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45254207 : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ

คําสําคัญ : ภาษาอังกฤษเทคนิค/ แบบฝกการอานภาษาอังกฤษเทคนิค

สมศร ี ดวงสุวรรณ : การพัฒนาแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรบันักศกึษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 3 สาขางานยานยนต วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรอื

พระนครศรีอยุธยา. อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ : รศ. ดร. วิสาข จัติวัตร, อ. กาญจนา สุจิต และ

รศ. วัฒนา เกาศัลย. 214 หนา.

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพแบบฝกการอานภาษา

สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปท่ี 3 สาขางานยานยนต เพื่อเปรียบเทียบ

ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเทคนิคของนักศึกษากอนและหลังการใชแบบฝกการอาน

ภาษาอังกฤษเทคนิค และเพื่อศกึษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเทคนิค

สําหรับนักศกึษาสาขางานยานยนต กลุมตัวอยางคอืนักศกึษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) ชั้นปท่ี 3

สาขางานยานยนต ท่ีศกึษารายวิชาภาษาอังกฤษชางอุตสาหกรรม (2000-1223) ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา

2549 จํานวน 26 คน ท่ีไดมาจากการสุมอยางงาย ดาํเนินการทดลอง 8 สปัดาหๆ ละ 2 คาบๆ ละ 50 นาที

เครื่องมือท่ีใชในการทดลอง ไดแก แบบฝกการอานภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรบันักศกึษา

สาขางานยานยนต ท่ีผูวิจัยสรางขึน้ จํานวน 8 บท แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเทคนิค

กอนและหลังการทดลอง และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอแบบฝกการอานภาษา

อังกฤษเทคนิคสําหรับนักศกึษาสาขางานยานยนต

วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ t-test แบบจับคูเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษา

อังกฤษเทคนิคของนักศึกษากลุมตัวอยางกอนและหลังเรียนโดยใชแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเทคนิค

สําหรับนักศกึษาสาขางานยานยนตท่ีผูวิจัยสรางขึ้น ใชคาสถิติพื้นฐาน ไดแกคาเฉล่ียและคารอยละเพื่อหา

ประสิทธิภาพของแบบฝก และใชคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานวิเคราะหระดับความคิดเห็นของ

นักศึกษาท่ีมีตอแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับนักศึกษาสาขางานยานยนต

ผลการวิจัยพบวา

1. ประสทิธิภาพของแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับนักศึกษาสาขางานยานยนต

มีคาเทากับ 75.58/76.35 ถือวามีประสิทธิภาพดี

2. ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเทคนิคของนักศึกษาหลังการใชแบบฝกการอาน

ภาษาอังกฤษเทคนิคสูงกวากอนการฝกอาน อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05

3. นักศึกษามีความคิดเห็นตอแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับนักศึกษาสาขา

งานยานยนตอยูในระดับสูง

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศกึษา 2549
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45254207 : MAJOR : TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE

KEY WORD : TECHNICAL ENGLISH/ TECHNICAL ENGLISH READING EXERCISE

SOMSRI DOUNGSUWAN : THE DEVELOPMENT OF TECHNICAL ENGLISH
FOR READING EXERCISES FOR THE THIRD–YEAR VOCATIONAL–CERTIFICATE LEVEL
STUDENTS MAJORING IN AUTO MECHANICS, AYUTTHAYA SHIP BUILDING INDUSRTIAL
AND TECHNOLOGY COLLEGE. THESIS ADVISORS : ASSOC. PROF. WISA CHATTIWAT,
Ph.D., KANCHANA SUJIT, AND ASSOC. PROF. WATTANA KAOSAL. 214 pp.

The purposes of this study were to develop and test the efficiency of Technical
English reading exercises for the third–year vocational–certificate students in Auto Mechanics,
compare students’ Technical English reading ability before and after using the reading
exercises, and investigate the students’ opinions toward the reading exercises. The samples
consisted of 26 third year vocational certificate students in Auto Mechanics, Ayutthaya Ship
Building Industrial and Technology College, who were studying the subject of English for
Industrial Trades (2000–1223) in the first semester during the academic year 2006, selected
by simple random sample. The students studied eight Technical English reading exercises
within eight weeks and 50 minutes per period.

The instruments used for gathering data were eight reading exercises for third–year
students in Auto Mechanics, a Technical English reading ability test used as a pretest/posttest,
and a questionnaire for surveying the students’ opinion toward the Technical English reading
exercises.

The t-test was used to analyze the data in order to measure the students’ Technical
English reading ability before and after using the reading exercises. The mean and standard
deviation of the questionnaire scores were used to measure the students’ opinions toward the
Technical English reading exercises.

The findings revealed that :

1) The efficiency of the Technical English reading exercises for Technical English
formative test and posttest was 75.58/76.35 percent. This means that the efficiency of the
Technical English reading exercises was at high level.

2) The Technical English reading ability of the students after using the Technical
English reading exercises was significantly higher at the 0.05 level.

3) The students’ opinions toward the eight Technical English reading exercises
were highly positive.

Department of Curriculum and Instruction Graduate School, Silpakorn University Academic Year 2006

Student’s signature

Thesis Advisors’ signature 1. 2. 3.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ฉ

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จไดโดยไดรับความอนุเคราะหอยางดียิ่งจาก รองศาสตราจารย

ดร. วิสาข  จัติวัตร อาจารย กาญจนา สจิุต และ รองศาสตราจารยวัฒนา  เกาศลัย ทีไ่ดกรุณาใหคาํปรึกษา

แนะนําและปรับปรุงแกไข ซึ่งชวยใหงานวิจัยคร้ังน้ีบรรลุจุดประสงคทีว่างไว จึงขอกราบขอบพระคณุ

ในความเมตตาของอาจารย 3 ทานเปนอยางสูง ผูวิจัย กราบขอบพระคุณ ผูชว ยศาสตราจารย

ศิลป ภาคสุวรรณ ดร.ประพนธ จุนทวิเทศ ที่กรุณาเปนประธานกรรมการและกรรมการในการสอบ

และกรุณาใหคําแนะนําในการปรับปรุงแกไขวิทยานิพนธฉบับน้ีจนสมบูรณ

กราบขอบพระคุณในความกรุณาของอาจารยนภาลัย กสวัิฒน อาจารยขนิษฐา จิตเครือ

และอาจารยฉลวย มวงพรวน พรอมทั้งอาจารย Samuel Grubbs ที่กรุณาใหคําแนะนําตรวจแกไข

เคร่ืองมือดวยความเมตตาอยางยิ่ง

กราบขอบพระคณุทานผูอํานวยการ  นิวัติ  ภริมยสขุ  ทีใ่หการสนับสนุนในการศกึษาคร้ังน้ี

ขอขอบใจนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 สาขางานยานยนต

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือพระนครศรีอยุธยา ที่ใหความรวมมืออยางดียิ่ง

ในการทดลองวิจัย และขอขอบใจเพื่อนๆ ที่ใหกําลังใจในการทําวิทยานิพนธดวยดีเสมอมา

ทายน้ีกราบขอบพระคณุ คณุพอสมคดิ และคุณแมสอาด ดวงสุวรรณ ที่ใหการสนับสนุน

การศึกษาในคร้ังน้ี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ช

สารบัญ

หนา

บทคัดยอภาษาไทย ง

บทคัดยอภาษาอังกฤษ จ

กิตติกรรมประกาศ ฉ

สารบัญตาราง ฎ

สารบัญแผนภูมิ ฏ

บทที่
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การผลิตสื่อการสอนสําหรับภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 20

การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 24

ลักษณะของภาษาอังกฤษเทคนิค 25

รูปแบบภาษาที่ใชในการสื่อความสําหรับภาษาอังกฤษเทคนิค 26

การออกแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 26

เอกสารเกี่ยวกับแบบฝก 28
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บทที่ หนา

ความหมายของแบบฝก 28

ประโยชนของแบบฝก 28

หลักการสรางแบบฝก 29

เอกสารเกี่ยวกับการอาน 31

ความหมายของการอาน 31

ระดับของความเขาใจในการ อาน 32

การอานอยางมีปฏิสัมพันธ 33
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บทท่ี 1

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

การเจริญเติบโตทางเทคโนโลยี การสือ่สาร และการคมนาคมที่ทันสมัยทําใหโลกปจจุบัน

แคบลง ประเทศตางๆ ไมเพยีงแตสามารถติดตอคาขายและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันในกลุมประเทศ

เพื่อนบานใกลเคียงไดสะดวกเทาน้ัน แตไดมีการขยายการติดตอสื่อสารไปทั่วโลก และในทุกวงการ

ดังน้ัน  ความจําเปนในการเรียนรูภาษาตางประเทศในทุกอาชีพ  โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาอังกฤษ  ซึ่ง

จัดเปนภาษาสากลที่แพรหลายมานานแลว จึงมีเพิ่มมากขึ้นควบคูไปกับการเจริญเติบโตทางดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ณัฐชยา  เฉลยทรัพย 2539 : 217) และจากเหตุผลน้ีเองทําใหเกิด

ความตองการความรูภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ (English for Specific Purposes : ESP) ซึง่มศีพัท สาํนวน

เฉพาะวงการทีแ่ตกตางกนัออกไปจึงทาํใหเกดิการสอนภาษาอังกฤษในสาขาตางๆ ซึ่งจัดอยูในประเภท

ของภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ เชนภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (English for Science

and Technology : EST) และภาษาอังกฤษเทคนิค (Technical English) ซึ่งมีเน้ือหาวิชาเกี่ยวของ

ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Timble 1985 : 1–2) เพื่อเปนการตอบสนองความตองการของ

ผูเรียนขึ้น

เมื่อประมาณ 20 ปมาน้ีไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากมายในโลกของการสอนภาษา

และการสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจเปนตัวอยางที่ดีที่แสดงใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

ที่เกิดขึ้นในปจจุบันน้ี (พัฒน นอยแสงศรี 2545 : 50) คํากลาวน้ีสอดคลองกับ ฮิวอิง (Hewing 2002)

ซึง่ไดกลาวถงึการเจริญเติบโตทั่วโลกของภาษาอังกฤษเฉพาะกจิใน 2 ทศวรรษมาน้ี โดยดูจากงานวิจัย

ที่ตีพิมพในวารสาร ESP Journal ต้ังแตป 1980–2001 พบวาปริมาณงานวิจัยดานภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ

เพิ่มมากขึ้นจนถึงรอยละ 70 ในป 2001 ซึ่งเปนงานวิจัยจากประเทศตางๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศ

ในแถบทวีปเอเชียดวย

สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไดเห็นถึงความสําคัญของ

การสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกจิจึงไดจัดใหมีการสอน ต้ังแตปพทุธศกัราช 2505 และถาเปนการจัดสอน

ใหกบัผูทีเ่รียนทางดานชางอุตสาหกรรมจะเรียกวิชาน้ีวาภาษาอังกฤษเทคนิค (ณรงค ภมูสิวัสด์ิ 2529 : 4)

ซึง่ตามหลกัสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พทุธศกัราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546) ไดกาํหนดให

ภาษาอังกฤษเทคนิคเปนวิชาบงัคบัอยูในหมวดวิชาสามัญ ซึง่นักเรียนจะตองเรียนไมนอยกวา 8 หนวยกิต
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ทั้งน้ีเพื่อใหผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเปนพื้นฐานบูรณาการกับการเรียนรูทางวิชาชีพ นําไปใช

ในการประกอบอาชีพได

สถาบันการศึกษาหลายแหงในประเทศไทย ซึง่เปดสอนหลกัสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

และสถาบันการอาชีวศึกษาก็เปนอีกสถาบันหน่ึง ซึ่งผลิตบุคลากรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสู

ตลาดแรงงาน โดยมีแนวทางในการผลิตบุคลากรจากระดับกลางไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ และ

มีทักษะที่มีมาตรฐาน เนนการผลติชางเทคนิค ชางฝมอื โดยการฝกปฏบิติัใหสอดคลองกับเทคโนโลยี

ที่ปรับเปลี่ยนไปอยางมากในขณะน้ี และใชกลไกทางการตลาดมาชวยการผลติกาํลงัคนอยางเหมาะสม

(ณรงค นิตยพร 2541 : 28) ดังน้ันความตองการของตลาดแรงงานจึงเปนปจจัยสนับสนุนในการผลิต

บคุลากรของสถาบนัการอาชวีศกึษา ซึง่ในปจจุบนัน้ี อุตสาหกรรมยานยนต และชิน้สวนในประเทศไทย

กําลังเจริญกาวหนาไปอยางมาก โดยคณะกรรมการสงเสริมการลงทนุ (บอรด บีโอไอ) มีมติเห็นชอบ

มาตรการสงเสริมการลงทุน เพื่อพัฒนาทักษะเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Skill, Technology &

Innovation–STI) ซึ่งไดกําหนดอุตสาหกรรมเปาหมาย ที่มุงเนนสงเสริมใหเกิดการพัฒนาดาน STI

รวม 3 กลุมอุตสาหกรรม  ไดแก 1.) อุตสาหกรรมแฟชัน่ 2.) อุตสาหกรรมยานยนต และ 3.) อุตสาหกรรม

ICT (Information Communication Technology) นอกจากน้ีภาวการณลงทุน ในชวง 10 เดือน ของป

2546 จํานวนโครงการที่ยื่นขอรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI)

พบวาอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากเปนอันดับหน่ึง คอืกลุมอุตสาหกรรมผลติโลหะ เคร่ืองจักรและ

ยานยนตที่มีมูลคาการลงทุน รวม 55,400 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 29 จากชวงเดียวกันของป 2545

ที่มีการลงทุน 43,100 ลานบาท สวนใหญเปนกิจการผลิตชิ้นสวนยานยนต และชิ้นสวนยานพาหนะ

ที่มีมูลคารวม 41,800 ลานบาท (สาํนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน กองตลาดเพื่อการลงทุน

2546 : 8) นอกจากน้ี อุตสาหกรรมยานยนตของไทยนับเปนอีกอุตสาหกรรมที่ไทยภาคภูมิใจ

ดวยเปนที่ยอมรับถึงชื่อเสียงในเร่ืองความสามารถในการผลิต กระทัง่ไดรับการกลาวขานถึงในแงของ

ฐานการผลิตและประกอบรถยนตแหงเอเชีย (วนันทร หงสกลุ 2546 : 39) และจากคณุภาพในการผลิต

ทีโ่ดดเดนน้ี ทาํใหผูผลติรถยนตรายใหญสวนใหญของโลกตางพากันมาต้ังฐานการผลติในประเทศไทย

จึงทําใหเกิดมีผูผลิตชิ้นสวนเพิ่มจํานวนตามมาอีกดวย (นภดล คูวัฒนศิลป 2545 : 9)

จากการเจริญเติบโตในวงการอุตสาหกรรมยานยนตเชนน้ี สถานศึกษาในสังกดัสถาบัน

การอาชีวศึกษา จึงมคีวามจําเปนในการผลติบคุลากรที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองตลาดแรงงานในสาขา

ดังกลาว ซึ่งสําหรับผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) น้ัน มผีูใหความสนใจในการเลือก

เรียนสาขางานยานยนตมาเปนเวลานานแลว ดังขอมูลจากหนังสือสมาคมโรงเรียนอาชวีศกึษาเอกชน

แหงประเทศไทยพบวา สายอาชพีชางอุตสาหกรรมสาขางานยานยนตเปนสาขาที่ผลิตบุคลากรเขาสู

ตลาดแรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุดสาขาหน่ึง (กฤษมันต วัฒนาณรงค และคณะ 2539 : 59) และ
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สําหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือพระนครศรีอยุธยาน้ัน เปนสถานศึกษา

อีกแหงหน่ึง ทีม่ผีูใหความสนใจเขาศกึษาตอในสาขางานยานยนตระดับประกาศนียบตัรวิชาชพี (ปวช.)

เปนจํานวนมากเมื่อเทียบกับสาขาวิชาอ่ืนของวิทยาลัย ดังขอมูลจากงานทะเบียนของวิทยาลัยพบวา

ปการศึกษา 2545 มผีูเขาเรียนสาขางานยานยนตเปนจํานวน 107 คน และในป 2546 มีจํานวน 114 คน

สาํหรับสาขาที่มีผูสนใจเขาเรียนตอเปนลําดับตอมาคือชางกลโรงงานและชางไฟฟาโดยมีจํานวน

ผูเขาเรียนในปดังกลาวในสาขาชางกลโรงงานเปนจํานวน 85 คน และ 90 คน สาํหรับ สาขาชางไฟฟา

น้ันมีจํานวน 60 คน และ 72 คน ตามลําดับ ซึ่งสาขางานยานยนตน้ันมีผูสนใจสมัครเขาเรียนอยูใน

ลําดับตน ของทุกภาคการศึกษา จึงเห็นไดวาสาขางานยานยนตน้ันกําลงัไดรับความสนใจเปนอยางมาก

ในการผลิตบุคลากรเขาสูตลาดแรงงานน้ัน

นอกจากทักษะทางวิชาชีพและความรูทางวิชาการดานอ่ืนๆ แลว ภาษาอังกฤษก็ถือวา

มีความสําคัญอยางยิ่งในการชวยใหบุคลากรเปนผูที่มีคุณสมบัติที่ดี ที่จะพัฒนาตนเอง พัฒนางาน

และสรางความเจริญใหกับองคกรได และทกัษะทางภาษาอังกฤษทีจํ่าเปนอยางยิ่งก็คือทักษะการอาน

ดังเชน วิสาข จัติวัตร (2543 : คํานํา) กลาววา การอานเปนทักษะที่สําคัญมากในยุคขอมูลขาวสาร

ผูทีม่คีวามสามารถในการอานภาษาอังกฤษ ยอมมโีอกาสไดขอมลูขาวสารจากสื่อตางๆ ไดอยางรวดเร็ว

และแมนยํา  สุมิตรา อังวัฒนกุล (2539 : 57) กลาววา สําหรับประเทศที่อยูในสภาพแวดลอมที่ไมใช

ภาษาอังกฤษเปนภาษาพูดน้ัน ทักษะที่มีความสําคัญอยางยิ่งคือการอานซึ่งเปรียบเสมือนเคร่ืองมือ

เพิ่มเติมในการติดตอสื่อสาร และการแสวงหาความรูและการประกอบอาชีพ สําหรับชางเทคนิค

หรือลูกจางในฝายผลิต ซึ่งก็คือบุคลากรที่จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพน้ัน ทักษะที่

จําเปนอยางยิง่กค็อืทกัษะการอาน  ซึง่ในเร่ืองน้ี วีล (Viel 2002) ไดอางถงึการสาํรวจความตองการในการ

ใชภาษาอังกฤษ โดยคณะกรรมการการศกึษา (ภาษา/ทกัษะการสือ่สารในวงการธรุกจิและอุตสาหกรรม)

ในประเทศฟนแลนด โดยผูวิจัยไดทาํการสาํรวจกลุมลกูจาง ในวงการธุรกิจ และอุตสาหกรรม พบวา

กลุมวิศวกร และชางเทคนิค มีความตองการทักษะการอานเพื่อใชในการอานคูมือและคําสั่งตางๆ

ถึงรอยละ 80 และรอยละ 78 ตามลําดับ นอกจากน้ียังตองการทักษะการอานเพื่อใชในการอาน

เอกสารตางๆ ของบริษัท เปนจํานวนรอยละ 61 และรอยละ 24 ตามลําดับ สําหรับลูกจางในฝายผลิต

ชางติดต้ังและชางซอมมคีวามตองการอยางชัดเจนในการใชทกัษะการอานสําหรับคําสั่งตางๆ ในคูมือ

สาํหรับในประเทศไทยน้ัน บรรจง ไชยรินคํา (2546 : 130) ทําการสํารวจความตองการ

ใชภาษาอังกฤษสาํหรับนักศกึษาสาขางานยานยนตขึ้น เพือ่พฒันาหลกัสตูรภาษาอังกฤษเทคนิคสาํหรับ

สาขางานยานยนต โดยทําการสํารวจจากนักศึกษาที่กําลังเรียนสาขาดังกลาว และผูที่สาํเร็จการศึกษา

แลว รวมทัง้อาจารยผูสอนภาษาอังกฤษเทคนิค อาจารยผูสอนสาขางานยานยนตและสถานประกอบการ

ดานยานยนต พบวาทักษะการอานมีความตองการถึงรอยละ 70.14 โดยตองการใชทักษะการอาน
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เพื่อใชในการอานคําอธิบาย คาํแนะนํา ขัน้ตอนการทาํงานของเคร่ืองยนตตางๆ ที่ปรากฏในคูมือซอม

และใชในการอานคําสั่ง คําเตือน คําแนะนํา ปายประกาศในโรงงาน นอกจากน้ียังตองการทักษะ

การอานเพื่อสามารถบอกชื่อเคร่ืองมือและสวนประกอบตางๆ ของเคร่ืองยนตไดดวย  และถาดูจาก

จํานวนกลุมตัวอยางที่เลือกแลวพบวา ทักษะการอานถูกเลือกจากกลุมผูสาํเร็จการศึกษา กลุมผูสอน

ภาษาอังกฤษและกลุมตัวแทนสถานประกอบการ โดยเลอืกเปนความตองการในระดับมากถงึมากทีส่ดุ

ซึ่งกลุมตัวอยางดังกลาวเปนกลุมที่ทราบความตองการในการนําทักษะภาษาอังกฤษไปในการ

ประกอบอาชพีเปนอยางดี ซึง่ความตองการดังกลาวขางตนน้ัน สอดคลองกบัหลกัสตูรประกาศนียบตัร

วิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546) ซึ่งปรากฏคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ

ชางอุตสาหกรรม (2000–1223) ตอนหน่ึง กลาววา “เปนรายวิชาทีศ่กึษาการฝกปฏบิติัการอานเน้ือหา

สาระที่เปนพื้นฐานทางชางอุตสาหกรรมประเภทตางๆ เชน สดัสวน ขนาด รูปทรง ชื่อวัสดุอุปกรณ

เคร่ืองมือในการทํางาน เคร่ืองหมาย ปายประกาศเตือน คูมือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสาธิตวิธีการและ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน” จึงเห็นไดวาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) น้ัน ใหความสําคัญ

ในการสอนทกัษะการอานอยางชัดเจน และยังเปนหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน

ในการนําไปประกอบอาชีพอีกดวย

แตจากการศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะกจิที่ผานมา ผลสมัฤทธิใ์นการเรียน

ของผูเรียนยังอยูในเกณฑที่ไมนาพอใจนัก (สมุิตรา อังวัฒนกุล  2537 : 106–107) มาลินี จันทวิมล

(อางถึงใน ดาว แสงบญุ 2535 : 16–21) พบวาผลสัมฤทธิใ์นการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนแตละ

ระดับยงัไมดีเทาทีค่วร และยงัไมเอ้ืออํานวยตอการนําไปใชในการประกอบอาชพีดวย จิราภา วิทยาภิรักษ

และเฉลิมศรี ปรีชาพาณิช (2535 : บทคัดยอ) ไดทําการสํารวจความตองการในใชภาษาอังกฤษเพื่อ

การศึกษาและประกอบอาชีพในสาขาวิศวกรรมศาสตร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง พบวานักศกึษามทีกัษะการใชภาษาอังกฤษอยูในระดับปานกลางคอนขางตํ่า ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของ ปภาวี วัฒนสกุลภูษากร  (2540 : บทคัดยอ) ซึ่งไดทําการศึกษา เร่ืองความสามารถ

ในการใชภาษาอังกฤษเทคนิค ของนักศกึษาคณะวิศวกรรมศาสตร สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล พบวา

นักศึกษามีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเทคนิคอยูในระดับตํ่ากวาเกณฑถึงรอยละ 46.00

สาํหรับนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การตอเรือพระนครศรีอยุธยาน้ัน มีผล

การเรียนอยูในระดับตํ่าเชนกัน  ดังเชนตัวอยางจากรายงานสรุปผลการตัดสินผลการเรียนภาคเรียนที่ 1

ปการศึกษา 2546 ของงานวัดผลและประเมินผลของวิทยาลัย พบวาผลการเรียนในรายวิชา

ภาษาอังกฤษเทคนิค 3 (2000–1203) ซึ่งเปนรายวิชาสาํหรับหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)

น้ันมีผูเรียนไดคะแนนในระดับเกรด 4 รอยละ 2.17 เกรด 3–3.5 รอยละ 10.87 เกรด 2–2.5 รอยละ

34.78 เกรด 1–1.5รอยละ 21.74 และมีผูสอบไมผานในรายวิชาดังกลาวเปนจํานวน รอยละ 30.44

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



5

จากขอมูลดังกลาวขางตน การที่ผูเรียนมีความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษคอนขาง

ตํ่าน้ัน อาจจะมาจากสาเหตุหลายประการคือ การใชตําราเรียนจากตางประเทศที่ตีพิมพมานานแลว

ทําใหขอมูลในเน้ือเร่ืองที่อานไมทันสมัย และการขาดแคลนแบบฝกภาระงานตางๆ ที่เปนเอกสารจริง

มาเปนสื่อการสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ (Johns and Dudley–Evans 1980 : 121–124) หรือการใช

ตําราเรียนในทองตลาดมาสอนซึง่ไมสามารถบรรลจุุดประสงคในการสอนได เน่ืองจากหัวขอเร่ือง หรือ

เน้ือหาวิชาไมสอดคลองกบัความตองการของผูเรียนเทาใดนัก (Xu Yun–Zhu 1999 : s60) ซึง่คาํกลาวน้ี

สอดคลองกับ ออร (Orr 1998) ที่กลาววา มีสื่อการสอนจํานวนนอยมากที่ขายอยูในรานหนังสือที่จะ

ตรงกับความตองการของผูเรียน และจากประสบการณของผูวิจัยเองพบวาตําราเรียนภาษาอังกฤษ

เฉพาะกิจสาขาตางๆ ที่มีขายอยูในทองตลาดยังมีจํานวนนอย โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเทคนิคสาํหรับ

ชางอุตสาหกรรม และมักเปนเน้ือหาวิชาทั่วไปไมมีตําราเฉพาะสาขา เชน สาขางานยานยนต เปนตน

ดังน้ันเพื่อใหการเรียนการสอนประสบความสําเร็จอยางแทจริง จึงควรมีการวิเคราะหความตองการ

ของผูเรียน ซึง่มสีวนชวยในเร่ืองของการออกแบบหลกัสตูร รวมทั้งการเลือกสื่อการสอน วิธีการสอน

รวมทั้งยุทธวิธีในการเรียนรูภาษาอังกฤษเฉพาะกิจของผูเรียนดวย  นอกจากน้ีหลักสูตรภาษา

อังกฤษเฉพาะกจิในปจจุบนัยงัมคีวามจําเปนทีต่องมเีน้ือหาทีส่ามารถปรับเปลีย่นไปตามสถานการณ

ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยแีละการเจริญเติบโตของวงการอุตสาหกรรมในโลกยคุปจจุบนัอีกดวย 

(Wongsothorn Achara 2001 : 28–35) ดังน้ันสือ่การสอนทีจ่ะสามารถตอบสนองความตองการน้ีได

จึงตองเปนสื่อที่ทันสมัย มีขอมูลที่หลากหลายตามความตองการของผูสอนและผูเรียนเพื่อใหผูเรียน

สามารถคนควาความรูใหมๆ ทนักบัความเจริญของเทคโนโลยไีด ซึ่งในปจจุบันน้ีอินเตอรเน็ตถือเปน

สื่อการสอนที่เหมาะสมที่สุด

ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการพัฒนาแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับ

นักศึกษาสาขางานยานยนตขึ้นโดยเน้ือหาที่ใชเปนเอกสารการอานน้ันเปนเอกสารจริงจาก

อินเตอรเน็ต ซึ่งมีขอบเขตมาจากการสํารวจความตองการในดานเน้ือหาของบทอานจากนักศึกษา

สาขางานยานยนต อาจารยผูสอนภาษาอังกฤษเทคนิค อาจารยสาขาวิชางานยานยนต รวมทั้งจาก

การวิเคราะหหลักสูตร คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษชางอุตสาหกรรม (2000–1223) เพื่อพัฒนา

ความสามารถการอานภาษาอังกฤษของนักศกึษาสาขางานยานยนต เพื่อนําไปใชในการประกอบอาชีพ

ตอไป
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วตัถุประสงคการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 3 สาขางานยานยนต วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อุตสาหกรรมการตอเรือพระนครศรีอยุธยา ใหได ตามเกณฑ 75/75 (ชัยยงค พรหมวงศ 2520 : 135)

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเทคนิคของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 3 สาขางานยานยนต กอนและหลังการใชแบบฝกการอาน

ภาษาอังกฤษเทคนิค

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่

3 สาขางานยานยนตตอแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเทคนิค

ปญหาการวิจัย

1. แบบฝกการอานภาษาอังกฤษเทคนิคที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่

กําหนด ไวคือ 75/75 หรือไม

2. ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเทคนิคของนักศกึษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชพี

(ปวช.) ชั้นปที่ 3 สาขางานยานยนตหลังการใชแบบฝกที่ผูวิจัยสราง สงูขึ้นกวากอนการใชแบบฝก

หรือไม

3. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) ชั้นปที่ 3 สาขางานยานยนตมีความคิดเห็น

อยางไรตอแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเทคนิคที่ผูวิจัยสรางขึ้น

สมมติฐานการวิจัย

1. แบบฝกการอานภาษาอังกฤษเทคนิคที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่

กําหนดไว คือ 75/75 (ชัยยงค พรหมวงศ 2520: 135)

2. ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเทคนิคของนักศกึษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชพี

(ปวช.) ชัน้ปที ่ 3 สาขางานยานยนต วิทยาลยัเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมการตอเรือพระนครศรีอยธุยา

หลังการใชแบบฝกที่ผูวิจัยสราง สงูขึ้นกวากอนการใชแบบฝก

3. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 3 สาขางานยานยนตวิทยาลัย

เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือพระนครศรีอยุธยา มีความคิดเห็นในระดับสูงตอแบบฝก

การอานภาษา อังกฤษเทคนิคที่ผูวิจัยสรางขึ้น
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ขอบเขตการวจิัย

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

1.1 ประชากรทีใ่ชในการศกึษาคร้ังน้ีคือ นักศกึษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)

ชั้นปที่ 3 สาขางานยานยนต วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือพระนครศรีอยุธยา

ที่ศกึษาวิชาภาษาอังกฤษชางอุตสาหกรรม (2000–1223) จํานวน 2 หองเรียนรวม 50 คน

1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ีคือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

(ปวช.) ชั้นปที่ 3 สาขางานยานยนต วิทยาลยัเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมการตอเรือพระนครศรีอยุธยา

ที่ศกึษาวิชาภาษาอังกฤษชางอุตสาหกรรม (2000–1223) ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 จํานวน 1

หองเรียน ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย จํานวน 26 คน

2. ตัวแปรที่ศึกษา

2.1 ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเทคนิคของนักศกึษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 3 สาขางานยานยนต วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือ

พระนครศรีอยุธยากอนและหลังการใชแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเทคนิคที่ผูวิจัยสรางขึ้น

2.2 ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ) ชั้นปที่ 3 สาขา

งานยานยนต วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือพระนครศรีอยุธยา ตอแบบฝกการอาน

ภาษาอังกฤษเทคนิคที่ผูวิจัยสรางขึ้น

ขอตกลงเบื้องตน

1. การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเทคนิค ในการวิจัย

คร้ังน้ีกําหนดไว 75/75 ตามเกณฑของ ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ (2520 : 134–138) ซึ่งถือใหคา

ความคลาดเคลื่อนในการยอมรับหรือไมยอมรับประสิทธิภาพของแบบฝกไวรอยละ 2.5–5 กลาวคือ

1.1 เมือ่ประสทิธภิาพของแบบฝกสูงกวาเกณฑที่ต้ังไวรอยละ 2.5 ขึน้ไป ถอืวาแบบฝก

มีประสิทธิภาพดีมาก

1.2 เมื่อประสิทธิภาพของแบบฝกสูงกวาหรือเทากับเกณฑที่ต้ังไว แตไมเกินรอยละ

2.5 ถือวาแบบฝกมีประสิทธิภาพดี

1.3 เมื่อประสิทธิภาพของแบบฝกตํ่ากวาเกณฑที่ต้ังไว แตไมตํ่ากวารอยละ 2.5 ถือวา

แบบฝกมีประสิทธิภาพดีพอใช

1.4 เมื่อประสิทธิภาพของแบบฝกตํ่ากวาเกณฑที่ต้ังไวมากกวารอยละ 2.5 ถือวาแบบ

ฝกมีประสิทธิภาพตํ่า
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2. คะแนนที่ไดจากการสอบคร้ังแรก (Pretest) เปนเคร่ืองบงชี้ถึงความสามารถพื้นฐาน

ในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนแตละคนกอนการใชแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเทคนิค

3. คะแนนที่ไดจากการสอบคร้ังหลัง (Posttest) เปนเคร่ืองชี้ถึงความสามารถในการอาน

ภาษาอังกฤษเทคนิคของนักเรียนแตละคนหลังการใชแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเทคนิค

นิยามศัพทเฉพาะ

1. แบบฝกการอานภาษาอังกฤษเทคนิคสาํหรับนักศกึษาสาขางานยานยนต หมายถงึ แบบฝก

ทีส่รางขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการอานของนักศึกษา สาขางานยานยนต ระดับชัน้ประกาศนียบตัรวิชาชีพ

(ปวช.) ชั้นปที่ 3 วิทยาลยัเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมการตอเรือพระนครศรีอยธุยา แบบฝกการอานน้ี

เปนบทอานซึ่งเปนเอกสารจริงจากอินเตอรเน็ต พิจารณาคัดเลือกบทอานดังกลาวโดยยึดผลจาก

การสํารวจความตองการหัวเร่ือง (Topics) จากผูเรียน อาจารยผูสอนภาษาอังกฤษเทคนิค อาจารย

สาขาวิชางานยานยนต รวมทัง้จากการวิเคราะหจุดประสงครายวิชาและคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ

ชางอุตสาหกรรม (2000–1223) มจํีานวนทัง้สิน้ 8 บท รูปแบบของแบบฝกน้ียดึตามหลกัการจัดกิจกรรม

การอานเพื่อการสื่อสารของ เดวีส และคณะ (Davies et. al. 1990) สมุิตรา อังวัฒนกุล (2535) ซึ่ง

ประกอบดวยขั้นกอนการอานการฝกและขั้นหลังการอานโดยมีกิจกรรม ดังน้ี

ก. กิจกรรมกอนอาน (Pre–reading activity)ใชกิจกรรมจับคูคําศัพทกับความหมาย

ถามคาํถามนําเขาสูเน้ือเร่ือง  และกจิกรรมระดมความคดิ (Brainstorming) เพือ่เปนการกระตุนความรูเดิม

และเตรียมความรูในเร่ืองคําศัพท

ข. กิจกรรมขณะอาน (While–reading activity) ใหผูเรียนฝกใชวิธกีารอานแบบตางๆ

แลวทํากิจกรรมถายโอนขอมูลลงในตารางหรือแผนภูมิ (Information transfer) เขียนแผนผงัโยง

ความสัมพันธของเน้ือเร่ือง (Semantic mapping) เรียงประโยคตามลําดับเน้ือเร่ือง (Strip story) จับคู

(Matching) ถาม–ตอบ (Asking and answer question) เติมประโยคใหสมบูรณ (Completing item)

เติมคําลงในชองวางระหวางขอมูล (Information gap)จับคู (Matching)

ค. กิจกรรมหลังการอาน  (Post– reading activity) ใชกิจกรรมการเลาเร่ืองโดยสรุป

แสดงความคิดเห็น ใหคําแนะนําเพื่อเปนการเชื่อมโยงกับทักษะอื่น หรือตรวจสอบความเขาใจโดย

ใหทําแบบฝกหัดเชนคําถามแบบเลือกตอบ ตอบคาํถามและเขยีนประโยคสั้นๆ เพื่อกรอกขอมูลตางๆ

2. การพัฒนาแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเทคนิค หมายถึง การสรางแบบฝกการอาน

ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อใชเปนแบบฝกทกัษะการอานของนักศกึษาสาขางานยานยนต ชั้น ปวช. ปที่ 3

และพัฒนาแบบฝกใหมีคุณภาพ เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสพัฒนาทักษะการอานจากเน้ือหาที่

เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียนโดยตรงและเพื่อเปนความรูในการประกอบอาชีพ
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3. ประสิทธิภาพของแบบฝกการอาน หมายถึง คุณภาพของแบบฝกการอาน

ภาษาอังกฤษเทคนิค เมื่อนักเรียนทําแบบฝกการอานแลวสามารถทําคะแนนไดไมตํ่ากวาเกณฑ

75/75 ที่กําหนดขึ้นโดย

75 ตัวแรก หมายถึง ผลเฉลี่ยของคะแนนรวมที่ไดจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน

ของนักศึกษากลุมตัวอยางไดถูกตอง รอยละ 75

75 ตัวหลัง หมายถึง ผลเฉลี่ยของคะแนนรวมที่ไดจากการทดสอบหลังจากไดรับ

การฝกทําแบบฝกหัดของนักเรียนกลุมตัวอยางไดรอยละ 75 (ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ 2520 :

134–138)

4. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเทคนิค หมายถึง แบบทดสอบ

ที่ผูวิจัยสรางและพัฒนาขึ้นเอง โดยอิงจุดประสงคการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษชางอุตสาหกรรม

(2000–1223) เพื่อใชวัดความสามารถในการอานกอนและหลังการใชแบบฝกการอานภาษาอังกฤษ

เทคนิค

5. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 3 สาขา

งานยานยนต ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษชางอุตสาหกรรม (2000–1223) ปการศึกษา 2549 วิทยาลัย

เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือพระนครศรีอยุธยา

6. แบบสอบถามความตองการ หมายถึง แบบสอบถามที่สรางขึ้นโดยการวิเคราะหจาก

จุดประสงครายวิชาและคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษชางอุตสาหกรรม (2000–1223) เพื่อทราบ

ความตองการหัวเร่ือง (Topics) แลวนําแบบสอบถามความตองการดังกลาว ไปสอบถามนักศึกษา

สาขางานยานยนต อาจารยผูสอนภาษาอังกฤษเทคนิค อาจารยสาขาวิชางานยานยนต เพื่อนําขอมูล

มาเปนใชในการเลือกบทอานใหเหมาะสมกับความตองการของผูเรียน

7. แบบสอบถามความคิดเห็น หมายถึง แบบสอบถามความคิดเห็นที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อ

วัดความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเทคนิค โดยแบงเกณฑการประเมิน

ออกเปน 4 ดาน คือดานรูปแบบ ดานเน้ือหา ดานกิจกรรม และดานคุณประโยชน

8. ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเทคนิค หมายถึง คะแนนความสามารถทาง

การอานภาษาอังกฤษเทคนิคของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 3 ที่ไดจาก

การทําแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอานกอนและหลังการใชแบบฝกการอานภาษาอังกฤษ

เทคนิค
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บทท่ี 2

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

ในการสรางและพัฒนาแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับนักศึกษาสาขา

งานยานยนต คร้ังน้ีผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังตอไปน้ี

1. เอกสารเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ

1.1 ความเปนมาของภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ

1.2 ความหมายของภาษาอังกฤษเฉพาะกจิ

1.3 ประเภทของภาษาอังกฤษเฉพาะกจิ

1.4 การสรางหลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ

1.5 การวิเคราะหความตองการของผูเรียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ

1.6 การผลิตสื่อการสอนสําหรับภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ

1.7 การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1.7.1 ลักษณะของภาษาอังกฤษเทคนิค

1.7.2 รูปแบบภาษาที่ใชในการสื่อความสําหรับภาษาอังกฤษเทคนิค

1.7.3 การออกแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2. เอกสารเกี่ยวกับแบบฝก

2.1 ความหมายของแบบฝก

2.2 ประโยชนของแบบฝก

2.3 หลักการสรางแบบฝก

3. เอกสารเกี่ยวกับการอาน

3.1 ความหมายของการอาน

3.2 ระดับของความเขาใจในการอาน

3.3 การอานอยางมีปฏิสัมพันธ

3.4 การสอนอานตามแนวทฤษฎีโครงสรางความรูเดิม

3.5 การอานเพื่อการสื่อสาร

3.6 การอานภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ

3.7 การสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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4. เอกสารเกี่ยวกับอินเตอรเน็ต

4.1 ความหมายและประวัติความเปนมา

4.2 การใชอินเตอรเน็ตในการสอนภาษาตางประเทศ

4.3 ประโยชนของอินเตอรเน็ตกับการศึกษา

5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

5.1 งานวิจัยภายในประเทศ

5.2 งานวิจัยตางประเทศ

1. เอกสารเกี่ยวกับภาษาองักฤษเฉพาะกิจ

1.1 ความเปนมาของภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ

ฮัชชินสันและวอเตอรส (Hutchinson and Waters 1999 : 6–7) ไดกลาวถึงเหตุการณทาง

ประวัติศาสตร ซึ่งทําใหการสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจเจริญเติบโตขึ้น คือสมัยหลังสงครามโลก

คร้ังที่ส องซึ่ง เปนสมัยที่วิท ยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการขยายตัวอยางกวางขวาง ทําใหมี

ความเจริญกาวหนาในการติดตอสื่อสารในประเทศตางๆ มีการขยายอํานาจทางเศรษฐกิจของ

สหรัฐอเมริกา ทําใหบทบาทของภาษาอังกฤษมคีวามสาํคัญขึ้น นอกจากน้ียังมีเหตุการณวิกฤติการณ

นํ้ามนัในป 1970 ซึ่งทําใหมีความตองการผูมีความรูภาษาอังกฤษเฉพาะกจิในกลุมประเทศที่ทําการคา

นํ้ามนัเพิ่มขึ้น

เหตุผลอีกประการหน่ึงคือ การพัฒนาการศึกษาดานภาษาศาสตร ซึง่เร่ิมใหความสนใจ

ในการสอนภาษาอังกฤษเพือ่นํามาใชสือ่สารในชวิีตประจําวันมากขึน้ และเนนการสอนเน้ือหาเฉพาะทาง

ซึ่งเปนการนําความเปลี่ยนแปลงมากมายมาสูการสอนภาษาอังกฤษ โดยมุงเนนการสอนโดยยึด

ความตองการของผูเรียนเปนสําคัญ และในปลายป 1960 ยังไดมีการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ

เพื่อวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (EST) ขึ้นดวย

นอกจากน้ีฮัชชนิสนัและวอเตอรส (Hutchinson and Waters 1999 : 6–7) ยงัไดชีใ้หเห็นถงึ

ปจจัยอีกประการหน่ึงคือ ปจจัยทางดานจิตวิทยาการศึกษาเน่ืองจากเร่ิมมีการใหความสนใจวิธีการ

ในการเรียนรูภาษาของผูเรียนมากขึน้และนํามาเปนตัวกาํหนดในการออกแบบการสอนภาษาอังกฤษ

เฉพาะกิจเพื่อตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคล มีผลทําใหเกิดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียน

เปนศูนยกลาง (Student–Centred Approach)

จากแนวคิดเหลาน้ีจึงสรุปไดวา วิธกีารสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกจิน้ันมีความสําคัญขึ้นมา

เน่ืองจากเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรเจริญกาวหนา รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองธุรกิจระดับโลก

ซึ่งมคีวามจําเปนในการใชภาษาอังกฤษเฉพาะกิจมากขึ้น ดังน้ันการสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ จึง
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เปนแนวทางในการตอบสนองความตองการของผูเรียนอยางตรงจุดประสงค และสามารถนําไปใช

ในการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสม

1.2 ความหมายของภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ

ในวงการศึกษาไดมีผูใหคําจํากัดความสําหรับภาษาอังกฤษเฉพาะกิจไวหลายทานเชน

ดัดลีย –อีวานส และเซนต จอหน (Dudley–Evans and St. John 2000 : 2–5) ไดใหคําจํากัดความของ

ภาษาอังกฤษเฉพาะกจิทีป่รับปรุงจาก สตรีเวนส (Strevens 1988) โดยแบงคณุลกัษณะของภาษาอังกฤษ

เฉพาะกิจออกเปนคุณลักษณะแทและคุณลักษณะแปร ดังน้ี

คุณลักษณะแท (Absolute Characteristics)

1. ภาษาอังกฤษเฉพาะกจิถกูกาํหนดขึน้มาเพือ่ตอบสนองความตองการเฉพาะกจิของผูเรียน

2. วิธีการสอนและกิจกรรมของภาษาอังกฤษเฉพาะกิจจะจัดใหสอดคลองตามสาขาวิชา

ที่เรียน

3. การสอน ไวยากรณ คําศัพท ภาษาเฉพาะกลุม ฯลฯ ของภาษาอังกฤษเฉพาะกิจน้ันจะ

มีการปรับวิธีการสอนใหเหมาะสมกับกิจกรรมของรายวิชาน้ันๆ

คุณลักษณะแปร (Variable Characteristics)

1. ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ อาจจะเกี่ยวของหรือถูกออกแบบมาเพื่อสาขาวิชาเฉพาะดาน

2. ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจอาจจะใชสอนในสถานการณเฉพาะ ซึ่งมีวิธีการสอนที่แตกตาง

จากภาษาทั่วไป

3. ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจอาจจะถูกออกแบบสําหรับผูเรียนในระดับอุดมศึกษาหรือผูใช

ในสถานการณเฉพาะดาน นอกจากน้ีก็สามารถที่จะนําไปใชสอนในระดับมัธยมศึกษาไดเชนกัน

4. โดยทั่วไปแลว ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจถูกออกแบบสําหรับผูเรียนในระดับกลางหรือ

ระดับสูง

5. รายวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ สวนใหญมักจะใชสอนกับผูเรียนที่มีความรูพื้นฐาน

ภาษาอังกฤษมาแลว แตกส็ามารถสอนกับผูเรียนในระดับเร่ิมตนไดเชนกัน

สําหรับฮัชชินสันและวอเตอรส (Hutchinson and Waters 1999 : 19) ไดกลาววา

ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจน้ัน เปนกระบวนการสอนภาษาซึง่ออกแบบเน้ือหาและวิธกีารสอนตามเหตุผล

และความตองการของผูเรียน

เอนโทนี (Antony 1997, quoted in Gatehouse 2003) กลาววาไมสามารถบอกได

อยางชัดเจนวารายวิชาของภาษาอังกฤษเฉพาะกจิจะเร่ิมตนหรือสิ้นสุดที่ไหน ผูสอนสอนภาษาอังกฤษ

แบบเปนกระบวนการ ซึ่งออกแบบประมวลวิชาโดยการวิเคราะหความตองการของผูเรียนและ

ความตองการในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณจริงของแตละบุคคล
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จากคําจํากัดความเหลาน้ีพอจะสรุปไดวา การสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจเปนการสอนที่

ยึดความตองการของผูเรียนเปนสําคัญ การออกแบบประมวลวิชาวิธีการสอนตางๆ ลวนไดมาจาก

การวิเคราะหความตองการของผูเรียน ซึง่มคีวามตองการทีแ่ตกตางกนัในแตละสาขาวิชา ผูสอนจําเปน

ตองจัดกิจกรรมและเน้ือหาวิชาใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน เพื่อจะไดนําความรูไปใช

ประโยชนได

1.3 ประเภทของภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ

เน่ืองจากการสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ เปนการสอนเพื่อตอบสนองความตองการของ

ผูเรียน ดังน้ันจึงมนัีกวิชาการไดพยายามแยกประเภทของภาษาอังกฤษเฉพาะกิจออกตามความตองการ

ที่แตกตางของผูเรียน ดังน้ี

Pre–experience

EOP Simultaneous/In–service

Post–experience

ESP Pre–study

For study in a In–study

EEP/EAP specific discipline Post–study

Independent

As a school subject

Integrated

แผนภูมิที่ 1 การแบงประเภทของภาษาอังกฤษเฉพาะกิจตามแนวคิดของโรบินสัน

ที่มา : Robinson, ESP Today : A practioner’Guide (London : Prentice–Hall, 1991), 3.

