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51254318 : สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 
คาํสาํคญั :  แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพ/ ภาษษองักฤษเพืออาชีพ 
  อุบลรัตน์  อ่วมดว้ง : การพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพ สาํหรับนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ชนัปีที 1 สาขาวชิาเอกเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์   วทิยาเขตวงัไกลกงัวล.         อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  : รศ.ดร.วสิาข ์ จติัวตัร์ , ผศ.ดร.ไชยยศ   
ไพวทิยศิริธรรม และ อ.ดร.ภทัร์ธีรา  เทียนเพิมพลู.  231 หนา้. 
 

 การวิจัยครังนีมีวตัถุประสงค์ คือ 1) เพือสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพืออาชีพ สําหรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ชันปีที 1 สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า   คณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  วิทยาเขตวงัไกลกงัวล ให้ไดต้ามเกณฑ ์
75/75  2) เพือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพ 
3) เพือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ชนัปีที 1 สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า    คณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวงัไกลกงัวล ทีมีต่อแบบฝึกเสริม
ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพทีสร้างขึน  กลุ่มตวัอย่างคือ นักศึกษาระดบัปริญญาตรี ชันปีที 1 สาขาวิชาเอก
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า   ทีลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาองักฤษเพืออาชีพ (ENL1002) ในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 
2554  จาํนวน 30 คน  เครืองมือทีใชใ้นการทดลอง ไดแ้ก่  แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพือชีพ ทีผูว้จิยัสร้างขึน 
จาํนวน 8 บท  แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพืออาชีพ และแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักศึกษาทีมีต่อความเหมาะสมของแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพทงั 8 บท  ดาํเนินการทดลอง  8 
สัปดาห์ ๆ ละ 2 คาบเรียน ๆ ละ 60 นาที  รวมทงัสิน 16 คาบ  สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย  
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที  

     ผลการวจิยัพบวา่ 
    1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพ มีค่าเท่ากบั 82.48/81.83 ซึงถือว่ามี

ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ ์
    2. ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพของนักศึกษาหลงัการใช้แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่าน

ภาษาองักฤษเพืออาชีพสูงกวา่ก่อนเรียนโดยใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ทีระดบั 0.05 

    3. นกัศึกษามีความคิดเห็นทีดีต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพ 
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 UBOLRAT  UAMDUANG : THE DEVELOPMENT OF ENGLISH FOR CAREER 
READING EXERCISES FOR FIRST-YEAR ELECTRICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
STUDENTS, FACULTY OF INDUSTRIAL AND TECHNOLOGY,RAJAMANGALA UNIVERSITY 
OF TECHNOLOGY RATTANAKOSIN,WANGKLAIKANGWON CAMPUS. THESIS ADVISORS :  
ASSOC. PROF. WISA  CHATTIWAT, Ph.D., ASST. PROF. CHAIYOS PAIWITHAYASIRITHAM, 
Ed. D., AND  PATTEERA THIENPERMPOOL, Ph.D.   231 pp. 
 
 
       The purposes of this research were 1) to develop and test the efficiency of 
reading exercises for the First year students, 2) to compare the students’ reading 
abilities before and after using the relevant constructed materials, 3) to survey the 
students’ opinions toward these constructed materials.  The subjects consisted of 30 
students studying in the First-Year Bachelors’ degree Level students majoring in 
Electrical  Engineering , Faculty of Industrial and Technology,  Rajamangara 
University of Technology Rattanakosin, Wangklikangwon Campus.  The instruments 
used for this experiment were: 1) eight lessons of reading exercises developed by the 
researcher, and the content of each lesson was based on English for Career texts, 
needs analysis, and certain language components; 2) a reading English for Career 
test was used as a pretest, and as  a posttest and 3) a questionnaire was used to 
survey the students’ opinions toward the effectiveness of the constructed materials.  
The duration of the experiment was 18 class sessions, 60 minutes each, over an 
eight-week period.  Data were statistically analyzed by percentage, means, standard 
deviation and t-test. 
 The findings revealed that : 
 1. The  students’ achievements on the reading exercises were 82.48 
percent on the reading English for Career formative test, while they achieved 81.83 
percent on the posttest.  This means that the efficiency of the materials was a  high 
level (higher than  the 75/75 criterion). 
 2. The students’ achievement on reading after using the eight reading 
exercises was significantly higher than before using the materials at the 0.05 level 
 3. The students’ opinions toward the constructed  materials were highly positive. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนีสําเร็จได้โดยได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิงจาก  รอง
ศาสตราจารย ์ดร. วสิาข ์จติัวตัร์  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม และ อาจารย ์
ดร. ภทัร์ธีรา เทียนเพิมพูล ทีได้กรุณาให้คาํปรึกษาแนะนําและปรับปรุงแก้ไข ซึงช่วยให้
งานวจิยัครังนีบรรลุจุดประสงคที์วางไว ้ จึงขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของอาจารย ์3 
ท่านเป็นอยา่งสูง   ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. บาํรุง โตรัตน์  อาจารย ์ดร. 
จงรักษ ์  เลียงพานิชย ์ ทีกรุณาเป็นประธานกรรมการและกรรมการในการสอบและกรุณาให้
คาํแนะนาํในการปรับปรุงแกไ้ขวทิยานิพนธ์ฉบบันีจนสมบูรณ์ 
 กราบขอบพระคุณในความกรุณาของผูช่้วยศาสตราจารยย์ุพรพรรณ ตนัติสัตยา
นนท ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ลีชยั ปัญญาวงศง์าม และคุณอุบลวรรณ ปรุงวนิชพงษ ์พร้อมทงั
อาจารย ์Graham  R.Hibbins  ทีกรุณาใหค้าํแนะนาํตรวจแกไ้ขเครืองมือดว้ยความเมตตายงิ 
 ขอขอบใจนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชันปีที 1 สาขาวิชาเอกเทคโนโลยี
วิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวงัไกลกังวล ทีให้ความร่วมมืออย่างดียิงในการทดลองวิจยั และ
ขอขอบคุณเพือน ๆ ทีใหก้าํลงัใจในการทาํวทิยานิพนธ์ดว้ยดีเสมอมา 
 ทา้ยนีขอกราบขอบพระคุณ บิดา-มารดา รวมทงัญาติพีนอ้งของขา้พเจา้ทุกคนทีให้
กาํลงัใจ และสนบัสนุนการศึกษาในครังนี 
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บทที 1 
บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 ภาษาองักฤษเป็นภาษาสากลทีใช้กนัอย่างกวา้งขวางทวัโลก  ทงัในการติดต่อสือสาร

กบันานาประเทศในดา้นต่าง ๆ โดยปัจจุบนัภาษาองักฤษมีความสําคญัต่อการพฒันาประเทศใน
หลาย ๆ ดา้น เพราะอิทธิพลของการสือสารสมยัใหม่ทีมีประสิทธิภาพ ทาํให้มีความจาํเป็นตอ้งใช้
ภาษาองักฤษเพือการสือสารในวงการต่าง ๆ  ทวัโลก เช่น ดา้นธุรกิจ  การเมือง  การข่าว  และการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นตน้  ส่งผลทาํให้ภาษาองักฤษเขา้มามีบทบาทต่อชีวิตประจาํวนัของคนไทย
มากขึนทุกดา้น โดยเฉพาะดา้นการศึกษาและการประกอบอาชีพในสาขาต่าง ๆ สอดคลอ้งกบั 
(บญัชา  อึงสกุล, 2545: 52)  ทีกล่าวสนบัสนุนว่า ภาษาองักฤษไดเ้ขา้มามีบทบาทสําคญัต่อการ
ดํารงชีวิตของคนไทยทังในอดีต ปัจจุบัน  และอนาคต  ซึงคนไทยเราในปัจจุบันนิยมเรียน
ภาษาองักฤษเพือนาํไปใชเ้ป็นเครืองมือในการประกอบอาชีพกนัเป็นจาํนวนมาก  รวมทงัโรงเรียน
และสถาบนัต่าง ๆ ต่างก็ตอบสนองความตอ้งการของสังคมดว้ยการเปิดหลกัสูตรการเรียนการสอน
เป็นภาษาองักฤษ ทงัในระดบัประถมศึกษา  มธัยมศึกษา และอุดมศึกษา และมีแนวโนม้จะเพิมขึน
เรือย ๆ กอปรการจดัการศึกษาของไทยกาํลงักา้วไปสู่ความเป็นนานาชาติในระดบัสากล  โดยการใช้
ภาษาองักฤษเป็นสือกลางอยา่งเป็นไดช้ดัเจนมากยงิขึน 
 ในดา้นการเรียนการสอน  การอ่านเป็นทกัษะทีนบัวา่สําคญัทีสุดในบรรดา 4 ทกัษะ 
เพราะผูเ้รียนจะได้นาํทกัษะการอ่านไปใช้อ่านตาํราวิชาการทีตรงกบัศาสตร์ของตนเอง  เป็นการ
เพิมพูนความรู้ให้กบัตนเองให้มากขึน เพือความสําเร็จในการศึกษาระดบัสูงต่อไป (สุเมธ  แสง
นาทร, 2542: 3) ซึงสอดคลอ้งกบั วิสาข ์ จติัวตัร์ (2543: 41) กล่าววา่ ในบรรดาทกัษะการเรียนทงั 4  
ทักษะนัน  ทักษะทีคนไทยเห็นความสําคัญมากทีสุดคือ ทักษะการอ่าน  เพราะถ้าสํารวจดู
ชีวิตประจาํวนัของคนไทยแล้ว  เราตอ้งการใช้ทกัษะในการอ่านมากทีเดียว เช่นการอ่านฉลากยา  
ป้าย โฆษณา  ตลอดจนวิธีการใช้ผลิตภณัฑ์ทีมาจากต่างประเทศ เช่น เครืองใช้ไฟฟ้า  โดยเฉพาะ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท มีความจาํเป็นอยา่งมากทีจะตอ้งอ่านตาํราภาษาองักฤษ  
ซึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของอจัฉรา  วงศโ์สธร และคณะ (2545) ทีไดส้ํารวจความคิดเห็นของ
บุคคลสีกลุ่ม คือกลุ่มผูจ้า้งงานภาครัฐ  กลุ่มผูจ้า้งงานภาคเอกชน  กลุ่มผูจ้า้งงานในระดบัอุดมศึกษา  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



2 
 

และกลุ่มผู ้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  เกียวกับทักษะภาษาอังกฤษทีบุคลากรทีสําเร็จ
การศึกษาในระดบัปริญญาตรีในหน่วยงานมีความจาํเป็นตอ้งใช้  พบว่าโดยรวมกลุ่มตวัอย่างทงัสี
กลุ่มมีความเห็นวา่ทกัษะทีผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีตอ้งใชม้ากทีสุดคือทกัษะการอ่าน 

 อนึง ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ ถือว่ามีความสําคญัและเป็นประโยชน์อย่างมากใน
การแสวงหาความรู้ของผูเ้รียน  นักเรียน  นิสิตนักศึกษาตอ้งอ่านหนังสือเรียน ตาํราหรือวารสาร
ภาษาอังกฤษเพือให้มีความรู้ในสาขาวิชาของตนให้กว้างขวางและลึกซึง  สําหรับนักธุรกิจ 
ขา้ราชการตอ้งใช้ภาษาองักฤษเพือประโยชน์ในความก้าวหน้าของตน (วิสาข์ จติัวตัร์, 2543: 1) 

สอดคลอ้งกบั ปัญชรี  ทองวิสุทธิ (2541: 1) ไดก้ล่าววา่ การอ่านเป็นเครืองมือสําคญัในการแสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเอง  แหล่งความรู้ทีเราสามารถคน้ควา้ไดด้ว้ยตนเองนนัมีมากมาย  ซึงตอ้งอาศยัทกัษะ
การอ่านเป็นสําคญั  ผูที้มีความสามารถในการอ่านดี  ยอ่มมีโอกาสแสวงหาความรู้ไดม้ากกวา่ผูที้มี
ความสามารถในการอ่านนอ้ย  เช่นเดียวกบั ฉวีวรรณ  คูหาภินนัท ์ (2542: 3) ไดก้ล่าววา่ การอ่านมี
ความสําคญัและจาํเป็นต่อทุกคน ทุกอาชีพ ทุกเพศ ทุกวยั การอ่านช่วยให้คนเรารอบรู้ ฉลาด ทนั
โลก ทนัต่อเหตุการณ์และเป็นกุญแจไขไปสู่ความสาํเร็จ 

จากการเรียนการสอนในปัจจุบนัเน้นการสอนภาษาเพือการสือสาร (Communicative 

Language Teaching : CLT) มิใช่ยดึความถูกตอ้งตามหลกัไวยกรณ์แต่เพียงอยา่งเดียว  ดงัที Freeman  

(1986: 123) กล่าวว่า  ในการสือสารเราใช้ภาษาเพือให้บรรลุตามหน้าทีทางภาษา  เช่น โตแ้ยง้  
ชกัชวน  บอกทิศทาง เป็นตน้  นอกจากนียงัตอ้งใชห้นา้ทีทางภาษาเหล่านีภายในบริบททางสังคม  ผู ้
พดูจะเลือกใชว้ธีิโดยเฉพาะเพือแสดงออกในการสือสารโดยขึนอยูก่บัความตงัใจและความรู้สึกของ
ตนเอง  ตลอดจนคาํนึงถึงวา่กาํลงัพูดกบัใครและมีความสัมพนัธ์อยา่งไรดว้ย  วิธีการสอนภาษาเพือ
การสือสาร (CLT) จะมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนให้ภาษาเพือการสือสารได ้ โดยเนน้ทีการสือความหมายให้
ผูอื้นเขา้ใจตรงกบัจุดประสงค์ทีตอ้งการ  ส่งเสริมให้มีการแสดงออกทางภาษาโดยใช้สถานการณ์
ต่าง ๆ เขา้ช่วยให้มีการปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) ซึงกนัและกนั สุมิตรา  องัวฒันกุล (2536: 7)  และ 
สมศีล  ฌานวงัศะ (2544: 29)  ไดท้าํการวิจยัเกียวกบัการมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูส้อนและ
เพือนตามหลกัการของการเรียนการสอนเพือการสือสารพบว่า  ผูเ้รียนทีมีความสามารถมากหรือ
ปานกลางจะหาโอกาสทีจะแสดงความสามารถทางภาษา   มีจินตนาการในการสร้างสถานการณ์
ใหม่ ๆ มีการแสดงออกทางภาษาเป็นไปอย่างธรรมชาติแตกต่างจากผูเ้รียนทีมีความสามารถทาง
ภาษาตําทีไม่แสดงตัวหรืออาสาออกมาแสดงกิจกรรมใด ๆ  ทังสิน   โดยให้เหตุผลว่าไม่มี
ความสามารถทีจะทาํได ้ และผูส้อนซึงมีประสบการณ์น้อยจะหลีกเลียงในการเรียกผูเ้รียนกลุ่มนี
ออกมาทาํกิจกรรม  เพราะจะทาํให้เสียเวลาในการเรียนการสอนมาก  เมือเป็นเช่นนีทาํให้ผูเ้รียน
กลุ่มนีขาดโอกาสในการใชภ้าษาเพือการสือสาร  รัตติยา  ภูมิสายดร (2540: 6)  กล่าววา่  ควรให้
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ผูเ้รียนไดมี้โอกาสใช้ภาษาในลกัษณะจริงโดยจดัสร้างสือการสอน หรือกิจกรรมหลาย ๆ รูปแบบ  
กิจกรรมดงักล่าวจะช่วยใหผู้เ้รียนสามารถติดต่อสือสารกนั  และรู้จกัถ่ายโอนประสบการณ์ทีตนเคย
พบเห็นในห้องเรียนนาํไปสู่สถานการณ์ทีเป็นจริงในชีวิตประจาํวนั  นนัคือจะตอ้งให้ผูเ้รียนได้มี
โอกาสปฏิสัมพนัธ์โดยตรงกบัภาษาทีเรียน 

ปัจจุบันการสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจหรือภาษาอังกฤษเพือจุดประสงค์เฉพาะ 
(English for Specific Purposes : ESP) มีบทบาทสําคญัในการเรียนการสอนภาษาและแพร่หลายไป
ทวัโลก  สาํหรับการเรียนการสอนภาษาองักฤษเฉพาะกิจในประเทศไทยให้ความสําคญักบัการสอน
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจเชิงธุรกิจและการค้าเป็นสําคัญ   หลักสูตรส่วนใหญ่จึงเน้นการสอน
ภาษาอังกฤษธุรกิจ   เช่นภาษาอังกฤษสําหรับเลขานุการ   ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก ์ 
ภาษาองักฤษสําหรับพนกังานโรงแรม เป็นตน้ Mackey และ Mountford (1978: 6) กล่าวว่า  
พฒันาการของการสอนภาษาองักฤษเฉพาะกิจเกิดจากแรงบนัดาลใจด้านความตอ้งการ  ในการ
สือสาร (Communicative Needs) เพือนําใปใช้ในการพฒันาภายในประเทศ  สอดคล้องกับ 
Finocchiaro และ Frumfit  (1983: 88-89)  ทีกล่าววา่  การสอนภาษาองักฤษเฉพาะกิจเกิดจากความ
ตอ้งการอยา่งนอ้ย 2 ประการคือ ความตอ้งการในการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในระยะเวลา
อนัจาํกัด  อีกประการคือ  ความต้องการในการสือสาร  ในการสอนภาษาองักฤษเฉพาะกิจไม่
จาํเป็นตอ้งใหผู้เ้รียนเรียนรู้ภาษาทงัหมด  แต่ใหผู้เ้รียนไดรู้้ในขอบเขตความตอ้งการของผูเ้รียน  การ
เรียนการสอนภาษาองักฤษเฉพาะกิจให้บรรลุเป้าหมาย  ผูเ้รียนตอ้งสามารถนาํความรู้ทางดา้นภาษา
ไปใชป้ระโยชน์ในการประกอบอาชีพของตนใหไ้ดม้ากทีสุดต่อธุรกิจนนั 

สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไดเ้ห็นถึงความสําคญั
ของการสอนภาษองักฤษเฉพาะกิจจึงไดจ้ดัให้มีการสอน ตงัแต่ปีพุทธศกัราช 2505 และถา้เป็นการ
จดัการสอนให้กบัผูเ้รียนทางดา้นช่างอุตสาหกรรมจะเรียกวิชานีวา่ภาษาองักฤษเทคนิค (ณรงค ์ภูมิ
สวสัดิ  2529: 4, อา้งถึงใน สมศรี  ดวงสุวรรณ์  2549: 1) ซึงตามหลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตร
บณัฑิต (ปริญญาตรี) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลกัสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ.
2550 โดยสํานกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึงมีการเปลียนชือจากวิชา
ภาษาองักฤษเทคนิค เป็นวิชาภาษาองักฤษเพืออาชีพ (English for Career) อยูใ่นหมวดวิชาศึกษา
ทวัไป   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในฐานะสถาบันอุดมศึกษาประเภทหนึงทีจัด
การศึกษาดา้นอาชีวศีกษา  จาํเป็นตอ้งจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษให้ความรู้แก่นกัศึกษาให้
เพียงพอ  โดยเฉพาะนกัศึกษาสาขาวิชาช่างเทคนิคต่าง ๆ เพือให้นกัศึกษาสามารถใช้ภาษาองักฤษ
เป็นเครืองมือในการประกอบอาชีพ   ซึงวิชาภาษาองักฤษบงัคบัในหลกัสูตรทีนักศึกษาคณะ
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อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีตอ้งเรียน  ไดแ้ก่วิชาภาองักฤษเพืออาชีพ  ดงันนั  นกัศึกษาจึงมีความ
จาํเป็นจะตอ้งใชภ้าษาองักฤษเพือจุดมุ่งหมายทางวิชาชีพ  (English for Occupational Purposes หรือ 
EOP) ซึงเป็นสาขาหนีงของภาษาองักฤษเฉพาะกิจ (English for Specific Purposes หรือ ESP) ดงัที  
Hutchinson และ Waters (1989: 16-19) กล่าววา่ การเรียนการสอนภาษาคือการเรียนรู้ภาษาและการ
ติดต่อสือสาร  การสอนภาษาองักฤษเฉพาะกิจ  หรือ ESP มีความแตกต่างไปจากการสอน
ภาษาองักฤษทวั ๆ ไป  แต่มีจุดมุ่งหมายในการสอนเช่นเดียวกนัคือ  มุ่งพฒันาให้ผูเ้รียนสามารถใช้
ภาษาในการติดต่อสือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  สอดคลอ้งกบั ความคิดของ Brieger  (1995: 54) 

ทีกล่าวว่า  การสอนภาษาองักฤษเฉพาะกิจแตกต่างจากการสอนภาษาองักฤษทวัไป  เนืองจาก
ภาษาองักฤษเฉพาะกิจสะทอ้นความตอ้งการทีแตกต่างกนัของผูเ้รียนหลายกลุ่ม  ทงัผูเ้รียนทีกาํลงั
ศึกษาเพือเตรียมตวัสู่การประกอบอาชีพในอนาคต  และผูเ้รียนทีประกอบอาชีพแลว้  ในขณะที  
Strevens  (1980)  กล่าววา่การสอนภาษาองักฤษเฉพาะกิจ  มิไดมุ้่งเนน้เนือหาทางวรรณคดีหรือ
วฒันธรรมเพียงอยา่งเดียว  แต่การสอนภาษาองักฤษเฉพาะกิจมีลกัษณะสําคญัทีแตกต่างไปจากการ
สอนภาษาองักฤษทวัไปคือ  เป็นเนือหาการเรียนการสอนภาษาองักฤษทีจดัให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูเ้รียน  เน้นทกัษะเฉพาะทีผูเ้รียนจาํเป็นต้องนําไปใช้ในสาขาอาชีพของตน  โดย
เลือกสรรเนือหาทางภาษาเฉพาะสําหรับผูเ้รียน  เพือมุ่งพฒันาให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จากผลการวิจัยของ Viel (2002) ได้อ้างถึงการสํารวจความต้องการในการใช้
ภาษาอังกฤษ  โดยคณะกรรมการการศึกษา  (ภาษา /ทักษะการสือสารในวงการธุรกิจและ
อุตสาหกรรม) ในประเทศฟินแลนด์  โดยผูว้ิจยัไดท้าํการสํารวจกลุ่มลูกจา้ง ในวงการธุรกิจ และ
อุตสาหกรรม พบว่า กลุ่มวิศวกร และช่างเทคนิค มีความตอ้งการทกัษะการอ่านเพือใชใ้นการอ่าน
คู่มือและคาํสังต่าง ๆ ถึงร้อยละ 80 และร้อยละ 78 ตามลาํดบั  นอกจากนียงัตอ้งการทกัษะการอ่าน
เพือใชใ้นการอ่านเอกสารต่าง ๆ ของบริษทั เป็นจาํนวนร้อยละ 61 และร้อยละ 24 ตามลาํดบั สําหรับ
ลูกจา้งฝ่ายผลิต ช่างติดตงัและช่างซ่อมมีความตอ้งการอยา่งชดัเจนในการใชท้กัษะการอ่านสําหรับ
คาํสังต่าง ๆ ในคู่มือ  แต่จากการศึกษาวิจยัดา้นการใชภ้าษาองักฤษเทคนิคเพือการประกอบอาชีพที
ผ่านมา พบว่าผูเ้รียนมีความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษเทคนิคอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างตาํ ซึง
สอดคล้องกับงานวิจยัของ ปภาวี วฒันสกุลภูษากร (2540: บทคดัย่อ) ซึงได้ทาํการศึกษา เรือง
ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษเทคนิค ของนกัศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยี
ราชมงคล  พบวา่นกัศึกษามีความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษเทคนิคอยูใ่นระดบัตาํกวา่เกณฑ์ถึง
ร้อยละ 46.00  สําหรับนกัศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวงัไกลกงัวล มีผลการเรียนอยูใ่นระดบัตาํเช่นกนั  ดงัเช่นตวัอยา่งจาก
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รายงานสรุปผลการตดัสินผลการเรียนภาคเรียนที 1  ปีการศึกษา 2553 ของงานทะเบียนและวดัผล
ของสํานักงานวิทยาเขตวงัไกลกงัวล  พบว่าผลการเรียนในรายวิชาภาษาองักฤษเพืออาชีพ (ENL 

1002) (เป็นการวิเคราะห์โดยไม่มีการแยกทกัษะ) ซึงเป็นรายวิชาสําหรับหลกัสูตรอุตสาหกรรมศา
สตรบณัฑิต ระดบัปริญญาตรี นนัมีผูเ้รียนไดค้ะแนนในระดบัเกรด 4 ร้อยละ 3.16 เกรด 3-3.5 ร้อย
ละ 15.78 เกรด 2-2.5 ร้อยละ 20.03  เกรด 1-1.5 ร้อยละ 52.30  และมีผูส้อบไม่ผา่นในรายวิชา
ดงักล่าวจาํนวน ร้อยละ 8.73 (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  วิทยาเขตวงัไกล
กงัวล, 2553) 

การทีผูเ้รียนมีความสามารถในการเรียนภาษาองักฤษเพืออาชีพค่อนขา้งตาํ (ปภาว ี 
วฒันสกุลภูษากร 2540:บทคดัยอ่) อาจจะมาจากสาเหตุหลายประการคือ นกัศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหา
ในการอ่าน มีนกัศึกษาจาํนวนหนึงทีไม่สามารถอ่านออกเสียงไดอ้ย่างถูกตอ้ง  และนกัศึกษาส่วน
ใหญ่มีพืนฐานความรู้ภาษาองักฤษอ่อนมาก  และไม่สามารถบอกปัญหา ในการเรียนให้ผูส้อนทราบ
ได้   ซึงสอดคล้องกบั Lau (2003: 2) ทีกล่าวว่า ลกัษณะทีสําคญัอย่างหนึงของนักศึกษาทีมี
ความสามารถทางภาษาองักฤษจาํกดั  (Limited English Proficiency (LEP)) คือนกัศึกษาเหล่านีขาด
แรงจูงใจในการพดูและการสือสารในชนัเรียน  ตามปกติแลว้ปัญหาของนกัศึกษาแต่ละคนไม่ไดถู้ก
กล่าวถึงแต่อย่างใดและจากการสัมภาษณ์นกัศึกษาพบว่าเอกสารเกียวกบัภาษาองักฤษเพืออาชีพมี
คาํศพัทย์ากมาก  เป็นคาํศพัทเ์ฉพาะซึงไม่ไดใ้ช้ในบทอ่านภาษาองักฤษทวัไป  นกัศึกษาเกิดความ
เบือหน่ายในการอ่านขนัตอนการปฏิบติังาน และมีปัญหาในการอ่านเครืองหมายและป้ายเตือนใน
การทาํงานสําหรับภาษาองักฤษเพืออาชีพ  ทาํให้นักศึกษาขาดแรงจูงใจในการเรียน  ขาดความ
กระตือรือร้นในการเรียน  และมีความคิดเห็นไม่ดีต่อการอ่านเอกสารภาษาองักฤษเพืออาชีพ  ซึง
สอดคลอ้งกบั Harmer (2001: 208) ทีกล่าววา่ เนืองจากเนือหาทียาก  ทาํให้ผูเ้รียนภาษาองักฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศขาดแรงจูงใจในการเรียน  และเนืองจากผูเ้รียนไม่ประสบความสําเร็จในการ
อ่าน  ทาํใหผู้เ้รียนมีการคาดหวงัต่อการอ่านในเชิงลบ  นอกจากนีผูว้ิจยัยงัพบวา่นกัเรียนใชก้ลวิธีใน
การอ่านไม่ถูกตอ้ง โดยการแปลทีละตวั    นกัเรียนขาดความรู้พืนฐานดา้นคาํศพัท ์ โครงสร้างทาง
ไวยกรณ์และโครงสร้างของบทอ่าน   

นอกจากปัญหาความสามารถดา้นการอ่านของนกัศึกษาแลว้ อาจเป็นเพราะการเรียน
การสอนภาษาองักฤษทีสถานศึกษาจดัให้ไม่ตอบสนองความต้องการของผูเ้รียน และไม่เพียง
พอทีจะให้ผูเ้รียนนาํภาษาองักฤษมาใช้ในการประกอบอาชีพได้เท่าทีควร หรืออาจมีสาเหตุจาก
เนือหาของหลักสูตรการสอนภาษาองักฤษไม่ตรงกับความต้องการในการใช้ภาษาของสถาน
ประกอบการ   (Thomas, 1991: 50-57) หรืออาจเนืองมาจากปัญหาของแบบเรียนภาษาองักฤษเพือ
อาชีพทีไม่สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของนักเรียน  ทาํให้ผูส้อนต้องสร้าง
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เอกสารการสอนขึนเอง  ซึงสอดคลอ้งกบั Jones  (1990: 89) ทีกล่าววา่มีแบบเรียนภาษาองักฤษ
เฉพาะกิจจาํนวนมากทีอา้งวา่ตรงกบัความตอ้งการของผูเ้รียน  แต่แทบจะไม่มีแบบเรียนใดเลยทีเป็น
เช่นนนั  เช่นเดียวกบั Orr (2001: 209) ไดก้ล่าวไวว้า่  การหาหนงัสือเรียนทีตรงกบัความตอ้งการ
ของผูเ้รียนอยา่งแทจ้ริงเป็นเรืองทีค่อนขา้งยากทีเดียว ผูส้อนภาษาองักฤษเฉพาะกิจจึงควรรวบรวม
เอกสารจากแหล่งต่าง ๆ หรือสร้างเอกสารการสอนขึนมาเองให้ตรงกบัความตอ้งการของผูเ้รียน
อยา่งแทจ้ริง 

