 
ประสิทธิภาพของแบบฝกการอานเพื่อการส่ือสารมีคา 75.31/74.51 และความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการฝกอานโดยใชแบบฝกการอานภาษาอังกฤษสูงกวากอนการฝก
อานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

งานวิจัยของจินตอาภา ผลบุณยรักษ (2544) ไดวิจัยการพัฒนาแบบฝกการอาน
เพื่อการส่ือสารโดยใชเอกสารจริงจากอินเตอรเนต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 5 โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี  วัตถุประสงคของการวิจัยคือ หาประสิทธิภาพของแบบฝกการอาน
เพื่อการศึกษาโดยใชเอกสารจริง และเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอนและ
หลังการเรียนโดยการใชแบบฝก เคร่ืองมือที่ใช คือ แบบฝกการอานเพื่อการส่ือสารโดยการใช
เอกสารจริงจากอินเตอรเนต ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของแบบฝกการอานเพื่อการส่ือสาร
โดยใชเอกสารจริงจากอินเตอรืเนตมีคา 75.11 / 75.57 และความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนหลังการฝกอานโดยการใชแบบฝกสูงกวากอนการฝกอานอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 
0.05
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2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อราม  บุญมาไชย (2532)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจใน

การเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยการใชและไมใชกิจกรรมเพื่อการส่ือสารประกอบการเรียน 
ผลการวิจัยปรากฏวา การสอนโดยใชกิจกรรมเพื่อการส่ือสารประกอบบทเรียนมีผลทําใหผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจในการเรียนวิชาภาษอังกฤษของนักเรียนสูงกวาการสอนโดย
ไมใชกิจกรรมเพื่อการส่ือสารประกอบบทเรียน

งานวิจัยของเทพนคร ทาคง (2537)  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความสามารถ
ในการอานภาษาอังกฤษตามวัตถุประสงคของหลักสูตรรายวิชาทักษะอาน 1 (อ 051) กลุม
ตัวอยางคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดชลบุรี ผลการ
วิจัยพบวามีโรงเรียนขนาดใหญพิเศษเพียงขนาดเดียวที่นักเรียนมีระดับความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษผานเกณฑรอยละ 50  ผลจากการสัมภาษณครูสรุปไดวาครูยังใชการสอนอานแบบ
แปลแทนการสอนอานเพื่อการส่ือสาร

งานวิจัยของสุรดา วาเสนัง (2542) ไดวิจัยการใชสารจากหนังสือพิมพที่ตรงกับ
ความสนใจ พัฒนาการอานจับใจความนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานโคกสี จังหวัด
นครราชสีมา วัตถุประสงคของการวิจัยคือ เปรียบเทียบคะแนนกอนฝก และหลังฝกอานจับใจ
ความของนักเรียน และเปรียบเทียบคะแนนในการจับใจความหลังฝกระหวางนักเรียนหญิง และ
นักเรียนชาย เคร่ืองมือที่ใช คือ แบบทดสอบการอานจับใจความโดยใชสารจากหนังสือพิมพที่ตรง
กับความสนใจที่ผูวิจัยสรางข้ึน ฝกทักษะการอานจับใจความ จํานวน 10 คร้ัง ผลการวิจัยปรากฏ
วา คะแนนในการอานจับใจความกอนฝกและหลังฝกของนักเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.05 และคะแนนในการอานจับใจความหลังฝกของนักเรียนหญิงและนักเรียนชายแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05

และงานวิจัยของศศิวิมล กังล่ี (2544)  ไดวิจัยเร่ือง การพัฒนาแบบฝกทักษะการ
อานเพื่อการส่ือสารจากหนังสือพิมพและนิตยสารภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่
5 โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ สรางและหา
ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานเพื่อการส่ือสารจากหนังสือพิมพและนิตยสารภาษา
อังกฤษ และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารกอนและหลัง
การใชแบบฝกทักษะการอานเคร่ืองมือที่ใชในการทดลองประกอบดวย แบบฝกทักษะการอานเพื่อ
การส่ือสารจากหนังสือพิมพและนิตยสารภาษาอังกฤษจํานวน 10 บท และแบบทดสอบวัดความ
สามารถทางการอานภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลอง รวมทั้งแบบสอบถามความคิดเห็นของ
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นักเรียนที่มีตอแบบฝกทักษะการอาน ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของแบบฝกภาษาอังกฤษ มี
คาเทากับ 75.74 / 75.53  ซึ่งถือวามีประสิทธิภาพด ี และความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนหลังการทําแบบฝกทักษะการอานสูงกวากอนการฝกอานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และนักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝกทักษะการอานในระดับดี

งานวิจัยตางประเทศ
              1. งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษโดยใชเอกสารจริง

คณะกรรมการศึกษาแหงนิวยอรก (New York City Board of Education 1987) 
ไดจัดทําโครงการอานโดยสงเสริมใหใชหนังสือพิมพ ซึ่งถือเปนเอกสารจริงประเภทหนึ่งในการเรียน
การสอนภาษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มคะแนนการอานและเพื่อใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการ
อานของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา 3 แหง คือ แฟรงคลิน ดี รูสเวลท  (Franklin D. 
Roosevelt) โทมัส เจฟเฟอรสัน (Thomas Jefferson)  และสปริงฟลด การเดนส  (Springfield 
Gardens) ผลปรากฏวาคะแนนการอานและเขียนของนักเรียนเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
และจากการวิเคราะห การสัมภาษณ และการทําแบบสอบถาม พบวาครู นักเรียนและผูปกครอง
ชอบโครงการนี้มาก

เบคอนและฟนเนแมน  (Bacon and Finneman 1990 : 459-469) ไดศึกษา
เจตคติ แรงจูงใจและกลวิธีของนักศึกษาภาษาตางประเทศระดับมหาวิทยาลัยในประเทศสเปนกับ
ความรูสึกตอการเรียนภาษาที่ใชขอมูลทางภาษาที่เปนเอกสารจริง ส่ิงสําคัญของการศึกษาในคร้ัง
นี้คือ เพื่อเตรียมส่ือและผูเรียนในการสอนภาษาโดยคํานึงถึงจิตพิสัยเปนองคประกอบ ปรากฏวา
แมการสอนทั้งสองกลุม คือ กลุมที่ใชเอกสารจริง และกลุมที่ไมใชเอกสารจริง ใหผลแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญ แตเจตคติและความสนใจที่นักศึกษามีตอส่ือการสอนที่เปนเอกสารจริงอยูใน
ระดับสูง

กอนซาเลซ (Gonzalez 1991)  ที่ไดศึกษาผลของการใชเอกสารการสอนที่เปน
เอกสารจริงที่สงผลตอทัศนคติ แรงจูงใจ วัฒนธรรม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่
เรียนภาษาตางประเทศ กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่เรียนภาษาสเปน จํานวน 4 หองเรียน 
มีนักเรียนจํานวน 43 คน แบงเปนกลุมควบคุมและกลุมทดลองกลุมละ 2 หองเรียน ทั้งสองกลุม
สอนโดยใชหนังสือแบบเรียนภาษาสเปนสําหรับชั้นปที่ 1 ที่มีเนื้อหาและวิธีการสอนเหมือนกัน และ
กลุมทดลองไดรับการสอนเสริมโดยใชเอกสารการสอนที่สรางจากเอกสารจริง เมื่อเสร็จส้ินการ
ทดลอง ใหนักเรียนทําแบบวัดเจตคติที่สงผลตอแรงจูงใจ วัฒนธรรม และภาษาตางประเทศ จาก
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นั้นจึงวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลการศึกษาชี้ใหเห็นวา กลุมควบคุมและกลุมทดลองแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และทั้งสองกลุมตอบสนองตอเอกสารจริงในเชิงบวก และพอใจกับ
การเรียนที่สอนโดยใชเอกสารการสอนที่สรางจากเอกสารจริง ผูวิจัยไดเสนอแนะวามีความเปนไป
ไดที่จะแทรกเอกสารจริงในการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ และวัฒนธรรม ในระดับมัธยม
ศึกษาและอุดมศึกษา

 ชุง  (Chung  1994) ไดวิจัยเกี่ยวกับลักษณะขอความของเอกสารจริงที่สงผลตอ
ระดับความเขาใจของนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ 
แบบทดสอบวัดความเขาใจ 3 ระดับ คือ 1) Macro-level questions  2) Micro-semantic 
questions และ  3) Micro-syntactic questions  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนนานาชาติที่เรียนภาษา
อังกฤษเปนภาษาที่สองในสถาบันภาษา รัฐ Texas จํานวน 156 คน ผลการวิจัยพบวา 1) ความ
เขาใจเนื้อเร่ืองแตกตางตามระดับความสามารถทางการเรียนของผูเรียนแตละคน  2) ความยาว
ของขอความสงผลตอความเขาใจของผูเรียนชี้ใหเห็นวา เอกสารจริงที่มีขอความยาวมีผลทําให
ผูเรียนสามารถสรุปใจความสําคัญและทําคะแนนไดดีกวาเนื้อหาที่มีขอความส้ัน และเนื้อหาที่มี
ขอความยาวยังสงผลตอความเขาใจระดับ Macro-level ดวย

มิลแมน (Millman 1982) ไดนํานิตยสารมาใชในการสอนภาษาและวัฒนธรรม 
ฝร่ังเศสควบคูกับแบบเรียน โดยใชเปนกิจกรรมเสริมบทเรียนคร้ังละ 30 นาที กลุมตัวอยางเปน 
นักศึกษามหาวิทยาลัยปที ่ 1 ของมหาวิทยาลัยจอรเจีย ผลการวิจัยสรุปไดวา นักศึกษากลุมที่ใช
เอกสารจริงเสริมบทเรียนมีปฏิสัมพันธในการติดตอส่ือสารมากข้ึน จึงทําใหเขาเปล่ียนแนวการสอน
จากการเนนไวยากรณมาเปนการใชภาษาเพื่อการส่ือสาร

วิกิล (Wigil 1987) ไดทําการวิจัยในลักษณะที่คลายคลึงกันโดยวิจัยการสอนวิชา
ภาษาสเปนโดยเปรียบเทียบการสอนอานโดยใชเอกสารจริงกับการสอนโดยใชหนังสือแบบเรียน 
กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาที่เรียนภาษาสเปนที่มีความยากงายอยูในระดับที่ 1 ในวิทยาลัยชุมชน
ออสติน (Austin Community College) ซึ่งผูเรียนไมมีความรูภาษาสเปนมากอน ผลการวิจัยพบวา 
ทั้งกลุมควบคุมและกลุมตัวอยางแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ การวิเคราะหความ 
เขาใจในการอานและจากการทดสอบยอยการเขียนเรียงความ พบวาคาที (t-value) เทากับ 4.93 
และ 2.78 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และกลุมทดลองที่เรียนโดยใชเอกสารจริงในการสอน
ยังมีคะแนนทางดานการพูดสูงกวากลุมควบคุม

กิลลิส (Gillis 1985) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานการอานและการเขียนโดย
การใชเอกสารจริงจากหนังสือพิมพเสริมและไมเสริมของนักเรียนโรงเรียนหนึ่ง ผลการทดลอง
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ปรากฏวาการสอนอานโดยการใชเอกสารจริงจากหนังสือพิมพเสริมจะทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวาการไมใชหนังสือพิมพเสริม แตในการเรียนการสอนการเขียนไมใชเอกสารจริง
จากหนังสือพิมพเสริมจะใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาการใชหนังสือพิมพ

จากงานศึกษางานวิจัยทั้งภายในและภายนอก ผูวิจัยไดศึกษาปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะตางๆ ที่ผูทําวิจัยไดเสนอไว เชน ปณพร  สุวรรณไตรย ไดพบวาตองใชระยะเวลาใน
การเลือกและรวบรวมส่ือ เพื่อใหตรงกับวัตถุประสงคและคํานึงถึงความยากงายของผูเรียน บาง
กิจกรรมหรือบางภาระงาน นักเรียนใชระยะเวลาปฏิบัตินาน จึงตองมอบหมายใหทําในเวลาวาง 
และไดเสนอแนะวาควรมีการวิจัยการสอนอานภาษาอังกฤษ โดยใชเอกสารจริงกับเด็กนักเรียนที่มี
ความสามารถตางกัน เพื่อศึกษาวา เอกสารจริงจะใชไดผลดีกับนักเรียนที่มีความสามารถระดับใด
มากที่สุด  เปนตน และจากงานวิจัยดังกลาว พอสรุปวา การสรางแบบฝกและการนําเอกสารจริง
มาใชในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ชวยใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน และเปนการชวยให
ผูเรียนไดมีโอกาสใชภาษาในสถานการณจริง อีกทั้งเปนการปลูกฝงทัศนคติที่ดีตอการเรียนภาษา
ตางประเทศดวย
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บทท่ี  3

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยเร่ือง  “การพัฒนาแบบฝกการอานเสริมเพื่อพัฒนาความสามารถในการอาน
จากเอกสารจริง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมปที่ 5” เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental  
research)  มีวัตถุประสงคเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝกการอานเพื่อการส่ือสารจากเอกสารจริง
และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 5 กอน
และหลังการอานเพิ่มเติม  โดยใชขอมูลทางภาษาจากเอกสารจริง  รวมทั้งเพื่อศึกษาความคิดเห็น
ของผูเรียนที่มีตอแบบฝกที่สรางข้ึน เปนแนวทางในการจัดทําส่ือการสอน  การวิจัยนี้มีข้ันตอนใน
การวิจัยดังรายละเอียดตอไปนี้

ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 5 โรงเรียนศรีประจันต

“เมธีประมุข”  อ.ศรีประจันต  จ.สุพรรณบุรี ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่  1 ปการศึกษา 2546
และเรียนรายวิชาการอาน (อ 025)  จํานวน 4 หองเรียน โปรแกรมคณิตอังกฤษ 120 คน

กลุมตัวอยาง คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 5 ที่เรียนรายวิชาการอาน (อ 025) ที่
กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2546 โรงเรียนศรีประจันต “เมธีประมุข” อ.ศรีประจันต
จ.สุพรรณบุรี โดยการสุมหองเรียน 1 หอง ดวยวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย ไดนักเรียนกลุม 
ตัวอยาง 30 คน

ตัวแปรท่ีศึกษา
1. ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 5 โรงเรียน

ศรีประจันต “เมธีประมุข” จ.สุพรรณบุรี
2. ความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนศรีประจันต “เมธีประมุข” ที่มีตอแบบฝกการอาน

เสริมเพื่อพัฒนาความสามารถในการอานเอกสารจริงที่สรางข้ึน
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้คือ
1. แบบฝกการอานเพื่อการส่ือสารจากเอกสารจริง จํานวน 10 บท
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ  จํานวน 30 ขอ 30 

คะแนน  ใชเวลาในการทํา 60 นาที
 3.  แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอแบบฝกที่สรางข้ึน

การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ  โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. แบบฝกการอานเพื่อการสื่อสารจากเอกสารจริง

ในการสรางแบบฝกการอานจํานวน 10 บทนั้น ไดดําเนินการสรางและปรับปรุง
ตาม ข้ันตอนตามลําดับ ดังนี้

1. ศึกษาแนวความคิดในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ รายวิชาการอาน
(อ 025) ของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2539 ที่ไดกําหนดไววา “เปนกลุมวิชาที่
เนนใหผูเรียนไดมีความรู ความเขาใจและความเพลิดเพลินในส่ิงที่อาน มีนิสัยรักการอาน รูจัก
แสวงหาความรู ใชภาษาอังกฤษเพื่อวิเคราะหวิจารณขอมูลที่ไดจากการอาน สามารถแสวงหา
ความรูจากแหลงขอมูลขาวสาร ทําใหเพลิดเพลินและเห็นคุณคาของการอาน” และศึกษา          
จุดประสงคของหลักสูตรวิชาภาษาตางประเทศ ดังหัวขอตอไปนี้

จุดประสงคหลักสูตรวิชาภาษาตางประเทศ
1. เพื่อใหสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในสถานการณตางๆ ได 

ถูกตองตามหลักภาษา และเหมาะสมกับวัฒนธรรมของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษเปนภาษาแม
2.  เพื่อใหสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารดวยการฟง พูด อาน และ

เขียน ไดอยางถูกตองชัดเจน และเหมาะสมกับระดับที่เรียน
3. เพื่อใหมีความรูความเขาใจวัฒนธรรมของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ 

สามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อใหเขาใจวัฒนธรรมอันหลากหลาย และสามารถถายทอดวัฒนธรรม
ไปสูสังคมที่ใชภาษาอังกฤษ

4. เพื่อใหมีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ เพื่อการศึกษาตอ
และการประกอบอาชีพ

5. เพื่อพัฒนาเจตคติ เห็นประโยชน และคุณคาของภาษาอังกฤษ มีนิสัย 
ใฝหาความรูโดยใชภาษาอังกฤษเปนส่ือ
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2.  ศึกษาจุดประสงคการเรียนรูภาษาอังกฤษรายวิชาการอาน (อ 025) ของกลุม
โรงเรียนมัธยมศึกษา จ.สุพรรณบุรี ปพุทธศักราช  2544 ดังตอไปนี้

จุดประสงคการเรียนรูภาษาอังกฤษรายวิชาการอาน (อ 025) ของกลุมโรงเรียน
มัธยมศึกษา จ.สุพรรณบุรี ป พุทธศักราช  2544

1. To study comic strips and cartoons, then express the opinion and 
infer the meaning from inference

2. To scan and skim in order to get the main idea.
3. To identify the main purpose of brochure, then extract the important 

information
4. To read newspaper and get the main idea
5. To read the feature and find the meaning of words
6. To read the brochure, then try to predict the words and give the 

details
7. To read newspaper, then make a conclusion
8. To read weather forecast, then transfer from one mode to another

 9. To read the passage or article from the magazine, then try to predict 
the meaning of words from context clues

10. To read the feature then summarize and give opinion about them

3. จากการศึกษาจุดประสงคของหลักสูตรวิชาภาษาตางประเทศ แนวความคิดในการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรายวิชาการอาน (อ 025) จุดประสงคการเรียนรูภาษาอังกฤษ   
รายวิชาการอาน (อ 025) ของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ปพุทธศักราช 2544 
และจากผลของแบบสอบถามปญหาทางดานทักษะการอานของนักเรียน (ดูภาคผนวก ก) สามารถ
วิเคราะหและเรียบเรียงออกมาไดดังนี้
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Objectives Topic Reading Skills
1. To study comic strips and cartoons,
then express the opinion and infer the
meaning from inference.

Comic strips and
cartoons

Giving opinion

2. To scan and skim in order to get the
main idea

The Oldest man Getting the main idea

3. To identify the main purpose of
brochure, magazine, then extract the
important information

Amazing
Suphanburi

Identify the main
purpose of the text

4. To read newspaper and get the main
idea

Cats and Dogs Lose
Their Jobs

Getting the main idea

5. To read the feature and find the
meaning of words

Don’t forget the for-
me-not

Finding meaning of
words

6. Read the brochure, then try to
predict the words and giving the detail.

Bangsai Arts and
crafts Village

Reading the detail

7. To read newspaper, then make a
conclusion

Navy helicopters
and Birds

Making conclusion

8. To read weather forecast, then
transfer from one mode to another

Weather forecast Transferring
Information

9. Read the passage or article from the
magazine, then try to predict the
meaning of words from context clues.

The Important
Holidays

Guessing vocabulary
from the text.

10. Read the feature, then summarize
and give opinion about them

Your weekly
Horoscope

Summarizing and
giving opinion

4. วิเคราะหภาระงานตามแนวการสอนอานเพื่อการส่ือสาร และศึกษาขอเสนอแนะ
สําหรับการจัดกิจกรรมการอานเพื่อการส่ือสารของ เดวีส และคณะ (Davies et al. 1990 : 101) 
เพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางแบบฝกการอาน โดยจัดกิจกรรมหรือภาระงานลักษณะเปนการ
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จับคูตอบ  ตอบคําถามส้ันๆ การตอบคําถามถูก – ผิด  การเรียงลําดับเหตุการณ  การเติมคํา  การ
เติมแผนภูมิใหสมบูรณ

5. หลังจากไดศึกษาวิเคราะหภาระงานตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
ผูวิจัยไดสรางตารางกําหนดเนื้อหาในการอาน (Table of Reading Exercises Specification)
(ดูภาคผนวก ข)

6. คัดเลือกเนื้อหาที่เปนเอกสารจริงจากหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ วารสาร นิตยสาร 
ส่ิงตีพิมพ แผนปลิวโฆษณา หนังสือแนะนําการทองเที่ยว และขอความทาง Internet โดยใหมี
ความยากงายของคําศัพทและโครงสรางเหมาะสมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 5 และตรงกับ
จุดประสงครายวิชาการอาน (อ 025) ของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา จ.สุพรรณบุรี

7. ใหผูเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษจํานวน 2 ทาน และผูเชี่ยวชาญที่เปนเจาของ
ภาษาจํานวน 1 ทาน ตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหา หนาที่ภาษา ส่ือ รูปแบบกิจกรรม ของ     
โครงสรางกรอบเนื้อหาที่สรางข้ึน เพื่อใหเหมาะสมกับผูเรียน  โดยใหผูเชี่ยวชาญแตละทานประเมิน
วาโครงสรางเนื้อหาเปนไปตามเกณฑหรือไม

-1 หมายถึง เนื้อหา หนาที่ทางภาษา ส่ือและรูปแบบกิจกรรม ไมเหมาะสม
0 หมายถึง ไมแนใจ
1 หมายถึง เนื้อหา หนาที่ทางภาษา ส่ือและรูปแบบกิจกรรมมีความเหมาะสม

8. นําคะแนนที่ผูเชี่ยวชาญประเมินแตละขอมาหาคาเฉล่ีย (ดูภาคผนวก ค) โดยใช
สูตรวิธีหาความสอดคลองของจุดประสงคกับตารางกําหนดขอบขายเนื้อหาของแบบฝก  
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537 : 456)   มีวิธีการคํานวณดังนี้

IC  = Σ R
 N

IC คือ (Index of Item-Objective Congruence) คาดัชนีความสอดคลอง
ระหวางจุดประสงคและระดับนักเรียนกับเนื้อหา หนาที่ทางภาษา
ส่ือ และกิจกรรมในแบบฝก

ΣR  คือ ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
N คือ จํานวนผูเชี่ยวชาญ
พิจารณาเกณฑเพื่อการปรับปรุง เปล่ียนแปลงตารางขอบขายโครงสรางเนื้อหา

ของแบบฝกดังนี้
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1. หัวขอที่มีคา IC มากกวาหรือเทากับ 0.5 หมายถึง เนื้อหา หนาที่ทางภาษา 
รูปแบบกิจกรรมมีความสอดคลองกับจุดประสงคและเหมาะสมกับระดับชั้นของผูเรียน สามารถนํา
ไปสรางแบบฝกได

2. หัวขอที่มีคา IC นอยกวา 0.5 หมายถึง เนื้อหา หนาที่ทางภาษา รูปแบบ 
กิจกรรมไมมีความสอดคลองกับจุดประสงคและไมเหมาะสมกับระดับชั้นของผูเรียน ควรปรับปรุง
แกไข

9. ปรับปรุงแกไขกรอบโครงสรางเนื้อหา ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
10. นําแบบฝกที่มีคา IC มากกวาหรือเทากับ 0.5 มาสรางแบบฝกตามกรอบโครงสราง

เนื้อหา จํานวน 10 บท โดยจัดลําดับเนื้อหาใหตรงกับจุดประสงคการเรียนรูรายวิชาการอาน  
(อ 025) และสอดคลองกับปญหาทางดานทักษะการอานของนักเรียนที่มีตอหัวขอตางๆ จาก
เอกสารจริง โดยที่ผูวิจัยไดประยุกตข้ันตอนการสอนอานมาจากสุมิตรา อังวัฒนกุล (2535 : 178-
179) ซึ่งประกอบดวย 3 ข้ันตอนดังนี้

1.  กิจกรรมกอนการอาน   (Pre-reading Activities)
เปนการสรางความสนใจและปูพื้นความรูในเร่ืองที่จะอาน ตัวอยางกิจกรรมใน

ข้ันนี้ ไดแก
1.1   ใหคาดคะเนเร่ืองที่อาน เปนการกระตุนใหผูเรียนคํานึงถึงความรูเดิมแลว

นํามาสัมพันธกับเร่ืองที่อาน การคาดคะเนอาจจะผิดหรือถูกก็ได
1.2 ใหเดาความหมายของคําศัพทจากบริบท โดยดูจากประโยคขางเคียง 

หรือจากรูปภาพ และการแสดงทาทาง
1.3 เขียนแผนผังโยงความสัมพันธของเนื้อเร่ือง (Semantic Mapping)
1.4 ใหลําดับเร่ืองโดยใหตัดเร่ืองออกเปนสวนๆ (Strip Story) อาจจะเปน 

ยอหนา หรือเปนประโยคก็ได แลวใหผูเรียนในกลุมลําดับขอความกันเอง
2. กิจกรรมระหวางการอาน  (While-reading Activities)

เปนการทําความเขาใจโครงสรางและเนื้อความในเร่ืองที่อาน กิจกรรมในข้ันนี้
ไดแก

2.1 ใหลําดับเร่ืองโดยใหตัดเร่ืองออกเปนสวนๆ (Strip Story) อาจจะเปนยอ
หนา หรือเปนประโยคก็ได แลวใหผูเรียนในกลุมลําดับขอความกันเอง

2.2 เขียนแผนผังโยงความสัมพันธของเนื้อเร่ือง (Semantic Mapping)
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2.3 ใหเดาความหมายของคําศัพทจากบริบท โดยดูจากประโยคขางเคียง หรือ
จากรูปภาพ และการแสดงทาทาง

2.4 เติมขอความลงในแผนผังของเนื้อเร่ือง (Graphic  Organizer)
2.5 ตอบคําถามเกี่ยวกับเร่ืองที่อานได
2.6 จับคูคําศัพทกับรูปภาพ หรือ ประโยคคําถามกับคําตอบที่เกี่ยวกับเนื้อ

เร่ือง
2.7 เลาเร่ืองโดยสรุป (Summarizing)

3. กิจกรรมหลังการอาน   (Post-reading Activities)
เปนการตรวจสอบความเขาใจของผูเรียน กิจกรรมที่ทําอาจจะเปนการถาย

โอนไปสูทักษะอ่ืนๆ เชน ทักษะการพูด และการเขียนก็ไดโดยใหทํากิจกรรมดังตอไปนี้
3.1 ใหแสดงบทบาทสมมุติ
3.2 ใหเขียนเร่ืองหรือเขียนโตตอบ เชน เขียนจดหมาย เขียนบทสนทนา เขียน

แบบฟอรม วาดรูป เปนตน
3.3 พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองที่อาน

11. นําแบบฝกการอานที่สรางข้ึนไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ โดยคํานึงถึง
11.1 ความถูกตองของภาษา
11.2 ความสอดคลองกับจุดประสงค
11.3 ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา

12. นําแบบฝกไปใหเจาของภาษาตรวจความถูกตองของภาษา
13. นําแบบฝกที่สรางข้ึนไปหาประสิทธิภาพของแบบฝกการอานตามเกณฑที่กําหนด

คือ 75/75 กลาวคือ

75 ตัวแรก หมายถึง รอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบราย
จุดประสงคของกลุมตัวอยางไดถูกตองโดยเฉล่ีย

75 ตัวหลัง หมายถึง รอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดความ
สามารถในการอานภาษาอังกฤษหลังการทําแบบฝกได
ถูกตองโดยเฉล่ีย

ผูวิจัยดําเนินการหาประสิทธิภาพของแบบฝกการอานตามข้ันตอนตอไปนี้
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13.1 ข้ันทดลองรายบุคคล   (one – to – one  testing)  ทดลองกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที ่ 5  โรงเรียนศรีประจันต “เมธีประมุข” ที่ไมใชกลุมนักเรียนตัวอยาง   เปนนักเรียนที่
มีผลการเรียนระดับปานกลาง 1 คน ทําแบบฝกการอานในชวงเวลาเย็นหลังเลิกเรียนทุกวันเปน
เวลา 10 วัน ยกเวนเสารอาทิตย จนครบ 10 บท  เนื่องจากจุดมุงหมายในการทําแบบฝกคร้ังนี้ คือ
เพื่อปรับปรุงแบบฝกใหมีความเหมาะสมที่สุด  ที่จะใชในการทดลองภาคสนาม ดังนั้นในระหวางที่
นักเรียนทําแบบฝกหัดผูวิจัยจะคอยใหการชวยเหลือ  อธิบายศัพทและสํานวนที่ไมเขาใจ

13.2 ข้ันทดลองกลุมเล็ก (Small  group  testing)  ทดลองกับนักเรียนที่กําลัง
เรียนรายวิชาการอาน (อ 025) ชั้นมัธยมศึกษาปที ่  5  โรงเรียนศรีประจันต “เมธีประมุข” ที่ไมใช
กลุมนักเรียนตัวอยาง จํานวน 10 คน และเปนเด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับปานกลาง  ทําแบบ
ฝกการอานในชวงเวลาเย็นหลังเลิกเรียนทุกวันเปนเวลา 10 วัน ยกเวนเสารอาทิตย จนครบ 10 บท  
เมื่อเสร็จส้ินการทดลองใหนักเรียนทั้งหมดทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษา
อังกฤษ และนําคะแนนที่ไดจากการทําแบบฝก และการทําแบบทดสอบสรุปผลหลังเรียน มา
คํานวณหาประสิทธิภาพของแบบฝกการอานตามเกณฑ 75/ 75 เพื่อแกไขปรับปรุงแบบฝกการ
อาน

2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษเปนขอสอบปรนัยเลือก

คําตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ มีวิธีในการสราง ดังนี้
1. ศึกษาขอบขายเนื้อหารายวิชาการอานและจุดประสงคการเรียนรูรายวิชา

ทักษะการอาน  (อ 025) ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  พุทธศักราช  2539
2. ศึกษาเทคนิคการสรางแบบทดสอบภาษาอังกฤษของอัจฉรา วงศโสธร (2539 

: 65)
3. คัดเลือกเนื้อหาที่เปนเอกสารจริงจากหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ วารสาร 