จากแผนภูมิน้ีเปนการแบงประเภทของการสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจตามแนวคิดของ

โรบินสัน (Robinson 1991 : 3–4) ซึง่แบงการสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจออกเปน 2 ประเภทใหญ คือ

1. ภาษาอังกฤษเพื่ออาชพี (English for Occupation Purpose : EOP)

1.1 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพที่เตรียมผูเรียนเขาสูวิชาชีพ (Pre experience)

เปนการเตรียมใหผูเรียนไดคุนเคยกับการใชภาษาอังกฤษกอนที่จะทํางาน

1.2 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพสําหรับผูกําลังปฏิบัติงาน (Simultaneous/

In–service) โดยผูเรียนจะเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มพูนความรูในขณะที่ทํางานประจําอยู
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1.3 หลกัสตูรภาษาอังกฤษเพือ่วิชาชพีทีมุ่งสอนบุคคลในวงวิชาชีพ (Post–experience)

ผูเรียนเรียนภาษาอังกฤษโดยที่มีประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของมาแลว

2. ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา (English for Academic Purpose : EAP หรือ English for

Educational Purpose : EEP)

2.1 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาเฉพาะกิจระดับสูง (For study in a specific

discipline ซึ่งแบงแยกยอยออกเปน การสอนเพื่อเตรียมความพรอมกอนการเรียนใหแกผูเ รียน

(Pre–study) หรือการสอนทีผู่เรียนเรียนสาขาวิชาน้ันๆ โดยไมมคีวามรูมากอน (In–study) และ การสอน

โดย  ที่ผูเรียนมีความรูพื้นฐานในวิชาน้ันๆ มาแลว (Post–study)

2.2 การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาในระดับสถานศึกษา (As a school subject)

ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ การสอนภาษาอังกฤษรวมกับวิชาอ่ืนๆ (Integrated) และ

การสอนที่แยกเปนวิชาอิสระ (Independent

สําหรับ ดัดลีย –อีวานส และ เซนตจอหน (Dudley–Evans and St. John 2000 : 6–7)

ไดแบงประเภทของภาษาอังกฤษเฉพาะกิจโดยแสดงเปนแผนภูมิไดดังน้ี

English for Specific Purposes (ESP)

English for Academic Purpose (EAP) English for Occupational Purpose (EOP)

English for English for English for English for English for English for

(Academic) (Academic) (Academic) Management, Professional Purpose Vocational Purposes

Science and Medical Legal Finance and

Technology Purpose Purpose Economics English for English for Pre– Vocational

Medical Business Vocational English

Purpose English

แผนภูมิที่ 2 การแบงประเภทของภาษาอังกฤษเฉพาะกิจตามงานในระดับอาชีพ

ที่มา : Dudley–Evans and St John, Developments in ESP : A multi–disciplinary approach, 2nd ed.

(Cambridge : Cambridge University Press, 2000), 6–7.
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ดัดลีย –อีวานส และ เซนตจอหน (Dudley–Evans and St. John 2000 : 6–7) ไดแบง

ประเภทของ ESP ออกเปน 2 ประเภทใหญๆ เชนเดียวกับโรบินสัน (1991) คือภาษาอังกฤษเพื่อ

การศึกษา (EAP) และภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (EOP) แตไดเพิ่มเติมในรายละเอียดของสาขาวิชาและ

ตามงานในระดับอาชีพดังน้ี

ภาษาอังกฤษเพือ่การศกึษา (EAP) น้ันจะมสีาขาวิชาหลกัๆ คอืวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การแพทย กฎหมาย ธุรกิจ การเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร บัญชี และการบริหารธุรกิจ

สาํหรับภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (EOP) น้ันเปนการเรียนระดับวิชาชีพ ไมใชการเรียนเพื่อ

การศึกษาหรือวิชาการ ซึ่งในสายวิชาน้ีจะรวมไปถึงการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา หรือการศึกษา

ที่ไมใชงานในระดับวิชาชีพ (Non–Professional) เชน การทํางานหรือฝกงานกอนการปฏิบัติงานจริง

(Pre–Work) สวนภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีวศึกษา (EVP) น้ันสามารถแบงออกเปน 2 ประเภทคือ

ภาษาอังกฤษระดับอาชีวศึกษา (Vocational English) ซึ่งเกี่ยวของกับ การฝกใชภาษาอังกฤษสําหรับ

อาชีพเฉพาะสาขา และภาษาอังกฤษกอนระดับอาชีวศึกษา (Pre–Vocational English) ซึ่งหมายถึง

การฝกภาษาในเร่ืองตางๆ ทั่วไป เพื่อเตรียมตัวในการประกอบอาชีพ เชนวิธีการสมัครงาน ทักษะ

การสัมภาษณงาน เปนตน สําหรับภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (EBP) น้ัน มีขอบเขตกวางขวางและ

เกี่ยวของกับภาษาอังกฤษทั่วไปคอนขางมาก แตอยางไรก็ถือไดวาเปนสวนหน่ึงของภาษาอังกฤษ

เฉพาะกิจ

นอกจากน้ีดัดลีย –อีวานส และ เซนตจอหน (Dudley–Evans and St. John 2000 : 6–7)

ยังกลาวถึงความแตกตางระหวางการเรียนเพือ่การศึกษา (Academic purposes) กับการเรียนเพื่ออาชีพ

(Occupational, professional purposes) คือวัตถุประสงคในการเรียนน่ันเอง เชนนักเรียนแพทย

จะเรียนภาษาอังกฤษดานวิชาการ (Academic purposes) เพื่อการศึกษาและเปนความรูทางวิชาการ

และเรียนรูภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบัติหนาที่แพทยเพื่อใชในการประกอบอาชีพ (Occupational

purposes, professional purposes) เชนการฝกปฏิบัติหนาที่เปนแพทยในโรงพยาบาล เปนตน

ดังน้ันจึงพอสรุปไดวา ภาษาอังกฤษเฉพาะกจิโดยทัว่ไปแบงไดเปน 2 ประเภทกวางๆ คือ

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา (EAP) และภาษาอังกฤษเพือ่อาชพี (EOP) โดยดูจากจุดประสงคในการเรียน

วาเปนการเรียนเพื่อจุดประสงคในการประกอบอาชีพ หรือจุดประสงคเพื่อการศึกษาดานวิชาการ

ทั้งน้ีเพื่อนําความรูภาษาอังกฤษที่ไดไปใชในการทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุด

1.4 การสรางหลกัสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ

การสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจน้ัน เปนการสอนทีเ่นนความตองการของผูเรียนเปนสําคัญ

การออกแบบหลักสูตรจึงตองใชกลวิธีในการจํากัดเปาหมายของหลักสูตร และจํากัดปริมาณ เน้ือหา
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ทางภาษาใหเหมาะสมกับตามความตองการของผูเรียนกลุมตางๆ ซึ่งจะตองพิจารณาองคประกอบ

ตางๆ ของหลักสูตรใหชัดเจนเพื่อประโยชนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังมีนักวิชาการ

หลายทานเสนอแนะแนวทางในการสรางหลักสูตรไวดังน้ี

นูแนน (Nunan 1988 : 159, อางถึงใน ณัฐชยา เฉลยทรัพย 2539 : 225) ไดใหรายละเอียด

เกี่ยวกับขั้นตอนในการออกแบบหลักสูตรที่ถือผูเรียนเปนสําคัญไวดังน้ี

ขัน้ที ่1 การวิเคราะหความตองการ (Need analysis) ระบุความสามารถในปจจุบนัของผูเรียน

และหาขอมลูเปาหมายเหตุจูงใจในการเรียนจากผูเรียน

ขั้นที่ 2 การจัดกลุมผูเรียน (Grouping learners) จัดกลุมผูเรียนตามความสามารถ

และเปาหมายในการสื่อสาร

ขั้นที่ 3 การคัดเลือกกิจกรรม (Task selection) คัดเลือกและจัดกิจกรรมตางๆ โดยดูจาก

ระดับความสามารถของผูเรียนในปจจุบัน เปาหมายในการสื่อสาร ทฤษฏี การเรียนรูภาษา ขอมูล

จากผูเรียน

ขั้นที่ 4 การระบุเน้ือหาที่แนนอน (Content specification) คัดเลือกไวยากรณ ศัพท และ

อ่ืนๆ เพื่อนํามาสอน โดยดูหัวขอเร่ืองตางๆ ในหลักสูตร และขอมูลจากผูเรียน

ขัน้ที ่5 การประเมนิ (Assessment) พฒันาและประเมนิเคร่ืองมอื เพือ่ดูวาบรรลวัุตถุประสงค

ที่ต้ังไวในขั้นตอนแรกหรือไม ฝกอบรมผูเรียนใหควบคุมตนเองและประเมินตนเอง

ขั้นที่ 6 การประเมินผล (Evaluation) ใหผูเรียนมีสวนในการประเมินวิชา

โปโตการ (Potocar 2004) ไดเสนอรูปแบบของการสรางหลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะ

กิจสําหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาไวดังน้ี

1. วางขอบขายสําหรับการออกแบบหลักสูตรโดยครอบคลุมหัวขอตอไปน้ี

1.1 ใชกระบวนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง

1.2 ใชกระบวนการสอนเพื่อการสื่อสาร

1.3 เนนเร่ืองกลวิธีและทักษะในการพัฒนาภาษา

1.4 เนนเร่ืองการเรียนรูที่จะเรียน สงเสริมการใชความคิดสรางสรรค

1.5 การสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกจิในระดับสงู ตองเตรียมพรอมในเร่ืองของภาระงาน

1.6 ใชภาษาอังกฤษแบบรวมสมัย

1.7 ใชวิธีการสอนที่หลากหลายขอมูลทางเทคโนโลยีเชน อีเมล

1.8 สงเสริมในเร่ืองการประเมนิตนเองและการตระหนักในเร่ืองของวัฒนธรรมขามชาติ

1.9 ใชโครงงานแทนวิธกีารสอนแบบเดิม

2. วิเคราะหความตองการของผูเรียน ครู แหลงประกอบการตามหัวขอตอไปน้ี
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2.1 จุดประสงคในการเรียน และความตองการของผูเรียน

2.2 จุดประสงคในการสอนและสวนที่ครูตองการสอนเพิ่มเติม

2.3 สถานการณเปาหมายที่ตองการ

3. ทําการสํารวจความตองการของผูเรียนเพือ่หาแกนรวมของความตองการ ความจําเปน

และทัศนคติ ที่แตกตางระหวางผูเรียน

4. ศกึษาขอมูลจากแบบสํารวจแลวรางหลักสูตร จากน้ันประเมินผล

สวนฮัชชินสันและวอเตอรส (Hutchinson and Waters 1999 : 22) ไดเสนอปจจัยสําคัญ

ในการรางหลักสูตรดังแผนภูมิตอไปน้ี

อะไร

ลกัษณะของภาษา              หลักสูตร        หลักสูตร ESP วิธีการสอน อยางไร

ใชเพ่ือกําหนด ทฤษฎีการเรียนรู

หลักสูตรการสอน

ลักษณะเฉพาะของสถานการณ

เปาหมายและสถานการณ

การเรียนรู

ผูเรียนเปนใคร

ทําไมจึงเรียน

เรียนที่ไหน เรียนเมื่อไร

วิเคราะหความตองการ

แผนภูมิที่ 3 การรางหลักสูตร ESP ตามแนวคิดของฮัชชินสันและวอเตอรส

ที่มา : Hutchinson and Waters, English for Specific Purposes (Cambridge : Cambridge University

Press, 1999), 22.

การรางหลกัสตูรตามแนวคดิของฮัชชนิสนัและวอเตอรส ประกอบดวยปจจัย 3 ประการ คือ

1. ลักษณะของภาษามีอะไรบาง นํามากําหนดเปนหลักสูตรการสอน

2. จะนําทฤษฎีการเรียนรูภาษามาใชอยางไร นํามากําหนดวิธีการสอน

3. วิเคราะหความตองการของผูเรียนวา ผูเรียนเปนใคร เหตุผลในการเรียน สถานที่และ

เวลา นํามากําหนดจุดประสงคการเรียนรูและสถานการณในการเรียน
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นอกจากน้ี ฮัชชินสันและวอเตอรส (Hutchinson and Waters 1999 : 65–76) ไดเสนอ

แนวการสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจไวดังน้ี

1. แนวการสอนแบบเนนภาษาเปนศูนยกลาง (A Language–Centred Approach

แนวการสอนน้ีจะไดขอมูลจากการวิเคราะหสถานการณเปาหมายของผูเรียน แลวจึงนําเน้ือหาที่ตรง

กบัความตองการน้ันมาสอนผูเรียน ซึง่อาจจะมขีอเสยีอยูบางคอืผูเรียนอาจจะไดเรียนในเน้ือหาเฉพาะทาง

อยูในขอบเขตจํากัดเทาน้ัน แตอาจจะขาดความรูในเร่ืองภาษาอังกฤษทั่วไป

2. แนวการสอนแบบเนนทกัษะเปนศนูยกลาง (A Skill–Centred Approach ) แนวการสอนน้ี

ประกอบดวยหลักการ 2 ประการคือ

2.1 สมมุติฐานทางทฤษฏี (Theoretical) พฤติกรรมการเรียนขึน้อยูกบัทกัษะและกลวิธี

ในการเรียนใหความสนใจในเร่ืองของสมรรถวิสัยในการเรียน (Competency)

2.2 พืน้ฐานแนวปฏบิติันิยม (Pragmatic) เนนในเร่ืองความสามารถในการใชภาษาของ

ผูเรียน ซึง่ไมควรต้ังจุดประสงคในการเรียนใหแคบเกนิไปเชนเนนในเร่ืองของการเรียนรูตามสถานการณ

เปาหมายเทาน้ัน แตควรใหความสนใจในเร่ืองพัฒนาการทางภาษาของผูเรียนเพื่อเปนแนวทางใน

การเรียนรูหลังจากจบหลักสูตร

3. แนวการสอนแบบเนนการเรียนรูเปนศูนยกลาง (Learning–Centred Approach)

แนวการสอนน้ีถือวาผูเรียนจะเปนผูที่สรางแบบแผนการเรียนรูของตนขึ้นเอง โดยใชทักษะและ

ความรูเพื่อแสวงหาขอมูลใหม จนบรรลุเปาหมายในการเรียน และเนนในเร่ืองของปจจัยที่จะทําให

ผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียน เชนสื่อการสอนหรือวิธีการสอน

จากแนวคดิเหลาน้ีสรุปไดวาการจัดหลกัสตูรภาษาอังกฤษเฉพาะกิจน้ันควรมีจุดมุงหมาย

โดยตรงที่จะทําใหผูเรียนบรรลุจุดประสงคการเรียนรูและมีความชัดเจนในการลําดับเน้ือหา ซึ่งตอง

สอดคลองกับความตองการของผูเรียนแตละกลุมโดยผานการวิเคราะหความตองการของผูเรียน  

และนําเสนอกิจกรรมการสอนที่สามารถการนําไปใชในสถานการณจริงได

1.5 การวิเคราะหความตองการของผูเรียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ

จากขัน้ตอนการรางหลกัสตูรน้ัน มขีัน้ตอนหน่ึงซึง่ถอืไดวาเปนจุดเร่ิมตนในการรางหลกัสตูร

คือการวิเคราะหความตองการของผูเรียนซึ่งถือไดวาเปนขัน้ตอนทีม่คีวามสาํคัญมาก กลาวคือถาหาก

การเรียนการสอนไมสอดคลองกับความสนใจของผูเรียนแลวก็จะไมกอใหเกิดความสําเร็จ (Graves

1996 ; Harrison 1996 ; Hutchinson and Waters 1999) ซึง่ในเร่ืองน้ีไดมนัีกวิชาการหลายทานไดเสนอ

แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหความตองการไวดังน้ี
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จอรแดน (Jordan 1997 : 22–23) กลาววา ในการวิเคราะหความตองการของผูเรียนน้ัน

ควรคํานึงถึงคําถามเบื้องตนดังตอไปน้ี

1. ทําไมจึงตองวิเคราะหความตองการ

2. วิเคราะหความตองการของใคร

3. ใครเปนผูวิเคราะหความตองการน้ี

4. จะวิเคราะหความตองการในดานใดบาง

5. จะวิเคราะหความตองการในวิธีการใด

6. จะวิเคราะหความตองการเมื่อใด

7. มีการจัดการเรียนการสอนที่ไหน

ฮัชชินสันและวอเตอรส (Hutchinson and Waters 1999 : 21–23) ไดแบงการวิเคราะห

ความตองการเปน 2 ประการคือ

1. ความตองการเปาหมาย (Target needs) ซึ่งแบงไดเปน 3 ประการคือ

1.1 ความจําเปนที่ตองการเรียนภาษาอังกฤษ (Necessities) คือความจําเปนที่ผูเรียน

จะตองนําความรูภาษาอังกฤษไปใชในสถานการณตางๆ เชน นักธุรกิจจําเปนตองใชภาษาอังกฤษ

ในการสื่อสารเพื่อทําธุรกิจ

1.2 ความตองการเรียนในสิ่งที่ไมรู หรือมีความสามารถนอย (Lacks) เปนสิ่งจําเปน

ที่ตองรูวาผูเรียนขาดทักษะใดบางผูสอนจะไดเพิ่มเติมในสิ่งที่ผูเรียนขาด เปนการนําความสามารถ

ของผูเรียนที่มีอยูเพิ่มเติมกับสิ่งที่ขาดไปมารวมกัน

1.3 ความตองการเพิม่เติมของผูเรียน (Wants) เปนความตองการทีจ่ะเรียนรูภาษาอังกฤษ

ซึ่งขึ้นอยูกับความตองการของแตละบุคคลซึ่งอาจจะแตกตางจากกลุมของผูเรียน เชน ความตองการ

ทักษะการพูดเพื่อเจรจากับลูกคาทางโทรศัพทเปนตน

2. ความตองการในการเรียนรู (Learning needs) คือความตองการของผูเรียน ซึ่งจะเปน

แรงกระตุนใหผูเ รียนสนใจในสิ่งที่เรียน เชน ความตองการที่จะเรียนภาษาอังกฤษใหเกง หรือ

การตองการเรียนเพื่อเลื่อนตําแหนง

คริสโตเฟอร (Christopher 2004) เสนอขั้นตอนในการวิเคราะหความตองการไวดังน้ี

1. หาขอบเขตในการวิเคราะห วาจะวิเคราะหในเรื่องใดบาง

2. ออกแบบการวิเคราะหเพื่อหาความตองการของผูเรียนโดยพิจารณาจากใครคือผูเรียน 

สถานการณน้ีเกิดขึ้นที่ไหน และเก็บขอมูลอยางไร

3. นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อออกแบบการสอน

4. ประเมินผลการสอน
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สาํหรับในเร่ืองของวิธีการเก็บขอมูลน้ัน ไซโซเยฟ (Sysoyev 2003) เสนอวาสามารถใช

วิธีการตอไปน้ี เชน คําถาม แบบสํารวจรายการ อภิปรายกลุม หรือการซักถามเปนรายบุคคลเปนตน

นอกจากน้ียังกลาววาไมควรจะนําขอมูลที่ไดจากผูเรียนเพียงอยางเดียวมาเปนขอกําหนดทั้งหมดใน

การออกแบบการสอนเฉพาะในสิ่งที่ผูเรียนตองการเทานั้น แตควรคํานึงถึงสวนประกอบอ่ืนๆ เชน

หลักสูตร แนวทางการสอนของสถาบัน และมาตรฐานอ่ืนๆ ดวย

ดังน้ันจึงพอจะสรุปไดวา การวิเคราะหความตองการของผูเรียนน้ันเปนสิ่งสําคัญที่จะชี้

ใหเห็นถึงองคประกอบในการรางหลักสูตรการสอน ผูสอนจะตองรูวาผูเ รียนตองการเรียนเพื่อนํา

ความรูไปใชเพื่อจุดประสงคใด และตองการจะเรียนรูในสิ่งใดบาง โดยออกแบบการวิเคราะห

ความตองการเพื่อเก็บขอมูล และนําขอมูลมาออกแบบการสอน และผลิตสื่อการสอนที่เหมาะสม

ตามความตองการของผูเรียน เพื่อใหการจัดกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจไดผล

ตามจุดประสงคที่กําหนดไวและสอดคลองกับความตองการของผูเรียน

1.6 การผลิตสื่อการสอนสําหรับภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ

จอหน (John 1990 : 91) ต้ังคาํถามวา ตําราเรียนสาํหรับภาษาอังกฤษเฉพาะกิจมีอยูจริงหรือ

น่ันหมายความวานักวิชาการยังคงมีความสงสัยในเร่ืองของแบบเรียนที่เหมาะสมกับภาษาอังกฤษ

เฉพาะกจิ เชนเดียวกบั  ซ ูยนุ ซอื (Xu Yun–Zhu 1999 : s60) กลาววา ตําราเรียนทีป่รากฏอยูในทองตลาด

น้ันไมสามารถตอบสนองความตองการของผูเรียนได สวน ออร (Orr 2004) กลาววา ชั้นเรียนภาษา

อังกฤษเฉพาะกิจที่ดีน้ันผูสอนควรจะเตรียมสื่อการสอนที่ตรงกับความตองการของผูเรียนมากที่สุด 

และควรจะจัดหาสื่อการสอนที่ผูสอนจัดทําดวยตัวเองเพิ่มเติมดวย ดังน้ันการผลิตสื่อการสอนและ

สรางแบบฝกเสริมสําหรับภาษาอังกฤษเฉพาะกิจจึงเปนทางออกที่ดีสําหรับการเรียนใหประสบ

ความสําเร็จ

ฮัชชินสันและวอเตอรส (Hutchinson and Waters 1999 : 108–109) ไดเสนอเทคนิค

ในการสรางสื่อการสอนที่มีประโยชนและมีความคิดสรางสรรค ดังน้ี

1. ระบุจุดประสงคเพื่อกําหนดแนวทางในการเรียนการสอนและการทํากิจกรรม เชน

เพื่อใชในการกระตุนความสนใจของผูเรียน

2. ผูผลิตสื่อควรคํานึงถึงปจจัยดังแสดงเปนแผนภูมิตอไปน้ี
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ขอมูลทางภาษา

เน้ือหาที่มุงเนน ภาษาที่มุงเนน

ภาระงาน

แผนภูมิที่ 4 ปจจัยในการผลิตสื่อการสอนตามแนวคิดของ ฮัทชินสันและวอเตอรส

ที่มา : Hutchinson and Waters, English for Specific Purposes (Cambridge : Cambridge University

Press, 1999), 108.

ปจจัยทั้งหมดน้ันจะมีความเกี่ยวของและความสําคัญกลาวคือขอมูลทางภาษาเปนขอมูล

ที่มาจากการวิเคราะหความตองการของผูเรียน สวนเน้ือหาที่มุงเนนน้ันคือโครงสรางภาษาและ

การแสดงความสามารถทางภาษา สําหรับภาษาที่มุงเนนจะเปนสวนชวยใหผูเรียนสามารถวิเคราะห

และสังเคราะหภาษา ไดปจจัยประการสุดทายคือภาระงานเปนสิ่งที่จะชวยใหผูเ รียนไดแสดง

ความ สามารถทางภาษาออกมาได ซึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดคือขอมูลทางภาษาที่จะเปนตัวกาํหนดเน้ือหา

และภาษาที่มุงเนนตลอดจนภาระงานซึ่งทําใหใหผูเรียนสามารถทํากิจกรรมเพื่อแสดงความสามารถ

ทางภาษาออกมาได

3. การออกแบบการเรียนการสอนควรจบใน 1 บทเรียนโดยมีหัวเร่ือง และการนําเขาสู

บทเรียนเพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจในบริบทของภาษาเราความสนใจของผูเรียนสามารถกระตุน

ใหผูเรียนใชความสามารถทางภาษาได

4. ควรมกีารปรับปรุงสือ่การสอนเพือ่พฒันาคณุภาพและชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี

5. ในการสรางสือ่การสอนควรใหมคีวามสอดคลองระหวาง หลกัสตูร ตัวสือ่และการพฒันา

เพื่อใหสื่อมีประสิทธิภาพตรงตามจุดประสงคและเกณฑที่กําหนด

ดัดลีย –อีวานส และ เซนตจอหน (Dudley–Evans and St. John 2000 : 173–185) กลาววา

ผูที่จะจัดทําสื่อการสอนน้ัน ควรจะสามารถทําในสิ่งตอไปน้ี

1. สามารถสรรหาสื่อการสอนที่เหมาะสมได

2. รูจักใชความคิดสรางสรรคในการเลือกสื่อ

3. ดัดแปลงกิจกรรมใหเหมาะสมกับความตองการของผูเรียน

4. รูจักการเพิ่มเติมกิจกรรมพิเศษและขอมูลทางภาษา
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นอกจากน้ียงัเสนอขัน้ตอนของการสรางสือ่การสอนซึง่แบงเปนสือ่การสอนที่ครูเปนผูเลือก

และสื่อการสอนที่ผูเรียนเปนผูเลือกดังมีรายละเอียดดังนี้

1. สื่อการสอนที่ครูเปนผูกําหนด (Teacher–generated materials) สามารถแสดงขั้นตอน

การเตรียมสื่อการสอนเปนแผนภูมิไดดังน้ี

กระบวนการสําหรับการเตรียมสื่อการสอน

จุด A จุด B

เน้ือหาของสื่อที่เลือกสรรมา ความตองการสื่อการสอนตามวัตถุประสงคเฉพาะ

กําหนดเน้ือหาจริงที่ตองการ ดําเนินการเลือกเน้ือหาของสื่อที่เหมาะสม

นําเน้ือหาของสื่อมารวมกันเปนโครงสรางของรายวิชา

แผนภูมิที่ 5 ขั้นตอนการสรางสื่อการสอนที่ครูเปนผูกําหนดตามแนวคิดของ ดัดลีย–อีวานส และ

เซนตจอหน

ที่มา : Dudley–Evans and St John, Developments in ESP : A multi–disciplinary approach, 2nd ed.

(Cambridge : Cambridge University Press, 2000) 173.

เมื่อนําเน้ือหาที่เลือกสรรมาและเน้ือหาจริงที่ตองการมารวมกันไดแลว ขั้นตอไปคือ

การออกแบบกิจกรรมการสอน เชนการแบงขนาดของกลุมผูเรียน หรือออกแบบวิธีการสอน และ

กิจกรรมเปาหมายซึ่งตองเลือกใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในการเรียนรู

2. สื่อการสอนที่ผูเรียนเปนผูกําหนด (Learner–generated materials)

2.1 สื่อการสอนแบบเฟรมเวิรค (Framework materials) ลักษณะของสื่อการสอน

ประเภทน้ีจะเปนสื่อที่สรางใหผูเรียนรูจักการสรุปความคดิของตนเอง จากการอานหรือการฟงขอมูล

ทางภาษาเปนการแสดงใหเห็นถึงความสามารถทางภาษา ลักษณะของสื่อการสอนประเภทน้ีไดแก

ตารางหรือแผนภูมิประเภทตางๆ ดังน้ี
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Compare and Contrast

Relocation of head office to a new site

London Midlands

Prestigious Space to expand

Close to Heathrow airport Some loss of personnel

Traffic congestion More flexible layout

More expensive Good road and air

communication

Short–term relocation costs

Advantages and Disadvantages

Production Process

แผนภูมิที่ 6 ตัวอยางสื่อการสอนแบบเฟรมเวอรคตามแนวคิดของ ดัดลีย –อีวานส และ เซนตจอหน

ที่มา : Dudley–Evans and St. John, Developments in ESP : A multi–disciplinary approach, 2nd ed.

(Cambridge : Cambridge University Press, 2000), 180.

ผูสอนสามารถใชสื่อการสอนเหลาน้ีแทนสื่อการสอนแบบด้ังเดิม ในขั้นการฝกปฏิบัติ

หลังจากผูเรียนไดรับขอมูลภาษาอังกฤษเฉพาะกิจแลว สื่อการสอนแบบน้ีบางคร้ังจะออกแบบเปน

กิจกรรมเด่ียว หรือบางคร้ังอาจเปนกจิกรรมกลุมกไ็ด นอกจากน้ียงัสามารถใชไดกบัผูเรียนทุกระดับชั้น

อีกดวย สื่อการสอนน้ีสามารถใชกับการฝกการใชภาษาแบบเฉพาะกิจโดยทําเปนสามขั้นตอน คือ

กอนการเรียน หลังการเรียน หรือขณะเรียน โดยใชไดทัง้ขัน้นําเขาสูบทเรียนหรือขัน้ฝกกไ็ด กจิกรรม

แบบน้ีถาผูเรียนเปนเด็กเรียนดีจะเปนสิง่ทีก่ระตุนการเรียนรูไดดี สาํหรับการจัดกลุมผูเรียนแบบคละกัน
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จะทําใหเกิดการชวยเหลือกันในกลุมผูเรียน และสาํหรับผูเรียนที่เคยชนิกบัการเรียนแบบด้ังเดิมมาน้ัน

ผูสอนจะตองชวยกระตุนในการคิดและการปรับตัวของผูเรียนมากขึ้น

2.2 กิจกรรมการสอนซึ่งคิดโดยผูเรียน  เปนการสรางกิจกรรมการสอนโดยใหผูเรียน

มีสวนรวมในการคิดกิจกรรมน้ัน จะเปนการแกปญหาในเร่ืองการจัดกิจกรรมที่ไมอาจจะตรงกับ

ความตองการและความเขาใจของผูเรียน เชนในเร่ืองการอานเร่ืองเพื่อความเขาใจ ลักษณะการสอน

แบบเดิมครูมักจะเปนผูที่ต้ังคําถามกับผูเรียน ควรเปลี่ยนใหผูเรียนเตรียมคําถามและคําตอบเพื่อ

ตรวจสอบความเขาใจเน้ือเร่ืองดวยตนเอง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและคําตอบกับเพื่อน เปน

การเปดโอกาสใหผูเรียนไดอภปิรายแสดงความคดิเห็นของตนเองกับเพื่อนในชัน้เรียน เพือ่สรุปคําตอบ

ที่ถูกตองที่สุด และผูสอนสามารถสรุปคําถามตางๆ ที่ผูเรียนถามนําไปสอนกลุมตอไปได

3. สื่อการสอนกับเทคโนโลยี

เทคโนโลยีตางๆ จะเปนสิ่งชวยในการสรางสื่อการสอนได เชนการใชการใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรแบบตางๆ หรือการใชสือ่จากอินเตอรเน็ต เปนแบบฝกสําหรับผูเรียน แตสิ่งที่

สาํคัญอยางหน่ึงคือการใหผูเรียนไดมกีารปฏสิมัพนัธกบัเพือ่นรวมชัน้เรียนเพื่อเปนการฝกการสื่อสาร

และการทํางานรวมกับคนอ่ืน

จากแนวคิดของนักวิชาการดังกลาว อาจจะสรุปไดวา ในการสรางสื่อการสอนน้ัน

ในขั้นตอนแรกควรจะระบจุุดประสงคใหชดัเจนเพือ่กาํหนดแนวทางในการสอนและการทํากิจกรรม 

ซึ่งปจจัยที่เกี่ยวของในการผลิตสือ่น้ันจะมาจากขอมลูในการวิเคราะหความตองการของผูเรียน จากน้ัน

จึงนํามาออกแบบภาระงานหรือกิจกรรมตางๆ ซึง่อาจเปนสือ่ทีผู่สอนคดิเองหรือใหผูเรียนมีสวนรวม

ดวย รวมทั้งผูสอนควรรูจักการใชเทคโนโลยีตางๆ มาชวยในการสรางสื่อการสอนดวย ซึ่งจะทําให

สื่อการสอนมีประสิทธภิาพและนาสนใจมากขึ้น

1.7 การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ (English for Specific Purposes) น้ันพัฒนามาเพื่อ

ตอบสนองความตองการของผูเรียนในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังนั้นการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจคร้ังหน่ึงจึงเรียกกันวา ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (English

for Science and Technology : EST) หรือภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร (Science English) (งามพร้ิง รุงโรจนดี

2521 : 2) ในปจจุบันน้ีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (EST) น้ัน เปนสวนยอย

ที่สาํคัญของภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ (ESP) ซึง่มวิีทยาลยัอาชวีศกึษาหลายแหงเปดทําการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษเทคนิค (Technical English) ซึ่งภาษาอังกฤษเทคนิคน้ัน
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หมายถึงภาษาอังกฤษที่ใชกันมากระหวางบุคคลในวิชาชีพดานการชาง เชน ชางไฟฟา ชางไม ชาง

กอสราง ชางกล ชางยนต รวมทั้งในวงการวิศวกรรมศาสตร (สพุัฒน สกุมลสันต 2530 : 122)

1.7.1 ลักษณะของภาษาอังกฤษเทคนิค

ภาษาอังกฤษเทคนิคน้ันเปนภาษาอังกฤษทีม่รูีปแบบเฉพาะตัว จึงมลีกัษณะทีแ่ตกตาง

จากภาษาอังกฤษทั่วไปคอนขางมาก ซึ่งในเร่ืองน้ี งามพร้ิง รุงโรจนดี (2545 : 230–232) ไดอธิบาย

ลักษณะของภาษาอังกฤษเทคนิคไวดังน้ี

ภาษาอังกฤษเทคนิค เปนภาษาอังกฤษทีม่วัีตถปุระสงคเฉพาะ แตคําวา “เฉพาะ” น้ัน

มิไดหมายถึง ภาษาเฉพาะที่มีศัพทและสํานวนที่เลือกไวใชเฉพาะกับเน้ือหาทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี หากแตหมายถึงภาษาอังกฤษซึ่งมีวัตถุประสงคที่จะสนองความตองการของผูเรียนซึ่งมี

วัตถุประสงคเฉพาะ คือ จะนําภาษาอังกฤษไปใชเปนเคร่ืองมือในการแสวงหาความรูเมื่อออกไป

ประกอบอาชีพดานวิทยาศาสตรวิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาษาอังกฤษเทคนิคน้ัน จะแสดงขอความซึ่งเปนขอคิดสากลทางดานเทคโนโลยี

ลักษณะภาษาที่สื่อความคิดดังกลาว ประกอบดวยเคร่ืองหมาย สัญลักษณ ตาราง กราฟ สูตร ฯลฯ

ซึ่งเปนอวจนภาษาผสมอยูดวยกันกับวจนภาษา ดังน้ันผูอานจึงตองทําความเขาใจกับภาษาทั้งสอง

ลักษณะเพื่อดึงขาวสารทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและภาษา ซึ่งรวมอยูดวยกันออกมา

ลักษณะของภาษาอังกฤษเทคนิคโดยทั่วไป มีเน้ือหามาก มักมีอนุประโยคหรือ

สวนขยายและนามวลี และใชเคร่ืองเชื่อมขอความคอนขางมาก มีการเขียนที่กระชับตรงไปตรงมา

ไมมีความหมายแฝงที่ตองตีความ มกีารนําเสนอขอเทจ็จริงทลีะขัน้ตอนสูขอสรุป มลีกัษณะกรรมวาจก

(Passive voice) ที่ไมปรากฏผูกระทํากริยา มีลักษณะที่แสดงสภาวะไรการกระทํา (Stative verbs)

ปรากฏอยูมาก มอุีปสรรคและปจจัยประกอบรากศัพทมาก มกีริยาทีบ่อกความจําเพาะเจาะจง (Formal

verbs) มากกวากริยาพื้นฐานที่มีความยืดหยุนไดตามวิเศษณวลีที่มาประกอบ เชน ใช Diverge แทน

Spread out มีโครงสรางที่แสดงเงื่อนไข (If–clause) ในลักษณะที่เปนแงความจริง เปนไปได ไมใช

การสมมุติขึ้น และกาลที่ใชมากในประโยคเชนน้ีคือ ปจจุบันกาลกับปจจุบันกาลหรือปจจุบันกาล

กับอนาคตกาล ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของ สุพัฒน สุกมลสันต (2530 : 124–131) ที่กลาววา

ภาษาอังกฤษวิทยาศาสตรและเทคนิคมกัจะใชประโยคในรูปของ Simple Present Tense คอนขางมาก

นอกจากน้ียังนิยมใช Modals 3 กลุมคือ 1.) Can, may, might, could 2.) will 3.) should, have to,

must สาํหรับภาษาอังกฤษเทคนิคในสาขาวิศวกรรม น้ัน ประมาณ 1/3 ของ Finite verb จะใช

Passive voice ซึ่งเปนประโยคสั้นๆ และมักไมคอยตามดวย Prep. By + who + agent แตจะตามดวย

by + what + agent มากกวา และจะใชรูปประโยคดังกลาวมากกวาภาษาอังกฤษทั่วไป
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จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวาภาษาอังกฤษทั่วไปกับภาษาอังกฤษเทคนิคน้ันมี

ความแตกตางกันหลายอยาง ดังน้ันในการเตรียมบทเรียนเพือ่การสอนจึงควรอยางยิ่งที่ผูสอนควรชี้ให

ผูเรียนเห็นความแตกตางน้ีรวมทั้งผูสอนก็ควรทีจ่ะทาํความเขาใจความแตกตางน้ีดวย เพื่อประโยชน

ในการเตรียมบทเรียนใหตรงกับจุดประสงคการเรียน

1.7.2 รูปแบบภาษาท่ีใชในการสื่อความสําหรับภาษาอังกฤษเทคนิค

หนาที่การสื่อความ (Function or Use) ในภาษาอังกฤษเทคนิคน้ัน มีหลายประเภท

แตละประเภทมีวิธีการเขียนและการใชรูปแบบภาษา (Form or Usage) ที่ไมเหมือนกัน ซึ่งประเภท

ของการสื่อความมีดังน้ี

1. การสั่ง หาม เตือน ขอรอง แนะนํา ใหขอมูล หรือแสดงขอสงสัย พบในชีวิต

ประจําวันและในการทํางาน ตลอดจนระเบียบขอหาม กฎเกณฑ

2. การบอกวิธีปฏิบัติพบในคูมือ (Manuals) ของเคร่ืองมืออุปกรณและเคร่ืองจักร

ตางๆ

3. การบรรยายกระบวนการ พบในหนังสือทางวิชาการ ตําราเรียน เอกสารทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (งามพร้ิง รุงโรจนดี 2545 : 263–267)

สาํหรับเร่ืองของเอกสารที่เกี่ยวของกับภาษาอังกฤษเทคนิคน้ัน งามพร้ิง รุงโรจนดี

(2545 : 230–232) ไดสรุปประเภทตางๆ ของเอกสารไวดังน้ี

1. ปายประกาศ (Signs, Notices)

2. เอกสารแนะนําสินคาหรือบริการ (Brochures)

3. คูมือเคร่ืองใช (Instruction manuals )

4. ตําราหนังสือ (Textbooks, Books )

5. วารสาร นิตยสาร สิ่งตีพิมพ (Periodicals,Magazines.Printed materials )

6. แบบฟอรม ใบงาน (Forms, Work sheets, Job sheets )

จะเห็นไดวา รูปแบบภาษาของภาษาอังกฤษเทคนิคน้ันมีความแตกตางและ

หลากหลายดังน้ัน ในการเตรียมบทเรียนเพื่อสอนของครูจึงควรจะตระหนักถึงความแตกตางเหลาน้ี

และควรชี้ใหผูเรียนเห็นขอแตกตางเหลาน้ีดวยเพื่อจะไดทําความเขาใจกับบทเรียนไดงายขึ้น และ

แนะนําวิธีการเรียนตางๆใหเหมาะสม เชนวิธีการอานแบบตางๆ ในการอานเพื่อหาขอมูลจากสื่อ

เหลาน้ี

1.7.3 การออกแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีน้ันมีลักษณะที่คอนขางแตกตาง จาก

ภาษาอังกฤษทั่วไป ดังน้ันในการออกแบบการสอนจึงตองมีการศึกษารายละเอียดตางๆ เพื่อกําหนด

แนวทางที่เหมาะสม ซึ่งในเร่ืองน้ีมีนักวิชาการหลายทานใหความเห็นไวดังน้ี
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แมกกี และเมานทฟอรด (Mackey and Mountford 1979 : 7–10) ไดกลาวถึงปจจัย

ที่เกี่ยวของในการออกแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไวดังน้ี

1. ปจจัยทางดานสงัคม (Sociological Factors) หมายถงึสิง่ทีเ่กีย่วของกับตัวผูเรียน

เชนผูเรียนเปนใคร อายุเทาไร เปาหมายในการเรียนคืออะไร

2. ปจจัยทางภาษาศาสตร (Linguistic Factors) หมายถึง เน้ือหาทางภาษาศาสตร

ที่จะสอนหรือการเรียนภาษาเพื่อการสื่อสารตามจุดมุงหมายของผูเรียน

3. ปจจัยทางจิตวิทยา (Psychological Factors) หมายถงึปจจัยทีเ่กีย่วของกบัจิตวิทยา

และทฤษฎีการเรียนรูตางๆ ซึ่งจะทําใหผูสอนสามารถออกแบบวิธีการสอนและสื่อการสอนให

สอดคลองกันได

4. ปจจัยทางวิธีการสอน (Pedagogic Factors) หมายถงึทกัษะทางภาษาใดบางที่จะ

นํามาสอน เชน ภาษาตามหนาที่ หรือการสอนโดยนําเน้ือเร่ืองทางดานเทคนิคมาใหผูเรียนอาน หรือ

วิธีการสอนแบบอ่ืนๆ เชนใชแบบฝกภาษาเพื่อการสื่อสาร ฯลฯ

สวนอีเวอร และลาโทโร (Ever and Latorro 1969 , quoted in Boon–long 1997 : 76)

เสนอวิธีการออกแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตามแนวการสอนที่เนน