  อนึง การใช้ตาํราเรียนจากต่างประเทศทีตีพิมพม์านานแลว้ทาํให้ขอ้มูลในเนือเรืองที
อ่านไม่ทนัสมยั  และการขาดแคลนแบบฝึกภาระงานต่าง ๆ ทีเป็นเอกสารจริงมาเป็นสือการสอน
ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ  (Johns และ Dudley-Evans, 1980: 121-124) หรือการใชต้าํราในทอ้งตลาด
มาสอนจึงไม่สามารถบรรลุจุดประสงค์ในการสอนได้  เนืองจากหัวเรือง หรือเนือหาวิชาไม่
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนเท่าใดนกั (Xu Yun-Zhu, 1999: s60) ซึงคาํกล่าวนี สอดคลอ้ง
กบั Orr  (1998) ทีกล่าววา่ มีสือการสอนจาํนวนนอ้ยมากทีขายอยูใ่นร้านหนงัสือทีจะตรงกบัความ
ตอ้งการของผูเ้รียน  และจากประสบการณ์ของผูว้ิจยัเองพบวา่ ตาํราเรียนภาษาองักฤษเฉพาะกิจ
สาขาต่างๆ ทีมีขายอยู่ในทอ้งตลาดมีจาํนวนน้อย  โดยเฉพาะภาษาองักฤษเพืออาชีพสําหรับช่าง
อุตสาหกรรม และมกัเป็นเนือหาวิชาทวัไปไม่มีตาํราเฉพาะสาขา เช่น สาขาไฟฟ้า เป็นตน้  ดงันนั
เพือให้การเรียนการสอนประสบความสําเร็จอยา่งแทจ้ริง แนวทางหนึงในการแกปั้ญหาดงักล่าวก็
คือ  การสร้างสือการสอนทีสอดคล้องเหมาะสมกบัความตอ้งการของผูเ้รียน  และสอดคล้องกบั
จุดประสงคข์องหลกัสูตร 

สือการเรียนการสอนและวิธีการทีจะช่วยพฒันาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมี
หลากหลาย เช่น  การสอนโดยใช้ชุดทดลอง  ให้แบบฝึก การใช้ชุดการสอน  ชุดสาธิต  การสอน
โดยวิธีบูรณาการ และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ซึงแนวทางทีเหมาะสมจากการพิจารณา
ร่วมกนัของครูในคณะศิลปศาสตร์  คือการพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านเพราะเป็นสือทีจะช่วย
เสริมสร้างทกัษะให้กบัผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้และเขา้ใจไดเ้ร็วขึน  ดงัทีสุนนัทา  สุนทรประเสริฐ 
(2540: 2) กล่าววา่ แบบฝึกหรือแบบฝึกหดั คือสือการเรียนการสอนชนิดหนึง  ทีใชฝึ้กทกัษะให้กบั
ผูเ้รียน หลังเรียนจบเนือหาในช่วงหนึง ๆ เพือฝึกฝนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ รวมทงัเกิดความ
ชาํนาญในช่วงนนั ๆ อยา่งกวา้งขวางมากขึน  ซึงสอดคลอ้งกบั Moor (2005: 225) ทีกล่าววา่  ครูตอ้ง
มีความรู้  ความเขา้ใจในการเลือกแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านให้เหมาะสมกบัระดบัความสามรถใน
การอ่าน ตรงกบัความสนใจและความตอ้งการของผูเ้รียน นอกจากนี Tomlinson (1998: 8) กล่าว
เสริมว่า  แบบฝึกทีให้นกัเรียนทาํตอ้งมีหลากหลายรูปแบบ ให้นกัเรียนไดใ้ช้ความคิด เรียงลาํดบั
เนือหาจากง่ายไปยาก  และมีภาพประกอบเพือช่วยดึงดูดความสนใจของนกัเรียน 
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ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจทีจะทาํการพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพือ
อาชีพ สาํหรับนกัศึกษาสาขาวชิาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
โดยสร้างแบบฝึกเสริมทกัษะเพือเพิมความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพของผูเ้รียน  
ซึงขอบเขตเนือหาทีใชน้นั  มาจากการสํารวจความตอ้งการในดา้นเนือหาของบทอ่านจากนกัศึกษา
สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า  อาจารยผ์ูส้อนภาษาองักฤษเพืออาชีพและอาจารยส์าขา
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ผูป้ฏิบติังานทางดา้นวิศวกรรมและเทคโนโลยีทีเกียวขอ้งกบัระบบ
ไฟฟ้ากาํลงั  รวมทงัจากการวิเคราะห์หลกัสูตร คาํอธิบายรายวิชาภาษาองักฤษเพืออาชีพ (ENL 

1002) โดยผูส้อนจะใหน้กัศึกษาฝึกทกัษะการอ่านตามแบบฝึกเพิมขึน เพือให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ
ในเนีอหา  และศพัท์เทคนิคเกียวกบังานดา้นอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  โดยการใชแ้บบฝึกการ
อ่านโดยใช้แผนภูมิความหมาย   การถ่ายโอนข้อมูล   เพือพัฒนาความสามารถในการอ่าน
ภาษาองักฤษเพืออาชีพ ของนกัศึกษาสาขาวชิาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า    เพือนาํไปใชใ้นการ
ประกอบอาชีพต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพือสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพือ

อาชีพ สําหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชนัปีที 1 สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า   คณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ วทิยาเขตวงัไกลกงัวล 

ใหไ้ดต้ามเกณฑ ์75/75  

2. เพือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพ สําหรับนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี ชนัปีที 1สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า   คณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวงัไกลกงัวล ก่อนและหลงั
การใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพ 

3. เพือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ชนัปีที 1 สาขาวิชาเอก
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ วทิยาเขตวงัไกลกงัวล ทีมีต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพ 

 

ปัญหาในการวจัิย 
1. แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพ     สําหรับนักศึกษาระดบั

ปริญญาตรี ชนัปีที 1 สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า   คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิท ยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวงัไกลกงัวล มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
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75/75 หรือไม่ 
2. ความสามารถในการอ่านของนกัศึกษาหลงัจากได้รับการฝึกโดยใช้แบบฝึกเสริม

ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพทีผูว้ิจยัสร้างขึน สูงกวา่ความสามารถในการอ่านก่อนไดรั้บ
การฝึกโดยใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพหรือไม่ 

3. นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชนัปีที 1 สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ วทิยาเขตวงัไกลกงัวล
มีความคิดเห็นต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพทีผูว้ิจยัสร้างขึนในระดบัใด 

 

สมมติฐานการวจัิย 
1. แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที

กาํหนดไว ้คือ 75/75  

2. ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพของนกัศึกษาหลงัจากไดรั้บการฝึก
โดยใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการอ่านเพืออาชีพ สูงกวา่ก่อนไดรั้บการฝึกโดยใชแ้บบฝึก 

                3. นกัศึกษามีความคิดเห็นทีดีต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพที
ผูว้จิยัสร้างขึน 

   

ขอบเขตการวจัิย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

      1.1 ประชากรทีใช้ในการวิจยัครังนี คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชนัปีที 1 คณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ วทิยาเขตวงัไกลกงัวล  

ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2554  ทีเรียนรายวิชาภาษาองักฤษเพืออาชีพ (ENL1002) จาํนวน 2 

หอ้งเรียน มีจาํนวนนกัศึกษาทงัสิน 60 คน 

      1.2 กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชนัปีที 1 สาขาวิชาเอกเทคโนโลยี
วศิวกรรมไฟฟ้า  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

วิทยาเขตวงัไกลกงัวล   ทีเรียนรายวิชาภาษาองักฤษเพืออาชีพ (ENL1002) ในภาคเรียนที 2 ปี
การศึกษา 2554 จาํนวน 1 ห้องเรียน มีจาํนวนนกัศึกษาทงัสิน 30 คน ซึงไดม้าโดยการสุ่มแบบง่าย 

(Simple Random Sampling) โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



9 
 

2. ตัวแปรทศึีกษา 
      ตวัแปรทีศึกษาไดแ้ก่ 

       2.1 ตวัแปรตน้ คือ การเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพือ
อาชีพ 

       2.2 ตวัแปรตาม คือ  

              2.2.1 ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพ  

              2.2.2 ความคิดเห็นของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชนัปีที 1 ทีมีต่อแบบฝึกเสริม
ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพ  

 3. ระยะเวลาทใีช้ในการดําเนินการวจัิย  
     ระยะเวลาในการทดลองใช้แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพใน
ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2554 ใชเ้วลา สัปดาห์ละ 2 คาบ คาบละ 60 นาที รวมทงัสิน 16 คาบ 

4.  ขอบเขตด้านนือหา 
      เนือหาทีใชใ้นแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพ ผูว้จิยัสร้างขึนโดย 
       4.1 ยึดหลกัสูตรรายวิชาภาษาองักฤษเพืออาชีพ ตามหลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตร

บณัฑิต (ปริญญาตรี) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ซึงมีคาํอธิบายรายวิชาดงันี
ศึกษาศพัท ์โครงสร้างไวยกรณ์ และสํานวนภาษาองักฤษ และพฒันาทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียนภาษาองักฤษทีใชใ้นการประกอบอาชีพ 

      4.2 ยึดผลสํารวจความต้องการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอก
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า อาจารยผ์ูส้อนภาษาองักฤษเพืออาชีพและอาจารยส์าขาเทคโนโลยี
วศิวกรรมไฟฟ้า ผูป้ฏิบติังานทางดา้นวศิวกรรมและเทคโนโลยี ทีเกียวขอ้งกบัระบบไฟฟ้ากาํลงั เพือ
ใชเ้ป็นขอบเขตของหวัเรืองในการสร้างแบบฝึก 

 

นิยามคําศัพท์เฉพาะ 
 1. แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพืออาชีพสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาเอก
เทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้า   หมายถึง สือทีผูว้จิยัสร้างขึนเพือพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษของ
นกัศึกษาสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวงัไกลกงัวล   แบบฝึกการอ่านนีเป็นบทอ่านซึง 

พิจารณาคดัเลือกโดยยึดผลจากการสํารวจความตอ้งการหัวเรือง  (Topic) รวมทงัจากการวิเคราะห์
จากจุดประสงคร์ายวิชาและคาํอธิบายรายวิชาภาษาองักฤษเพืออาชีพ  (ENL1002) โดยยึดหลกัการ
สร้างเอกสารการสอน  ภาระงานและกิจกรรมเพือการสือสารของ  เดวีส์ และคณะ (Davies et al. 
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1990) สุมิตรา องัวฒันกกุล(2535) ซึงประกอบดว้ยขนัก่อนการอ่าน การฝึกและขนัหลงัการอ่านโดย
มีกิจกรรม ดงันี 

ก. กิจกรรมก่อนการอ่าน (Pre-reading activity) เป็นการสร้างความสนใจและปูพืน
ความรู้ในเรืองทีจะอ่าน 

  ข. กิจกรรมขณะอ่าน (While-reading activity) เป็นการทาํความเขา้ใจโครงสร้างและ
เนือความในเรืองทีอ่าน 

  ค. กิจกรรมหลงัการอ่าน (Post-reading) เป็นการตรวจสอบความเขา้ใจของผูเ้รียน 
กิจกรรมทีทาํอาจจะเป็นการถ่ายโอนไปสู่ทกัษะอืน ๆ เช่น ทกัษะการพดูและการเขียนก็ได ้

   2. ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน หมายถึง คุณภาพของแบบฝึกเสริม
ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพ ทีทาํให้ผูเ้รียนบรรลุพฤติกรรมตามทีได้ตงัจุดมุ่งหมายไว ้  
ตามเกณฑ ์75/75  

 75 ตวัแรก คือ คะแนนเฉลียทีผูเ้รียนสามารถทาํแบบฝึกเสริมทกัษะหลงัการสอน
บทเรียนไดถู้กตอ้ง คิดเป็นร้อยละ 75  

 75 ตวัหลงั คือ คะแนนเฉลียทีผูเ้รียนสามารถทาํแบบทดสอบความสามารถทางการ
เรียนหลงัการใชแ้บบฝึกไดถู้กตอ้ง คิดเป็นร้อยละ 75 

 3. ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพืออาชีพ หมายถึง คะแนนความสามารถ
ทางการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชนัปีที 1   ทีไดจ้ากการทาํ
แบบทดสอบวดัความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพ   ในทกัษะการอ่านดา้นความ
เขา้ใจ สามารถจบัใจความสําคญั  การเดาคาํศพัท์ การเขา้ใจในรายละเอียดปลีกย่อย ทีครอบคลุม
กรอบเนือหาทงั 8 บทเรียนทีผูว้จิยัสร้างขึน  

   4. ความคิดเห็นของนักศึกษา หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของนกัศึกษาทีมีต่อแบบฝึก
เสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษรายวชิาภาษาองักฤษเพืออาชีพ ทีผูว้จิยัไดพ้ฒันาขึนในดา้นรูปแบบ   

ดา้นเนือหา ดา้นกิจกรรม และดา้นคุณประโยชน์ โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นลกัษณะเป็น
มาตรประมาณค่า 5 ระดบั ไดแ้ก่ เห็นดว้ยมากทีสุด   เห็นดว้ยมาก   เห็นดว้ยปานกลาง   เห็นดว้ย
นอ้ย และเห็นดว้ยนอ้ยทีสุด 

 5. นักศึกษา หมายถึง ผูก้าํลงัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชนัปีที 1 สาขาวิชาเอกเทคโนโลยี
วิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

วิทยาเขตวงัไกลกงัวล ทีเรียนรายวิชาภาษาองักฤษเพืออาชีพ (ENL1002) ประจาํภาคเรียนที 2 ปี
การศึกษา 2554 
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ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 
 1. เพือเป็นแนวทางสาํหรับครูผูส้อนวิชาภาษาองักฤษและผูที้มีส่วนเกียวขอ้งในการใช้
หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต และหมวดวิชาศึกษาทวัไป ในรายวิชาภาษาองักฤษ ในระดบั
ปริญญาตรี ในการปรับปรุงการสอนทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพ และการจดัการเรียนการ
สอนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2. เพือเป็นแนวทางสําหรับผูส้ร้างบทเรียนในการผลิตหนังสือเรียน แบบฝึกหัด 
ตลอดจนสือการเรียนการสอนทีเหมาะสมกบัทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพ 

 3. เพือเป็นแนวทางในการนาํไปออกแบบสือการสอนในรายวิชาภาษาองักฤษเพือ
อาชีพ สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาเอกอืน ๆ เช่นสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยวีศิวกรรมการออกแบบแม่พิมพ ์  
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บทท ี2 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

 

 ในการวจิยัครังนีผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัการวจิยัดงันี 

   1.  การอ่าน 

       1.1   ความหมายของการอ่าน 

       1.2   ความสาํคญัของการอ่าน 
       1.3   ความเขา้ใจในการอ่าน 

       1.4   ระดบัความเขา้ใจในการอ่าน 

       1.5   การอ่านอยา่งมีปฏิสัมพนัธ์ 
       .6   การอ่านภาษาองักฤษเพือวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 2. เอกสารเกียวกบัภาษาองักฤษเฉพาะกิจ 

        2.1 ความเป็นมาและความหมายของการสอนภาษาองักฤษเฉพาะกิจ 

        2.2 ประเภทของภาษาองักฤษเฉพาะกิจ 

        2.3 การเลือกและการเตรียมสือการสอนภาษาองักฤษเฉพาะกิจ 
        2.4 การสอนภาษาองักฤษเพือวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
              2.4.1 ลกัษณะของภาษาองักฤษเทคนิค 

              2.4.2 จุดประสงคใ์นการใชภ้าษาองักฤษเทคนิคเพือการสือสารในงานอาชีพ 
              2.4.3 รูปแบบภาษาทีใชใ้นการสือความสาํหรับภาษาองักฤษเทคนิค 

              2.4.4 การออกแบบการสอนภาษาองักฤษเพือวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
              2.4.5 ปัญหาในการออกแบบรายวชิาภาษาองักฤษเพือวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
  3.  กระบวนการอ่าน 

       3.1 กระบวนการอ่านในระดบัพืนฐานไปสู่กระบวนการอ่านในระดบัสูง (Bottom 

Up Model) 

       3.2 กระบวนการอ่านในระดบัสูงไปสู่กระบวนการอ่านในระดบัพืนฐาน (Top-Down 

Model) 

       3.3 กระบวนการอ่านแบบปฏิสัมพนัธ์ (Interactive Approach) 
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      3.3 กระบวนการอ่านแบบปฏิสัมพนัธ์ (Interactive Approach) 

   3.4 ทฤษฎีโครงสร้างความรู้เดิม (Schema Theory) 

                   4. การสอนอ่านเพือการสือสาร 

      4.1 แนวคิดเกียวกบัการสอนอ่านเพือการสือสาร 

                       4.2 ลกัษณะและรูปแบบของกิจกรรมในการสอนอ่านตามแนวการสอนเพือการ
สือสาร 

                       4.3 ขนัตอนการสอนอ่านเพือการสือสาร 

  5.  กลวธีิการอ่าน (Reading Strategies) 

        5.1 ความหมายของกลวิธี (Strategy) 

        5.2 ประเภทของกลวธีิการอ่าน 

        5.3 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลเกียวกบักลวธีิในการอ่าน 

6.  การสร้างแบบฝึก 

        6.1 ความหมายของแบบฝึก 

        6.2 หลกัการสร้างและพฒันาแบบฝึก 

            6.2.1 การสร้างแบบฝึกโดยใชแ้ผนภูมิความหมาย 

            6.2.2 การสร้างแบบฝึกโดยใชก้ารถ่ายโอนขอ้มูล 
        6.3 ประโยชน์ของแบบฝึก 

7.  งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

         7.1 งานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาแบบฝึกหรือสือการสอนทกัษะการอ่าน 

         8.2 งานวจิยัเกียวขอ้งกบัการใชภ้าษาองักฤษเพือจุดมุ่งหมายทางวชิาชีพ (EOP) 

 

1.  การอ่าน 

   1.1 ความหมายของการอ่าน 

การอ่านถือไดว้า่เป็นกิจกรรมทีสาํคญัในการดาํเนินชีวิตของมนุษย ์ เพราะการอ่านเป็น
การเปิดรับข่าวสาร รับความรู้ ภูมิปัญญาทงัทีเป็นเรืองราวในทอ้งถินและสากล ความเคลือนไหวที
เกิดขึนในชีวิตประจาํวนั  ความเป็นไปในธุรกิจและการปฏิบติังาน  ตลอดจนติดตามความกา้วหนา้
และทิศทางทีโลกจะกา้วไป (สุริทอง ศรีสะอาด, 2546: 24) และสําหรับในเรืองความหมายของการ
อ่านนนั นกัการศึกษาและผูเ้ชียวชาญดา้นการอ่านหลายท่านไดใ้ห้ความหมายของการอ่านไวห้ลาย
ลกัษณะแตกต่างกนัดงันี 
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Goodman (1995: 12) ได้กล่าวว่า การอ่านเป็นกระบวนการรับรู้ภาษาและเป็น
กระบวนการทางภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยาทีสลบัซบัซ้อน โดยเริมจากผูเ้ขียนนาํเสนอและถ่ายทอด
ความคิดต่างๆ ในรูปของการเขียน และสินสุดลงทีการตีความของผูอ่้าน กล่าวอีกนยัหนึงคือ ผูเ้ขียน
ทาํหนา้ทีใส่รหสัขอ้มูล ส่วนผูอ่้านทาํหนา้ทีถอดรหสัขอ้มูล โดยใชภ้าษาเป็นสือในการสือสาร 

Rumelhart (quoted in Leu และ Kinzer, 1995: 9) ไดส้รุปความหมายของการอ่านวา่ 
เป็นกระบวนการในการเขา้ใจภาษาเขียน ซึงเริมจากการกวาดสายตาอ่านเครืองหมายต่างๆ ทีปรากฏ
อยูบ่นหนา้กระดาษ และจบลงดว้ยการมีแนวความคิดเฉพาะอยา่งใดอยา่งหนึงตามทีผูเ้ขียนมีความ
ตงัใจทีจะสือความ ผูอ่้านทีมีความชาํนาญจะมีความสามารถในการทีจะเขา้ใจขอ้ความในรูปแบบ
ของวากยสัมพนัธ์ (Syntax) ความหมาย (Semantics) และความเหมาะสมในการใชภ้าษา เพือการ
ตีความทีถูกตอ้ง ซึงขอ้มูลเหล่านีจะมีการปฏิสัมพนัธ์กนัอยา่งซบัซอ้นในขณะทีผูอ่้านกาํลงัอ่าน 

Leu และ Kinzer (1995: 12) ไดก้ล่าวถึงการอ่านว่า เป็นกระบวนการทีผูอ่้านมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัตวัอกัษร ผูอ่้านใชค้วามรู้เดิมในการเรียนรู้ตอบสนอง และทาํความเขา้ใจสัญลกัษณ์
ต่าง ๆ ความสามารถดา้นภาษาเป็นปัจจยัสาํคญัในการทาํความเขา้ใจและตีความหมายของสิงทีอ่าน 

Crawley (1995: 14-15) ไดใ้หค้วามหมายของการอ่านเพิมเติมจากขา้งตน้ไวว้า่ การอ่าน
เป็นกระบวนการทีสลบัซบัซอ้น ซึงตอ้งใชก้ระบวนการคิดระลึกถึงคาํต่าง ๆ ทีทาํใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งความคิดกบัสิงทีมองเห็น แลว้จึงสือความหมายจากสัญลกัษณ์ทีอ่าน 

ปัญชรี ทองวสุิทธ์ (2541: 8) ไดใ้หค้วามหมายการอ่านไวว้า่   การอ่านเป็นกระบวนการ
สือสารระหวา่งผูเ้ขียนและผูอ่้าน ผูอ่้านตอ้งทาํความเขา้ใจความหมายทีผูเ้ขียนสือมาถึงผูอ่้านโดยใช้
ความรู้และประสบการณ์ในการคน้หาความหมายใหต้รงกนั 

   สมุทร เซ็นเชาวนิช (2542: 9) ได้ให้ความหมายของการอ่านไวว้่า   คือการสือ
ความหมายระหว่างผูเ้ขียนกบัผูอ่้านซึงมีกระบวนการถอดรหัส ผูเ้ขียนจะอยู่ในฐานะของผูบ้นัทึก
รหสัความคิด (Encoder) ส่วนผูอ่้านจะเป็นผูถ้อดรหสัความคิด (Decoder) 

   สุพรรณสิริ วฑัฒกานนท ์(2545: 6) กล่าวโดยสรุปความหมายของการอ่านวา่ การอ่าน
คือกระบวนการสือสารรูปแบบหนึงระหวา่งคน 2 คน เป็นผูเ้ขียนคนหนึงและอีกคนหนึงเป็นผูอ่้าน 
สิงทีจะสือสารถึงกนัจะปรากฏในรูปของขอ้เขียนในเอกสารลกัษณะต่าง ๆ ผูอ่้านอ่านขอ้ความจาก
เอกสารนนัและรับทราบถึงสิงทีผูเ้ขียนตงัใจจะนาํเสนอทีอาจจะมีหลายประเด็นซึงผูอ่้านแต่ละคน
อาจจะรับทราบความตงัใจของผูเ้ขียนไดไ้ม่เท่ากนัหรือไม่สามารถเขา้ใจความหมายไดต้รงกนั 

จากความหมายของการอ่านดงักล่าว สรุปไดว้่า การอ่านคือกระบวนการทางดา้น
ความคิดอนัเกิดจากการถอดรหสัความหมายของภาษา เป็นการสือสารระหวา่งผูเ้ขียนกบัผูอ่้าน โดย
กระบวนการแห่งการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งภาษากบัความคิด  ซึงผูเ้ขียนจะถ่ายทอดความคิด  ความรู้
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และอารมณ์  โดยผา่นทางตวัอกัษรหรือสัญลกัษณ์   ซึงผูอ่้านจะตอ้งอาศยัความรู้และประสบการณ์
เดิมของผูอ่้านมาเชือมโยงกบัสิงทีอ่าน บูรณาการทกัษะหลาย ๆ อย่างเขา้ดว้ยกนั เช่น การมองเห็น 
การจาํแนกความแตกต่าง การวิเคราะห์คาํ หรือความหมาย เพือให้เกิดความเขา้ใจและรับรู้ทีถูกตอ้ง
ตรงกบัผูอ่้านมากทีสุด 

1.2 ความสําคัญของการอ่าน 

     สุมิตรา  องัวฒันกุล (2540: 149) ไดก้ล่าวถึงทกัษะการอ่านไวว้า่  ทกัษะการอ่านเป็น
ทกัษะทีจาํเป็นและสําคญัอยา่งยิงในชีวิตประจาํวนั  เนืองจากในปัจจุบนัโอกาสทีเราจะไดเ้ห็นและ
อ่านภาษาองักฤษมีมากขึน  เพราะประเทศไทยเป็นประเทศทีกาํลงัพฒันา  การรับเอาเทคโนโลยีและ
วิชาการสมยัใหม่  รวมทงัเครืองอุปโภคและบริโภคจากต่างประเทศเขา้มามีบทบาทอย่างมากใน
ชีวิตของคนไทย  ทกัษะการอ่านจึงมีความสําคญัมากขึนไม่ว่าจะเป็นการติดต่อ  ทาํสัญญา คา้ขาย
หรือแมแ้ต่การอ่านฉลากสินคา้อุปโภคและบริโภคลว้นแต่ตอ้งอาศยัความเขา้ใจในการอ่านทงัสิน  
แต่เนืองจากทกัษะการอ่านเป็นทกัษะทีซบัซอ้น  และตอ้งอาศยัการฝึกฝนเป็นอยา่งดี  เพราะการอ่าน
ไม่ใช่แต่เพียงอ่านตัวอักษรออกเท่านัน  แต่ต้องมีความเข้าใจด้วย  ดังนันทักษะการอ่านจึง
จาํเป็นตอ้งไดรั้บการฝึกฝนจากการเรียนในหอ้งเรียนจากครูผูส้อนก่อนแลว้จึงไปฝึกเพิมเติมเองนอก
หอ้งเรียน  ซึงต่างจากทกัษะการฟัง-พดู  ซึงสามารถฝึกไดเ้องจากเทปฝึกหรือแหล่งต่าง ๆ รอบตวัซึง
อยูน่อกหอ้งเรียน 

การอ่านมีความสําคญัต่อชีวิตมนุษย์ตงัแต่เล็กจนโต  การอ่านมีความสําคญัต่อการ
พฒันาอาชีพและการศึกษาซึง บนัลือ พฤกษะวนั (2546: 7) กล่าววา่การอ่านอยูเ่ป็นประจาํจะช่วยลบั
สมองและความคิดให้เฉียบแหลมเพราะการอ่านเป็นเครืองมือสําคญัทีจะช่วยพฒันาความคิด 
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการคิด (Thinking Process) อนัจะนาํไปใชใ้นการฟัง พูด อ่าน เขียน
หลกัภาษาไดดี้  การอ่านมีความสําคญัมากขึนในโลกปัจจุบนัเพราะเป็นโลกของขอ้มูลข่าวสาร มี
หนังสือพิมพ์และสือต่าง ๆ มากมายรวมทงัสืออิเล็กทรอนิคส์  ความรู้ใหม่ ๆ แนวความคิดและ
เทคโนโลยใีหม่ ๆ ทีจะตอ้งติดตามให้ทนัต่อเหตุการณ์  การอ่านทาํให้เป็นคนทนัสมยัทนัเหตุการณ์ 
รู้จักรักษาสิทธิของตน รักษาสุขภาพ  ปรับปรุงคุณภาพชีวิต  มีมนุษยสัมพันธ์และคุณธรรม  
นอกจากนี ศิริพร ลิมตระการ (2534: 5) กล่าววา่ การอ่านมีประโยชน์มากและจาํเป็นตอ้งพฒันา
ทกัษะการอ่านควบคู่ไปกบัทกัษะทางภาษาดา้นอืนเช่น การฟัง การพูด และการเขียนเพีอช่วยให้
ผูอ่้านใช้ภาษาของตนสือความหมายไดอ้ย่างดีมีประสิทธิภาพ  ในปัจจุบนัยุคของ “ข่าวสาร” การ
อ่านจึงมีความสําคญัมากในชีวิตประจาํวนัของทุกคน ขอ้มูลหรือความเจริญแทบทุกดา้นไดรั้บการ
เผยแพร่ในรูปของสิงดีพิมพม์ากมาย  บุคคลในวงการต่าง ๆ จึงควรมีความรู้ความสามารถในการ
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อ่านเพือพฒันาตนเอง  พฒันาความรู้อนัจะนําไปสู่การพฒันาทางเทคโนโลยีตลอดจนพฒันา
ประเทศชาติในทีสุด  ความสาํคญัของการอ่านพอสรุปไดด้งันี 