นิตยสาร ส่ิงตีพิมพ แผนปลิวโฆษณา หนังสือแนะนําการทองเที่ยว และ ขอความทาง Internet โดย
ใหมีความยากงายของคําศัพทและโครงสรางเหมาะสมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่5

4. สรางตารางกําหนดเนื้อหาขอสอบ (Table  of  Test  Specification)  โดยยึด
จุดประสงคการเรียนรูภาษาอังกฤษรายวิชาการอาน (อ 025) ของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี และแนวความคิดในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรายวิชาการอาน (อ 025) 
โดยจัดตารางกําหนดเนื้อหาแบบทดสอบโดยแบงระดับยอย (skill level)  ตามทักษะของ วาเล็ต 
(Valette 1977)  (ดูภาคผนวก ฉ) ดังนี้
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4.1 ระดับกลไก  (Mechanical-M)
4.2 ระดับความรู  (Knowledge-K)
4.3 ระดับถายโอน (Transfer-T)
4.4 ระดับส่ือสาร  (Communication-C)
4.5 ระดับวิพากษวิจารณ  (Criticism-Cr)

5. สรางแบบทดสอบ แลวตั้งคําถามแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ตอบถูกได 1 คะแนน 
ตอบผิดได 0 คะแนน จํานวน 60 ขอ คะแนนเต็ม 60 คะแนน  ใชเวลา 120 นาที

6. นําแบบทดสอบที่สรางข้ึนไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบโดยพิจารณาจากความถูกตองของภาษา ความสอดคลองกับจุดประสงค จากนั้นนํามา
ปรับปรุงแกไข

7. นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใหเจาของภาษาตรวจความถูกตองของ
ภาษา

8. นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองคร้ังที่ 1 กับนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2546จํานวน 30 คน ซึ่งมีลักษณะและสภาพแวดลอมคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง ไดคาอํานาจ
จําแนก 0.15-0.85 และมีคาความยากงายเทากับ 0.17-0.75 โดยขอสอบทั้งฉบับมีคาความ
เชื่อมั่นเทากับ 0.69

9. นําผลการสอบมาวิเคราะหเพื่อหาคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกโดย
ใชโปรแกรม CITIA (Classical Test Items Analysis) ของสุพัฒน สุกมลสันต แลวคัดเลือกขอสอบ
ที่มีคาความยากงายระหวาง 0.20 ถึง 0.80 และคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ข้ึนไป จํานวน 30 ขอ 
เปนแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ

10. หากมีขอสอบที่ไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนดจะนํามาปรับปรุงแกไขดาน
ตัวเลือก โดยใหอาจารยผูทรงคุณวุฒิและเจาของภาษาตรวจสอบและปรับปรุงแกไขตามเกณฑ 3 
ขอ คือ

10.1  ความถูกตองของภาษา
10.2 ความสอดคลองกับจุดประสงค
10.3 ครอบคลุมเนื้อหาที่กําหนดไวตามตารางวิเคราะห

11.  หาประสิทธิภาพของขอสอบ โดยนําขอสอบที่ผานการตรวจและปรับปรุงแกไข
จํานวน 30 ขอ ไปทดลองคร้ังที่สอง กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่5 โรงเรียนวังหวาราษฎรสามัคคี
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ในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2546 จํานวน 30 คนซึ่งมีลักษณะและสภาพแวดลอมคลายคลึงกับ
กลุมตัวอยาง โดยตอบถูกให 1 และตอบผิด หรือไมตอบให 0

12. หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร 
ริชารดสัน หาคาอํานาจจําแนก และคาความยากงายอีกคร้ัง โดยขอสอบทั้งฉบับมีคาความเชื่อมั่น
เทากับ 0.87 คาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.43-0.75 และมีคาความยากงายเทากับ 0.20-0.75

13. นําแบบทดสอบที่วิเคราะหแลวจํานวน 30 ขอ ไปใชกับกลุมตัวอยางในข้ัน
ทดลองภาคสนาม เพื่อนําผลที่ไดไปดําเนินการข้ันตอไป

3.   แบบสอบถามความคิดเห็น
 แบบสอบถามความคิดเห็นการสอนอานเสริมที่ผูวิจัยสรางข้ึนนี้มีลักษณะเปน

มาตราสวนประมาณคา (rating  scale)  ตามแนวคิดของลิเคอรท  (Likert,  quoted  in  Best  
1982  :  182)  โดยมีข้ันตอนการสรางและพัฒนาดังตอไปนี้

1. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นตามวิธีของลิเคอรทจากหนังสือ
ของทวีป  ศิริรัศมี (2534) อุทุมพร (ทองอุไร) จามรมาน (2530) และภัทรา นิคมานนท (2535)

2. สรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอแบบฝกการอานเสริมที่เนนเอกสารจริง 
รูปแบบของแบบสอบถามมีรายละเอียดดังนี ้ คือ รูปแบบของกิจกรรม เนื้อหา ส่ือการสอนและ
ประโยชนของแบบฝก  โดยมีมาตราสวนตั้งแต 5-1 โดยใหเลือก 5 ระดับ ดังนี้

เห็นดวยอยางยิ่ง ใหคาระดับเทากับ 5
เห็นดวย ใหคาระดับเทากับ 4
ไมแนใจ ใหคาระดับเทากับ 3
ไมเห็นดวย ใหคาระดับเทากับ 2
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ใหคาระดับเทากับ 1
และนักเรียนจะตองทําเคร่ืองหมาย ( / ) ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของ 

นักเรียนมากที่สุด 1 ชอง (ภาคผนวก ช)
3.  นําขอความที่สรางข้ึนไปใหอาจารยผูทรงคุณวุฒิดานการสรางแบบทดสอบวัด

ความคิดเห็น ตรวจสอบความสมบูรณของโครงสรางคําถาม
4. นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

โรงเรียนศรีประจันต “เมธีประมุข” ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 1 คน ที่ทําการทดลองใชแบบฝก
การอาน เพื่อหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็น
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5. นําผลคะแนนของแบบสอบถามความคิดเห็นมาคํานวณหาคาความเชื่อมั่น
โดยใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α Coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach 1972)

6. นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ไดหาคาความเชื่อมั่น และปรับปรุงแกไขแลว
ไปทดลองข้ันทดลองกลุมเล็กกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนศรีประจันต “เมธีประมุข” ที่
ไมใชกลุมตัวอยาง 10 คน เพื่อหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็นโดยใชการ
วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach 1972)

7. นําแบบสอบถามความคิดเห็นมาพัฒนาปรับปรุงแกไข เพื่อนําไปใชกับ 
นักเรียนตัวอยาง โดยใหนักเรียนทําแบบสอบถามหลังจากทําแบบฝกทุกคร้ัง รวม 10 คร้ัง

8. นําขอมูลมาวิเคราะหโดยการหาคาความเชื่อมั่นโดยใชสัมประสิทธิ์อัลฟา (α -  
Coefficient) ของครอนบาค  (Cronbach 1972) ไดคาความเชื่อมั่น 0.93

การเก็บรวบรวมขอมูล
แบบแผนและขั้นตอนในการดําเนินการทดลองภาคสนาม
1. แบบแผนการทดลอง

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง  (Experimental  Research) ใชในรูปแบบ  
One – Group  Pretest – Posttest  Design (บํารุง โตรัตน 2534 : 29-31)

สอบกอน ทดลอง สอบหลัง
T1 X T2

T1 แทน  การสอบกอนการใชแบบฝกหัดการอานจากเอกสารจริง
   X แทน  การใชแบบฝกการอานจากเอกสารจริง
   T2 แทน  การสอบหลังการใชแบบฝกหัดการอานจากเอกสารจริง

ผูวิจัยไดดําเนินตามข้ันตอนดังนี้
1. นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ (Pretest) ไปทดสอบกับ

นักเรียนกลุมตัวอยาง ที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2546  จํานวน 30 คน ตรวจคะแนนและจดบันทึกคะแนนของแตละบุคคล
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2. ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบฝกหัดการอานจากเอกสารจริงเปนเวลา 10 
สัปดาห  สัปดาหละ 2 คาบ ในรายวิชาการอาน (อ 025)

3. หลังจากที่นักเรียนทําแบบทดสอบในแตละสัปดาห ใหนักเรียนทําแบบสอบถาม
ความคิดเห็นที่มีตอกิจกรรมตอแบบฝกทุกคร้ัง

4. ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอาน (Posttest)  หลังจากทํา
แบบฝกครบ 10 บท เพื่อนําไปเปรียบเทียบความสามารถทางการอานของนักเรียนกอนและหลัง
การใชแบบฝก

การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้
1. หาประสิทธิภาพของแบบฝกโดยใช คะแนนเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา

รอยละ โดยใชสูตร E1 / E2 (ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ 2520)

สูตรที่ 1

 E1  = (ΣXi / N)   ×  100
  A

E1 หมายถึง   ประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมเพื่อการส่ือสาร
Xi หมายถึง   คะแนนรวมของแบบฝกทุกชุดของผูเรียนคนที่ i
A  หมายถึง   คะแนนเต็มของแบบฝกทุกชุดรวมกัน
N  หมายถึง จํานวนผูเรียน

E2 = (ΣFi / N)   ×  100
  B

E2 หมายถึง   ประสิทธิภาพของผลสอบวัดความสามารถทางการอานของผูเรียน
Fi หมายถึง   คะแนนรวมของผลสอบหลังการเรียนของผูเรียนคนที่ i
B  หมายถงึ   คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน
N  หมายถึง   จํานวนผูเรียน
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2. เปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยาง กอนและ
หลังการทําแบบฝกการอานจากเอกสารจริง โดยใช t-test แบบจับคู

3. วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นรายขอ ซึ่งมีลักษณะเปนแบบ
ประเมินคา โดยนําคาระดับที่ไดมาหาคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําไปแปลความ
หมายคาระดับตามเกณฑที่ปรับปรุงจาก  เบสท (Best 1981  : 184)

1.00 < x  <  1.50 หมายถึง  นักเรียนมีความคิดตอกิจกรรมและแบบฝก
โดยเฉล่ียอยูในระดับต่ําสุด

1.50 < x  <   2.50 หมายถึง  นักเรียนมีความคิดตอกิจกรรมและแบบฝก
โดยเฉล่ียอยูในระดับต่ํา

2.50 < x  <  3.50 หมายถึง  นักเรียนมีความคิดตอกิจกรรมและแบบฝก
โดยเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง

3.50 < x  < 4.50 หมายถึง  นักเรียนมีความคิดตอกิจกรรมและแบบฝก
โดยเฉล่ียอยูในระดับดี

4.50 < x   < 5.00 หมายถึง  นักเรียนมีความคิดตอกิจกรรมและแบบฝก
โดยเฉล่ียอยูในระดับดีที่สุด

จากการแปลความหมายคาระดับขางตน ความคิดเห็นที่ดีหมายถึง คาระดับเฉล่ีย
ของความคิดเห็นที่มากกวาหรือเทากับ 3.50 < x  < 5.00
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บทท่ี  4

ผลการวิเคราะหขอมูล

การวิจัยเร่ือง “การพัฒนาแบบฝกการอานเสริมเพื่อพัฒนาความสามารถในการอาน
จากเอกสารจริง”  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  โรงเรียนศรีประจันต “เมธีประมุข” ผูวิจัย
ไดนําเสนอผลงานวิจัยเปน 3 ตอนดังตอไปนี้

ตอนที่ 1 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝกการอาน
เสริมเพื่อพัฒนาความสามารถในการอานจากเอกสารจริง ตามเกณฑ 75/75 (ชัยยงค พรหมวงศ 
และคณะ 2520 : 142)  จากการทดลองกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน

ตอนที่  2 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมตัวอยางกอนและหลังการทดลองใชแบบฝกการอานเสริมจาก
เอกสารจริง

ตอนที่ 3 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลคะแนนความคิดเห็นจากแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียนกลุมตัวอยางที่มีตอกิจกรรมการอานและแบบฝกการอานภาษาอังกฤษ
จากเอกสารจริงทั้ง 10 บท

ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝกการอานเอกสารจริง
ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝกการอานเอกสารจริงสําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่5 ผลปรากฏดังแสดงไวในตารางที่ 1 ดังนี้
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ตารางที่ 1  คะแนนเฉล่ีย ( x ) และคะแนนรอยละ (%) ในการทําแบบทดสอบแตละบทของ
นักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน

บทที่ เนื้อหา รอยละ ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Comic Strip and Cartoons
The Oldest Man
Amazing Suphanburi
Cats and Dogs lose their jobs
Don’t forget the Forget- Me-Not
Bangsai  Arts and Crafts Village
Navy helicopers and Birds
Weather Forecast
The Important Holidays
Your Weekely Horoscope

7.60
6.30
7.40
7.27
8.40
8.27
8.07
8.17
7.47
9.40

76.00
63.00
74.00
72.65
84.00
82.66
80.71
81.65
74.68
94.00

6
10
8
9
2
3
5
4
7
1

จากตารางที่ 1  บทเรียนแตละบทมีคะแนนเต็ม  10 คะแนน และสรุปไดวากลุม
ตัวอยาง 30 คน ไดคะแนนจากการทําแบบทดสอบรายบท คิดเปนคาเฉล่ียตามลําดับ ดังนี้  บทที่ 1 
Comic Strip and Cartoons ไดคาเฉล่ีย 7.60 บทที่ 2 The Oldest Man ไดคาเฉล่ีย 6.30 บทที่ 3 
Amazing Suphanburi ไดคาเฉล่ีย 7.40 บทที่ 4 Cats and Dogs  lose their jobs ไดคาเฉล่ีย 
7.27  บทที่ 5 Don’t forget the Forget- Me-Not ไดคาเฉล่ีย 8.40  บทที่ 6 Bangsai Arts and 
Crafts Village ไดคาเฉล่ีย 8.27   บทที่ 7   Navy helicopers and Birds ไดคาเฉล่ีย 8.07  บทที่ 8 
Weather Forecast ไดคาเฉล่ีย 8.17 บทที่ 9 The Important Holidays ไดคาเฉล่ีย 7.47 บทที่ 10 
Your  Weekly Horoscope  ไดคาเฉล่ีย 9.40

นักเรียนทําคะแนนแบบทดสอบรายบทไดคะแนนเฉล่ียสูงสุดไดแก บทที่ 10 Your 
Weekly Horoscope   ไดคะแนนเฉล่ีย  9.40  สวนแบบทดสอบรายบทที่นักเรียนทําคะแนนไดนอย
ที่สุด คือ บทที่ 2  The Oldest Man ไดคาเฉล่ีย 6.30    

X
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ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของแบบฝกการอาน โดยหาคารอยละผลคะแนนจาก
การทําแบบทดสอบรายบท จํานวน 10 บท ของนักเรียนจํานวน 1 คน 10 คน และ 30 คน ซึ่ง
ปรากฏผลในตารางที่ 2, 3, และ 4    ตามลําดับดังนี้

ตารางที่ 2   ผลคะแนนจากการทําแบบทดสอบรายบท จํานวน  10  บทและแบบทดสอบหลัง
                  เรียนในข้ันการทดลองรายเดี่ยวโดยทดลองกับเด็กจํานวน 1 คน

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

คะแนน
สอบ

หลังเรียน
รอย
ละ

จํานวน
นักเรียน

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 30 100
1 7 6 7 8 6 8 6 6 8 7 69 22 73.3