หนาที่ทางภาษา สรุปไดดังน้ี

1. วิเคราะหภาษาอังกฤษที่มักใชในสถานการณเปาหมาย

2. คัดเลือกบทความที่ปรากฏบอยๆ และเปนประโยชนในการสอน โดยคัดเลือก

ใหสัมพันธกับเวลาที่สอน

3. วางรูปแบบของแบบฝกของสือ่การสอน โดยวางใหตรงกบัความตองการของผูเรียน

4. จัดหาเอกสารหรือหนังสืออานเสริมที่สอดคลองกับการเรียน

วีล (Viel 2004) กลาววาในการออกแบบการสอนน้ันจําเปนตองคาํนึงถงึความตองการ

ในการใชภาษาทางดานอ่ืนๆ ดวยนอกจากความรูเกีย่วกบัศพัทและเน้ือเร่ืองเฉพาะทางดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี เชน ทักษะดานการสื่อสารในเร่ืองตางๆ ดังน้ันการสอนภาษาอังกฤษเพือ่วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีจึงควรจะรวมการสอนอ่ืนๆ เกี่ยวกับภาษาอังกฤษทั่วไปไวดวย

จากแนวคิดเหลาน้ีสรุปไดวาการออกแบบการสอนน้ัน ควรใหความสําคัญกับ

ความตองการของผูเรียนในแตละสาขาวามีจุดมุงหมายอยางไรในการเรียนทางดานวิชาการหรือ

วิชาชีพ เนนการเรียนเน้ือหาภาษาทั้งในวิชาเฉพาะสาขาและเน้ือหาทั่วไปดวย นอกจากน้ียังควรให

ความสําคัญในการสอนรูปแบบของภาษาและการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร พรอมทัง้ควรตระหนักถงึ

ปจจัยอ่ืนทีม่ผีลกบัการเรียนรูของผูเรียนเชนปจจัยดานจิตวิทยาและทฤษฏกีารเรียนรูตางๆ เพื่อประโยชน

สงูสุดในการนําความรูดานภาษาอังกฤษไปใช
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2. เอกสารเกี่ยวกับแบบฝก

2.1 ความหมายของแบบฝก

นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของคําวาแบบฝกไวดังน้ี

ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ (2520 : 6) ใหความหมายของแบบฝกวาคือสิ่งที่นักเรียน

ตองใชควบคูกับการเรียน มีลักษณะเปนแบบฝกหัดที่ครอบคลุมกิจกรรมที่นักเรียนพึงกระทํา อาจ

กําหนดแยกเปนแตละหนวยหรืออาจจะรวมเลมก็ได

อารีย บัวคุมภัย (2540 : 18, อางถงึใน จินตอาภา ผลบณุยรักษ 2544 : 29) ไดใหความหมาย

ของแบบฝกวา เปนการสรางแบบฝกในรูปแบบทีห่ลากหลาย โดยมีจุดประสงคเพื่อเสริมสรางทักษะ

ตางๆ ใหเกิดแกผูเรียนในขณะเรียนหรือหลังจากเรียนจบแลว

นพเกา ณ พัทลุง (2546 : 24) กลาววาเเบบฝกเปนสื่อการเรียนการสอนประเภทหน่ึงที่ใช

ฝกผูเรียนใหปฏิบัติเพื่อทําใหเกิดความรูความเขาใจในเน้ือหาวิชา และเสริมทักษะในการใชภาษา

มากยิ่งขึ้น รวมถึงชวยแกไขปรับปรุงขอบกพรองในการใชภาษาของผูเรียน

ดังน้ันอาจสรุปไดวาแบบฝกน้ันคือสื่อการสอนที่ผูเ รียนใชคูกับการเรียนการสอน โดย

จะใชในระหวางเรียนหรือหลังเรียนก็ได โดยอาจจะแยกเปนแตละหนวยหรือรวมเปนเลมทั้งน้ีเพื่อ

พัฒนาทักษะทางภาษาใหแกผูเรียน

2.2 ประโยชนของแบบฝก

แบบฝกเปนสื่อการสอนชนิดหน่ึงที่ชวยพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและเหมาะสมที่

จะนํามาใชในการเรียนการสอนซึ่งในเร่ืองน้ี กรีนนี และ เพตตี (Greene and Petty 1971 : 469) ได

กลาวถึงประโยชนของแบบฝกไวหลายประการดังน้ี

1. ใชเสริมหนังสือแบบเรียนในการเรียนทักษะ

2. เปนสื่อการสอนที่ชวยแบงเบาภาระของครู เพราะเปนแบบฝกที่ทําขึ้นอยางมีระบบ

3. เปนเคร่ืองมอืทีช่วยฝกฝนและสงเสริมทักษะการใชภาษาใหดีขึ้น แตทั้งน้ีจะตองไดรับ

การดูแลและเอาใจใสจากครูดวย

4. แบบฝกที่สรางขึ้นโดยคาํนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลจะเปนการชวยใหผูเรียน

ประสบความสาํเร็จตามระดับความสามารถของผูเรียนดวย

5. ชวยเสริมทกัษะใหคงทนอยูนาน

6. เปนเคร่ืองมอืวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียน หลงัจากจบบทเรียนแตละคร้ัง
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7. แบบฝกที่จัดทําเปนรูปเลม จะอํานวยความสะดวกแกนักเรียนในการเก็บรักษาไว

เพือ่ทบทวนดวยตนเองได

8. ชวยใหครูมองเห็นปญหาและขอบกพรองในการสอนตลอดจนทราบถึงปญหาและ

ขอบกพรองรวมทัง้จุดออนของนักเรียน ชวยใหครูสามารถแกปญหาไดทนัทวงที

9. ชวยใหเด็กมโีอกาสฝกทกัษะอยางเต็มที่

10. แบบฝกทกัษะทีจั่ดพมิพไวเรียบรอยแลว จะชวยครูประหยดัเวลาและแรงงานในการสอน

การเตรียมการสอน การสรางแบบฝกทักษะและชวยใหนักเรียนประหยัดเวลาในการลอกโจทย

แบบฝกหัด

ยุพาภรณ ชาวเชียงขวาง (2537 : 16) กลาววา แบบฝกเปนสวนเพิม่หรือเสริมหนังสอืเรียน

ในการเรียนทักษะ เปนอุปกรณการสอนทีช่วยลดภาระของครูไดมากเพราะแบบฝกเปนสิ่งที่จัดทําขึ้น

อยางมีระบบระเบียบ แบบฝกชวยเสริมทักษะทางการใชภาษาเปนเคร่ืองมือที่ชวยใหเด็กฝกทักษะ

การใชภาษาไดดีขึ้น ชวยในเร่ืองความแตกตางระหวางบุคคล แบบฝกที่เหมาะกับความสามารถ

จะชวยใหเด็กประสบผลสําเร็จ นอกจากน้ีแบบฝกชวยเสริมใหทักษะทางภาษาคงทน โดยฝกทันที

หลังจากที่เด็กไดเรียนรูในเร่ืองน้ันๆ ฝกซ้ําหลายๆ คร้ัง และเนนเฉพาะเร่ืองที่ตองการ

จากคาํกลาวของนักวิชาการขางตน ซึง่มคีวามคดิเห็นสอดคลองกันจึงสรุปไดวาแบบฝกน้ัน

มีสวนชวยในการพัฒนาทักษะการใชภาษาของผูเรียนไดดี เน่ืองจากผูเรียนสามารถจะทบทวน

ดวยตนเองหลังจากไดเรียนรูเร่ืองน้ันในชั้นเรียนแลว เมื่อใดก็ไดตามที่ผูเรียนตองการจึงเปนการลด

ภาระของครูในเร่ืองการเตรียมการสอนไดมาก

2.3 หลักการสรางแบบฝก

การสรางแบบฝกใหมีประสิทธิภาพดี มีความสอดคลองกับหลักสูตรการสอนเพื่อใหได

ผลดีในการนําไปใชดีน้ันมีผูเสนอแนะแนวทางไวดังน้ี

อารี บัวคุมภัย (2540 : 20) เสนอขอคิดในการสรางแบบฝกทักษะที่ดีไวดังน้ี

1. สรางแบบฝกใหสอดคลองกับหลักจิตวิทยา และพฒันาการของนักเรียนตามลําดับขั้น

การเรียนรู แบบฝกหัดเสริมทกัษะตองอาศยัรูปภาพจูงใจผูเรียนและควรเรียงเน้ือหาตามลําดับจากงาย

ไปยากเพื่อชวยใหนักเรียนมีกําลังใจทําแบบฝกหัด

2. มีจุดประสงคที่แนนอนวาจะฝกทักษะในดานใดแลวจัดเน้ือหาใหตรงกับจุดประสงค

ที่กําหนดไว

3. ตองคาํนึงถงึความแตกตางระหวางบคุคลของนักเรียน ถาสามารถทําไดควรแบงนักเรียน

ออกเปนกลุมยอยตามความสามารถแลวจึงจัดทําแบบฝกทักษะ
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4. แบบฝกตองมีคําชี้แจงงายๆ สั้นๆ ที่นักเรียนอานเขาใจและทําแบบฝกไดดวยตนเอง

5. แบบฝกตองมีความถูกตอง ครูตองพจิารณาใหรอบคอบ ทดลองทําดวยตนเองเสียกอน

อยาใหมีขอผิดพลาด

6. ใหนักเรียนทําแบบฝกแตละคร้ังตองใหเหมาะสมกับเวลาชวงความสนใจ

7. ควรมีหลายรูปแบบเพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางกวางขวางสงเสริมความคิดสรางสรรค

ริชารด และรอดเจอรส (Richard and Rogers 1991 : 20, อางถงึใน สาวิตรี ประวัติ 2545 :

29) ไดใหความเห็นวาในการสรางแบบฝกการสอนน้ันถือเปนระดับของการวิเคราะหรูปแบบทาง

การสอน สามารถกําหนดขอบเขตเน้ือหาหลักสูตรจากหนวยการเรียนระดับเล็กสูระดับใหญและใน

การออกแบบการสอนควรคาํนึงถงึสวนประกอบทีส่าํคญัดังน้ี (ก.) วัตถปุระสงคการสอน (ข.) ทาํอยางไร

จึงจะเลือกเน้ือหาที่จะนํามาใชสอนและการจัดเตรียมรูปแบบการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตร

(ค.) ลักษณะของภาระงานและกิจกรรมการสอนสอดคลองกับรูปแบบการสอนหรือไม (ง.) คํานึงถึง

บทบาทของผูเรียน (จ.) บทบาทครู และ (ฉ.) บทบาทของสื่อการสอน

ซลีสและกลาสโกว (Seals and Glasgow 1990 : 4) เสนอวา ในการจัดสถานการณทาง

การสอน สามารถกําหนดขอบเขตเนื้อหาหลักสูตรจากหนวยการเรียนระดับเล็กสูระดับใหญ และใน

การออกแบบการสอนควรคํานึงถึงสวนประกอบที่สําคัญ ดังน้ี

1. เน้ือหาที่คัดเลือกมาตองอิงจุดประสงครายวิชา

2. กลวิธีที่ใชในการสอนตองอิงทฤษฏีและผลงานทางการวิจัยที่ไดมีผูทําไว

3. การวัดผลตองอิงพฤติกรรมการเรียนรู

4. รูจักนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อใหเเบบฝกมีประสิทธิภาพ และคุมคา และไดแสดง

ขั้นตอนการสรางแบบฝกไวดังน้ี

วิเคราะหขอมูล สรางหรือออกแบบ พัฒนาเครื่องมือ ทดลองใชเครือ่งมือ ประเมินผล

(Analyze) (Design) (Develop) (Implement) (Evaluate)

แผนภูมิที่ 7 ขั้นตอนการสรางแบบฝกการสอนทั่วไปตามแนวคิดของซีลส และกลาสโกว

ที่มา : Seals and Glasgow, Exercise in Instruction Design (U.S.A. : Merrill Publishing Company,

1990), 4.

ในขัน้ตอนของการวิเคราะหขอมลูทัว่ไปน้ัน เปนการวิเคราะหเกีย่วกบัตัวผูเรียนและเน้ือหา

ที่จะสอน หลงัจากน้ันจะเปนขัน้ตอนทีนํ่าผลการวิเคราะหมาออกแบบการสอน และเมื่อสรางแบบฝก
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แลวจะมีการปรับปรุงแกไขขอบกพรองกอนการนําไปใช จากน้ันจึงนําเคร่ืองมือที่แกไขแลว

ไปทดลองใช และขั้นตอนสุดทายคือการประเมินผลเพื่อจะไดทราบวาผูเรียนบรรลุจุดประสงคใน

การเรียนหรือไม

3. เอกสารเกี่ยวกับการอาน

3.1 ความหมายของการอาน

การอานถือไดวาเปนกิจกรรมที่สําคัญในการดําเนินชีวิตของมนุษย เพราะการอาน

เปนการเปดรับขาวสาร รับความรู ภมูปิญญาทัง้ทีเ่ปนเร่ืองราวในทองถิน่และสากล ความเคลื่อนไหว

ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน ความเปนไปในธุรกิจและการปฏิบัติงาน ตลอดจนติดตามความกาวหนา

และทิศทางที่โลกจะกาวไป (สุริทอง ศรีสะอาด 2546 : 24) และสาํหรับในเร่ืองความหมายของ

การอานน้ันนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของการอานไวดังน้ี

กูดแมน (Goodman and others 1973 : 5–11, อางถึงใน กิ่งเพชร ปองแกว 2545 : 8)

กลาววา การอานหมายถึงกระบวนการทางภาษาศาสตรเชงิจิตวิทยา ซึ่งในขณะที่อานผูอานจะเลือก

ตัวชี้แนะ (Clue) ที่ปรากฏในขอความเพื่อเดาความหมายของเน้ือความทั้งหมด นอกจากนั้นการอาน

ยังเปนกระบวนการที่เร่ิมตนดวยการรับรูของสมอง และในขณะที่สมองรับรูตัวอักษรน้ัน ผูอานตอง

มีการคาดการณลวงหนา โดยอาศัยพื้นฐานของความรูและประสบการณเดิมของผูอาน

แลพพและฟลัด (Lapp and Flood 1986 : 5–6) กลาววา โดยทั่วไปคํานิยามของการอาน

แบงออกเปน 2 ระดับคือ ระดับแรกเปนกระบวนการแปลรหัสจากอักษรเปนเสียง และระดับที่สอง

เปนกระบวนการรับความหมายจากตัวอักษรหรือเรียกวา การอานเพื่อความเขาใจ แตทั้งน้ีเปน

กระบวนการการปฏิสมัพันธระหวางผูเขียนกับผูอาน การที่ผูอานจะเขาใจสิ่งที่ผูเขียนเขียน ผูอาน

ตองรับรู แปลความ  ตีความ ต้ังสมมุติฐาน และประเมินสิ่งที่ไดอานกระบวนการ ดังกลาว จะมีอัตรา

ความเร็วแตกตางกนัออกไป ขึน้อยูกบัความคุนเคยของผูอานกบัเน้ือหาของสิง่ทีไ่ดอาน และจุดประสงค

ในการอานของผูอานดวย

แอบบอท (Abbot 1981 : 84) มคีวามเห็นวา การอานหมายถงึการตีความหมายของคําศัพท

จากขอความในบริบทโดยผูอานอาจจะใชวิธีการอนุมานความหมายของศัพทจาก โครงสรางของคํา

หรือจากศัพทที่มีความหมายเหมือนหรือตรงขามกัน หรือการใชประสบการณของผูอานเอง

วอลเลซ (Wallace 2000 : 3–4) กลาววา การอานคอืการตีความขอความทีอ่าน ซึ่งบทความ

ที่อานน้ันเปนเหมือนตัวแทนผูเขียนที่กําลังสื่อสารกับผูอาน และพฤติกรรมการอานของแตละคนจะ

ขึ้นอยูกับจุดประสงคในการอานเปนสําคัญ
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สวน เอสคีย (Eskey 2002 : 5–8) ใหความหมายของการอานไว 3 ประการ คือ

1. การอานเปนกระบวนการทางภาษาศาสตรจิตวิทยาทีใ่ชเพือ่หาขอมลูจากขอความที่อาน

โดยใชกระบวนการอานที่เปนขั้นตอนคือกวาดสายตาไปตามอักษรแลวจะใชสมองในการแปร

ตัวอักษร กลุมคํา เหลาน้ันออกมาเปนความหมาย

2. การอานเปนแบบฝกทางวัฒนธรรมสังคม ผูอานจะเรียนรูวัฒนธรรมของตนเอง และ

วัฒนธรรมอ่ืนโดยผานการอาน

3. การอานเปนพฤติกรรมสวนบุคคล ผูอานมีพฤติกรรมการอานรวมถึงทัศนคติดาน

การอานที่แตกตางกัน

จากขอมูลดังกลาวอาจประมวลความหมายของการอานไดวา การอานคือกระบวนการ

ปฏิสัมพันธระหวางผูเขียนและผูอานที่สื่อสารถึงกัน ผูอานจะตองใชกระบวนการและทักษะตางๆ

เพื่อที่จะเขาใจความหมายของสิ่งที่อาน ต้ังแตการแปลรหัสจากอักษรที่อาน แปลความ ตีความ จากคํา

หรือรูปประโยคที่เห็นตลอดจนใชการเดาโดยใชความรูและประสบการณเดิมของผูอาน เพื่อสามารถ

เก็บรายละเอียด เขาใจความคิดของผูเขียนและจับใจความสําคัญเพื่อสรุปเร่ืองได ตามจุดประสงค

ของผูอาน

3.2 ระดับของความเขาใจในการอาน

สิ่งที่สําคัญที่สุดในการอานคือความเขาใจในการอาน ซึ่งในการอานแตละคร้ังของผูอาน

น้ันยอมจะมีวัตถุประสงคในการอานตางกันไป เชนอานเพื่อความสนุกสนาน หรืออานเพื่อหาขอมูล

ทําใหระดับของความเขาใจในเร่ืองที่อานไมเทากัน นักวิชาการจึงไดแบงระดับของความเขาใจ

ในการอานไวดังน้ี

บาเร็ท (Barret, quoted in Kemp 1989 : 139–142) ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การจําแนกระดับความเขาใจในการอานไวเปน 5 ระดับดังน้ี

1. ระดับความเขาใจตามตัวอักษร (Literal Comprehension) ระดับน้ีมุงเนนการอานใหได

ความคิดและความเขาใจตามตามขอมูลที่ปรากฏอยูเทาน้ันซึ่งถือวาเปนระดับที่งายที่สุด

2. ระดับความเขาใจในการเรียบเรียงขอความ (Reorganization) เปนระดับทีม่กีารวิเคราะห

สงัเคราะห รวมทั้งการเรียบเรียงความคิดจากเร่ืองที่อาน และสรางความคิดใหมโดยอาจยึดตาม

ประโยคเดิมของผูแตงหรือเรียบเรียงประโยคขึ้นใหมโดยมีความหมายเดิม

3. ระดับความเขาใจในการสรุปความอางอิง (Inferential Comprehension) ผูอานสามารถ

ที่จะสรุปความคิดจากขอมูลที่ปรากฏตามเน้ือความ โดยใชความรูสึก และประสบการณของตนเอง

รวมทั้งจินตนาการ และการต้ังสมมุติฐาน
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4. ระดับความเขาใจในการประเมินความ (Evaluation) คือระดับของการตัดสินใจเชิง

ประเมินคาสิ่งที่อานโดยเปรียบเทียบความคิดที่เสนอในเร่ืองราวที่อานกับเกณฑภายนอก ซึ่งอาจ

ไดจากผูเชี่ยวชาญหรืองานเขยีนอ่ืนๆในการประเมนิคาน้ันจะตองมีการตัดสิน และเนนคณุภาพในเร่ือง

ของความถูกตองดวย

5. ระดับความเขาใจอยางลกึซึง้ (Appreciation) หมายถงึความเขาใจทกุระดับทีก่ลาวมาแลว

โดยผูอานจะมีอารมณและความรูสึกรวมกับผูเขียนตองานเขียนในรูปแบบหรือทวงทํานองตางๆ

เรเกอร และเรเกอร (Raygor and Raygor 1985 : 162) แบงระดับความเขาใจในการอาน

เปน 3 ระดับ ดังน้ี

1. ความเขาใจระดับตัวอักษร (Literal Comprehension) คือ ความสามารถในการเขาใจ

คําและความคิดของผูเขียนเทาน้ัน

2. ความเขาใจระดับตีความ (Interpretation Comprehension) คอืความเขาใจในสิง่ทีผู่เขียน

เขียน รวมทั้งสามารถเปรียบเทียบขอมูลที่อานกับเร่ืองจริงจากประสบการณของตนเองและเขาใจ

ลําดับเหตุการณตางๆ สามารถหาความสมัพนัธของเหตุและผลได  นอกจากนี้ยังสามารถตีความหมาย

ขอมูลทั่วไปได

3. ความเขาใจระดับการนําไปใช (Applied Comprehension) สําหรับความเขาใจ

ในระดับน้ีน้ันผูอานสามารถประเมินความคิดของผูเขียนได มีการตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธ และ

สามารถนําขอมูลน้ันไปประยุกตใช

จากแนวคิดดังกลาวจะเห็นวาระดับของความเขาใจในการอานอาจแบงไดเปนดังน้ีคือ

ระดับแรก ผูอานจะมีความเขาใจในระดับขอเท็จจริง คือความเขาในในเร่ืองที่อานตามตัวอักษร จาก

น้ันผูอานอาจจะสามารถตีความขอมูลที่อาน รวมทัง้วิเคราะหสงัเคราะหได และในระดับสงูสดุผูอาน

จะสามารถประเมินบทอานน้ันและสามารถนําขอมูลน้ันไปประยุกตใชได

3.3 การอานอยางมีปฏิสัมพันธ (Interactive Reading)

กระบวนการอานอยางมีปฏิสัมพันธน้ัน เร่ิมมีขึ้นประมาณชวงป ค.ศ. 1970 มีนักวิชาการ

ที่เสนอแนวคิดน้ีเชน รูเมลฮารท และ ออรโทนี (Rumelhart and Ortony 1977) เอสคีย (Eskey

1986) กระบวนการอานอยางมีปฏิสัมพันธน้ันผูอานจะใชกระบวนการอาน 2 วิธีการรวมคือวิธีการที่

เรียกวากระบวนการอานแบบลางสูบน (Bottom–up process) รวมกบักระบวนการอานแบบบนสูลาง

(Top–down process)

วิธกีารของกระบวนการอานแบบลางสูบน น้ันผูอานจะใชความรูทางภาษาในการวิเคราะห

ต้ังแตระดับตัวอักษร ใชวิธีกวาดสายตาจากซายไปขวาแลวการถอดรหัส (Decode) ตัวหนังสือที่
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ปรากฏอยูในบทอาน เพื่อรับรูและจําแนกคํา กลุมคํา ประโยค ซึ่งจะทําใหเกิดความเขาใจในบทอาน

ในกระบวนการน้ีผูอานใชความรูในการวิเคราะหองคประกอบยอยๆ ของภาษาไดแก ศพัท ไวยกรณ

และความหมาย คําแตละคําสูขอความเปนประโยคไปจนถึงขอความทั้งหมด นักวิชาการที่เสนอ

แนวแนวน้ีไดแก ลาเบิรจ และ ซามูเอลส (LaBerge and Samuels 1974)

สาํหรับกระบวนการอานแบบบนสูลาง น้ันผูอานจะอานขอความที่ปรากฏในบทอาน

และในขณะเดียวกันผูอานจะพยายามทําความเขาใจในบทอานโดยใชการคาดเดาหรือต้ังสมมุติฐาน

เกี่ยวกบัเร่ืองทีอ่านไปพรอมกนัดวย ซึง่การคาดเดาน้ีจะอาศยัพืน้ความรูเดิมและประสบการณทีส่ะสมไว

เปนตัวชี้แนะแนวทางในการทําความเขาใจสิ่งที่อานดังน้ันวิธีการน้ีจึงใชความรูเดิมของผูอานเปน

สวนสําคัญในการทําความเขาใจกับบทอาน นักวิชาการที่เสนอแนวคิดน้ีไดแก กูดแมน (Goodman

1971) และ สมิธ (Smith 1978)

กระบวนการอานอยางมีปฏิสัมพันธน้ัน ผูอานจะใชความรูทางทางภาษาในการวิเคราะห

ต้ังแตระดับตัวอักษร ความหมายของคํา โครงสรางไวยากรณ จนถึงระดับความสัมพันธระหวาง

ประโยค และขอความทั้งหมดที่อาน ซึ่งเปนกระบวนการแบบลางสูบน ในขณะเดียวกันผูอานจะใช

พื้นความรูเดิมและประสบการณที่สะสมไวเปนเปนตัวชี้แนะในการทําความเขาใจกับบทอาน

ไปพรอมกันดวย ซึ่งวิธีการน้ีคือกระบวนการแบบบนสูลาง ดังน้ันถาผูอานมีประสบการณหรือ

พื้นความรูที่เกี่ยวของกับเร่ืองที่อานก็จะทําใหการทําความเขาใจในเร่ืองที่อานงายขึ้น

นักวิชาการหลายทานเชน ดีไวน (Devine 1986) และ คารเรลและไอสเตอรโฮลด

(Carrell and Eisterhold 1988) มคีวามเห็นตรงกนัวากระบวนการอานอยางมปีฏสิมัพันธ ซึ่งใชวิธีการ

กระบวนการแบบลางสูบน รวมกับกระบวนการแบบบนสูลางน้ี เปนกระบวนการที่สําคัญในการ

ชวยแกปญหาใหผูอานเมื่อไมเขาใจในบทอาน โดยอาจจะเพราะความกํากวมของภาษาหรือผูอานมี

ความบกพรองในเร่ืองไวยกรณหรือคําศัพท ก็จะสามารถใชความรูพื้นฐานของตนมาชวยในการ

ทําความเขาใจบทอานได

จากความคิดเห็นดังกลาวพอสรุปไดวาการอานแบบมีปฏิสัมพันธน้ันคือการอานที่ใช

กระบวนการอานที่รวมวิธีการทั้งสองแบบไวดวยกัน คอืการอานแบบบนสูลางและการอานแบบลาง

สูบนซึ่งผูอานสามารถนํามาแกปญหาในการอานไดอยางดี จึงถอืไดวาเปนวิธกีารอานทีม่ปีระสทิธิภาพ

วิธีหน่ึง

3.4 การสอนอานตามแนวทฤษฎีโครงสรางความรูเดิม (Schema Theory)

การสอนอานตามแนวคดิของทฤษฎโีครงสรางความรูเดิม (Schema Theory) เปนการสอน

ที่มีจุดหมายใหผูเรียนเกิดความเขาใจในการอาน โดยอาศัยพื้นความรูเดิมที่มีอยูรวมกับขอมูลใหมที่
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เสนอไวในบทอานทาํใหผูอานสามารถเดาหรือคาดการณสิง่ทีจ่ะเกิดขึ้นในบริบทโดยใชประสบการณ

ของผูอานเปนตัวกําหนด คารเรล (Carrel 1988 : 104) ไดแบงประเภทของโครงสรางความรูออกเปน

2 ประเภทคือ

1. โครงสรางความรูทางเนื้อหา (Content schemata )หมายถึงการที่ผูอานมีความคุนเคย

หรือมีความรูเกี่ยวกับเน้ือหาของเร่ืองที่อานมากอน ก็ยอมจะทําใหเขาใจเน้ือเร่ืองที่อานงายกวาการที่

ไมเคยมีประสบการณหรือความรูเกี่ยวกับเร่ือง เชนความรูในเร่ืองวัฒนธรรม ความรูรอบตัวทั่วไป

และความรูในเน้ือหาเฉพาะดานที่ปรากฏในบทอาน

2. โครงสรางความรูเดิมแบบรูปนัย (Formal schemata) หมายถึง การที่ผูอานมีความรู

เกี่ยวกับกฎเกณฑ รูปแบบ ลักษณะลีลาการเขียน ของงานเขียนแตละประเภท เชน การเขียนนิทาน

การเขียนจดหมายเร่ืองสั้นหรือบทความ ทาํใหสามารถเขาใจในสิง่ทีผู่เขยีนตองการสื่อสารไดมากขึ้น

เมเยอร และฟรีเดิล (Meyer and Freedle 1984 : 122–124) ไดแบงโครงสรางเร่ืองของ

เน้ือหาเชิงความเรียงเปน 5 ลักษณะ คือ

1. ขอความเชิงรวบรวม (Collection) ประกอบดวยขอความยอยๆ ในแตละขอความมี

บางสวนสัมพนัธกัน ขอความที่ดีจะมีการเรียบเรียงตามลําดับ เชน การเรียงลําดับเหตุการณใน

ประวัติศาสตร

2. ขอความเชงิพรรณนา (Description) เปนการจัดกลุมขอความทีม่ลีกัษณะเฉพาะ กลาวคือ

ลักษณะบางสวนของขอความยอยหน่ึงสนับสนุนบางสวนของอีกขอความหน่ึง ดังน้ันโครงสรางน้ี

จึงเปนการใหขอมูลเกี่ยวกับหัวเร่ืองน้ันๆ มากขึ้น

3. ขอความเชิงเหตุผล (Causation) เปนการจัดกลุมขอความเรียงลําดับเวลา และมี

ความสัมพันธกันเชิงเหตุผล หรือกึ่งเหตุผล

4. ขอความเชงิปญหาและการแกไข (Problem/solution) เปนการกลาวถงึสาเหตุแหงปญหา

และการแกไข

5. ขอความเชงิเปรียบเทยีบ (Comparison) การเรียบเรียงขอความเปนการกลาวถงึความเหมอืน

และความแตกตาง

จากแนวคิดขางตนน้ันพอสรุปไดวา ความสามารถในการโยงขอมลูใหมเขากับความรูเดิม

ที่มีน้ันเปนสิ่งสาํคัญที่ชวยใหผูอานทําความเขาใจกับบทอานไดงายขึ้น ดังน้ัน ผูสอนจึงควรสอน

ทกัษะการอานโดยใชบทอานทีผู่เรียนมคีวามรูอยูบาง ไมวาจะเปนในดานเน้ือหา หรือรูปแบบ นอกจากน้ี

ผูสอนควรจะคาดเดาถึงสิ่งใหมที่จะเปนปญหาในการอานของผูเรียน แลววางแผนการสอนโดยใช

ประสบการณเดิมของนักเรียนมาทาํความเขาใจกบัสิง่ใหม เพื่อเปนการฝกใหผูเรียนรูจักวิธกีารเชือ่มโยง

ความรูใหมกับความรูเดิมได
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3.5 การอานเพื่อการสื่อสาร (Communicative Reading Approach)

การอานเพือ่การสือ่สารน้ันเปนการอานเพือ่วัตถปุระสงคใดวัตถุประสงคหน่ึงที่นอกเหนือ

ไปจากการอานเพือ่การศกึษาในชวิีตจริงการอานสิง่ตางๆ เชน หนังสอืพมิพ โฆษณา นิทาน บทรอยกรอง

ผูอานไมไดสนใจตัวภาษาแตสนใจเพียงสาระที่ไดรับ หลงัจากน้ันอาจจะมกีารแสดงออกตอสิ่งที่อาน

ในรูปแบบตางๆ เชนเมื่ออานพบประกาศสมัครงานก็อาจจะเขียนจดหมายไปสมัคร หรือไปเลาให

เพื่อนฟงถึงความสนุกสนานทีไ่ดรับจากการอานนิทานหรือนวนิยาย (สมุิตรา อังวัฒนกุล 2535 : 178)

เดอชองต (Dechant 1982 : 5, อางถึงใน จินตอาภา ผลบุณยรักษ 2544 : 23) กลาววา

การอานเพื่อการสื่อสารน้ันยึดหลักการที่วารายละเอียดที่ไดจากการอานจะจูงใจใหผูอานทํากิจกรรม 

ตางๆ อยางตอเน่ือง เชน ฟงพดู และเขยีน การเรียนไมไดจํากดัเพยีงรูปของภาษาเทาน้ัน แตยงัหมายถึง

การใชภาษาน้ันๆ ในสถานการณจริง สิง่น้ีเปนสิง่ทีต่องการใหเกดิในการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ

ดังน้ันในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนจึงเปนสิง่สาํคญัทีผู่สอนตองคํานึงถึงการสอน

เพื่อใหเกิดการสื่อสารตามความหมายดังกลาวขางตน ซึ่งในเร่ืองน้ีไดมีนักวิชาการหลายทานเสนอ

แนวทางการจัดกิจกรรมการอานเพื่อการสื่อสารไวดังน้ี

อรุณี วิริยะจิตรา (2532 : 120–136) กลาววา ในการสอนอานน้ัน ผูสอนควรคํานึงถึง

คุณลักษณะและชนิดของสารทีใ่หผูเรียนอานและรวมทัง้ขัน้ตอนในการสอนอานเพราะสวนประกอบ

เหลาน้ีจะชวยใหผูเรียนเขาเร่ืองที่อานได ซึง่สารทีนํ่ามาสอนน้ันควรเปนเอกสารจริงแตถาเปนเอกสาร

ที่สรางขึ้นเองน้ันควรจะมีความยากในระดับ I+1 คือมีความยากเพิ่มขึ้น อีกหน่ึงขั้นจากระดับ

ความสามารถเดิมของผูเรียนซึ่งจะชวยใหผูเรียนมกีารพฒันาความสามารถเพิ่มขึ้นได นอกจากน้ียังได

เสนอวิธีการสอนอานซึ่งมีขั้นตอนดังน้ี

1. ขั้นตอนการสอนระยะกอนอาน

1.1 การสอนในขั้นตอนน้ีเปนการกระตุนใหผูเรียนมี ความสนใจเน้ือเร่ืองที่จะอาน

รายละเอียดดังน้ี

1.1.1 กระตุนความสนใจผูเรียนโดยใหระดมความคิดคาดการณลวงหนาวาจะ

ไดรับอะไรบางโดยดูจากหัวขอเร่ือง หรือรูปภาพ

1.1.2 ใหผูเรียนเลือกขอความที่ตนคิดวาผูเขียนจะกลาวถึง

1.1.3 ใหผูเรียนบอกวาตนมคีวามรูในเร่ืองทีอ่านอยางไร และตองการอะไรเพิม่เติม

โดยอาจกรอกเปนขอความลงในตาราง

1.1.4 ใหผูเรียนทํานายวาผูเขียนมีจุดประสงคอะไรในการเขียนน้ันๆ

1.1.5 ใหผูเรียนออกความเห็นในเร่ืองที่จะอาน
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1.2 เตรียมผูเรียนลวงหนาเพื่อใหมีความพรอมในการรับสารน้ัน เพื่อที่ผูเรียนจะได

เขาใจสารไดงายขึ้นโดยวิธีการตอไปน้ี

1.2.1 เตรียมผูเรียนใหมคีวามรูในเร่ืองทีจ่ะอานโดยอาจถามคาํถามนําเขาสูบทเรียน

เกี่ยวกับเร่ืองที่จะอาน

1.2.2 เตรียมพรอมเร่ืองคําศัพทสําคัญๆ ที่จะพบในเร่ืองที่จะอาน

1.2.3 เตรียมพรอมในเร่ืองโครงสรางทางภาษา

1.2.4 เตรียมพรอมในเร่ืองทกัษะยอยทีจ่ะชวยในการอาน เชนทักษะการอานกวาด

(Scanning)

2. ขั้นตอนการสอนระหวางการอาน

เปนระยะทีมุ่งใหผูเรียนสือ่ความหมายจากสารที่ไดอานโดยใหผูเรียนทราบจุดมุงหมาย

ในการอานแลวจึงใหผูเรียนทํากิจกรรมดวยตัวเอง

2.1 การใหจุดหมายในการอาน เพือ่ใหผูเรียนมเีหตุผลในการอานและสามารถกําหนด

กลยุทธในการอานไดถูกตอง

2.1.1 ใหผูเรียนตรวจดูวาสิ่งที่ตนคาดการณลวงหนาจะไดรับรูทั้งจากหัวเร่ือง

หรือจากรูปภาพแผนภูมิประกอบเร่ือง มีความถูกตองมากนอยเพียงไร

2.1.2 ใหผูเรียนตรวจดูวาสิ่งที่ตนคิดในเร่ืองที่จะอานถูกตองหรือไม และไดรับ

ขอมูลอะไรเพิ่มเติมบาง

2.1.3 ใหผูเรียนตรวจดูวาความเห็นทีต่นมีเกี่ยวกับเร่ืองราวน้ันๆ ถูกตองตามเรื่อง

ที่กลาวไวหรือไม

2.1.4 ใหผูเรียนหาความคดิเห็นของผูเขียนเกี่ยวกับเร่ืองที่อานแลวเปรียบเทียบกับ

ความคิดตนเองกอนการอาน

2.1.5 ใหผูเรียนหาขอมลูมาชวยในการตัดสนิใจ (Problem solving) เชนหาขอมูล

จากบทวิจารณภาพยนตรเพื่อตัดสินใจเลือกภาพยนตรที่จะชม

2.1.6 ใหผูเรียนหาขอมูลของตนมาแลกเปลี่ยนกับขอมูลของเพื่อนในกลุมเพื่อ

จะไดขอมูลที่สมบูรณ (Information gap หรือ Jigsaw reading) แลวนําขอมูลที่สมบูรณมาชวยในการ

ตัดสินปญหา

2.1.7 ใหผูเรียนนําขอมูลมาแสดงความคิดเห็นโตแยงกับเพื่อนที่มีขอมูลตางกัน

(Discussion)

2.1.8 ใหผูเรียนนําขอมูลมาเขียนสรุปใจความสําคัญที่ไดจากการอาน

2.1.9 ใหผูเรียนนําขอมูลมาชวยในการปฏิบัติงานบางอยาง (Performing tasks)
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2.2 การใหผูเรียนหาขอมูลตางๆ การบทอานตามจุดมุงหมาย ซึ่งแบงเปน 2 ระยะ คือ

ระยะแรกอานแบบคราวๆ จากน้ันจึงอานเพือ่เกบ็รายละเอียด ซึง่ในการอานน้ีผูเรียนตองใชทักษะยอยๆ

ดังน้ี

2.2.1 การอานเพื่อจับใจความสําคัญ

2.2.2 การอานเพื่อเอารายละเอียดในกรณีน้ีผูเรียนจะกระทําได 2 วิธีการคือ

2.2.2.1 การอานเพื่อเลือกหาเฉพาะขอมูลที่ตองการ

2.2.2.2 การอานเพื่อเอารายละเอียดทั้งหมด

3. ขั้นตอนการสอนระยะหลังการอาน

เปนขั้นตอนที่ผู เ รียนจะนําขอมูลที่ไดจากการอานไปทํากิจกรรมอ่ืนตอเน่ืองตาม

จุดมุงหมายที่ต้ังไว ในการทํากิจกรรมน้ีอาจใชทักษะอ่ืนประกอบดวย เชนการฟงหรือพูด

สมุิตรา อังวัฒนกุล (2535 : 178–179) ไดเสนอขั้นตอนและกิจกรรมการสอนอานเพื่อ

การสื่อสารไวดังน้ี

1. กิจกรรมกอนการอาน (Pre –reading activities )

เปนการสรางความสนใจและปพูืน้ความรูในเร่ืองทีจ่ะอาน ตัวอยางกิจกรรมในขั้นน้ี

ไดแก

1.1 ใหคาดคะเนเร่ืองที่จะอาน เปนการกระตุนใหผูเ รียนคํานึงถึงความรูเดิมแลว

นํามาสัมพันธกับเร่ืองที่อาน การคาดคะเนอาจจะผิดหรือถูกก็ได

1.2 ใหเดาความหมายของคําศัพทจากบริบท โดยดูจากประโยคขางเคียง หรือจาก

รูปภาพ และการแสดงทาทาง

2. กิจกรรมระหวางอาน (While– reading activities )

เปนการทาํความเขาใจโครงสรางและเน้ือความในเร่ืองทีอ่าน กจิกรรมในขัน้น้ีไดแก

2.1 ใหลําดับเร่ืองโดยใหตัดเร่ืองออกเปนสวนๆ (Strips Story) อาจจะเปนยอหนา

หรือเปนประโยคก็ได แลวใหผูเรียนในกลุมลําดับขอความกันเอง

2.2 เขียนแผนผงัโยงความสัมพันธของเนื้อเร่ือง (Semantic Mapping)

2.3 เติมขอความลงในแผนผังของเน้ือเร่ือง (Graphic Organizer)

2.4 เลาเร่ืองโดยสรุป (Summarizing )

3. กิจกรรมหลังการอาน (Post– reading activities)

เปนการตรวจสอบความเขาใจของผูเรียน กิจกรรมที่ทําอาจจะเปนการถายโอนไป

ทักษะอ่ืน ๆ เชนทักษะการพูด และการเขียนก็ไดโดยใหทํากิจกรรมดังตอไปน้ี

3.1 ใหแสดงบทบาทสมมุติ
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3.2 ใหเขียนเร่ืองหรือเขียนโตตอบ เชนเขียนจดหมาย เขียนบทสนทนา เขียน

แบบฟอรม วาดรูป เปนตน

3.3 พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองที่อาน

เดวีส และคณะ (Davies et al. 1990 : 101) ไดเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมการอานเพื่อ

การสื่อสารไววาเน้ือหาที่นํามาใหผูเรียนอานควรเปนเอกสารจริง การสอนมุงเนนในเร่ืองการหาเหตุผล

ในการเขียนของผูเขียน โดยใหผูเรียนต้ังคาํถามเพือ่หาเหตุผล วาอะไร ทาํไม และอยางไร กิจกรรมและ

แบบฝกหัดควรมีความหลากหลาย เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนได ฝกในเร่ืองการเดาความหมายจาก

ขอความบริบทตางๆมากกวาการอานทีละบรรทัด มกีารเตรียมขัน้กอนการอาน โดยใชกิจกรรมจับคู

เลนเกมคําศัพทในขั้นดําเนินกิจกรรมการอานผูเรียนจะไดรูจักวิธีการอานแบบขามคํา (Skimming)

และการอานแบบกวาดสายตา (Scanning) และการเดาเน้ือเร่ือง จากน้ันทํากิจกรรมถายโอนขอมูล

โดยการพูดหรือเขียน หรือใชวิธกีารถาม yes/no, true/false หรือคําถามแบบมีตัวเลือก นอกจากน้ี

ควรใชกิจกรรมกระตุนความรูเดิมมาชวยในการอานดวย

จากแนวการสอนอานเพื่อการสื่อสารขางตน พอสรุปไดวาการสอนอานดังกลาวน้ีเปน

กิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีการสื่อสารระหวางผูเขียนกับตัวผูอานเพื่อหาขอมูลที่อาน และ

ระหวางผูอานกับผูอานดวยกัน โดยผานกจิกรรมในรูปแบบตางๆ เชนการพูด หรือการถายโอนขอมูล

ใสตาราง  การใชคําถาม ฯลฯ  ซึง่กจิกรรมหลากหลายเหลาน้ีจะชวยใหผูอานเขาใจเร่ืองทีอ่านไดงายขึ้น

3.6 การอานภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ (Reading English for Specific Purposes)

มีผูเรียนจํานวนมากในปจจุบันที่เรียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ ในการเรียนแบบน้ีมักจะมี

เน้ือหาเฉพาะทางเชน วิศวกรรม หรือทางการแพทย ซึ่งผูเรียนจําเปนตองอานเน้ือเรื่องที่เกี่ยวของกับ

เน้ือหาเฉพาะกิจดังกลาวมากกวาเน้ือหาทั่วไป และจากเน้ือหาประเภทน้ีเองที่จะทําใหเกิดแรงกระตุน

ใหผูเรียนสนใจในการอานมากขึ้น วอลเลซ (Wallace 2000) ไดรวบรวมความคิดของนักวิชาการ

หลายทานเกี่ยวกับเร่ืองการอานภาษาอังกฤษเฉพาะกิจไวดังน้ี

ฮัชชินสัน และ วอเตอรส (Hutchinson and Waters 1985, quoted in Wallace 2000 : 65)

ต้ังขอสังเกตวาการวิเคราะหเน้ือหาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจที่จะสอน มักขาดความสนใจในเร่ืองของ

ไวยากรณ คําศัพทหรือรูปแบบของการเขียน แตมักจะใหความสนใจในเร่ืองของการสื่อสารและ

เน้ือหาเฉพาะทางและที่หัวขอเร่ืองที่อานเทาน้ัน

จอหน และ เดวีส (John and Davies 1983, quoted in Wallace 2000 : 66) กลาววา โครงสราง

ของบทอาน จะสามารถใหขอมูลเพื่อชวยใหผูอานอานบทอานไดงายขึ้น เชน

1. โครงสรางของไวยากรณ
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2. รูปแบบของคําขยายความตางๆ

3. ตําแหนงของคํา

4. หนาที่ทางภาษา

นอกจากน้ี สเวลส (Swales 1990, quoted in Wallace 2000 : 67) ยังใหความเห็นวาขอมูล

ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมสังคมตางๆ จะเปนตัวบอกลักษณะการใชภาษาแบบตางๆ ในบทอานดวยเชน

ลักษณะของคําที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา เชน ในการพาดหัวขาวหนังสือพิมพ

จากแนวคิดเหลาน้ีพอสรุปไดวาการอานภาษาอังกฤษเฉพาะกิจไมควรเนนในเร่ืองของ

เน้ือหาเฉพาะเพียงอยางเดียว แตควรใหความสนใจในเร่ืองของโครงสรางทางภาษา หนาที่ในการใช

ภาษา รูปแบบการเขียน เชนการเปรียบเทียบ การยกตัวอยาง รวมทั้งปจจัยดานอ่ืนๆ ซึ่งจะเปนสวน