     1. การอ่านหนงัสือทาํให้ไดเ้นือหาสาระความรู้มากกวา่การศึกษาความรู้ดว้ยวิธีอืน 
ๆ 

     2. สามารถอ่านหนงัสือไดโ้ดยไม่จาํกดัเวลาและสถานทีสามารถนาํติดตวัไปได ้

     3. หนงัสือเก็บไวไ้ดน้านกวา่สืออยา่งอืนซึงมกัมีอายกุารใชง้านจาํกดั 

     4. ผูอ่้านสามารถฝึกการคิดและสร้างจินตนาการไดเ้องขณะอ่าน 

     5. การอ่านส่งเสริมใหมี้สมองดี สมาธินานกวา่และมากกวา่สืออยา่งอืนเพราะขณะที
อ่านจิตใจจะมุ่งมนัอยูก่บัขอ้ความ พินิจ-พิเคราะห์ขอ้ความ 

     6. ผูอ่้านเป็นผูก้าํหนดการอ่านไดด้ว้ยตนเอง จะอ่านกวาดตา อ่านขา้มคาํหรืออ่าน
ทุกตวัอกัษรก็ไดต้ามใจของผูอ่้านหรือจะเลือกอ่านเล่มไหนก็ไดเ้พราะมีหนงัสือไดม้ากมาย 

     7. หนงัสือมีหลายรูปแบบราคาถูกกวา่สืออยา่งอืน ทาํให้สมองผูอ่้านเปิดกวา้ง สร้าง
แนวคิดและทศันะไดก้วา้งกวา่ทาํใหผู้อ่้านไม่ติดอยูก่บัแนวคิดใด ๆ โดยเฉพาะ 

     8. ผูอ่้านเกิดความคิดเห็นไดด้ว้ยตวัเองในขณะทีอ่าน สามารถวินิจฉยัเนือหาสาระ
ได ้หนงัสือบางเล่มสามารถนาํไปปฏิบติัไดด้ว้ยและเมือปฏิบติัแลว้ก็เกิดผลดี 

     9. ผูรั้กการอ่านจะรู้สึกวา่มีความสุขเมือไดส้ัมผสัหนงัสือ 

         นอกจากความสําคัญดังกล่าวข้างต้นแล้ว การฝึกฝนการอ่านจะก่อให้เกิด
ประโยชน์อีกมากมาย ดงัที ฉวีวรรณ  คูหาภินนัทร์ (2542) สรุปไวคื้อ   ทาํจะให้ผูอ่้านเขา้ใจเรืองที
อ่านในเวลารวดเร็ว ในเวลานอ้ยกวา่ทีเคยอ่านมาก่อน   สามารถนาํสิงทีไดจ้ากการอ่านไปใชร้วมทงั
จะทําให้มีความเข้าใจเรืองทีอ่านดีขึนและจําได้นาน  และส่งผลให้การเรียนรู้วิชาต่าง ๆ มี
ประสิทธิภาพมากขึนจะเป็นคนทีมีโลกทัศน์กว้างขึน ประสิทธิภาพในการอ่านสูงขึนทาํให้
ประหยดัเวลาในการอ่านและการทาํงาน เช่นใช้เวลาน้อยลงในการอ่านรายงาน อ่านบนัทึก อ่าน
จดหมายโตต้อบ และอืน ๆ รวมทงัไดเ้ครืองมือสองอยา่งทีจะนาํผูอ่้านไปสู่ความสําเร็จ คือ เขียนได้
เร็วขึนและมีความคิดทีเฉียบแหลมขึนกวา่เดิม 

จากความสําคญัและประโยชน์ของการอ่านสรุปไดว้่าการอ่านเป็นปัจจยัหนึงทีทาํให้
ผูอ่้านไดเ้กิดความคิดไดค้วามรู้มีโลกทศัน์กวา้ง รวมทงัสามารถทาํให้ผูอ่้านรู้สึกเพลิดเพลิน ซาบซึง
ไปกบัความไพเราะของภาษาทีก่อให้เกิดภาพพจน์หรือจินตนาการไดอี้กดว้ย  การอ่านจึงนบัเป็น
ทกัษะสําคญัในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมนุษย ์ ดงันนัในการส่งเสริมทกัษะการอ่านจึงเป็นทกัษะ
สาํคญัในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมนุษย ์ ดงันนัในการส่งเสริมทกัษะการอ่านให้กบันกัศึกษา ผูส้อน
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จาํเป็นตอ้งเขา้ใจทฤษฎีตลอดจนหลกัการและกระบวนการต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการอ่านเพือนาํมา
เป็นแนวทางในการพฒันาทกัษะการอ่านใหแ้ก่นกัศึกษาต่อไป 

1.3 ความเข้าใจในการอ่าน 

      การอ่านทีผูอ่้านสามารถเขา้ใจความหมายสิงทีผูเ้ขียนตอ้งการสือสารได ้ถือวา่เป็น
เป้าหมายทีสําคญัยิงของการอ่าน ซึงการทีจะให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจในสิงทีอ่านอย่างมี
ประสิทธิภาพ จาํเป็นตอ้งมีกลวิธีในการสอนอ่านทีดีสําหรับให้ผูเ้รียนไดฝึ้กพฒันา นอกจากนี
องค์ประกอบทีเกียวกบัผูอ่้านและสิงแวดล้อมรอบตวัผูอ่้าน ก็เป็นปัจจยัสําคญัทีส่งผลต่อความรู้
ความเขา้ใจในการอ่านเช่นกนั มีนกัการศึกษาหลายท่าน ไดใ้ห้ทศันะในเรืองเกียวกบัความเขา้ใจใน
การอ่านและองคป์ระกอบของความสามารถในการอ่านเพือความเขา้ใจไวด้งันี 

Miller (1990: 2) กล่าวถึง องคป์ระกอบทีเกียวกบัผูอ่้านในการอ่านเพือความเขา้ใจมี
ดงันี 

      1.  ความรู้เดิมของผูอ่้าน 

      2.  ความสนใจในการอ่าน 

      3.  จุดประสงคใ์นการอ่าน 

      4.  ความสามารถในการสะกดคาํ 
และไดใ้ห้ทศันะเกียวกบัสิงแวดลอ้มรอบตวัผูอ่้าน ทีส่งผลต่อความเขา้ใจในสิงทีอ่าน

คือ 

      1.  ความยากของคาํทีใช ้

      2.  ลาํดบัประโยคทีใช ้

      3.  ความยาวของบทอ่าน 

      4.  รูปแบบของการอ่าน 

Porcaro (2001: 30) ไดเ้สนอแนวความคิดเกียวกบัความเขา้ใจในการอ่านวา่ นอกจาก
กลวิธีการอ่านทีมีความสําคญัต่อการส่งเสริมความเขา้ใจในการอ่านแล้วองค์ประกอบเกียวกับ
ความรู้เดิมของผูอ่้าน ความเหมาะสมของระดบัภาษา และความน่าสนใจของเนือเรือง ก็เป็นปัจจยัที
สาํคญัประการหนึงทีส่งผลต่อความเขา้ใจในการอ่านเช่นกนั 

สุมาลี ชิโนกุล (2541: 89-103) กล่าวสรุปถึงองคป์ระกอบทีเกียวกบัการอ่านเพือความ
เขา้ใจวา่ องคป์ระกอบดา้นเนือหา ความรู้เกียวกบัภาษา และความสามารถในการอ่านลว้นมีผลต่อ
ความเขา้ใจในการอ่านทงัสิน คือถา้ผูอ่้านมีความรู้เดิมในเรืองทีอ่าน เขา้ใจรูปแบบของภาษาและมี
ความจาํทีคงทน จะทาํให้การอ่านเพือความเขา้ใจเกิดประสิทธิภาพมากกวา่ผูอ่้านทีไม่มีความรู้เดิม
ในเรืองทีอ่านและไม่มีความจาํทีคงทน 
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นอกจากนี สุนนัทา มนัเศรษฐวิทย ์ (2544: 47-48) ไดเ้สนอแนะลาํดบัขนัของการคิดที
ควรนาํไปใชค้วบคู่กบัการอ่าน เพือช่วยให้ผูอ่้านสามารถเขา้ใจในเนือเรืองทีผูเ้ขียนตอ้งการสือสาร
ได ้ดงัมีลาํดบัขนัดงันี 

      1.  จาํในขณะอ่าน ผูอ่้านตอ้งจาํชือหรือคาํสําคญัทีเกียวขอ้งกบัตวัละคร สถานที และ
เหตุการณ์อืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัเรืองทีอ่าน ในขนันีเป็นการคิดในระดบัตาํสุด 

      2.  เข้าใจ ผูอ่้านต้องเรียงลาํดับเหตุการณ์ในเรืองทีอ่านและสรุปเป็นแนวคิด 

(Concept) หรือแก่นของเรืองใหส้ันทีสุด 

      3.  นาํไปใช้ จากเรืองทีอ่านมีประโยชน์ หรือมีแนวทางใดบา้งทีผูอ่้านสามารถ
นาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัของตนได ้

      4.  วิเคราะห์ เป็นการพิจารณาส่วนประกอบย่อยจากสารทีอ่าน ในส่วนนีจะไม่มี
คาํตอบทีระบุชดัเจน ตอ้งอาศยับริบทใกลเ้คียงทีจะช่วยให้ผูอ่้านคน้พบคาํตอบเช่น นิสัยของตวั
ละคร หรือลกัษณะพิเศษบางอยา่งของสถานทีหรือสิงแวดลอ้ม 

      5.  สังเคราะห์ เป็นการคิดระดบัสูงทีผูอ่้านสามารถพิจารณาภาพรวมของเนือเรืองที
อ่านแล้วนาํไปเปรียบเทียบกบัเรืองทีเคยมีประสบการณ์มาก่อน หรืออาจใช้วิธีการยกตวัอย่าง
เหตุการณ์ สุภาษิต และคาํพงัเพยมาเปรียบเทียบไดถู้กตอ้ง 

      6.  ประเมินค่า ในขนันีเป็นการคิดระดบัสูงสุดทีผูอ่้านควรแยกเหตุและผลออกจาก
กนัได ้นอกจากนนัควรบอกขอ้ทีเป็นความจริงหรือขอ้คิดเห็นได ้คาดคะเนหรือตงัสมมติฐานให้อยู่
บนพืนฐานของเหตุผลไดเ้ช่นเดียวกนั 

จากหลกัการทีสําคญัเกียวกบัความเขา้ใจในการอ่าน สามารถกล่าวไดว้า่ กระบวนการ
ของความเขา้ใจในการอ่านจะเกิดขึนได ้ ผูอ่้านจะตอ้งสามารถสรุป ตีความ และจบัใจความสําคญั
ของเรืองทีอ่านโดยการใชว้จิารณญาณของตนในการพิจารณาอยา่งมีหลกัการ และสามารถถ่ายโอน
ความรู้จากสิงทีไดอ่้านไปสู่บุคคลอืนไดอ้ยา่งเหมาะสม ซึงนอกจากความสามารถของผูอ่้านในการ
อ่านเนือเรืองไดอ้ยา่งเขา้ใจแลว้ สิงแวดลอ้มรอบตวัผูอ่้าน เช่น รูปแบบของบทอ่าน ความยาวความ
ยากง่ายของคาํศพัท ์เป็นตน้ ก็มีอิทธิพลต่อความรู้ความเขา้ใจในการอ่าน เช่นกนั 

1.4 ระดับความเข้าใจในการอ่าน 

      นกัการศึกษาไดจ้ดัระดบัของความเขา้ใจในการอ่านไวด้งันี 

Quinn และ Irvings (1991: 5) ไดแ้บ่งระดบัความเขา้ใจในการอ่านออกเป็น 4 ระดบั 

ดงันี 
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      1.  การอ่านระดบัตวัอกัษร (Literal Reading) เป็นการอ่านเพือความเขา้ใจในลกัษณะ
คาํต่อคาํ ผูอ่้านเพียงแต่เรียนรู้ความหมายของคาํศพัท์ทีปรากฏในขอ้ความทีอ่านและรู้วิธีอ่านเพือ
บอกความหมายทีผูเ้ขียนตอ้งการสือไปยงัผูอ่้านอยา่งตรงไปตรงมาเท่านนั 

      2. การอ่านระดบัอนุมานความ (Inferential Reading) เป็นการอ่านเพือคน้หา
ความหมายสิงทีผูเ้ขียนไม่ไดก้ล่าวถึงโดยตรง แต่ชีแนะหรือบอกเป็นนยัๆ ผูอ่้านจึงตอ้งอาศยัความรู้ 

และประสบการณ์เดิมของตนเองประกอบในการสรุปความจากขอ้เขียนดว้ยตนเอง 

      3. การอ่านระดบัวิเคราะห์ (Analytical Reading) เป็นการอ่านทีมุ่งวิเคราะห์ถึงวิธีการ
ทีผูเ้ขียนเสนอแนวความคิดในรูปแบบของขอ้เขียน เช่น ผูเ้ขียนจะเกรินนาํก่อนจึงเขา้สู่เนือหาและ
จบลงดว้ยการสรุปเรือง ดงันนัผูอ่้านจะตอ้งสามารถวิเคราะห์โครงสร้าง หลกัทีผูเ้ขียนใช้ในการ
เรียบเรียงในลกัษณะโครงสร้างบทอ่าน (patterns of organization) เช่น ผูเ้รียนเปรียบเทียบสิงหนึง
กบัอีกสิงหนึง หรือแสดงใหผู้อ่้านทราบเหตุผลของสิงใดสิงหนึง เป็นตน้ 

      4. การอ่านระดบัวิพากษว์ิจารณ์ (Critical Reading) เป็นการอ่านระดบัความเขา้ใจถึง
จุดมุ่งหมายของผูเ้ขียนในการเขียนเรืองนนัๆ วา่เขียนเพือจุดประสงคใ์ด มีหลกัฐานหรือเหตุผลใด
มาสนบัสนุนบา้ง ดงันนัลกัษณะการอ่านของผูอ่้านจึงตอ้งมีการตดัสินใจ ประเมิน และแสดงความ
คิดเห็นในลกัษณะเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยกบัความคิดของผูเ้ขียน 

Nutall (1996: 188-189) ไดแ้บ่งระดบัของความสามารถในการอ่านเพือความเขา้ใจไว ้5 

ระดบั ไดแ้ก่ 

      1.  ความเขา้ใจระดบัตวัอกัษร (Literal Comprehension) คือ ความเขา้ใจในสิงทีระบุ
ชดัเจนในบทอ่าน 

      2.  ความเขา้ใจระดบัตีความ (Interpretative) คือ ความเขา้ใจในการตีความขอ้เท็จจริง
หรือการพยายามใหไ้ดข้อ้เทจ็จริงจากบทอ่านดว้ยวธีิการต่างๆ 

      3.  ความเขา้ใจระดบัอา้งอิง (Inference) คือ ความเขา้ใจในสิงทีระบุโดยนยัไม่ได้
กล่าวไวโ้ดยตรง 

       4.  ความเขา้ใจระดบัประเมินค่า (Evaluation) คือ การตดัสินบทอ่าน วา่ผูเ้ขียน
พยายามจะสือสารอะไร และทาํไดเ้พียงใด 

       5.  ความเขา้ใจระดบัการตอบสนองส่วนบุคคล (Personal Response) คือ การทีผูอ่้าน
ตอบสนองบทอ่านโดยตรง โดยมิได้คาํนึงถึงอิทธิพลของผูเ้ขียน แต่การตอบสนองนนัจะตอ้ง
สอดคลอ้งกบัสิงทีปรากฏชดัในบทอ่าน กล่าวคือ มิไดต้อบสนองแต่ฐานะผูอ่้าน แต่เป็นการรวมเอา
ความรู้สึกของผูเ้ขียนเขา้มาดว้ย ดงันนั อยา่งนอ้ยทีสุดการตอบสนองก็มาจากความเขา้ใจจากบท
อ่าน และทศันะของผูอ่้านทีสามารถอธิบายไดว้า่ทาํไมจึงทาํใหผู้อ่้านรู้สึกอยา่งนนั 
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Conley (1995: 178-179) ไดแ้บ่งระดบัของความสามารถในการอ่านเพือความเขา้ใจ
เป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ 

      1.  ระดบัตวัอกัษร (Literal Comprehension) คือ ความเขา้ใจขอ้มูลทีระบุชดัเจนอยูใ่น
บทอ่าน 

      2.  ระดบัตีความ (Interpretive Comprehension) คือ ความเขา้ใจขอ้มูลทีแสดงโดยนยั
ในบทอ่าน 

      3.  ระดบัประยกุต ์(Applied Comprehension) คือ การเชือมโยงขอ้มูลทีไดจ้ากบทอ่าน
กบัความรู้จากวชิาต่างๆ และหรือความรู้ทวัไปเกียวกบัโลก 

จากการแบ่งระดบัความเขา้ใจในการอ่าน สรุปไดว้า่ ความเขา้ใจในการอ่านของบุคคล
เริมตงัแต่ระดบัความเขา้ใจจากระดบัง่ายไปสู่ระดบัยาก คือ ระดบัความเขา้ใจตามตวัอกัษรทีปรากฏ
ไปจนถึงระดบัทีตอ้งใชค้วามรู้และประสบการณ์เดิมในการวเิคราะห์ วจิารณ์ สรุป ทาํความเขา้ใจใน
เรืองทีอ่าน หรือใชค้วามรู้ทีมีอยูไ่ปใชสื้อสารในสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

1.5 การอ่านอย่างมีปฏิสัมพนัธ์ (Interactive Reading) 

      กระบวนการอ่านอย่างมีปฏิสัมพนัธ์นัน เริมมีขึนประมาณช่วงปี ค.ศ.  มี
นกัวิชาการเสนอแนวคิดนีขึนเช่น Rumelhart และ Ortony (1977) และ Eskey (1986) กระบวนการ
อ่านอย่างมีปฏิสัมพนัธ์นัน ผูอ่้านจะใช้ขบวนการอ่าน  วิธีการร่วม คือ วิธ◌ีการทีเรียกว่า
กระบวนการอ่านแบบล่างสู่บน (Bottom-up process) ร่วมกบักระบวนการอ่านแบบบนสู่ ล่าง (Top-

down process) 

 วิธีการของกระบวนการอ่านแบบล่างสู่บนนัน ผูอ่้านจะใช้ความรู้ทางภาษาในการ
วิเคราะห์ตังแต่ระดับตัวอักษรใช้วิธีกวาดสายตาจากซ้ายไปขวาแล้วการถอดรหัส (Decode) 

ตวัหนงัสือทีปรากฏอยู่ในบทอ่าน เพือรับรู้และจาํแนกคาํ กลุ่มคาํ ประโยค ซึงจะทาํให้เกิดความ
เขา้ใจในบทอ่าน ในกระบวนการนีผูอ่้านใช้ความรู้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบย่อยๆ ของภาษา
ไดแ้ก่ ศพัท ์ไวยากรณ์ และความหมาย คาํแต่ละคาํสู่ขอ้ความเป็นประโยคไปจนถึงขอ้ความทงัหมด 
นกัวชิาการทีเสนอแนวทางนีไดแ้ก่ LaBerge และ Samuels (1974) 

 กระบวนการอ่านอย่างมีปฏิสัมพนัธ์นนั ผูอ่้านจะใชค้วามรู้ทางภาษาในการวิเคราะห์
ตงัแต่ระดบัตวัอกัษร ความหมายของคาํ โครงสร้างไวยากรณ์ จนถึงระดบัความสัมพนัธ์ระหว่าง
ประโยค และขอ้ความทงัหมดทีอ่าน ซึงเป็นกระบวนการจากล่างสู่บน ในขณะเดียวกนัผูอ่้านจะใช้
ความรู้เดิมและประสบการณ์ทีสะสมไวเ้ป็นตวัชีแนะในการทาํความเขา้ใจกบับทอ่านไปพร้อมกนั
ด้วย ซึงวิธีการนีคือกระบวนการแบบบนสู่ล่าง ดงันันถ้าผูอ่้านมีประสบการณ์หรือพืนความรู้ที
เกียวขอ้งกบัเรืองทีอ่านก็จะทาํใหค้วามเขา้ใจในเรืองทีอ่านง่ายขึน 
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 นกัวิชาการหลายท่านเช่น Devine (1986) และCarrell และ Eisterhold (1988) มีความ 
เห็นตรงกนัว่ากระบวนการอ่านอย่างมีปฏิสัมพนัธ์ ซึงใช้วิธีการของกระบวนการแบบล่างสู่บน 
ร่วมกบักระบวนการแบบบนสู่ล่างนี เป็นกระบวนการทีสําคญัในการช่วยแกปั้ญหาให้ผูอ่้านเมือไม่
เข้าใจในบทอ่าน โดยอาจจะเพราะความกํากวมของภาษาหรือผูอ่้านมีความบกพร่องในเรือง
ไวยากรณ์หรือคาํศพัท ์ก็จะสามารถใชค้วามรู้พืนฐานของตนมาช่วยในการทาํความเขา้ใจบทอ่านได ้

 จากความคิดเห็นดงักล่าวพอสรุปไดว้า่การอ่านแบบมีปฏิสัมพนัธ์นนัคือการอ่านทีใช้
กระบวนการอ่านทีรวมวิธีการทงัสองแบบไวด้ว้ยกนั คือการอ่านแบบบนสู่ล่างและการอ่านแบบ
ล่างสู่บนซึงผูอ่้านสามารถนํามาแก้ปัญหาในการอ่านได้อย่างดี จึงถือได้ว่าเป็นวิธีการอ่านทีมี
ประสิทธิภาพวธีิหนึง 

1.6 การสอนภาษาอังกฤษเพือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (Reading English for 

Science and Technology) 

       ครูผู ้สอนจํานวนมากมักเกิดความวิตกกังวลเมือต้องสอนภาษาอังกฤษเพือ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเนืองจากลกัษณะของคาํศพัทเ์ฉพาะทางทีค่อนขา้งยาก รวมทงัรูปแบบ
ของการสือความทีเป็นกราฟ  หรือแผนภูมิต่างๆ  ดังนันผู ้สอนจึงควรตระหนักว่าการสอน
ภาษาองักฤษเพือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนันเหมือนการสอนภาษาองักฤษทวัไปนนัเอง และ
มิได้เป็นการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่เป็นการสอนภาษาให้ผูเ้รียนเพือใช้อ่านขอ้มูล
ต่างๆ (Smithand Coffey, 1982: 4) ซึงในเรืองนีไดมี้นกัวิชาการเสนอแนวทางในการสอนอ่านไว้
ดงันี 

 Rusiecki  ( )  ซึงใชห้ลกัการของการเชือมโยงคาํพอ้งในภาษาองักฤษกบัละตินซึง
นกัเรียนเรียนรู้มาก่อนแลว้กบัศพัท์ใหม่ ซึงจะทาํให้ผูเ้รียนเชือมโยงความรู้ดา้นคาํศพัท์เดิมเขา้กบั
เนือเรืองทีอ่านไดง่้ายขึนนอกจากนียงัใชเ้ทคนิคการอ่านแบบขา้มคาํ (Skimming) และการอ่านแบบ 
กวาดสายตา (Scanning) เพือหาใจความสําคญั และสําหรับการเลือกบทอ่านนนัใชว้ิธีการสอนแบบ
ใช้เนือหา (Content-Based Approach) และแบบเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (Learning-Centred 

Approach) ซึงหมายถึงให้ผูเ้รียนมีสิทธิในการเลือกบทอ่านเอง โดยอาจเป็น บทอ่านซึงเป◌็น
เอกสารจริงจากสืออิเล็กทรอนิกส์ 

 Gonzalez และ Carolina  ( ) อา้งถึงนกัวิชาการหลายท่าน เช่น Whiteson  (1966)   
Duff และ Muley  (1990) Short (1990) และWiddowson  (1979) ซึงมีความคิดเห็นตรงกนัวา่ การใช้
วรรณกรรมทีน่าสนใจมาสอนชันเรียนภาษาองักฤษเพือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนันสามารถ
กระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ได ้กล่าวคือผูส้อนตอ้งเลือกวรรณกรรมทีเกียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีซึงถือวา่เป็นเอกสารจริงทีผูเ้รียนจะพบคาํและสํานวนต่างๆ ทีสามาถนาํมาใชฝึ้กใน
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การตีความทาํความเข้าใจเพือพฒันาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ซึงจะเป็นประโยชน์ในการ
นาํไปใชศึ้กษาต่อได ้

 Porcaro (2004) เสนอการใชบ้ทความเกียวกบัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากนิตยสาร
สาํหรับการสอนภาษาองักฤษเพือวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพือพฒันาทกัษะการอ่านซึงนอกจาก
จะพฒันาความเขา้ใจในการอ่านแล้วยงัสามารถพฒันาความรู้ทางไวยากรณ์ไดอี้กด้วย เอกสารที
นาํมาใชใ้นชนัเรียนควรเป็นเอกสารจริงทีไม่ไดมี้การดดัแปลงภาษา ซึงเอกสารทีดดัแปลงนนัจะทาํ
ใหภ้าษายากขึนและยงัเปลียนของรูปแบบภาษาตามธรรมชาติอีกดว้ย 

 Porcaro (2004) ยงักล่าวว่าในการเลือกอ่านบทความนนัจะตอ้งคาํนึงถึงเรืองระดบั
ภาษาทีเหมาะสมอีกดว้ย เนืองจากศพัทส์าํหรับวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีนนั ค่อนขา้งจะยาก และ
ควรสอนคาํศพัทใ์นขนัก่อนอ่านดว้ย 

  Johnson ( ) เสนอแนวคิดในการสอนทกัษะการอ่านคู่มือสําหรับวิศวกร วา่ ควรใช้
กิจกรรมคู่เพือช่วยพฒันาทกัษะการอ่าน และควรสอนให้ผูเ้รียนรู้จกักระบวนการทางอภิปัญญาของ
ตนเอง (Metacognitive) ซึงจะทาํใหรู้้จกัวธีิการอ่านแบบกระบวนการมากขึน โดยบทอ่านนนัจะตอ้ง
เป็นสือทีพบในชีวิตจริง หรือถา้เป็นสือทีผูส้อนสร้างขึนตอ้งมีความใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงที
ผูเ้รียนจะไดพ้บในชีวติจริง 

จากแนวคิดเหล่านีสรุปได้ว่าในการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยนีนัผูส้อนควรสอนเหมือนกบัการสอนภาษาองักฤษทวัไป เพียงแต่เนน้ในเรืองของศพัท์
เฉพาะทาง และหาบทอ่านทีเกียวขอ้งมาเพือเป็นการกระตุน้การเรียนรู้ของผูเ้รียน โดยอาจให้ผูเ้รียน
มีส่วนในการเลือกบทอ่านซึงควรเป็นบทอ่านทีเป็นเอกสารจริงเพือเป็นการฝึกพฒันาการทางภาษา
ของผูอ่้านอยา่งไดผ้ล 

 

2. เอกสารเกยีวกบัภาษาองักฤษเฉพาะกจิ 

2.  ความเป็นมาและความหมายของการสอนภาษาองักฤษเฉพาะกจิ 

    Hutchinson และ Waters (1989: 1-6) กล่าววา่แนวคิดในการเรียนภาษาองักฤษเฉพาะ
กิจเกิดจากความก้าวหน้าและการขยายตวัทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทงัเกิดจากความ
เจริญทางธุรกิจการคา้และการติดต่อสือสารหลงัสงครามโลกครังที  ในปี ค.ศ.  ทาํให้เกิดความ
ตอ้งการขอ้มูลทีมีความเฉพาะเจาะจงมากขึน ความสามารถทีจะใช้ภาษาองักฤษในเรืองเกียวกบั
ชีวิตประจาํวนัทวัๆไปจึงไม่เพียงพอ ความตอ้งการในการใชภ้าษาองักฤษของบุคคลในแต่ละกลุ่ม 
แต่ละสาขาอาชีพ มีเนือหาแตกต่างกนัเพิมมากขึน ดงันนัจึงมีความจาํเป็นทีตอ้งเรียนรู้ภาษาองักฤษ
เฉพาะสาขาตามสายงานทีแตกต่างกนั เช่น แพทย ์พอ่คา้ ช่างซ่อม เป็นตน้  จึงเป็นจุดเริมตน้ของการ
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เรียนการสอนภาษาองักฤษเฉพาะกิจ ซึงแตกต่างจากการเรียนการสอนภาษาองักฤษทวัไปตาม
จุดมุ่งหมายในการเรียน กล่าวคือ จะเน้นทีการเรียนภาษาองักฤษเพือการสือสารและเนือหาที
นาํมาใชใ้นแต่ละสาขาอาชีพ ดงันนัภาษาองักฤษจึงเขา้มามีบทบาทสําคญัในการติดต่อสือสาร เพือ
แลกเปลียนทางเทคโนโลยีและติดต่อคา้ขายผูเ้รียนภาษาองักฤษในขณะนนัมีจุดมุ่งหมายต่างๆ กนั 
เช่น นกัธุรกิจตอ้งการเรียนภาษาองักฤษเพือติดต่อคา้ขาย นายช่างเทคนิคตอ้งการเรียนภาษาองักฤษ
เพือแสวงหาความรู้จากตาํรา และวารสารต่างๆ ซึงจดัพิมพเ์ป็นภาษาองักฤษ นอกจากนีสาเหตุอีก
ประการหนึงทีทาํให้การเรียนการสอนเพือวตัถุประสงค์เฉพาะพฒันาอย่างรวดเร็วเนืองมาจาก
วิกฤติการณ์นาํมนัในทศวรรษ   ซึงผูเ้ชียวชาญทางตะวนัตกมุ่งหนา้สู่ประเทศทีมีบ่อนาํมนัทาํ
ให้ภาษาอังกฤษเป็นสิงจาํเป็นในธุรกิจใหญ่ๆ และเนืองจากมีเวลาและงบประมาณจาํกัด จึง
จาํเป็นตอ้งจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษทีมีจุดมุ่งหมายทีแน่นอนและมีประสิทธิภาพ 