3

  ผูวิจัยไดเร่ิมทดลองกับนักเรียนจํานวน 1 คน  นักเรียนทําคะแนนจากแบบทดสอบราย
บทได 69  คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน คิดเปนรอยละ 69 และทําคะแนนทดสอบหลัง
เรียนได 22 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเปนรอยละ  73.33  สรุปผลของประสิทธิภาพ
แบบฝกการอานในข้ันทดลองรายเดี่ยว  E1  /  E2  =  69 / 73.33

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



71

ตารางที่ 3   ผลคะแนนจากการทําแบบทดสอบทายบททั้งหมด 10 บทเรียน และคะแนน
แบบทดสอบหลังเรียนในข้ันทดลองกลุมเล็ก ซึ่งทดลองกับนักเรียนจํานวน 10  คน

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

คะแนน
สอบ

หลังรียน
รอยละจํานวน

นักเรียน
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 30 100

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

6
7
6
5
8
8
7
6
7
7

6
7
7
6
7
7
6
6
6
7

7
7
6
6
7
8
6
7
6
6

8
7
8
7
6
6
7
6
6
7

7
6
7
6
6
8
7
8
7
7

5
7
7
6
8
8
5
7
6
6

8
8
6
6
7
7
6
7
7
5

7
7
6
6
6
8
8
7
5
7

6
8
6
7
7
7
6
7
8
8

8
8
8
7
7
8
7
8
8
8

68
72
67
62
69
75
65
69
66
68

20
21
20
19
23
22
21
22
23
22

66.67
70.00
66.67
63.33
76.67
73.33
69.99
73.33
76.66
73.33

รวม 681 213 71.00
คะแนน
เต็ม

1000 300 -

รอยละ 68.10 71.00 -

ในข้ันทดลองกลุมเล็กซึ่งทดลองกับนักเรียนจํานวน 10 คน ผลปรากฏวา นักเรียนทํา
คะแนนแบบทดสอบไดคะแนนรวม  681    คะแนน  จากคะแนนเต็ม  1000 คะแนน คิดเปนรอยละ  
68.10 และทําคะแนนทดสอบหลังเรียนไดคะแนนรวม 213 คะแนน จากคะแนนเต็มรวม 300 
คะแนน คิดเปนรอยละ 71.00 สรุปผลของประสิทธิภาพแบบฝกการอานในข้ันทดลองกลุมเล็ก 
E1  /  E2  =   68.10 / 71.00
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ตารางที่ 4 ผลคะแนนจากการทําแบบทดสอบรายบท จํานวน 10 บท และคะแนนแบบทดสอบ
หลังเรียนในข้ันการทดลองภาคสนาม ซึ่งทดลองกับนักเรียนจํานวน 30 คน

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

คะแนน
สอบ

หลังเรียน
รอยละจํานวน

นักเรียน
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 30 100

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

10
10
7
9
10
5
9
6
6
5
6
7
10
5
8
9
7
7
9
7
9
10
5

5
6
7
7
8
7
7
6
7
5
7
3
6
6
10
4
3
7
10
8
7
8
7

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

4
8
8
9
9
9
9
5
9
4
9
9
4
7
8
3
9
3
9
9
9
9
9

8
8
8
8
10
10
8
6
10
7
10
7
9
8
10
7
7
7
10
10
8
10
10

9
10
8
8
10
6
8
7
7
8
7
8
9
8
9
9
8
9
10
10
8
10
6

7
7
8
7
9
7
7
8
9
7
9
9
8
6
8
7
9
8
10
10
7
9
7

8
10
10
10
8
8
10
5
8
8
8
7
8
8
8
10
7
10
8
8
10
8
8

6
7
7
8
6
9
8
7
8
6
9
9
7
6
7
7
9
8
6
6
8
6
9

7
10
10
10
10
10
10
10
8

10
10
9

10
8

10
9
9

10
10
10
10
10
10

71
85
83
85
87
78
85
65
81
69
84
76
78
69
84
74
76
75
89
85
85
87
78

25
26
23
24
22
24
25
19
26
20
26
22
23
22
26
22
24
23
26
25
26
24
25

83.33
86.66
76.66
79.99
73.33
79.99
83.33
63.33
86.66
66.66
86.66
73.33
76.66
73.33
86.66
73.33
79.99
76.66
86.66
83.33
86.66
79.99
83.33
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ตารางที่  4  (ตอ)

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

คะแนน
สอบ

หลังเรียน
รอยละจํานวน

นักเรียน
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 30 100

24
25
25
27
28
29
30

9
5
6

10
7

10
5

7
2
7
7
3
6
6

6
5
9
6
8
7
7

8
2
9
8
9
4
7

6
6
10
10
7
9
8

9
7
7
8
8
9
8

10
8
9
9
9
8
6

8
5
8
8
7
8
8

9
7
8
9
9
7
6

7
10
8

10
9

10
8

79
57
81
85
76
78
69

23
18
24
28
24
24
20

76.66
60.00
79.99
93.33
79.99
79.99
66.66

รวม 2354 709 78.78
คะแนน
เต็ม

3000 900 -

รอยละ 78.47 78.78 -

จากตารางที่ 4  แสดงใหเห็นวา คะแนนรวมแบบทายบทเรียนของนักเรียน 30 คน 
เทากับ   2354  คะแนน จากคะแนนเต็ม 3000   คะแนน คิดเปนรอยละ 78.47 และทําคะแนน
ทดสอบหลังเรียนได 709  คะแนน จากคะแนนเต็ม  900   คะแนน  คิดเปนรอยละ  78.78

สรุปผลประสิทธิภาพของแบบฝกการอานในข้ันทดลองภาคสนาม  E1  /  E2  =  78.47 / 
78.78
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ตารางที่ 5    สรุปผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของแบบฝกการอานจากเอกสารจริงที่สรางข้ึน

จํานวน
นักเรียน

คะแนนแบบทดสอบ
รายบท

E1

คะแนนทดสอบ
หลังเรียน

E2

ประสิทธิภาพของ
แบบฝกการอาน

E1  /  E2

1  คน คะแนนเต็ม
คะแนนรวม

10 x 10 x 1 = 100
69 (69%)

30 x 1 = 30
22 (73.33%)

69.00 / 73.33

10 คน คะแนนเต็ม
คะแนนรวม

10 x 10 x 10 = 1000
681 (68.10%)

30 x 10 = 300
213 (71 %)

68.10 / 71.00

30 คน คะแนนเต็ม
คะแนนรวม

10 x 10 x 30 = 3000
2354 (78.47)

30 x 30 = 900
709 (78.78%)

78.47 / 78.78

จากตารางที่ 5 สรุปไดวา ประสิทธิภาพของแบบฝกการอานที่ทดลองใชกับนักเรียนใน
ข้ันการทดลองรายเดี่ยว ผลปรากฏวานักเรียนทําแบบทดสอบทุกบทไดคะแนนเฉล่ียรอยละ 69  
และทําแบบทดสอบหลังการเรียนแบบฝกการอานไดคะแนนเฉล่ียรอยละ 73.33 ในการทดลอง
กลุมเล็กซึ่งทดลองกับนักเรียนจํานวน 10 คน ผลปรากฏวานักเรียนทําแบบทดสอบทุกบทได
คะแนนเฉล่ียรอยละ 68.10  และทําแบบทดสอบหลังการเรียนแบบฝกการอานไดคะแนนเฉล่ีย
รอยละ 71.00  ในการทดลองภาคสนามซึ่งทดลองกับนักเรียนจํานวน 30 คน ผลปรากฏวานักเรียน
ทําแบบทดสอบทุกบทไดคะแนนเฉล่ียรอยละ 78.47  และทําแบบทดสอบหลังการเรียนแบบฝกการ
อานไดคะแนนเฉล่ียรอยละ78.78  สําหรับคาประสิทธิภาพที่ไดจากกลุมตัวอยางคือ 78.47 / 78.78 
แสดงวาแบบฝกการอานมีประสิทธิภาพอยูในเกณฑดี เพราะคะแนนเฉล่ียของแบบฝกการอานสูง
กวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 75 / 75 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานขอที ่1

ตอนที่ 2  เปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษจากเอกสารจริง กอน
และหลังการทดลองใชแบบฝกการอาน

ผูวิจัยใหนักเรียนกลุมตัวอยางทั้งหมด 30 คน ทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
เรียนภาษาอังกฤษจากเอกสารจริงทั้งกอนและหลังการทดลองใชแบบฝกทักษะอาน โดยใชแบบ
ทดสอบฉบับเดียวกัน จํานวน 30 ขอ ผลคะแนนความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษจาก
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เอกสารจริงทั้งกอนและหลังการทดลอง แสดงในตารางที่ 6 และการเปรียบเทียบความสามารถใน
การอานภาษาอังกฤษจากเอกสารจริง แสดงในตารางที่  7 ดังนี้

ตารางที่ 6 คะแนนความสามารถในการอานภาษาอังกฤษจากเอกสารจริงของนักเรียนกลุม
ตัวอยางกอนและหลังการทดลอง

คะแนน คะแนนนักเรียน
คนที่ กอนเรียน หลังเรียน

ผลตาง
(D)

นักเรียน
คนที่ กอนเรียน หลังเรียน

ผลตาง
(D)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

20
19
14
18
16
13
19
12
16
14
18
17
15
13
17

25
26
23
24
22
24
25
19
26
20
26
22
23
22
26

5
7
9
6
6
11
6
7
10
6
8
5
8
9
9

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

16
17
21
23
22
18
22
17
17
15
17
20
19
20
16

22
24
23
26
25
26
24
25
23
18
24
28
24
24
20

6
7
2
3
3
8
2
8
6
3
7
8
5
4
4

จากตารางที ่ 6 แสดงใหเห็นวา คะแนนความสามารถในการอานภาษาอังกฤษจาก
เอกสารจริงของนักเรียนกลุมตัวอยางทุกคนสูงข้ึนหลังจากไดรับการสอนโดยใชแบบฝกทักษะอาน
ทั้ง 10 บทเรียน ดังจะเห็นความแตกตางระหวางคะแนนจากการทําแบบทดสอบกอนและหลังเรียน
ปรากฏในตารางที่ 7
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ตารางที่ 7  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย  ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนผลตางเฉล่ีย
(D)  และคาทดสอบ (t) ของนักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน

การทดสอบ คะแนนเต็ม x S.D. D t Sig
กอนเรียน

หลังเรียน

30

30

17.37

23.63

2.80

2.30
6.26 14.619 0.001

จากตารางที่ 7  แสดงใหเห็นวา คาเฉล่ียของคะแนนกอนการใชแบบฝกเทากับ 17.37
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.80 และคะแนนหลังการใชแบบฝก เทากับ  23.63 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 2.30  คะแนนผลตางเฉล่ีย (D)  ระหวางกอนและหลังการใชแบบฝกเทากับ 6.26
 คาสถิติ t เทากับ 14.619  คานัยสําคัญจากตัวอยาง (Sig) เทากับ 0.001  ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญ
ที่กําหนดไวที่ระดับ 0.05  แสดงวาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุม
ตัวอยางหลังจากไดรับการฝกโดยการใชแบบฝกทักษะการอานทั้ง 10 บท สูงกวากอนไดรับการฝก 
ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานขอที ่2

ตอนที่ 3 การวิเคราะหระดับความคิดเห็นจากแบบสอบถามความคิดเห็นที่นักเรียนมี
ตอกิจกรรมและแบบฝกทักษะการอาน

ผูวิจัยไดใหกลุมตัวอยางทั้ง 30 คน ทําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอแบบฝกการ
อานในดานเนื้อหา รูปแบบการจัดกิจกรรม และประโยชน จํานวน 12 ขอ หลังจากทําแบบฝกรวม
ทั้งส้ิน 10 คร้ัง พบวาในแตละบทนักเรียนมีความพึงพอใจในบทเรียนมากนอยตางกัน ดังแสดงใน
ตารางที่ 8 ดังนี้
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ตารางที่ 8 คาระดับเฉล่ีย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกการอานจากการศึกษารายขอ จํานวน 10 บท

ขอความ คา บทที่ รวม  อันดับคา
สถิติ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  เฉล่ีย

รวม
   ดานเนื้อหา
1.  รูปแบบของแบบฝกเปนขั้นตอนที่เร่ิมจากการนําเขาสูบท x 3.97 3.83 4.30 4.10 4.27 3.67 3.73 3.63 3.67 4.40 3.96 8
เรียนไปขั้นฝกปฏบิัติตามลําดับ S.D. 0.72 0.53 0.53 0.55 0.58 0.61 0.45 0.56 0.48 0.50 0.61
2. การจัดรูปแบบของแบบฝกนาสนใจ ไมนาเบื่อ x 3.90 3.90 4.27 4.10 4.27 3.67 3.73 3.6 3.67 4.40 3.95 9

S.D. 0.80 0.48 0.52 0.55 0.58 0.61 0.45 0.50 0.48 0.50 0.61
3. ส่ือตางๆ ที่ใชประกอบแบบฝกมีความชัดเจน นาสนใจ x 3.9 3.77 4.1 4.00 4.2 3.67 3.77 3.67 3.67 4.30 3.90 11
เหมาะสมกับระดับความสามารถของขาพเจาและส่ือมีความ
สอดคลองกับเนื้อหาของแบบฝก

S.D. 0.66 0.50 0.55 0.53 0.61 0.61 0.43 0.48 0.48 0.47 0.57

4. แบบฝกมีเนื้อหาที่นาสนใจ มีความยากงายพอเหมาะ x 3.9 3.83 4.13 3.97 4.23 3.67 3.73 3.77 3.80 4.27 3.93 10
S.D. 0.66 0.59 0.43 0.41 0.57 0.61 0.45 0.43 0.41 0.45 0.54

5. ปริมาณของเนื้อหาเหมาะสมกับเวลาเรียน x 3.93 4.03 4.17 4.03 4.27 3.80 3.73 3.80 3.80 4.27 3.98 7
S.D. 0.64 0.56 0.38 0.41 0.52 0.61 0.45 0.41 0.41 0.45 0.52

  รวมระดับเฉลี่ยดานเนื้อหา x 3.92 3.87 4.19 4.04 4.25 3.69 3.74 3.69 3.72 4.33 3.94
S.D. 0.57 0.44 0.41 0.44 0.54 0.59 0.32 0.43 0.41 0.36 0.51
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ตารางที่  8  (ตอ)

ขอความ คา บทที่ รวม  อันดับคา
สถิติ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  เฉล่ีย

รวม
   ดานรูปแบบการจัดกิจกรรม
6. กิจกรรมในแบบฝกมีคําส่ัง คําอธิบายชัดเจน เขาใจงาย x 4.03 4.07 4.20 4.10 4.27 3.80 3.97 3.87 3.87 4.40 4.06 6