ชวยใหการอานบทอานภาษาอังกฤษเฉพาะกิจซึ่งคอนขางยากน้ันงายขึ้น ดังน้ันผูสอนจึงควรชี้แนะ

ใหผูเรียนสังเกตเห็นความสําคัญและสอนขอมูลเหลานี้ใหผูเรียนดวย

3.7 การสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Reading English for Science and

Technology)

ครูผูสอนจํานวนมากมักเกิดความวิตกกังวลเมื่อตองสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ีเน่ืองจากลกัษณะของคาํศพัทเฉพาะทางซึง่คอนขางยาก รวมทัง้รูปแบบของการสือ่ความ

ที่เปนกราฟ หรือแผนภูมิตางๆ ดังน้ันผูสอนจึงควรตระหนักวาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีน้ันเหมือนกับการสอนภาษาอังกฤษทั่วไปน่ันเอง และมิไดเปนการสอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี แตเปนการสอนภาษาใหผูเรียนเพือ่ใชอานขอมลูตางๆ  (Smith and Coffey 1982 : 4)

ซึ่งในเร่ืองน้ีไดมีนักวิชาการเสนอแนวทางในการสอนอานไวดังน้ี

รุสไซสกี (Rusiecki 2004) ไดเสนอรูปแบบการสอนอานซึ่งเรียกวาการสอนแบบเนน

คําศัพท (Lexical approach) ซึ่งใชหลักการของการเชื่อมโยงคําพองในภาษาอังกฤษกับละตินซึ่ง

นักเรียนเรียนรูมากอนแลวกับศัพทใหม ซึ่งจะทําใหผูเรียนเชื่อมโยงความรูดานคําศัพทเดิมเขากับ

เน้ือเร่ืองที่อานไดงายขึ้นนอกจากน้ียังใชเทคนิคการอานแบบขามคํา (Skimming) และการอานแบบ

กวาดสายตา (Scanning) เพื่อหาใจความสําคัญ และสาํหรับการเลอืกบทอานน้ันใชวิธกีารสอนแบบใช

เน้ือหา (Content–Based Approach) และแบบเนนผูเรียนเปนศนูยกลาง (Learning–Centred Approach)

ซึ่งหมายถึงใหผูเรียนมีสิทธิในการเลือกบทอานเอง โดยอาจเปนบทอานซึ่งเปนเอกสารจริงจาก

สื่ออิเล็กทรอนิกส

กอนซาเลส และคาโรไลนา (Gonzalez and Carolina 2004) อางถงึนักวิชาการหลายทาน

เชน ไวทสัน (Whiteson 1966) ดัฟฟ และ เมอรเลย (Duff and Muley 1990) ชอรท (Short 1990)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



41

และวิดโดวสัน (Widdowson 1979) ซึง่มคีวามคดิเห็นตรงกนัวา การใชวรรณกรรมที่นาสนใจมาสอน

ในชั้นเรียนภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตรเเละเทคโนโลยีน้ันสามารถเปนสิ่งกระตุนใหผูเรียนเกิด

การเรียนรูได กลาวคือผูสอนตองเลอืกวรรณกรรมทีเ่กีย่วของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซึ่งถือวา

เปนเอกสารจริงที่ผูเรียนจะพบคําและสํานวนตางๆ ทีส่ามารถนํามาฝกใชในการตีความทําความเขาใจ

เพื่อพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษซึ่งจะเปนประโยชนในการนําไปใชศึกษาตอได

พอรคาโร (Porcaro 2004) เสนอการใชบทความเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

จากนิตยสารสําหรับการสอนภาษาอังกฤษเพือ่วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทักษะการอาน

ซึ่งนอกจากจะพัฒนาความเขาใจในการอานแลวยังสามารถพัฒนาความรูทางไวยากรณไดอีกดวย 

เอกสารที่นํามาใชในชั้นเรียนน้ันควรเปนเอกสารจริงที่ไมไดมีการดัดแปลงภาษา ซึ่งเอกสารที่

ดัดแปลงน้ันจะทําใหภาษายากขึ้นและยังเปลี่ยนของรูปแบบภาษาตามธรรมชาติอีกดวย

นอกจากน้ี พอรคาโร (Porcaro 2004) ยังกลาววาในการเลือกบทอานน้ันจะตองคํานึงถึง

เร่ืองระดับภาษาที่เหมาะสมอีกดวย เน่ืองจากศัพทสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีน้ัน คอนขาง

จะยาก และควรสอนคําศัพทในขั้นกอนอานดวย

จอหนสัน (Johnson 2004) เสนอแนวคดิในการสอนทกัษะการอานคูมือสําหรับวิศวกรวา

ควรใชกิจกรรมคูเพื่อชวยพัฒนาทักษะการอาน และควรสอนใหผูเรียนรูจักกระบวนการทางอภิปญญา

ของตนเอง (Metacognitive) ซึ่งจะทําใหรูจักวิธีอานแบบเปนกระบวนการมากขึ้น โดยบทอานน้ัน

จะตองเปนสื่อที่พบในชีวิตจริง หรือถาเปนสือ่ทีผู่สอนสรางขึน้ตองมีความใกลเคียงกับความเปนจริง

ที่ผูเรียนจะไดพบในชีวิตจริง

จากแนวคิดเหลาน้ีสรุปไดวาในการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีน้ันผูสอนควรสอนเหมือนกับการสอนภาษาอังกฤษทั่วไป เพียงแตเนนในเร่ืองของศัพท

เฉพาะทาง และหาบทอานที่เกี่ยวของมาเพื่อเปนการกระตุนการเรียนรูของผูเรียน โดยอาจใหผูเรียน

มีสวนในการเลือกบทอานซึ่งควรเปนบทอานที่เปนเอกสารจริงเพื่อเปนการฝกพัฒนาการทางภาษา

ของผูอานอยางไดผล

4. เอกสารเกี่ยวกับอินเตอรเน็ต

4.1 ความหมายและประวัติความเปนมาของอินเตอรเน็ต

อินเตอรเน็ตเปนเครือขายคอมพวิเตอรขนาดใหญ ทีร่วบรวมเครือขายยอยๆ จํานวนมากมาย

ทั่วโลกเขาดวยกัน เชนเครือขายขององคกรของรัฐบาล บริษทั ธุรกิจการคา สถาบันการศึกษา เปนตน
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การเชือ่มตอของเครือขายอินเตอรเน็ตเปนไปโดยไมจํากดัความแตกตางของระบบคอมพวิเตอรจึงทาํให

การติดตอสื่อสารทางอินเตอรเน็ตมีความกวางขวางไปทั่วโลก (นันทกานต ฉันสวัสด์ิ 2540 : 139)

อินเตอรเน็ต เปนเครือขายทีแ่ตเดิมทีใ่ชในกจิการทหาร ของสหรัฐอเมริกา ชื่อ อารปาเน็ต

(Arpanet : Advanced Research Projects Agency Network) ซึง่เร่ิมใชในกจิการเมือ่ประมาณ พ.ศ.2512

ตอมามีมหาวิทยาลัยหลายแหงขอรวมเครือขาย โดยเชื่อมตอระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยกับ

เครือขายดังกลาว เพือ่ประโยชนในการศกึษาและการวิจัย ตอมาเมือ่มกีารใชเทคนิคการสื่อสารโตตอบ

ที่เรียกวา “โปรโตคอล” แบบเฉพาะของอินเตอรเน็ตที่เรียกวา “ทีซีพี/ไอพี” “ไอพี” คืออินเตอรเน็ต

โปรโตคอล เครือขายน้ีก็ไดรับความนิยมตอเนื่องจนเปนเครือขายระบบคอมพิวเตอรที่ใหญที่สุดใน

โลกปจจุบัน

ประเทศไทยเร่ิมติดตอกบัอินเตอรเน็ตต้ังแตป พ.ศ.2530 โดยมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร

(วิทยาเขตหาดใหญ) และสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย ซึ่งในป พ.ศ.2531 วิทยาเขตดังกลาวเปนที่อยู

ของอินเตอรเน็ตแหงแรกในประเทศไทย ตอมาในป พ.ศ.2535 เปนปที่อินเตอรเน็ตเขามาอยู

ในประเทศไทยอยางสมบูรณโดยมีการเชาสายความเร็วสูงตอเชื่อมกับเครือขาย UUNET ของบริษัท

เอกชนทีรั่ฐเวอรจิเนีย สหรัฐอเมริกากบัจุฬาลงกรณมหาวิยาลยั และตอมาในปเดียวกนัน้ี ศนูยเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกสและคอมพวิเตอรแหงชาติ (NECTEC : National Electronic and Computer Technology

Centre) ไดจัดต้ังกลุมเครือขายประกอบดวยมหาวิทยาลัยอีกหลายแหง เรียกวาเครือขาย “ไทยสาร”

ตอมาเชื่อมกับเครือขาย UUNET ดวย ปจจุบนัมสีถาบนัการศกึษาหลายแหงไดเชือ่มโยงเขาสูเครือขาย

อินเตอรเน็ตดังกลาว (อธิปตย คลี่สุนทร  2540)

โดยทั่วไปแลว คนไทยมีการใชอินเตอรเน็ตเพื่อวัตถุประสงคหลายประการ เชน เพื่อ

การสื่อสาร เพือ่ธรุกจิ และเพือ่การศกึษา และในระยะเวลา 10ปที่ผานมาน้ี รัฐบาลไทยไดรางนโยบาย

เพื่อสนับสนุนการใชอินเตอรเน็ตเพื่อสารสนเทศในประเทศไทย แตในปจจุบันน้ีปรากฏวาสถิติของ

ผูใชอินเตอรเน็ตในประเทศไทยถือวายังนอยมากเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนในโลกดังแสดงไดใน

ตารางน้ี
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ตารางที่ 1 สถิติการใชอินเตอรเน็ตของนานาประเทศและประเทศไทย

จํานวนผูใชอินเตอรเน็ต

ประเทศ
เวลา จํานวน (ลาน )

ผูใชอินเตอรเนต็คิดเปน

รอยละของประชากร

ท้ังหมด

ทั่วทั้งโลก* กันยายน 2545 605.60 9.93

ไทย** มกราคม 2546 6 (estimate ) 9.56

อเมริกา สิงหาคม 2544 166.14 59.75

อังกฤษ มิถุนายน 2544 33.00 55.32

ฮองกง กรกฎาคม 2544 3.39 54.50

ออสเตรเลีย สิงหาคม 2544 10.06 52.49

ไตหวัน กรกฎาคม 2544 11.60 51.85

สิงคโปร สิงหาคม 2544 2.31 51.84

เกาหลีใต กรกฎาคม 2543 22.23 46.40

ญี่ปุน ธันวาคม 2543 47.08 37.20

จีน กรกฎาคม 2544 26.50 2.08

ที่มา : พูนศรี  เวศนอุฬาร, “สถิติการใชอินเตอรเน็ตในประเทศไทยเปรียบเทียบกับนานาประเทศ,”

เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา 10, 1 (ประจําปการศึกษา 2546) : 149.

จากตารางจะเห็นวาจํานวนเฉลีย่ของผูใชอินเตอรเน็ตทัว่ทัง้โลกเปรียบเทยีบกบัประเทศไทย

น้ัน คาของไทยกบัคาเฉลีย่ของโลกน้ันใกลเคยีงกนัมากเพราะตางกม็ผีูใชประมาณรอยละ 10 อยางไรก็ดี

จากตารางแสดงใหเห็นวา ประเทศอเมริกามีผูใชอินเตอรเน็ตเกือบรอยละ 60 ของประชากรทั่วทั้ง

ประเทศซึ่งมากกวาประเทศใดในโลก สาเหตุที่ผูใชอินเตอรเน็ตในประเทศไทยตํ่าน้ันอาจเปนผล

มาจากราคาของเคร่ืองคอมพิวเตอรยังคงแพงสําหรับผูมีรายไดปานกลางรวมถึงการตองจายคาซื้อ

ชั่วโมงการใชและจายโทรศัพทเพื่อเชื่อมตอเขาสูอินเตอรเน็ต ซึ่งในบางพื้นที่ตองเสียในอัตรา

คาโทรศัพททางไกล ถึงแมมหาวิทยาลัยและองคกรตางๆ จะสามารถเชื่อมตอเขาสูอินเตอรเน็ตผาน

ทางเซิรฟเวอรของเนคเทค แตก็ยังคงตองจายเงินเพื่อบริหารจัดการเคร่ืองคอมพิวเตอรและโปรแกรม

ตางๆ จึงอาจเปนสาเหตุทีท่าํใหผูใชในประเทศไทยยังคงมจํีานวนนอย  ในตางประเทศมกัจะมีนโยบาย

สนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางจริงจัง ไมวาจะเปนฮองกง สงิคโปร หรืออเมริกา ดังน้ัน

เหตุผลหลักที่สงผลกระทบตอการใชอินเตอรเน็ตคือ ภาวะเศรษฐกิจ และนโยบายการศึกษาและการ

สนับสนุนของรัฐบาลน่ันเอง  (พูนศรี เวศนอุฬาร 2546 : 14–15)
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4.2 การใชอินเตอรเน็ตในการสอนภาษาตางประเทศ

สาํหรับการสอนภาษาตางประเทศน้ัน อินเตอรเน็ตถือไดวาเปนสื่อการสอนที่ดีซึ่งมี

สวนชวยในกระตุนการเรียนรูของผูเรียนเพื่อเปนการพัฒนาทักษะการอานได โดยผูเรียนสามารถ

อานขอมูลตางๆ ผานเว็บไซต จากทั่วโลก (LeLoup and Ponterio 2004)

ทีเลอร และ เกรย (Teeler and Gray 2000 : 30–32) กลาวถึงการใชอินเตอรเน็ตใน

การสอนภาษาอังกฤษไววา มปีระโยชนหลายประการคอื ครูผูสอนใชเพือ่พัฒนาตนเอง ในการเพิ่มพูน

ความรูโดยผานเว็บไซตตางๆ อินเตอรเน็ตยังเปนแหลงของสื่อการสอนตางๆ ซึ่งเปนเอกสารจริง

เปนอุปกรณการสอนในชั้นเรียนโดยผูเรียนสามารถทํากิจกรรมการเรียนทุกทักษะผานการใช

อินเตอรเน็ต นอกจากน้ียังใชแทนตําราเรียนซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับหลักสูตร หรือ

วิธีการสอนทุกสถานการณดวย

มารโก (Marco 2003) เสนอวิธกีารบรูณาการอินเตอรเน็ตกบัการสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ

โดยกลาววาจุดประสงคในการเรียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจคือการเรียนรูภาษา และทักษะการสื่อสาร

ตามสถานการณเปาหมาย ซึ่งใชวิธีการสอนแบบใชเน้ือหา (Content–based approach)โดยใชเน้ือหา

ตามสาขาวิชาและใชสื่อที่เปนเอกสารจริง รวมทั้งจัดกิจกรรมการสอนที่สอดคลองกับความตองการ

ของผูเรียน ซึ่งแหลงขอมูลจากอินเตอรเน็ตในเว็บไซตตางๆ สามารถตอบสนองความตองการของ

ผูเรียนไดตรงจุดประสงคและพัฒนาทักษะการอานของตนเองผานเน้ือหาในหัวขอตางๆ ตาม

ความตองการเฉพาะกิจในแตละสาขาของผูเรียน นอกจากน้ียังเปนการเพิ่มพูนคําศัพทและพัฒนา

การเรียนภาษาอยางจริงจัง

จากประโยชนหลายประการของอินเตอรเน็ตตามที่นักวิชาการกลาวไว ถือไดวาใน

การสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจน้ัน อินเตอรเน็ตเปนสื่อที่เหมาะสมมากในการเลือกสรรเน้ือหาที่

เหมาะสมกับความตองการของผูเรียนเฉพาะสาขาเชนสาขางานยานยนตเปนตน เน่ืองจากสื่อมีเน้ือหา

ที่ทันสมัยและมหัีวขอหลากหลายใหเลอืกใชตามความตองการของผูสอนและผูเรียน และในการวิจัย

คร้ังน้ีผูวิจัยจึงไดรวบรวมเว็บไซต ตางๆที่มีเน้ือหาเกี่ยวของกับยานยนตไวดังน้ี

1. โฆษณารถยนต

http://yahoo.indiacar.com/buy new/category.asp
http://toyota.com

http://carbuyingtips.com/car intro.html

2. การซอมบํารุงเคร่ืองยนต

http://ca.autos.yahoo.com/maintain car.html

http://autos.excite.com/car care.html

http://emergency.lifetips.com/Cat.asp–q–id–E–55985
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3. ปายและสัญญาณจราจร

http://www.doubleimage.co.uk/traffic.html

http://www.dot.risconsin.gov/safety/motorist/railcrossings/warning.htm

http://www.highwaycode.gov.uk/signso4.html

4. เคร่ืองมือและอะไหลเคร่ืองยนต

http://www.jowettjupiter.co.uk/spares.html

http://www .generaltools.com/product.asp?action=prdupc prid=107&

http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/browse/–/553294/

5. ปายเตือนภัย

http://www.niehs.nih.gov/odhsb/manual/man3b.htm

http://www.doubleimage.co.uk.safetysi.html

http://www.niehs.nih.gov/odhsb/manual/man3b.htm

6. อุปกรณประดับยนต

http://www.rac.co.uk.carcare/ shop/products/oo28.

http://www.rac.co.uk/carcare/shop/cat o3.

http://www.multicar–iron.it/default–en.asp.

4.3 ประโยชนของอินเตอรเน็ตกับการศึกษา

ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนประเทศแรกที่ใชอินเตอรเน็ตและมีการใชอินเตอรเน็ตใน

วงการศึกษาโดยนักการศึกษาใชในการสืบคนสารสนเทศตางๆ บนเครือขาย เชนรายงานวิจัย

ทางการศึกษา แผนการสอนรวมถึงกิจกรรมการสอน นอกจากน้ียังใชเปนที่แลกเปลี่ยนขอมูล

ทางการศึกษาระหวางนักวิชาการดวย และยิ่งไปกวาน้ันอินเตอรเน็ตยังสามารถใชเปนเคร่ืองมือ

ในการเรียนการสอนทางไกลที่มีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีผูเรียนสามารถจะนําเครือขายอินเตอรเน็ต

ไปใชในการเรียนของตนได เชน การสืบคนขอมูล แลกเปลี่ยนขอมูล สารสนเทศตางๆ หรืออาจจัด

การเรียนการสอนผานอินเตอรเน็ตไดดวย (ถนอมพร เลาหจรัสแสง 2541 : 55–66)

อธิปตย คลี่สุนทร (2545) กลาวถึงประโยชนทางการศึกษาของอินเตอรเน็ตไวดังน้ี

1. ครู  อาจารยสามารถพัฒนาคุณภาพของบทเรียน หรือแนวคิดการสอนโดยเรียกดูจาก

สถาบันอ่ืนได

2. นักเรียน นักศกึษา สามารถเขาถงึการเรียนการสอนของครู อาจารยตางสถาบนัในเน้ือหา

ที่สถาบันของตนเองไมมี
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3. ขอมูลการบริการการจัดการ สามารถติดตามถายโอนและแลกเปลี่ยนได  เชน ขอมูล

ทะเบียนประวัตินักเรียน การเลือกเรียน

4. สามารถคนควางานวิเคราะหวิจัย ที่ผูเ รียนหรือครูอาจารยตองการนํามาอางอิงใน

งานวิจัยไดโดยไมตองเสียคาใชจาย

5. ทําการประมวลผลขอมูลตางๆ ผานศูนยคอมพิวเตอรอ่ืนได

6. ใชเพื่อเลนเกมเพื่อฝกความคิดกับการทํางานของมือสําหรับนักเรียน

7. สามารถศึกษางานดานศลิปวัฒนธรรมผานเครือขายอินเตอรเน็ต

จากประโยชนที่มากมายหลายประการของอินเตอรเน็ตดังกลาวขางตน นักวิชาการ

หลายทานมีความคิดเห็นตรงกันในการเสนอใหใชอินเตอรเน็ตในการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งถือไดวา

เปนประโยชนอยางมากสําหรับการเรียนการสอน เน่ืองจากเปนสื่อการสอนที่ทันสมัย มีแหลงขอมูล

มากมายสําหรับใหผูเรียนการคนควาหาความรู และยงัชวยพฒันาตัวครูผูสอนใหมีความรูมากขึ้นดวย

5.งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

5.1 งานวิจัยภายในประเทศ

ผูวิจัยไดรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเทคนิค ในเร่ืองของการศึกษาพฤติกรรม

การเรียนภาษาอังกฤษเทคนิค ความตองการในการเรียนภาษาอังกฤษเทคนิค การสอนภาษา

อังกฤษเทคนิค และการพัฒนาแบบฝกการอานภาษาอังกฤษไวดังน้ี

งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมการเรียนและทัศนะคติตอภาษาอังกฤษเทคนิค

ขนิษฐา ออนประสงค (2541 : บทคัดยอ) ไดศกึษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียน

วิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคในชั้นเรียนที่มีรูปแบบการสอนเพื่อการสื่อสาร

โดยใชหลักการจัดกิจกรรมการเกิดชองวางทางดานขอมูล  กลุมตัวอยางไดแกนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชพีชั้นสูง ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ

จํานวน 50 คน ทีก่าํลงัเรียนวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2541 เคร่ืองมือที่ใช

ในการวิจัยคือ แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนและแผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบวา

นักศึกษาวิทยาลยัเทคนิคมพีฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ในชัน้เรียนทีม่รูีปแบบการสอนโดยใช

หลักการจัดกิจกรรมการเกิดชองวางทางดานขอมลูแตกตางกัน ในดานตางๆ คือดานความตรงตอเวลา

การใชภาษา การใหขอมูล การขอขอมูลจริง การแสรงขอขอมูล การสงงาน และการรวมกิจกรรม

เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในแตละแผนกวิชาพบวานักศึกษาแผนกชางไฟฟา 

มีความตรงตอเวลา มีการใชภาษาอังกฤษ และมีการใหขอมูลและขอขอมูลจริงมากที่สดุ นักศึกษา
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แผนกวิชาชางยนตเขารวมกิจกรรมเด่ียวมากที่สุด นักศึกษาแผนกชางเชื่อมแสรงขอขอมูลมากที่สุด

แตมีความตรงตอเวลา แตมีความตรงตอเวลา เขารวมกิจกรรมสงงานและใชภาษาอังกฤษนอยที่สุด

ชนิตา  สรอยนํ้า (2542 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาทัศนคติตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ

ดวยตนเอง ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทชางอุตสาหกรรม ใน

วิทยาลัยเทคนิค สังกัดกรมอาชีวศึกษาเขตการศึกษา 9 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติตอ

การเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเอง ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภท

ชางอุตสาหกรรม กลุมตัวอยางเปนนักศกึษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชพีชัน้สงู ประเภทชางอุตสาหกรรม

ในวิทยาลัยเทคนิคสังกดักรมอาชีวศึกษาเขตการศึกษา 9 จํานวน 336 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย

คร้ังน้ีเปนแบบสอบถามความสามารถทางภาษาอังกฤษและแบบวัดทศันคติตอการเรียนรูดวยตนเอง 

ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติตอการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเองอยูในระดับปานกลาง

และกลุมทีม่คีวามสามารถทางภาษาอังกฤษแตกตางกันมีทัศนคติตอการเรียนรูภาษาอังกฤษแตกตางกัน 

และนักศึกษาสาขาชางยนต สาขาชางเทคนิคการผลิต สาขาวิชาชางเทคนิคโลหะ สาขาวิชา

ชางไฟฟากําลัง สาขาชางอิเล็กทรอนิกส และสาขาวิชากอสรางมีทัศนคติตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ

ดวยตนเองแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05

งานวิจัยเกี่ยวกับความตองการในการเรียนภาษาอังกฤษเทคนิค

จิรภา  วิทยาภิรักษ  และเฉลิมศรี  ปรีชาพาณิช (2535 : บทคัดยอ) ไดทําการสํารวจ

ความตองการการใชภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาและใชในการประกอบอาชีพ กลุมตัวอยางเปน

นักศกึษาสาขาวิศวกรรมศาสตร ภาคสมทบ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

ผลการวิจัยพบวากลุม ตัวอยางสวนใหญมีทัศ นคติที่ไมดีตอภาษาอังกฤษ และมีทักษะการใช

ภาษาอังกฤษอยูในระดับปานกลาง คอนขางตํ่า ทักษะที่ดีที่สุดคือทักษะการอาน ในขณะที่ทักษะฟง

และพูดอยูในระดับตํ่า แตมีความคาดหวังในการใชภาษาอังกฤษในระดับสูง โดยจะใชภาษาอังกฤษ

ในการอานคูมือปฏิบัติงาน และการใชอุปกรณ การฟงคําอธิบายการใชงานอุปกรณ การเขียนคําสั่ง

การปฏิบัติงาน และการสัมภาษณสมัครงาน

ภัทรียา วิสยัจร (2542 : บทคัดยอ) ไดทาํการศกึษาเร่ืองความตองการการเรียนภาษาอังกฤษ

และการประเมินผลการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงเทคนิคที่

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อวิเคราะหและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความจําเปนและความตองการ

ในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อนํามาใชในการปรับปรุง

หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เปดสอน โดยกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาชั้นปที่สองและชั้นปที่สี่ รวมทั้ง

อาจารยวิชาเอกของแตละสาขาวิชา รวมทั้งนักศึกษาที่กําลังจะประกอบอาชีพตามสาขาที่จบมา

ผลการวิเคราะหพบวา ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่มีอยูในปจจุบันโดยรวมน้ันตํ่ากวา
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ระดับความสามารถที่ควรมีในทุกทักษะ และพบวาทักษะการอานน้ันคอนขางดีกวาทักษะอ่ืน

โดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะการอานตํารา และคูมือปฏิบัติกา ร กลุมตัวอยางมีความตองการให

วิชาภาษาอังกฤษเปนวิชาบังคับ และการสอนควรจัดใหมีการสอนทั้งในและนอกสถานที่ กิจกรรม

กลุมควรเนนเปนกลุมเล็ก และเน้ือหาวิชาควรเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันหรือวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน

งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษเทคนิค

เดือนเพญ็ ตันติวิริยกลุ (2538 : 4) ไดศกึษาผลของการใชกจิกรรมเสริมเพื่อชวยใหนักศึกษา

มีสวนรวมในการเรียนบทเรียนเกี่ยวกับการอานและสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอ

กิจกรรมเสริม กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตรสาขาวิชาเคร่ืองกล จํานวน

29 คน  โดยกลุมตัวอยางตองอานบทอานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีเบื้องตน จํานวน 10

กิจกรรมในบทที่ 5–7 ของวิชาการอานภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบวา กิจกรรมเสริมสามารถชวยให

นักศึกษาเพิ่มบทบาทในการเรียนเกี่ยวกับการอานมากขึ้น ทั้งดานความคิดและความรูสึก นอกจากน้ี

นักศึกษามีทัศนคติที่ดีตอการใชกิจกรรมเสริมบทเรียน และกิจกรรมเสริมที่นักเรียนชอบมากที่สุด

คือ 1. กิจกรรมเสนอเทคนิคในการเดาหัวเร่ืองโดยมีภาพประกอบ 2. กิจกรรมเขาสูบทเรียนโดยการ

ใหแบบฝกหัด แปลรูปภาพและแผนภูมิตางๆ ใหเปนคําบรรยายและแบบฝกหัดถายทอดคําบรรยาย

ใหเปนรูปภาพและแผนภูมิตางๆ และ 3. กิจกรรมคูเพื่อชวยกันเติมขอมูลลงวงกลม

พรพิไล ทองหยด (2538 : บทคัดยอ) ทาํการวิจัยเร่ืองการทดลองใชคอมพิวเตอรชวยสอน

ที่ใหผลปอนกลับเปนขอความและเปนรูปภาพ ในการสอนคําศพัทภาษาอังกฤษเทคนิค สาขาวิชา

ชางกอสราง เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ความคงทนและความชอบทางการเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนแบบใหผลปอนกลับเปนขอความและแบบใหผลปอนกลับเปนรูปภาพ ในการสอนวิชา

ภาษาอังกฤษเทคนิค กลุมตัวอยางประกอบดวย นักศกึษาแผนกวิชาชางกอสราง ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2538 จากวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จํานวน 34 คน แบงออกเปน

2 กลุมๆ ละ 17 คน โดยกลุมที่ 1 เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบใหผลปอนกลับเปน

ขอความ กลุมตัวอยางที่ 2 เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบใหผลปอนกลับเปนรูปภาพ

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์และความคงทนทางการเรียนและแบบ

วัดความชอบทางการเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น  ผลการวิจัยปรากฏวานักศกึษาทีเ่รียนบทเรียนคอมพวิเตอร

ชวยสอนแบบใหผลปอนกลับเปนขอความมีความคงทนทางการเรียนสูงกวา และความชอบทาง

การเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทั้งสองแบบแตกตางกัน โดยนักศึกษามีความชอบบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนแบบใหผลปอนกลับเปนรูปภาพมากกวา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



49

สภุาลักษณ  นครศรี  (2540 : บทคัดยอ) ทําการวิจัยเร่ืองปฏิสัมพันธระหวางลักษณะของ

เร่ืองที่อานกับภาษาที่ใชในแบบทดสอบที่มตีอความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ 

ของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตรชั้นปที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเพื่อเปรียบเทียบ

ความสามารถในการอานเพือ่ความเขาใจภาษาอังกฤษทัว่ไปและภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ 

ของนักศึกษาที่ทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษและที่เขียน

ขอความคําถามเปนภาษาไทย และวิเคราะหปฎสิมัพันธระหวางลกัษณะของเร่ืองที่อานกับภาษาที่ใช

ในแบบสอบถามที่มีตอความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษของนักศึกษา ตัวอยาง

ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร ชั้นปที่ 1 ซึ่งกําลังศกึษาอยูในภาคปลาย

ปการศึกษา 2540 ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา จํานวน 4 กลุมละ 58 คน  โดยกลุมที่ 1

ทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษทั่วไปที่เขียนขอคําถามเปน

ภาษาอังกฤษ กลุมที่ 2 ทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษเพื่อ

วัตถุประสงคเฉพาะ ที่เขียนขอคําถามเปนภาษาอังกฤษ กลุมที่ 3 ทําแบบทดสอบวัดความสามารถ

ในการอานเพือ่ความเขาใจภาษาอังกฤษทัว่ไปทีเ่ขยีนขอคาํถามเปนภาษาไทย และกลุมที ่ 4 ทาํแบบสอบ

วัดความสามารถในการอานเพือ่ความเขาใจภาษาอังกฤษเพือ่วัตถปุระสงคเฉพาะทีเ่ขยีนขอคาํถามเปน

ภาษาไทย ผลการวิจัยสรุปวา 1. นักศกึษาทีอ่านเร่ืองทีม่ลีกัษณะเปนภาษาอังกฤษเพือ่วัตถปุระสงคเฉพาะ

มีความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษสูงกวานักศึกษาที่อานเร่ืองที่มีลักษณะเปน

ภาษาอังกฤษทั่วไป 2. นักศกึษาทีท่าํแบบสอบวัดความสามารถในการอานเพือ่ความเขาใจภาษาอังกฤษ

ที่เขียนขอคําถามเปนภาษาไทยมีความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษสูงกวานัก

ศึกษาที่ทําแบบสอบวัดความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษที่เขียนขอคําถามเปน

ภาษาอังกฤษ 3. ไมมีปฎิสัมพนัธระหวางเร่ืองที่อานกับภาษาที่ใชในแบบสอบที่มีตอความสามารถ

ในการอานเพื่อความเขาใจภาษาอังกฤษ

สุรัชดา ทิพยวงศ (2541 : บทคัดยอ) ไดศึกษากลวิธีการอานเพื่อจับใจความสําคัญ

อยางมีประสิทธิภาพเพื่อชวยเพิ่มความเร็วในการอานและความเขาใจโดยรวม ผูเขารวมการทดลอง

เปนนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือและวัสดุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

จํานวน 5 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูลประกอบดวยแบบทดสอบกอนและหลังการทดลอง

แบบทดสอบระหวางทําการทดลอง 2 คร้ัง ตารางบนัทึกระดับความเร็วในการอานจับใจความ และ

คะแนนความเขาใจที่ไดจากผูเขารับการทดลอง รวมทั้งสัมภาษณหลังจากที่ไดทําแบบทดสอบหลัง

การทดลองแลวผลการทดลองพบวา หลังจากที่ผูเขารวมการทดลองไดรับการฝกแลวมีการพัฒนา

ความเร็วในการอานและความเขาใจ แตอยางไรก็ตามกลวิธีในการอานจับใจความสําคัญที่ผูเขารวม

การทดลองเลือกใชน้ันมีความแตกตางกันไป ทั้ง น้ีขึ้น อยูกับ ความชอบของแตละบุคคล และ
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ความสามารถสวนตัวในการใชกลวิธีในการอานจับใจความแบบตางๆ รวมถึงความรูพื้นฐานในเร่ือง

ที่อานน้ันๆ ดังน้ันเพื่อที่จะอานไดอยางมีประสิทธิภาพน้ันผูอานตองมีความรูเพิ่มเติมในเร่ืองอ่ืน

ประกอบดวยเชนเทคนิคการเดาความหมายของคําศัพทเพื่อชวยในการอานจับใจความไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากขึ้นรวมทั้งความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเร่ืองที่อานดวย

ชพนิต แสวงมงคล (2541 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ืองผลของการใชแผนผังโยงคํา

ในขั้นตอนกอนการอาน เพื่อชวยใหนักศึกษาอานเน้ือเร่ืองเขาใจดีขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

ผลของการใชแผนผังโยงคําในขั้นตอนกอนการอาน เพื่อชวยใหนักศึกษาอานเน้ือเร่ืองเขาใจดีขึ้น

กลุมประชากร คือนักศึกษาชั้นปที่ 1 ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี จํานวน 25 คน ผูวิจัย ผูวิจัยเลือกนักศึกษาจํานวน 8 คน  ดวยวิธีการสุมตัวอยาง

เพื่อเก็บขอมูลในการศึกษา เคร่ืองมือทีใ่ชในการเกบ็ขอมลูประกอบดวย ใบบันทึกคะแนน ใบบันทึก

เวลาที่ใชในการอาน แบบสอบถาม การสัมภาษณ และบันทึกของผูวิจัย ผูวิจัยไดทําการทดลองเพื่อ

เก็บขอมูล 3 คร้ัง โดยแตละคร้ังมลีกัษณะขัน้ตอนทีเ่หมอืนกนัคอื นักศกึษาทําแผนผังโยงคําจากหัวขอ

ที่กําหนดให จากน้ันอานเน้ือเร่ืองในบทเรียน และสุดทายนักศึกษาทําแบบฝกหัดวัดความเขาใจจาก

เร่ืองที่อาน ผลการทดลองวา คะแนนของนักศกึษาไมพฒันาขึน้เน่ืองจากมีปจจัยดานลบ  แตนักศึกษา

มีทัศนคติที่ดีตอการทํากิจกรรมน้ี

คนึงนิจ ฉลาดธัญกิจ (2542 : บทคัดยอ) ทําการวิจัยเร่ืองการพัฒนาและการวิเคราะห

ประสิทธิภาพบทเรียนมัลติมิเดียการสอนคาํศพัทภาษาอังกฤษเทคนิค สาขาชางกลโรงงาน เพื่อพัฒนา

และวิเคราะหหาประสิทธิภาพบทเรียนมลัติมเีดียสอนคาํศพัทภาษาอังกฤษเทคนิค สาขาชางกลโรงงาน

กลุมตัวอยางประกอบดวยนักศึกษาชางอุตสาหกรรม สาขาชางกลโรงงาน ชั้นปที ่ 1 ภาคเรียนที่ 1
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ปการศึกษา 2542 จํานวน 36 คน เคร่ืองมอืทีใ่ชในการวิจัยประกอบดวย

บทเรียนมัลติมีเดียในการสอนคําศัพทภาษาอังกฤษเทคนิค สาขาชางกลโรงงาน และแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อนําคะแนน

มาคาํนวณคาประสทิธิภาพของบทเรียน ผลการวิจัยปรากฏวา บทเรียนทีส่รางขึน้มีประสิทธิภาพระดับ
พอใช สวนผลสัมฤทธิ์ดานตางๆ ของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียสอนศัพทภาษาอังกฤษ

เทคนิค คือ ดานการฟนความรู การนําความรูไปใช และการถายโยงความรู อยูในเกณฑดี

วารด (Ward 2001) ไดศึกษาเร่ืองความสนใจในการอานตําราเรียนภาษาอังกฤษสาขา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของนักศึกษาวิศวกรเคมี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี โดยกลุมตัวอยาง

เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรเคมีเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูลคือแบบสอบถามซึ่ง

เปนการสอบถามขอมลูการอานแบบเฉพาะบุคคลใชวิธีวิจัยแบบโฟกสักรุป 2 กลุมโดยมกีารสมัภาษณ

ผูที่เกี่ยวของกับการสอนนักศึกษาในสาขาน้ีดวยเพื่อศึกษาขอมูลการเรียนของนักศึกษาผูเขารวม
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การวิจัยเปนนักศึกษาชาย–หญิงจํานวน 12 คน กลาววาตําราเรียนซึ่งแปลเปนภาษาไทยคอนขางยาก

และตําราเรียนภาษาอังกฤษจะทาํความเขาใจงายกวา ตัวอยางตางๆ ในตําราเรียนภาษาอังกฤษมปีระโยชน

มากกวา สวนการเรียนในชัน้เรียนเปนภาษาไทย จากการสมัภาษณผูสอนกลาววาการสอนเปนภาษาไทย
แตแบบฝกหัดตางๆ เปนโจทยทีนํ่ามาจากตําราภาษาอังกฤษ จึงเปนการยากที่จะวิเคราะหวานักศึกษา

อานตําราภาษาอังกฤษมากแคไหน  เน่ืองจากสวนใหญจะเปนการอานนอกชั้นเรียน นอกจากน้ีผูวิจัย

ไดใชแบบสอบถามกับนักศึกษาวิศวกรเคมี จํานวน 106 คน พบวาการอานตัวอยางเฉพาะกรณีที่
ตองการจากตําราเรียนเปนประโยชนมากกวาการอานเน้ือหาทั้งหมดจากตําราเรียน

จากการศึกษางานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวของกับภาษาอังกฤษเทคนิคขางตน สรุปไดวา

ผูเรียนแตละคนแตละสาขาวิชา มีความสนใจและความตองการในการเรียนภาษาอังกฤษเทคนิคที่

แตกตางกันนอกจากน้ียังมีทัศนคติและพฤติกรรมในการเรียนที่ตางกันอีกดวย นอกจากน้ีบางสวน

ยังมีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษคอนขางตํ่าและพบวาวิธีการที่จะพัฒนาผูเรียนภาษา

อังกฤษเทคนิคได คอืการรูปแบบการสอนทีห่ลากหลายเชนการใชกิจกรรมเสริมเพื่อชวยใหนักศึกษา

มีสวนรวมในการเรียนหรือใชวิธีการสอนคําศัพทภาษาอังกฤษเทคนิคแบบตางๆ เชน คอมพิวเตอร

ชวยสอน การใชแผนผังโยงคําในขั้นตอนกอนอาน หรือการใชบทเรียนมัลติมิเดีย และสําหรับ

การสอนอานน้ัน ผูเรียนภาษาอังกฤษเทคนิคจะเรียนรูไดดีถาใชบทอานที่เปนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ

ซึ่งเปนเน้ือหาที่เกี่ยวของกับผูเรียนโดยตรงมากกวาการใชเน้ือภาษาอังกฤษทั่วไปมาสอน

งานวิจัยเกี่ยวกับการสรางแบบฝกการอานภาษาอังกฤษ

ชัชวาล  คัมภีราวัฒน (2539 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ืองการสรางแบบฝกดวยเทคนิค

การพิมพโดยคอมพิวเตอรเร่ืองการอานภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความสําคัญ สําหรับนักเรียนชั้น

มธัยมศกึษาปที ่4 โรงเรียนลําปลายมาศ  โดยมวัีตถปุระสงคในการวิจัยดังน้ีคือ 1 สรางแบบฝกการอาน

ภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความสําคัญใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 และ 2 เปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยแบบฝกกลุมตัวอยางเปนนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2538 จํานวน 30 คนผลการวิจัยพบวา แบบฝกที่

สรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 80.17/80.17 และพบวากลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา

กอนเรียนโดยใชแบบฝก

ปณพร  สุวรรณไตรย (2540 : บทคัดยอ) ไดศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝกการอานเพื่อ

การสือ่สารจากเอกสารจริงของนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปที ่4 โรงเรียนคาํชะอีวิทยาคาร จังหวัดมุกดาหาร

ปรากฏวาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงกวากอนการฝกอานและนักเรียนมี

เจตคติตอกิจกรรมและแบบฝกการอานอยูในระดับดี
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เพ็ญศรี แกลวทนง (2540 : บทคัดยอ) ไดทาํการวิจัยเร่ืองผลของแบบฝกอานภาษาอังกฤษ

ตอความเขาใจในการอานภาษาของนักศึกษาพยาบาลที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตางกัน เพื่อศึกษา

ปฏิกิริยารวมระหวางระหวางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของนักศกึษา และแบบฝกการอานภาษาอังกฤษ

และศึกษาผลของแบบฝกอานภาษาอังกฤษกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของนักศึกษาพยาบาลที่มีตอ

ความเขาใจการอาน ตลอดจนศกึษาเปรียบเทยีบความเขาใจในการอานของนักศกึษาระหวางกลุมทดลอง

และกลุมควบคุม แบบฝกอานภาษาอังกฤษ มี 2 แบบคือ มีแผนภูมิจัดระเบียบโครงเร่ืองกอนการอาน

และแบบมีคําถามหลังการอาน สวนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มี 2 ระดับคือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงและ

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตํ่า กลุมตัวอยางเปนนักเรียนพยาบาล ชั้นปที่ 1 จากวิทยาลัยพยาบาล จํานวน

160 คน ทําการสุมเขารับการทดลอง 4 กลุม และกลุมควบคุม 1 กลุม กลุมละ 32 คน เคร่ืองมือที่ใช

ในการวิจัยประกอบดวย แบบสอบถามวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 1 ฉบับ  เอกสารคําชี้แจงและแบบฝก

การอานภาษาอังกฤษ 2 ชุด เน้ือเร่ืองที่มีแบบฝกอานภาษาอังกฤษ 2 เร่ือง และแบบทดสอบวัด

ความเขาใจในการอาน 2 ฉบับ ใชทดลองหลังจากที่กลุมตัวอยางอานเน้ือเร่ืองในแตละเร่ืองจบแลว

ผลการวิจัยพบวา 1.)ไมมีปฏิกิริยารวมระหวางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์และแบบฝกการอานภาษอังกฤษ

2.) นักศกึษากลุมทีอ่านเนือ้เร่ืองที่มีแผนภูมิจัดระเบียบ โครงเร่ืองมคีวามเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ

สูงกวากลุมที่อานเน้ือเร่ืองที่มีคําถามหลังการอาน 3.) นักศึกษากลุมที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง

มีความเขาใจในการอานสูงกวากลุมที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตํ่า 4.) นักศึกษาทั้งกลุมที่มีแรงจูงใจ

ใฝสัมฤทธิ์สูงและตํ่า อานเน้ือเร่ืองที่มีแผนภูมิจัดระเบียบโครงเร่ืองกอนการอานและอานเน้ือเร่ืองที่

มีคําถามหลังการอานมีความเขาใจการอานภาษาอังกฤษสูงกวากลุมที่ไมไดกําหนดแรงจูงใจและ

แบบฝกอาน

ศศิวิมล กังลี่ (2544 : บทคัดยอ) ไดทาํการพฒันาแบบฝกทกัษะการอานเพื่อการสื่อสารจาก

หนังสือพิมพและนิตยสารภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5 โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา

เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานเพื่อการสื่อสาร และเพื่อเปรียบเทียบ

ความสามารถในการอานของกลุมตัวอยางกอนและหลังการใชแบบฝก  และเพื่อศึกษาความคิดเห็น

ของนักเรียนที่มีตอแบบฝกทักษะการอานที่สรางขึ้น กลุมตัวอยางเปนนักเรียนโรงเรียนวัดไรขิง

จํานวน 30 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยแบบฝกการอานเพื่อการสื่อสารจํานวน 10 บท

แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลอง และแบบสอบถาม

ความคิดเห็นตอแบบฝกการอาน ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของแบบฝกอยูในเกณฑดีและ

ความสามารถในการอานของกลุมตัวอยางสูงกวากอนการฝกการอานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่

ระดับ 0.05 และ นักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝกในระดับดี
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จินตอาภา ผลบุณยรักษ (2544 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ืองการพัฒนาแบบฝกการอาน

เพื่อการสื่อสารโดยใชเอกสารจริงจากอินเตอรเน็ต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5 โรงเรียน

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝกการอานเพื่อการสื่อสาร โดยใช

เอกสารจริงจากอินเตอรเน็ต เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 5 กอนและหลังการเรียน โดยใชแบบฝกการอานจากเอกสารจริงจากอินเตอรเน็ต

และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมการอานและแบบฝกการอานภาษาอังกฤษ 

กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จํานวน 35 คน

ทําการทดลองดวยวิธีใหนักเรียนฝกอานแบบฝกการอานที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 8 บท เปนเวลา 16

สปัดาห ผลการวิจัยพบวาประสทิธภิาพของแบบฝกการอานเพือ่การสือ่สารทีส่รางขึน้มคีา 75.11/75.57

และความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการใชแบบฝกการอานภาษาอังกฤษสูง

กวากอนการฝกอานอยางมีนัยสาํคัญที่ระดับ 0.05

วิไลรัตน วสุริย (2545 : บทคัดยอ) ไดทาํการพฒันาแบบฝกทกัษะอานภาษาอังกฤษโดยใช

เอกสารจริงเกี่ยวกับทองถิ่นสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของ

แบบฝกเสริมทักษะอานภาษาอังกฤษโดยใชเอกสารจริงเกี่ยวกับทองถิ่น และเพื่อเปรียบเทียบ

ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะอานและ

เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝก กลุมตัวอยางเปนนักเรียนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 45 คน เคร่ืองมือที่ใชประกอบดวย แบบฝกทักษะอานภาษาอังกฤษ

โดยใชเอกสารจริงเกี่ยวกับทองถิ่นพรอมคูมือครู จํานวน 10 บท แบบทดสอบวัดความสามารถ

ในการอานภาษาอังกฤษกอนและหลังทดลอง และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ

แบบฝกผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะอานภาษาอังกฤษโดยใชเอกสารจริง

เกี่ยวกับทองถิ่นอยูในเกณฑดีมาก และความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการ

ใชแบบฝกสูงกวากอนการใชแบบฝก และนักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอแบบฝกเสริมทักษะการอาน

จากงานวิจัยขางตน พบวาแบบฝกการอานน้ัน เปนสื่อการสอนประเภทหน่ึงที่ชวยฝก

ผูเรียนใหเกิดความรูความเขาใจในเน้ือหาวิชา เสริมทกัษะในการใชภาษาและชวยปรับปรุงขอบกพรอง

ในการใชภาษาของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะแบบฝกที่เปนเอกสารจริงประเภทตางๆ 

และจากผลการวิจัยยังพบวาผูเรียน มีความพอใจตอแบบฝกการอานอยูในระดับสูง จึงถือไดวา

แบบฝกการอานน้ันสามารถแกปญหาและชวยพัฒนาประสิทธิภาพในการอานภาษาอังกฤษของ

ผูเรียนไดดีวิธีหนึ่ง
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5.2 งานวิจัยตางประเทศ

จากการศึกษาคนควา พบวางานวิจัยเกีย่วกบัการสรางแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเทคนิค

สาํหรับสาขางานยานยนตโดยตรงน้ันยังไมพบ ผูวิจัยจึงรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนอาน

ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจและภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไวดังน้ี

ไฮออน (Hyon 2001) ไดศกึษาเร่ืองผลกระทบของความจําระยะยาวของประเภทการสือ่ความ

แบบตางๆ ในชั้นเรียนการอานภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการที่มีตอการอานภาษาที่ 2 ซึ่งกลุมตัวอยางเปน

นักศึกษาในระดับสูงของมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งไมใชเจาของภาษา มีจํานวน

11 คน เปนนักศึกษาในสาขาวิศวกร พยาบาล โบราณคดี และเศรษฐศาสตร การวิจัยใชวิธี

การสมัภาษณภายหลังจบการเรียนในเวลา 1 ป โดยกลุมตัวอยางตองอานประเภทการสื่อความแบบ

ตางๆ เชน ขาว ตําราเรียน หัวของานวิจัย ซึ่งเกี่ยวโยงกับการอานและความสนใจของผูเรียน แลว

ศึกษาวาความจําจากชั้นเรียนน้ันมีผลตอการอานภาษาที่ 2 หรือไม และใชความจําน้ีมากแคไหน

การสัมภาษณแบงเปน 3 สวน สวนแรกใหความสนใจในเร่ืองการอานภาษาที่ 2 ของนักศึกษา

ทั้งภายในและภายนอกชั้นเรียนโดยสอบถามถึงหัวของานวิจัยตางๆ ที่ผูเรียนอาน และอานจากสื่อ

ประเภทใด ความยากงายในการอาน และวิธีการอาน สวนที่ 2 ใหความสําคัญกับเร่ืองความจํา

การสื่อความประเภทตางๆ เชนนิยาย ผูเรียนตองนําเสนอบทอานจํานวน 4 บท และแสดงถึงกลวิธี

การอานใหดู สวนสุดทายเปนเร่ืองของการสัมภาษณเพื่อสอบถามวิธีการถายโอนความทรงจําจาก

ชั้นเรียนโดยตรง ซึ่งมีผลตอการอานภาษาที่ 2 หรือไม ถามีผูเรียนนําความทรงจําน้ันมาใชอยางไร

และทักษะการอานในสวนใดบางที่ตองปรับปรุง ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสามารถจดจํารูปแบบ

ของการสื่อความแบบตางๆ ไดเชนรูปแบบทรง ปรามดิ ในการเขยีนขาวและคาํศพัทเฉพาะทางบางคํา

รวมทั้งกลยทุธในการอานแบบตางๆ ในสวนของการนําไปใชในการอานนอกชัน้เรียนน้ัน กลุมตัวอยาง

บางคนยอมรับวามีผลตอการอานนอกชั้นเรียน และผูเรียนสวนใหญมีทัศนคติที่ดีตอการอาน ใน

ขณะที่บางคนกลาววากลวิธีการอานบางอยางไดเรียนรูมากอนในชั้นเรียนแลว และวิธีการอานจะใช

วิธีการที่แตกตางกันไปขึ้นอยูกับเน้ือเร่ืองที่อาน แตอยางไรก็ตามผลของความทรงจําจากชั้นเรียน

ปรากฏใหเห็นในการตอบขอสอบปลายภาคซึ่งผู เ รียนใชรูปประโยคตามที่เรียนจากชั้นเรียน

ในการตอบขอสอบ

กอนซาเลส และคาโรไลนา (Gonzalez and Carolina 2004) ไดศึกษาเร่ืองการใช

วรรณกรรมดานวิทยาศาสตรเปนบทอานสําหรับชั้นเรียนภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี โดยกลุมตัวอยางจํานวน 102 คน เปนนักศึกษาป 1 ของมหาวิทยาลัยซิมอน โบลิวาร

(Simon Bolivar) เวเนซุเอลา ผูวิจัยไดเลือกบทอานจากหนังสือ “The Short Prose Reader” ซึ่งเปน

วรรณกรรมทัว่ไปทีม่รูีปแบบภาษาและคําศัพทดานวิทยาศาสตรและเทคนิคที่คลายคลึงกับเน้ือหาดาน
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วิทยาศาสตรและเทคนิคที่นักเรียนเคยอานในชั้นเรียน เชน การเปรียบเทียบ คําจํากัดความ คําอธิบาย

และมีหัวขอเร่ืองที่หลากหลายโดยพิจารณาเลือกตามความสนใจตามวัยของผูเรียน เคร่ืองมือที่ใช

ในการเก็บขอมูลคร้ังน้ีเปนแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางตอบคําถามที่กําหนด เคร่ืองมือสวนที่หน่ึง

แบงเปนสองสวนคือคําถามสวนแรกใหผูเรียนเปรียบเทียบเน้ือหาที่อานระหวางภาษา อังกฤษทั่วไป

กับภาษาอังกฤษวิทยาศาสตรในเร่ืองของรูปแบบทางภาษาเชนการเปรียบเทียบ คาํอธบิาย และคาํถาม

สวนที่ 2 เปนคําถามปลายเปดใหผูเ รียนเปรียบเทียบความยากงายของรูปแบบภาษาอังกฤษทั่วไป

และภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร เคร่ืองมือสวนที่สองเปนคําถามปลายเปดเกี่ยวกับเร่ืองทัศนคติตอ

การอานเน้ือเร่ือง ในการทดลองน้ี กลุมตัวอยางตองอานวรรณกรรมที่กําหนดน้ีเปนเวลา 11 สปัดาห

โดยใชกิจกรรมการอานแบบ 3 ขั้นตอน คือ กิจกรรมกอนอาน ขณะอาน และหลังการอาน ผล

การทดลองปรากฏวา นักเรียนสามารถบอกรูปแบบของภาษาแบบตางๆ ได จากการตอบคําถาม

ในสวนแรก ในเร่ืองของความยากงายพบวา 48% บอกวาเน้ือหาที่อานไมยาก โดยกลาววาที่ไมยาก

เพราะมีความคุนเคยกับคําศัพทและโครงสรางของภาษาและกลาววาสวนที่สําคัญในการแสดง

ความเขาใจในการอานคือกิจกรรมหลังการอาน นอกจากน้ี 63% ยังมีทัศนคติที่ดีตอการอาน

จากงานวิจัยขางตนพอสรุปไดวาในการสอนอานภาษาอังกฤษเฉพาะกจิหรือภาษาอังกฤษ

เพื่อวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีน้ัน การใชบทอานที่มีเ น้ือหาเกี่ยวของกับตัวผูเรียนเองหรือเน้ือหา

ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับสาขาทีเ่รียนโดยตรงจะสามารถชวยกระตุนการเรียนรูของผูเรียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ เชนบทความหรือนวนิยายในเชิงวิทยาศาสตร นอกจากน้ีลักษณะของบทอานประเภท

ตางๆ จะมีผลตอความทรงจําของผูเรียนดวย และจากงานวิจัยขางตนยังพบวากิจกรรมการสอนใน

ขั้นตอนตางๆ เชน กอนอาน ระหวางอาน หรือหลังอานมีผลในการพัฒนาการอานของผูเรียนดวย
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บทท่ี 3

วธิีดําเนินการวจิัย

การวิจัยเร่ือง “การพัฒนาแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเทคนิคสาํหรับนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขางานยานยนต วิทยาลยัเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมการตอเรือ

พระนครศรีอยุธยา” เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Pre–experimental Research) ใชรูปแบบ One–group

Pretest Posttest Design (บํารุง โตรัตน 2534 : 29–31) ในการดําเนินการศึกษาคนควาในคร้ังน้ี ได

แบงขั้นตอนออกเปน ดังน้ี

ประชากร

ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ีคือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ชั้นปที่ 3 สาขางานยานยนต วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือพระนครศรีอยุธยา ที่

ศกึษาวิชาภาษาอังกฤษชางอุตสาหกรรม (2000–1223) จํานวน 2 หองเรียนรวม 50 คน

กลุมตัวอยาง

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ีคือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ชั้นปที่ 3 สาขางานยานยนต วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือวิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อุตสาหกรรมการตอเรือพระนครศรีอยุธยา ที่ศกึษาวิชาภาษาอังกฤษชางอุตสาหกรรม (2000–1223)

ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 จํานวน 1 หองเรียน ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย นักศึกษา

จํานวน 26 คน

ตัวแปรท่ีศึกษา

1. ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเทคนิคของนักศึกษากอนและหลังการใช

แบบฝกการอานภาษาอังกฤษเทคนิคที่ผูวิจัยสรางขึ้น

2. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเทคนิคที่ผูวิจัยสราง

ขึ้น
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ระยะเวลาท่ีใชในการทดลอง

การวิจัยคร้ังน้ีใชเวลาในการทดลอง ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 ใชเวลา 2 คาบ 

ตอสัปดาห คาบละ 50 นาที เปนเวลา 8 สปัดาห รวมทั้งสิ้น 16 คาบ

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย

1. แบบสอบถามความตองการดานหัวเร่ือง (Topic) เพือ่สอบถาม ผูเรียนสาขางานยานยนต 

อาจารยผูสอนภาษาอังกฤษเทคนิค และอาจารยสาขางานยานยนต

2. แบบทดสอบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเทคนิคกอนและหลังเรียนเปน

แบบทดสอบชุดเดียวกันใชวัดทักษะการอาน เปนแบบเลอืกตอบ ม ี4 ตัวเลือก จํานวน 1 ฉบับ 40 ขอ 

40 คะแนน ใชเวลา 60 นาที

3. แบบฝกการอานภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับนักศึกษาสาขางานยานยนต ระดับชั้น 

(ปวช.) ปที่ 3 จํานวน 8 บทโดยบทอานเปนเอกสารจริงจากอินเตอรเน็ต

4. แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับนักศึกษา

สาขางานยานยนต โดยแยกวัดระดับความคดิเห็นใน 4 ดาน คือ ดานรูปแบบ ดานกจิกรรม ดานเน้ือหา 

ดานประโยชน

การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ

ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและพัฒนาเคร่ืองมือดังตอไปน้ี

การสรางแบบฝก

1. ศกึษาขั้นตอนการออกแบบในการสรางแบบฝกของ ซีลสและกลาสโกว (Seals and

Glasgow 1990 : 50) เพื่อนํามาเปนแนวทางในการวางแผนสรางแบบฝกการอาน

2. ศกึษาจุดประสงครายวิชาและเน้ือหาวิชาจากคาํอธิบายรายวิชาอังกฤษชางอุตสาหกรรม

(2000–1223) ซึ่งกําหนดไวดังน้ี

2.1 จุดประสงครายวิชากําหนดไว 3 ขอ ดังน้ี

2.1.1 เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ คําศัพท และสํานวนพื้นฐานที่ใชในการ

ปฏิบัติงานทางดานวิชาชีพชาง

2.1.2 เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ วัฒนธรรมของเจาของภาษา ตลอดจนสํานวน

ภาษาและทาทางในการสื่อสารที่เหมาะสม

2.1.3 เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ ในขบวนการเรียนรูแบบพึ่งพาตนเองโดยการ

เลือกใชสื่อ และเทคโนโลยี
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2.2 คําอธิบายรายวิชากําหนดไวดังน้ี “ศึกษา ฝกปฏิบัติการอานเน้ือหาสาระที่เปน

พื้นฐานทางชางอุตสาหกรรมประเภทตางๆ สัดสวน ขนาด รูปทรง ชื่อวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ

ในการทํางาน คณุลกัษณะเฉพาะของเคร่ืองมือ เคร่ืองหมายปายเตือนภยั (Warning signs) คูมือเกี่ยวกับ

การปฏิบัติงานชาง งาน (Job work order) การกรอกแบบฟอรมตางๆ ศึกษาความหมายของคําและ

ศพัทเทคนิคพื้นฐาน การบรรยายลักษณะงาน การแนะนํา ใหขอมูลและการใหบริการ ฯลฯ ใชภาษา

ที่ใชในการปฏิบัติงาน สนทนาเร่ืองเกี่ยวกับอาชีพชางอุตสาหกรรม การวางแผนการเรียนโดยใช

สื่อเทคโนโลยีทีมีอยูในศูนยการเรียนรูในและนอกสถานศึกษา”

3. ศึกษาแบบเรียนที่อนุญาตใหใชในสถาบันการอาชีวศึกษาในรายวิชาภาษาอังกฤษ

ชางอุตสาหกรรม (2000–1223) และวิชาสาขางานยานยนตเพื่อวิเคราะหเน้ือหาของกิจกรรมและ

หัวเร่ืองเพื่อเปนแนวทางในการกําหนดหัวเร่ืองของบทอานดังน้ี

3.1 ภาษาอังกฤษชางอุตสาหกรรม (2000–1223) ของ มัทนา บํารุงผล

3.2 ภาษาอังกฤษชางอุตสาหกรรม (2000–1223) ของ ดร. อรสา ศศิภานุเดช และ

อาจารยวัลยลิกา อ๋ังสกุล

3.3 งานชางยนตเบื้องตน (2000–1006) ของ วิเชียร อารมณสุข

4. รวบรวมสาระจากการวิเคราะหจุดประสงครายวิชาและคําอธิบายรายวิชาในขอ 2

รวมทั้งจากการวิเคราะหแบบเรียนทั้ง 3 เลมในขอ 3 ไดหัวขอหลกัเพือ่กาํหนดขอบเขตเน้ือหาบทอาน

จํานวน 8 บท คือ 1.) สดัสวน สี ขนาด รูปทรง 2.) ความปลอดภัยในโรงงาน 3.)เคร่ืองหมายและ

ปายเตือนภัย 4.) เคร่ืองมือและคุณลักษณะของเคร่ืองมือ 5.) วัสดุอุปกรณและอะไหลเคร่ืองยนต

6.) สาธิตวิธีการและขั้นตอนปฏิบัติงาน 7.) การบรรยายปญหาและลักษณะงาน 8.) การใหขอมูล

และการใหบริการ

5. จัดทําแบบสอบถามความตองการหัวเร่ืองสําหรับแบบฝกเพื่อใหไดหัวเร่ืองตาม

ความตองการของผูเรียนสาขางานยานยนตและมีขอบเขตเน้ือหาตรงตามหัวขอหลักในขอ 4 (ดู

ภาคผนวก ก) โดยสํารวจความตองการดังกลาวจากนักศึกษาสาขางานยานยนตระดับชั้น ปวช.3

จํานวน 30 คน อาจารยผูสอนภาษาอังกฤษเทคนิคจํานวน 3 คน และอาจารยสาขางานยานยนต 3 คน

นําขอมูลมาหาคาเฉลี่ยวาหัวเร่ืองใดเหมาะสมในการนํามาเปนแบบฝกการอาน (ดังตารางที่ 2) แลว

จึงนํามากําหนดเปนจุดประสงคการอานตอไป (ดังตารางที่ 3)
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ตารางที่ 2 แบบสอบถามความตองการหัวเร่ืองของแบบฝก

คาเฉล่ียของสองกลุมเปาหมาย

นกัเรียน (N=30) ครูผูสอน (N=6)หัวขอ

ผลรวม คาเฉล่ีย ผลรวม คาเฉล่ีย

คาเฉล่ีย

รวม

(N=36)

อันดบั

1. สัดสวน,รูปทรง, ขนาด,สี (size, color, shape)

1.1 การวัดขนาด (measurement) 105 3.50 20 3.33 3.47 2

1.2 การบรรยายสัดสวน ขนาด รูปทรง สี

(how to describe object) 110 3.66 28 4.66 3.83 1

2. ความปลอดภัยในโรงงาน (workshop safety)

2.1 การปฐมพยาบาลเบื้องตน (first aid) 120 4.00 28 4.66 4.11 1

2.2 ความปลอดภัยในการใชเครื่องมือ

(tools safety) 122 4.06 20 3.33 3.94 2

3. เครือ่งหมายและปายเตอืนภยั (signs and notices)

3.1 ปายบอกทิศทาง (direction signs) 109 3.63 14 2.33 3.41 3

3.2 ปายเตือนภัย (warning signs) 112 3.73 27 4.50 3.86 1

3.3 ปายบอกขอมูล (information signs) 105 3.50 24 4.00 3.58 2

4. เครื่องมือและคุณลักษณะของเครื่องมือ

(tools and description)

4.1 เครื่องมือชางทั่วไป (general hand tools) 127 4.23 23 3.83 4.16 1

4.2 เครื่องมือสําหรับชางยนต (auto mechanic

tools)

124 4.13 25 4.16 4.13 2

5. วัสดุอุปกรณและอะไหลเครื่องยนต

(equipment and spare parts)

5.1 รายละเอียดของรถยนต (car specification) 119 3.96 29 4.83 4.11 1

5.2 อุปกรณประดับยนต (car accessories) 123 4.10 20 3.33 3.97 2

6. สาธิตวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

(instruction)

6.1 การติดตั้งอุปกรณรถยนต (installation) 128 4.26 27 4.50 4.30 1

6.2 ขั้นตอนการซอมบํารุง (car maintenance) 116 3.86 21 3.50 3.80 2

6.3 ขัน้ตอนการใชเครือ่งมือซอมรถยนต

(how to use tools) 125 4.16 26 4.33 4.19 3
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ตารางที่ 2 (ตอ)

คาเฉล่ียของสองกลุมเปาหมาย

นกัเรียน (N=30) ครูผูสอน (N=6)หัวขอ

ผลรวม คาเฉล่ีย ผลรวม คาเฉล่ีย

คาเฉล่ีย

รวม

(N=36)

อันดบั

7. การบรรยายปญหาและลกัษณะงาน

(problem and job description)

7.1 ปญหาดานเครือ่งยนต (mechanical problem) 126 4.20 28 4.66 4.27 1

7.2 ปญหาระบบไฟฟา (electrical problem) 124 4.13 26 4.33 4.16 2

8. การใหขอมูลและการใหบริการ (service order)

8.1 ตารางบํารุงรักษาเครื่องยนต

(maintenance schedule) 117 3.90 24 4.00 3.91 1

8.2 รายงานการซอมรถยนต (maintenance report) 110 3.66 23 3.83 3.69 2

จากตารางที่ 2 ผูวิจัยไดเลือกเร่ืองที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดในแตละหัวขอหลัก

ที่ไดต้ังไวได 8 บท ดังน้ี 1.) การบรรยายสัดสวน ขนาด รูปทรง สี (How to describe objects)

2.) การปฐมพยาบาลเบื้องตน (First aid) 3.) ปายเตือนภัย (Warning sign) 4.) เคร่ืองมือชางทั่วไป 

(General hand tools) 5.) รายละเอียดของเคร่ืองยนต (Car specification) 6.) การติดต้ังอุปกรณ

รถยนต (Installation) 7.) ปญหาดานเคร่ืองยนต (Mechanical problems) 8.) ตารางบํารุงรักษา

เคร่ืองยนต (Maintenance schedule)

6. สงัเคราะหทักษะการอานจากจุดประสงครายวิชา คําอธิบายรายวิชาและหัวเร่ืองจาก

การสาํรวจความตองการ จากน้ันนําขอมลูมากาํหนดเน้ือหากจิกรรมทีจ่ะสอนเพือ่ทาํตารางโครงการสอน 

(ดังตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 ตารางกําหนดเน้ือหาของแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเทคนิค

Objectives Topics Language content Activities

To be able to

get main idea from reading

passage about size, shape,

and describe size and shape

of objects

To be able to

get information from

reading passage about first–

aid, and give instruction to

others

1. how to

describe objects

2. First Aid

Function

Describing objects

Structure

–WH questions

e.g. What does it look

like?

What is it used for?

Vocabulary

shapes, sizes, colors...

e.g. cycle, big, red

Function

Giving instructions

Structure

–Sequence words

e.g. first, second, then

Vocabulary

accidents

e.g. Injuries, burns

pain

Pre reading

– Matching items

While reading

– True/ false

– Completing items

– Asking and

answering questions

Post reading

Writing sentences to

describe objects

Pre reading

– Brainstorming and

discussing about

accidents in workshop

– Matching Items

While reading

– Ordering

– Semantic mapping

Post reading

– Asking and

answering questions

– Giving instructions

to class
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ตารางที่ 3 (ตอ)

Objectives Topics Language content Activities

To be able to

get information from signs/

notices, and express warning,

advice and safety rules

To be able to

get information from

reading passage about hand

tools and tell the names and

their functions

3. Warning signs

4. General hand

tools

Function

Giving warnings,

advices and safety

rules

Structure

– Modals

Must /should /can

You have not

Do not

Vocabulary

Protective

equipment

e.g. goggles, gloves

Function

Describing functions

of tools

Structure

– Wh question

What is it?

It is.......

– Use .....to.....

Vocabulary

hand tools e.g.

screwdriver, pliers

Pre reading

– Discussing about

signs

– Matching Items

While reading

– Information

transfer

– Completing Items

Post reading

– Let the students

think up new signs

and write warning

sentences

Pre reading

– Matching Items

While reading

– Information

transfer

– Asking and

answering questions

Post reading

– Asking and

answering questions
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ตารางที่ 3 (ตอ)

Objectives Topics Language content Activities

To be able to

skim or scan the

information of car

specification tables, and

describe car specifications

To be able to

read the instruction about

car equipments installation,

and give the instruction to

others

5. Car

specifications

6. Installation

Function

Describing things

Structure

– Do you like or

dislike

Vocabulary

car components e.g.

engine, gear, tire

Function

Giving instructions

Structure

– Imperative form

– positive

– negative

Vocabulary

tools and car

equipment

e.g. car radio, spark

plug

Pre reading

– Discussing about

car feature

– Matching Items

While reading

– Information

tranfer

– Completing items

Post reading

– Giving summary

and opinion about

topic

Pre reading

– Matching Items

While reading

– Information

transfer

– Ordering

Post reading

– Giving instruction

of car equipment

installation to the

class
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ตารางที่ 3 (ตอ)

Objectives Topics Language content Activities

To be able to

read short passage about

mechanical problems to get

information ,and express

the problem and the way to

solve the problem

To be able to

read car maintenance

schedule to get information,

and complete the service

order

7. Mechanical

problems

8. Maintenance

schedule

Function

Describing problems

Structure

– If clause I

Vocabulary

mechanical problem/

default e.g. drip, leak,

plug up

Function

Describing services

Structure

– Present perfect

Vocabulary

repairing e.g. fix,

replace, clean

Pre reading

– Matching Items

While reading

– Semantic mapping

Post reading

– Matching items

– Writing sentences

Pre reading

– Matching items

While reading

– Completing Items

Post reading

– Filling forms

– Writing sentences

7. คนหาขอมูล ตามตารางกาํหนดเน้ือหากจิกรรมจากอินเตอรเน็ต นําเน้ือหามาวิเคราะห

วาตรงตามจุดประสงคหรือไม มีความเหมาะสมในการนํามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพียงใด

เพื่อนํามาพัฒนาสื่อการสอนโดยศึกษาแนวทางการสรางกิจกรรมการสอนอานตามวิธีการของ

สมุิตรา อังวัฒนกุล (2535) และของ เดวีส และคณะ (Davies et al. 1990)

8. นําตารางกาํหนดเน้ือหากจิกรรมทีจ่ะสอน ไปใหผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษ

เทคนิคในสังกัดสถาบันการอาชีวศกึษา จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความตรงดานขอบเขตเน้ือหา 

นําขอมูลจากการสอบถามผูเชี่ยวชาญมาคํานวณคาดัชนีของความสอดคลอง (IC) (มหาวิทยาลัย

สโุขทัยธรรมาธิราช 2535 : 456) ของแบบฝกการอานและปรับปรุงขอที่มีคาดัชนีความสอดคลอง 

ตํ่ากวา 0.50 ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ (ดูภาคผนวก ค)
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9. สรางแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับนักศึกษาสาขางานยานยนต 

จํานวน 8 บท ตามตารางกาํหนดเน้ือหากจิกรรมโดยใชขอมลูเปนเอกสารจริงจากอินเตอรเน็ต แบบฝก

แตละบทประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังน้ี

9.1 กิจกรรมกอนการอาน (Pre–reading activity) เปนกระตุนความรูเดิมและใหขอมูล

เพื่อชวยในการอานดังน้ี

9.1.1 แจงจุดประสงคในการอานใหผูเรียนทราบ

9.1.2 กิจกรรมเพื่อสรางความสนใจและใหความรูเกี่ยวกับเร่ืองที่อานโดยใช

กิจกรรม เชน จับคูคําศัพทกับความหมาย ถามคําถามนําเขาสูเน้ือเร่ือง และกิจกรรมระดมความคิด

(Brainstorming) เพื่อเปนการกระตุนความรูเดิมและเตรียมความรูในเร่ืองคําศัพทเปนตน

9.2 กิจกรรมขณะอาน (While–reading activity) เปนการสอนกลวิธีในการอานเพื่อ

ใหผูเรียนสามารถฝกอานขอมูลทางภาษาแลวทําภาระงานตามที่กําหนดได ประกอบดวย

9.2.1 บทอานพรอมกิจกรรม

9.2.2 บทอานทีก่าํหนดใหผูเรียนฝกอานพรอมกจิกรรม ซึง่ประกอบไปดวยการฝก

อานตามวิธีการตางๆ แลวทํากิจกรรมถายโอนขอมูลลงในตารางหรือแผนภูมิ (Information transfer)

เขียนแผนผงัโยงความสัมพันธของเนื้อเร่ือง (Semantic mapping) เรียงประโยคตามลําดับเน้ือเร่ือง

(Strip story) จับคู (Matching) ถาม–ตอบ (Asking and answer question) เติมประโยคใหสมบูรณ 

(Completing item) เติมคําลงในชองวางระหวางขอมูล (Information gap)

9.3 กิจกรรมหลังการอาน (Post–reading activity) เปนภาระงานหรือกิจกรรมเพื่อ

ทบทวนความรูและประเมินความสามารถของผูเรียนซึ่งสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรมและ

เปนการฝกทกัษะการอานตามจุดประสงค และประเมนิความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษเทคนิค

ของผูเรียนโดยการใชแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้นซึ่งสอดคลองกับจุดประสงคในแตละบท

10. นําสือ่การสอนไปใหอาจารยชาวตางประเทศและอาจารยที่ปรึกษาตรวจ จํานวน 3 ทาน 

เพื่อปรับปรุงแกไขความถูกตองและความเหมาะสมของระดับความยากงายของภาษา

11. หาประสิทธิภาพของสื่อการสอน กําหนดเกณฑไมตํ่ากวา 75/75 กลาวคือ 75 แรก 

หมายถึง รอยละของคะแนนจากการทําแบบฝกหัดไดถูกตองโดยเฉลี่ย สวน 75 หลังหมายถึงรอยละ

ของคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษหลังการใชสื่อการสอน

อานเสริมไดถูกตอง (ชัยยงค พรหมวงศ และคนอ่ืนๆ 2520 : 56) โดยดําเนินการตามขั้นตอนตอไปน้ี

11.1 ขั้นทดลองนักเรียนเปนคู โดยทดสอบกับนักศึกษาจํานวน 2 คน ที่เรียนรายวิชา

ภาษาอังกฤษสําหรับชางอุตสาหกรรม (2000–1223) ในระดับชัน้ ปวช. 3 ของวิทยาลยัเทคโนโลยแีละ

อุตสาหกรรมการตอเรือพระนครศรีอยุธยา ที่ไมใชนักศึกษากลุมตัวอยางและมีผลการเรียนในระดับ

ปานกลางโดยดูจากผลการเรียนในภาคเรียนที่ผานมา ใหนักศึกษาทําการทดสอบกอนการเรียนเพื่อดู
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ความสามารถในการอานกอนเรียน จากน้ันทําแบบฝกการอานและทดสอบตามจุดประสงคทั้ง 8 บท 

แลวนําผลการทดสอบวัดความสามารถหลังการเรียนมาคํานวณหาประสิทธิภาพของแบบฝกตาม

เกณฑ 75/75 ไปปรับปรุงแกไขเพื่อทดลองขั้นตอไป โดยใชสูตรการหาคาประสิทธิภาพ E1/E2 ซึ่ง

ปรากฏผลวาไดคาประสิทธิภาพของแบบฝกในขั้นคู ดัง ตารางที ่4 จากน้ันนําสือ่การสอนไปปรับปรุง

แกไขใหเหมาะสมกอนที่จะนําไปใชในขั้นทดลองกลุมเล็กตอไป

11.2 ขั้นทดลองกลุมเล็ก (Small group testing) ทดสอบกับนักศึกษาจํานวน 10 คน

ที่เรียนรายวิชาการอานภาษาอังกฤษสําหรับชางอุตสาหกรรม (2000–1223) ในระดับชั้น ปวช. 3

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือพระนครศรีอยุธยา ที่ไมใชนักศึกษากลุมตัวอยาง

และมผีลการเรียนในระดับปานกลางโดยดูจากผลการเรียนในภาคเรียนทีผ่านทําแบบทดสอบกอนเรียน

เพื่อดูความสามารถกอนเรียน จากน้ันใหทําแบบฝกการอานพรอมกันจนครบ 8 บทตามกําหนด

นําคะแนนที่ไดจากการทําแบบฝกหัดและแบบทดสอบมาคํานวณหาประสิทธิภาพของแบบฝก

ตามเกณฑ 75/75 ไปปรับปรุงเพื่อนําไปทดลองขั้นตอไปซึ่งปรากฏผลวาไดคาประสิทธิภาพของ

แบบฝกในขั้นทดลองรายบุคคลคร้ังที่ 2 ดังตารางที่ 5 จากน้ันนําสื่อการสอนไปแกไขกอนที่จะนํา

ไปใชในขั้นทดลองกลุมตัวอยาง ทาํการปรับปรุงแกไขสาํหรับบทที่ไดคะแนนนอยกวาเกณฑที่ต้ังไว

โดยการปรับปรุงกิจกรรมในแบบฝกในขั้นตอนตางๆ โดยเฉพาะกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนเดาคําศัพท

ในบทอานไดงายขึ้น จากน้ันนําไปใหอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยชาวตางประเทศ  จํานวน 3 ทาน

ตรวจแกไข เพื่อปรับปรุงความยากงายใหเหมาะสมกับระดับของผูเรียน

11.3 นําแบบฝกการอานที่ผานการทดลองนักเรียนเปนคู และการทดลองกลุมเล็ก

ไปใชกับกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักศึกษาสาขางานยานยนต ที่เรียนรายวิชาการอานภาษาอังกฤษ

สาํหรับชางอุตสาหกรรม (2000–1223) ในระดับชั้น ปวช. 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การตอเรือพระนครศรีอยุธยา จํานวน 26 คน ในการทดลองภาคสนามซึ่งเปนการวิจัยเชิงทดลอง 

(Pre–experimental research) แบบ One group–pretest–posttest design (บาํรุง โตรัตน 2534 : 29–31)

ซึ่งมรูีปแบบดังน้ี

สอบกอน ทดลอง สอบหลัง

T1 X T 2

T1 แทน การสอบกอนการใชแบบฝกการอาน

X แทน การใชแบบฝกการอาน

T 2 แทน การสอบหลังการใชแบบฝกการอาน
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ขั้นตอนการทดลองภาคสนาม (Field Trail) มีดังตอไปน้ี

1. ขั้นทดสอบกอนเรียน (Pretest) ใหกลุมตัวอยางจํานวน 26 คน ทําแบบทดสอบวัด

ความสามารถทางภาษาของผูเรียนกอนเรียน (Pretest) ซึง่ผูวิจัยสรางขึน้ กอนทดลองใชแบบฝกการอาน

เพื่อเปนการวัดความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางกอนการใชแบบฝกที่ผูวิจัย

สรางขึ้น โดยขอสอบมีลักษณะ แบบเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ 40 คะแนน ใชเวลา 60

นาที โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอบเอง

2. ขั้นดําเนินการสอน (Teaching experiment) ใหกลุมตัวอยางทาํแบบฝกการอานที่ผูวิจัย

สรางขึ้น จํานวน 8 บท เปนเวลา 8 สปัดาหๆ  2 คาบ โดยใชวิธกีารสอนแบงเปน 3 ขัน้ตอน คือ ขั้นกอน

การอาน (Pre–reading) ผูวิจัยแจกแบบฝกบทที่จะทําใหผูเรียนแลวแจงจุดประสงคใหผูเรียนทราบ

จากน้ันใหผุเรียนทํากิจกรรมตามแบบฝก ในขั้นแรกจะใหผูเรียนเรียนรูคําศัพทที่จะอานกอนโดยใช

วิธีจับคูคําศัพท (Matching) หรือวิธีการระดมสมอง (Brainstorming) ขั้นขณะอาน(While–reading)

ใหผูเรียนอานขอมูลจากเน้ือเร่ืองที่นํามาจากอินเตอรเน็ตโดยไมไดดัดแปลง แลวทํากิจกรรมตางๆ

เชนการถายโอนขอมูลลงในตาราง (Information transfer) การถาม–ตอบ (Asking and answering

question) แผนภูมิความหมาย (Semantic mapping) และขั้นหลังการอาน (Post–reading) ใหนักเรียน

ทําภาระงานหรือกิจกรรมตางๆ ตามเปาหมายของแตละจุดประสงคแลวเฉลยคําตอบใหผูเรียนทราบ

จากน้ันใหผูเ รียนทําแบบทดสอบทายบทเรียน และทําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอแบบฝก

การอานหลังทําแบบฝกแตละบท

3. ขั้นทดสอบหลังเรียน (Posttest) ใหกลุมตัวอยางจํานวน 26 คนทีไ่ดทาํการสุมไวขั้นตน

และไดทําแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอานกอนเรียน (Pretest) แลวมาศึกษาบทอานใน

แบบฝกการอานที่ผูวิจัยสรางขึ้น จนครบ 8 บท แลวทําแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอาน

ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซึ่งเปนชดุเดียวกับแบบทดสอบกอนเรียน (Pretest) มีลักษณะแบบเลือกตอบ มี 4

ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ ใชเวลาในการทดสอบ 60 นาที โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอบเอง

การสรางแบบวดัความสามารถทางการอานภาษาองักฤษเทคนิค ลกัษณะของแบบทดสอบ

เปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 1 ฉบับ มีจํานวน 40 ขอ 40 คะแนน ใชเวลา 60 นาที โดย

ดําเนินการสรางตามขั้นตอนดังน้ี

1. ศกึษาแนวการสรางแบบทดสอบจากหนังสอืเทคนิคการสรางขอสอบของ อัจฉรา วงศโสธร

(2529) และหลักการออกแบบบทเรียนภาษาอังกฤษและแบบทดสอบของ เสงี่ยม โตรัตน (2538)

และ A Taxonomy Evaluation Reading Comprehension in EFL ของ เชอรรีล (Cheryl 1997)

2. สรางตารางกาํหนดเนือ้หาแบบทดสอบ (Table of Test Specification) (ดูภาคผนวก ง)

โดยประมวลเน้ือหาสาระใหตรงตามจุดประสงคที่กําหนดไวในตารางโครงการสอนทั้ง 8 บท และ

นําตารางดังกลาวไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยผูเชี่ยวชาญทางการสอนภาษาอังกฤษ 
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และอาจารยผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา แลวนําขอเสนอแนะตางๆ 

มาปรับปรุงแกไขตารางกําหนดเน้ือหาขอสอบใหเหมาะสม

3. สรางแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอาน จากตารางกําหนดเน้ือหาขอสอบ

เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 60 ขอ คะแนนเต็ม 60 คะแนน ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0

คะแนน

4. นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญทาง

การสอนภาษาอังกฤษเทคนิค ตรวจสอบความตรงเทีย่งตรงตามเน้ือหาของขอสอบแตละขอปรับปรุง

แกไขความถูกตองของภาษา

5. นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศตรวจสอบ

ความถูกตองของภาษา

6. นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองคร้ังที่ 1 (Pilot study) ไปทดลองกับ

นักศึกษา 10 คน ที่เ รียนรายวิชาภาษาอังกฤษชางอุตสาหกรรม (2000–1223) ในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 สาขางานยานยนต วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือ

พระนครศรีอยุธยา ที่ไมใชกลุมตัวอยาง โดยใชเวลาในการทดสอบ 60 นาที  แลวนํากระดาษคําตอบ

มาตรวจใหคะแนน ขอที่ตอบถูกให 1 คะแนน ขอที่ตอบผิดให 0 คะแนน จากน้ันนํามาวิเคราะห

เชิงเน้ือหาเพื่อปรับปรุงแกไข

7. นําแบบทดสอบที่ทําการปรับปรุงแกไข คร้ังที่ 2 (Try out) ไปทดลองใชกับนักเรียน

ที่มีลักษณะและสภาพแวดลอมคลายคลึงกับกลุมตัวอยางและเปนนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 3 วิทยาลัยการอาชีพเสนา และวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือ

พระนครศรีอยุธยา ที่ไมใชกลุมตัวอยาง รวมทั้งสิ้น 60 คน

8. ตรวจคําตอบใหคะแนนและนําคะแนนมาวิเคราะหเพื่อหาคาความยากงาย คาอํานาจ

จําแนกโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรม B–index เพื่อใชทําการคัดเลือกขอสอบจํานวน40 ขอ จาก 60

ขอ เพื่อนํามาใชกับกลุมตัวอยางจํานวน 26 คน โดยมีคาความยากงายระหวาง 0.20–0.73 คาอํานาจ

จําแนกต้ังแต 0.20 ขึ้นไป (อัจฉรา วงศโสธร 2529 : 312) และหาคาความเชือ่มัน่แบบทดสอบทั้งฉบับ

โดยใชสูตร KR– 20 ของคูเดอร ริชารดสัน (Kuder Richardson) (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ 

2528 : 169) ไดคาความเชื่อมั่น 0.84

การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นตอแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเทคนิคสาํหรับนัก

ศึกษาสาขางานยานยนต แบบสอบถามความคิดเห็นตอแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับ

นักศึกษาสาขางานยานยนต ผูวิจัยสรางขึ้นตามแนวคดิของ ลเิคอรท (Likert, quoted in Best 1986 : 182)
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มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ซึ่งแบงเปน 4 ดาน จํานวน 15 ขอ มี ขั้นตอน

การสรางและพัฒนาดังน้ี

1. ศกึษาวิธกีารสรางแบบทดสอบวัดความคดิเห็นตามวิธขีองลิเคอรท (Likert, quoted in

Best 1982 : 182) เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดกรอบความคิดและสรางแบบสอบถาม

2. สรางขอความที่แสดงลักษณะของความคิดเห็น ตอกิจกรรมการอานและแบบฝก

การอานโดยใหเลือก 5 ระดับ ดังน้ี

เห็นดวยอยางยิ่ง ใหคาระดับเทากับ 5

เห็นดวย ใหคาระดับเทากับ 4

ไมแนใจ ใหคาระดับเทากับ 3

ไมเห็นดวย ใหคาระดับเทากับ 2

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ใหคาระดับเทากับ 1

3. นําขอความที่สรางขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิดานการสรางแบบทดสอบวัดความคิดเห็น

พิจารณา เพื่อตรวจสอบความสมบูรณของโครงสรางคําถาม

4. นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผานการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับนักศึกษา

ที่ทดลองใชแบบฝกการอานในการทดลองนักเรียนเปนคู และการทดลองกลุมเล็ก โดยใหนักศึกษา

ทําแบบสอบถามหลงัการทาํแบบฝกแตละบท แลวนําขอมลูทีไ่ดมาวิเคราะหหาความเชือ่มั่นโดยใชสูตร

สมัประสิทธิของอัลฟา (α–Coefficient) ของ ครอนบาค   (Cronbach 1974 : 161) ไดคาความเชื่อมั่น 

0.95

5. นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ไดหาคาความเชื่อมั่นและปรับปรุงแกไขแลวไปใช

กับกลุมตัวอยางในขั้นทดลองภาคสนาม (ดูภาคผนวก จ)

ตารางที่ 4 ผลคะแนนจากการทําแบบทดสอบรายบท จํานวน 8 บท และแบบทดสอบหลังเรียน

ในขั้นทดลองนักเรียนเปนคู

คะแนนแบบทดสอบรายบท

1 2 3 4 5 6 7 8
รวม รอยละ

คะแนนสอบ

หลังเรียน
รอยละ

นกัเรยีน

10 10 10 10 10 10 10 10 80 100.00 40 100.00

1. 8 8 6 6 9 7 9 9 62 77.50 32 80.00

2. 7 7 8 7 7 8 8 7 59 73.75 30 75.00

รอยละ 75.00 75.00 70.00 65.00 80.00 75.00 85.00 80.00 121 75.62 62 77.50
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จากตารางที่ 4 พบวาในการทดลองขั้นคูน้ันนักเรียนทําคะแนนรวมจากแบบทดสอบ

รายบททั้ง 8 บท ไดคะแนน 121 จากคะแนนเต็ม 160 คะแนน คิดเปนรอยละ 75.62 และทําคะแนน

แบบทดสอบหลังเรียนได คะแนนรวม 62 คะแนน จากคะแนนเต็ม 80 คะแนน คิดเปนรอยละ 77.50

สรุปผลของประสิทธิภาพแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเทคนิคในขั้นคูเทากับ 75.62/77.50

ตารางที่ 5 ผลคะแนนจากการทําแบบทดสอบรายบท จํานวน 8 บท และแบบทดสอบหลังเรียนใน 

ขั้นทดลองกลุมเล็ก

คะแนนแบบทดสอบรายบท

1 2 3 4 5 6 7 8
รวม รอยละ

คะแนนสอบ

หลังเรียน
รอยละ

นกัเรยีน

10 10 10 10 10 10 10 10 80 100.00 40 100.00

1. 8 9 10 10 9 8 6 5 65 81.25 34 85.00

2. 10 10 6 9 8 8 10 7 68 85.00 37 92.50

3. 6 9 8 7 7 5 9 6 57 71..25 26 65.00

4. 7 7 9 5 8 6 8 7 57 71..25 29 72.50

5. 7 8 6 7 7 7 9 5 56 70.00 27 67.50

6. 7 7 8 9 7 6 8 9 61 76.25 30 75.00

7. 6 7 7 6 10 8 7 7 58 72.50 35 87.50

8. 6 9 8 7 7 6 9 7 59 73.75 29 72.50

9. 7 10 7 8 6 9 10 5 62 77.50 31 77.50

10. 6 8 7 7 6 7 7 10 58 72.50 26 65.00

รอยละ 70.00 84.00 76.00 75.00 75.00 70.00 83.00 68.00 601 75.12 304 76.00

จากตารางที่ 5 พบวาในขัน้ทดลองกลุมเลก็ซึง่ทดลองกบันักเรียน จํานวน 10 คน นักเรียน

ทําคะแนนจากแบบทดสอบรายบทไดคะแนนรวม 601 คะแนน จากคะแนนเต็ม 800 คะแนนคิดเปน

รอยละ 75.12 และทาํคะแนนสอบหลงัเรียนไดคะแนนรวม 304 จากคะแนนเต็ม 400 คะแนน คิดเปน

รอยละ 76.00 ดังน้ันประสทิธภิาพของแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเทคนิคในขั้นกลุมเล็กมีคาเทากับ 