 ความคิดเห็นดงักล่าวสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของ Widdowson (1981: 20) ซึงกล่าว
วา่การเรียนการสอนภาษาองักฤษเฉพาะกิจเป็นการสอนหรือฝึกอบรมทีมุ่งให้ผูเ้รียนมีความสามารถ
เฉพาะทีจะทาํงานทีกาํหนดให้ไวอ้ย่างชดัเจนได ้งานเหล่านีประกอบดว้ยวตัถุประสงคเ์ฉพาะทีจะ 
ตอ้งมีการออกแบบหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งและเหมาะสม ทงัทางดา้นวตัถุประสงคแ์ละเนือหา โดยมี
เป้าหมายหลกัคือ การพฒันาความสามารถทีจะจดัการกบัปัญหาต่างๆ ทีเกิดขึนในการทาํงานทีตอ้ง
ใชภ้าษาในการสือสาร 

 นอกจากนี Hutchinson และWaters (1989: 8) ยงัไดก้ล่าวเสริมวา่ การสอนภาษาองักฤษ
เฉพาะกิจหรือการสอนภาษาองักฤษเพือจุดประสงค์เฉพาะกาํเนิดและพฒันามาจากการผสมผสาน
ของปัจจยัสาํคญั  ประการ ไดแ้ก่ 

   . การขยายตวัของปริมาณความตอ้งการในการใชภ้าษาองักฤษให้สอดคลอ้งเหมาะสม
กบัความตอ้งการเฉพาะดา้นแพร่หลายอยา่งกวา้งขวาง 

   . การพฒันาของการศึกษาดา้นภาษาศาสตร์ 

   . ปัจจัยด้านจิตวิทยาการศึกษา เนืองจากการสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจมุ่งให้
ความสาํคญัแก่ผูเ้รียนทงัทางดา้นทศันคติและการเรียนรู้ 

ปัจจัยทัง   ประการต่างมุ่งประเด็นไปทีความต้องการในการเรียนรู้ภาษาใน
สถานการณ์เฉพาะดา้นเป็นสําคญั เช่นเดียวกบั Robinson (1991: 1) กล่าวถึงการสอนภาษาองักฤษ
เฉพาะกิจไวว้่า เป็นการปฏิบติัการทางการศึกษาทีเกียวขอ้งกบัการฝึกอบรม การฝึกปฏิบติั และ
ประกอบดว้ยขอบเขตขององคค์วามรู้สําคญั  ประการ ไดแ้ก่ องคค์วามรู้ดา้นตวัภาษา องคค์วามรู้
ดา้นการเรียนการสอน และความสนใจเฉพาะสาขาวชิาของกลุ่มผูเ้รียน 
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Strevens (1980: 108- 109) กล่าวสนับสนุนคุณลักษณะสําคญัของการสอน
ภาษาองักฤษเฉพาะกิจไวด้งันี  

   . ภาษาองักฤษเฉพาะกิจเป็นการสอนภาษาองักฤษทีทาํการเรียนการสอน เพือให้
สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัความตอ้งการของผูเ้รียน 

   . ภาษาองักฤษเฉพาะกิจเป็นการสอนภาษาองักฤษทีเลือกหวัขอ้เรืองทางภาษาให้ตรง
กบัวชิาชีพหรือสาขาวชิาเฉพาะของผูเ้รียน 

    .  ภาษาองักฤษเฉพาะกิจเป็นการสอนภาษาองักฤษทีทาํใหผู้เ้รียนเรียนเนือหาเฉพาะดา้น 

   . ภาษาองักฤษเฉพาะกิจเป็นการสอนภาษาองักฤษทีเนน้ทกัษะเฉพาะทีจาํเป็นต่อการ
นําไปใช้ในการประกอบอาชีพในสาขาวิชาของผูเ้รียน และในการเรียนการสอนควรคาํนึงถึง
ความสําคญัของคาํศพัท์ โครงสร้างไวยากรณ์ หน้าทีทางภาษา ตลอดจนส่งเสริมความสามารถใน
การใชภ้าษาเพือการสือสารไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

ส่วน Brieger (1995: 54) สรุปไวว้่า การสอนภาษาองักฤษเฉพาะกิจเกิดจากแนวคิด
ดงัต่อไปนี 

   . กลวิธีในการสอนภาษาองักฤษทีทาํการสอนองค์ความรู้ด้านภาษาและทกัษะทาง
ภาษาในขอบเขตของเนือหาดา้นธุรกิจโดยใชกิ้จกรรมการสอนเพือการสือสาร 

   . การฝึกอบรมด้านการสือสารเพือพฒันาประสิทธิภาพของกระบวนการในการ
สือสารทงัหมด โดยเนน้เนือหาทงัทางดา้นรูปแบบของภาษาและกระบวนการสือสาร 

   . หลกัการในการเรียนการสอนทีใช้ คือ ใช้บริบทของเนือหาเกียวกบัการประกอบ
อาชีพในสาขาวชิาเฉพาะดา้น 

Finocchiaro และ Brumfit (1983 : 88-89) กล่าววา่  การสอนภาษาองักฤษเฉพาะกิจเกิด
จากความตอ้งการอยา่งนอ้ย  ประการ คือความตอ้งการในการเรียนรู้ภาษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ในระยะเวลาอนัจาํกดั อีกประการหนึง ไดแ้ก่ ความตอ้งการในการสือสาร (Communicative needs) 

ในการสอนภาษาองักฤษเฉพาะกิจไม่จาํเป็นต้องให้ผูเ้รียนเรียนรู้ภาษาทงัหมด แต่ให้เรียนรู้ใน
ขอบเขตความตอ้งการของสายงานของผูเ้รียน ดงันนัควรทาํการวิเคราะห์ความตอ้งการของผูเ้รียน
ซึงเป็นปัจจยัสําคญัในการออกแบบและวางแผนหลกัสูตรของภาษาองักฤษเฉพาะกิจ เช่นเดียวกบั
Strevens  (1980: 12) ไดก้ล่าวถึงเนือหาในการเรียนการสอนภาษาองักฤษเฉพาะกิจวา่  เมือการสอน
ภาษาองักฤษเฉพาะกิจเป็นการสอนเพือวตัถุประสงค์ในการใชภ้าษาตามสถานการณ์เป้าหมายของ
ผูเ้รียนเป็นสําคญัการพิจารณาเนือหาในการเรียนการสอนภาษาองักฤษเฉพาะกิจ  จึงควรคาํนึงถึง
องคป์ระกอบดงัต่อไปนี 
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   . การกาํหนดขอบเขตของทกัษะการใชภ้าษา 
   . การเลือกวงคาํศพัทเ์ฉพาะทางสายอาชีพ 

   . การกาํหนดเรืองและหวัเรืองของสถานการณ์ในการใชภ้าษา 
   . การเลือกภาระงานตามความจาํเป็นและความตอ้งการในการสือสารของผูเ้รียนหรือ

ผูใ้ชภ้าษาในขอบเขตเฉพาะของแต่ละอาชีพ และในขณะเดียวกนัก็เป็นการวิเคราะห์ในรายละเอียด
ของแต่ละอาชีพวา่ตอ้งใชภ้าษาในรูปแบบใด 

ซึงองค์ประกอบเหล่านีเป็นพืนฐานในการวิเคราะห์ความตอ้งการทางดา้นการสือสาร
ของผูเ้รียนหรือผูใ้ชภ้าษาในขอบเขตเฉพาะของแต่ละอาชีพ และในขณะเดียวกนัก็เป็นการวิเคราะห์
ในรายละเอียดของแต่ละอาชีพวา่ตอ้งใชภ้าษาในรูปแบบใด 

Strevens (1987: 87) ไดก้ล่าวถึงความหมายของการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ
เฉพาะกิจวา่ เป็นการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษทีมิไดมุ้่งเนน้เนือหาทางดา้นวฒันธรรมหรือ
วรรณคดี แต่มุ่งเน้นเนือหาของภาษาให้ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนเฉพาะกลุ่ม ความตอ้ง 
การเหล่านนัอาจเป็นความตอ้งการทีเกียวขอ้งกบังานเฉพาะดา้น (Specific job) หรือวิชาเฉพาะสาขา
(Specific subject)   หรือความตอ้งการทีมีจุดประสงคเ์ฉพาะ (Specific purposes) 

Hutchinson และ Waters (1989: 13-19) ยงันิยามความหมายของภาษาองักฤษเฉพาะกิจ
ไวว้า่ การสอนภาษาองักฤษเฉพาะกิจไม่ใช่ผลผลิต (Product) ของการสอนภาษา ไม่ใช่รูปแบบของ
ภาษาเฉพาะรูปแบบใดรูปแบบหนึง และไม่ใช่วิธีใดวิธีหนึง แต่การสอนภาษาองักฤษเฉพาะกิจ 
หมายถึง แนวการสอน (Approach) เพือการเรียนรู้ภาษาทีคาํนึงถึงความตอ้งการของผูเ้รียนเป็น
สําคญั ภาษาองักฤษเฉพาะกิจจึงเป็นแนวทางใหม่ในการเรียนการสอนภาษาซึงขึนอยู่กบัหลกั  
ประการคือ 

   . ความตอ้งการของผูเ้รียน 

   . ความคิดใหม่เกียวกบัภาษาทียดึจุดประสงคใ์นการสอนตามสถานการณ์เป้าหมาย  
   . ความคิดใหม่เกียวกบัการเรียนรู้ภาษา โดยทีผูเ้รียนสามารถนาํความรู้ไปใช้ในการ

ประกอบอาชีพได ้

ความคิดเห็นดงักล่าวสอดคลอ้งกบั Robinson (1980: 13) ทีไดส้รุปความหมายของ
ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ จากการจาํกดัความในงานเขียนของบุคคลต่าง ๆ ไวว้า่ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ
เป็นการสอนภาษาองักฤษทีมีวตัถุประสงค ์ชดัเจน โดยมุ่งทีความสําเร็จในการแสดงออกถึงบทบาท
ต่างๆ ทีจาํเป็นในการศึกษาหรือทางอาชีพ และอิงการวิเคราะห์ความตอ้งการของผูเ้รียน ดงันนัการ
สอนภาษาองักฤษแต่ละหลกัสูตรจึงอาจแตกต่างกนัในเรืองของทกัษะ หวัเรือง สถานการณ์ หนา้ที
ทางภาษา และตวัภาษา การเรียนภาษาองักฤษมีทงัก่อนเขา้สู่บทบาททางอาชีพ หรือการศึกษา
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สาขาวิชานนั ๆ หรือเป็นการเรียนควบคู่ไปพร้อมกบัการเรียนวิชาชีพหรือวิชาการแขนงนนัๆ หรือ
เป็นการเรียนสําหรับผูที้มีความรู้ความสามารถในงานอาชีพหรือในทางวิชาการแขนงนันๆ เป็น
อยา่งดีแลว้ในภาษาแม่ แต่จาํเป็นตอ้งใชภ้าษาองักฤษในการประกอบอาชีพหรือศึกษาทางวชิาการ 

จากพฒันาการของแนวคิดและความหมายของการสอนภาษาองักฤษเฉพาะกิจของนกัคิดทงัหลาย 
ไดแ้ก่ Hutchinson และ Waters (1989) Widdowson (1981) Strevens (1980) Robinson (1991) 

Brieger (1995) และ Finocchiaro และ Brumfit   (1983) สรุปไดว้า่ ภาษาองักฤษเฉพาะกิจมุ่งเนน้ที
การเรียนการสอนภาษาองักฤษเพือการสือสารในสถานการณ์เฉพาะดา้นที แตกต่างกนัไปในแต่ละ
สาขาวิชาชีพ โดยสนองตอบความตอ้งการของผูเ้รียนเป็นสําคญั ในการออกแบบและวางแผน
หลกัสูตรจึงมีการวิเคราะห์ความตอ้งการของผูเ้รียนทีแตกต่างกนัไปตามประเภทของภาษาองักฤษ
เฉพาะกิจในแต่ละประเภท 

2.  ประเภทของภาษาองักฤษเฉพาะกจิ 

       เนืองจากการสอนภาษาองักฤษเฉพาะกิจ เป็นการสอนเพือตอบสนองความตอ้งการ
ของผูเ้รียน ดงันนัจึงมีนกัวิชาการไดพ้ยายามแยกประเภทของภาษาองักฤษเฉพาะกิจออกตามความ
ตอ้งการทีแตกต่างของผูเ้รียน ดงันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท◌◌่ี  1 การแบ่งประเภทของภาษาองักฤษเฉพาะกิจตามแนวคิดของโรบินสัน 

ทีมา : Robinson, ESP Today: A practioner’ Guide (London: Prentifce-Hall, 1991), 3.  
 

จากแผนภูมินีเป็นการแบ่งประเภทของการสอนภาษาองักฤษเฉพาะกิจตามแนวคิดของ
Robinson (1991: - ) ซึงแบ่งการสอนภาษาองักฤษเฉพาะกิจออกเป็น  ประเภทใหญ่ คือ 
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. ภาษาองักฤษเพืออาชีพ (English for Occupation Purpose: EOP) 

       . หลกัสูตรภาษาองักฤษเพือวิชาชีพทีเตรียมผูเ้รียนเขา้สู่วิชาชีพ (Pre experience) 

เป็นการเตรียมใหผู้เ้รียนไดคุ้น้เคยกบัการใชภ้าษาองักฤษก่อนทีจะทาํงาน 

       .  หลกัสูตรภาษาองักฤษเพือวชิาชีพสําหรับผูป้ฏิบติังาน (Simultaneous/In-service) 

โดยผูเ้รียนจะเรียนภาษาองักฤษเพือเพิมพนูความรู้ในขณะทีทาํงานประจาํอยู ่
       .  หลักสูตรภาษาอังกฤษเพือวิชาชีพทีมุ่งสอนบุคคลในวงการวิชาชีพ (Post-

experience) ผ◌ู◌้เรียนจะเรียนภาษาองักฤษโดยทีมีประสบการณ์การทาํงานทีเกียวขอ้งมาแลว้ 

. ภาษาองักฤษเพือการศึกษา (English for Academic Purpose: EAP หรือ English for 

Educational Purpose: EEP) 

       .  หลกัสูตรภาษาองักฤษเพือการศึกษาในระดบัสถานศึกษา (English for study in a 

specific discipline) ซึงแบ่งแยกย่อยออกเป็น การสอนเพีอเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนให้แก่
ผูเ้รียน (Pre-Study) หรือการสอนทีผูเ้รียนเรียนสาขาวิชานนัๆ โดยไม่มีความรู้มาก่อน (In-study) 

และการสอนโดย ทีผูเ้รียนมีความรู้พืนฐานในวชิานนัๆมาแลว้ (Independent) 

สําหรับDudley-Evans และ St.John (2000: 6-7) ไดแ้บ่งประเภทของภาษาองักฤษ
เฉพาะกิจโดยแสดงเป็นแผนภูมิดงันี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที 2 การแบ่งประเภทของภาษาองักฤษเฉพาะกิจตามงานในระดบัอาชีพ 

ทีมา: 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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 Dudley-Evans และ St.John (2000: 6-7) ได้แบ่งประเภทของ ESP ออกเป็น  

ประเภทใหญ่ๆ เช่นเดียวกบั Robinson ( ) คือ ภาษาองักฤษเพือการศึกษา (ESP) และภาษา 
องักฤษ เพืออาชีพ (EOP) แต่ไดเ้พิมเติมในรายละเอียดของสาขาวชิาและตามในระดบัอาชีพดงันี 

 ภาษาองักฤษเพือการศึกษา (ESP) นนัจะมีสาขาวิชาหลกัๆ คือวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี
การแพทย ์กฎหมาย ธุรกิจ การเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บญัชี และการบริหารธุรกิจ 

 สําหรับภาษาองักฤษเพืออาชีพ (EOP) นนัเป็นการเรียนระดบัวิชาชีพ ไม่ใช่การเรียน
เพือการศึกษาหรือวิชาการ ซึงในสาขาวิชานีจะรวมไปถึงการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา หรือ
การศึกษาทีไม่ใช่งานในระดบัวิชาชีพ (Non-Professional) เช่น การทาํงานหรือฝึกงานก่อนการ
ปฏิบติังานจริง (Pro-Work) ส่วนภาษาองักฤษเพือการอาชีวศึกษา (EVP) นนัสามารถแบ่งออกได้
เป็น  ประเภทคือ ภาษาองักฤษระดบัอาชีวศึกษา (Vocational English) ซึงเกียวขอ้งกบั การฝึก 

ใชภ้าษาองักฤษสําหรับอาชีพเฉพาะสาขา และภาษาองักฤษก่อนระดบัอาชีวศึกษา (Pre-Vocational 

English)  ซึงหมายถึงการฝึกภาษาในเรืองต่างๆ ทวัไป เพือเตรียมตวัในการประกอบอาชีพ เช่น
วิธีการสมัครงาน  ทักษะการสัมภาษณ์งาน  เป็นต้น  สําหรับภาษาอังกฤษเพือธุรกิจ  (BOP) 
นนัมีขอบเขตกวา้งขวาง และเกียวขอ้งกบัภาษาองักฤษทวัไปค่อนขา้งมาก แต่อยา่งไร ก็ถือเป็นส่วน 

หนึงของภาษาองักฤษ เฉพาะกิจ 

 นอกจากนี Dudley-Evans และ St.John (2000: 6-7) ยงักล่าวถึงความแตกต่างระหวา่ง
การเรียนเพือการศึกษา (Acadimic Purposes) กบัการเรียนเพืออาชีพ (Occupational, Professional 

purposes) คือ วตัถุประสงค์ในการเรียนนนัเอง เช่น นกัศึกษาแพทย ์ จะเรียนภาษาองักฤษดา้น
วิชาการ (Academic purposes) เพือการศึกษาและเป็นความรู้ทางวิชาการและเรียนรู้ภาษาองักฤษ
สาํหรับการปฏิบติัหนา้ทีแพทยเ์พือใชใ้นการประกอบวิชาชีพ (Occupational Purposes, Professiona 

purposes) เช่นการฝึกปฏิบติัหนา้ทีแพทยใ์นโรงพยาบาล เป็นตน้ 

 ดงันนัจึงพอสรุปไดว้า่ ภาษาองักฤษเฉพาะกิจโดยทวัไปแบ่งไดเ้ป็น  ประเภทกวา้งๆ 
คือ ภาษาองักฤษเพือการศึกษา (EAP) และภาษาองักฤษเพืออาชีพ (EOP) โดยดูจากจุดประสงคใ์น
การเรียนรู้เพือจุดประสงคใ์นการประกอบอาชีพ หรือจุดประสงคเ์พีอการศึกษาดา้นวิชาการทงันีเพือ
นาํความรู้ภาษาองักฤษทีไดไ้ปใชใ้นการทาํงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  

2.3 การเลอืกและการเตรียมสือการสอนภาษาองักฤษเฉพาะกจิ 

       Sinha และ Sadorra (1991: 47 -50) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการเตรียมและการเลือกสือ
สาํหรับรายวชิาภาษาองักฤษเพือวตัถุประสงคเ์ฉพาะไว ้ดงันี 

   . การวเิคราะห์ความตอ้งการของผูเ้รียนในการเตรียมผลิตสือการสอน 

   . การจดัทาํจุดประสงคเ์ฉพาะตามรายละเอียดในสือการสอน 
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   . การใช้รูปแบบเรียบเรียงสือการสอน รูปแบบทีกาํหนดได้จดัเตรียมเคา้โครงทาง
ทฤษฏี สําหรับการเรียงและการนาํเสนอสือการสอนโดยผูเ้ขียนสือจะนาํรูปแบบดงักล่าวไปใช ้ซึง
เป็นการนาํรูปแบบทีมีอยูไ่ปใชใ้หส้ัมพนัธ์กบัการออกแบบสือการเรียนการสอน 

   . การเรียบเรียงบทเรียนจากทีง่ายทีสุดไปหาบทเรียนทีสลบัซบัซอ้นทีสุด 

   . การจดัขอ้มูลทางภาษา (Input) ใหส้อดคลอ้งกบัทกัษะทีผูเ้รียนตอ้งการเพือให้ผูเ้รียน
พฒันาทงัทกัษะรับสาร และทกัษะส่งสารในแต่ละหน่วยดงัตวัอยา่งรูปแบบทีเสนอในแผนภูมิที  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที 3 ตวัอยา่งรูปแบบทางทฤษฎีเพือการเรียบเรียงการออกแบบสือการสอน 

ทีมา : ดารณี ตนัติวงศไ์ชยชาญ, “การนาํเสนอโครงการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษเพืออาชีพ    
สาํหรับครูภาษาองักฤษในวทิยาลยันาฏศิลป์ สังกดักองศิลปศึกษา กรมศิลปกร” (วทิยานิพนธ์ 

ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษในฐานะการสอนภาษาต่างประเทศ บณัฑิต 

วทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, ), . 
 

 จากรูปแบบการเรียบเรียงการออกแบบสือการสอนของ Sinha และ Sadorra (1991) จะ
เห็นไดว้า่ขอ้มูลทางภาษา (Input) ตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนทงัทางดา้นการศึกษา
หรือวชิาชีพ โดยขอ้มูลทางภาษาดงักล่าวนีจะปรากฏอยูเ่ฉพาะในเอกสารจริงเท่านนั 

 

การนาํสู่บทเรียน 

ขอ้มูลทางภาษา 

การตรวจสอบความเขา้ใจ 

คาํศพัท ์

การฝึกภาษา 

ภาระงาน 
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2.4 การสอนภาษาองักฤษเพอืวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

       การสอนภาษาองักฤษเฉพาะกิจ (English for Specific Purposes) นนั  พฒันามาเพือ
ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดงันนัการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษเฉพาะกิจครังหนึงจึงเรียกวา่ ภาษาองักฤษเพือวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (English for 

Science and Technology: EST) หรือภาษาองักฤษวทิยาศาสตร์ (Science English) (งามพริง รุ่งโรจน์
ดี, : 2) ในปัจจุบนันีการสอนภาษาองักฤษเพือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (EST) นนั เป็น
ส่วนย่อยทีสําคญัของภาษาองักฤษเฉพาะกิจ (ESP) ซึงมีวิทยาลยัอาชีวศึกษาหลายแห่งเปิดทาํการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์ และภาษาองักฤษเทคนิค (Technic English) ซึง
ภาษาองักฤษเทคนิคนนั หมายถึง  ภาษาองักฤษทีใช้กนัมากระหว่างบุคคลในวิชาชีพดา้นการช่าง 
เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างไม ้ช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างยนต ์รวมทงัในวงการวิศวกรรมศาสตร์ (สุพฒัน์  สุ
กมลสันต,์  : 122) 

      2.4.1 ลกัษณะของภาษาองักฤษเทคนิค 
                 ภาษาองักฤษเทคนิคนนัเป็นภาษาองักฤษทีมีรูปแบบเฉพาะตวั จึงมีลกัษณะที

แตกต่างจากภาษาองักฤษทวัไปค่อนขา้งมาก ซึงในเรืองนี งามพริง รุ่งโรจน์ดี (2545: 230-232) ได้
อธิบายลกัษณะของภาษาองักฤษเทคนิคไวด้งันี 

    ภาษาองักฤษเทคนิค เป็นภาษาองักฤษทีมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะ แต่คาํว่า “เฉพาะ” นนั
มิได้หมายถึง ภาษาอังกฤษเฉพาะทีมีคําศัพท์และสํานวนทีเลือกไว้ใช้เฉพาะกับเนือหาทาง
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   หากแต่หมายถึงภาษาองักฤษซึงมีวตัถุประสงคที์สนองความตอ้งการ
ของผูเ้รียนซึงมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะ คือ จะนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเครืองมือในการแสวงหาความรู้
เมือออกไปประกอบอาชีพดา้นวทิยาศาสตร์วศิวกรรมและเทคโนโลยี 

   ภาษาอังกฤษเทคนิคนัน จะแสดงข้อความซึงเป็นข้อคิดสากลทางด้านเทคโนโลย ี
ลกัษณะภาษาทีสือความคิดเห็นดงักล่าว ประกอบดว้ยเครืองหมาย สัญลกัษณ์ ตาราง กราฟ สูตร 
ฯลฯ ซึงเป็นอวจันภาษาผสมอยูด่ว้ยกบักบัวจันภาษา ดงันนัผูอ่้านจึงตอ้งทาํความเขา้ใจกบัภาษาทงั
สองลกัษณะเพือดึงข่าวสารทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละภาษา ซึงรวมอยูด่ว้ยกนัออกมา 

   ลกัษณะของภาษาองักฤษเทคนิคโดยทวัไป มีเนือหามาก มกัมีอนุประโยคหรือส่วน
ขยายและนามวลี และใชเ้ครืองเชือมขอ้ความค่อนขา้งมาก มีการเขียนทีกระชบัตรงไปตรงมา ไม่มี
ความหมายแฝงทีตอ้งตีความ มีการนาํเสนอขอ้เท็จจริงทีละขนัตอนสู่ขอ้สรุป มีลกัษณะกรรมวาจก 
(Passive voice) ทีไม่ปรากฏผูก้ระทาํกริยา มีลกัษณะทีแสดงสภาวะไร้การกระทาํ (Stative verbs) 

ปรากฏอยู่มาก มีอุปสรรคและปัจจยัประกอบรากศพัท์มาก มีกริยาทีบอกความจาํเพาะเจาะจง 
(Formal verbs) มากกว่ากริยาพืนฐานทีมีความยืดหยุ่นได้ตามวิเศษณ์วลีทีมาประกอบ เช่น ใช ้
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Diverge  แทน  Spresd out  มีโครงสร้างทีแสดงเงือนไข (If-clause) ในลกัษณะทีเป็นแง่ความจริง 
เป็นไปได ้ไม่ใช่การสมมุติขึน และกาลทีใช้มากในประโยคเช่นนีคือ ปัจจุบนักาลกบัปัจจุบนักาล
หรือปัจจุบนักาลกบัอนาคตกาล ซึงสอดคลอ้งกบัความเห็นของ สุพฒัน์ สุกมลสันต์ (2530: 124-

131) ทีกล่าววา่ภาษาองักฤษวิทยาศาสตร์และเทคนิคมกัจะใช้ประโยคในรูปของ Simple Present 

Tense ค่อนขา้งมากนอกจากนียงันิยมใช ้Modals 3 กลุ่มคือ ) Can, may, might, could 2)  will  3) 

should, have to, must สําหรับภาษาองักฤษเทคนิคในสาขาวิศวกรรม นนั ประมาณ /  ของ Finite 

verb จะใช ้Passive voice ซึงเป็นประโยคสันๆ และมกัไม่ค่อยตามดว้ย Prep. By + who + agent แต่
จะตามดว้ย by + what + agent มากกวา่ และจะใชรู้ปประโยคดงักล่าวมากกวา่ภาษาองักฤษทวัไป 

 จากขอ้มูลดงักล่าวจะเห็นไดว้่าภาษาองักฤษทวัไปกบัภาษาองักฤษเทคนิคนนัมีความ
แตกต่างกบัหลายอย่าง ดงันนัในการเตรียมบทเรียนเพือการสอนจึงควรอย่างยิงทีผูส้อนควรชีให้
ผูเ้รียนเห็นความแตกต่างนี รวมทังผูส้อนก็ควรทีจะทาํความเข้าใจความแตกต่างนีด้วย เพือ
ประโยชน์ในการเตรียมบทเรียนใหต้รงกบัจุดประสงคก์ารเรียน 

        2.4.2 จุดประสงค์ในการใช้ภาษาองักฤษเทคนิคเพอืการสือสารในงานอาชีพ 

               Strevens (1977: 94-108) ไดจ้าํแนกจุดประสงคข์องการสือสารภาษาองักฤษ
ในการปฏิบติังานของวศิวกรและช่างเทคนิคไว ้3 หวัขอ้ใหญ่ ดงันี 

         1. เพือการสือสารโดยทวัไป (General communication) เป็นการสือสารดา้น การ
พดู การเขียน ของวศิวกรหรือช่างเทคนิคในทีทาํงาน สามารถแบ่งเป็นจุดประสงคย์อ่ยดงันี 

            1.1 คาํสัง (Instructional) 

            1.2 การตงัคาํถาม (Questions) 

            1.3 การขอคาํแนะนาํ (Seeking advice) 

            1.4 การแสดงความยุง่ยากหรือขอ้ขดัขอ้ง (Stating difficulties of objection) 

            1.5 การใหค้าํแนะนาํอืน ๆ แทนที (Suggesting alternative) 