S.D. 0.67 0.58 0.41 0.48 0.45 0.55 0.18 0.43 0.43 0.50 0.51
7. กิจกรรมนําเขาสูบทเรียนแสดงใหขาพเจาทราบถึงจุด x 4.07 4.07 4.17 4.10 4.27 3.87 4.00 3.87 3.87 4.43 4.07 5
ประสงคการเรียนรูของแบบฝก S.D. 0.64 0.58 0.38 0.40 0.45 0.51 0.00 0.43 0.43 0.50 0.49
8. กิจกรรมกอนการอาน (Pre-reading) ชวยกระตุนใหขาพเจา x 4.33 4.23 4.20 4.07 4.23 3.87 4.00 3.93 3.87 4.40 4.11 4
อยากทํากิจกรรมอื่นตอไป S.D. 0.55 0.57 0.41 0.37 0.43 0.51 0.00 0.37 0.35 0.50 0.46
9. กิจกรรมในดานการอาน (While-reading) ทําใหขาพเจา x 4.30 4.17 4.20 4.07 4.23 3.87 4.00 3.97 3.87 4.40 4.11 4
อานอยางมีจุดประสงค S.D. 0.53 0.59 0.41 0.37 0.43 0.51 0.00 0.41 0.35 0.50 0.46
10. กิจกรรมในขั้นหลังการอาน (Post-reading) ชวยทําให x 4.30 4.33 4.27 4.20 4.27 3.87 4.00 4.03 3.90 4.40 4.16 3
ทักษะการอานของขาพเจาพัฒนาขึ้น S.D. 0.53 0.55 0.52 0.48 0.45 0.51 0.00 0.32 0.31 0.50 0.48
     รวมระดับเฉลี่ยดานรูปแบบการจัดกิจกรรม x 4.21 4.17 4.21 4.11 4.25 3.85 3.99 3.93 3.87 4.41 4.10

S.D. 0.45 0.46 0.31 0.35 0.42 0.51 0.37 0.33 0.34 0.49 0.42
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ตารางที่   8   (ตอ)

ขอความ คา      บทที่ รวม  อันดับคา
สถิติ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  เฉล่ีย

รวม
  ดานประโยชน
11. หลังจากไดทําแบบฝกนี้แลว ขาพเจารูสึกถึงความจําเปน x 4.43 4.47 4.47 4.8 4.6 4.33 4.3 4.40 4.07 4.90 4.48 2
ในการฝกฝนทักษะการอานอยางจริงจัง  S.D. 0.50 0.51 0.51 0.41 0.50 0.48 0.47 0.50 0.25 0.31 0.50
12. หลังจากไดทําแบบฝกบทนี้แลว ขาพเจาสามารถนํารูป x 4.47 4.47 4.47 4.8 4.6 4.33 4.3 4.47 4.13 4.90 4.49 1
แบบกิจกรรม เนื้อหา และส่ือ ไปประยุกตใชสําหรับทักษะดาน
การอานในชีวิตประจําวัน

  S.D. 0.51 0.51 0.51 0.41 0.50 0.48 0.47 0.51 0.35 0.31 0.50

      รวมระดับเฉลี่ยดานประโยชน x 4.45 4.47 4.47 4.80 4.60 4.33 4.30 4.43 4.10 4.90 4.49
  S.D. 0.50 0.51 0.51 0.39 0.50 0.48 0.47 0.49 0.28 0.28 0.49

       คาเฉลี่ยรวม x 4.13 4.10 4.24 4.19 4.31 3.87 3.94 3.92 3.85 4.46 4.10
  S.D. 0.42 0.37 0.30 0.31 0.44 0.49 0.17 0.32 0.31 0.33 0.40

หมายเหตุ
บทท่ี 1 Comic Strip and cartoons   บทท่ี  2 The oldest Man    บทท่ี  3  Amazing Suphanburi บทท่ี  4 Cats and Dogs lose their Jobs บทท่ี  5  Don't forget the Forget-Me-Not
บทท่ี  6  Bangsai Arts and Crafts Village   บทท่ี  7  Navy helicopters and Birds    บทท่ี  8  Weather Forecasti    บทท่ี  9  The Important Holidays     บทท่ี  10 Your Weekly horoscope 
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จากตารางที่ 8  แสดงใหเห็นวาจากแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอแบบฝกการอาน
ใน ดานเนื้อหา รูปแบบการจัดกิจกรรม และประโยชน จํานวน 12 ขอ นักเรียนมีความคิดเห็นตอ
แบบฝกดีคือ บทที่ 10 Your Weekly Horoscope ( x  = 4.46, S.D. = 0.33)  
บทที่ไดคาเฉล่ียต่ําที่สุดไดแก บทที ่ 9  The Important Holidays ( x  = 3.85, S.D. = 0.31)  และ
จากการศึกษาแบบความคิดเห็นนักเรียนตอแบบฝกการอานในดานเนื้อหา รูปแบบการจัดกิจกรรม 
และประโยชน จํานวน 12 ขอ สรุปไดดังตอไปนี้

1. ดานเนื้อหา โดยภาพรวม นักเรียนมีความคิดเห็นตอเนื้อหาของแบบฝกการอานอยู
ในระดับสูง ( x  = 3.94, S.D. = 0.51)  แตละขอไดคาเฉล่ียเรียงลําดับ ดังนี้  ขอที่ 5 ปริมาณของ
เนื้อหาเหมาะสมกับเวลาเรียน ( x  = 3.98, S.D. = 0.52)  ขอที่ 1  รูปแบบของแบบฝกเปนข้ันตอน
ที่เร่ิมจากการนําเขาสูบทเรียนไปข้ันปฏิบัติตามลําดับ ( x  = 3.96, S.D. = 0.61)  ขอที่ 2  การจัด
รูปแบบของแบบฝกนาสนใจไมเบื่อ  ( x  = 3.95, S.D. = 0.61)  ขอที่  4 แบบฝกมีเนื้อหาที่
นาสนใจ มีความยากงายพอเหมาะ ( x  = 3.93, S.D. = 0.54)  และขอที่  3   ส่ือตางๆ ที่ใช
ประกอบแบบฝกมีความชัดเจน นาสนใจเหมาะสมกับระดับความสามารถและส่ือมีความ
สอดคลองกับเนื้อหาของแบบฝก ( x = 3.90, S.D. = 0.57)

2. ดานรูปแบบการจัดกิจกรรม โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นตอรูปแบบของ
แบบฝกการอานอยูในระดับสูง ( x  = 4.10, S.D. = 0.42)   แตละขอไดคาเฉล่ียเรียงลําดับ ดังนี้  
ขอที่ 10 กิจกรรมในข้ันหลังการอาน (Post-reading)  ชวยทําใหทักษะการอานของขาพเจาพัฒนา
ข้ึน ( x  = 4.16, S.D. = 0.48)  ขอที่ 8 กิจกรรมกอนการอาน (Pre-reading) ชวยกระตุนใหขาพเจา
อยากทํากิจกรรมอ่ืนตอไป ( x  = 4.11, S.D. = 0.46)  ขอที่ 9 กิจกรรมในดานการอาน (While-
reading) ทําใหขาพเจาอานอยางมีจุดประสงค ( x  = 4.11, S.D. = 0.46) ขอที่ 7 กิจกรรมนําเขาสู
บทเรียนแสดงใหขาพเจาทราบถึงจุดประสงคการเรียนรูของแบบฝก ( x  = 4.07, S.D. = 0.49) 
และขอที่ 6 กิจกรรมในแบบฝกมีคําส่ังคําอธิบายชัดเจน เขาใจงาย ( x  = 4.06, S.D. = 0.51)

3. ดานประโยชน  โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นในดานประโยชนของแบบฝก
อยูในระดับสูง ( x  = 4.49, S.D. = 0.49)  แตละขอไดคาเฉล่ียเรียงลําดับ ดังนี้  ขอที่ 12 หลังจาก
ไดทําแบบฝกแลว ขาพเจาสามารถนํารูปแบบกิจกรรม เนื้อหาและส่ือไปประยุกตใชสําหรับทักษะ
ดานการอานในชีวิตประจําวัน ( x  = 4.49, S.D. = 0.49) และขอที่ 11 หลังจากไดทําแบบฝกนี้แลว 
ขาพเจารูสึกถึงความจําเปนในการฝกฝนทักษะการอานอยางจริงจัง ( x  = 4.48, S.D. = 0.50)
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จากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกการอานจากเอกสารจริงสรุปได
วา ความคิดเห็นของนักเรียนมีคาระดับเฉล่ียอยูระหวาง 3.90 – 4.49  จึงแสดงวานักเรียนมีความ
คิดเห็นที่ดีตอแบบฝก  ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานขอที ่3
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บทท่ี  5

สรุปอภิปรายผลและขอเสนอแนะ

การวิจัยเร่ือง “การพัฒนาแบบฝกการอานเสริมเพื่อพัฒนาความสามารถในการอาน
จากเอกสารจริง” สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่  5 โรงเรียนศรีประจันต “เมธีประมุข” เปนการ
วิจัยเชิงทดลอง  (Experimental  research)  มีวัตถุประสงคเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝกการ
อานเพื่อการส่ือสารจากเอกสารจริงและเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 5 กอนและหลังการอานเพิ่มเติม  โดยใชขอมูลทางภาษาจาก
เอกสารจริง  รวมทั้งเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอแบบฝกที่สรางข้ึน เปนแนวทางในการ
จัดทําส่ือการสอน อันเปนงานสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
โดยตรง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
อาน (อ 025) ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2546  โรงเรียนศรีประจันต “เมธีประมุข” โดยการสุม
อยางงายไดกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน จากประชากรจํานวน 4 หองเรียน รวมทั้งส้ิน 120 คน

สมมตุิฐานการวิจัย
1. แบบฝกการอานภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารที่สรางข้ึนจากเอกสารจริง มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว คือ 75/75
2. ความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังจากไดรับการฝกโดยใช

แบบฝกการอาน สูงกวาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอนไดรับการฝก โดยใชแบบฝก
การอาน

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 5 โรงเรียนศรีประจันต “เมธีประมุข” อ.ศรีประจันต 
จ.สุพรรณบุรี มีความคิดเห็นที่ดีตอแบบฝกการอานที่สรางข้ึน

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยในคร้ังน้ี มดีังตอไปน้ี
1. แบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารจากเอกสารจริง สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 5  จํานวน 10 บทที่สรางข้ึนโดยอิงจุดประสงคของหลักสูตรวิชาภาษา
ตางประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2539 คํา
อธิบายรายวิชาการอาน (อ 025) และจุดประสงครายวิชาของกลุมโรงเรียนกรมสามัญศึกษา
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จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบกับคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ซึ่งแบบฝกที่สรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 
78.47 / 78.78 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 75 / 75

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่สราง
ข้ึนโดยอิงจุดประสงคการเรียนรูรายวิชาการอาน (อ 025) เปนการทดสอบชนิดเลือกตอบจํานวน 1 
ฉบับ มีขอสอบจํานวน 30 ขอ ซึ่งมีคาความยากงาย (P) ระหวาง 0.20 – 0.75  คาอํานาจจําแนก 
(D) ตั้งแต 0.4  และมีคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเทากับ 0.87

3. แบบสอบถามวัดความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมและแบบฝกการอานใน
แตละบท โดยกําหนดตัวเลือก  5 ระดับ  คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็น
ดวยอยางยิ่ง จํานวน 12 ขอ ไดคาความเชื่อมั่นของแบบความคิดเห็นทั้งฉบับเทากับ 0.93

การดําเนินการทดลอง
การดําเนินการทดลอง ผูวิจัยเปนผูดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยางดวยตนเองใน

ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2546 ใชเวลาในการเรียนการสอนเปนเวลา 10 สัปดาหๆ ละ 2 คาบ
เรียน ดังข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้

1. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมตัวอยางกอน
ดําเนินการทดลอง โดยใชแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางข้ึนและหาคุณภาพแลว

2.  ดําเนินการทดลอง ใหนักเรียนกลุมตัวอยางฝกทําแบบฝกการอานภาษาอังกฤษที่
ผูวิจัยสรางข้ึน โดยประยุกตข้ันตอนการสอนอานมาจากสุมิตรา  อังวัฒนกุล (2535 : 178 – 179) 
มีลําดับข้ันตอนในการทําแบบฝกดังนี้

2.1 กิจกรรมกอนการอาน (Pre-reading Activities) เปนการสรางความสนใจ  
และปูพื้นความรูในเร่ืองที่จะอาน ตัวอยางกิจกรรมในข้ันนี้ ไดแก

2.1.1 ใหคาดคะเนเร่ืองที่อาน เปนการกระตุนใหผูเรียนคํานึงถึงความรูเดิม  
แลวนํามาสัมพันธกับเร่ืองที่อาน การคาดคะเนอาจจะผิดหรือถูกก็ได ใหเดาความหมายของ
คําศัพทจากบริบท โดยดูจากประโยคขางเคียง หรือจากรูปภาพ และการแสดงทาทาง

2.2 กิจกรรมระหวางการอาน  (While-reading Activities) เปนการทําความเขาใจ  
โครงสรางและเนื้อความในเร่ืองที่อาน กิจกรรมในข้ันนี้ไดแก

2.2.1 ใหลําดับเร่ืองโดยใหตัดเร่ืองออกเปนสวนๆ (Strip Story) อาจจะ               
เปนยอหนา หรือเปนประโยคก็ได แลวใหผูเรียนในกลุมลําดับขอความกันเอง

2.2.2 เขียนแผนผังโยงความสัมพันธของเนื้อเร่ือง (Semantic Mapping)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



84

2.2.3 เติมขอความลงในแผนผังของเนื้อเร่ือง (Graphic  Organizer)
2.2.4 เลาเร่ืองโดยสรุป (Summarizing)

2.3 กิจกรรมหลังการอาน (Post-reading Activities) เปนการตรวจสอบความ
เขา ใจของผูเรียน กิจกรรมที่ทําอาจจะเปนการถายโอนไปสูทักษะอ่ืนๆ เชน ทักษะการพูด และการ
เขียนก็ไดโดยใหทํากิจกรรมดังตอไปนี้

2.3.1  ใหแสดงบทบาทสมมุติ
2.3.2 การถายโอนขอมูล
2.3.3 การถอดความจากแผนผัง ตาราง แผนที่  และรูปภาพ
2.3.4 ใหเขียนเร่ืองหรือเขียนโตตอบ เชน เขียนจดหมาย เขียนบทสนทนา 

เขียนแบบฟอรม วาดรูป เปนตน
2.3.5 พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองที่อาน

3. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมตัวอยางเมื่อ
เสร็จส้ินการทดลองแลว โดยใชแบบทดสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบกอนการทดลอง

4. นําผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอานภาษาอังกฤษ คะแนนทดสอบราย
จุดประสงค และคาระดับของแบบวัดความคิดเห็นนักเรียนที่มีตอกิจกรรม และแบบฝกการอานมา
วิเคราะหขอมูล โดยใชวิธีการทางสถิติ เพื่อตรวจสอบสมมุติฐาน

สรุปผลการวิจัย
1. แบบฝกทักษะการอานเพื่อการส่ือสารจากเอกสารจริงที่สรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 

เทากับ 78.47 / 78.78 ซึ่งสูงกวาเกณฑ  75 / 75  แสดงวาแบบฝกการอานมีประสิทธิภาพอยูใน
เกณฑดีซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานขอที ่1

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  กอน
และหลังการทําแบบฝกหัดการอาน สรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลัง
จากไดรับการฝกจากแบบฝกการอานที่ผูวิจัยสรางข้ึนสูงกวากอนไดรับการฝกจากแบบฝกหัดการ
อานอยางมีนัยสําคัญตามสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานขอที ่2