75.12/76.00 นอกจากน้ันผลจากคะแนนสรุปรายบทปรากฏวาบทอานในแบบฝกการอานที่มีคา

คะแนนรอยละสูงสุด คือ บทที่ 2 First aid ไดคะแนน รอยละ 84.00 บทที่ 7 Mechanical problem

ไดคะแนนรอยละ 83.00 บทที่ 3 Warning signs ไดคะแนนรอยละ 76.00 ตามลําดับ สําหรับบทที่ได

คะแนนตํ่าสุด คือบทที่ 8 Maintenance schedule ไดคะแนนรอยละ  68.00 บทที่6 Installation และ

บทที่ 1 How to describe the object ไดคะแนนรอยละ 70.00 เทากัน
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การเก็บรวบรวมขอมูล

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวมขอมูลดังตอไปน้ี

1. ทําหนังสือจากมหาวิทยาลัยศิลปากรไปถึงผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อุตสาหกรรมการตอเรือพระนครศรีอยธุยาเพือ่ขออนุญาตในการดําเนินการวิจัยกับนักศึกษาระดับชั้น 

ประกาศนียบตัรวิชาชพี ชัน้ปที ่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือพระนครศรีอยุธยา

ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549

2. ผูวิจัยดําเนินการทดลองดวยตนเองโดยมีขั้นตอนดังน้ี

2.1 ใหกลุมตัวอยาง จํานวน 26 คน ที่กําลังศึกษาอยูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นปที่ 3 สาขางานยานยนต วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือพระนครศรีอยุธยา ใน

ภาคเรียนที ่ 1 ปการศกึษา 2549 ทาํแบบทดสอบวัดความสามารถการอานภาษาอังกฤษเทคนิคกอนเรียน 

(Pretest) ตรวจผลแลว บันทึกคะแนนไว

2.2 ดําเนินการสอนนักศึกษากลุมตัวอยาง โดยใชแบบฝกการอานจํานวน 8 บท เปน

เวลา 8 สปัดาหๆ  ละ 2 คาบ แลวทาํแบบสอบถามวัดความคดิเห็นตอแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเทคนิค

ที่ผูวิจัยสรางขึ้น รวม 8 บท

2.3 หลังทําการสอนจนครบ 8 บท แลวใหนักศึกษากลุมตัวอยางทําแบบทดสอบ

วัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเทคนิคหลังเรียน (Posttest) ซึ่งเปนขอสอบชุดเดียวกับ

การสอบกอนการทําแบบฝก (Pretest) ตรวจคะแนนแลวนําผลที่ไดไปคํานวณหาประสิทธิภาพของ

แบบฝกการอาน เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษอังกฤษเทคนิคของนักศึกษากอนและ

หลังการใชแบบฝกการอาน

การวิเคราะหขอมูล

ในการวิเคราะหขอมูล  ไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดังน้ี

1. วิเคราะหขอมูลจากคะแนนเฉลี่ยในการทําแบบฝกหัด และคะแนนจาการทําแบบ

ทดสอบวัดผลความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเทคนิคหลังการเรียนเพื่อหาประสิทธิภาพของ

แบบฝก ตามเกณฑ 75/75 โดยใชสูตร E1/E2

E1 =
 

100x
A

x N/i

E1 หมายถึง ประสิทธิภาพของแบบฝกการอาน

Xi หมายถึง คะแนนรวมของแบบทดสอบรายบททุกบทของผูเรียนคนที่ i
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A หมายถึง คะแนนเต็มของแบบทดสอบรายบททุกบทรวมกัน

N หมายถึง จํานวนผูเรียน

E2 =
 

100x
B

N/iF

E2 หมายถงึ ประสทิธภิาพของผลสอบวัดความสามารถทางการอานแบบฝกของผูเรียน

F¡ หมายถึง คะแนนสอบหลังการเรียนของผูเรียนคนที่ ¡

B หมายถึง คะแนนเต็มของการสอบหลังการเรียน

N หมายถึง จํานวนผูเรียน

2. เปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเทคนิคของกลุมตัวอยางกอนและ

หลังการใชสื่อการสอนโดยใช  t–test แบบจับคู ดวยโปรแกรม SPSS for Window Version 10.0

3. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น ซึ่งมีลักษณะเปนมาตรฐาน

สวนประมาณคา โดยนําคาระดับความคดิเห็นของนักศกึษามาหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

แลวนําไปแปลความหมายคาระดับตามเกณฑทีป่รับปรุงมาจากเกณฑของเบสท (Best 1986 : 181–182)

โดยเรียงลําดับความคิดเห็นที่ดีตอแบบฝกจากนอยไปหามาก ดังน้ี

1.00  x  1.50 หมายถงึ นักศกึษามคีวามคดิเห็นตอกิจกรรมและแบบฝกโดยเฉลี่ย

อยูในระดับไมดีอยางมาก

1.50  x  2.50 หมายถงึนักศกึษามคีวามคดิเห็นตอกิจกรรมและแบบฝกโดยเฉลี่ย

อยูในระดับไมดี

2.50  x  3.50 หมายถงึนักศกึษามคีวามคิดเห็นตอกิจกรรมและแบบฝกโดยเฉลี่ย

อยูในระดับปานกลาง

3.50  x  4.50 หมายถงึนักศกึษามคีวามคิดเห็นตอกิจกรรมและแบบฝกโดยเฉลี่ย

อยูในระดับสงู

4.50  x  5.00 หมายถงึนักศกึษามคีวามคดิเห็นตอกจิกรรมและแบบฝกโดยเฉลี่ย

อยูในระดับสงูมาก
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บทท่ี 4

ผลการวิเคราะหขอมูล

การวิจัยเร่ือง การพัฒนาแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขางานยานยนต วิทยาลยัเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือ

พระนครศรีอยุธยา ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิจัยเปน3 ตอนดังตอไปน้ี

ตอนที่ 1 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝกการอาน

ภาษาอังกฤษเทคนิค ตามเกณฑ 75/75 (ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ 2530 : 136–137) จากการทดลอง

ของกลุมตัวอยาง จํานวน 26 คน

ตอนที่ 2 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอาน

ภาษาอังกฤษเทคนิคของนักศึกษากลุมตัวอยางกอนและหลังการทดลองใชแบบฝกการอาน

ภาษาอังกฤษเทคนิค

ตอนที่ 3 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลคะแนนความคิดเห็นจากแบบสอบถาม

ความคิดเห็นของนักศึกษากลุมตัวอยางที่มีตอกิจกรรมการอานและแบบฝกการอานภาษาอังกฤษ

เทคนิคทั้ง 8 บท

ผลการวิเคราะหขอมูล

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝกการอานภาษาองักฤษ

เทคนิคสําหรับนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชัน้ปท่ี 3 สาขางานยานยนต ผูวิจัยไดดําเนินการ

ตามขั้นตอน ดังน้ี

1.1 ใหกลุมตัวอยางทั้ง 26 คน ทําแบบทดสอบรายบทในแบบฝกกาภาษาอังกฤษ

เทคนิคทั้ง 8 บท หลังจากทําแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเทคนิคแตละบท จากน้ันจึงวิเคราะห

คะแนนเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคารอยละ (%) ของคะแนนและจัดลําดับ

คะแนนเฉลี่ยของแบบฝกแตละบท ผลการวิเคราะห แสดงในตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 คะแนนเฉลี่ย ( X ) สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) รอยละ (%) และลาํดับของคะแนนเฉลี่ย

จากการทําแบบทดสอบรายบทในแบบฝกแตละบท

บทที่ หัวขอ คะแนนเต็ม X ( S.D.) รอยละ ลําดับที่

1 How to describe objects 10 7.15 1.43 71.54 6

2 First aids 10 8.31 1.44 83.08 2

3 Warning signs 10 6.88 1.28 68.85 8

4 General hand tools 10 7.58 1.39 75.77 3

5 Car specification 10 7.08 1.85 70.77 7

6 Installation 10 7.35 1.39 75.00 4

7 Mechanical problems 10 8.62 1.30 86.15 1

8 Maintenance schedule 10 7.35 1.52 73.46 5

จากตารางที ่ 6 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางสามารถทาํคะแนนแบบทดสอบรายบท

ในแบบฝกการอานทั้ง 8 บท สูงกวารอยละ 80 คือบทที่ 7 (Mechanical problems) และบทที่ 2 (First

aids) และแบบทดสอบรายบทที่นักศึกษาทําคะแนนเฉลี่ยรอยละไดสูงสุด 3 บทแรก ไดแก บทที่ 7

(Mechanical problems) ไดคะแนนรอยละ 86.15 บทที่ 2 (First aids) ไดคะแนนรอยละ 83.08 และ

บทที่ 4 (General hand tools) ไดคะแนนรอยละ 75.77 สวนแบบทดสอบรายบทที่นักศึกษาทํา

คะแนนเฉลี่ยรอยละไดตํ่าสุด 3 บทสุดทาย ไดแก บทที่ 3 (Warning signs) ไดคะแนนรอยละ 68.85

บทที่ 5 (Car specification) ไดคะแนนรอยละ 70.77 และบทที่ 1 (How to describe objects) ได

คะแนนรอยละ 71.54

1.2 วิเคราะหประสิทธิภาพของแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเทคนิค โดยหาคารอยละ

ของคะแนนจากการทําแบบทดสอบรายบทในแบบฝกทั้ง 8 บท และคารอยละของคะแนนจากการ

ทําแบบทดสอบหลังเรียน ของกลุมตัวอยางทั้ง 26 คน ผลการวิเคราะหแสดงในตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 คารอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบรายบท จํานวน 8 บท และคารอยละของ

คะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนของกลุมตัวอยาง จํานวน 26 คน

คะแนนแบบทดสอบรายบท

1 2 3 4 5 6 7 8
รวม รอยละ

คะแนน

หลังเรียน
รอยละ

นกัเรยีน

10 10 10 10 10 10 10 10 80 100.00 40 100.00

1 6 8 7 9 5 8 9 9 61 76.25 29 72.50

2 6 6 7 10 9 10 7 9 64 80.00 30 75.00

3 6 8 9 7 4 8 8 8 58 72.50 28 70.00

4 5 10 4 6 6 7 9 10 57 71.25 31 77.50

5 6 8 8 7 9 8 9 10 65 81.25 34 85.00

6 6 10 8 9 6 8 9 9 65 81.25 35 87.50

7 6 10 7 8 6 8 10 7 62 77.50 32 80.00

8 5 10 6 10 9 5 9 8 62 77.50 28 70.00

9 6 8 6 5 6 6 8 9 54 67.50 26 65.00

10 7 8 7 7 5 8 10 8 60 75.00 32 80.00

11 7 9 4 9 10 8 7 5 59 73.75 31 77.50

12 10 10 5 6 7 8 9 7 62 77.50 33 82.50

13 6 9 7 6 7 9 6 5 55 68.75 29 72.50

14 8 10 7 9 10 8 10 8 70 87.50 35 87.50

15 10 10 8 9 10 7 10 5 69 86.25 35 87.50

16 7 6 6 6 7 7 7 8 54 67.50 29 72.50

17 8 6 6 7 6 9 7 7 56 70.00 24 60.00

18 8 8 9 6 6 5 9 7 58 72.50 32 80.00

19 9 9 8 7 9 7 10 5 64 80.00 30 75.00

20 9 9 7 7 7 6 10 6 61 76.25 28 70.00

21 9 8 6 7 7 7 8 8 60 75.00 32 80.00

22 7 9 7 8 5 10 10 8 64 80.00 33 82.50

23 8 8 7 7 5 6 10 6 57 71.25 28 70.00

24 8 7 8 7 9 9 9 6 63 78.75 35 87.50

25 7 6 8 9 9 5 8 6 58 72.50 27 67.50

26 6 6 7 9 5 7 6 8 54 67.50 28 70.00

รอยละ 71.54 83.08 68.85 75.77 70.77 75.00 86.15 73.46 1,572 75.58 794 76.35

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



76

จากตารางที่ 7 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางทาํคะแนนจากแบบทดสอบรายบทไดคะแนน

รวม 1,572 คะแนน จากคะแนนเต็ม 2,080 คดิเปนรอยละ 75.58 และทาํคะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน

คิดเปนรอยละ 76.35 ดังน้ัน ประสิทธิภาพแบบฝกการอานในขั้นทดลองภาคสนามมีคาเทากับ

75.58/76.35 ถือวามีประสทิธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1

ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเทคนิคกอนและหลัง

การทดลองของกลุมตัวอยางจํานวน 26 คน ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดความสามารถ

ทางการอานภาษาอังกฤษเทคนิคกอนและหลังการทดลอง ซึ่งเปนแบบทดสอบชุดเดียวกัน และมี

คะแนน 40 คะแนน จากน้ันจึงหาคาผลตางของคะแนน (D) จากการทดสอบกอนและหลังการใช

แบบฝกการอานภาษาอังกฤษเทคนิคและนําคะแนนที่ไดจากการทดสอบทั้งสองคร้ังมาเปรียบเทียบ

ความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษเทคนิคของกลุมตัวอยาง ผลการวิเคราะหแสดงในตารางที่ 8

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ( X ) สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และคะแนนผลตางเฉลีย่ (D)

และคาทดสอบของกลุมตัวอยาง จํานวน 26 คน

การทดสอบ คะแนนเต็ม X S.D. D
S.D.

(D)
t df Sig.

กอนเรียน

หลังเรียน

40

40

17.23

30.54

2.35

3.02

13.31 2.00 34.01* 25 0.000

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 8 แสดงใหเห็นวา คะแนนเฉลีย่ความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษเทคนิค

ของกลุมตัวอยางหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย

คาเฉลี่ยของคะแนนหลังการทดลองใชแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเทคนิคเทากับ 30.54 คะแนน

สงูกวาคาเฉลี่ยของคะแนนกอนการทดลองใชแบบฝกการอานที่มีคาเทากับ 17.23 คะแนน และ

คะแนนผลตางเฉลี่ยของคะแนนกอนการทดลองใชแบบฝกการอานและหลังการใชแบบฝกเทากับ 

13.31 คะแนน ดังน้ันแสดงวาความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษเทคนิคของกลุมตัวอยางหลังจาก

ไดรับการฝกการอาน สงูกวากอนการฝกอานอยางมนัียสาํคญัทางสถติิทีร่ะดับ 0.05 (sig. = 0.000<0.05)

ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานขอที่ 2
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ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาความคดิเห็นจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอ

แบบฝกการอานภาษาองักฤษเทคนิค ผูวิจัยไดใหกลุมตัวอยางทั้ง 26 คน ทาํแบบสอบถามความคดิเห็น

ทีม่ตีอแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเทคนิคในดานรูปแบบ ดานเน้ือหา ดานกจิกรรม ดานคณุประโยชน

จํานวน 15 ขอ หลังการทําแบบฝก รวมทั้งสิ้น 8 คร้ัง จากน้ันนําคาระดับทีไ่ดมาหาคาเฉลี่ย  ( X ) และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําไปแปลความหมายคาระดับตามเกณฑที่กําหนดไว ผลการ

วิเคราะหแสดงในตารางที่ 9

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที่ 9 คาระดับเฉลี่ย X และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอแบบฝกการอานจากการศึกษารายขอ จํานวน 8 บท

บทที่
ขอความ คาสถิติ

1 2 3 4 5 6 7 8
รวม อันดบั

X 4.19 4.50 4.73 4.38 4.50 4.46 4.54 4.62 4.49 1
ดานรูปแบบ

ขอ 1. ขนาดอักษรอานงายและชัดเจน
S.D. 0.49 0.51 0.45 0.50 0.51 0.51 0.51 0.50 0.51

X 4.08 4.31 4.50 4.19 4.35 4.46 4.42 4.42 4.34 2ขอ 2. ภาพประกอบเหมาะสมกับเนื้อหา

S.D. 0.48 0.47 0.65 0.49 0.49 0.65 0.50 0.64 0.56

X 3.81 4.27 4.50 4.12 4.42 4.15 4.31 4.54 4.26 3ขอ 3. แบบฝกมีรูปแบบโดยรวมนาสนใจ

S.D. 0.69 0.53 0.76 0.65 0.50 0.78 0.62 0.58 0.68

X 4.03 4.36 4.58 4.23 4.42 4.36 4.42 4.53 4.37
รวมระดับเฉล่ียดานรูปแบบ

S.D. 0.40 0.35 0.46 0.37 0.40 0.35 0.41 0.42 0.42

X 4.27 4.46 4.08 4.58 4.35 4.19 4.77 4.58 4.41 1

ดานเนื้อหา

ขอที่ 4. เนื้อหาของบทอานตรงกับความตองการและประโยชนในการนํา

ความรูไปใชประกอบอาชีพ S.D. 0.45 0.51 0.56 0.50 0.75 0.49 0.43 0.58 0.57

X 4.15 4.58 3.73 4.23 3.92 4.00 4.62 4.62 4.23 2ขอที่ 5. ความยากงายของเนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับช้ัน

S.D. 0.54 0.58 0.60 0.71 0.84 0.28 0.57 0.57 0.68

X 4.23 4.54 3.69 4.15 3.88 3.88 4.69 4.42 4.19 3ขอที่ 6. ความยาวของเนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลาเรียน

S.D. 0.51 0.51 0.55 0.61 0.77 0.52 0.47 0.70 0.67

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที่ 9 (ตอ)

บทที่
ขอความ คาสถิติ

1 2 3 4 5 6 7 8
รวม อันดบั

X 4.12 4.15 3.69 4.35 4.12 3.96 4.50 4.65 4.19 3ขอที่ 7. ช่ือเรื่องและเนื้อหานาสนใจ

S.D. 0.52 0.46 0.47 0.63 0.71 0.60 0.51 0.56 0.62

X 4.19 4.43 3.80 4.33 4.07 4.01 4.64 4.57 4.25
รวมระดับเฉล่ียดานเนื้อหา

S.D. 0.42 0.32 0.41 0.56 0.67 0.34 0.39 0.47 0.53

X 4.00 4.65 3.92 4.12 4.08 3.92 4.69 4.42 4.23 3

ดานกิจกรรม

ขอที่ 8. กิจกรรมขั้นกอนอาน นาสนใจ และชวยใหเขาใจเรื่องได

S.D. 0.80 0.69 0.74 0.59 0.74 0.39 0.47 0.64 0.70

X 4.15 4.73 3.88 4.27 4.08 3.85 4.69 4.46 4.26 2ขอที่ 9. กิจกรรมขั้นการอาน ชวยพัฒนาทักษะการอานไดดี

S.D. 0.61 0.45 0.59 0.45 0.63 0.54 0.55 0.51 0.62

X 4.31 4.77 3.81 4.27 4.19 3.81 4.69 4.35 4.27 1ขอที่ 10. กิจกรรมขั้นทบทวน มีปริมาณที่เหมาะสมชวยพัฒนาทักษะการ

อานและยังเช่ือมโยงกับทักษะอ่ืนไดดี S.D. 0.47 0.43 0.57 0.60 0.75 0.57 0.47 0.63 0.65

X 4.27 4.46 3.69 4.31 4.04 3.81 4.69 4.27 4.19 4ขอที่ 11. กิจกรรมทุกขั้นตอนมีความสอดคลองกันดี

S.D. 0.45 0.51 0.68 0.62 0.82 0.40 0.47 0.60 0.65

X 4.15 4.73 3.65 4.15 4.08 3.96 4.62 4.15 4.19 4ขอที่ 12. กิจกรรมมีปริมาณมากพอที่จะชวยใหเกิดการพัฒนาทักษะได

S.D. 0.46 0.45 0.56 0.54 0.80 0.45 0.57 0.54 0.64

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที่ 9 (ตอ)

บทที่
ขอความ คาสถิติ

1 2 3 4 5 6 7 8
รวม อันดบั

X 4.18 4.67 3.79 4.22 4.09 3.87 4.68 4.33 4.23
รวมระดับเฉล่ียดานกิจกรรม

S.D. 0.49 0.35 0.48 0.46 0.66 0.31 0.42 0.42 0.55

X 4.19 4.69 3.88 4.35 4.08 3.96 4.77 4.31 4.28 1

ดานคุณประโยชน

ขอที่ 13. แบบฝกชวยเพ่ิมความสามารถในการอานของผูเรียน

S.D. 0.49 0.55 0.52 0.56 0.69 0.45 0.43 0.55 0.61

X 4.12 4.19 3.92 4.19 4.08 3.92 4.62 4.19 4.15 3ขอที่ 14. แบบฝกแตละบทมีประโยชนในการศึกษาคนควาและชวยสราง

แรงจูงใจในการอานของนักเรียน S.D. 0.59 0.49 0.56 0.63 0.74 0.48 0.50 0.57 0.60

X 4.08 4.73 4.04 4.19 4.15 3.77 4.65 4.19 4.23 2ขอที่ 15. แบบทดสอบหลังการเรียนชวยใหสามารถประเมินผูเรียนไดดี

S.D. 0.69 0.45 0.53 0.57 0.67 0.59 0.49 0.57 0.64

X 4.13 4.54 3.95 4.24 4.10 3.88 4.68 4.23 4.22
รวมระดับเฉล่ียดานคุณประโยชน

S.D. 0.53 0.41 0.43 0.54 0.61 0.39 0.39 0.50 0.54

X 4.14 4.52 * 3.98 4.26 4.15 4.01 **4.62 4.41 ***4.26
รวมระดับเฉล่ียของแตละบท

S.D. 0.39 0.26 0.38 0.37 0.51 0.25 0.30 0.29 0.41

หมายเหตุ         ***แทนคาระดับเฉล่ียรวมของทุกบทเรียน             ** แทนคาระดับเฉล่ียสูงสุด               * แทนคาระดับเฉล่ียต่ําสุด
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จากตารางที่ 9 แสดงใหเห็นวา จากแบบสอบถามความคิดเห็นตอกิจกรรมและแบบฝก

การอานภาษาอังกฤษเทคนิค สรุปไดวานักศกึษามคีวามคิดเห็นตอแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเทคนิค

อยูในระดับสูง โดยมีคาเฉลี่ยรวม ( X = 4.26, S.D. = 0.41) และบทที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ บทที่ 7

Mechanical problem ( X = 4.62, S.D. = 0.03) บททีค่าเฉลีย่ตํ่าสดุทีไ่ดแกบทที่ 3 Warning sign ( X =

3.98, S.D. = 0.38) และจากการศกึษาแบบความคดิเห็นนักเรียนตอแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเทคนิค

ในดานรูปแบบ ดานเน้ือหา ดานกิจกรรม ดานคุณประโยชน สรุปไดดังน้ี

1. ดานรูปแบบปรากฏวานักศึกษามคีวามคิดเห็นตอรูปแบบโดยภาพรวมอยูในระดับสูง 

( X = 4.37, S.D. = 0.42) แตละขอไดคาเฉลี่ย เรียงลําดับดังน้ี ขอที่ 1 ขนาดอักษรอานงายและชัดเจน

( X =4.49, S.D. = 0.51) ขอที่ 2. ภาพประกอบเหมาะสมกับเน้ือหา ( X = 4.34, S.D. = 0.56) ขอที่ 3

แบบฝกมีรูปแบบโดยรวมนาสนใจ ( X = 4.26, S.D. = 0.68)

2. ดานเน้ือหา ปรากฏวานักศึกษามีความคิดเห็นตอเน้ือหาโดยภาพรวมอยูในระดับสูง

( X = 4.25, S.D. = 0.53) แตละขอไดคาเฉลี่ยเรียงลําดับดังน้ี ขอที่ 4 เน้ือหาของบทอานตรงกับ

ความตองการและประโยชนในการนําความรูไปใชประกอบอาชพีและปฏิบัติงาน( X = 4.41, S.D. =

0.57) ขอที่ 5 ความยากงายของเน้ือหามีความเหมาะสมกับระดับชั้น ( X = 4.23, S.D. = 0.68) ขอที่ 6

ความยาวของเน้ือหามคีวามเหมาะสมกบัเวลาเรียน ( X = 4.19, S.D. = 0.67) ขอที่ 7 ชื่อเร่ืองและเน้ือหา

นาสนใจ ( X = 4.19, S.D. = 0.62)

3. ดานกิจกรรม ปรากฏวานักศกึษามคีวามคดิเห็นตอกิจกรรมโดยภาพรวมอยูในระดับสูง

( X = 4.23, S.D. = 0.55) แตละขอไดคาเฉลี่ยเรียงลําดับดังน้ี ขอที่10 กิจกรรมขั้นทบทวนมีปริมาณที่

เหมาะสมชวยพัฒนาทักษะการอานและยงัเชื่อมโยงกบัทกัษะอ่ืนไดดี ( X = 4.27, S.D. = 0.65) ขอที่ 9

กิจกรรมขั้นการอาน ชวยพัฒนาทักษะการอานไดดี ( X = 4.26, S.D. = 0.62) ขอที่ 8 กิจกรรมขั้น

กอนอานนาสนใจ และชวยใหเขาใจเร่ืองได ( X = 4.23, S.D. = 0.70) ขอที่ 11 กิจกรรมทุกขั้นตอน

มีความสอดคลองกันดี ( X = 4.19, S.D. = 0.65) ขอที่ 12 กิจกรรมมีปริมาณมากพอที่จะชวยใหเกิด

การพัฒนาทักษะได ( X = 4.19, S.D. = 0.64)

4. ดานคุณประโยชนปรากฏวานักศึกษามีความคิดเห็นตอคุณประโยชนโดยภาพรวม

อยูในระดับสูง ( X = 4.22, S.D. = 0.54) แตละขอไดคาเฉลีย่เรียงลาํดับดังน้ี ขอที ่13 แบบฝกชวยเพิ่ม

ความสามารถในการอานของผูเรียน ( X = 4.28, S.D. = 0.61) ขอที่ 15 แบบทดสอบหลังการเรียน

ชวยใหสามารถประเมินผูเรียนไดดี ( X = 4.23, S.D. = 0.64) ขอที่ 14 แบบฝกแตละบทมีประโยชน

ในการศึกษาคนควาและชวยสรางแรงจูงใจในการอานของผูเรียน ( X = 4.15, S.D. = 0.60)

จากการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเทคนิค

สรุปไดวา นักศึกษามีความคิดเห็นตอแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเทคนิคทั้ง 8 บท โดยสวนใหญ

อยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.98–4.62 จึงเปนไปตามสมมุติฐานขอที่ 3
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บทท่ี 5

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ

การวิจัยเร่ือง การพัฒนาแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขางานยานยนต วิทยาลยัเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมการตอเรือ

พระนครศรีอยุธยา เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Pre-experimental research) มีวัตถุประสงคเพื่อสราง

และหาประสิทธิภาพของแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเทคนิคโดยเปรียบเทียบความสามารถทาง

การอานภาษาอังกฤษเทคนิคของนักศกึษากอนและหลงัการใชแบบฝกการอาน และศกึษาความคดิเห็น

ของนักศึกษาที่มีตอแบบฝกการอานที่ผูวิจัยสรางขึ้น กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือนักศึกษาระดับ

ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขางานยานยนต ทีเ่รียนรายวิชาภาษาอังกฤษชางอุตสาหกรรม

(200–1223) ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือ

พระนครศรีอยุธยา โดยการสุมอยางงาย  จํานวน 26 คน

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีมีดังตอไปน้ี

1. แบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชัน้ปที ่ 3 สาขางานยานยนต วิทยาลยัเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมการตอเรือพระนครศรีอยธุยา

จํานวน 8 บท ทีส่รางขึน้โดยอิงจุดประสงครายวิชา และคาํอธบิายรายวิชา ภาษาอังกฤษชางอุตสาหกรรม

(2000–1223) ซึ่งแบบฝกที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 75.62/77.50 ในขั้นทดลองนักเรียนเปนคู และมี

ประสิทธิภาพ 75.12/76.00 ในขั้นทดลองกลุมเล็ก

2. แบบทดสอบความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษเทคนิคของนักศึกษาระดับชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 ที่สรางขึ้นโดยอิงจุดประสงคการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษ

ชางอุตสาหกรรม (2000–1223) เปนการทดสอบชนิดเลอืกตอบ จํานวน 1 ฉบบั มขีอสอบจํานวน 40 ขอ

ซึ่งมคีาความยากงาย (p) ระหวาง 0.20–0.73 คาอํานาจจําแนก (D) ต้ังแต 0.20 ขึน้ไป หาคาความเชือ่มั่น

โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร ริชารดสัน (Kuder Richardson) มีคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ

ทั้งฉบับเทากับ 0.84

3. แบบสอบถามวัดความคิดเห็น ของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมและแบบฝกการอานใน

แตละบท โดยกําหนดตัวเลือก 5 ระดับ คือเห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย

อยางยิ่ง จํานวน 15 ขอ หาคาความเชื่อมั่นโดยใชสูตรสัมประสทิธแบบแอลฟา (α–Coefficient)

ของครอนบาค (Cronbach 1974 : 161) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็นทั้งฉบับ

เทากับ 0.95
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การดําเนินการทดลอง ผูวิจัยเปนผูดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยางดวยตนเองใน

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 ใชเวลาในการเรียนรวม 8 สปัดาหๆ ละ 2 คาบๆ ละ 50 นาท ีดังขั้นตอน

การดําเนินงานดังน้ี

1. ทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเทคนิคของนักศึกษากลุมตัวอยาง

กอนดําเนินการทดลอง โดยใชแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้นและหาคุณภาพแลว

2. ดําเนินการทดลอง ใหนักศกึษากลุมตัวอยางฝกทาํแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเทคนิค

ที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยผูวิจัยเปนผูแจกแบบฝกการอาน อธบิายขัน้ตอนการทาํ และเมือ่ทําจบในแตละบท

แลวใหนักศึกษาทําแบบทดสอบรายจุดประสงค จากน้ันใหนักศกึษาทาํแบบวัดความคิดเห็นเพื่อศึกษา

ความคิดเห็นที่นักศึกษามีตอกิจกรรมในแตละบท

3. ทดสอบวัดความสามารถในการอานของนักศกึษากลุมตัวอยางเมือ่เสร็จสิน้การทดลอง

แลวโดยใชแบบทดสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบกอนการทดลอง

4. นําผลการทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเทคนิค คะแนนทดสอบ

รายจุดประสงค และคาระดับของแบบวัดความคิดเห็นนักศึกษาที่มีตอกิจกรรม และแบบฝกการอาน

ภาษาอังกฤษเทคนิค มาวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมุติฐาน

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยหาประสิทธิภาพของแบบฝกการอานโดย

ใชเกณฑ 75/75 เปรียบเทียบความสามารถในการอานของนักศึกษากลุมตัวอยางจากการทดสอบ

กอนและหลังการทดลอง โดยใชสถิติ t-test แบบจับคู และวิเคราะหความคิดเห็นของนักศึกษาที่มี

ตอกิจกรรมและแบบฝกการอานจากแบบสอบถามวัดความคิดเห็นจากนัน้นํามาหาคาเฉลี่ย ( X ) และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

สรุปผลการวิจัย

1. ประสทิธภิาพของแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเทคนิคซึง่กาํหนดไวคอื 75/75 ปรากฏวา

แบบฝกการอานมีประสิทธิภาพเทากับ 75.58/76.35 ถือวาอยูในเกณฑดี

2. ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเทคนิคของนักศึกษาหลังจากไดรับการฝก

การอานที่ผูวิจัยสรางขึ้นสูงกวากอนไดรับการฝกการอานอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3. นักศึกษามีความคิดเห็นตอกิจกรรมและแบบฝกการอานอยูในระดับสูงทุกดานโดย

มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.98–4.62 และบทที่มีคาระดับเฉลี่ยสูงสุดคือบทที่ 7 Mechanical problems

บทที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสดุไดแก บทที่ 3 Warning signs

และจากการศึกษาแบบความคิดเห็นนักเรียนตอแบบฝกการอานในดานรูปแบบ เน้ือหา

จัดกิจกรรม คุณประโยชน และการประเมิน สรุปไดดังนี้
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1. ดานรูปแบบปรากฏวานักศึกษามคีวามคิดเห็นตอรูปแบบโดยภาพรวมอยูในระดับสูง 

( X = 4.37, S.D. = 0.42) แตละขอไดคาเฉลี่ย เรียงลําดับดังน้ี ขอที่ 1 ขนาดอักษรอานงายและชัดเจน

( X = 4.49, S.D. = 0.51) ขอที่ 2 ภาพประกอบเหมาะสมกับเน้ือหา ( X = 4.34, S.D. = 0.56) ขอที่ 3

แบบฝกมีรูปแบบโดยรวมนาสนใจ ( X = 4.26, S.D. = 0.68)

2. ดานเน้ือหา ปรากฏวานักศึกษามีความคิดเห็นตอเน้ือหาโดยภาพรวมอยูในระดับสูง

( X = 4.25, S.D. = 0.53) แตละขอไดคาเฉลี่ยเรียงลําดับดังน้ี ขอที่ 4 เน้ือหาของบทอานตรงกับ

ความตองการและประโยชนในการนําความรูไปใชประกอบอาชีพและปฏิบัติงาน ( X = 4.41, S.D. =

0.57) ขอที่ 5 ความยากงายของเน้ือหามีความเหมาะสมกับระดับชั้น ( X = 4.23, S.D. = 0.68) ขอที่ 6

ความยาวของเน้ือหามคีวามเหมาะสมกบัเวลาเรียน ( X = 4.19, S.D. = 0.67) ขอที ่7 ชือ่เร่ืองและเน้ือหา

นาสนใจ ( X = 4.19, S.D. = 0.62)

3. ดานกิจกรรม ปรากฏวานักศกึษามคีวามคดิเห็นตอกจิกรรมโดยภาพรวมอยูในระดับสูง

( X = 4.23, S.D. = 0.55) แตละขอไดคาเฉลี่ยเรียงลําดับดังน้ี ขอที่ 10 กิจกรรมขั้นทบทวนมีปริมาณ

ที่เหมาะสมชวยพัฒนาทักษะการอานและยังเชื่อมโยงกับทักษะอ่ืนไดดี ( X = 4.27, S.D. = 0.65)

ขอที่ 9 กิจกรรมขั้นการอาน ชวยพัฒนาทักษะการอานไดดี ( X = 4.26, S.D. = 0.62) ขอที่ 8 กจิกรรม

ขัน้กอนอานนาสนใจ และชวยใหเขาใจเร่ืองได ( X = 4.23, S.D. = 0.70) ขอที่ 11 กิจกรรมทุกขั้นตอน

มีความสอดคลองกันดี ( X = 4.19, S.D. = 0.65) ขอที่ 12 กิจกรรมมีปริมาณมากพอที่จะชวยใหเกิด

การพัฒนาทักษะได ( X = 4.19, S.D. = 0.64)

4. ดานคณุประโยชนปรากฏวานักศกึษามคีวามคดิเห็นตอคณุประโยชนโดยภาพรวมอยูใน

ระดับสูง ( X = 4.22, S.D. = 0.54) แตละขอไดคาเฉลี่ยเรียงลําดับดังน้ี ขอที่ 13 แบบฝกชวยเพิ่ม

ความสามารถในการอานของผูเรียน ( X = 4.28, S.D. = 0.61) ขอที่ 15 แบบทดสอบหลังการเรียน

ชวยใหสามารถประเมินผูเรียนไดดี ( X = 4.23, S.D. = 0.64) ขอที่ 14 แบบฝกแตละบทมีประโยชน

ในการศึกษาคนควาและชวยสรางแรงจูงใจในการอานของผูเรียน ( X = 4.15, S.D. = 0.60)

จากการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเทคนิค

สาํหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขางานยานยนต สรุปไดวา ความคิดเห็น

ของนักศึกษามีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.98–4.62 ดังน้ันจึงแสดงวานักศึกษามีความคิดเห็นตอแบบฝก

การอานโดยสวนใหญอยูในระดับที่ดีจึงเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 3
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การอภิปรายผล

จากการวิเคราะหผลการทดลอง เพื่อตรวจสอบสมมติฐานของการวิจัยคร้ังน้ีพบวา

1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเทคนิคของนักศึกษา

กลุมตัวอยางหลังจากไดรับการฝกการอานสูงกวากอนไดรับการฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไวอาจเน่ืองจากสาเหตุดังตอไปน้ี

1.1 แบบฝกการอานภาษาอังกฤษเทคนิคที่สรางขึ้นมีสวนชวยพัฒนาความสามารถ

ในการอานภาษาอังกฤษเทคนิค ผูเรียนมีความพอใจในเร่ืองรูปแบบมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.37)

และในดานอ่ืนๆ ก็ไดรับความพอใจในระดับสูงเชนกัน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากแบบฝกมี รูปแบบ

ที่นาสนใจกวาตําราเรียน มเีน้ือหาความยาวเหมาะสมกับความสนใจของผูเรียน มีการจัดรูปแบบและ

องคประกอบโดยรวมเหมาะสม มีเนื้อหาที่สอดคลองกันในแตละกิจกรรม และยังเปนเร่ืองทันสมัย

ที่ไมมีการดัดแปลงจากอินเตอรเน็ต ทาํใหผูเรียนเกดิความกระตือรือรนทีจ่ะเรียนรูในขอมลูแปลกใหม

ทีไ่มเคยรูทาํใหสนใจทีจ่ะทาํกจิกรรมในขัน้ตางๆ อยางดี สอดคลองกบังานวิจัยของ ปณพร สวุรรณไตรย

(2539 : 98) จินตอาภา ผลบุณยรักษ (2545 : 85) และ เดวีสและคณะ (Davies et al. 1994 : 46)

1.2 การฝกอานจากเอกสารจริงทีม่เีน้ือหาเกีย่วของกบัผูอานโดยตรง หรือเปนสิง่ทีผู่เรียน

สนใจอยูแลวทําใหเขาใจเน้ือเร่ืองไดงาย และกจิกรรมจากแบบฝกที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีความสัมพันธกับ

ความสนใจของนักศึกษาสาขางานยานยนตโดยตรงทําใหผูเ รียนสนใจอยากทํากิจกรรมในแตละ

กิจกรรม เน่ืองจากสามารถตอบสนองตอความสนใจของผูเรียนไดดีเพราะวาเปนเร่ืองทีผ่านการสํารวจ

ความตองการของผูเรียนและผูสอนมาแลว สอดคลองกับความคิดเห็นของ ฮัทชินสัน และวอเตอรส

(Hutchinson and Waters 1989 : 21–23) ซึ่งเนนเร่ืองความตองการของผูเรียนเปนสําคัญ นอกจากน้ี

จากงานวิจัยของ สุทธิดา พรจําเริญ (2541) ที่สรางเอกสารการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับ

การปฏบิติังานโดยวิเคราะหความตองการของนักเรียน ครูผูสอน และศกึษานิเทศก และ ศริิรักษ ธจิิตตัง

(2544) ซึ่งสรางเอกสารการสอนเสริมรายวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคพื้นฐาน 1 โดยผานการวิเคราะห

ความตองการเชนกนั ผลการวิจัยพบวา เอกสารการสอนทีส่รางขึน้ทาํใหผูเรียนเกดิแรงจูงใจในการเรียน

และไดผลสมัฤทธิใ์นการเรียนสงูขึน้ ในเร่ืองน้ีสอดคลองกบัความคดิเห็นของ ซ ู ยนุ ซอื (Xu Yun–Zhu

1999 : s60) ที่กลาววาตําราเรียนทั่วไปไมสามารถตอบสนองความตองการเฉพาะกลุมของผูเรียนได

นอกจากน้ีนักศกึษาสามารถเดาคาํศพัทซึง่เปนภาษาอังกฤษเทคนิค และความหมายตางๆ ไดไมยากนัก

เน่ืองจากเน้ือเร่ืองเกี่ยวของกับประสบการณตรงของนักศึกษาเอง  และแตละแบบฝกยังมีการฝกอาน

อยางมีจุดประสงค ทําใหเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ืองนักศึกษาจึงทําคะแนนไดมากขึ้นในบทหลัง

สงผลใหคะแนนสอบหลังเรียนมีคะแนนมากขึ้นดวย
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1.3 เน่ืองจากแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเทคนิค ไดสรางภาระงานใหนักศึกษาอยาง

หลากหลาย และอานอยางมีจุดหมาย เชน การถายโอนขอมลูลงในตาราง (Information transfer) หรือ

แผนภูมิความหมาย (Semantic map) จับคู (Matching) การจับคูถาม–ตอบ (Asking and answering

question) กิจกรรมตางๆ เหลาน้ี ชวยพัฒนาการอานของนักศึกษาและทําใหและชวยเสริมความรูเดิม

ของนักศึกษาที่มีความสนใจในเร่ืองที่อานเปนทุนเดิมอยูแลว ทําใหสามารถสรุปเน้ือหาและเขาใจ

เร่ืองที่อานไดงายขึ้น ดังน้ันจึงทําใหผลสัมฤทธิ์ในการเรียนแตละบทตามจุดประสงคอยูในระดับสูง

ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ วิสาข จัติวัตร (2528 : 41–42) และงานวิจัยของ จินตอาภา  ผลบุญรักษ

(2545)

2. ผลจากการหาประสิทธิภาพ ของแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเทคนิคจากเกณฑที่

ไดต้ังไวคอื 75/75 พบวาแบบฝกการอานทีส่รางขึน้มปีระสทิธภิาพเทากบั 75.58/76.35 ซึง่ในการทดสอบ

รายจุดประสงคในแตละบทน้ัน นักศึกษาทําคะแนนเฉลี่ยไดเปนไปตามเกณฑที่ต้ังไว ซึ่งอาจจะมี

สาเหตุ ดังตอไปน้ี

2.1 นักศึกษาสวนใหญมีความสนใจกับเน้ือหาและรูปแบบของบทอานที่นํามาจาก

เอกสารจริงจากอินเตอรเน็ต ซึง่เน้ือหาเกีย่วของกบัสาขางานยานยนต สอดคลองกบัประสบการณเดิม

ของนักศึกษาเองทําใหมีผลตอการทําความเขาใจในเน้ือเร่ืองที่อานไดงายขึ้น เน่ืองจากมีความสนใจ

ในเร่ืองที่อานและสามารถเชื่อมโยงความรูเดิมและความรูใหมได ถึงแมจะมีคําศัพทที่คอนขางยาก

เน่ืองจากไมไดมีการดัดแปลงขอความในบทอาน แตนักศึกษาสวนใหญก็สามารถทําความเขาใจกับ

บทอานได และจากผลการทดสอบทายบทจะเห็นไดวานักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูจากแบบฝก

ที่เรียนมาใชในการทําแบบทดสอบไดดีตามเกณฑที่ต้ังไว สอดคลองกับงานวิจัยของ วิไลรัตน วสุริย

(2545)

2.2 กรณีคาประสิทธิภาพแบบฝกบางบทไมถึงเกณฑที่ ต้ัง ไวอาจเน่ืองมาจาก

แบบทดสอบทายบทในบางบทใหกลุมตัวอยางตอบคําถามโดยการเขียนซึ่งมีรายละเอียดคอนขางมาก

ทาํใหนักศกึษาบางคนซึง่เปนเด็กเรียนออนไมสามารถตอบคาํถามไดดีเทาทีค่วร จึงทาํใหคาประสทิธภิาพ

ของแบบฝกตํ่ากวาเกณฑทีต้ั่งไว เชนบทที่ 5 Car specifications และสําหรับบทที่ 3 Warning signs

น้ันอาจจะเปนเพราะวาผูเรียนไดมปีระสบการณในการเรียนเร่ืองดังกลาวมาบางแลว ทําใหความสนใจ

ในเน้ือหาลดลง มีผลใหเกิดความเบื่อหนายในการทํากิจกรรมและทาํใหไดคะแนนสอบทายบทเรียน

นอยลงตามไปดวยทําใหคาประสิทธิภาพแบบฝกไมถึงเกณฑที่กําหนด

3. จากผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษากลุมตัวอยางที่มีตอกิจกรรมและแบบฝก

การอานโดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นพบวา นักศึกษามีความคิดเห็นตอกิจกรรมและแบบฝก 

การอานภาษาอังกฤษเทคนิค ในภาพรวมโดยเฉลี่ยอยูในระดับระดับสูง (3.98–4.62) บทที่มีระดับ
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คาเฉลี่ยสูงกวาบทอ่ืนๆ คือ บทที่ 7 Mechanical problems บทที่ 2 first aid และบทที่  8 Maintenance

schedule และผลการศกึษาคาระดับเฉลีย่รวมรายขอจากทัง้หมดรวม 8 บท พบวา นักศกึษามคีวามคิดเห็น

ตอกิจกรรมและแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเทคนิค โดยเฉลี่ยอยูในระดับสูงทุกขอ และขอที่ไดรับ

คาระดับเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอที ่1 ขนาดอักษรอานงายและชัดเจน ( X = 4.49, S.D. = 0.51) ขอที่ 4 เน้ือหา

ของบทอานตรงกับความตองการและประโยชนในการนําความรูไปใชประกอบอาชพีและปฏบิัติงาน 

( X = 4.41, S.D. = 0.57) และขอที่ 2 ภาพประกอบเหมาะสมกับเน้ือหา ( X = 4.34, S.D. = 0.56)

และลําดับถัดไป คือขอที่ 13 แบบฝกชวยเพิ่มความสามารถในการอานของผูเรียน ( X = 4.28, S.D. =

0.61) และขอที่ 10 กจิกรรมขัน้ทบทวนมปีริมาณทีเ่หมาะสมชวยพฒันาทกัษะการอานและยังเชื่อมโยง

กับทักษะอ่ืนไดดี ( X = 4.27, S.D. = 0.65) แสดงใหเห็นวานักศกึษาสวนใหญใหความสําคัญในเร่ือง

รูปแบบและการนําเสนอเปนอันดับแรก และสิ่งที่ใหความสนใจตอมาคือเน้ือหาที่อยูในความสนใจ

ที่เกี่ยวของกับสาขางานที่เรียน  และประโยชนในการพัฒนาความสามารถ  ซึ่งทุกขออยูในระดับสูง 

อาจเน่ืองมาจากสาเหตุดังตอไปน้ี

3.1 จากแบบสอบถามความคดิเห็นพบวา ดานรูปแบบไดคะแนนเฉลีย่รวมสงูเปนอันดับ

ที่ 1 ( X = 4.37, S.D. = 0.42) เน่ืองจากนักศึกษาที่เรียนในสายอาชีพ และตองใชภาษาอังกฤษเทคนิค

น้ันสวนใหญมคีวามสามารถในการใชภาษาอังกฤษเทคนิคอยูในระดับตํ่ากวาเกณฑ ถึงรอยละ 46.00

(ปภาวี วัฒนสกุลภูษากร 2540 : บทคัดยอ) และหลักสูตรสายวิชาชีพผูเรียนมักจะใหความสําคัญ

ในเร่ืองฝกปฏิบัติตามสายงานจึงไมคอยใหความสนใจในเร่ืองวิชาการดานอ่ืนมากนัก ดังน้ันสิ่งที่จะ

ดึงดูดความสนใจเปนอันแรกใหนักศึกษากลุมตัวอยางใหสนใจทํากิจกรรมสวนอ่ืนของแบบฝก

การอานภาษาอังกฤษเทคนิค คือรูปแบบของแบบฝก  ดังจะเห็นไดจากคาเฉลี่ยรวมในดานรูปแบบที่

ไดคะแนนสูงเปนอันดับที่ 1

3.2 จากแบบสอบถามความคิดเห็นพบวา ดานเน้ือหาไดคะแนนเฉลีย่รวม ( X = 4.25,

S.D. = 0.53) ซึ่งอยูในลําดับที่ 2 และขอที่ไดคะแนนสูงที่สุดของดานเน้ือหา คือขอที่4 เน้ือหาของ

บทอานตรงกับความตองการและประโยชนในการนําความรูไปใชในการประกอบอาชีพ ( X = 4.41,

S.D. = 0.57) เน่ืองจากแบบฝก การอานภาษาอังกฤษเทคนิคมีเน้ือหาจากอินเตอรเน็ตในเร่ืองที่

เกี่ยวของกับยานยนต ซึ่งตรงกับประสบการณจริงของผูเรียน อีกทั้งมีเน้ือหาใหมทันสมัย จึงทําให

นักศึกษามีความสนใจและอยากอานเน้ือหาในบทตางๆที่เกี่ยวของกับเร่ืองดังกลาว เชน บทที่ 7

Mechanical problems ซึง่ไดคะแนนเฉลีย่รวมเปนลาํดับที่ 1 ( X = 4.62, S.D. = 0.30) และนอกจากน้ัน

หัวเร่ืองที่นํามาเปนบทอานน้ันไดผานการสอบถามความตองการของกลุมตัวอยางมาแลวทําใหผูเรียน

ใหความสนใจในบทอานและสนใจที่จะทํากิจกรรมในสวนอ่ืนๆของแบบฝกรวมทั้งมีผลใหคะแนน

สอบทายบทไดคะแนนในระดับสูง สอดคลองกับแนวคิดของ ออร (Orr 2004) ที่กลาววาชั้นเรียน
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ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจที่ดีควรเตรียมสื่อการสอนที่ตรงกับความตองการของผูเรียนใหมากที่สุด ซึ่ง

ตําราเรียนทั่วไปไมอาจตอบสนองความตองการเฉพาะกลุมน้ี

ปญหาท่ีพบในการวิจยั

การดําเนินการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยพบปญหาบางประการดังน้ี

1. เน่ืองจากตารางเรียนวิชาภาษาอังกฤษชางอุตสาหกรรมทีท่าํการทดลองน้ันอยูในชวงบาย 

และเปนวิชาที่ตอจากการฝกปฏิบัติงานในแผนกของนักศกึษา ทําใหนักศึกษากลุมตัวอยางบางคน

เหน่ือยลาและไมไดใหความสนใจตอการเรียนอยางเต็มที่

2. กลุมตัวอยางเปนนักเรียนที่มีความสามารถคละกัน ในการปฏิบัติการทดลองบางคร้ัง

เด็กที่เรียนออนและคุนเคยกันดีจะใหความสนใจตอบทเรียนนอยเน่ืองจากขาดความพยามยามใน

เร่ืองที่ยากและอาจจะกอใหเกิดการรบกวนสมาธิในการทํางานของกลุมตัวอยางอ่ืนๆ นอกจากน้ี

ยังทําใหเปนปญหาในการกําหนดเวลาในการทําแตละกิจกรรม อีกกรณีหน่ึง เด็กเกงที่จับคูเด็กเกง

ดวยกันและทํางานเสร็จในเวลาสัน้กวาเด็กเรียนออน ทําใหเกิดความเบื่อหนายในการรอ มีผลใหขาด

ความสนใจที่ตอเน่ืองในการทํากิจกรรม

3. แบบฝกการอานภาษาอังกฤษเทคนิคมศีพัทเฉพาะทางคอนขางมาก จึงตองใชพจนานุกรม

ในการหาคาํศพัทบางคาํทีไ่มสามารถเดาคาํศพัท และบางคาํยงัไมสามารถหาคาํศพัทไดจากพจนานุกรม

ทั่วไป ไดทาํใหตองใชเวลานานในการทําความเขาใจทําใหนักศึกษาลดความสนใจในการทํากิจกรรม

4. แบบฝกการอานน้ันมีการบูรณาการกับทักษะอ่ืนดวยเชนการเขียนแตกลุมตัวอยางมี

ความเคยชินตอการสอบแบบเลอืกตอบทาํใหนักศึกษาบางคนทีม่ทีกัษะการเขยีนไมดีไมใหความสนใจ

และไมพยายามในการเขียนคําตอบทําใหไดผลการทดลองในบางบทไมดีเทาที่ควร

ขอเสนอแนะในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเทคนิค

จากการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่อาจจะเปนประโยชนตอการเรียนการสอน

และการศึกษาในคราวตอไป ดังน้ี

1. จัดแผนการสอนแบบบรูณาการระหวางภาษาอังกฤษและวิชาดานชางยนตและสาขาอ่ืนๆ

เพื่อเปนการกระตุนใหผูเรียนรูจักพัฒนาหาความรูดวยตนเองนอกหองเรียนและเปนการพัฒนาการใช

ภาษาใหไดผลตรงความตองการของผูเรียน

2. ผูสอนควรใชขอมูลจากอินเตอรเน็ตมาเปนแบบฝกหรือสื่อการสอนตางๆ เพื่อเปนการ

กระตุนความสนใจของผูเรียน
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3. จากผลการวิจัยพบวาผู เ รียนยังคงใหความสนใจในเร่ืองรูปแบบที่สวยงามและ

ดึงดูดความสนใจเปนลําดับแรกดังน้ัน ผูสอนควรใหความสนใจในเร่ืองดังกลาวในการออกแบบ

สื่อการสอน นอกจากน้ันควรหาสื่อการสอนที่เปนเอกสารจริงที่นักศึกษาจะพบไดในสายงานของ

ตนมาสอน ซึ่งจะสามารถชวยกระตุนการเรียนรูของผูเรียนไดดี

4. ในการทําวิจัย หรือการสอนที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรควรจะใหนักศึกษาไดใช

เคร่ืองคอมพิวเตอรจริงซึ่งจะไดประโยชนและเพิ่มแรงจูงใจใหกับนักศึกษามากขึ้น

5. ควรจัดชัน้เรียนใหมปีริมาณผูเรียนทีเ่หมาะสมเพือ่สะดวกในการใชสื่อการสอนตางๆ

6. จากผลการวิจัยพบวาแบบฝกที่ผานการสํารวจความตองการหัวเร่ืองน้ันทําใหผูเรียน

เกิดความสนใจในเน้ือหาและเกิดการกระตุนในการเรียนรูโดยเฉพาะเน้ือหาที่เปนประโยชนในการ

นําไปใชประกอบอาชีพที่ตรงตามสาขาของผูเรียน ดังน้ันผูสอนจึงควรคดัเลอืกเน้ือหาที่สอนโดยการ

ทําการสํารวจความ  ตองการของผูเรียนดวยทุกคร้ัง

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป

1. ควรมีการวิจัยในเร่ืองเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษเทคนิค หรือภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ

ในสาขาอาชีพตางๆเน่ืองจากเปนเร่ืองสําคัญและคอนขางเปนปญหาสําหรับผูเรียนภาษาอังกฤษ

เทคนิค หรือภาษาอังกฤษเฉพาะกิจสาขาตาง ๆ

2. ควรมีวิจัยในทักษะอ่ืนๆ เชน การพูด–ฟง การเขียน สําหรับภาษาอังกฤษเทคนิคหรือ

ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจตามสาขางาน เชน ชางไฟฟา วิศวกรรม หรือสาขาอ่ืนๆ โดยสาํรวจความตองการ

ในการใชภาษาอังกฤษของผูเรียน ผูสอน และจากสถานประกอบการดวย

3. ควรมกีารวิจัยในเร่ืองความสามารถในการใชอังกฤษเทคนิคและภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ

ในสาขาตางๆ เพื่อดูพัฒนาการการเรียน การสอนตามสถานการณปจจุบัน

4. ควรมีการวิจัยในเร่ืองทัศนคติตอการเรียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจในสาขาตางๆ ของ

นักศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน

5. ควรมีการวิจัยและพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษเทคนิคหรือภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ

สาขาอ่ืนๆ ในทกัษะและรูปแบบตางๆ โดยทาํการสาํรวจความตองการของผูเรียนดวยเพือ่ไดสือ่การสอน

ที่ตรงกับความตองการของผูเรียน
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แบบสอบถามความตองการหัวเร่ือง (Topics) จากอินเตอรเน็ต
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แบบสอบถามสําหรับอาจารยผูสอนภาษาอังกฤษเทคนิค

แบบสอบถามความตองการหัวเร่ือง (Topics) ท่ีเหมาะสมเพื่อสรางแบบฝกการอาน
ภาษาอังกฤษเทคนิค สําหรับนักศึกษาสาขางานยานยนตระดับ ปวช. ปท่ี 3

ตอนท่ี 1 ความตองการหัวเร่ือง
หากทานตองการแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเทคนคิสําหรับนกัศึกษาสาขางานยานยนต 

ทานคิดวาหัวขอใดท่ีมีความสําคัญ และมีเนื้อหาเหมาะสม สอดคลองกับจุดประสงคการอาน ท่ีควร
นํามาเปนบทอานมากนอยเพียงใด

ตารางท่ี 10 แบบสอบถามสําหรับอาจารยผูสอนภาษาอังกฤษเทคนิค

โปรด/ลงในชองตามระดับความตองการของทาน
ระดับความตองการ

หัวเรื่อง มาก
ที่สุด

มาก
ปาน
กลาง

นอย
นอย
ที่สุด

1. สัดสวน สี ขนาด รูปทรง (size, color, shape, dimension)
    1.1 การวัดขนาด (measurement)
   1.2 การบรรยายสัดสวน ขนาด รูปทรง สี (how to describe objects)
2. ความปลอดภัยในโรงฝกงาน (workshop safety)
    2.1 การปฐมพยาบาลเบื้องตน (emergency–first aid)
   2.2 ความปลอดภัยในการใชเครื่องมือ (tools safety)
3. เครื่องหมายและปายเตือนภัย (signs and notices)
   3.1 ปายบอกทิศทาง (signs giving direction)
   3.2 ปายเตือนภัย (warning signs)
   3.3 ปายบอกขอมูล (signs giving information)
4. เครื่องมือและคุณลักษณะของเครื่องมือ (tools and description)
   4.1 เครื่องมือชางทั่วไป (general hand tools)
   4.2 เครื่องมือสําหรับชางยนต (auto mechanical tools)
5. วัสดุอุปกรณและอะไหลเครื่องยนต(equipment and spare part)
   5.1 รายละเอียดของรถยนต (car specification)
   5.2 อุปกรณประดับยนต (car accessories)
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 ตารางท่ี 10 (ตอ)

โปรด/ลงในชองตามระดับความตองการของทาน
ระดับความตองการ

หัวเรื่อง มาก
ที่สุด

มาก
ปาน
กลาง

นอย
นอย
ที่สุด

6. สาธิตวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (instruction)
   6.1 การติดต้ังเครื่องยนต (installation)
   6.2 การซอมบํารุงเครื่องยนต (maintenance)
   6.3 วิธีการใชเครื่องมือ (how to use tools)
7. การบรรยายปญหาและลักษณะงาน (problem and job description)
  7.1 ปญหาดานเครื่องยนต (mechanical problem)
  7.2 ปญหาระบบไฟฟา (electrical problem)
8. การใหขอมูลและการบริการ (service order)
  8.1 ตารางบํารุงรักษาเครื่องยนต (maintenance schedule)
  8.2 รายงานการซอมรถยนต (service report)
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แบบสอบถามสําหรับอาจารยผูสอนวิชาสาขางานยานยนต

แบบสอบถามความตองการหัวเร่ือง (Topics) ท่ีเหมาะสมเพื่อสรางแบบฝกการอาน
ภาษาอังกฤษเทคนิค สําหรับนักศึกษาสาขางานยานยนตระดับ ปวช. ปท่ี 3

ตอนท่ี 1 ความตองการหัวเร่ือง
หากทานตองการแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเทคนคิสําหรับนักศึกษาสาขางานยานยนต 

ทานคิดวาหัวขอใดท่ีมีความสําคัญ และมีเนื้อหาเหมาะสม สอดคลองกับจุดประสงคการอาน ท่ีควร
นํามาเปนบทอานมากนอยเพียงใด

ตารางท่ี 11 แบบสอบถามสําหรับอาจารยผูสอนวิชาสาขางานยานยนต

โปรด/ลงในชองตามระดับความตองการของทาน
ระดับความตองการ

หัวเรื่อง มาก
ที่สุด

มาก
ปาน
กลาง

นอย
นอย
ที่สุด

1. สัดสวน สี ขนาด รูปทรง (size, color, shape, dimension)
    1.1 การวัดขนาด (measurement)
   1.2 การบรรยายสัดสวน ขนาด รูปทรง สี (how to describe objects)
2. ความปลอดภัยในโรงฝกงาน (workshop safety)
    2.1 การปฐมพยาบาลเบื้องตน (emergency–first aid)
   2.2 ความปลอดภัยในการใชเครื่องมือ (tools safety)
3. เครื่องหมายและปายเตือนภัย (signs and notices)
   3.1 ปายบอกทิศทาง (signs giving direction)
   3.2 ปายเตือนภัย (warning signs)
   3.3 ปายบอกขอมูล (signs giving information)
4. เครื่องมือและคุณลักษณะของเครื่องมือ (tools and description)
   4.1 เครื่องมือชางทั่วไป (general hand tools)
   4.2 เครื่องมือสําหรับชางยนต (auto mechanical tools)
5. วัสดุอุปกรณและอะไหลเครื่องยนต (equipment and spare part)
   5.1 รายละเอียดของรถยนต (car specification)
   5.2 อุปกรณประดับยนต (car accessories)
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 ตารางท่ี 11 (ตอ)

โปรด/ลงในชองตามระดับความตองการของทาน
ระดับความตองการ

หัวเรื่อง มาก
ที่สุด

มาก
ปาน
กลาง

นอย
นอย
ที่สุด

6. สาธิตวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (instruction)
   6.1 การติดต้ังเครื่องยนต (installation)
   6.2 การซอมบํารุงเครื่องยนต (maintenance)
   6.3 วิธีการใชเครื่องมือ (how to use tools)
7. การบรรยายปญหาและลักษณะงาน (problem and job description)
  7.1 ปญหาดานเครื่องยนต (mechanical problem)
  7.2 ปญหาระบบไฟฟา (electrical problem)
8. การใหขอมูลและการบริการ (service order)
  8.1 ตารางบํารุงรักษาเครื่องยนต (maintenance schedule)
  8.2 รายงานการซอมรถยนต (service report)
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แบบสอบถามสําหรับนักศึกษาสาขางานยานยนต

แบบสอบถามความตองการหัวเร่ือง (Topics) ท่ีเหมาะสมเพื่อสรางแบบฝกการอาน
ภาษาอังกฤษเทคนิค สําหรับนักศึกษาสาขางานยานยนตระดับ ปวช. ปท่ี 3

ตอนท่ี 1 ความตองการหัวเร่ือง
หากนักเรียนตองการแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเทคนิค นักเรียนคิดวาหัวขอใดท่ีมี

ความสําคัญและมีเนื้อหาเหมาะสม สอดคลองกบัจดุประสงคการอาน ท่ีควรนาํมาเปนบทอานมากนอย
เพียงใด

ตารางท่ี 12 แบบสอบถามสําหรับนักศึกษาสาขางานยานยนต

โปรด/ลงในชองตามระดับความตองการของทาน
ระดับความตองการ

หัวเรื่อง มาก
ที่สุด

มาก
ปาน
กลาง

นอย
นอย
ที่สุด

1. สัดสวน สี ขนาด รูปทรง (size, color, shape, dimension)
    1.1 การวัดขนาด (measurement)
   1.2 การบรรยายสัดสวน ขนาด รูปทรง สี (how to describe objects)
2. ความปลอดภัยในโรงฝกงาน (workshop safety)
    2.1 การปฐมพยาบาลเบื้องตน (emergency–first aid)
   2.2 ความปลอดภัยในการใชเครื่องมือ (tools safety)
3. เครื่องหมายและปายเตือนภัย (signs and notices)
   3.1 ปายบอกทิศทาง (signs giving direction)
   3.2 ปายเตือนภัย (warning signs)
   3.3 ปายบอกขอมูล (signs giving information)
4. เครื่องมือและคุณลักษณะของเครื่องมือ (tools and description)
   4.1 เครื่องมือชางทั่วไป (general hand tools)
   4.2 เครื่องมือสําหรับชางยนต (auto mechanical tools)
5. วัสดุอุปกรณและอะไหลเครื่องยนต (equipment and spare part)
   5.1 รายละเอียดของรถยนต (car specification)
   5.2 อุปกรณประดับยนต (car accessories)

.....…

.....…

.....…

.....…

.....…

.....…

.....…

.....…

.....…

.....…

.....…

.....…

.....…

.....…

.....…

.....…

.....…

.....…

.....…

.....…

.....…

.....…

.....…

.....…

.....…

.....…

.....…

.....…

.....…

.....…

.....…

.....…

.....…

.....…

.....…

.....…

.....…

.....…

.....…

.....…

.....…

.....…

.....…

.....…

.....…

.....…

.....…

.....…

.....…

.....…

.....…

.....…

.....…

.....…

.....…

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



104

 ตารางท่ี 12 (ตอ)

โปรด/ลงในชองตามระดับความตองการของทาน
ระดับความตองการ

หัวเรื่อง มาก
ที่สุด

มาก
ปาน
กลาง

นอย
นอย
ที่สุด

6. สาธิตวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (instruction)
   6.1 การติดต้ังเครื่องยนต (installation)
   6.2 การซอมบํารุงเครื่องยนต (maintenance)
   6.3 วิธีการใชเครื่องมือ (how to use tools)
7. การบรรยายปญหาและลักษณะงาน (problem and job description)
  7.1 ปญหาดานเครื่องยนต (mechanical problem)
  7.2 ปญหาระบบไฟฟา (electrical problem)
8. การใหขอมูลและการบริการ (service order)
  8.1 ตารางบํารุงรักษาเครื่องยนต (maintenance schedule)
  8.2 รายงานการซอมรถยนต (service report)
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ภาคผนวก ข
ตารางกําหนดเนื้อหาและกิจกรรมสําหรับโครงการสอน
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ตารางท่ี 13   ตารางกําหนดเนื้อหาและกิจกรรมสําหรับโครงการสอน

Table of Content Specification

Objectives Topics Language content Activities

To be able to
get main idea from reading
passage about size,  shape,
and describe size and shape
of objects

To be able to
get information from reading
passage about first-aid, and
give instruction to others

1. How to
describe
objects

2. Emergency-
First Aid

Function
Describing objects
Structure
- WH questions
   e.g. What does it look
like?

What is it used
for?
Vocabulary
shapes, sizes, color...
e.g. cycle, big, red

Function
Giving instructions
Structure
-Sequence words
e.g. first, second, then
Vocabulary
accidents
 e.g. Injuries, burns
pain

Pre reading
-Matching items
While reading
-True/ false
-Completing items
-Asking  and
answering questions
Post reading
Writing  sentences to
describe objects

Pre reading
-Brainstorming and
discussing about
accidents in workshop
-Matching Items
While reading
-Ordering
-Semantic mapping
Post reading
-Asking and
answering questions
-Giving instructions to
class
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ตารางท่ี 13   (ตอ)

Objectives Topics Language content Activities

To be able to
get information from  signs/
notices, and express warning,
advice and safety rules

To be able to
get information  from reading
passage about hand tools and
tell the names and their
functions

3.Warning signs

4. General hand
tools

Function
Giving warnings,
advices and safety rules
Structure
-Modals
Must /should /can
You have not
Do not

Vocabulary
Vocabulary of
protective equipment
e.g. goggles, gloves

Function
Describing functions
Structure
-Wh question
  What is it?
  It is.......

-Use .....to.....
Vocabulary
hand tools e.g.
screwdriver ,pliers,
wrenches

Pre reading
-Discussing about
signs

-Matching Items
While reading
-Information transfer
-Completing Items
Post reading
-Let the students think
up new signs and
write warning
sentences

Pre reading
-Matching Items
While reading
-Information transfer
-Asking and

answering questions
Post reading    
 -Asking and

answering questions
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ตารางท่ี 13   (ตอ)

Objectives Topics Language content Activities

To be able to
skim or scan the
information of car
specification tables, and
describe car  specifications

To be able to
read the instruction about  car
equipments installation, and
give the instruction to others

5. Car
specifications

6.Installation

Function
Describing things
Structure
-Do you like or dislike
Vocabulary
car components e.g.
engine, gear, tire

Function
Giving instructions
Structure
-Imperative form
-positive
-negative
Vocabulary
tools and car equipment
e.g. car radio,  spark
plug

Pre reading
-Discussing about
car feature

-Matching Items
While reading
-Information  tranfer
 -Completing  items
Post reading
-Giving summary
and opinion about
topic

Pre reading
-Matching Items
While reading
-Information transfer
-Ordering
Post reading
-Giving instruction
of car equipment
installation to  the
class
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ตารางท่ี 13   (ตอ)

Objectives Topics Language content Activities

To  be able to
read  short passage about
mechanical problem to get
information ,and express the
problem and the way to solve
the problem

To be able to
read car maintenance schedule
to get information, and
complete the service order

7. Mechanical
   problems

8.Maintenance
schedule

Function
Describing problems
Structure
-If clause I
Vocabulary
mechanical problem/
default e.g. drip, leak,
plug up

Function
Describing services
Structure
-Present perfect
Vocabulary
repairing e.g. fix,
replace, clean

Pre reading
-Matching Items
While reading
-Semantic mapping
Post reading
-Matching items
-Writing sentences

Pre reading
-Matching items
While reading
-Completing Items
Post reading
-Filling forms
-Writing sentences

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก ค
คาดัชนีความสอดคลองของโครงสรางแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเทคนิค

จากแบบสอบถามผูเชี่ยวชาญ
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ตารางท่ี 14 คาดัชนีความสอดคลองของโครงสรางแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเทคนิค จาก
แบบสอบถามผูเช่ียวชาญ

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญคนท่ี
จุดประสงค

1 2 3 รวม
IC

1 1 1 0 2 0.66
2 1 1 1 3 1
3 1 1 0 2 0.66
4 1 1 1 3 1
5 1 0 1 2 0.66
6 1 1 0 2 0.66
7 1 1 1 3 1
8 1 1 1 3 1

 หมายเหตุ คํานวณคาดัชนีความสอดคลอง โดยใชสูตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2535 :
456) ดังนี้

IC   =   N
R∑

เม่ือ IC แทนดัชนีของความสอดคลอง
R แทนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ
N แทนจํานวนผูเช่ียวชาญ
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แบบสอบถามผูเชี่ยวชาญ

แบบสอบถามผูเ ช่ียวชาญเกี่ยวกับโครงสรางเนื้อหาท่ีเหมาะสมในการสรางแบบฝก
การอานภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปท่ี 3 สาขา
งานยานยนต

คําช้ีแจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย  /  ในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด โดย
แทนคาในแตละบทเรียนดังนี้

1 หมายถึง โครงสรางเนื้อหาเหมาะสม
0 หมายถึง ไมแนใจ

–1 หมายถึง โครงสรางเนื้อหาไมเหมาะสม

ตารางท่ี 15 แบบสอบถามผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับโครงสรางเนื้อหาท่ีเหมาะสมในการสรางแบบฝก
การอานภาษาอังกฤษเทคนิค

Table of Content Specification
Level of
opinionObjectives Topics Language content Activities

1 0 -1

To be able to
get main idea from
reading  passage about
size,  shape,  and
describe size and
shape of objects

1. How to
describe
objects

Function
Describing objects
Structure
-WH questions
e.g. What does it look
like?

What is it used for?
Vocabulary
shapes, sizes, colors...
e.g. cycle, big, red

Pre reading
-Matching items
While reading
-True/ false
-Completing items
-Asking  and answering
questions

Post reading
Writing  sentences to

describe objects
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ตารางท่ี 15  (ตอ)

Level of
opinionObjectives Topics Language content Activities

1 0 -1

To be able to
get information from
reading  passage about
first-aid, and  give
instruction to others

2.Emergency-
First Aid

Function
Giving instructions
Structure
-Sequence words
e.g first, second, then
Vocabulary
accidents
 e.g. Injuries, burns pain

Pre reading
-Brainstorming and
discussing about
accidents in workshop

-Matching Items
While reading
-Ordering
-Semantic mapping
Post reading
-Asking and answering
questions

-Giving instructions to
class

To be able to
get information from
signs /notices, and
express warning,
advice and safety
rules

3.Warning signs Function
Giving warnings,
advices and safety rules
Structure
-Modals
Must /should /can
You have not
Do not
Vocabulary
 protective equipment
e.g. goggles, gloves

Pre reading
-Discussing about
signs

-Matching Items
While reading
-Information transfer
-Completing Items
Post reading
-Let the students think
up new signs and
write warning
sentences
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ตารางท่ี 15  (ตอ)

Level of
opinionObjectives Topics Language content Activities

1 0 -1

To be able to
get information
from reading passage
about hand tools to
and tell the names
and their functions

4. General hand
tools

Function
Describing functions
Structure
-Wh question
  What is it?
  It is.......
- Use .....to.....
Vocabulary
hand tools e.g.
screwdriver, pliers,
wrenches

Pre reading
-Matching Items
While reading
-Information transfer
-Asking and
answering questions

Post reading    
 -Asking and
answering questions

To be able to
 skim or scan the
information of car
specification tables ,
and describe car
specifications

5. Car
specifications

Function
Describing things
Structure
-Do you like or dislike
Vocabulary
 car components e.g.
engine, gear, tire

Pre reading
-Discussing about car
feature
-Matching Items
While reading
-Information  tranfer
 -Completing  items
Post reading
-Giving summary and
opinion about topic
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ตารางท่ี 15  (ตอ)

Level of
opinionObjectives Topics Language content Activities

1 0 -1

To be able to
 read the instruction
about  car
equipments
installation ,and
give the instruction
to others

6.Installation Function
Giving instructions
Structure
-Imperative form
-positive
-negative
Vocabulary
Vocabulary of  tools and
car equipment
e.g. car radio,  spark
plug

Pre reading
-Matching Items
While reading
-Information transfer
-Ordering
Post reading
-Giving instruction of
car equipment
installation to  the class

To  be able to
read  short passage
about mechanical
problem to get
information ,and
express the problem
and the way to solve
the problem

7. Mechanical
   problems

Function
Describing problems
Structure
-If clause I
Vocabulary
mechanical problem/
default e.g. drip, leak,
plug up

Pre reading
-Matching Items
While reading
-Semantic mapping
Post reading
-Matching items
-Writing sentences
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 ตารางท่ี 15 (ตอ)

Level of
opinionObjectives Topics Language content Activities

1 0 -1

To be able to
read car maintenance
schedule to get
information, and
complete the service
order

8.Maintenance
schedule

Function
Describing services
Structure
-Present perfect
Vocabulary
repairing e.g. fix, replace,
clean

Pre reading
-Matching items
While reading
-Completing Items
Post reading
-Filling forms
-Writing sentences

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก ง
ตารางกําหนดเนื้อหาแบบทดสอบ
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ตารางท่ี 16  ตารางกําหนดเนื้อหาแบบทดสอบ

Table of Test Specification

Reading
objectives

Mode Type of text
Cog
level

Item
type

Total No.
of Items

Weight
%

Scoring Times

Identifying
details, main
idea

R Passages
manual

users/short
passage

Know M/C 12 30 1–0 18

Reordering
instructions

R Instructions Com. M/C 2 5 1–0 3

Answering
questions on
table

R Tables Trans M/C 10 25 1–0 15

Identifying
the meaning
of words

R Short
passages/
Picture

Know M/C 10 25 1–0 15

Interpreting
Signs

R Signs/
Notices

Com M/C 6 15 1–0 9

Note: R = Reading Com. = Communication
Know = Knowledge Trans. = Transfer
M/C = Multiple Choice

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก จ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเทคนิค
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเทคนิค
สําหรับนักศึกษาสาขางานยานยนต ชั้น ปวช.ปท่ี 3

คําชี้แจง
1. แบบสอบถามความคิดเห็นนี้มีวัตถุประสงคเพือ่ศึกษาความคิดเหน็ของนักเรียนท่ีมีตอ

แบบฝกการอานภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับนักศึกษาสาขางานยานยนต เพื่อนําขอมูลนี้ไปใชเพื่อ
ประโยชนในการวิจัย กรุณาตอบตรงกับความรูสึกของนักเรียนมากท่ีสุด

2. แบบสอบถามความคิดเห็นมีท้ังหมด 15 ขอ
3. ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมาย / ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนในแตละขอ

ใหนักเรียนตอบเพียงขอเดียวเทานั้น
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ตารางท่ี 17  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเทคนิค

ระดับความคิดเห็น

เกณฑการประเมิน
เห็นดวย
อยางยิง่

(5)

เห็น
ดวย
(4)

ไมแนใจ

( 3)

ไมเห็น
ดวย
(2)

ไมเห็นดวย
อยางยิง่

(1 )
ดานรูปแบบ

1. ขนาดตัวอักษรอานงายและชัดเจน                                      
2. ภาพประกอบเหมาะสมกับเน้ือหา                                      
3. แบบฝกมีรูปแบบโดยรวมนาสนใจ                                    

ดานเน้ือหา
4. เน้ือหาของบทอานตรงกับความตองการและเปนประโยชน

ในการนําความรูไปใชประกอบอาชีพและปฏิบัติงาน        
5. ความยากงายของเน้ือหามีความเหมาะสมกับระดับช้ัน      
6. ความยาวของเน้ือหามีความเหมาะสมกับเวลาเรียน            
7. ช่ือเรื่องและเน้ือหานาสนใจ                                                

ดานกิจกรรม
8. กิจกรรมขั้นกอนอาน (Pre reading) นาสนใจและชวยให

เขาใจเรื่องไดงายขึ้น                                                           
9. กิจกรรมขั้นการอาน (While reading) ชวยพัฒนาทักษะ

การอานไดดี                                                                        
 10. กิจกรรมขั้นทบทวน (Post reading) มีปริมาณที่เหมาะสม

ชวยพัฒนาทักษะการอานและยังเช่ือมโยงกับทักษะอ่ืน
ไดดี                                                                                     

11. กิจกรรมทุกขั้นตอนมีความสอดคลองกันดี                        
12. กิจกรรมมีปริมาณมากพอที่จะชวยใหเกิดการพัฒนาทักษะ

อานได                                                                                
ดานคุณประโยชน

13. แบบฝกชวยเพิ่มความสามารถในการอานของนักเรียน      
14..แบบฝกแตละบทมีประโยชนในการศึกษาคนควาและ

ชวยสรางแรงจูงใจในการอานของนักเรียน                        
15. แบบทดสอบหลังการเรียนชวยใหสามารถประเมินผูเรียน

ไดดี                                                                                     
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 3 สาขางานยานยนต
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Unit 1

How to describe objects
Pre reading

Ex1.Match the pictures with the names of the shapes.

          circle, triangle, rectangle, hexagon, pyramid

            

................. ................

................ ................

....................
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Ex. 2 Match the vocabulary with the meaning in Thai.

Surface straight line
parallel

curve path axis triangle
directory rectangle

angles
circular symmetry

1                                               เสนตรง
2                                               เสนขนาน
3                                               เสนโคง

4                                                              หนาของลูกบาศกหรือรูปทรง
5                                                              เสนศูนยกลางหรือแกน
6                                                              สี่เหลี่ยมผืนผา
7                                                              ทิศทาง  แนวทาง

8                                               เสนทางท่ีนําไปสู
9                                               เปนวงกลม

10                                                            สามเหล่ียม
11                                                            มุม
12                                                            มีเหลี่ยมและดานตรงกัน
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While reading
Read these passages, and then do exercise.

   

               

Text from www. britanica.com
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Ex. 1 Put / in the table below, then compare the answer with your friends.

Items true False
1. The cylinder has two straight

lines.
2. The square has only three

equal sides.
3. The cylinder has a straight line

along a curve.
4. The cylinder always has 90°

angles.
5.  The box has a square shape.

Ex. 2 Taking turns asking and answering the questions

  1.   What is the shape of tires?
        ........................................................

  2.   Its has four straight lines and has 90° angles but
        two lines  are  short and two lines  are long.
        It’s...............................shape.

3. What is the shape of this water glass?
   ...................................................................

4.  Its has four straight lines, and all sides equal.
     It’s   .................................shape.

5.   What hand tool has the straight line?
      ............................................................................
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Language Focus

You can describe the objects as following:

Question Answer   
What does your pencil look like? It’s straight, green color and it‘s quite new.
What does the table look like? It’s rectangular shape and blue color. 
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Post reading
John cannot find five things for his work, so he wants Jenny, his wife to
help him to find all his stuff. So taking turns asking and answering these
questions.

 Jenny: What does your trash can look like?

John:.....................................................................................

 Jenny: What does your.............................look like?

John:.....................................................................................

Jenny: What does your .......................look like?

John:.....................................................................................

 Jenny: What does your........................look like?
John .....................................................................................

Jenny: What does your........................look like?
John:.....................................................................................
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Teacher’s Manual

Unit 1

How to describe objects
Objectives
To be able to

1. Get information from the reading passage about size, shape.
2. Describe size, shape of objects.
3. Ask and answer the questions about size and shape.

 Pre reading
1. Let the students match the vocabularies with the pictures, to help the students understand

the words from the reading passage.
2. Let the students match the vocabularies with the meaning in Thai, to help the students

understand the words from the reading passage.
Key
Ex.1 1. Circle 2. Hexagon 3. Rectangle 4. Pyramid 5. Triangle.
Ex.2 1. Straight line= เสนตรง   2. Parallel = เสนขนาน   3. Curve= เสนโคง   4.  Surface = หนา

ของลูกบาศกหรือรูปทรง   5. Axis = เสนศนูยกลางหรือแกน   6. Rectangle = ส่ีเหล่ียมผืนผา
7. Directory = ทิศทาง แนวทาง 8. Path =เสนทางท่ีนําไปสู 9. Circular= เปนวงกลม

 While reading
3. Let the students read the reading passage about shapes, then do the exercise.
4. Let them taking turn asking and answering the questions from Ex.2 and the teacher gives

them the answers.
5. After finishing the exercises, let them study the language focus about how to describe the

objects.
Key
Ex. 1.

1. True  2. False   3. True   4. False   5. True
Ex2.  1. Circular shape  2. Rectangular shape  3. Cylindrical shape  4. Square shape   5. Caliper
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Post reading
6. Let them taking turn asking and answering the questions about describing the objects and

the teacher give them the answers.
Key

1. What does your trash can look like?
It’s yellow color and cylindrical shape.

2. What does your tire look like?
It’s black color and circular shape.

3. What does your cd.-case look like?
It’s green  color and square shape.

4. What does your key look like?
It’s black color and rectangular shape.

5. What does your screwdriver look like?
 It’s green color and straight.

Test
A  1. =c 2. =b  3. a 4=d 5=e
B. 1. It’s square shape. 2. It’s hexagon shape 3. It’s circular shape 4. It’s cylindrical shape

5. It’s rectangular shape.
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Test
Unit 1.

Name.............................................................................. number......................................................

A. Match the meaning of these vocabularies and the meaning. ( 5 marks)
 ............................ Rectangle
............................. Square
............................. Triangle
............................. Hexagon
............................. Circle
A. a flat shape with three straight sides.
B. a flat shape with four sides of equal length and four angles of 90.
C. a flat shape with four 90 degree angles and four sides, with opposite sides of equal

length.
D. a shape which has six straight sides.
E. a continuous curved line, the points of which are always the same distance away

from a fixed central point, or the area  enclosed  by such a line.
B.  Describe the shape of these objects.
 1.

      It .................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................................

2.

           It ..............................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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3.

      
                                    It  ....................................................................................................................
............................................................................................................................................................

4

       .  It .......................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

5.       It .........................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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Unit 2

First Aid
Pre reading
Ex.1 Think about the accident that can happen in the workshop

then do the mapping (group work)

Ex.2 Match the words with the meanings given then compare the
answers with your friends.

1. Nosebleed                         a. ดั้งจมูก
2. Bony ridge                         b. เลือด
3. Vomiting                           c. เลือดออกทางจมูก
4. Diarrhea                            d. ไหลออก
5. Swallow                             e. บีบใหแนน
6. Blood                                f. คล่ืนเหียน
7. Drain out                           g. ลําคอ                          

8. Squeeze                            h. ทองเสีย
9. Nausea                              i.  กลืน

10. Throat                               j. อาเจียน                            

accident

Burns
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While reading
Ex.1 Read this passage then taking turns asking and answering

questions.

  If you get a nosebleed, sit down and lean slightly forward. Keeping your
head above your heart will make your nose bleed less. Lean forward so the
blood will drain out of your nose instead of down the back of your throat. If
you lean back, you may swallow the blood. This can cause nausea, vomiting
and diarrhea.   Use your thumb and index finger to squeeze together the soft
portion of your nose. This area is located between the end of your nose and the
hard, bony ridge that forms the bridge of your nose. Keep holding your nose
until the bleeding stops. Don't let go for at least 5 minutes. If it's still bleeding,
hold it again for 10 minutes straight.

Text from www.kidshealth.org

1. What is the first step of the first aid for nose bleeding?
.............................................................................................

2. What will happen if you lean back?
.............................................................................................

3. What should you do to stop the bleeding?
.............................................................................................

4. What kind of accident can cause the nose bleeding?
.............................................................................................

Nosebleeds: What to Do When Your Nose Bleeds
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Ex.2 Writes down the steps about first aid for nosebleeds then
compare the answers with other group

1. Sit down and lean slightly forward.
2...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
3...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
5...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
6...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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Ex.3
Now!

Do the semantic mappings, of the first aid from ex..2 and
compare them with your friends (group work)

     Nose bleeding

        first aid

Ddno’ton’

t
DoDon’t

1.....................................

.......................................

......................................

2....................................

.......................................

.......................................

.......................................

.....................................

.1. Lean forward..

2....................................

.......................................

.......................................

.......................................

......................................

3.....................................

......................................

.....................................

.......................................

.....................................

4.....................................

.......................................

.......................................

.....................................
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Language Focus

You can give the instructions by using the
sequence words such as first, next, and, then
or finally

Ex. First, you should........................................................................
      Next, you have to........................................................................
      After that you..............................................................................
      Then, you....................................................................................
      Finally,........................................................................................
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Post reading
Write the instructions of first aid for nose bleeding then read
your instructions to the class (You can use the sequence
word givens)  (pair work)

first       next    now, you....
then      and      finally

First....................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
...........................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
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Teacher’s Manual

Unit 2

First Aid
Objectives
To be able to
1. Get information from the reading passage about first aid.
2. Give the instructions about first aid from the reading passage.
3. Use sequence words for giving the instructions.
Pre reading
1. Let the students do the mapping about accident.
2. Let the students match the vocabularies with the meaning in Thai  to help the students

understand the words from the reading passage.
Key
Ex.1. burns, e.g.
Ex. 2   1. Nosebleeds= เลือดออกทางจมูก 2. Bony ridge=ดั้งจมูก 3. Vomiting= อาเจียน

4. Diarrheas =ทองเสีย 5. Swallow = กลืน 6. Blood= เลือด 7. Drain out = ไหลออก
8. Squeeze =บีบใหแนน 9.  Nausea= คล่ืนเหียน 10. Throat= ลําคอ

 While reading
3. Let the students read the reading passage about nosebleed first aid, then do the exercise.
4. After finishing the Ex. 1and Ex.2 .Let they do the semantic mapping about the reading passage

in Ex.3, and then the teacher gives them the answers.
5. Let them study the language focus about how to give the instruction by using the sequence

words.
Key.  Ex.1
1. Sit down and lean slightly forward.
2. You may swallow the blood.
3. Use your thumb and index finger to squeeze your nose.
4. Head injuries, falls e.g.
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Ex.2   Sit down and lean slightly forward.
2 Keep your head above your heart.
3. Lean forward.
4. Use your thumb and index finger to squeeze together the soft portion of your nose.
5. Keep holding your nose until bleeding; hold it again for 10 minutes straight.
Ex. 3
Don’t =1. Lean back 2. Let go before 5 minutes
Do. = 1. Lean forward 2. Keep your head above your heart. 3. Use your thumb and index finger to
squeeze the nose e.g.
Post reading
6. Let the students work in pair to write the instructions of nose bleeding first aid, and then let

them read the instructions to class.
Key
Answer will be varied.
Test
1. First remove clothing from injured part....................................finally, seek medical care and

don’t allow the child to eat, incase surgery is needed.
2.
1. Do not move the child and call emergency medical care.
2. Apply a cold compress or ice pack wrapped in cloth.
3. No, they can’t.
4. A board rolled-up newspaper.
5. Apply a cold compass.
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Test
  Unit 2

Name.........................................................................number...........................................

1. Read the emergency first aid for broken bones then rewrite the
instruction by using the sequence words as following
First you should  ......., Next you have to......, After that you......Then ...........,
Finally........ (5 Marks)

First.....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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2. Answer the questions (5 marks.)
1. What should you do if the children have seriously injured at the head, neck, or back?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. What is the second step of broken bones first aid?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. Can the child eat in case of surgery is needed?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4. What can you use for a splint on the injured part?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
5.  What do you do first between place a splint and apply a cold compress?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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Unit 3
Warning Sign

Pre reading

Ex. 1 Let’s discussing about the signs that you saw in the
workshop or other places. Then write down the lists of them
(can be in Thai or English) and tell your friends in the class.
(group work)
Signs
1.........................................................................................................................................
2.........................................................................................................................................
3.........................................................................................................................................
4.........................................................................................................................................
5.........................................................................................................................................
Ex. 2 Match the signs with the meaning given and compare
the answers with your friends.

  

1.....................   2...................   3.................   4..................

Choice
A. You cannot pass this way.

B. You cannot smoke here.
C. Be careful, flammable liquid.

D. You cannot take a photo.
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While reading
Ex.1 Read these warning signs and discusses with your partner then,
completes the table below.

                           

                           

Description of sign How to protect yourself
1. Risk of Freezing  You should wear  thick clothes

 hat , gloves and boots
2.

3.

4.

5.

Signs from www. doubleimage.co.uk/warning.htm/
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Language focus

You can describe warning by using modal verbs as
following:

Affirmative   = can, should, must, have to +v1
Ex. You should wear a helmet.
      You must go out this way.
      You can pass this way.
      You have to be careful.