            1.6 การวดัและการแสดงปริมาณ (Measurements and quantities) 

            1.7 การบอกถึงสิงทีเป็นอนัตราย ภาวะฉุกเฉิน สัญญาณ และกฎแห่งความ
ปลอดภยั (Dangers and emergencies: signals, safety rules) 

            1.8 สุขภาพและการไดรั้บบาดเจบ็ (Health and injury) 

         2. เพือการสือสารในสังคม (Social communication) เช่น การสือสารระหว่าง
เพือนร่วมงาน นายจา้งและสังคมอืน ๆ สามารถแบ่งเป็นจุดประสงคย์อ่ยดงันี 

            2.1 การสนทนา (Face- to-face conversation) 

            2.2 โทรศพัทแ์ละการรับโทรศพัท ์(Receiving and making telephone calls) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



32 
 

         3. เพือการสือสารเฉพาะอยา่ง (Special communicative purposes) เช่น การสือสาร
ในวงการอุตสาหกรรม การคา้บางประเภท หรือการสือสารในแต่ละสาขาวงงานด้านวิศวกรรม 
สามารถแบ่งเป็นจุดประสงคย์อ่ยดงันี 

            3.1 การปฎิบติัตามกฎความปลอดภยั (Operating safety rules) 

              3.2 เครืองนุ่งห่มและอุปกรณ์ปัองกนัภยั (Protecting clothing and equipment) 

            3.3 ภาวะอนัตรายของงานบางอยา่ง (Particular hazards) 

            3.4 วสัดุ อุปกรณ์ เครืองมือ (Tools, Equipments, Materials) 

            3.5 งานเฉพาะดา้น การจาํแนกขนัตอน (Individual tasks: Separate stages/processes) 

            3.6 ลกัษณะภาษาเฉพาะ (Special register features) เช่น ในกลุ่มกะลาสีเรือใช้
สรรพนาม she เมือหมายถึงเรือ 

        2.4.3 รูปแบบภาษาทใีช้ในการสือความสําหรับภาษาองักฤษเทคนิค 

                หน้าทีการสือความ (Function or Use) ในภาษาองักฤษเทคนิคนนั มีหลาย
ประเภทแต่ละประเภทมีวิธีการเขียนและการใชรู้ปแบบภาษา (Form or Usage) ทีไม่เหมือนกนั ซึง
ประเภทของการสือความมีดงันี 

        . การสัง ห้าม เตือน ข้ออ้าง แนะนํา ให้ข้อมูล หรือแสดงข้อสงสัย พบในชีวิต 
ประจาํวนัและในการทาํงาน ตลอดจนระเบียบ ขอ้หา้ม กฎเกณฑ ์

           . การบอกวธีิปฏิบติัพบในคู่มือ (Manuals) ของเครืองมืออุปกรณ์และเครืองจกัรต่าง 

ต่าง ๆ  
        . การบรรยายกระบวนการ พบในหนังสือทางวิชาการ ตาํราเรียน เอกสารทาง

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(งามพริง รุ่งโรจน์ดี, : 263-267) 

สําหรับเรืองของเอกสารทีเกียวขอ้งกบัภาษาองักฤษเทคนิคนัน งามพริง รุ่งโรจน์ดี 
( : 230-232) ไดส้รุปประเภทต่างๆ ของเอกสารไวด้งันี 

. ป้ายประกาศ (Signs, Notices) 

. เอกสารแนะนาํสินคา้หรือบริการ  (Brochures) 

. คู่มือเครืองใช ้(Instruction manuals) 

. ตาํราหนงัสือ (Textbooks, Books) 

. วารสาร นิตยสาร สิงตีพิมพ ์(Periodicals, Magazines, Printed materials) 

. แบบฟอร์ม ใบงาน (Forms, Work sheets, Job sheets) 
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        2.4.4 การออกแบบการสอนภาษาองักฤษเพอืวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

                ภาษาองักฤษเพือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนนัมีลกัษณะทีค่อนขา้งแตกต่าง 
จากภาษาอังกฤษทวัไป ดังนันในการออกแบบการสอนจึงต้องมีการศึกษารายเอียดต่างๆ เพือ
กาํหนดแนวทางทีเหมาะสม ซึงในเรืองนีมีนกัวชิาการหลายท่านใหค้วามเห็นไวด้งันี 

     Mackey และ Mountford (1979: 7-10 ) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัทีเกียวขอ้งในการออกแบบ
การสอนภาษาองักฤษเพือวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีวด้งันี 

           . ปัจจยัทางด้านสังคม (Sociological Factors) หมายถึง สิงทีเกียวขอ้งกบัตวั
ผูเ้รียน เช่น ผูเ้รียนเป็นใคร อายเุท่าไร เป้าหมายในการเรียนคืออะไร 

           . ปัจจัยทางด้านภาษาศาสตร์ (Linguistic Factors) หมายถึง เนือหาทาง
ภาษาศาสตร์ทีจะสอน หรือการเรียนภาษาเพือการสือสารตามจุดมุ่งหมายของผูเ้รียน 

            . ปัจจยัทางจิตวิทยา (Psychological Factors) หมายถึง  ปัจจยัทีเกียวขอ้งกบั
จิตวทิยาและทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ ซึงจะทาํใหผู้ส้อนสามารถออกแบบวธีิการสอนและสือการสอน
ใหส้อดคลอ้งกนัได ้

            . ปัจจยัทางวธีิการสอน (Pedagogic Factors) หมายถึง  ทกัษะทางภาษาใดบา้ง ที
จะนาํมาสอน เช่น ภาษาตามหนา้ที หรือการสอนโดยนาํเนือเรืองทางดา้นเทคนิคมาให้ผูเ้รียนก่อน 
หรือวธีิการสอนแบบอืนๆ เช่นใชแ้บบฝึกภาษาเพือการสือสาร  

วารุณี  บุญหลง (1997: 76) ได้สรุปแนวคิดในการออกแบบสือการสอนสําหรับ
ภาษาองักฤษเพือวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจากแนวคิดของนกัการศึกษาหลายท่านไวด้งันี 

     1. แนวคิดในการออกแบบสือการสอนในอดีต 

        ในอดีตจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้การสอนภาษาอังกฤษเพือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (EST) มุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนใช้ความรู้ทางภาษาส่งเสริมการเรียนรู้วิชาเฉพาะสาขา  แมว้า่มี
การคํานึงถึงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มี
ประสิทธิภาพมากทีสุด แต่พบวา่  ในดา้นวิธีสอนและการออกแบบเอกสารการสอนใน EST นนัยงั
ไม่ประสบผลสําเร็จเท่าทีควร  โดยเฉพาะการแกปั้ญหาการเรียนการสอนและการเน้นการเรียนรู้
ภาษาเพือการสือสารในขณะนันเอกสารการสอนผลิตขึนเพือการสอนภาษาองักฤษทวัไป  และ
สาํหรับ การสอนภาษาองักฤษเพือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีรูปแบบใกลเ้คียงกนั คือ  มีรูปแบบ
เป็นการอธิบายระบบของภาษาและรูปแบบโครงสร้างพืนฐานทางภาษา  ส่วนการพฒันาวิธีการ
สอนภาษาองักฤษเพือวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีในช่วงนีไม่มีความแตกต่างจากการสอนทีเน้น
ความสําคญัดา้นภาษาศาสตร์  ซึงเป็นแนวการสอนภาษาทีเนน้โครงสร้างทางภาษา (Structuralism 

approach) ทีใหค้วามสาํคญักบัรูปแบบภาษา(Usage) มากกวา่การนาํภาษาไปใช ้(Use) 
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ส่วนสือการสอนหรือเอกสารการสอนสําหรับภาษาอังกฤษเพือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในอดีตนนั สร้างจากพืนฐานทฤษฎีการสอนทีเนน้หนา้ทีทางภาษา (Function/notion  of 

register) โดยผูส้อนเป็นผูเ้ตรียมเอกสารการสอนโดยคดัเลือกคาํศพัท์และประโยคทีมกัปรากฏใน
บทความภาษาองักฤษ และคดัเลือกหัวขอ้ทีเหมาะสมกบัผูเ้รียนภาษาองักฤษเพือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี(Widdowson 1974) 

ส่วน Ever and Latorro (1969) เสนอวิธีการออกแบบการสอนภาษาองักฤษเพือ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยตีามแนวการสอนทีเนน้หนา้ทีทางภาษา สรุปไดด้งันี 

      . วเิคราะห์ภาษาองักฤษทีมกัใชใ้นสถานการณ์เป้าหมาย 

      . คดัเลือกบทความทีปรากฏบ่อยๆ และเป็นประโยชน์ในการสอน โดยคดัเลือกให้
สัมพนัธ์กบัเวลาทีสอน 

      . วางรูปแบบของแบบฝึกของสือการสอนโดยวางใหต้รงกบัความตอ้งการของผู ้
เรียน 

         . จดัหาเอกสารหรือหนงัสืออ่านเสริมทีสอดคลอ้งกบัการเรียน 

      2. แนวคิดในการออกแบบสือการสอนในปัจจุบัน 

       แนวคิดในการออกแบบสือการสอนหรือเอกสารการสอนสําหรับภาษาองักฤษเพือ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ไดเ้ปลียนแปลงไปโดยใหค้วามสําคญัทงัจุดมุ่งหมายในการเรียนภาษา
ทีเฉพาะเจาะจงของผูเ้รียน  และการเรียนภาษาทีเนน้การใชภ้าษาเพือการสือสารพอ ๆ กบัการเรียน
รูปแบบของภาษา  เนืองจากเชือว่าสมรรถวิสัยทางภาษา (Communicative competence) ประกอบ 
ด้วย ความสามารถในการเรียนภาษา ซึงทาํให้ผูเ้รียนสามารถสร้างสรรค์ภาษาและสามารถรวม
ประโยคต่าง ๆ ให้มีความหมาย  และประกอบดว้ยความสามารถในการจาํการใชป้ระโยคในสถาน 
การณ์ต่าง ๆ เพือการสือสารและในการทาํความเขา้ใจ  การเรียบเรียงหน้าทีทางภาษาต่าง ๆ ใน
ประโยค 

จากแนวคิดในการออกแบบการสอนดงักล่าว  สรุปไดว้า่การออกแบบสือการสอนหรือ
เอกสารการสอนสําหรับภาษาอังกฤษเพือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันนันได้ให้
ความสําคญักับความต้องการของผูเ้รียนซึงเป็นความต้องการเกียวกบัวิชาเฉพาะสาขา  ในการ
ออกแบบสือการสอนหรือเอกสารการสอนตอ้งสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายในการเรียนของผูเ้รียน  
เนน้การเรียนเนือหาภาษาทงัในวิชาเฉพาะสาขาและการใชภ้าษาเพือการสือสาร  ทงันีเพือให้ผูเ้รียน
สามารถสร้างสรรคภ์าษาเพือใชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Widdowson 

(1984: 42) ทีกล่าววา่ วตัถุประสงคใ์นการสอนภาษาองักฤษเทคนิคของผูเ้รียนในสาขาวิทยาศาสตร์
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และเทคโนโลย ีมีความสําคญัเป็นอยา่งยิงทีจะตอ้งมีความสามารถในการสือสาร กล่าวคือ จะตอ้งมี
ความสามารถมากไปกวา่การรู้จกัการเชือมโยงในการสือความหมาย 

        2.4.5 ปัญหาในการออกแบบรายวชิาภาษาองักฤษเพือวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

            Jones และ Roe (quoted in Boon-long 1997: 82) ไดจ้าํแนกปัญหาในการออก 
แบบรายวชิาภาษาองักฤษเพือวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีไว ้3 ประการ คือ 

              1. ปัญหาการให้คาํอธิบายลักษณะงานทีเกียวกับสาขาอาชีพนัน ๆ (Job 

description problem) ผูที้ออกแบบแผนการเรียนการสอนควรคาํนึงถึงความตอ้งการในการเรียนรู้
ภาษาของผูเ้รียน ผูเ้รียนตอ้งการเรียนรู้ภาษาเพือจุดประสงค์ทางดา้นวิชาการ หรือดา้นอาชีพ ตอ้ง 
การเรียนรู้ภาษาเป็นภาษาทีสอง (Bilingual) ในสังคมทีใชส้องภาษา หรือเป็นการเรียนรู้มากกวา่สอง
ภาษา (Multilingual) ในสังคมทีใชห้ลายภาษา 

             2. ปัญหาการกาํหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ (Setting of EST objective 

problem) ถา้ความตอ้งการในการเรียนรู้ของผูเ้รียน คือ ความตอ้งการอ่านตาํราเรียนเฉพาะสาขาเป็น
ภาษาองักฤษได ้ ครูผูส้อนควรทราบปัจจยัทางด้านความรู้ความเขา้ใจ  (Cognitive) และความรู้
ทางดา้นภาษาศาสตร์ (Linguistics) ทีส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน ดงันนัการกาํหนดจุดประสงค์
การเรียนจาํเป็นตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายในการเรียน 

             3. ปัญหาการกาํหนดรูปแบบรายวิชา (A model-problem) ก่อนทีผูอ้อกแบบ
หลักสูตรหรือผู ้สอนภาษาจะกําหนดจุดประสงค์รายวิชา เช่น วิชาการอ่านภาษาอังกฤษเพือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผูอ้อกแบบหลกัสูตรหรือผูส้อนจาํเป็นตอ้งวิเคราะห์ตวัแปรทีมีผลต่อ
ความสาํเร็จและความลม้เหลวในการอ่านของผูเ้รียน และกาํหนดรูปแบบความสัมพนัธ์ของตวัแปร
นนั ๆ 

 นอกจากนี Trimble (1985: 6) กล่าวว่าในการเรียนการสอนภาษาองักฤษเพือ
วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี  ประกอบด้วยก ลุ่มผู ้เ รียนที มีความสามารถแตกต่างกัน 
(Heterogeneous) มากกวา่ทีจะเป็นกลุ่มผูเ้รียนทีมีความสามารถเหมือนกนั (Homogeneous) ซึงความ
แตกต่างในกลุ่มของผูเ้รียนแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือความแตกต่างทางดา้น  1) ความสามารถใน
การเรียนภาษา  2) ความสามารถในการเรียนวิชาเฉพาะสาขา  และ 3) ความสนใจส่วนบุคคลและ
ความสนใจในวิชาเฉพาะสาขา  การออกแบบรายวิชาภาษาองักฤษเพือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
จึงจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงความแตกต่างทางดา้นความสามารถของกลุ่มผูเ้รียนดว้ย  เพือให้จุดมุ่งหมาย
ในการเรียนการสอนประสบผลสาํเร็จ 

 จากการศึกษาปัญหาดงักล่าวสามารถสรุปไดว้่า  ก่อนออกแบบรายวิชาภาษาองักฤษ
เพือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผูอ้อกแบบรายวิชาหรือผูส้อนตอ้งทราบจุดมุ่งหมายในการเรียน
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ของผู ้เ รียนนว่ามี จุดมุ่งหมายในการเรียนทางด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพ   ผู้เ รียนเรียนรู้
ภาษาองักฤษเป็นภาษาทีสองหรือเรียนรู้ภาษามากกวา่สองภาษา  และในการกาํหนดจุดประสงคใ์น
การเรียนการสอนต้องกาํหนดจุดประสงค์ให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการเรียนของผูเ้รียน  
นอกจากนีควรคาํนึงถึงความแตกต่างดา้นความสามารถของกลุ่มผูเ้รียนดว้ย 

 
3. กระบวนการอ่าน 

นกัการศึกษาใหค้วามหมายของกระบวนการอ่านไวด้งันี 

Harris และ Smith  (1980:  - ) กล่าววา่ กระบวนการอ่านเกิดจากการปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างผูอ่้านและสาร โดยผา่นกระบวนการคิดตามจุดมุ่งหมายของผูอ่้าน ซึงในการปฏิสัมพนัธ์นี
ประกอบด้วยการดึงขอ้มูล และการตอบสนองแนวความคิด สําหรับการดึงขอ้มูลนี เกียวขอ้งกบั
ระบบเสียง ความหมาย และไวยากรณ์ของภาษาเขียน  นนัคือความสอดคลอ้งของเสียง สัญลกัษณ์ 
ความหมายต่าง ๆ ของคาํ  และการเรียงลาํดบัคาํในวลีและประโยค ขณะทีอ่านขอ้ความเหล่านัน 
ผูอ่้านจะตอบสนองแนวความคิดโดยพยายามทาํความเขา้ใจและตดัสินสารทีอ่าน William (1988: 

24-26)  มีความเห็นคล้ายกันว่า การอ่านเป็นกระบวนการปฏิสัมพนัธ์และตีความหมาย ซึงใน
กระบวนการนนัเป็นการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูอ่้านและสารทีอ่าน เพราะเราไม่สามารถแยกสารและ
ผูอ่้านออกจากกนัได ้

 John (1986: 13-15) ได้สรุปว่า ในกระบวนการอ่านนัน ระดบัของความหมายและ
โครงสร้างของเรืองขึนอยู่กับการทีผูอ่้านเลือกสรรโครงสร้างความรู้เดิมมาใช้ขณะทีอ่าน นัก
การศึกษา จึงใหค้วามสาํคญัแก่โครงสร้างความรู้เดิมของผูอ่้าน และโครงสร้างทีใชใ้นการเรียบเรียง
ขอ้ความของสารทีอ่าน 

 ดงันนั ความสามารถในการตีความ จึงขึนอยู่กบัพืนความรู้เดิมของผูอ่้าน ซึงจะมีมาก
นอ้ยต่างกนั และมีผลทาํให้การรับรู้เกียวกบัรายละเอียดของเนือความแตกต่างกนัดว้ย  โดยในการ
ตีความนนั นกัทฤษฎีความรู้เดิมเชือว่าเรืองทีผูอ่้านรับเขา้ไปในสมองจะตอ้งถูกเก็บรวบรวมอยูก่บั
โครงสร้างความรู้เดิมทีมีอยูแ่ลว้ และลกัษณะโครงสร้างความรู้เดิมนนั จะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบั
โครงสร้างความรู้ใหม่ทีผูอ่้านรับเขา้ไป 

3.  กระบวนการอ่านในระดับพืนฐานไปสู่กระบวนการอ่านในระดับสูง (Bottom Up 

Model) 

       สารในบทอ่านเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกระบวนการอ่าน เรียกอีกอย่างหนึงว่า 
กระบวนการยดึเนือหาในบทอ่านเป็นหลกั (Text – based processing)  กระบวนการนีจะเริมจากการ
เขา้ใจตวัอกัษร คาํ ประโยค ไปจนถึงหน่วยของภาษาระดบัขอ้ความหรืออีกอย่างหนึงคือ  รูปแบบ
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การผลกัดนัขอ้มูล (Data -driven model) (Carrell และ Eisterhold, 1988: 56-59)  ผูอ่้านเริมตน้โดย
การไขรหัสจากตวัอกัษรในบทอ่าน  ขอ้มูลทีไดจ้ะไดรั้บการเปลียนรูปไปตามขนัตอนต่าง ๆ โดย
ไม่ไดรั้บอิทธิพลจากความรู้ทวัไป ซึงผูอ่้านมีอยูแ่ละไม่ไดก้ล่าวถึงการเดาความหมายจากบริบทและ
กลวิธีสรุปใจความหลกั รูปแบบการอ่านลกัษณะนีผูอ่้านตอ้งไวต่อขอ้ความใหม่หรือขอ้ความที
แตกต่างจากเรืองทีคาดคิดไวก่้อน การตีความหมายของการอ่านในรูปแบบนีเชือวา่ ความหมายซ่อน
อยู่ในตวัอกัษร ซึงรวมกนัขึนมาเป็นขอ้ความหรือความหาย ดงันนั การสอนอ่านในลกัษณะนี จึง
ต้องเน้นเกียวกับส่วนประกอบของภาษา เช่น คําศัพท์อยู่ในเรืองซึงจะเป็นตัวช่วยให้เข้าใจ
ความหมายของเรือง 

3.  กระบวนการอ่านในระดับสูงไปสู่กระบวนการอ่านในระดับพืนฐาน (Top –Down 

Model)   

       เป็นการใช้ความรู้หรือประสบการณ์เดิมของผูอ่้านช่วยในการตีความ จึงอาจเรียก
ไดว้า่เป็นกระบวนการอ่านโดยยึดความรู้เป็นหลกั (Knowledge – based processing) หรือรูปแบบ
การผลกัดนัความคิดรวบยอด (Conceptual – driven model)  รูปแบบนีจะเนน้การสร้างความหมาย
มากกวา่การถอดความจากตวัเรือง  ภายใตรู้ปแบบนีการอ่านจึงหมายถึง  การโตต้อบระหวา่งผูอ่้าน
และสาร ซึงความหมายจะอยู่ทีตวัผูอ่้าน ดงันันผูอ่้านตอ้งเป็นผูส้ร้างความหมายขึนมาโดยใช้พืน
ความรู้เดิมทีมีอยู ่(Carrell และ Eisterhold, 1988: 56-59) 

  จากกระบวนการอ่านจากใจความหลกัสู่องค์ประกอบยอ่ยนี (Gunderson, 1991: 74-

77)  ได้แสดงทรรศนะว่าผูอ่้านจะเลือกตวัชีแนะทีมีประโยชน์ทีสุดทีจาํเป็นต่อการคาดเดาเรือง 
ดงันนั การอ่านคาํทีผิดไปจากเรือง (Miscues) ไม่ใช้สิงแสดงถึงการอ่านทีด้อยประสิทธิภาพและ
ไม่ไดท้าํให้ความหมายของประโยคเสียไป  แต่เป็นการแสดงวา่ผูอ่้านกาํลงัทาํความเขา้ใจสิงทีอ่าน  
อยา่งไรก็ตาม Siberstein (1987: - )  กลบัมีความเห็นวา่การอ่านทีจะประสบความสําเร็จไดน้นั 
ไม่ไดใ้ชเ้ฉพาะกระบวนการอ่านจากบนสู่ล่างหรือจากล่างสู่บนเพียงอยา่งใดอยา่งหนึง แต่จะตอ้งใช้
ทงั  กระบวนการอยา่งมีปฏิสัมพนัธ์กนั 

3.  กระบวนการอ่านแบบปฏิสัมพนัธ์ (Interactive Approach) 

         Grabe (1991: ) ไดใ้ห้คาํจาํกดัความของแนวการสอนการอ่านแบบปฏิสัมพนัธ์ 
ไว ้  ประการคือ 

          . การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูอ่้านและบทอ่าน ถือวา่ทกัษะการอ่านเป็นทกัษะทีทาํ
ให้ตืนตวั ตลอดเวลา  เนืองจากผูอ่้านไม่เพียงแต่อ่านเพือดูดซึมขอ้มูลจากบทอ่านเท่านนั แต่ยงัใช้
ความรู้เดิมทงัหมดทีมีอยูม่าตีความ ขยายความ เมือไดอ่้านขอ้มูลใหม่ๆ  ทียงัไม่เคยพบมาก่อนจาก
บทอ่าน การอ่านจึงเปรียบเสมือนบทสนทนาระหวา่งผูอ่้านและบทอ่าน หรือเป็นการมีปฏิสัมพนัธ์
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ระหว่างผูอ่้านและบทอ่าน ในขณะทีผูอ่้านพยายามตีความจากบทอ่าน โดยใช้ความรู้ทีไดจ้ากบท
อ่านและความรู้เดิมทีผูอ่้านมีอยูแ่ลว้ 

          2. การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างทกัษะการอ่านในระดบัต่าง ๆ แนวการสอนแบบเก่า 
เช่น แนวการสอนแบบจุลภาษา (Subskill Approach)  และแนวการสอนอ่านแบบ ฟัง – พูด (Audio 

Lingual Approach)  เนน้ความสําคญัของการสอนทกัษะในระดบัพืนฐาน เช่น การสะกดคาํ การหา
ความหมายของประโยค และขอ้ความในบทอ่าน ก่อนทีจะเรียนรู้ทกัษะในระดบัสูง เช่น การเดา
ความหมายจากบริบท หรือหาใจความหลกั ต่อมาแนวการสอนเปลียนมาเน้นกระบวนการอ่าน
แบบมหภาษา (Whole Language Approach)  ซึงเนน้การสอนจากการหาความหมาย หรือใจความ
หลกัมากกวา่การสอนทกัษะในระดบัพืนฐาน เมือผูอ่้านเห็นความสําคญัของการสอนแบบมหภาษา
มาก ทาํใหม้องขา้มความสาํคญัของแนวการสอนอ่านแบบจุลภาษาทีเนน้ทกัษะยอ่ย ๆ  

   นกัวิจยัด้านการอ่านได้ให้ความหมายหลายอย่างต่อคาํว่า ปฏิสัมพนัธ์ (Interactive) 
ความหมายทีใชก้นัไดแ้ก่ ) กระบวนการ (Process)  ) รูปแบบ (Mode)  และ  ) การปฏิสัมพนัธ์
กบับทอ่าน  (Textual Interaction) (Carrell, Devine และ Eskey, 1989: 56) 

         .  กระบวนการปฏิสัมพนัธ์ (Interactive Process) เป็นกระบวนการทางความคิดที
ใช้ประสบการณ์เดิมทงัในรูปแบบภาษา   และประสบการณ์เดิมในเรืองราวทีอ่านทาํให้เกิดการ
คาดการณ์ต่อไปไดอ้ยา่งมีปฏิสัมพนัธ์ต่อเนือง ทาํใหผู้อ่้านเขา้ใจในสิงทีอ่าน (Coady, 1979: 14-16)  

        2. รูปแบบการอ่านแบบปฏิสัมพนัธ์ (Interactive Model) ทกัษะในทุกระดบัมี
ปฏิสัมพนัธ์ต่อกระบวนการและการแปลความหมายของบทอ่าน (Text) รูปแบบการอ่านนีเป็นการ
ใชค้วามรู้เดิม (Background Knowledge) การคาดหวงั (Expectations)  บริบท (Context) และอืน ๆ 

         .  การอ่านแบบปฏิสัมพนัธ์เป็นกระบวนการ (Process)  เชือมระหวา่งขอ้มูลของ
บทอ่าน (Text Information) กบัขอ้มูลทีผูอ่้านนาํมาจากบทอ่าน กล่าวคือ การอ่านไม่ใช่เป็นเพียงการ
ดึงขอ้มูลจากบทอ่าน แต่การอ่านเป็นการกระตุน้ความรู้ทีผูอ่้านใช้ความคิดต่อขอ้มูลใหม่จากบท
อ่าน 

 Irwin (1991: 9) ไดส้รุปจากงานวิจยัของนกัจิตวิทยากลุ่มความรู้ความเขา้ใจ ซึงศึกษา
เกียวกบักระบวนการอ่านแบบปฏิสัมพนัธ์ว่า ในขณะทีเราอ่านนนัมีกระบวนการต่าง ๆ เกิดขึนใน
เวลาเดียวกนัอยา่งนอ้ย  กระบวนการ  ดงัต่อไปนี 

         . กระบวนการอ่านในระดบัจุลภาค (Microprocess) คือ กระบวนการซึงผูอ่้าน
กวาดสายตาอ่านคาํในบทอ่านแลว้จดักลุ่มคาํให้เป็นวลีทีมีความหมาย (Chunking) และคดัเลือกว่า
จะจดจาํหน่วยความคิดใด ในการจดักลุ่มคาํนี ผูอ่้านตอ้งมีความรู้เดิมเกียวกบัโครงสร้างของภาษา 
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องักฤษเป็นอย่างดี ตวัอย่างเช่น นามวลี (Noun Phrase) ประกอบด้วย คาํบ่งชี (Determiner) 

คาํคุณศพัท ์(Adjective) และคาํนาม เป็นตน้   
         . กระบวนการอ่านบูรณาการ (Integrative Processes) คือกระบวนการซึงผูอ่้านทาํ

ความเข้าใจและอนุมานความสัมพันธ์ระหว่างอนุประโยค หรือประโยคต่าง ๆ ในบทอ่าน 
ตวัอย่างเช่น ผูอ่้านสามารถบอกได้ว่า คาํสรรพนามนันใช้แทนคาํนามใดทีกล่าวถึงมาก่อน และ
สามารถบอกไดว้่า คาํเชือมประโยคต่าง ๆ มีหน้าทีเชือมขอ้ความทีเป็นเหตุ เป็นผลหรือเชือมขอ้ 
ความทีเป็นการเปรียบเทียบ เป็นตน้ สรุปได้ว่า กระบวนการอ่านบูรณาการเป็นขนัตอนทีผูอ่้าน
พยายามทาํความเขา้ใจถึงความเชือมโยงหรือความสัมพนัธ์ของอนุประโยคหรือประโยคในบทอ่าน 

           .  กระบวนการอ่านในระดบัมหภาค (Macroprocesses)  คือ กระบวนการทีผูอ่้น
สามารถสรุปใจความสําคญัจากบทอ่าน โดยการสังเคราะห์และจดัเรียบเรียงหน่วยความคิดจากบท
อ่าน ว่าหน่วยความคิดใดเป็นใจความสําคญั และหน่วยความคิดใดเป็นรายละเอียด ซึงตอ้งอาศยั
ความรู้เกียวกบัการวิเคราะห์โครงสร้างของย่อหน้า ว่าเป็นย่อหน้าแสดงการเปรียบเทียบ ย่อหน้า
แสดงเหตุและผล หรือเป็นยอ่หนา้แสดงการจาํแนกประเภท เป็นตน้ 