3.  ผลจากการศึกษาแบบวัดความคิดเห็นซึ่งมี 5 ระดับของนักเรียนที่มีตอกิจกรรม
และแบบฝกหัดการอานภาษาอังกฤษ จากการศึกษาในภาพรวม พบวานักเรียนมีความคิดเห็นตอ
กิจกรรมแบบฝกหัดการอานอยูในระดับสูงทุกดาน โดยมีคาเฉล่ียอยูระหวาง 3.90 – 4.49 และบทที่
มีคาระดับเฉล่ียสูงสุดคือ บทที่ 10 Your Weekly Horoscope (4.46)  คาเฉล่ียต่ําสุด คือ The 
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Important Holidays (3.85) สวนขอที่ไดรับคาเฉล่ียสูงสุด คือ ขอที่ 12 ( x  = 4.49, S.D. = 0.50)  
กลาวคือหลังจากไดทําแบบฝกบทนี้แลว ขาพเจาสามารถนํารูปแบบกิจกรรม เนื้อหาและส่ือ
ไปประยุกตใชสําหรับทักษะดานการอานในชีวิตประจําวัน และขอที่ไดคาเฉล่ียต่ําสุด คือขอที่ 3 
( x  = 3.90, S.D. = 0.57)  กลาวคือ ส่ือตางๆ ที่ใช ประกอบแบบฝกมีความชัดเจน นาสนใจ
เหมาะสมกับระดับความสามารถและส่ือมีความสอดคลองกับเนื้อหาของแบบฝก และจากการ
ศึกษาแบบสอบถามความคิดเห็นนักเรียนที่มีตอแบบฝกการอานในดานเนื้อหา รูปแบบการจัดกิจ
กรรม ประโยชน และการประเมิน สรุปไดดังตอไปนี้

1. ดานเนื้อหา โดยภาพรวม นักเรียนมีความคิดเห็นตอเนื้อหาของแบบฝกการ
อานโดยเฉล่ียอยูในระดับสูง (3.94) แตละขอไดคาเฉล่ียเรียงลําดับ ดังนี้  ขอที่ 5 ปริมาณของ
เนื้อหาเหมาะสมกับเวลาเรียน (3.98)  ขอที่ 1  รูปแบบของแบบฝกเปนข้ันตอนที่เร่ิมจากการนําเขา
สูบทเรียนไปข้ันปฏิบัติตามลําดับ (3.96)  ขอที่ 2  การจัดรูปแบบของแบบฝกนาสนใจไมเบื่อ 
(3.95)  ขอที่  4 แบบฝกมีเนื้อหาที่นาสนใจ มีความยากงายพอเหมาะ (3.93)  และขอที่  3 ส่ือตางๆ 
ที่ใชประกอบแบบฝกมีความชัดเจน นาสนใจเหมาะสมกับระดับความสามารถและส่ือมีความ
สอดคลองกับเนื้อหาของแบบฝก (3.90)

2. ดานรูปแบบการจัดกิจกรรม โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นตอรูปแบบ
ของแบบฝกการอานโดยเฉล่ียอยูในระดับดี (4.10) แตละขอไดคาเฉล่ียเรียงลําดับ ดังนี้  ขอที่ 10 
กิจกรรมในข้ันหลังการอาน (Post-reading)  ชวยทําใหทักษะการอานของขาพเจาพัฒนาข้ึน 
(4.16)  ขอที่ 8 กิจกรรมกอนการอาน (Pre-reading) ชวยกระตุนใหขาพเจาอยากทํากิจกรรมอ่ืนตอ
ไป (4.11)  ขอที่ 9 กิจกรรมในดานการอาน (While-reading) ทําใหขาพเจาอานอยางมีจุดประสงค
(4.11) ขอที่ 7 กิจกรรมนําเขาสูบทเรียนแสดงใหขาพเจาทราบถึงจุดประสงคการเรียนรูของแบบฝก 
(4.07) และขอที่ 6 กิจกรรมในแบบฝกมีคําส่ังคําอธิบายชัดเจน เขาใจงาย (4.06)

3. ดานประโยชน  โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นในดานประโยชนของแบบ
ฝกโดยเฉล่ียอยูในระดับสูง (4.49)  แตละขอไดคาเฉล่ียเรียงลําดับ ดังนี้  ขอที่ 12 หลังจากไดทํา
แบบฝกแลว ขาพเจาสามารถนํารูปแบบกิจกรรม เนื้อหาและส่ือไปประยุกตใชสําหรับทักษะดาน
การอานในชีวิตประจําวัน (4.49) และขอที่ 11 หลังจากไดทําแบบฝกนี้แลว ขาพเจารูสึกถึงความจํา
เปนในการฝกฝนทักษะการอานอยางจริงจัง (4.48)

จากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกการอานจากเอกสารจริงสรุปได
วา ความคิดเห็นของนักเรียนมีคาระดับเฉล่ียอยูระหวาง 3.90 – 4.49  จึงแสดงวานักเรียนมีความ
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คิดเห็นตอแบบฝกการอานโดยสวนใหญอยูในระดับความคิดเห็นที่ดี ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐาน
ขอที่ 3

การอภิปรายผล
1. ผลจากการหาประสิทธิภาพของแบบฝกการอานภาษาอังกฤษจากเกณฑที่ตั้งไว 

คือ  75 / 75  พบวาแบบฝกหัดการอานที่สรางข้ึนมีประสิทธิภาพ เทากับ 78.47 / 78.78 ราย
จุดประสงคในแตละบทนั้น นักเรียนทําคะแนนเฉล่ียไดเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว ซึ่งอาจมีสาเหตุ
ดังตอไปนี้

1.1 แบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษสรางข้ึนจากส่ือการสอนจริง ซึ่งเปน
ส่ือการสอนที่เปนของจริงที่ใกลตัวผูเรียน และสอดคลองกับความสนใจของผูเรียน ทําใหผูเรียน
เขาใจบทอานมากข้ึน โดยเฉพาะบทอานบางบทที่นํามามีความทันสมัย เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน 
หรืออาจจะเปนเร่ืองที่นาสนใจ เชน ในบทที่ 10 Your Weekly Horoscope เปนเร่ืองที่นักเรียนชอบ
อานกันมาก เพราะเปนเร่ืองเกี่ยวกับการทํานายโชคชะตา ที่นํามาจาก Student Weekly อยูใน
ความสนใจของนักเรียนอยูแลว สอดคลองกับแนวความคิดของ สาวิตรี วุฒิคาโร (2530 : 39)  
สวอฟฟาร (Swaffar 1985 : 18) อารเฮลลัล (Ahellal 1990 : 39)  เดวีส และคณะ (Davies et al.
1994 : 45 - 46)  ยุค-ชุน ลี (Yuk-Chun Lee 1995 : 326) เอกสารจริงนาสนใจกวาตําราเรียน 
เพราะเนื้อหามีความทันสมัยและเกี่ยวของกับกิจกรรมในชีวิตประจําวัน คือเปนกุญแจสําคัญใน
การสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร

1.2 แบบฝกทักษะการอานสรางข้ึนตามข้ันตอนการฝกทักษะการอานเพื่อการ
ส่ือสารจากแนวคิดของผูเชี่ยวชาญ อาทิ เชน วิสาข  จัติวัตร (2541) สุมิตรา อังวัฒนกุล (2535)  
เดวีส และคณะ (Devitt et al 1994) จอหนสัน (Johnson  1982)  เปนแบบฝกที่ประกอบดวย
ข้ันตอนที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกทักษะการอานอยางตอเนื่องตามลําดับ จากกิจกรรมที่งายๆ 
ไปหายาก เร่ิมตั้งแต ข้ันเตรียมความพรอมกอนเรียน (Pre-reading) เปนการกระตุนใหนักเรียนนํา
ส่ิงที่คุนเคยอยูแลวมาทําความเขาใจบทเรียน รวมทั้งการเตรียมความพรอมในเร่ืองคําศัพท และ
สํานวนภาษาที่จําเปนตองใชในการทํากิจกรรมข้ันตอไป ในข้ันการอาน (While-reading) นักเรียน
ไดฝกทักษะภาษาอยางเพียงพอจากกิจกรรมการอานเพื่อการส่ือสารที่หลากหลาย เชน ฝกการ
กรอกขอมูลลงตาราง การตอบคําถาม การหาขอมูลจากแผนที่ การฝกเดาความหมายของคําศัพท 
จากบริบท เปนตน นอกจากนี้นักเรียนไดฝกโครงสรางภาษาในบริบทที่มีความหมายเพราะเปน
โครงสรางภาษาที่พบในบทอาน ทั้งนี้ เพื่อใหนักเรียนเกิดความเขาใจในเนื้อหาและสามารถถายโยง
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ความรูไปใชในข้ันนําภาษาไปใช  (Post-reading) เมื่อนักเรียนทําแบบฝกหัดแตละบทเสร็จส้ิน 
นักเรียนจึงไดทําแบบทดสอบทายบทเพื่อประเมินส่ิงที่เรียนจบในทันที ซึ่งสอดคลองกับแนวความ
คิดของ ปณพร สุวรรณไตรย (2539 : 98 - 99)  สุวรีย ยอดฉิม (2536 : 91 - 92) ศศิวิมล กังล่ี 
(2544 : 115 - 116) จินตอาภา ผลบุณยรักษ (2544 : 86)

1.3 การใหนักเรียนทราบขอมูลยอนกลับ (feedback) เมื่อนักเรียนทําแบบฝกแตละบท
เสร็จส้ิน ครูจะเฉลยคําตอบของแตละกิจกรรมในทันที และไดตรวจใหคะแนนและเฉลยคําตอบ
ทันทีหลังจากนักเรียนทําแบบทดสอบทายบทเรียนในแตละบทเสร็จ ทําใหนักเรียนทราบความ
กาวหนาในการเรียนของตน ทําใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจและกระตือรือรนในการพัฒนาการเรียนรู 
สงผลใหนักเรียนทําคะแนนแบบทดสอบทายบทเรียนไดสูงกวาคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน  
ซึ่งสอดคลองกับความคิดของโคลและชาน (Cloe and Chan 1994 : 380, 222, อางถึงใน  
กันตดนัย วรจิตติพล 2542 : 86) ที่กลาววา การใหการเสริมแรงทันทีเมื่อนักเรียนทําภาระงานเสร็จ
เปนส่ิงสําคัญอยางยิ่ง โดยเฉพาะในระยะเร่ิมตนของการเรียน และขอมูลยอนกลับของครูที่
เหมาะสมชวยใหนักเรียนทราบวาเขาไดเรียนรูส่ิงใดไปบางแลว และยังมีส่ิงใดอีกที่เขายังตองรู เพื่อ
จะทําภาระงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

1.4 ในการทําแบบทดสอบรายบท นักเรียนไมวิตกกังวลมากนัก เนื่องจากนักเรียนเพิ่ง
ไดเรียนเนื้อหาแตละบทจบไป และแบบทดสอบรายบทเปนการวัดความสามารถทางการอานในแต
ละจุดประสงคปลายทางของแบบฝก ซึ่งมีจํานวนขอสอบบทละ 10 ขอ สวนแบบทดสอบหลังเรียน
เปนการวัดความสามารถทางการอานทุกจุดประสงคปลายทางที่เรียนมา จึงมีจํานวนขอสอบหลาย
ขอและตองใชเวลาในการทําแบบทดสอบนานกวา นักเรียนจึงอาจเกิดความเครียดและความ
วิตกกังวลวาจะทําแบบทดสอบไดไมดี  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของคัดชูเกียน-บ็อกลี 
(Kutchukian-Boxley 1993 : 4256-A) ที่ไดทําการศึกษาถึงผลของความวิตกกังวลตอการเรียนรู
และความสามารถในการทําแบบทดสอบของนักศึกษาระดับวิทยาลัย ผลการวิจัยพบวา เมื่อวัด
ความวิตกกังวลของนักศึกษาทันทีกอนที่จะมีการทําแบบทดสอบ ความวิตกกังวลมีความสัมพันธ
กับความสามารถในการทําแบบทดสอบอยางเปนเสนโคง กลาวคือ นักศึกษาที่มีความวิตกกังวล
ต่ําทําคะแนนในการสอบไดทั้งสูงมากและต่ํามาก สวนนักศึกษาที่มีความวิตกกังวลปานกลางและ
สูงทําคะแนนในการสอบไดใกลเคียงกับคะแนนเฉล่ีย ซึ่งแสดงใหเห็นวา ความวิตกกังวลมีผลทาง
ลบตอความสามารถในการทําแบบทดสอบ นักเรียนจึงทําคะแนนแบบทดสอบรายบทไดสูงกวา
คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน
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2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมตัวอยาง
หลังจากไดรับการฝกการอานสูงกวาผลสัมฤทธิ์ในการอานกอนไดรับการฝกอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว อาจเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้

2.1 แบบฝกการอานภาษาอังกฤษที่สรางข้ึนจากเอกสารจริงมีสวนชวยในการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการอานของนักเรียน นักเรียนสวนใหญมีความสนใจในรูปแบบกิจกรรม แบบ
ฝกหัด เนื้อหาและรูปภาพประกอบ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากขอความและเนื้อหาที่นํามาจากเอกสาร
จริง มีความแตกตางจากบทเรียนหรือบทอานโดยทั่วไป สรางความหลากหลาย ทันสมัย ทันตอ
เหตุการณ  มีความเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันและมีขอบเขตความรูกวางไกล ทําใหนักเรียนเกิด
ความกระตือรือรน สนใจในการอานรายละเอียดของขอมูลทางภาษาอังกฤษและจูงใจใหนักเรียน
ทํากิจกรรมตางๆ ตอเนื่อง สอดคลองกับงานวิจัยของ ปณพร สุวรรณไตรย (2539 : 98)  สุวรีย 
ยอดฉิม (2536 : 97)  จินตอาภา ผลบุณยรักษ (2544 : 85)  และสอดคลองกับแนวคิดของเดวีส
และคณะ (Davies et al. 1994 : 46)  ยุค-ชุนลี (Yuk-Chun Lee 1995 : 324)  และเดอชองต
(Dechant 1982 : 5) ที่วา เนื้อหาที่นํามาจากเอกสารจริงนั้นนาสนใจกวาตําราเรียน เพราะเนื้อหา
มีความทันสมัย และเกี่ยวของกับกิจกรรมในชีวิตประจําวัน ชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสพัฒนา 
สมรรถวิสัยในการส่ือสาร