Negative = cannot,   should not, must not,
                  have not to+v1

Ex. You should not wear a helmet.
      You must not go out this way.
      You cannot pass this way.
      You have not to be careful.
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Ex. 2 Peter is a new worker in the company please gives him the
information about what he can do or cannot do in the workshop by
complete the sentences below (group work)

                                                In the workshop,
                                              It’s easy to get accident .
                                            So you have to be careful
                                             while working by looking at
                                            the signs in the workshop.

1. If you see        you should wear a helmet.

2. If you see     you ..............................................................................

3. If you see        you ................................................................................

4. If you see         You...............................................................................
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Post reading
Now it’s time to create your own signs for your

workshop or out side. Create the sign and let your
partner write the meaning of the signs.

                                 

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.
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Teacher’s Manual

Unit 3

Warning Sign
Objectives
 To be able to
1. Get information from signs and notices.
2. Express warning, advice and safety rule from signs and notices.
3. Use modals such as should/ can/ do not/ have not.
4. Think up new signs and write the sentences to express the meaning.
Pre reading
1. Let the students list the signs that they have seen in the workshop or other place.
2. Let them the signs with the meaning or expressions in Ex 1.
Key
Ex.1 Safety first, Beware hot water e.g.
Ex.2 1= You cannot take a photo    2. You cannot smoke    3. Be careful flammable liquid.

4. You cannot past this way.
While reading
3. Let the students read the warning signs, and then complete the table in Ex.1 .And gives them

the answers.
4. After finishing the Ex. 1, let them study the language focus about how to describe warning by

using modal verbs. And do Ex. 2
Key.
Ex.1 Answer will be varied.
Ex.2
1. You should wear a helmet.  2. You cannot park the car here.  3. You should not drink this water.
4. You cannot smoke.
Post   reading
5. Let the students work in pair to create their own signs, and give the meaning of each sign.
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Key
Answer will be varied.
Test
1. You should wear thick cloths and hats.
2. You should be careful while walking.
3. You cannot smoke here.
4. You cannot take your dogs here.
5. You should keep the door close.
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Test
 Unit 3

Name..........................................................................number.........................................

What should you do if you see these sign (10 marks?)
You should.........................................   You should not....................................................
You can................................................ You cannot..........................................................

   1.      ....................................................................................................

  2.       .....................................................................................................

  3.       .....................................................................................................

 4.      ..................................................................................................

5.        .................................................................................................
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Unit 4
General Hand Tool

Pre reading
Ex 1. Match the name of the tools with the pictures then

compare the answers with your friends.

   a pair of calipers,  a spanner,  a screwdriver, a hacksaw,
                                       a pair of pliers

   

   

..................... .......................

.........................

  

..................... .......................
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Ex. 2 Match the vocabulary with the meaning in Thai, then
compare the answers with your friends.

   

ท่ีจับ ไมเล็กๆ งาน อุปกรณ

ทําดวยไม วัด หมุนได ตรง

เก่ียวของ เครื่องมือ

                            1.  grip...................................
                2. stick..................................
                                   3. holder..............................
               4. task..................................
                                                         5. wooden....................
                                           6. instrument......................
                              7. pivote............................
                                           8. concern........................
        9.  measurement.........................
                                           10. straight................................

                                

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



153

While reading

Read these passages then do the exercise.

Text from www. britanica.com.

Later development of hand tools > Measuring and
defining tools > Compasses and calipers
Compasses and calipers are basically
instruments that have two legs pivoted
to each other at the top and are
concerned with small-distance
measurement or transfer. The
compasses have straight legs; the
calipers have curved legs.

Later development of hand tools > Tool auxiliaries >
Tongs, pincers, and pliers
  Tongs, pincers, tweezers, and pliers have the common task

of holding or gripping objects so that they may be handled

more easily. The early use of fire created a new problem that

of handling hot coals. Two sticks probably served as the first

uncertain holders, but bronze bars may have replaced

wooden tongs as early as 3000 BC. An Egyptian wall

painting of about 1450 BC shows a crucible…

Calipers

Tongs
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Ex.1 Taking turns asking and answering these questions, put /
in the table below for your answers.

tongs
                             pincers         compasses
                                      pliers
                                           tweezers
                                         calipers

1. Which tool should be used for gripping objects?
2. Which tool has curved legs?
3. If you have to hold a hot object, which tool will you choose?
4. If you want to draw a circle, which tool will you choose?
5. Which tool should be used for measuring?

                                                                                          
calipers pincers pliers tweezers tongs compasses

1 / / / /
2
3
4
5
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Language focus

          You can describe the function of
devices as following:

1. S+ use+ device+ to+v1+obj.
  Ex.  1.  You use a hammer to drive a nail.
            2.  He uses a spanner to loosen nut.

2. S+ v. to be+used+to+v1+obj.
Ex.  1. It is used to drive a nail into the wood.

           2. It is used to loosen nut.
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Post reading
Ex.1 Describe the function of each tool by taking turns

asking and answering the questions.

1. A. What is this?            
B.......................................................................................
A. What do you use it to do?
B. It’s used to....................................................................

2. A: .....................................................................................
B. It’s

called....................................................................................
A: What.............................................................................

    B: It’s used to ...................................................................

3. A:.....................................................................................
B:......................................................................................
A:......................................................................................
B:......................................................................................

4. A:......................................................................................
B:......................................................................................
A:......................................................................................
B:......................................................................................
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Teacher’s Manual

Unit 4

General Hand tool
Objectives
To be able to
1.  Get information from the reading passage.
2. Tell the name and the function of each tool.
3.  Ask and answer the question about describing the functions of tools.
 Pre reading
1. Let the students match the vocabularies with the pictures in Ex.1 to help the students

understand the words from the reading passage.
2. Let the students match the vocabulary with the meaning in Thai.
Key
 Ex.1  1. a spanner   2. a pair of calipers   3. a hacksaw   4 . a pair of pliers   5. a screwdriver
Ex.2. 1. grip= จับ   2. stick =ไมเล็กๆ   3. holder= ท่ีจับ   4. task= งาน   5. wooden =ทําดวยไม

6.  instrument =อุปกรณ   7.  pivot = หมุนไดรอบ   8 concern = เกี่ยวของ    
9. measurement =วัด   10. straight= ตรง

While reading
3. Let the students read the passages about hand tool, then do the exercise in Ex. 1.
4. Let them taking turn asking and answering the questions about the passages by completing the

table. And the teacher gives them the answer.
5. After finishing the Ex. 2, let the students study the language focus about describing the

functions of devices.
Key
 Ex.1  1. pincers ,pliers, tweezers, tongs, compasses 2. calipers

3. pincers, pliers, tweezers, tongs 4. compasses
5. calipers
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Post reading
6. Let the students taking turns asking and answering the questions about describing the function

of hand tools. And the teacher gives them the answers.
Key   1. What is this?  It’s a hammer.  What do you use it to do?  It’s used to drive a nail into a

wood.
         2. What is this?   a pair of pliers .  It’s used to remove a nail.
         3. What is this?  It’s a wrench.      What do you use it to do? It’s used to tighten a nut.
         4. What is this? It’s a hand drill.   What do you use it to do?  It’s used to make a hole.
Test
1. It’s used to drive a nail into wood.
2. It’s used to remove a nail
3. It’s used to make a hole.
4. It’s used to screw a bolt
5. It’s used to cut a metal pipe.
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Test
Unit 4

Name.....................................................................number...............................................
Choose the right tools for the right Jobs    (5 marks)
               compasses             spanner             calipers             tongs             handsaw

Jobs The right tools

1. Gripping the hot objects

2. Measuring the small-distance

3. Draw a circle

4. Loosen or tighten nuts

5. Cut the wood to small pieces

Tell the function of these tools     (5 marks)
1. What is the use of a hammer?
...........................................................................................................................................
2. What is the   use of a pair of pliers?
..........................................................................................................................................
3. What is the use of a hand drill?
...........................................................................................................................................
4. What is the use of a screwdriver?
...........................................................................................................................................
5. What is the use of hacksaw?
...........................................................................................................................................
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Unit 5
Car Specifications

Pre reading

Ex.1 Do you know about car features?, please give some
examples you can write in Thai or English.
(Group work)
1.bonnet...............................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
Ex.2
Match Vocabularies with the words given then compare your
answers with your friends.
...........Capacity a.น้ําหนัก
...........Power b.ยาง
...........Engine c.ความเร็วสูงสุด
...........Torque d.ระบบรองรับน้ําหนักแบบคาน
...........Transmission e.หัวเทียนคู
...........Tire f.แรงบิด
...........Weight g.ความจุ
...........Top speed h.กําลัง
...........Twin cylinder i.เคร่ืองยนต
...........Torsion-Beam j. กระปุกเกียร
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While reading
Ex.1 Read this car specification then completes the table below.
(pair work)

Specifications

Model Life That’s Turbo
Layout Front-engined,Fwd Front-engined,Fwd

L/W/H/WB
(mm)

3395/1475/
1575/2420

3395/1475/
1620/2360

Engine Inline-3,sohc,
2v/cyl,

Twin-cylinder

Inline-3,sohc,
4v/cyl,turbo

Capacity 650 cc 658 cc
          Power 52hp 64hp

Torque 45lbft 69lbft
Transmission 3A 4A

Suspension ( F/R) Strut/torsion-beam Strut/torsion-beam
Tire(F/R) All: 155/65 R13 All: 155/65 SR13
Weight 860 kg 890kg

Top speed N/A N/A
 Text from www. Honda.com

If you are looking for a new car. Which one is suitable for your use, put (/)
in the table for the model you like.

Student A.  is a housewife, lives in the city. Just needs a car that saves
energy for shopping and drives her children to school.

Student B. is a sale manager he has to work in the upcountry and has
to meet customers every week. Sometimes he has to carry some goods
to show his customers and his hobby is racing.
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Student  A

Items  Life Turbo
1.using in the  city
2.using for  racing
3.using in the up country
4.using for carry  heavy things
5.save energy

Students  B

Items  Life Turbo
1.using in the  city
2.using in the upcountry
3.using for racing
4.using for carry heavy  things
5.save energy
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Ex.2 Take turns reading the passage, then complete
your passage by listening for the missing words from
your friends, and check the answers and spelling
from your friends.

Student A

 Buying....................... is quite big problem for a lot of ...........................First of
all, you have to know how much money you have, then go to .....................................…
to see what kind of car you’d like to buy. You have to study the car................................
so you will understand the ..................................... of the car. For example if you’d like
a fast car, you may  ........................................ the car which has the turbo engine. But if
you want a save energy car, you can choose the car which has a less power.
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Ex.2 Take turns reading the passage, then complete
your passage by listening for the missing words from
your friends, and check the answers and spelling
from your friends.

Student B

Buying a car is quite big............................ for a lot of people. First of all, you
have................................ how much  money you have, then go to  a show room to see
what kind of car you’d like to buy. You have to study the car specification, so you
will................................ the features   of the car. For example if you’d like a ................,
you may choose a car which has.............................But if you want ......................car,
you can choose the car which has a less power.
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Language focus

You can show your opinion for what you
like or dislike as following

I like + obj + because ..................................
I dislike + obj+ because................................

Ex. I like this car because it can go fast.
I dislike a turbo car because it is too expensive. 
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Post reading
Now It’s time to choose your car. Please give a good reason
for why you like or dislike the car from the car specifications
in the reading activities, then give your opinion to the class.
You can use the words given below to make sentences.

    cheap  ,   expensive   ,   fast ,  energy  ,  suitable ,  money
city ,  long way drive  ,  carry

Student A

I like the life car because It saves energy and............
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................

................................................................................
.....................................................................

Student B.

I like the turbo car because It‘s faster.......................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

.........................................................................

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



167

Teacher’s Manual

Unit 5

Car specifications
Objectives
 To be able to
1.  Skim scans the information of car specification.
2.  Describe things.
3.  Give opinion about like or dislike.
 Pre reading
1. Let the students give some example of car feature.
2. Let the students match the vocabularies with the meaning in Thai.
Key.
Ex.1  1. bonnet= กระโปรงรถยนต  gear= เกียร 2. engine = เคร่ืองยนต  e.g.
Ex.2.     2. capecity= ความจุ 2. power= กําลัง 3. Engine=  เคร่ืองยนต 4. torque= แรงบิด
5. transmission=กระปุกเกียร 6. tire= ยาง 7. Weight= น้ําหนัก 8. Top speed= ความเร็วสูงสุด
9. twin spark= หัวเทียนคู 10= Torsion-beam= ระบบรองรับน้ําหนักแบบคาน
While reading
1. Let the students read car specifications then complete the table.
2. Let them choose one car from the car specifications, then complete the table in Ex.1
3. Let them taking turn to read the passages and fill in the missing words in Ex.2 and the teacher
gives them the answers.
4. After finishing the ex.2 .Let they study the language focus about how to express the opinion.
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Key
 Ex.1             Student A

Items  Life Turbo

1.using in the  city /

2.using for  racing

3.using in the up country

4.using for carry  heavy things

5.save energy /
                    Student B

Items  Life Turbo

1.using in the  city

2.using for  racing /

3.using in the up country /

4.using for carry  heavy things /
5.save energy

Ex.2
Students A 1. = a car 2.=people3.= a show room 4= specification 5.= features 6.= choose
Students B. 1=problem 2.= to know  3.=understand  4= a fast car   5= a turbo engine   6= a save
energy
 Post reading
1. Let the students choose the car that they like from the car specification, then write their
opinion, then read them to the class.
Key
Answer will be varied.
Test
1    Answers will be varied.
2.  1= windscreen 2. =seat 3.= bonnet 4. =head light 5.= tire
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Test
 Unit 5

Name ..........................................................................Number........................................................

Choose one of these cars and give your reason for why do you like it? ( 5 marks)

Car Specifications

1.

    

Price= ฿ 1,380,00                               Gear= manual
Color=red, green, yellow, blue           Brakes= drum
Horse power= 120(163) /3,400           Engine= DOHC WT-i
Fuel type=EFI                                     Weight=1,420 kg.

2.

    

Price = ฿  759,00                             Gear= manual
Color=  pink , blue, grey, white       Brakes=drum-disc
Horse power= 75(102)/ 3,6oo     Engine=DOHC-VN(turbo )
Fuel  type= common Rail            Weight= 15,30 kg.

3.

        

Price = ฿  654,000                             Gear = Auto
Color=  pink , blue, grey, red       Brakes =drum-disc
Horse power = (109 ps) /6,000    Engine=DOHC-VN(turbo )
Fuel  type =  EFI                          Weight= 1,480  kg.

I like car number ............ because.....................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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Give the name of car features     5 marks

                                          1                                                                            2

                4              5

                3
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Unit 6
Installation

Pre reading
Ex. 1  Match the Thai meanings with the words given.

1.  Dash .........ที่เขี่ยบุหรี่
2. Remove ......... รอบ ๆ
3. Snap .........ประกอบ
4. Surrounding .........แผนสี่เหลี่ยม
5. Assembly .........ปลอดภัย
6. Panel .........สายไฟ
7. Secure .........จับ
8. Wire .........แผนโลหะอยูบรเิวณหนาคนขบัรถยนต
9. Grab ........ถอด
10. Ashtray ........ปดสนิท
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While reading
Read the instruction of car radio replacement then do the exercise.

Removing a Factory Radio

Text from www.toyota.com

Note:

The plastic dash panel surrounding the radio and air conditioner
controls must be unsnapped from the dash in order to gain access
to the bolts which secure the radio

Step 1.

Pull out the astray at the bottom of the plastic dash panel. With
your hands,grab the bottom of the plastic dash panel below the
ashtray location and pull firmly until the plastic dash panel
begins to unsnap from the dash. Continue to pull the dash until
the sides and top of the dash panel completely unsnap from the
main dash assembly.

Step 2

The radio is secured to the dash with four (4)10 mm bolt screws,
(1)at each side corner of the radio. Locate and remove all four
bolt screws.

Step 3

Pull  the  radio out of the dash. Unplug the black cable plugged
into the rear of the radio. Unplug (2) white plastic wire harness
connectors snapped into the rear of the radio. The radio can
now be completely removed from the dash.
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Ex.1Are these instructions correct? Choose your answers, and then
compare with your friends.

Items Yes No
1.  Remove all bolt screws is the last step.
2. The plastic dash panel can  be pulled  out with your hand.
3. Pull out the plastic dash,  then remove all the screws.
4. You have to pull out the plastic dash from the top.
5. Don’t unplug the white plastic wire before pulling the radio
out of the dash.
Ex.2
Rearrange these instructions again in the correct order.

Unplug the black
cable

 Pull the radio out
of the dash

 Unplug the 2 white plastic
wires.

Pull out the plastic
dash panel

1........................................................................................

2........................................................................................

3........................................................................................

.4.......................................................................................

5........................................................................................

Remove all
four screws
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Language focus

You can give instructions by using the
      imperative form of verbs as follows:

Positive
V.1+ noun phrase

-  Insert new batteries.
-  Take off the wheel.
-  Put in a new bulb.

Negative
Don’t
Never    + V.1 +  Noun phrase

        -Don’t insert new batteries.
        -Don’t take off the wheel.
        -Don’t put in a new bulb.
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Ex.3 Take turns to ask and answer the questions by using the words
given.

1. Question: How do you change the..................................?

Answer: ...........................................................................

2. Question: How do you start the......................................?

Answer: ...........................................................................

3. Question: How do you slow down the.............................?

Answer: ............................................................................

4. Question: How do you operate the..................................?

 Answer: .............................................................................

5. Question: How do you remove the...................................?

Answer: .............................................................................

question

car,  light bulb,  washing machine,  recorder,  nail

     answer

                  a. Grip the nail between the claw.
                      b. unscrew the old light bulb.
                c. press the brake pedal.
                       d.Put the cassette in the recorder.
                  e. push the start/add clothes button.
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Post reading
Choose one of these jobs, then make the instructions by using
the words given, and give them to the class (group work)

1. Change a flat tire                                  

                   2. Change a spark plug

   loosen, tighten, pull out, replace ,lift ,old ,turn
    spare tire, nut, air jack, spanner, use ,new
    insert , remove,

    How   to   change .............................................      

1. .......................................................................

2. .......................................................................

3. .......................................................................

4. .......................................................................

5. .......................................................................
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Teacher’s Manual
Unit 6

Installation
Objectives
To be able to

1. Read the instructions about car equipment installation.
2. Rearrange the instructions from the reading passage.
2. Write the instructions by using the imperative form.
Pre reading

1. Let the students match the vocabulary with the meaning in Thai. To help the students
understand the words from the reading passage.
Key  1.  dash= แผนโลหะท่ีอยูหนาคนขับรถยนต  2.  Remove = ถอด 3. Snap= ปดสนิท 4.
Surrounding =รอบๆ 5. Assembly= ประกอบ6. Access = ชองทาง 7. Secure= ปลอดภัย8 Wire=
สายไฟ 9. Grab= จับ 10. Ashtray= ท่ีเข่ียบุหร่ี
While reading

2.  Let the students read the reading passage about   removing a factory radio.
3.  Let the students work in pair check the understanding about the passage by doing exercise in
ex. 1 then let them rearrange the instructions again in ex. 2, and compare the answers with others.
4.  After finishing the exercise, let them study the language focus about how to write the
imperative from.
5. Let them taking turn asking and answering the questions from Ex. 3 .And the teacher give them
the answers.
Key
Ex. 1   1. No 2. Yes 3. Yes 4. No 5. Yes
Ex2. 1. Pull out the plastic dash panel.
         2. Remove all four screws.
         3. Pull the radio out off the dash.
         4. Unplug the black cable.
         5. Unplug the 2 white plastic wires.
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Ex. 3.
1. Q: How do you change the light bulb?
    A: Unscrew the old light bulb.
2. Q: How do you start the washing machine   ?
   A: Push the start/add clothes button.
3. Q: How do you slow down the car?
    A: Press the brake pedal.
4. Q: How do you operate the recorder?
    A: Put the cassette in the recorder.
5. Q: How do you remove the nail?
   A:  Grip the nail between the claws.
Post reading

Let them work in pair choose one of the two   jobs (change a flat tire or change a spark plug), then
write the instructions and give the instructions to class.
Key
How to change a flat tire
1. Loosen the wheel nuts.
2. Lift the car with an air jack.
 3. Pull out the flat tire.
4. Replace the spare tire.
5. Tighten the wheel nuts.
Test

A 1. =c 2. =e 3. =a 4. = 5. =d
How to change light bulb.
1. Loosen the old light bulb.
2. Remove the old one.
3. Insert the new bulb.
4. Tighten it firmly.
5.  Test the new bulb.
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Test
Unit 6

Name................................................................number...................................................

A. Match the vocabulary with the meaning (5 marks)
..................................1. loosen a. to put something inside something else.
..................................2. remove b. not firmly fixed in place.
..................................3. insert c. firmly or closely.
..................................4. test d. to take something away from a place.
..................................5. tighten e. a way of discovering by question or practical

activities.
B. Give an Instruction of changing the light bulb (หลอดไฟ). You can use verb
from A. (5 marks)
1  Loosen the light bulb.

2.........................................................................................................................................

3.........................................................................................................................................

4.........................................................................................................................................

5.........................................................................................................................................
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Unit 7

Mechanical problem
Pre reading

Vocabulary Study

ring
piston       filter         bearing

contaminant
sludge     crankcase    gunk up
plug up abrasive rod

engine

Exercise 1.
Match the vocabulary with the meaning in Thai
                                         a) ลูกสูบเคร่ืองยนต
                                         b) เปอน  สกปรก
                                         c) ข้ีน้ํามันหยอดเคร่ือง
                                         d) วงแหวน
                                         e) ไสกรอง
                                         d) อุดตัน
                                         f) ขอเหวี่ยงใตทองเคร่ืองยนต
                                         g) ฝาประกับเพลา
                                         h ) เคร่ืองยนต
                                         i ) กานสูบเคร่ืองยนต
                                         j) ขูดขีด
                                         k) ทําใหขน เหนียว
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While reading.

Ex 1. Read this passage about changing oil then do the
mapping to show the reasons for oil changing.

Text from www.yahoo.com
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Mapping

                                                     Why do you                  All protection..........................
                                                   have  to change oil ?        ......................, if you don’t
                                                                                                        change oil.

                                                      

To get rid of .................................

 If you never change oil, the filter
will..................................……….
.................................................…
.......................................................
..........................................………

The bearing
will........................
..............................
..............................
..............................
..............................

If you never change the
oil, the engine will
..........................................
.............................……….
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Language Focus

If clause I

If clause      +    main clause

If + present simple   + future sentences

           Ex. 1. If you never change the oil, the filter will plug up.

              2. If  she goes,  he  should  go.

               3. If it rains this evening, I won’t go to the cinema.

    We use an if clause I  to express  a possible out come that can
      happen.
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Post reading

Ex. 1 Match the questions with the right answers.

1. How often should I change my oil?

               2.  My front-wheel drive car makes a clicking sound when
                     turning. Is anything wrong?

    3. I’m buying a new set of tires. Should I have them balanced?

         4. Is it still necessary to rotate the tires every so often?

     5. How much air should I put in my tires?

.......... A . For most passenger cars, minivans and minipickups, the recommendation rage
from 27 to 32 psi
..................B. Most vehicle manufactures recommend changing the oil once a year or every 7500
mikes in passenger car and light truck gasoline engines.
...................C.  A clicking sound when turning is one of the classic symptoms of a worn or
damaged “constant velocity “ (CV) joint.
....................D. It is may be recommended every 8,000 to 15,000.
....................E.  Balancing helps to guarantee a smooth ride at highway speeds, and it helps to
maximize tire life.
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Ex.2 Write five sentences with an If clause I by using the
information from EX I

1. You should change the oil .............................................., If your car

    is a passenger car or light truck gasoline engines.

2. If you here a clicking sound while turning, you should......................

............................................................................................................

3. If .................................................., you should have them balanced.

4. If your car goes for 8,000-15,000 miles, you should ......................

............................................................................................................

5. If your vehicle is a passenger car, a minivans and a pickup, you

should..............................................................................................
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Teacher’s Manual

Unit 7

Mechanical problem
Objectives
To be able to
1. Get information from the reading passage about mechanical problem.
2. Describe mechanical problem.
3. Write the sentences by using If-clause.
Pre reading
1. Let the students match the vocabularies with the meaning in Thai.
Key
1. pis ton = ลูกสูบ 2. contaminant=เปอนสกปรก 3. sludge= ข้ีน้ํามันหยอดเคร่ือง 4. ring= วงแหวน
5. filter= ไสกรอง 6. plug up= อุดตัน 7. crankcase=ขอเหวี่ยงใตทองเคร่ืองยนต
8. bearing= ฝาประกับเพลา 9. engine= เคร่ืองยนต 10.= rod=กานสูบเคร่ืองยนต
While reading
2.Let the students   read the passage about changing oil, then do the mapping inEx.1.
3. After finishing Ex.1 , let students study the language focus about If-clause.
Key   Ex.1
1. To get rid of contaminants
2. If you never change the oil, the engine will gunk up.
3. The bearings will become worn and you will hear the rods knocking, if you don’t change oil.
4.  If you never change oil, the filter will plug up.
 5. All protection against dirt and abrasives will lose, if you don’t change oil.
Post reading
4. Let the students match the questions with the answers, then compare with the others.
5. Let the students write sentences with If-clause by using information from Ex.1
Key
 Ex.1 A. =5 b=1 c=2 d=4 e=3
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Ex.2
1. You should change the oil once a year, if your car is a passenger car or light truck gasoline
engines.
2. If you here a clicking sound while turning, you should change the cv. joint.
3. If you buy a new set of tires, you should have them balanced.
4. If your car goes for 8,000- 15,000 miles, you should rotate the tires.
5. If your vehicle is a passenger car, a minivans and a pickup, you should put the air about 27 to
32 psi in your tires.
Test
1. If your car is passenger car or light truck, you should change oil once a year .
2. If you buy a new set of tire, you should have them balance.
3. If you never study hard, you will fell the exam.
4.  If I feel too tired today, I couldn’t go fishing.
5. If it’s a nice day tomorrow, I will go out.
6. If I get the money today, I will pay you back.
7. If you feel so cool, you should wear a jacket.
8. We should have the party in the garden, if it doesn’t rain.
9. I will pay you double, if you get the work finished by Friday.
10. If I don’t get enough sleep I will get terrible headache.
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Test
  Unit 7

Name.........................................................................number...........................................
Complete these sentences (If clause) by using these words. (10 marks)
            - fell the exam     -get enough sleep     -feel too tired      -  have them balance
            - change oil         – go out                     –pay back            - wear a jacket
            - have the party  -  pay you double

1. If your car is passenger car or light truck, you ...............................once a year.
2. If you buy a new set of tire, you....................................................................................
3. If you never study hard, you.........................................................................................
4. If I ……………………. .................................................today, I couldn’t go fishing.
5. If it’s a nice day tomorrow, I........................................................................................
6. If I get the money today, I …………………………………………………...............
7. If you feel so cool, you ………………………………………………………............
8. We…………………………… ..................................in the garden, if it doesn’t rain.
9. I………………………….............................., if you get the work finished by Friday.
10. If I don’t………………………................................…I will .get  terrible headache .
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Unit 8
Maintenance schedule

Pre reading.
Exercise 1.
Match the vocabulary with meaning in Thai.

หองเผาไหม.................................................. น้ํามันเครื่อง.................................................
หัวเทียน.......................................................  ไสกรองอากาศ.........................................…
อัตราการเดินเครื่องเบา...................................ระยะต้ังลิ้น.............................................….
ทอจายเชื้อเพลิง  .............................................การซอมบํารุง.........................................…
ถังเชื้อเพลิงและไสกรอง....................................................................................................
เครื่องระงับประกายไฟ......................................................................................................

        * Maintenance     * Idle speed
*Engine oil 
                     * Fuel tank and filter
 * Air filter         *Fuel tube
                  * Spark plug
 *Valve clearance
                     *  Spark arrester
  * Combustion   chamber
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While reading   Ex1.  Read the maintenance schedule then fill in the blank of this summary
and compare your answer with other groups

REGULAR SERVICE
PERIOD (4)

ITEM
Perform at every indicated month or operating
hour interval, whichever comes first.

Before
Each
Use

First
Month

Or
5 Hrs

Every 3
Months

Or
25 Hrs

Every 6
Months

Or
25 Hrs

Every
Year
Or

100 Hrs

Every Two
Years Or
250 Hrs

Page

Engine oil Check 0 5
Change 0 0(2) 5

Air filter Check 0 6
Clean 0(1)
Replace 0

Spark plug Check-adjust 0 6
Replace 0

Spark arrester Clean 0 6
Idle speed Check-adjust 0(3) Shop manual
Fuel tank and filter Clean 0(3) Shop manual
Fuel tube Check Every 2 years

 ( Replace if necessary) ( 3)
Shop manual

Value clearance Check-adjust 0(3) Shop manual
Combustion chamber Clean After every 250 hours ( 3 ) Shop manual

( 1.) Service more frequently when used in dusty areas.
( 2.) Change engine oil every 25 hours when used under heavy load or high ambient temperatures
( 3.)These items should be serviced by an authorized Honda servicing dealer, unless you have the

proper tools and are mechanically proficient. Refer to the Honda shop manual for service
procedures.

(4.) For commercial use, log hours of operation to determine proper maintenance intervals
Text from www.  Honda.com
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Ex.  1

If you want your engine to have a long life.  You have to
follow  the direction from the maintenance schedule . For example,
you have to check the engine oil...................................................and
change at......................................or ........................................hrs. of
use. If you use the engine under heavy loads, you have to change it
every.............................hours. For air filters you have to clean it
............................and if you use the engine in a.................................,
you should service it more frequently. Every ..........................years,
you have to replace the................................... For the  combustion
chamber, you should clean it .........................and It  is  better if you

let the.............................................service your  vehicle.

Ex.  2
Complete each sentence below with correct words given. Then compare the answer with your
friends

                       check      clean        replace     change      check     adjust

1. You have to                                                                     the engine oil every 25 hours.
2. You have to                                                                     the spark plug every two years.
3. You have to                                                                     the  air filter every two years.
4. You have to                                                                     the air filter  every 3 months.
5. You have to                                                                     the idle speed every year or 100 Hrs.
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Post reading
(Completing a service order)
Here are some problems, of a customer of Honda Company. Read the problems then
complete the service order for the customer.

Text from www. Honda.com

The engine in my Honda Civic CX Overheats due to a cracked head gasket and I’m

faced with replacing the engine. I thought may be now     is a good time to get an

upgrade engine.
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Ex. 1 write a service order for the Honda civic CX you can
use the words given as following.

         change       replaces        check      clean     fix

Service order

Yoshiro Thailand,
 Co., Ltd.

Customer name......................................
..................................................................
Address......................................................
...................................................................

Service order no. ..................................
Date........................................................

Vehicle......................................................
Vehicle No................................................

Condition Service Instruction
1. The cylinder ring was cracked. 1. Change the cylinder ring.
2. The water plum leaks. 2.................................................................
3. The spark plugs are dirty. 3.................................................................
4. The head gasket was cracked. 4..................................................................
5. The valve leaks 5.................................................................
Custumer signature................................. Authorized Signature................................
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Language Focus
Describing service

We can describe service by using present perfect as following

      Present   Perfect      

EX. 2 Write five sentences (Present Perfect) about describing the service from the
service order
1.........................................................................................................................................
2.........................................................................................................................................
3.........................................................................................................................................
4.........................................................................................................................................
5.........................................................................................................................................

We form the present perfect by using have or has + the past participle
( V. ชอง 3) of the main verb.
 EX.                      I  have replaced the spark plug.

We use the present tense in the following situations
1. an action or state that began in the past and continues into present

Your car has been fixed for one week.
2.an action  that has been repeated in the past.

         He has sent his car to the garage four times.
3.an action  that was completed very recently.
                           He has just finished fixing your car.
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Teacher’s Manual

Unit 8

Maintenance schedule

Objectives
To be able to
1. Get information form car maintenance.
2. Describe service.
3. Fill the from
4. Write present perfect tense.
Pre reading
1. Let the students match the vocabularies with the meaning in Thai.
Key
1. หองเผาไหม = combustion chamber   2.  น้ํามันเคร่ือง engine oil 3.   หัวเทียน= spark plug
4. ไสกรองอากาศ air filters 5. อัตราการเดินเครื่องเบา= idle speed. 6. ระยะต้ังล้ิน valve clearance
7. ทอจายเช้ือเพลิง= fuel tube 8. การซอมบํารุง maintenance 9. ถังเช้ือเพลิงและไสกรอง= fuel tank
and filter 10. เคร่ืองระงับประกายไฟ= spark arrester.
While reading
2 Let the students read the maintenance schedule, and then complete the sentences in Ex.1-Ex 2.
Key
Ex.  1     1 before each  use 2. first month 3. eight 4. 25   5.  every 3 month 6. dustry area
7. 2 years 8. fuel tube 9. after 250 hours. 10. servicing dealer
Ex. 2      1. change 2. check 3. replace 4. clean 5. check/adjust
Post reading
3. Let the students read the customer‘s problem, then write the service order in Ex.1
4. Let the students study the language focus about how to describe service by using the present
perfect tenses, then write five sentences from the service instruction in Ex. 2
Key Ex.1
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Service order

Yoshiro Thailand,
 Co., Ltd.

Customer name Mr.Chockchai  Laemsak
Address. 34 Rojana Rd, Uthai ,Ayutthaya,
13000

Service order no.  1225
Date   17/06/07

Vehicle. Honda civic CX
Vehicle No. กง 6172

Condition Service Instruction
1. The cylinder ring was cracked. 1. Change the cylinder ring.
2. The water plum leaks. 2.  Fix the water plum
3. The spark plugs are dirty. 3.  Clean the spark plugs
4. The head gasket was cracked. 4.  Replace the head gasket
5. The valve leaks 5.  Change the valve.
Custumer signature.................................. Authorized Signature................................

 Key Ex.2
1. I have changed the cylinder ring.    2. I have fixed the water plum.
3. I have cleaned the spark plugs.       4. I have replaced the head gasket.
5. I have changed the valve.
Test
1. I have changed the cylinder ring.                      2. Your motorcycle has been fixed for two day.
3. The technician has replaced the spark plug.     4. You have sent car to the garage four times.
5. He has cleaned the filter.                                   6. I have painted the bench.
7. He has checked the switch?                               8. He has had many different jobs.
.9. They have removed the dent.                           10. She has bought a new car.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



197

Test
Unit 8

Name..........................................................................number.........................................

Complete these sentences with present perfect tense. (10 marks)
1. I                                                                                            change ) the cylinder ring.
2. Your motorcycle                                                                               ( fix) for two day.
3. The technician                                                                        ( replace) the spark plug.
4. You                                                                      (send)  car to the garage  four times.
5. He                                                                                                     ( clean)  the filter.
6. I                                                                                                        ( paint) the bench.
7. He                                                                                                   (check) the switch?
8. He                                                                                       (have) many different jobs.
9.They                                                                                                ( remove)  the dent.
10. She                                                                                                      ( buy)  new car.

                                                        

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก ช
แบบวัดความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษเทคนิค

สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร ชั้น ปที่ 3 สาขางานยานยนต
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Pretest/ Posttest
Choose the best answers (   40 marks)
Read the maintenance schedule and answer these questions. (1-4)

1. If you have used your  car  for six   months, what should you do with the engine?
a. change oil b. clean oil filter    c. replace spark  plugs d. both a and c
2. You have to clean oil filter every.............................................................
a. 200 miles b. 300 km. c. 12 months    d. 5,000 miles
3.  What maintenance do you have to do every 200 miles?
a. change oil b. check value clearance     c. clean oil filter     d. both a and b.
4. After 5,000 kms. or 6 months, you have to...............................................
a. change oil b. replace spark plugs  c. check value clearance     d. both a and b and c.
5. What does this sign mean?

a. You can light a  candle.b. b. You should keep yourself dry.
c. Be careful flammable liquid. d. You have to wear glove and hat.

- 6 12
200 3,000 6,000

Service required every :    Months
Miles
Kms 300 5,000 10,000

Change oil 0 0 0
Clean oil filter 0
Replace spark plugs 0 0
Check valve clearance 0 0 0
Replace air filter 0
*More often operation  if use in
dusty area
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6. What should you do if you see this sign?

                                                     
a. You should run away. b. You should walk quickly.
c. You should be careful while walking d. You cannot pass this way.
7. Which sign means you should be careful about electrical shock?

a.                                       b.                      

c.                                        d.                      
8.  Which sign means you cannot pass this way?

a.                                           b.          

c.                                         d.                    
9. What is the sign for safety in a factory?
a. Be careful   b. Safety first
c. Danger-  hot water               d. Do not pass
10. Which one is not a sign for a workshop?
a. Danger acid  b. Danger -low temperature
c. Caution- very hot water  d.  Cycle lane
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Read this passage about burns instructions, then answer the questions? 11-13

   

11. We take a child to the hospital if..............................................
a. The burns is a second or third –degree.       b. The burn is on the genitals.
c. The burns is a first degree. d. both a. and b.
12. Which one has the same meaning as a hospital?
a. ambulance b. treatment
c. emergency c. medical center
13. What does the word” burns” mean?
a. damaged or destroyed by fire b. destroyed by accident
c. damaged by cool water d.  all correct
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Read this passage about car mechanical problem, and then answer the questions
(14-17)

How much air should I put in my tire?
It depends on the vehicle application, the size of the tire, how much weight

is on the tires, and whether fuel economy is more important to you than a smooth ride.
For most passenger cars, minivans and minipickups, the recommendations range from
27 to 32 psi.  For full size pickup trucks and sport utility  vehicles, the recommended
inflation pressures is about 5 to 8 psi. higher to reflect the larger tire sizes and greater
weight of these vehicles.
14. What is  a concern with putting air in the tire?
a. the  size of tire b. the  price of the vehicle
c. the speed you drive d. how far you drive
15. The lager size vehicles, the........................................ air you put in the tire.
a. less b. most
c. small d. more
16. What does the word passenger mean?
a. a person who traveling in a  vehicle but is not driving.
b. a person who driving a car.
c. a person who owns the car.
d. a person who traveling in car and owns the car.
17. What does psi. stand for?
a. pounds  per square foot b. pounds per square inch
c. pieces d. both a. and b.
18. What do you call this tool?
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a. hacksaw b. hand drill
c. pliers d. screwdriver
19.  A ............................... is used to measure a small distances.
a. handsaw b. tongs
c. caliper d. hammer
20. What tool should you use if you want to loosen nuts?
a. a vice b. a spanner
c. a steel tape d.  a compass
21. What are pliers used for?
a. driving a nail into wood b. making a hole
c. gripping objects d. drawing circles
22. What shape is it?

                                                
a. a triangle b. a circle
c. a  square d. a  rectangle

23.  What shape is it?

                                             
a. a rectangle b. a  cylinder
c. a hexagon d. a  triangle
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24. What does this calculator look like?

                                               
a. It‘s a square shape and pink color.
b. It‘s a rectangular shape and pink color.
c. It‘s a triangular shape and pink color.
d. It‘s a pyramid shape and pink color.

Read the short passage about car maintenance tip, and then answer the questions
( 25-28)

Gears
  Improper gear shifting may lead to a maximum of 20%

extra fuel consumption. Always start or move your car in the
first gear only. Engage the second gear, unless your car is in
muddy terrain or going downhill. Get into the higher gear as
quick as possible. In lower gears the engine consumes more fuel
at the same travel speed than in a higher gear.

25. Why is proper gear shifting important?
a.   It makes you drive safety.             b. It helps you save fuel.
c.   It causes you loose fuel.  d. Improper gears shifting helps you save fuel.
26. What does consumption means?
 a. To loose energy or time. b. To use energy or time.
c. Wanting some thing             d.  All correct.
27. What is the position of gear for starting your car?
a. the first gear b. the second gear
c. the third gear d. the fourth gear
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28. What does shift mean?
a.   drive b. run a way
c.    push d. move or change

Rearrange these car stereo removal instructions in the correct order.

Citroen Saxo Car Stereo Removal Instructions

b. - Pull car stereo from dash.

C. - Insert removal keys into opening on car stereo.

 a. –Remove aerial and release triggers on

      connectors to disconnect.

29. What is the correct order of these instructions?
. a. a,b,c b. a,c,b.
  c.  c,b,a                     d. c,a,b

Read these steps for changing tire, then answer  questions (30-31)

Steps needed to change a tire

1. Remove the spare tire, car jack and spanner from trunk
2.Put car jack under the car, and raise the car off the ground until the tire is free to
rotate.
3. Remove the nuts from the tire.
4. Remove the flat tire and replace it with the spare tire.
5. Put nuts back on and tighten as much as possible.
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6. Lower car to ground and remove car jack.
7. Tighten the nuts with the spanner.
30. What  equipment is needed for changing tire?
a. spanner b. spare tire
c. car jack d. all correct
31. Which one is the correct order?
a. remove the nuts, then remove the flat tire.
b. put nuts back on ,then remove the spare tire
c. put car jack under the car, then puts back on.
d. lower car to ground, then remove the nuts from the tire
Read this car specification, and then answer the questions 32-39

BMW 3 Series Model Variants Cubic
Capacity

Brake
Horse
Power

$ Price

BMW 3 Series 320i 1995cc 150 bhp $21,095
BMW 3 Series 316i SE Touring 1796cc 115 bhp $21,430
BMW 3 Series 320i ES 1995cc 150 bhp $21,565
BMW 3 Series 320i SE 1995cc 150 bhp $22,595
BMW 3 Series 316i Sport Touring 1796cc 115 bhp $22,705

32. Which one has the most cubic capacity?
a  BMW 3 Series 316i ES tour b. BMW 3series 320i Sport Touring
c. BMW 3 Series 320i             d.  all correct
33. If you have a small budget, you should buy....................................................
a. BMW 3 Series 320i                        b. BMW 3series 320iSport Touring
c. BMW 3Series 320i SE                               d. BMW 3Series 320i ES
34. Which one is the most expensive?
a. BMW 3 Series 320iSE b. BMW 3 Series 320i
c. BMW 3series 320i Sport Touring             d. BMW 3Series 320i ES
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35. If you want to save fuel, you should buy.....................................................................
a. BMW 3 Series 320 i SE b. BMW 3 Series 316 i SE touring
c. BMW 3series 320 i ES d. BMW 3 Series 320 i
36. Which one is suitable for someone who wants a  save energy car, not so fast and not
very expensive?
a. BMW 3 Series 320i SE touring b. BMW 3series 320 i ES
c. BMW 3series 320 i ES             d. BMW 3series 320i Sport Touring
37. If you want to know whether a car saves fuel or not you look at................…………
a. capacity b. price
c. model d. brakes horse power
38. The number of the series tells you about................................................................….
a. The horse power b. the model variations 
c. The capacity d. the price

Read the maintenance tip then answer the questions  39-40
Car washing - Do & Don’t

Do - Always use wet cloth for wiping a car, after rinsing the paint surface with water
first
Don’t –Never wipe dust off your car with a dry cloth or duster.
Do - Wax your car after it's been washed, to avoid sealing in the dirt
Don't - Do not wash, polish or wax your car in the sun when the sun is hot. It could
streak or stain the paint surface
Do - Always use soft (normal) water to wash your car.
Don't - Do not use hard water (which contains minerals). It will leave a film on paint
surface.
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39.Why shouldn’t  you wax car in the sun?
a. It’s too hot. c. It makes you feel tired.
c. The sun will damage the paint d. It doesn’t have much moisture.
40. Why shouldn’t you use hard water to wash a  car?
a. to avoid sealing dirt. b. It could stain the paint surface.
c. It makes the car dirty. d. It’s difficult to use.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก ซ
หนังสือขออนุญาตทดลองเครื่องมือวิจัยและ

หนังสือเชิญผูเชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือวิจัย
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ประวัติผูวิจัย

ชื่อ-สกุล นางสาวสมศรี ดวงสุวรรณ

ที่อยู 38 หมู 1 ตําบลธนู อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

ที่ทํางาน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือพระนครศรีอยุธยา

ตําบลเกาะลอย  อําเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท ( 035) 252376

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2531 สาํเร็จการศึกษาปริญญาศลิปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ

วิชาโทสื่อสารมวลชน จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง  กรุงเทพฯ

พ.ศ. 2545 ศกึษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาตางประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทํางาน

พ.ศ.2532-2533 อาจารยสอนภาษาอังกฤษ วิทยาลัยเทคนิคพณิชยการพระนครศรีอยุธยา

พ.ศ.2533-2538 มัคคุเทศกอิสระ ภาษาอังกฤษ (ใบประกอบอาชีพมัคคุเทศก เลขที่11-5490)

พ.ศ.2538-2539 เจาหนาที่วิเทศนสัมพันธ 3 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

พ.ศ.2539-2541 นักวรรณศิลป 3 กองศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถาน

พ.ศ.2541-2543 อาจารย 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี

พ.ศ.2543-ปจจุบนั ครู ค.ศ. 1 วิทยาลยัเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมการตอเรือพระนครศรีอยธุยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การศึกษา/อบรม/ดูงานตางประเทศระหวางการศึกษา

พ.ศ.2548 เขารวมโครงการแลกเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากรดานอาชีพและวัฒนธรรม

กับ Shawnigan Lake School ประเทศแคนาดา
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