          .  กระบวนการอ่านขยายความ  (Elaborative Processes) ในการอ่านเรืองนนั
นอกจากผูอ่้านจะกวาดสายตาหากลุ่มคาํทีมีความหมาย หาความสัมพนัธ์ของอนุประโยคหรือ
ประโยค และจบัใจความสําคญัจากบทอ่านแล้ว ผูอ่้านอาจใช้ความคิดในการอนุมานความ ขยาย
ความ  หรือตีความทีนอกเหนือไปจากความตงัใจของผูเ้ขียน  ซึงเป็นกระบวนการอ่านทีผูอ่้านใช้
ความคิดในระดบัสูงทีช่วยใหจ้ดจาํสิงทีอ่านไดดี้  ซึงประกอบดว้ย 

               .   การทาํนายความ  (Prediction)  เมืออ่านนิยาย ผูอ่้านอาจเดาว่าอะไรจะ
เกิดขึนต่อไป จากความรู้ทีมีเกียวกบัลกัษณะของตวัละครหรือโครงสร้างเรือง 

               .   การสร้างมโนภาพ (Mental Imagery) ในขณะทีอ่านถา้ผูอ่้านเขา้ใจเรืองและ
สร้างมโนภาพไดต้ามเรืองทีอ่าน 

               .   การตอบสนองตอบทางอารมณ์ (Affective Responses) เมือผูอ่้านอ่านนวนิยาย อาจมี
อารมณ์คล้อยตาม หรือวาดภาพว่าตนเองเป็นตวัละครเอกในเรือง การทีผูอ่้านจะซาบซึงต่อบท
ประพนัธ์ต่าง ๆ ไดน้นั  เนืองจากสามารถทาํความเขา้ใจภาษาอุปมาอุปมยั หรือความหมายโดยนยั
ของเรืองนนั ๆ  

              .   การสนองตอบโดยใช้ความคิดในระดับสูง   ได้แก่   การทีผู ้อ่านมี
ความสามารถในการประยุกต์  (Application)  การวิเคราะห์ (Analysis) การสังเคราะห์ (Synthesis)  

และการประเมิน (Evaluation ) 
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          5.  กระบวนการอภิปัญญา (Metacognitive Process) คือ กระบวนการทีผูอ่้านมี
ความรู้เกียวกบัความรู้ความเขา้ใจของตนเอง เช่น รู้วา่ตนเองเขา้ใจอะไร  หรือไม่เขา้ใจอะไรเกียวกบั
เรืองทีอ่านและสามารถควบคุมกระบวนการความรู้ความเขา้ใจของตนเองได ้ เช่น รู้วา่ควรใชก้ลวิธี
ใดมาช่วยให้เขา้ใจบทอ่านไดดี้ขึน  กระบวนการทีผูอ่้านปรับกลวิธีในการอ่านของตนเพือควบคุม
ความเขา้ใจในการอ่าน เพือให้สามารถจาํเรืองไดใ้นระยะยาว  เรียกวา่  เป็นการประมวลความแบบ
อภิปัญญา 

 กล่าวโดยสรุป  กระบวนการอ่านแบบปฏิสัมพนัธ์ถือว่าความรู้เกียวกบัคาํศพัท์และ
โครงสร้างทางภาษาเป็นปัจจยัทีจาํเป็นสาํหรับการอ่าน แต่ความเขา้ใจยงัขึนอยูก่บัขอ้มูลทีเกิดขึนใน
ระหว่างทีผูอ่้านใช้ความรู้และประสบการณ์เดิมในการคาดการณ์ ข้อความทีอ่านล่วงหน้าเพือ
สนบัสนุนหรือปฏิเสธการคาดการณ์นนั นอกจากนีการอ่านทีมีประสิทธิภาพตอ้งขึนอยู่กบัความรู้
และการใช้กลวีทีเหมาะสม ซึงจะทาํให้ผูอ่้านสามารถคน้หา ประเมิน และเรียบเรียงสารทีอ่านได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ (Brown, 1990: - ) ทงันีตอ้งอาศยักระบวนการประมวลความจากล่างขึน
บน และแบบบนลงล่างในการจดักิจกรรมการสอน  เนน้การไดค้วามคิดรวบยอดจากเรืองทีอ่านโดย
การจบัใจความสําคญัของเรืองจากประสบการณ์เดิม จากการเดาความทีแวดลอ้ม จากลกัษณะงาน
เขียนของผูเ้ขียน  กระบนการอ่านแบบปฏิสัมพนัธ์จะทาํให้ผูอ่้านมีความคงทนในการจาํระยะยาว
กบัสิงทีอ่านไดเ้ป็นอยา่งดี 
                    3.4   ทฤษฎโีครงสร้างความรู้เดิม 

       3.4.1 ความหมายของโครงสร้างความรู้เดิม 

                นักวิชาการและผูเ้ชียวชาญหลายท่าน ได้ให้ความหมายของโครงสร้าง
ความรู้เดิมไวด้งัต่อไปนี 

วิสาข ์จติัวตัร์ (2541: 21) กล่าววา่ โครงสร้างความรู้เดิม คือ ความรู้ทีเก็บสะสมไวจ้าก
ประสบการณ์ แลว้นาํมาเก็บไวอ้ย่างเป็นระดบัตามลาํดบัขนั ทุกคนจะมีโครงสร้างความรู้เดิม
แตกต่างกนัไปตามพืนฐานเศรษฐกิจ สังคม เชือชาติและศาสนา 

Rumelhart (1981: 12) กล่าวว่า โครงสร้างความรู้เดิม คือ ขอ้มูลต่างๆ อาจจะเป็น
เกียวกบัวตัถุ สถานการณ์ ซึงนาํมาเก็บไวใ้นความทรงจาํอยา่งเป็นระบบตามลาํดบัขนั 

Widdowson (1983: 2) กล่าววา่ โครงสร้างความรู้เดิม คือ การจดัระเบียบของขอ้มูลที
เป็นประสบการณ์ความรู้เดิมของผูอ่้าน เพือใหส้ามารถทาํความเขา้ใจในบทอ่านได ้

ทฤษฎีความรู้เดิมเป็นทฤษฎีทีอธิบายถึงวิธีการจดัระเบียบของความรู้ในสมองของ
คนเรา รวมถึงวธีิรับเอาความรู้ใหม่เขา้ไปรวมกบัพืนความรู้เดิม และวิธีการดดัแปลงปรับปรุงแกไ้ข
พืนความรู้เดิมให้เหมาะสม  โดยทฤษฎีนีเสนอแนวทางความคิดว่าความรู้ทีมีอยู่ในสมองจะถูก
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จดัระบบเขา้เป็นกลุ่มของโครงสร้างความรู้ทีมีการเชือมโยง ซึงจะถูกสร้างขึนจากประสบการณ์ ใน
ทฤษฎีนีจะใหค้วามสาํคญักบัพืนความรู้เดิม ซึงความเขา้ใจในการอ่านทีมีประสิทธิภาพจะเกิดขึนได้
ตอ้งอาศยัความสามารถของผูอ่้านในการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างสิงทีอ่านกบัพืนความรู้เดิม 
ความเข้าใจเพียงระดับคํา ประโยค หรือเนือเรืองเป็นเพียงความเข้าใจโดยอาศัยความรู้ทาง
ภาษาศาสตร์เท่านัน  แต่การตีความต้องอาศยัการบูรณาการพืนความรู้เดิมทีเกียวข้องกบัสารที
ปรากฏในบทอ่าน (Carrell และ Eisterhold, 1988: - ) 

พนืความรู้เดิม (Schema) คือ กลุ่มของความรู้ประกอบดว้ย โครงสร้างความรู้ทีผูอ่้านมี
อยู่ เ ดิมแล้ว  และเรียงกันเป็นลําดับขัน  จัดอยู่เป็นกลุ่มตามคุณสมบัติทีคล้ายคลึงกันและมี
ความสัมพนัธ์ซึงกนัและกนั  กลุ่มพืนความรู้เดิมทีเกียวขอ้งกบัการอ่านเป็นสิงทีชีนาํเรืองให้กบั
ผูอ่้านและจดัโครงสร้างเรืองไวส้ําหรับเรืองใหม่ในขณะทีผูอ่้านระลึกเรือง และเรืองเหล่านีจะถูก
นาํไปบรรจุไวใ้นโครงร่างหรือโครงสร้าง (Schemata) โครงสร้างเหล่านีสร้างขึนมาจากประสบ การณ์เดิมของ
ผูอ่้านและเป็นเครืองช่วยชีแนะผูอ่้านในขณะทีตอ้งการเขา้ใจสิงต่าง ๆ ทงัยงัช่วยให้ผูอ่้านคาดการณ์
ล่วงหนา้เกียวกบัเหตุการณ์ในเนือเรืองดว้ย  ผูอ่้านจะนาํพืนความรู้เดิมนีไปใชป้ระกอบการอ่านเรือง  
ซึงพืนความรู้เดิมมีบทบาทสําคญัต่อความเขา้ใจเนือเรืองมากกว่าโครงสร้างทางภาษา (Language 

Structure) และรูปแบบของภาษาทีใช้ในขอ้เขียน แต่อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการอ่านตอ้ง
ประกอบดว้ย ความรู้ทางภาษา ความรู้ทวัไป  และปริมาณ พืนความรู้เดิมเหล่านีจะถูกกระตุน้ให้
ทาํงานในขณะทีกระบวนการทางสมองกาํลงัดาํเนินการอยู ่

Weaver (1988: 18) ไดก้ล่าวสรุปวา่ โครงสร้างความรู้เดิม เป็นโครงสร้างทีประกอบ
ขึนจากความรู้ ประสบการณ์ และความรู้สึกรวมอยูด่ว้ยกนั 

Cook (1989, quoted in Singhal 2002: 3) กล่าววา่ โครงสร้างความรู้เดิม เป็นความรู้สึก
ทีผูอ่้านถูกกระตุน้ใหใ้ชค้วามรู้เดิมนาํมาเชือมโยงกบัขอ้มูลจากบทอ่าน 

จากการให้คาํจาํกัดความของโครงสร้างความรู้เดิมทังหมด สามารถสรุปได้ว่า
โครงสร้างความรู้เดิมในการอ่านทีจะช่วยใหผู้อ่้านเขา้ใจในการอ่านไดน้นั ผูอ่้านจะตอ้งมีความรู้ทาง
ภาษาและความรู้ทวัไปควบคู่ไปดว้ย ซึงโครงสร้างความรู้เดิมของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกนัไปตาม
ปัจจยัทางสังคม พืนฐานทางเศรษฐกิจ อาย ุเชือชาติ และการศึกษา 

       3.4.2 ความสําคัญของโครงสร้างความรู้เดิม 

               นกัวิชาการและนกัการศึกษาหลายท่านเชือวา่ ความรู้และความเขา้ใจในการ
อ่านของผูอ่้านจะมีมากนอ้ยเพียงใดขึนอยูก่บัประสบการณ์เดิมหรือโครงสร้างความรู้เดิมเกียวกบัสิง
ทีอ่านของผูอ่้าน ถา้ผูอ่้านสามารถผสมผสานความรู้เดิมกบัสิงทีอ่าน ก็จะทาํให้เขา้ใจเรืองทีอ่านได้
ง่ายขึน ดงัมีงานวจิยัสนบัสนุนแนวคิดเกียวกบัทฤษฎีโครงสร้างความรู้เดิม ดงันี 
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Johnson (1981: 3) ไดท้ดลองเนือเรืองเกียวกบัประเพณีในวนัฮาโลวีนระหวา่งผูอ่้านที
คุน้เคยกบัเนือเรืองกบัผูอ่้านทีไม่คุน้เคย ผลสรุปนกัเรียนทีมีพืนความรู้เดิมจะสามารถเขา้ใจเนือเรือง
ทีอ่านมากกวา่ผูอ่้านทีไม่คุน้เคย 

รุ่งนภา นุตราวงษ์ (2533: บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยัเรืองการเปรียบเทียบความเขา้ใจใน
การอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5 ทีมีพืนความรู้ในเรืองทีอ่าน และมีความ
สนใจในหัวเรืองแตกต่างกนั โดยให้กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 64 คน ทาํแบบวดัความสนใจและ
แบบทดสอบวดัพืนความรู้เดิม หลงัจากนนัอ่านเรือง 4 เรืองแตกต่างกนัไปตามระดบัพืนความรู้และ
ความสนใจในหวัเรืองของแต่ละคน พร้อมทงัทาํแบบทดสอบความเขา้ใจในการอ่าน ปรากฏผลดงันี
1) ความเขา้ใจในการอ่านของนกัเรียนในเรืองทีมีระดบัพืนความรู้สูง แตกต่างจากความเขา้ใจในการ
อ่านเรืองทีมีระดบัพืนความรู้ตาํ และ 2) ความเขา้ใจในการอ่านของนกัเรียนในเรืองทีมีระดบัความ
สนใจในหัวเรืองสูง แตกต่างจากความเขา้ใจในการอ่านเรืองทีมีระดบัความสนใจในหัวเรืองตาํ
นอกจากนี 3) มีปฏิกิริยาร่วมระหวา่งพืนความรู้ในเรืองทีอ่าน และความสนใจในหวัเรืองต่อความ
เขา้ใจในการอ่าน 

ณฐักาญจน์ อ่างทอง (1992: 2870-A) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้เดิม และความ
เขา้ใจในการอ่านของนกัศึกษาวิทยาลยัครูในประเทศไทย กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาทีเรียนวิชาเอก
ภาษาองักฤษจาํนวน 60 คน กาํหนดให้เรืองทีมีหวัเรืองคุน้เคย และไม่คุน้เคยทดสอบความสามารถ
ในการอ่านโดยใช้แบบทดสอบโคลซ และใช้แบบสอบถามเพือเลือกเรืองนํามาสร้างเป็น
แบบทดสอบความเขา้ใจในการอ่าน ผลการวิจยัพบวา่ ความคุน้เคยในหัวเรืองมีผลต่อความเขา้ใจ
เป็นอยา่งมาก ผูอ่้านมีความเขา้ใจในเรืองทีคุน้เคยมากกวา่เรืองทีไม่คุน้เคย แสดงวา่ความรู้เดิมและ
ความเขา้ใจในการอ่านเรืองทีหวัเรืองคุน้เคยและไม่คุน้เคยมีความสัมพนัธ์กนั 

จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้เดิม และความเขา้ใจในการอ่าน สามารถ
กล่าวสรุปไดว้า่ ความเขา้ใจในการอ่าน เป็นกระบวนการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้เดิมของผูอ่้าน
กบับทอ่าน การทีผูอ่้านจะตีความหมายของสิงทีอ่านได ้ ผูอ่้านจะตอ้งเชือมความรู้เดิมเขา้กบัสิงที
อ่าน ซึงจะช่วยทาํใหส้ามารถเขา้ใจในสิงทีอ่านไดดี้กวา่ผูอ่้านทีไม่มีความรู้เดิมเกียวกบับทอ่านนนั 

       3.4.3 หน้าทขีองพนืความรู้เดิม 

                พืนความรู้เดิมช่วยในการตีความหมายขอ้ความต่าง ๆ ของผูอ่้าน และเขา้ใจ
เนือหาสาระทีผูเ้ขียนตอ้งการสือไปยงัผูอ่้าน โดยบทบาทของพืนความรู้เดิมมี  ประเภทคือ 

                . ช่วยเป็นพืนฐานในการเติมช่องว่างในขอ้ความให้เต็ม ทงันีเนืองจากไม่มี
งานเขียนใดทีจะอธิบายขอ้มูลทุกอย่างไดโ้ดยชดัเจนสมบูรณ์ทงัหมด พืนความรู้เดิมทีผูอ่้านสะสม
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ไวจ้ะช่วยให้ผูอ่้านตีความหมายไดอ้ยา่งต่อเนืองและสมบูรณ์  โดยการนาํเอาสิงทีรู้แลว้มาสรุปและ
อา้งอิง เพือใหเ้กิดความเขา้ใจได ้

                . ช่วยควบคุมการตีความของผูอ่้านเมือพบข้อความทีกํากวม  ผูอ่้านจะ
สามารถตีความขอ้ความทีกาํกวมได ้ถึงแมว้่าขอ้มูลของพืนความรู้เดิมของตนแตกต่างไปจากของ
ผูเ้ขียน เพราะขณะทีอ่านผูอ่้านก็จะตีความขอ้มูลทีกาํกวมนนัอีกครัง  เพือทีจะปรับขอ้มูลนนัให้เขา้
กบัพืนความรู้เดิมทีมีอยู่  เมือพืนความรู้เดิมสอดคลอ้งกบัของผูเ้ขียน ผูอ่้านก็จะอ่านเรืองได้อย่าง
เขา้ใจ 

                . สร้างการสือสารทีตรงกนัระหวา่งสิงทีรู้แลว้กบัสิงทีปรากฏอยูใ่นขอ้ความ
ซึงผูอ่้านจะคอยตรวจสอบความเขา้ใจของตนเองในขณะทีอ่าน ซึงจะทาํให้รู้ไดว้า่เขา้ใจขอ้ความนนั
หรือไม่อยา่งไร  

      3.4.4 องค์ประกอบของโครงสร้างความรู้เดิม 

               องคป์ระกอบในโครงสร้างความรู้เดิมมีผลสาํคญัยงิต่อความเขา้ใจในการอ่าน 

(Singhal, 2002: 2) กล่าววา่ มีผูว้จิยัหลายท่านกาํหนดชนิดของโครงสร้างความรู้เดิมไว ้ดงันี 

                  1. โครงสร้างความรู้เชิงเนือหา คือ การทีผูอ่้านมีความรู้เดิมเกียวกบัเนือหา
ของเรืองในสาขาวิชาใดวิชาหนึงมาก่อน นบัเป็นส่วนสําคญัทีช่วยทาํให้เกิดความเขา้ใจในการอ่าน 

และทาํใหรั้บเรืองไดเ้ร็วกวา่ผูที้ไม่เคยมีประสบการณ์ความรู้ทางเนือหามาก่อน 

           Grabe (1991: 381) กล่าววา่ โครงสร้างความรู้เดิมดา้นเนือหานีมีผลต่อความเขา้ใจ
ในการอ่านเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิงความรู้เดิมทีสัมพนัธ์กบัขอ้ความในเรืองทีอ่านและ
ความรู้ทางวฒันธรรม มีผลใหผู้อ่้านเขา้ใจเรืองไดเ้ร็วขึน 

          Pritchard  (1990: 275) มีความเห็นสอดคลอ้งกบัเกรบในเรืองของเนือหาทาง
วฒันธรรม กล่าวคือ โครงสร้างความรู้เดิมดา้นเนือหาไดรั้บอิทธิพลมาจากวฒันธรรมในการดาํเนิน
ชีวิต ทีนาํไปใชเ้พือตีความหมายในการอ่านได ้ผูอ่้านจะใชค้วามรู้เดิม บริบททางสถานการณ์ และ
สิงชีแนะทีผูเ้ขียนกาํหนดให้เพือใช้ในการตีความหมายของขอ้ความ ดงันันขอ้ความทีมีหัวเรือง
เกียวกบัวฒันธรรมทีไม่คุน้เคย แสดงให้เห็นวา่ผูอ่้านรู้จกัใชแ้ละเห็นประโยชน์ในการใชโ้ครงสร้าง
ความรู้เดิมใหส้ัมพนัธ์กนั เพือช่วยในการทาํความเขา้ใจขอ้ความทีมีวฒันธรรมทีคุน้เคย 

                  2. โครงสร้างความรู้เชิงรูปแบบ คือ การทีผูอ่้านมีความรู้เดิมเกียวกบัลกัษณะ
ลีลาการเขียน ซึงงานเขียนแต่ละประเภทนี โครงสร้างขอ้ความแตกต่างกนั เช่น ประเภทงานเขียน
นิทาน เรืองสัน บทความ บทประพนัธ์ และการเขียนความเรียง (expository text) 

           Meyer และ Freedle (1984: 122-124) ไดแ้บ่งโครงสร้างเรืองของเนือหาเชิงความ
เรียงเป็น 5 ลกัษณะ คือ 
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                  1. ขอ้ความเชิงรวบรวม (Collection) ประกอบดว้ยขอ้ความยอ่ยๆ ในแต่ละ
ขอ้ความมีบางส่วนสัมพนัธ์กนั ขอ้ความทีดีมีการเรียบเรียงตามลาํดบั เช่น การเรียงลาํดบัเหตุการณ์
ทางประวติัศาสตร์ 

                 2. ข้อความเชิงพรรณนา (Description) เป็นการจดักลุ่มข้อความทีมี
ลกัษณะเฉพาะกล่าวคือ ลกัษณะบางส่วนของขอ้ความย่อยส่วนหนึงสนบัสนุนบางส่วนของอีก
ขอ้ความหนึงดงันนัโครงสร้างนีจึงเป็นการใหข้อ้มูลเกียวกบัหวัเรืองนนัๆ มากขึน 

                 3. ขอ้ความเชิงเหตุผล (Causation) เป็นการจดักลุ่มขอ้ความเรียงตามลาํดบั
เวลาและมีความสัมพนัธ์กนัเชิงเหตุผล หรือกึงเหตุผล 

                 4. ขอ้ความเชิงปัญหาและการแกปั้ญหา (Problem / Solution) เป็นการกล่าวถึง
สาเหตุแห่งปัญหาและการแกไ้ข 

                 5. ขอ้ความเชิงเปรียบเทียบ (Comparison) การเรียบเรียงขอ้ความเป็นการ
กล่าวถึงความเหมือนและความแตกต่าง 

กล่าวโดยสรุป องคป์ระกอบของโครงสร้างความรู้เดิม ทีมีผลต่อความเขา้ใจในการ
อ่านประกอบทงั 

                1. ความรู้ทางภาษา 
                2. ประสบการณ์ความรู้ทวัไป ซึงรวมถึงตอ้งอาศยัความรู้และความพร้อมใน

เนือหาของผูอ่้านทีมีต่อสิงอ่าน 

                3. ความสมบูรณ์ของเนือเรืองหรือขอ้เขียนนนัๆ 

                4. โครงสร้างของขอ้เขียน 

      3.4.5 การกระตุ้นโครงสร้างความรู้ (Schema Activation) 

                เนืองจากโครงสร้างความรู้เรียงตามลาํดบัความสาํคญั จากความรู้ทีสําคญัมาก
ทีสุดไปสู่ความรู้ทีสาํคญัรองลงมาและรายละเอียด 
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ระดบับน     
 

 

 

 

 

 

ระดบัล่าง  

 

แผนภูมิที 4  ลาํดบัของขอ้มูลในโครงสร้างความรู้ 

ทีมา : วสิาข ์ จติัวตัร์, การสอนอ่านภาษาองักฤษ (นครปฐม : มหาวทิยาลยัศิลปกร, 2543), 27. 

   

เวลาทีอ่านเรืองผูอ่้านตอ้งใชค้วามรู้เดิมมาทาํความเขา้ใจกบัสิงทีอ่าน  เกิดการกระตุน้
โครงสร้างความรู้ขึน โดยแบ่งขนัตอนในการกระตุน้โครงสร้างความรู้ออกเป็น 2 ลกัษณะ (วิสาข ์ 
จติัวตัร์, 2543: 27-28) 

       1. กระตุน้ขอ้มูลระดบับนสู่ล่าง (Top-Down Activation) เมือผูอ่้านรู้ขอ้มูลใน
ระดบับน เช่น โครงสร้างความรู้เกียวกบัใบหนา้ จะกระตุน้ให้ผูอ่้านนึกถึง ปาก หู คาง จมูก ซึงเป็น
รายละเอียดของใบหนา้ หรือโครงสร้างความรู้ยอ่ย ๆ (subschemata) 

       2. กระตุน้ขอ้มูลจากระดบัล่างสู่บน (Bottom-Up Activation) หมายถึง โครงสร้าง
ความรู้ในระดบัล่างช่วยกระตุน้ใหผู้อ่้านนึกถึง โครงสร้างความรู้ในระดบับน เช่น โครงสร้างความรู้
เกียวกบัใบหนา้ กระตุน้ใหผู้อ่้านนึกถึงรูปร่างลกัษณะของคน ๆ นนั 

      3.4.6 การสร้างโครงสร้างความรู้ใหม่ (Restructuring Schemata)  

               ในการอ่านขอ้ความนัน ถา้ผูอ่้านมีประสบการณ์เดิมหรือโครงสร้างความรู้
เกียวกบัเรืองทีอ่าน  ย่อมทาํให้เข้าใจเรืองได้ง่ายขึน แต่ในบางครังผูอ่้านไม่มีโครงสร้างความรู้
เพียงพอ ทีจะตีความเกียวกับข้อมูลใหม่ ๆ หรือบางครังข้อมูลทีใหม่สําหรับผูอ่้านอาจขัดกับ
โครงสร้างความรู้เดิมทีผูอ่้านมีอยู่  เมือเกิดเหตุการณ์เช่นนีผูอ่้านอาจสร้างโครงสร้างความรู้ขึนมา
ใหม่โดย 

 

ขอ้มูลทีสาํคญัมากทีสุด 

ขอ้มูลทีสาํคญัรองลงมา ขอ้มูลทีสาํคญัรองลงมา 

รายละเอียด รายละเอียด 
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                1. สร้างโครงสร้างความรู้ใหม่มาตีความขอ้มูลเหล่านนั 

                2. เปลียนแปลงหรือปรับโครงสร้างความรู้ทีมีอยูเ่ดิมใหรั้บกบัขอ้มูลใหม่ ๆ ที
อ่านพบ 

วิธีสร้างโครงสร้างความรู้ขึนใหม่นนั  เราอาจสร้างเพิมขึนจากโครงสร้างความรู้เดิม 
ในบางครังโครงสร้างความรู้ทีมีอยูเ่ดิมอาจแทรกแซงการอ่านขอ้มูลใหม่ ๆ 

จากทีกล่าวมาสรุปไดว้่า พืนความรู้เดิมนนัเป็นโครงสร้างทีถูกเก็บสะสมไวใ้นระบบ
ความจาํ และจะถูกกระตุ้นให้นาํออกมาใช้ในการตีความการอ่านเมือได้รับข้อมูลใหม่ ผูอ่้านที
ประสบความสําเร็จจะตอ้งสามารถนาํโครงสร้างความรู้มาใช้ให้เหมาะสมกบัเรืองทีอ่าน เพราะจะ
ช่วยใหมี้ความเขา้ในสิงทีอ่านไดดี้ยงิขึน 
 

4. การสอนอ่านเพอืการสือสาร 

4.1 แนวคิดเกยีวกบัการสอนอ่านเพอืการสือสาร 

     การอ่านเพือการสือสารนนัยึดหลกัทีวา่ รายละเอียดทีไดจ้ากการอ่านจะจูงใจผูอ่้าน
ใหท้าํกิจกรรมต่างๆ ต่อเนืองไป เช่น ฟัง พดู และเขียน การเรียนมิไดจ้าํกดัอยูเ่พียงรูปแบบของภาษา
เท่านนั แต่ยงัหมายถึงการใชภ้าษานนัๆ ในสถานการณ์จริง ดงันนัวิธีการสอนอ่านตามวิธีนีจึงมี
จุดมุ่งหมายให้ผูเ้รียนใชภ้าษาในการสือสารไดม้ากกวา่มีความรู้เกียวกบัภาษาอยา่งเดียว ผูเ้รียนจะ
สนใจหนา้ทีของภาษามากกวา่รูปแบบของภาษา ผูอ่้านมกัจะมีจุดมุ่งหมายต่างๆ นอกเหนือจากตวั
ภาษา เช่น อ่านคู่มือการใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ เพราะตอ้งการทราบวา่จะใชอุ้ปกรณ์นนัๆ อยา่งไร หรือ
อ่านข่าวเพือตอ้งการรู้ความจริง นบัไดว้า่การอ่านเพือการสือสารเป็นการพฒันาความคิดความเขา้ใจ
ของผูอ่้านต่อสิงทีอ่านอย่างแทจ้ริง นอกจากนีไดมี้นกัวิชาการและนกัการศึกษาหลายท่านไดใ้ห้
แนวคิดเกียวกบัการสอนอ่านเพือการสือสาร เพือช่วยสร้างความเขา้ใจในการสอนอ่านเพือการ
สือสารไดก้วา้งขวางมากยงิขึน ดงันี 

วสิาข ์จติัวตัร์ (2528: 41-43) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดในการสอนอ่านตามแนวการสอนอ่าน
เพือการสือสาร ซึงสามารถสรุปไดด้งันี 

1. การอ่านตามแนวการสอนภาษาเพือการสือสารเป็นกระบวนการเชิงปฏิบติัการ 

(Active) กล่าวคือ ในการอ่านเพือการสือสารนนัผูอ่้านตอ้งตีความ คะเนความ ตรวจสอบความหมาย 