2.2 แบบฝกทักษะการอานสรางข้ึนเพื่อฝกทักษะการอานตามแนวการสอนภาษา
เพื่อการส่ือสารจากแนวคิดของผูเชี่ยวชาญทางการสอน อาทิ เชน วิสาข จัติวัตร  (2541) สุมิตรา 
อังวัฒนกุล (2535) เดวีส และคณะ (Davies et al. 1990) และรูปแบบบทเรียนของอรุณี 
วิริยะจิตรา (2532) เปนแบบฝกที่มีคุณภาพดีเพราะไดผานข้ันตอนการทดลองหาประสิทธิภาพและ
ปรับปรุงแกไขถึง 2 ข้ัน คือ ข้ันทดลองรายเดี่ยว และข้ันทดลองกลุมเล็ก เพื่อนําไปใชในข้ันการ
ทดลองภาคสนาม เปนแบบฝกที่ประกอบดวยกิจกรรมการฝกทักษะการอานที่หลากหลาย เพื่อเปด
โอกาสใหนักเรียนไดฝกทักษะการอานอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความเขาใจ สามารถแยกแยะ 
ถายโอน รวบรวมและประเมินส่ิงที่อานได นอกจากนี้ในแตละกิจกรรมยังสอดแทรกการฝกกลวิธีใน
การอานเพื่อใหผูเรียนฝกการอานอยางมีจุดมุงหมาย และสามารถนํากลวิธีที่เหมาะสมไปประยุกต
ใชในการอานหนังสือภาษาอังกฤษและเอกสารตางๆ ในชีวิตจริง ซึ่งจะชวยใหการอานมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน กลวิธีในการอานโดยทั่วๆ ไป ไดแกการอานแบบสํารวจ (Surveying)  การอาน
กวาด (Scanning) การอานเอารายละเอียด (Intensive reading) และการอานเชิงวิเคราะห 
(Critical reading) เพื่อใหไดขอมูลไปแกปญหาในกิจกรรมตางๆ ที่มีหลายรูปแบบโดยมีเปาหมาย
ใหผูเรียนเปนผูมีความสามารถในการส่ือสารได เชน การใชกลวิธีการอานแบบสํารวจโดยการอาน
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ยอหนานํา ดูจากแผนที่ แผนภูมิ รูปภาพประกอบหรือตารางตางๆ เพื่อการคาดคะเนเนื้อหา 
เปนตน นอกจากนี้แบบฝกยังประกอบไปดวยกิจกรรมตางๆ ที่สนับสนุนใหนักเรียนไดติดตอส่ือสาร
ใกลเคียงกับการอานในสถานการณจริง เชน อานแลวแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองตางๆ การ
ระดมพลังสมอง การถายโอนขอมูลจากทักษะหนึ่งไปสูอีกทักษะหนึ่ง เปนตน เนนใหผูเรียนใช
ภาษาในรูปแบบการบูรณาการทักษะภาษาทั้ง 4 คือ ฟง พูด อาน และเขียน หรือเรียกอีกอยางหนึ่ง
วา การเรียนแบบทักษะสัมพันธ โดยเนนที่ทักษะการอาน ตัวอยางเชน การใหนักเรียนอานเร่ืองจน
เกิดความเขาใจ นักเรียนจะสามารถคิด พูด และเขียน ส่ือสารเปนเสียงหรือตัวอักษรใหผูอ่ืนเขาใจ
ได สอดคลองกับแนวคิดของ นูแนน (Nunan 1995 : 131-132) และสุมิตรา อังวัฒนกุล (2537 : 
12-13) ที่เสนอวาควรทําการเรียนการสอนดวยทักษะสัมพันธ เพื่อใหใกลเคียงกันกับการใชทักษะ
ทางภาษาแบบรวมในชีวิตประจําวันใหมากที่สุด จากการทําแบบฝกหัดการอานและฝกทํา
แบบทดสอบถึง 10  บทเรียน ทําใหเกิดความชํานาญและไดรับการพัฒนาทักษะการอานเปนอยาง
มาก ซึ่งเปนไปตามกฎแหงการฝกหัด (law of exercise)

2.3 เนื่องจากแบบฝกการอานเพื่อการส่ือสารจากเอกสารจริง ไดสรางภาระงานให
กับนักเรียนไดฝกการพัฒนาการอานโดยใชกลวิธีที่หลากหลาย และอานอยางมีจุดมุงหมาย เชน 
การถายโอนขอมูลลงสูตาราง (Information Gap) หรือแผนภูมิความหมาย  (Semantic map)  
การเดาความหมายของคําจากขอความ (Context clue) การจัดคําเขาหมวดหมูหรือประเภทเดียว
กัน  (Cluster) ซึ่งกิจกรรมตางๆ นี้ สามารถชวยเพิ่มหรือเสริมพัฒนาการอานของนักเรียนและทําให
นักเรียนอานอยางมีจุดประสงค แลวนําเทคนิคตางๆ ที่ไดจากกิจกรรมการอานในชั้นเรียนมาเสริม
ความรูเดิมของนักเรียนในดานที่นักเรียนมีความสนใจอยูเปนพื้นเดิม ทําใหนักเรียนสามารถสรุป
ความเขาใจในเนื้อหา เขาใจในเร่ืองที่อานได ถึงแมจะมีปญหาทางดานภาษาบางก็ตาม ดังนั้นแบบ
ฝกการอานจากเอกสารจริงจึงเปนส่ิงที่จูงใจใหนักเรียนมีความกระตือรือรน มีความพอใจในการ
เรียน นักเรียนรูจักเชื่อมโยงเนื้อหาทําใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงในการสอบตามจุดประสงค 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยในประเทศ คือ จินตอาภา ผลบุณยรักษ (2544) ศศิวิมล  กังล่ี (2544)  
ปณพร   สุวรรณไตรย  (2539)  อําไพ   บุญรักษ (2533) สุธีรา  เหมตะศิลป (2529)  และ
สอดคลองกับงานวิจัยตางประเทศ คือ ซุง (Chung 1994)  สวอฟฟาร (Swaffar 1985) หวองและ
คณะ  (Wong et al. 1995)

2.4 แบบฝกทักษะการอานนี้สรางข้ึนอยางสอดคลองกับหลักจิตวิทยาการเรียนรู 
(Learning Psychology) กลาวคือ ในการสรางแบบฝกผูวิจัยไดศึกษาหลักการตางๆ เกี่ยวกับ
จิตวิทยาการเรียนการสอนและการสรางแบบฝก ดังนี้
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2.4.1 คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ในเร่ืองรูปแบบการเรียนรู 
นักเรียนแตละคนมีรูปแบบการเรียนรูที่ไมเหมือนกันซึ่งสงผลโดยตรงกับผลการเรียนรู ถาผูเรียนมี
รูปแบบการเรียนรูที่ดีเขาก็จะประสบความสําเร็จในการเรียน (แสงเดือน ทวีสิน 2539 : 84)  
ผูเรียนบางคนชอบการเรียนแบบรวมมือ แบบมีสวนรวม แบบพึ่งพา เปนตน การสรางแบบฝกจึงจัด
ใหมีทั้งกิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมคู และกิจกรรมกลุม เชนในบทที ่ 2 The Oldest Man นักเรียนไดมี
โอกาสทํางานเปนกลุม เพื่อศึกษาบทเรียนดวยกัน มีการแสดงความคิดเห็นรวมกันในส่ิงที่อาน ทํา
ใหนักเรียนมีโอกาสไดชวยเหลือซึ่งกันและกัน เปนการตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลใน
เร่ืองการเรียนรู

2.4.2 การไดลงมือปฏิบัติจริง (Learning by doing) กิจกรรมในแบบฝกเปด
โอกาสใหผูเรียนฝกทักษะอยางเพียงพอ โดยจัดกิจกรรมที่ฝกใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติอยางเปนธรรม
ชาติในบริบทที่มีความหมาย เชน ในบทที่ 3 Amazing Suphanburi นักเรียนไดมีโอกาสฝกเขียน
ความคิดและความรูสึกของตนโดยการเขียน
 2.4.3 การใหรูผลการปฏิบัติ (Law of effect) ถาผลที่ไดรับจากการปฏิบัติ
เปนที่พึงพอใจ บุคคลนั้นมีแนวโนมที่จะทําพฤติกรรมนั้นตอไป แบบฝกจึงจัดกิจกรรมที่เปดโอกาส
ใหผูเรียนไดคิด และใชความพยายามของตนเพื่อส่ือความหมายที่ตนตองการ โดยมีผูสอนคอย
แนะนําชวยเหลือและใหกําลังใจ การชวยใหผูเรียนรูขอบกพรองและแกไขขอบกพรองดวยตนเอง 
จะชวยใหผูเรียนเกิดเจตคติทางบวกในการใชภาษา เนื่องจากประสบความสําเร็จในการใชภาษา 
ทําใหผูเรียนรูสึกสนุกสนานกับการเรียนที่ทาทายและไดรับประสบการณภาษาที่แมนยํา

จะเห็นวาหลักการทางจิตวิทยาการเรียนรูเปนองคประกอบสําคัญที่ทําใหแบบฝกมี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะการอาน และสงผลใหนักเรียนทําคะแนนการสอบหลังเรียนดวย
แบบฝกไดสูงกวากอนเรียน

3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนกลุมตัวอยางที่มีตอกิจกรรมและแบบฝก
การอานทั้ง 10 บทเรียน พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอกิจกรรม และแบบฝกการอานภาษา
อังกฤษในภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับความคิดเห็นที่ดี โดยมีคาระดับความคิดเห็น ( x ) อยู
ระหวาง 3.85 – 4.46  ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจาก แบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษจากเอกสาร
จริงมีลักษณะเนื้อหาแตกตางจากหนังสือเรียนที่ใชในโรงเรียนที่อาจยากเกินกวาระดับสติปญญา
ของนักเรียน เชน มีเนื้อหา คําศัพทยากเกินไป ไมตรงกับความตองการของผูเรียน (สุไร 
พงษทองเจริญ 2526 : 215, อางถึงใน สุรางค ประเทศ 2540 : 64) ไมสามารถนําไปใชไดในชีวิต

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



91

จริงหรือนําไปใชไดนอย ในขณะที่แบบฝกที่ผูวิจัยสรางข้ึนมีเนื้อหาเปนไปตามความตองการของ
นักเรียนและมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุงเนนใหนักเรียนไดฝกภาษาในสถานการณที่เปนจริง
หรือใกลเคียงกับชีวิตจริง นักเรียนสามารถนําไปใชในการส่ือสารไดในชีวิตประจําวันนอกหองเรียน

เมื่อพิจารณาคาระดับความคิดเห็นเฉล่ีย พบวา บทเรียนที่มีคาระดับเฉล่ียสูงกวา
บทอ่ืนๆ คือ บทที่ 10 Your Weekly Horoscope (4.46)  บทที่ไดคาเฉล่ียต่ําสุด ไดแก  บทที่ 9  
The Important Holidays (3.85) และจากผลการศึกษาคาระดับเฉล่ียรวมรายขอ 12  ขอ พบวา 
ความคิดเห็นของนักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นที่ดี มีคาระดับเฉล่ียอยูระหวาง 3.90 – 4.49 
และขอที่ไดคาระดับเฉล่ียรวมสูงสุด คือ ขอที่ 12  หลังจากไดทําแบบฝกแลว ขาพเจาสามารถนํา
รูปแบบ กิจกรรม เนื้อหา และส่ือไปประยุกตใชสําหรับทักษะดานการอานในชีวิตประจําวัน (4.49) 
และขอที่ 11 หลังจากไดทําแบบฝกนี้แลว ขาพเจารูสึกถึงความจําเปนในการฝกฝนทักษะการอาน
อยางจริงจัง (4.48) แสดงใหเห็นวาที่นักเรียนแสดงความคิดเห็นตอกิจกรรมและแบบฝกการอาน
อยูในระดับดี อาจเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้

3.1 แบบฝกการอานที่สรางข้ึนจากเอกสารจริง มีเนื้อหาทันสมัยเกี่ยวของกับชีวิต
ประจําวันตามแนวการสอนเพื่อการส่ือสาร จึงทําใหผูเรียนเกิดความสนใจตอแบบฝกดังกลาว เชน 
เร่ือง  Comic Strip and Cartoons เปนเร่ืองเกี่ยวกับแมวชื่อ  Garfiled ซึ่งเปนการตูนที่เด็กๆ สนใจ 
เหมาะสมกับวัยของผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ โนทารานเจโร และชิพาน ิ (Notarangelo 
and Schipani 1986 : 33) ที่เสนอแนะใหนําการตูนมาใชในการเรียนการสอน โดยใหเหตุผลวา 
การตูนชวยใหผูเรียนเขาใจภาษาไดงายข้ึน เพราะการตูนเปนการผสมผสานระหวางภาษากับ
รูปภาพและธรรมชาติของนักเรียน สวนมากชอบการตูนอยูแลว สวนเร่ือง Don’t forget the 
Forget-Me-Not เปนเร่ืองเกี่ยวกับตํานานของดอก Forget-Me-Not ซึ่งเนื้อหาและคําศัพทไมยาก
เกินไป กิจกรรมทายบทก็เปนการสรางสถานการณใหนักเรียนจัดชอดอกไมไปเยี่ยมเพื่อนที่อยู
โรงพยาบาล เปนกิจกรรมที่ใหฝกปฏิบัติเปนกลุม ซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจและสรางความ
เพลิดเพลินใจไดเปนอยางดีใหกับนักเรียนทําใหนักเรียนสามารถทําคะแนนวัดตามจุดประสงคได
สูง ไดคา ( x ) เทากับ 8.40 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยภายในประเทศ คือ ปณพร  สุวรรณไตรย 
(2539 : 98-102)  และ สุวรีย  ยอดฉิม  (2536 : 97)

3.2 เนื้อหาที่นํามาสรางเปนแบบฝกการอาน เปนเนื้อหาที่อยูในความสนใจของ
ผูเรียน เชน บทที่ 10 Your Weekly Horoscope เปนเร่ืองเกี่ยวกับการทํานายโชคชะตา ที่นํามา
จากหนังสือพิมพ Student Weekly  เปนเร่ืองที่ใกลตัวนักเรียนเอง  นอกจากนี้เนื้อหาในเร่ืองไมยาว
จนเกินไป ใชเวลาไมมากในการอาน ซึ่งสอดคลองกับ โอลสันและคณะ (Olson et al. 1989 : 708) 
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ไดเสนอแนะใหนําหนังสือพิมพหรือนิตยสารมาใชในการเรียนการสอนทักษะอานโดยใหเหตุผลวา 
หนังสือพิมพหรือนิตยสารมีรูปแบบที่สะดุดตาและดึงดูดความสนใจไดมาก นอกจากนี้บทความใน
หนังสือพิมพหรือนิตยสารยังมีลักษณะส้ัน กะทัดรัด อีกทั้งยังใชเวลาในการอานนอย สวนบทที่ 3 
Amazing Suphanburi นําเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวของกับประวัติความเปนมาและสถานที่สําคัญใน
จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเปนจังหวัดที่นักเรียนอาศัยอยู นักเรียนจะมีความคุนเคยหรือมีประสบการณ
เดิม (Schema) อยูแลว นักเรียนชอบบทเรียนนี้เปนอันดับที่ 3 เพราะวาเปนเร่ืองที่ตนรูมาแลว อาน
เขาใจงาย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยตางประเทศ คือ นูแนน (Nunan 1995 : 43-51) และงานวิจัย
ภายในประเทศ คือ สาวิตรี วุฒิคะโร (2530 : 39) ที่วา ความคุนเคยในเนื้อหาทําใหเขาใจความ
สัมพันธของเนื้อความในเร่ืองที่อานไดดีกวาความไมคุนเคย นอกจากนี้แบบฝกยังมีสวนชวยในการ
ปลูกฝงดานจิตสํานึก ในเร่ืองคุณคาของวัฒนธรรมในทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของ 
ทาวาเรสและคาวอลคานติ (Tavares and Cavalcanti 1996 : 18-22) ที่วา ควรสอนภาษาตาง
ประเทศโดยเนนกิจกรรมดานวัฒนธรรมแกผูเรียน เพื่อใหเขาใจสภาพสังคมของตนเอง