คาดการณ์ล่วงหนา้ และตงัคาํถามตวัเองตลอดเวลา ทงันีเพือคน้หาความหมายจากสิงทีอ่าน 

2. การอ่านเพือการสือสารเป็นปฏิกริยาโตต้อบของบุคคล 2 ฝ่าย คือ ผูเ้ขียนและผูอ่้าน
การอ่านเป็นบทสนทนาทีเขียนไว ้ เพือให้ผูอ่้านและผูเ้ขียนไดสื้อสารซึงกนัและกนั ขณะเขียน
ผูเ้ขียนอาจจะสวมบทบาทเป็นผูอ่้านไปดว้ยก็ได ้โดยพยายามหาคาํถามทีผูอ่้านอาจสงสัยและอยาก
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ถามผูเ้ขียน ดงันนัผูเ้ขียนจึงเขียนขอ้ความทีเปรียบเสมือนเป็นการตอบคาํถามของผูอ่้าน ส่วนผูอ่้านก็
ใชค้วามคิดพิจารณาเรืองทีอ่าน จึงเกิดการโตต้อบระหวา่งผูเ้ขียนและผูอ่้าน 

3. บทอ่านหรือเนือเรืองทีนาํมาฝึกอ่านไม่ควรเน้นเฉพาะโครงสร้างทางภาษา หรือ
โครงสร้างทางไวยากรณ์ (Usage) แต่เพียงอยา่งเดียว หากแต่ควรเนน้ให้ผูอ่้านไดเ้ขา้ใจถึงหนา้ทีใน
การสือสาร (Use) เพราะการทีผูอ่้านสามารถบอกหนา้ทีของภาษาในการสือสารไดจ้ะช่วยพฒันา
ผูอ่้านใหเ้ขา้ใจในเรืองทีอ่านไดดี้ยิงขึน นอกจากนีผูอ่้านควรรู้จกัวิเคราะห์โครงสร้างของยอ่หนา้ได้
สามารถยกใจความสาํคญัหรือใจความหลกั และใจความรองได ้

4. ผูอ่้านควรอ่านอย่างมีจุดมุ่งหมาย เพราะการอ่านอยา่งมีจุดมุ่งหมายจะช่วยให้การ
อ่านมีประสิทธิภาพมากกวา่การอ่านแบบไร้จุดมุ่งหมาย เนืองจากผูอ่้านจะทราบดีวา่อ่านเพืออะไร
และสามารถเลือกเทคนิคการอ่านทีเหมาะสมกบัจุดมุ่งหมายนนัๆ มาใช้ขณะอ่าน เช่น การอ่าน
เนือหาขอ้มูลเฉพาะ (Scanning) และการอ่านเพือทราบเรืองคร่าวๆ (Skimming) 

5. แบบฝึกหดัการอ่านควรมุ่งให้ผูอ่้านเขา้ใจขอ้ความทีอ่านไดดี้ยิงขึน แทนทีจะมุ่งเนน้
เฉพาะความเขา้ใจเนือเรืองเพียงอยา่งเดียว รูปแบบคาํถามทีช่วยให้ผูอ่้านพฒันาทกัษะการอ่านไดแ้ก่ 

คาํถามถูกผดิ ซึงจะช่วยใหผู้อ่้านลาํดบัความและเขา้ใจเนือเรืองไดดี้ขึน นอกจากนีแบบฝึกหดัซึงเป็น 

แผนภูมิ ตาราง แผนที กราฟและรูปภาพ ยงัสามารถช่วยใหเ้ขา้ใจขอ้ความทีอ่านไดดี้ขึนอีกดว้ย 

สุมิตรา องัวฒันกุล (2535: 78) กล่าววา่ การอ่านเพือการสือสารเป็นการอ่านเพือ
วตัถุประสงคที์นอกเหนือไปจากการอ่านเพือการศึกษาภาษา เพราะในชีวิตจริงการอ่านสิงต่างๆเช่น 

หนงัสือพิมพ ์ประกาศ โฆษณา หรือแมแ้ต่นวนิยาย ผูอ่้านไม่ไดส้นใจตวัภาษา แต่สนใจเพียงสาระที
ไดรั้บ หลงัจากนนัจึงแสดงปฏิกิริยาตอบกลบัต่อสิงทีอ่านในรูปแบบต่างๆ เช่น เมืออ่านพบประกาศ
สมคังานก็อาจจะเขียนจดหมายไปสมคัร หรือเขียนเล่าเรืองให้เพือนฟังถึงความสนุกสนานทีไดรั้บ
จากการอ่านนวนิยาย กล่าวไดว้่า จุดมุ่งหมายในการอ่านเป็นส่วนสําคญัสําหรับการอ่านเพือการ
สือสาร 

Gordon (1985: 73-76) ไดใ้ห้แนวคิดสําคญัของการสอนอ่านเพือการสือสารว่า สิง
สําคญัทีสุดทีครูผูส้อนการอ่านควรตระหนกัคือ จะตอ้งเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดฝึ้กการใช้ภาษาที
สองภายใตส้ถานการณ์ทีสมจริง เพราะการทีผูเ้รียนไดฝึ้กใชภ้าษาดว้ยตนเอง จะทาํให้เกิดการเรียนรู้
อยา่งแทจ้ริง กอร์ดอนไดแ้สนอแนะหลกัทวัไปในการสอนอ่านเพือการสือสารดงันี คือ 

1. ครูควรกระตุน้ให้นกัเรียนไดใ้ช้ภาษาอย่างคล่องแคล่วแทนการคาํนึงในเรืองของ
ความถูกตอ้งแต่เพียงอยา่งเดียว 

2. ครูควรฝึกให้นกัเรียนรู้จกัตีความ โดยฝึกทาํความเขา้ใจกบัหน่วยความหมายทีใหญ่
ขึนเรือยๆ ฝึกทาํความเขา้ใจวตัถุประสงคข์องผูเ้ขียน เป็นตน้ 
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3. ครูควรแยกโครงสร้างทางภาษาทียากออกมาอธิบายเสียก่อนทีจะมอบหมายให้
นกัเรียนอ่านเรือง 

4. ความรู้พืนฐานของนกัเรียน เป็นสิงจาํเป็นในการช่วยทาํความเขา้ใจในเรืองทีอ่าน
โดยเฉพาะอยา่งยงิความรู้พืนฐานทีเกียวกบัวฒันธรรม ดงันนัครูควรให้ความช่วยเหลือนกัเรียนรู้จกั
ช่วยตนเองในเรืองนี 

5. การจดัการเรียนรู้ไม่ควรจดัให้เป็นระบบการแข่งขนั (Competitive) แต่ควรจดัการ
เรียนรู้เป็นระบบของการใหค้วามร่วมมือ (Cooperative) มากกวา่ 

6. ก่อนการอ่านครูตอ้งมนัใจว่านกัเรียนทุกคนรู้  และเขา้ใจจุดประสงค์ของการอ่าน
เป็นอยา่งดี 

Yang และ Cheung (2003: 17-18) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดสําคญัของการสอนอ่านเพือการ
สือสารดงันี คือ 

1. กิจกรรมไม่ควรเนน้โครงสร้างทางไวยากรณ์ แต่เนน้ถึงความสามารถในการใชภ้าษา
ในการสือสารไดอ้ยา่งมีความหมาย ครูผูส้อนควรอธิบายให้ผูเ้รียนทราบถึงจุดประสงคข์องการทาํ  

กิจกรรม เพือใหก้ารทาํกิจกรรมนนัประสบผลสาํเร็จตรงตามเป้าหมายทีไดว้างไว ้

2. กิจกรรมควรนาํมาจากเอกสารจริง และกิจกรรมนนัจะตอ้งจดัให้สอดคลอ้งกบัอายุ
สภาพแวดลอ้ม และความสนใจของผูเ้รียน 

3. ครูผูส้อนตอ้งรู้สึกอิสระในการปรับเปลียนกิจกรรมในหนงัสือแบบเรียน 

4. กลวธีิการฝึกตามรูปแบบทีกาํหนดไว ้ไม่ควรใชแ้ต่กบักิจกรรมคู่หรือกลุ่มเท่านนั 

5. กิจกรรมควรจะสร้างความเพลิดเพลินใหแ้ก่ผูเ้รียน 

สรุปไดว้า่ การอ่านตามแนวการสอนอ่านเพือการสือสารนนั ผูอ่้านจะตอ้งมีจุดประสงค์
ในการอ่าน และผูอ่้านไม่ใช่เป็นเพียงผูรั้บสารเท่านนั แต่ผูอ่้านจะตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบัเนือหา
แบบฝึกหดั หรือกิจกรรมทีใชใ้นการอ่านเพือสือสารจะช่วยพฒันาความสามารถในการอ่าน เพือให้
ไดรั้บข่าวสารขอ้มูลทีตอ้งการ และสามารถนาํสาระทีไดรั้บจากการอ่านไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ใน
ชีวติประจาํวนัได ้

4.2 ลกัษณะและรูปแบบของกจิกรรมในการสอนอ่านตามแนวการสอนเพอืการสือสาร 

      กิจกรรมทีใชใ้นการฝึกทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ ยึดหลกัการของกิจกรรมการใช้
ภาษาองักฤษเพือการสือสารได้ เพราะในการสอนเพือการสือสารนนัเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดฝึ้กใช้
ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ในสถานการณ์จริง กิจกรรมทีใชอ้าจเป็นกิจกรรมเดียว (Individual work) 

กิจกรรมคู่ (Pair work) และกิจกรรมกลุ่ม (Group work) ก็ได ้ (สรณี วงศเ์บียสัจจ ์ และวารีวรรณ 

เบญจพร, 2537: 1-8) แต่ตอ้งมีหลกัในการจดักิจกรรมดงันี 
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1. กิจกรรมควรมีลกัษณะการสือความหมายใกลเ้คียงกบัสถานการณ์ปกติ ซึงก็ควร
คาํนึงถึงสิงต่างๆ ดงันี 

       1.1 กิจกรรมควรมีความหมายเชิงการสือความหมาย (Communicative purpose) 

      1.2 กิจกรรมนนัตอ้งอยูใ่นลกัษณะทีทาํใหเ้กิดความจาํเป็นทีจะตอ้งสือความหมาย 

       1.3 กิจกรรมนนัควรเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดพู้ดหรือเขียนสิงทีตอ้งการและเลือกใช้
รูปแบบภาษาทีตอ้งการ 

       1.4 กิจกรรมควรเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดท้ราบผลสาํเร็จหรือความลม้เหลวในการ 

สือสารภาษาทีใชใ้นกิจกรรมควรเป็นภาษาทีเจา้ของภาษาใชจ้ริง เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

2. กิจกรรมควรเป็นไปตามหลกัการเรียนรู้ 

       2.1 เป็นกิจกรรมทีน่าสนใจเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน เพราะกิจกรรมทีน่าสนใจเป็น
แรงดึงดูดใจใหน้กัเรียนเขา้ชนัเรียน  และอาจทาํใหน้กัเรียนมีเจตคติทีดีต่อภาษาองักฤษต่อไป 

       2.2 กิจกรรมนนัควรมีลกัษณะทา้ทายในระดบัทีเหมาะสม กล่าวคือ กิจกรรมนนัไม่
ควรง่ายเกินไป ควรมีลกัษณะทา้ทายกล่าวคือ อาจยากเกินกวา่ระดบัทีนกัเรียนเรียนมาแลว้เล็กนอ้ย 

เพือใหเ้กิดความรู้ 

     2.3 กิจกรรมควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดใ้ชค้วามรู้และประสบการณ์ทีมีอยู ่ซึงอาจ
เป็นความรู้รอบตวัหรือความรู้ในวชิาเฉพาะนาํมาสัมพนัธ์กบัสิงทีเราเรียนใหม่ 
     2.4 กิจกรรมควรเสริมสร้างการเรียนรู้ในระดบัทีสูงกว่าความรู้ ความจาํและความ
เขา้ใจ ควรจะใหน้กัเรียนไดรั้บการฝึกฝนในเรืองของการตีความ การนาํไปใช ้การแกปั้ญหา 
      2.5 กิจกรรมทีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทีเหมาะสม
ใกลเ้คียงกนั 

3. กิจกรรมควรเป็นไปตามหลกัการสอน ซึงควรคาํนึงถึงสิงต่อไปนี 

     3.1 กิจกรรมเขา้กบับทเรียนทีสอน คือสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ เนือหา ซึงอาจจะ
เป็นรูปแบบภาษาหรือหนา้ทีของภาษา เนือเรือง 

       3.2 กิจกรรมนนัเหมาะกบัสถานการณ์การสอน กล่าวคือ ตอ้งคาํนึงถึงวยั 

ประสบการณ์และจาํนวนนกัเรียน 

     3.3 ความสามารถของครูในการควบคุมชนั 

      3.4 นกัเรียนตอ้งเขา้ใจชดัเจนวา่ตนเองตอ้งทาํอะไรในการร่วมกิจกรรม 

Johnson (1982: 163-172) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบการจดักิจกรรมเพือการสือสารวา่จะตอ้ง
ยดึหลกั 5 ประการ ซึงพอสรุปไดด้งันี 
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1. หลกัการถ่ายโอนขอ้มูล (The information transfer principle) ลกัษณะทีสําคญัอยา่ง
หนึงของการสอนเพือการส่อสาร คือการนาํเอาสิงทีนกัเรียนสนใจทีนกัเรียนไดจ้ากการอ่านหนงัสือ
หรือการฟังแลว้ถ่ายทอดขอ้มูลนนัให้อยูใ่นรูปแบบอืนๆ เช่น ฟังหรืออ่านบทความบทสนทนา แลว้
นาํขอ้มูลทีไดม้ากรอกแบบฟอร์ม หรือเขียนลงตาราง กราฟ แผนภูมิ การทีนกัเรียนสามารถถ่ายโอน
ขอ้มูลไดน้นั นกัเรียนตอ้งเขา้ใจเนือหาทีอ่านหรือฟัง 

2. หลกัเติมช่องวา่งของขอ้มูล (The information gap principle) ยึดหลกัการว่าการ
สือสารจะเกิดไดเ้มือเกิดช่องวา่งของขอ้มูล (Information gap) กล่าวคือนกัเรียนจะไดข้อ้มูลทีไม่เต็ม
สมบูรณ์ นกัเรียนตอ้งอาศยัขอ้มูลจากอีกฝ่ายหนึงในการตดัสินใจว่าตนควรจะพูดหรือเขียนอะไร
การสร้างสถานการณ์ในลกัษณะนีช่วยใหเ้กิดการสือสารทีแทจ้ริง 

3. หลกัการต่อขอ้มูลให้สมบูรณ์ (The jigsaw principle) หลกัการนีเดิมใชก้บัการฟังคือ
ใหน้กัเรียนฟังเรืองราวคนละส่วนกนัแลว้ นาํมาปะติดปะต่อเป็นเรืองราว การนาํหลกัการนีมาใชคื้อ
การให้นกัเรียนทาํกิจกรรมทีแตกต่างกนัไป กิจกรรมทีทาํอาจเป็นลูกโซ่ เช่น ครูอาจให้นกัเรียนก. 

เริมอ่านจดหมายสมคัรงาน แลว้กรอกแบบฟอร์มสมคัรงาน นกัเรียน ข. อาจให้เขียนแบบฟอร์มแลว้
นาํมาเขียนในรูปของจดหมายสมคัรงาน ทุกคนทาํสลบักนัไป แต่ทุกคนไดท้าํเหมือนกนัหมด 

4. หลกัการพึงพาภาระงาน (The task dependency principle) จากหลกัการนีกิจกรรมที
ครูใหน้กัเรียนทาํตอ้งอาศยัการพึงพาซึงกนัและกนั เช่น เมือนกัเรียนเขียนจดหมายก็จะเอาจดหมายที
เขียนไดน้นัไปใหเ้พือนอีกคนหนึงกรอกขอ้ความลงในใบสมคัร การทีกิจกรรมนีจะเสร็จสมบูรณ์แต่
ละคนตอ้งทาํในสิงทีไดรั้บมอบหมายใหดี้ทีสุด เพือวา่เพือนจะไดรั้บขอ้มูลทีดีและถูกตอ้ง 

5. หลกัการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล (The correction for content principle) 

เป็นหลกัการการประเมินผลกิจกรรมการสือสาร จะประเมินตรงจุดทีวา่ กิจกรรมต่างๆ ทีครูให้
นกัเรียนทาํนนั นกัเรียนสามารถสือสารกนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งหรือไม่ ถา้การสือสารนนันกัเรียนเขา้ใจ
และทาํ กิจรรมทีครูใหท้าํไดเ้ป็นส่วนใหญ่ก็ถือวา่ใชไ้ด ้โดยทีครูจะไม่มาแกไ้ขความผิดในเรืองของ
ไวยากรณ์ 

Revell (1979: 10-90) ไดเ้สนอเทคนิคบางประการทีสามารถนาํมาใชร่้วมกบัการจดั
กิจกรรมการสือสารดงันี 

1. การเนน้ให้นกัเรียนเขา้ใจและรู้จกัการใชก้ริยาท่าทาง  เพราะการสือความหมายใน
ชีวติจริงนนัมีทงัการแสดงออกทางวาจา กริยาท่าทางรวมทงันาํเสียงซึงแฝงในอารมณ์และความรู้สึก
ดว้ย 

2. การนาํสือของจริงมาช่วยสอน เช่น ข่าวจากหนงัสือพิมพ ์บทความจากวารสาร แผน
ที รายการอาหาร ตารางต่างๆ การ์ตูน เป็นตน้ 
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3. ใชบ้ตัรทีกาํหนดบทบาทใหน้กัเรียนแสดง โดยใหน้กัเรียนสองคนได้รับบตัรทีแสดง
รายละเอียดหรือบทบาททีไม่เหมือนกนั เขาจะไม่ทราบล่วงหนา้คู่สนทนาจะพดูอะไร 

4. ใหน้กัเรียนสนทนารูปแบบต่างๆ ทงัทีเป็นบทสนทนาเพือนนัทนาการ (Recreational 

dialogue) หรือ บทสนทนาทีกาํหนดให ้(Scripted dialogue) ใหน้กัเรียนไดฝึ้กสนทนาทีหามาได ้

5. การใชค้าํถาม (Yes / No question) เพือถามความเขา้ใจเรืองทีฟัง และควรใช้Wh -

question เมือนกัเรียนมีความเขา้ใจดีพอแลว้ใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นของตวัเอง 

จากหลกัการและขอ้เสนอแนะในการจดักิจกรรมเพือการสือสารขา้งตน้อาจสรุปไดว้า่จุดประสงค์
ของกิจกรรมเพือการสือสารต่างๆ นนัมีจุดมุ่งหมายเพือพฒันาให้ผูเ้รียนสามารถใชภ้าษาองักฤษใน
การสือสารตามเป้าหมายดงันี คือ 

   1. มีความสามารถในการใชภ้าษา (Use) 

   2. สามารถใชภ้าษาไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว (Fluency) 

   3. สามารถใชภ้าษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นยาํ (Accuracy) 

ทงันีเป้าหมายในการพฒันาความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษนนัสามารถยืดหยุน่ได้
ตามความแตกต่างของผูเ้รียน เช่น อาย ุระดบัชนัและระดบัความสามารถ เป็นตน้ 

สรุปไดว้า่ การอ่านตามแนวการสอนอ่านเพือการสือสารนนั ผูอ่้านจะตอ้งมีจุดประสงค์
ในการอ่าน และผูอ่้านไม่ใช่เป็นเพียงผูรั้บสารเท่านนั แต่ผูอ่้านจะตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบัเนือหา
แบบฝึกหดัหรือกิจกรรมทีใชใ้นการอ่านเพือการสือสาร ซึงในการจดักิจกรรมการอ่านนนัครูผูส้อน
ควรส่งเสริมใหน้กัเรียนเป็นผูล้งมือกระทาํดว้ยตนเอง โดยครูผูส้อนอาจจดักิจกรรมเป็นลกัษณะการ
แลกเปลียนขอ้มูลต่างๆ การถ่ายโอนของข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ทีเสนอมาเป็นกิจกรรมการอ่านนี
นอกจากจะทาํให้ผูเ้รียนเกิดความรู้สึกสนใจ และกระตือรือร้นอยากจะเรียนแลว้ ยงัเป็นการช่วย
พฒันาความสามารถในการอ่าน และส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถนาํสาระทีไดรั้บจากการอ่านไปใช้
ใหเ้กิดประโยชน์ในชีวติประจาํวนัได ้

4.3 ขนัตอนการสอนอ่านเพอืการสือสาร 

      นักการศึกษาได้ให้แนวคิดเกียวกับขนัตอนการสอนอ่านเพือการสือสาร ซึง
สามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี 

Davies  et. al. (1990: คาํนาํ) กล่าววา่ การสอนอ่านเพือการสือสาร มีลาํดบัขนัตอน 

ดงันี 

1. กิจกรรมก่อนการอ่าน (Pre-text work) ให้ผูเ้รียนคาดคะเน ระดมความคิด ใชก้าร
ถาม-ตอบ และการจดัการทีเหมาะสม ในเรืองหรือขอ้ความ เพือกระตุน้ผูเ้รียนให้เกิดความสนใจใน
การเรียน 
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2. นาํเสนอเนือหา (Presentation) ตรวจสอบลีลาและหนา้ทีของภาษา แลว้ให้ผูเ้รียนใช้
กลวิธีต่างๆ ในการอ่าน เช่น การอ่านแบบกวาดสายตา (Scanning) เพือทาํนายสถานการณ์หรือเนือ
เรือง และใชว้ธีิการอ่านแบบขา้มคาํ (Skimming) เพือหาใจความหลกัของเนือเรือง จากนนัให้ผูเ้รียน
ทาํงานเดียวหรือกลุ่มยอ่ย 

3. วิเคราะห์ ตดัทอนและถ่ายโอน (Analysis , Extaction and Transference) ในขนันี
ผูเ้รียนทาํงาน ทาํงานเดียว คู่ หรือกลุ่มขึนอยูก่บัความสามารถของแต่ละคนในการถ่านโอนขอ้มูลใน
ภาระงานหรือกิจกรรมทีกาํหนดให ้

4. ตรวจสอบกิจกรรมทีไดเ้รียนในแต่ละหน่วย (Checking of Learning) โดยให้ผูเ้รียน
ไดท้าํกิจกรรม ดงันี 

      4.1 ตรวจสอบชนิดของเนือหา 
       4.2 หนา้ทีทางภาษา 
       4.3 ทกัษะทีใช ้รวมไปถึงคาํศพัทห์รือสาํนวนทีใชใ้นบทนนัๆ 

Festag (1990: 42) ไดก้ล่าวถึงขนัตอนของการสอนอ่านเพือการสือสารไว ้  ดงันี 

1. กระตุน้ผูเ้รียนดว้ยการชีแจงใหท้ราบถึงจุดประสงคข์องบทเรียน 

2. สร้างความมนัใจใหก้บัผูเ้รียนถึงปัญหาทีสามารถแกไ้ขไดด้ว้ยการใหค้าํทบทวนและ
แนะนาํเครืองมือเกียวกบัภาษาทีจาํเป็นสาํหรับทีจะนาํไปช่วยแกปั้ญหาในภาระงาน 

3. ลาํดบัขนัตอน ซึงเป็นหวัใจหลกัสาํคญัดงันี 

        3.1 เตรียมคาํถามทีเกียวขอ้งกบักิจกรรม 

       3.2 ทบทวน และแนะนาํคาํศพัทใ์หม่ หรือวลีทีสาํคญั ซึงสอดคลอ้งกบัชือเรือง 

      3.3 ใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติั 

       3.4 ใหน้กัเรียนเล่นบทบาทสมมติ เพือฝึกใหน้กัเรียนไดมี้อิสระในการพดู 

       3.5 ประเมินผล 

สุมิตรา องัวฒันกุล (2535: 178) ไดเ้สนอขนัตอนของการสอนอ่านเพือการสือสารไว้
ดงันี 

1. ขนัก่อนอ่าน (Pre-reading) เป็นการสร้างความสนใจ และปูพืนความรู้ในเรืองทีอ่าน
แก่ผูเ้รียน ตวัอยา่งกิจกรรมทีใชใ้นขนันี ไดแ้ก่ 

       1.1 ใหน้กัเรียนคาดคะเนเรืองทีจะอ่าน เป็นการกระตุน้ใหผู้เ้รียนคิดถึงความรู้เดิมแลว้
นาํมาสัมพนัธ์กบัเรืองทีอ่าน 

       1.2 ใหน้กัเรียนเดาความหมายจากบริบท โดยดูจากประโยคขา้งเคียงหรือจากรูปภาพ
และการแสดงท่าทาง 
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2. ขนัระหวา่งการอ่าน (While-reading) เป็นการทาํความเขา้ใจโครงสร้างและเนือความ
ในเรืองทีอ่าน กิจกรรมในขนันี ไดแ้ก่ 

      2.1 ใหล้าํดบัเรืองโดยใหต้ดัเรืองออกเป็นส่วนๆ (Strip story) อาจจะเป็นยอ่หนา้หรือ
เป็นประโยคก็ได ้แลว้ใหผู้เ้ขียนลาํดบัขอ้ความกนัเอง 

       2.2 เขียนแผนผงัโยงความสาํคญัของเรือง (semantic mapping) 

       2.3 เติมขอ้ความลงไปในแผนผงัของเนือเรือง (graphic organizer) 

        2.4 เล่าเรืองโดยสรุป (Conclusion) 

3. ขนัหลงัการอ่าน (Post – reading) เป็นการตรวจสอบความเขา้ใจของผูเ้รียนกิจกรรม
ทีทาํอาจจะถ่ายโยงไปสู่ทกัษะอืนๆ เช่น ทกัษะการพดูและเขียนก็ได ้

       3.1 ใหแ้สดงบทบาทสมมุติ 

        3.2 ใหเ้ขียนเรืองหรือเขียนโตต้อบ เช่น เขียนจดหมาย เขียนแบบฟอร์ม วาดรูป  เป็น
ตน้ 

        3.3 พดูแสดงความคิดเห็นเกียวกบัเรืองทีอ่าน 

จากแนวคิดเกียวกบัขนัตอนการสอนอ่านเพือการสือสารดงักล่าวขา้งตน้ สามารถสรุป
ไดว้า่ ขนัตอนในการสอนอ่านเพือการสือสารประกอบดว้ย 3 ขนัตอนสําคญัๆ คือ ขนัก่อนการอ่าน
ขนัระหวา่งการอ่าน และขนัหลงัการอ่าน ซึงในกิจกรรมขนัก่อนการอ่าน จะตอ้งสร้างความสนใจ
และปูพืนความรู้ในเรืองทีจะอ่านให้แก่ผูเ้รียนก่อน ส่วนในขนักิจกรรมระหวา่งการอ่าน เป็นการให้
นกัเรียนทาํความเขา้ใจโครงสร้างและเนือหาในเรืองทีอ่าน และขนัตอนสุดทา้ย คือ กิจกรรมขนัหลงั
การอ่าน เป็นการตรวจสอบความเขา้ใจของผูเ้รียน ซึงกิจกรรมทีให้ทาํอาจเป็นการโยงไปสู่ทกัษะ
อืนๆ หรือให้นักเรียนทาํงานกนัเป็นกลุ่มเพือสรุปเรืองทีอ่าน กิจกรรมทีครูผูส้อนจดัให้มีความ
หลากหลายนีจะช่วยในการส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจ และช่วยพฒันาให้ผูเ้รียนประสบความสําเร็จ
ในการอ่านในทีสุด 

การอ่านเพือการสือสาร เป็นการอ่านเพือวตัถุประสงค์ใดวตัถุประสงค์หนึงที
นอกเหนือไปจากการอ่านเพือศึกษาตวัภาษา (สุมิตรา องัวฒันกุล, 2537: 178) ดงันนัลกัษณะของ
กิจกรรมการสอนอ่านจึงควรกาํหนดสถานการณ์ให้ผูเ้รียนเกิดความจาํเป็นทีจะตอ้งใชภ้าษาเพือหา
ขอ้มูลทีตนเองยงัขาดอยู่ หรือเพือแกปั้ญหาอย่างใดอยา่งหนึง ดงัมีนกัการศึกษาและผูเ้ชียวชาญ
หลายท่านไดเ้สนอแนวคิดเกียวกบักิจกรรมการใช้ภาษาเพือการสือสาร สําหรับเป็นแนวทางแก่
ครูผูส้อนในการนาํไปใชใ้นกิจกรรมการสอนอ่าน ดงันี 

White (1981) เสนอแนะแบบฝึกหดั หรือกิจกรรมทีควรใชฝึ้กอ่านเพือการสือสารว่า 
ผูส้อนควรคาํนึงถึงจุดประสงค์ของผูเ้รียนเป็นหลกัการเลือกกิจกรรมฝึกทกัษะการอ่าน ควรมี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



54 
 

สถานการณ์จาํลอง ผูเ้รียนควรไดท้าํกิจกรรมหลงัการอ่านจากบทความนนัๆ และสามารถทีจะสือให้
ผูอื้นเขา้ใจไดโ้ดยวธีิพดู อธิบาย เขียน หรือสือขอ้ความในรูปของแผนผงั แผนภูมิหรือตาราง หรือทาํ
เป็นกิจกรรมกลุ่ม โดยใหแ้ต่ละกลุ่มอ่านขอ้ความในแต่ละยอ่หนา้ของบทความเดียวกนั และทุกกลุ่ม
ทาํเป็นบนัทึกยอ่ของตนเอง หลงัจากนนัจึงร่วมกนัทาํรายงานโดยนาํมาปะติดปะต่อกนั 