3.3 รูปแบบกิจกรรมในแตละแบบฝกมีความหลากหลาย อาทิ เชน ใหนักเรียนพูด
ตอบคําถามเกี่ยวกับส่ิงที่อาน ตอบคําถามถูกผิด จับคู เติมคํา เขียนตอบคําถาม ถายโอนขอมูลไป
สูตาราง  รวมไปถึงการเดาความหมายจากบริบท ซึ่งลักษณะกิจกรรมมีทั้งใหนักเรียนทํางานเดี่ยว 
จับคู และทํางานรวมกันในกลุมเล็ก กิจกรรมการเรียนการสอนเหลานี้ไมทําใหผูเรียนเบื่อหนาย 
เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นและชวยเหลือซึ่งกันและกัน นักเรียนที่เรียนดีมี
โอกาสไดชวยเหลือนักเรียนที่เรียนออน ทําใหนักเรียนที่เรียนออนมีความรูสึกวาไมถูกทอดทิ้ง 
นักเรียนไมรูสึกเบื่อหนายหรือพะวงในเร่ืองเวลาในการเรียนแตละคร้ัง ซึ่งแสดงใหเห็นวากิจกรรมใน
แบบฝกมีลักษณะตอบสนองความตองการของผูเรียน ทําใหผูเรียนมีแรงจูงใจที่จะทํากิจกรรมใน
บทตอๆ ไป

สําหรับขอที่ไดคาระดับเฉล่ียรวมนอยกวาขออ่ืนๆ จากทั้งหมด 12 ขอ คือ ขอที่  3  ส่ือ
ตางๆ ที่ใชประกอบแบบฝก มีความชัดเจน นาสนใจเหมาะสมกับระดับความสามารถ และส่ือมี
ความสอดคลองกับเนื้อหาของแบบฝก (3.90)  ขอที่ 4 แบบฝกมีเนื้อหาที่นาสนใจ มีความยากงาย
พอเหมาะ (3.93) ขอที่ 2 การจัดรูปแบบของแบบฝกนาสนใจ ไมนาเบื่อ (3.95)  และขอที่ 1  รูป
แบบของแบบฝกเปนข้ันตอนที่เร่ิมจากการนําเขาสูบทเรียนไปข้ันปฏิบัติตามลําดับ (3.96)  ชี้ใหเห็น
วาเนื้อหาจากเอกสารจริงและแบบฝกในบทเรียนแตละบทมีส่ือที่ไมมีความชัดเจน การจัดรูปแบบ
ไมคอยนาสนใจ เชน บทที่ 9 The Important Holidays เปนเนื้อหาที่กลาวถึงวันพืชมงคล ที่เปนวัน
หยุดประจําปที่นักเรียนมีความคุนเคยแตส่ือที่นํามาเสนอนั้น ไมกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจ 
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รวมทั้งไมมีรูปภาพประกอบ ทําใหการจัดรูปแบบของแบบฝกไมดึงดูดความสนใจ และบทที่ 8 
Weather Forecast เปนเร่ืองเกี่ยวกับพยากรณอากาศในรัฐ Maine ประเทศสหรัฐอเมริกา นักเรียน
ไมมีความคุนเคยกับอากาศที่หนาวเย็น และไมเคยพบคําศัพทที่บรรยายเกี่ยวกับสภาพอากาศ 
ดังนั้นข้ันตอนในกิจกรรมระหวางการอานจึงตองมีการฝกปฏิบัติที่ตองใชเวลา ทําใหนักเรียนเกิด
ความเบื่อหนายกับเร่ืองที่ไมคุนเคยมากอน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยตางประเทศของ นูแนน 
(Nunan 1995 : 43 - 51) ที่วาความคุนเคยในเนื้อหาจะทําใหเขาใจความสัมพันธของเนื้อความใน
เร่ืองที่อานไดดีกวาความไมคุนเคย อยางไรก็ตาม เมื่อเทียบเกณฑคาระดับเฉล่ียที่กําหนดไว ยัง
แสดงวานักเรียนมีความคิดเห็นตอกิจกรรมและแบบฝกโดยเฉล่ียอยูในระดับสูง

สรุปไดวา โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นดานประโยชนและคุณคาที่ไดรับจาก
การเรียนดวยแบบฝกอยูในระดับดี เนื่องจากการนําเนื้อหาที่มีความหลากหลายจากเอกสารจริงมา
ใชในการเรียนการสอนในชั้นเรียน ชวยใหนักเรียนไดรับความรูและความบันเทิง สรางบรรยากาศที่
สนุกสนานและแปลกใหมข้ึนในชั้นเรียน และชวยใหนักเรียนมีสมรรถวิสัยในการอานเพื่อที่จะนําไป
ใชในการอานจริง ใชในชีวิตประจําวันหรือนําขอความที่อานไปใชประโยชนไดอีกดวย สอดคลอง
แนวคิดของอรุณี วิริยะจิตรา (2533) ที่กลาวสรุปไดวา บทเรียนการอานที่มีจุดมุงหมายในการ
ส่ือสารใกลเคียงกับการอานในชีวิตจริง จะทําใหนักเรียนเห็นประโยชนในการอาน และเกิดแรง
จูงใจในการอาน แตกตางจากการเรียนโดยใชแบบเรียนโดยส้ินเชิง ปจจัยเหลานี้มีสวนชวยให
แบบฝกมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาทักษะการอาน

ปญหาท่ีพบในการวิจัย
ปญหาที่พบในงานวิจัยมีดังตอไปนี้
1. การเลือกเนื้อหาที่นํามาสรางเปนส่ือ เนื่องจากผูวิจัยตองการใหขาวและบทความ

ตางๆ มีเนื้อหาที่ทันสมัย จึงตองคัดเลือกเนื้อหาตามความตองการของนักเรียน ตามจุดประสงค
การเรียนรูที่กําหนดไว  อีกทั้งใหเหมาะสมกับวัยของผูเรียน จึงมีขอจํากัดในการคัดเลือกเนื้อหาของ
บทเรียน

2. ส่ือที่ผลิตข้ึนในทองถิ่น บางคร้ังใชภาษาที่ไมถูกตอง เชน เร่ือง Amazing 
Suphanburi ซึ่งผูวิจัยไดทําการเปล่ียนเนื้อหาใหม ดังนั้นกอนนําส่ือเอกสารมาสรางเปนแบบฝก
การอานควรใหผูเชี่ยวชาญที่เปนเจาของภาษาตรวจสอบความถูกตองของภาษาเสียกอน

3. เนื้อหาบางบท ผูวิจัยนํามาจากอินเตอรเน็ต เนื้อหาทางภาษาที่ใช จึงคอนขางยาก
เกินความสามารถของนักเรียน
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4. ในการทํากิจกรรมคูหรือกิจกรรมกลุม นักเรียนบางกลุมไมใหความรวมมือ โดยการ
นําขอมูลของเพื่อนหรือกลุมอ่ืนมาลอก และบางกิจกรรมที่ตองใชภาษาอังกฤษในการอภิปรายก็
แอบใชภาษาไทยแทน ยิ่งนักเรียนบางคนทราบวาไมมีผลตอคะแนนสอบก็ยิ่งไมสนใจที่จะปฏิบัติ
ตามคําส่ัง ทําใหผูวิจัยตองควบคุมอยางใกลชิด

5. บางกิจกรรม นักเรียนตองใชเวลาปฏิบัติการนาน เชน ใหนักเรียนทําแผนพับเปน
กลุม นักเรียนตองใชเวลานานในการคิดขอความ และออกแบบ จึงตองมอบหมายใหนักเรียนทําใน
เวลาวางและนํามาสงในคาบเรียนตอไป

6. นักเรียนไมมีความคุนเคยกับบทอานจากเอกสารจริง ดังนั้นนักเรียนจะเปด
พจนานุกรมภาษาอังกฤษหาคําศัพทในบทอานเกือบทุกคํา ทําใหเสียเวลาในการอานมาก ผูวิจัย
ตองคอยชวยเหลือ ชี้แนะ และสอนหลักการเดาความหมายใหแกนักเรียน ดังนั้น ในชวงตนของการ
ทําแบบฝกหัดบทแรกๆ  จึงใชเวลานานกวาที่กําหนดไว ทําใหนักเรียนตองนําแบบฝกหัดกลับไปทํา
ที่บาน ซึ่งนักเรียนจะมีทัศนคติที่ไมด ี เพราะคิดวาแบบฝกคือการบานอีกอยางหนึ่ง สงผลใหทํา
คะแนนทดสอบทายบทไมดีเทาที่ควร

7. นักเรียนบางคนกลัววาจะทําคะแนนแบบทดสอบทายบทนอย จึงลอกคําตอบจาก
เพื่อน โดยที่สังเกตวาคนที่เลขที่ติดกันมักจะไดคะแนนเทาๆ กันเกือบทุกคร้ัง ถึงแมจะพยายามบอก
นักเรียนหลายคร้ังวา คะแนนที่ทดสอบไมมีผลอะไร นักเรียนบางคนก็ยังเกิดความกดดันกลัวได
คะแนนนอย

8. ในข้ันทดลองรายบุคคลและรายกลุมเล็ก ผูวิจัยคัดเลือกเด็กที่สามารถใชเวลาหลัง
เลิกเรียนทําการทดลอง โดยที่ไมไดคํานึงถึงความสามารถของเด็ก ดังนั้นคะแนนทดสอบ ในข้ันการ
ทดลองรายบุคคลและรายกลุมเล็ก จึงคอนขางต่ํากวาเกณฑประสิทธิภาพของแบบฝกการอาน 
75/75 ที่ตั้งไว

ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนา

แบบฝกทักษะการอานจากเอกสารจริง การเรียนการสอนอาน และการวิจัยในคร้ังตอไป ดังตอไปนี้
 1. ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแบบทักษะการอาน

1.1 จากผลการวิจัยพบวาส่ือเอกสารจริงที่นํามาใชเปนเนื้อหาในการฝกทักษะการ
อานนั้น สามารถปรับเปล่ียนไดตามสภาพบริบทและความตองการของผูเรียนโดยอาจนําส่ือที่มีอยู
ในชุมชนหรือที่มีอยูในแหลงการเรียนรูนั้นๆ มาใชสรางเปนแบบฝกเสริมทักษะการอานแทน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



95

 1.2 ควรปรับปรุงกิจกรรมในแบบฝกใหมีความหลากหลายยิ่งข้ึน เพื่อสงเสริมให
นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน และไดรับความสนุกสนานในการทําแบบฝกมากยิ่งข้ึน อาทิ เชน 
เพิ่มกิจกรรมที่เปนเกมการฝกภาษาในแบบฝก เชน เกมอักษรไขว และเกมการแกปญหา เปนตน

 1 .3 ควร เพิ่ มการสอนคําศัพท ยากใน ข้ันเต รียมความพรอมกอนเ รียน  
(Pre-reading) หรือใหความหมายของคําศัพทยากในลักษณะเชิงอรรถในแบบฝก เพื่อใหนักเรียน
สามารถศึกษาดวยตนเองได

1.4 ควรพิมพรูปภาพประกอบในแบบฝกใหเปนภาพสี เพื่อความสวยงามและ
นาสนใจยิ่งข้ึน รวมทั้งควรพิมพเนื้อหาในแบบฝกใหม ถาตัวอักษรไมชัด ตลอดจนรวบรวมแบบฝก
เปนรูปเลมเพื่อสะดวกแกการใช

1.5 ควรที่จะใหผูเชี่ยวชาญตรวจเคร่ืองมือเพื่อความถูกตองทุกคร้ัง ถาส่ือที่นํามา
สอนใชภาษาไมถูกตองตามหลักไวยากรณควรที่จะเปล่ียนส่ือการสอนนั้น

2. ขอเสนอแนะในการเรียนการสอน
 2.1 จากผลการวิจัยพบวาหลังจากที่นักเรียนเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการ
อาน ซึ่งนําเนื้อหาบทอานมาจากส่ือเอกสารจริงมาใชนั้น ปรากฏวานักเรียนมีพัฒนาการทางดาน
ทักษะการอานดีข้ึน โรงเรียนจึงควรสนับสนุนใหหมวดภาษาอังกฤษรวบรวมส่ือเอกสารจริงที่มีอยู
อยางหลากหลายมาจัดทําเปนแบบฝกเสริมทักษะการอาน เพื่อใชในกิจกรรมการอาน เพื่อ
ปลูกฝงเจตคติที่ดีตอการอานภาษาอังกฤษใหเกิดแกผูเรียนสอดคลองตามที่หลักสูตรกําหนด

 2.2 ควรสอนอานโดยใชกิจกรรมหลากหลายในการพัฒนาทักษะการอาน ซึ่ง
กิจกรรมดังกลาวควรประกอบดวยกิจกรรมที่เปนการฝกทักษะอาน เพื่อใหนักเรียนมีความสามารถ
ทางการใชภาษาอยางเพียงพอที่จะทํากิจกรรมการอานเพื่อการส่ือสาร เชน กิจกรรมการเรียงลําดับ
ขอมูล การถายโอนขอมูล และการแลกเปล่ียนขอมูล เปนตน

2.3 ควรสงเสริมใหนักเรียนทําภาระงานรวมกันทั้งงานคูและงานกลุม และในการ
แบงกลุมเพื่อทํากิจกรรม ควรจัดใหนักเรียนที่มีความสามารถระดับตางๆ คละกัน เพื่อใหนักเรียนที่
เรียนเกงชวยเหลือนักเรียนที่เรียนออน

 2.4 ครูควรเปนผูนําเพื่อใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันสรุป หรือเฉลยแบบฝกหัด
และแบบทดสอบที่ถูกตอง และใหนักเรียนบอกวิธีการอานเพื่อใหไดคําตอบที่ถูกตอง เพื่อฝกการ
อานอยางมีจุดประสงค

2.5 ครูผูสอนควรศึกษาหาแนวทางการสอนใหมๆ เพื่อสนับสนุนและสงเสริมให
นักเรียนเห็นความสําคัญของทักษะการอาน ขณะทําการสอนควรที่จะพูดชมเชย ใหกําลังใจกับ
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นักเรียนเพื่อเปนการเสริมแรงใหกับนักเรียน ทําใหนักเรียนเกิดแรงจูงและกระตือรือรนในการ
พัฒนาการเรียนรู

3. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป
 3.1 ควรมีการวิจัยการสรางแบบฝกการอานโดยใชเอกสารจริงกับนักเรียนระดับชั้น
อ่ืนๆ เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝก และเปรียบเทียบความสามารถทางการอานของนักเรียน
กอนและหลังการใชแบบฝก

 3.2 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบเนื้อหาจากเอกสารจริงที่นักเรียนมีความคุนเคยกับ
เนื้อหาที่นักเรียนไมมีความคุนเคย เพื่อศึกษาวาผลสัมฤทธิ์ทางการอานตางกันหรือไม

3.3 ควรมีการวิจัยและพัฒนาเคร่ืองมือในการประเมินผลการอานในวิธีการที่
หลากหลาย เชน ใชแบบสังเกต แบบสัมภาษณ หรือใชวิธีการประเมินตามสภาพจริงโดยดูจาก
แฟมสะสมผลงาน
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