Ward (1984: 12-13) เสนอแนะกิจกรรมทีควรใชส้ําหรับการสอนอ่านเพือการสือสาร
วา่ ควรทาํเป็นลกัษณะของบทสนทนากึงปลายเปิด เช่น ให้นกัเรียนเติมขอ้มูลในบทสนทนาหลงั
การอ่าน และเพือส่งเสริมใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสใชภ้าษาหลายรูปแบบมากขึน ครูผูส้อนอาจกาํหนด
สถานการณ์จริงต่างๆ โดยให้หัวขอ้หลกัสําหรับนักเรียนสัมภาษณ์เพือให้ขอ้มูลซึงกนัและกนั 

นอกจากนีครูผูส้อนอาจจดัใหน้กัเรียนอภิปรายหวัขอ้ต่างๆ ในลกัษณะของกิจกรรมกลุ่ม 

Pattison (1987) ไดเ้สนอแนวทางการจดักิจกรรมการสอนอ่านเพือการสือสารวา่ การ
จะช่วยให้ผูอ่้านเกิดความเขา้ใจในเนือเรืองได้อย่างดีและทาํให้กิจกรรมมีรูปแบบของการสือสาร
มากขึน ครูผูส้อนสามารถสร้างแบบฝึกให้มีลกัษณะของการทาํให้เกิดมีช่องวา่งของขอ้มูล การถ่าย
โอนขอ้มูล จบัคู่ความสัมพนัธ์ การสร้างกิจกรรมในลกัษณะคลา้ยการเล่นต่อภาพ (Jigsaw) ทีผูเ้รียน
แต่ละคนต่างจะตอ้งนาํขอ้มูลทีตนเองมีมารวมกนั เพือทาํให้เป็นภาระงานทีสมบูรณ์ นอกจากนี
ภายหลงัการอ่าน ครูผูส้อนสามารถช่วยพฒันาการใชภ้าษาของผูเ้รียนให้ดีขึน ดว้ยกิจกรรมการ
แสดงบทบาทสมมติ การอภิปรายร่วมกนัเป็นกลุ่มอยา่งไรก็ตามในกิจกรรมต่างๆ ควรมีรูปภาพ เพือ
ช่วยในการทบทวนความจาํและความเขา้ใจดว้ย 

Rinvolucri (1991: 44-45) เสนอแนะกิจกรรมทีควรใชฝึ้กอ่านเพือการสือสารวา่ การให้
นกัเรียนไดอ่้านเรืองราวปริศนา แลว้ให้นกัเรียนไดร่้วมกนัอภิปราย แสดงความคิดเห็นเกียวกบั
ขอ้มูลทีไดรั้บ เป็นการเปิดโอกาสให้นกัเรียนมีอิสระในการใชภ้าษามากขึน และในขณะอ่านการที
ผูเ้รียนตอ้งตงัคาํถามตวัเองตลอดเวลา เพือคน้หาความหมายจากสิงทีอ่าน ยิงทาํให้การอ่านของ
ผูเ้รียนเป็นกระบวนการเชิงปฏิบติัการ (Active) มากขึน 

Galloway (1993: 2-4) ไดเ้สนอแนะกิจกรรมทีควรใชฝึ้กอ่านเพือการสือสารวา่ ควรนาํ
เอกสารจริงมาใช้ในการเรียนการสอน เพือเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนไดฝึ้กใช้ภาษาภายใต้
สถานการณ์ทีสมจริง โดยกิจกรรมนนัครูผูส้อนอาจจดัให้นกัเรียนถาม-ตอบแลกเปลียนขอ้มูลกนั 

และอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นในชนัเรียน 

Liao (2001: 39-41) ไดเ้สนอแนะกิจกรรมการอ่านเพือการสือสารสรุปได้ว่าเป็น
กิจกรรมทีทาํให้ผูอื้นเขา้ใจในเนือหาดว้ยวิธีการถ่ายโอนความรู้ในรูปของการใชช่้องวา่งขอ้มูลเป็น
สาํคญั และหลงัจากนนัอาจนาํขอ้มูลดงักล่าวมาใหน้กัเรียนไดท้าํเป็นกิจกรรมคู่ หรือกลุ่มในลกัษณะ
ต่างๆ เช่น ให้ผูเ้รียนไดแ้สดงบทบาทสมมติ อภิปรายและแสดงความคิดเห็นดว้ยกนั เพือเป็นการ
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ช่วยเพิมความสามารถในการใชภ้าษาใหแ้ก่ผูเ้รียน 

วสิาข ์จติัวตัร์ (2528: 43) ไดก้ล่าวสรุปเกียวกบักิจกรรมการอ่านเพือการสือสารวา่แบบ
ฝึกการอ่านควรมุ่งใหผู้เ้รียนอ่านอยา่งมีเป้าประสงค ์เพือจะช่วยทาํใหผู้อ่้านเขา้ใจขอ้ความทีอ่านไดดี้
ขึน ซึงรูปแบบของกิจกรรมทีจะช่วยใหผู้อ่้านลาํดบัความ และเขา้ใจเนือเรืองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ไดแ้ก่ คาํถามถูกผดิ แบบฝึกซึงเป็นตาราง แผนภูมิ แผนที กราฟ และรูปภาพ 

สุมิตรา องัวฒันกุล (2537: 123-158) ไดใ้ห้ความเห็นเกียวกบักิจกรรมไวว้า่ ควรเป็น
กิจกรรมงานคู่ (Pair Work) หรืองานกลุ่ม (Group Work) เพือให้ผูเ้รียนแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มได้
ถาม-ตอบ เพือหาขอ้มูลจากกนัและกนั ซึงครูผูส้อนอาจจะสร้างกิจกรรมของการแลกเปลียนขอ้มูล
ให้หลากหลายขึน โดยการจดักิจกรรมในลกัษณะคลา้ยกบัการเล่นต่อภาพ (Jigsaw) แลว้ต่อจากนนั
ใหน้กัเรียนนาํขอ้มูลดงักล่าวไปใชใ้นการแกปั้ญหา หรือหาขอ้สรุปอยา่งใดอยา่งหนึงตามทีกาํหนด
ไว ้หรือหากจะไม่ทาํเป็นกิจกรรมของการแลกเปลียนขอ้มูลดงัเช่นกิจกรรมอืนๆ ทีผา่นมา อาจจะจดั
กิจกรรมเป็นลกัษณะของการใหน้กัเรียนร่วมกนัอภิปรายเกียวกบัขอ้มูลทีไดรั้บ นอกจากนีครูผูส้อน
อาจจดักิจกรรมหลงัการอ่านบทความนนัๆ โดยการให้นกัเรียนแสดงบทบาทสมมติ ดว้ยการสร้าง
สถานการณ์จาํลอง หรือจดัทาํเป็นการแสดงละคร กิจกรรมต่างๆ เหล่านีลว้นมีความเหมาะสม
สําหรับนาํไปใช้ในการสอนอ่านตามแนวการสอนเพือการสือสาร ดงัแนวความคิดของ Galloway 

(1993) ทีระบุวา่ การสอนภาษาในแนวการสอนเพือการสือสารนนั  จะตอ้งเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้
ฝึกใชภ้าษาในสถานการณ์จริง เพือใหก้ารเรียนรู้ภาษานนัสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 

จากแนวความคิดของบุคคลทีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่การสอนอ่านเพือการ
สือสารเป็นการเนน้ให้นกัเรียนอ่านอยา่งมีเป้าประสงค ์ซึงกิจกรรมทีจะช่วยให้นกัเรียนลาํดบัความ
และเขา้ใจเนือเรืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูผูส้อนควรสร้างแบบฝึกให้อยู่ในรูปของตาราง
แผนภูมิ คาํถามถูก-ผดิ และเพือเป็นการเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดฝึ้กใชภ้าษาภายใตส้ถานการณ์จริง
มากขึน อาจจดักิจกรรมให้มีลกัษณะของการถาม-ตอบ แลกเปลียนขอ้มูลกนั หรือส่งเสริมให้
นกัเรียนไดร่้วมกนัอภิปราย แสดงความคิดเห็นเกียวกบัขอ้มูลทีไดรั้บเป็นคู่หรือกลุ่ม 

 

5.  กลวธีิการอ่าน (Reading Strategies) 

 การทีจะประสบความสําเร็จในการอ่าน นอกจากจะขึนอยู่กบัความสามารถในการ
ประเมินโครงสร้างความรู้เดิมทางเนือหาและรูปแบบ (Content and Formal Schema)  แลว้  ยงั
ขึนอยู่กบัความสามารถในการตรวจสอบสิงทีตนเขา้ใจ  และเลือกใช้กลวิธีทีเหมาะสมดว้ย  จาก
แนวความคิดนี Casanave (1988: )  โดยขยายแนวคิดทฤษฎีความรู้เดิม ซึงมีผลต่อความเขา้ใจใน
การอ่านทีวา่โครงสร้างความรู้เดิมประกอบดว้ยโครงสร้างความรู้ 2  ประการ คือ โครงสร้างความรู้
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เดิมดา้นรูปแบบและโครงสร้างความรู้เดิมดา้นเนือหา  และยงัมีองคป์ระกอบของโครงสร้างความรู้
อีกชนิดหนึง คือ ดา้นกลวิธี (Strategy Schema) โดยเสนอว่าโครงสร้างความรู้ด้านกลวิธีนีเป็น
ความรู้ทวั ๆ ไป ทีเรามีอยูเ่กียวกบัการควบคุมการอ่านปกติ และกลวิธีการแกไ้ขเมือมีสัญญาณชีบ่ง
ความไม่เขา้ใจโครงสร้าง ความรู้ทงัสามนี มีปฏิสัมพนัธ์ซึงกนัและกนั  และทาํให้เกิดความเขา้ใจขึน  
แสดงเป็นแผนภูมิไดด้งันี 

 

กลวธีิ 

 

 

                                                                                                                        
เนือหา                                                                                                                                     รูปแบบ 

 

 

แผนภูมิที 5  ปฏิสัมพนัธ์ของโครงสร้างความรู้เดิมทีมีอิทธิพลต่อความเขา้ใจ 

ทีมา : R. Pritchard, “The Effects of Culture Schemata on Reading Processing Strategies,’’  

Reading Research Quarterly 25 (1990): 273-295. 
 

  จะเห็นได้ว่า  ความรู้ทงัสามนีอยู่ภายในขอบเขตของการรับรู้การเรียนทีกล่าวมาแล้ว 
ปัจจยัต่าง ๆ ทงัความรู้ กลวิธี และรูปแบบของการเรียนรู้ ต่างมีความสัมพนัธ์เกียวขอ้งกนั ดงันัน 
กระบวนการ การใชก้ลวิธีของผูอ่้าน  จึงถูกนาํมาพิจารณาเปิดเผยให้เห็นกระบวนการภายในสมอง
ของผูเ้รียนรู้ในขณะทีกาํลงัอ่าน (Pritchard, 1990: 276) 

5.1 ความหมายของกลวธีิ (Strategy) 

      กลวธีิ (Strategy)  หมายถึง การคิด กระบวนการทางจิตในการแกไ้ขปัญหา ซึงผูเ้รียน
จะ ริเริม รวบรวม และประยกุตด์ว้ยตนเองโดยเจตนาเพือทีจะสร้างความหมาย เมือถึงเวลาการสอน
กลวธีิ   ครูจะเป็นผูส้ร้างรากฐานทีจะคงอยูข่องสิงทีนกัเรียนเรียนรู้  และแสดงให้นกัเรียนเห็นถึงวิธี
ทีจะเชือมความรู้ไปสู่สถานการณ์ใหม่ ๆ (Routman, 2000: 130) 

 Kletzien (1991: 69) กล่าววา่กลวธีิ คือวธีิทีใชโ้ดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างความหมาย
จากบทอ่านเมือความเขา้ใจลม้เหลว  สอดคลอ้งกบัคาํนิยามของ Pritchard (1990: 275)  ทีวา่กลวิธีคือ 
การกระทาํทีมีจุดมุ่งหมายทีผูอ่้านตงัใจใชเ้พือพฒันาความเขา้ใจในการอ่าน Kern (1989: 145) กล่าว
วา่ กลวิธีเป็นการปฏิบติัการหรือการดาํเนินการทีผูอ่้านทาํเพือบรรลุเป้าหมายในการเขา้ใจ กลวิธีใน
การเขา้ใจนีอาจจะใชอ้ยา่งรู้ตวัและมีการควบคุมหรืออาจจะไม่มีการควบคุมและใชโ้ดยอตัโนมติัก็ได ้ 
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ดงันนั ความหมายของกลวิธีตามคาํนิยามของเคิร์นนีเป็นการใช้คาํว่าทกัษะ (skills)   และกลวิธี 

(Strategies) ในความหมายเดียวกนั แต่ในทางตรงกนัขา้มกบั Williams และ Moran (1989: 223)   ได้
จาํแนกความแตกต่างระหว่างความหมายคาํวา่ ทกัษะ กบั กลวิธีไวว้า่ กลวิธีคือกระบวนการทีใช้ใน
การแกปั้ญหาโดยผูใ้ชรู้้ตวั แต่ทกัษะคือความสามารถทีผูเ้รียนมีอยูแ่ละปฏิบติัโดยไม่รู้ตวั 

 กลวธีิในความหมายทางการศึกษานนั หมายถึง การกระทาํเฉพาะอยา่งทีผูเ้รียนนาํมาใช้
เพือทาํการเรียนรู้ง่ายขึน รวดเร็ว สนุกสนาน ผูเ้รียนสามารถควบคุมตนเอง และมีจิตพิสัยในดา้นบวก
ในการเรียนรู้ สามารถเชือมโยงความรู้เดิมกบัสถานการณ์การเรียนใหม่ได ้(Baker และ Brown, 1984: 

- ) 

 กลวิธีการอ่าน (Reading Strategy) จึงหมายถึง วิธีการอ่าน หรือยุทธวิธีการอ่าน กลวิธีที
เกียวขอ้งในการอ่าน  ทงัการคิด การคาดหมาย  การเลือกสรร  การตีความ และการสรุปอา้งอิง  ซึง
เป็นกลวิธีทีเกียวขอ้งกบักระบวนการอ่าน  เพือให้ผูอ่้านสามารถพฒันาความสามารถในการอ่านได้
อยา่งรวดเร็ว (วฒันา  บาลโพธิ, : 2-3)  ผูอ่้านทีมีประสิทธิภาพในการอ่าน จะสามารถใชก้ลวิธีที
เหมาะสมเพือช่วยในการสร้างความเขา้ใจ      และความสามารถในการจดจาํรายละเอียดต่าง ๆ จาก
บทอ่านพร้อมกนันนั ก็สามารถหากลวธีิอืนมาทดแทนกลวิธีทีใชไ้ม่ไดผ้ลการทีผูอ่้านรู้วา่จะใชก้ลวิธี
แต่ละกลวิธีใดเมือใด  ทีไหน และอย่างไร  จะช่วยให้ผูอ่้านบรรลุถึงจุดหมายในการอ่านได ้(Brown, 

1990: 16-28) 

 ดงันนั กลวิธีการอ่านจึงมีความสําคญัต่อการอ่านเป็นอยา่งยิง เพราะหากผูอ่้านเลือกใช้
วธีิทีดียอ่มจะช่วยใหผู้อ่้านอ่านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากทีสุด ในทางตรงกนัขา้ม หากผูอ่้านใชว้ิธีที
ไม่เหมาะสม ประสิทธิภาพในการอ่านก็จะลดลง เป็นตน้วา่ผูอ่้านอาจอ่านไดช้้าและอาจไม่สามารถ
เก็บความทีอ่านไดถู้กตอ้งครบถว้น ดงันนั ผูอ่้านจึงควรเลือกวธีิต่าง ๆ ทีจะช่วยให้อ่านไดดี้ทีสุด วิธีที
ผูช้าํนาญในการอ่านภาษาองักฤษ มกัใชก้นัเสมอมีดงันี 

1. การอ่านคาํเป็นกลุ่ม 

2. การใชค้วามรู้อืนเพิมเติมจากการใชค้วามรู้ทางภาษา 
3. การกวาดตาหาสิงทีตอ้งการ 

4. การอ่านคร่าว ๆ 

5. การคาดเดา 
6. การสังเกตรูปแบบการเขียน และคาํชีแนะต่าง ๆ 
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  5.  ประเภทของกลวธีิการอ่าน  

          นกัวิจยัการศึกษาไดศึ้กษาเกียวกบักลวิธีการอ่าน ไดจ้าํแนกประเภทของกลวิธีการ
อ่านตามแนวการพิจารณาเกียวกบัองคป์ระกอบในการอ่านออกเป็นหลายประเภท 

  Kletzien ( : 67-86) ไดแ้บ่งกลวิธีการอ่านทีผูอ่้านระดบัดี (Good Comprehender) 

และผูที้อ่านระดบัอ่อน (Poor Comprechender) มีความแตกต่าง ดงันี 

1. การใชโ้ครงสร้างทางไวยากรณ์หรือเครืองหมายวรรคตอน 

2. การใชรู้ปแบบเฉพาะในการเขียนของผูเ้ขียน 

3. การใชว้ลีทีรู้แลว้ 

4. การอ่านซาํขอ้ความตอนทีผา่นมาแลว้ 

5. การอ่านซาํขอ้ความทีตามมา 
6. การตระหนกัถึงโครงสร้างของปริเฉทหรืออนุเฉท (Paragraph) 

7. การใชโ้ครงสร้างความรู้เดิม 

8. การสร้างจินตภาพ 

9. การใชใ้จความหลกั 

10. การสรุปอา้งอิง 

11. การถอดความ 

12. การคน้หาคาํศพัทห์รือวลีสาํคญั 

13. การไม่ตระหนกัถึงกลวธีิ 

14. การไม่ใชก้ลวธีิ 

 Carrell (1989: 121-134) ไดศึ้กษาตระหนกัถึงการใชก้ลวิธีในการอ่านภาษาทีสอง โดย
ใชแ้บบสอบถามและแบ่งกลวธีิออกเป็น  ระดบั ดงันี 

       . กลวิธีการอ่านในระดบัมหภาค (Global Strategies) ไดแ้ก่ กลวิธีทีตอ้งใชค้วามรู้
เดิม เช่น การทาํนายเนือหา การอ่านซาํ การบูรณาการขอ้มูลจากบทอ่าน เป็นตน้ การรู้ใจความสําคญั
ของบทอ่าน การเรียบเรียงบทอ่าน 

         . กลวธีิเฉพาะแห่ง (Local Strategies) ไดแ้ก่ การใชล้กัษณะของระบบเสียง การถอด
ความสัมพนัธ์ระหวา่งเสียง ตวัอกัษร ความหมายของคาํ โครงสร้างทางไวยากรณ์ของประโยคและ
กลวธีิระดบัขอ้ความ 

 Pritchard (1990: 273-295)   จาํแนกประเภทของกลวิธีการอ่านเป็น  กลุ่ม จากการวิจยั
ในการศึกษาการใช้กลวิธีของผูที้มีความสามารถในการอ่านระดับสูงทีกําลังศึกษาอยู่ในระดับ
มธัยมศึกษาปีที  ดงันี 
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      . ตระหนกัถึงความกา้วหนา้ในการอ่าน ไดแ้ก่  การอา้งถึงงานทีทาํ  การตระหนกัถึง
การเสียสมาธิ การกล่าวถึงความลม้เหลวในการเขา้ใจบทอ่านบางตอน 

      . การยอมรับความกาํกวม ไดแ้ก่ การละคาํทีไม่รู้  การสร้างคาํถาม การพิจารณาสรุป
อา้งอิงทางอืน  การเลือนการตดัสินใจ 

      . การใชเ้ครืองสัมพนัธ์ความระหวา่งประโยค ไดแ้ก่ การรวบรวมขอ้มูลการอ่านซาํ 
การถอดความ การใช้บริบทเพือตีความคําหรือวลี  การมีปฏิกิริยาต่อรูปแบบของผูเ้ขียนและ
โครงสร้างของบทอ่าน 

      4. การใชเ้ครืองสัมพนัธ์ความในประโยค ไดแ้ก่ การอ่านล่วงหน้า การสัมพนัธ์กบั
ประโยคเขา้กับขอ้ความตอนทีอ่านมาแล้ว การประมาณค่าของขอ้มูลในบทอ่าน  การยืนยนัหรือ
ปฏิเสธขอ้สรุปอา้งอิง 

      . การใชค้วามรู้เดิม ไดแ้ก่ การใชค้วามรู้เดิมในดา้นรูปแบบของขอ้ความ  การอา้งอิง 
ยอ่หนา้ทีผา่นมา การตอบสนองต่อเนือหาในบทอ่าน การสร้างจินตภาพ การเชือมโยงความหมายของ
ประโยคเขา้กบัประสบการณ์ส่วนตวั  การสรุปอา้งอิงนอกเหนือบทอ่าน 

 Wade, Trathen และ Schraw (1990: 147-166) ไดแ้บ่งกลวิธีตามลกัษณะผูใ้ช้เป็น  
ประเภท คือ  ผูใ้ช้กลวิธีทีดี   ผูจ้ดัระบบขอ้มูล    ผูอ่้านทียืดหยุน่   ผูจ้ดบนัทึก  ผูบู้รณาการในสมอง   
ผูนิ้ยมการท่องจาํ นอกจากนียงัไดจ้าํแนกกลวธีิตามลกัษณะการใชเ้ป็น  ประเภท ดงันี 

 . กลวธีิการจดบนัทึก โดยแบ่งเป็นกลวธีิยอ่ย ๆ คือ 

     .   การเดาส่วนสาํคญัขึนมากล่าว 

  .   การขีดเส้นใตห้รือทาํเครืองหมาย 

  .   การคดัลอกคาํวลี  หรือประโยคสาํคญั 

  .   การเขียนถอดความ 

  .   การเขียนโครงร่าง 

  .   การเขียนแผนภูมิ 

 .  กลวธีิการเรียนรู้ในสมอง ไดแ้ก่ 

  .   การท่องจาํขอ้ความเฉพาะอยา่ง 

  .   การบูรณาการสมอง 

  .  การเชือมโยงขอ้ความเขา้กบัความรู้หรือประสบการณ์เดิม 

  .   การสร้างจินตภาพ  การถามคาํถามหรือการทดสอบตนเอง 

 .  กลวธีิการอ่าน 

  .   การอ่านอยา่งเดียว 
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  .   การอ่านกวาดสายตา 
  .   การอ่านชา้ ๆ 

  .   การอ่านซาํเฉพาะขอ้ความบางตอน 

                Palinscar และ Brown (1989) เสนอกลวธีิทีสาํคญัสาํหรับความเขา้ใจในการอ่านไว ้  ดงันี 

1. การเขา้ใจจุดประสงคข์องการอ่านเพือพิจารณาวธีิการอ่านทีเหมาะสมกบัภาระงาน 

2. การใชค้วามรู้เดิมทีเกียวขอ้ง 

3. การใหค้วามสาํคญักบัใจความสาํคญั 

4. การประเมินเนือหาอยา่งรอบคอบ  เพือตรวจสอบความถูกตอ้งในเนือเรืองและสอดคลอ้งกบั 

ความรู้เดิม 

5. การใชกิ้จกรรมการตรวจสอบ เช่น  การตงัคาํถามถามตนเอง   และการปรับเปลียน 

ขอ้ความ  

 6. การอนุมาน เช่น  การคาดคะเนและการตีความ รวมทงัการทดสอบการคาดคะเนและ
การตีความนนั 

 ส่วน Dubin (1982: - ) เป็นผูใ้หค้วามสาํคญักบักลวธีิการอ่านในแง่ของการสอน  ได้
มี ความเห็นวา่  ครูควรเขา้ใจกระบวนการอ่านและกลวิธีการอ่าน   โดยทีเลือกสือและกิจกรรมในการ
สอนไดส้อดคลอ้งกบัความสนใจของนกัเรียนดว้ย   และเขาไดเ้สนอกลวิธีการอ่านทีมีประสิทธิภาพ
ไว ้  กลวธีิ คือ 

 1. การปรับเปลียนจุดประสงคแ์ละวเิคราะห์การอ่านใหส้อดคลอ้งกบัสือการอ่าน 

2. การใชบ้ริบทตลอดทงัเรืองช่วยในการทาํความเขา้ใจ 

3. การอ่านขา้มเพือหาใจความสาํคญั 

4. การอ่านอยา่งพินิจพิเคราะห์  โดยใชค้าํหรือกลุ่มคาํทีมีความหมายเหมือนกบัคาํสาํคญัในเรือง 
5. การเดาหรือทาํนายขอ้ความทีจะตามมา 
6. การอ่านเชิงวเิคราะห์เพือการอนุมาน   การตีความหมายเชิงอุปนยั   และเขา้ใจนาํ 

เสียงของผูเ้ขียน  เป็นตน้ 

                  7. การอ่านเพือการรับสาร โดยอ่านอยา่งรอบคอบเพือสรุปยอ่ใจความสําคญัของแต่ละอนุ
เฉท การขีดเส้นใต ้การจดจาํคาํถามทีจะถามหลงัการอ่าน และการสรุปยอ่หลงัจากอ่านเสร็จแลว้ เพือ
ช่วยใหเ้ก็บสารไวไ้ดน้าน ๆ 

    8. การอ่านกวาดสายตาเพือหาเนือหาเฉพาะเรือง 

    .  การใชต้วัแนะจากความสัมพนัธ์ของขอ้ความทีอยูใ่นเรือง 
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    .  การใช้ความรู้เดิมทงัด้านวฒันธรรมและประสบการณ์ในชีวิตจริง ช่วยในการ
ตีความเนือเรือง 

 Hood และ Solomon  (1985: 55-67)  สรุปเป้าหมายในการสอนอ่านเพือช่วยให้นกัเรียน
พฒันากลวธีิซึงผูอ่้านทีมีประสิทธิภาพใชไ้ด ้ ไดแ้ก่  กลวธีิดงัต่อไปนี 

1.  การอ่านขา้ม  คือ การอ่านอยา่งรวดเร็วเพือหาแนวความคิดทวั ๆ ไป ในสิงทีอ่าน 

2.  การอ่านกวาดสายตา  คือ   การเลือกเฉพาะขอ้มูลทีตอ้งการจากบทอ่านโดยไม่สน 

ใจ ขอ้มูลอืน 

3.  การใชท้กัษะอา้งอิง  (Reference  Skills)  ผูอ่้านใชท้กัษะการอา้งอิงจากรูปแบบการ 

เรียบเรียงบทอ่านเพือหาขอ้มูลทีตอ้งการ 

    .  การทาํนาย  ผูอ่้านจะทาํนายโดยการเดาความหมายของสิงทีอ่าน  การทาํนายเหล่านี
อาศยัความรู้เกียวกบัโลกและภาษา  ผูอ่้านทาํนายทุกครังทีอ่าน  คือ  ก่อนการอ่าน  และขณะทีกาํลงั
อ่าน  ไม่วา่ในตอนใด ๆ ในบทอ่าน  ผูอ่้านมีความคาดหวงัเกียวกบัโครงสร้างและเนือหาของสิงทีจะ
ตามมา 

    .  การอนุมานความหมายจากคาํทีไม่คุน้เคย   เมือผูอ่้านพบคาํทีไม่รู้มกัจะขา้มคาํนนั
และอ่านต่อไป  แต่อย่างไรก็ตาม  บางครังคาํทีไม่รู้นนัส่งผลต่อความหมายของบทอ่านและผูอ่้าน
ตอ้งหาความหมายให้ได ้ โดยใช้การอนุมานความหมายจากคาํทีไม่คุน้เคย  เช่น  การใช้บริบททีอยู่
ขา้งหนา้หรือหลงัคาํนนั  ใชต้วัชีจากภาพ  ใชค้วามรู้เกียวกบัเรืองนนั  หาคาํเดียวกนัทีอยูใ่นตาํแหน่ง
อืนทีมีความหมายชดักวา่  คิดถึงคาํทีมีความหมายเหมือนกนัหรือวิเคราะห์คาํ  เป็นตน้ 

 ตามแนวคิดของ Goodman  (1982: 77-78)  ทีว่า  การอ่านเป็นกระบวนการทีผูอ่้าน
จะตอ้งใชค้วามสามารถทางภาษา  ความรู้เดิม  ความคิดทีเกียวกบัเรืองทีอ่าน  เพือสร้างความหมายให้
ไดค้วามหมายตรงกบัทีผูเ้ขียนตอ้งการจะสือ  โดยตอ้งใชค้วามรู้ทางภาษาถอดความจากตวัอกัษรมา
เป็นความหมาย  และใชค้วามรู้เกียวกบัโครงสร้างภาษา   ช่วยในการคาดคะเน  ขอ้ความทีจะตามมา 
นอกจากนีผูอ่้านตอ้งสุ่มตวัชีแนะจากเนือเรืองเพือตงัเป็นสมมติฐาน  รวมทงัตรวจสอบสมมติฐานเพือ
สนบัสนุนหรือปฏิเสธสมมติฐานนนั   ดงันนั ผูอ่้านจึงตอ้งใชก้ลวิธีเพือให้ประสบความสําเร็จในการ
อ่านเพือความเขา้ใจ  ดงันีคือ 

      .  กลวิธีการอ่านกวาดสายตา  (Scanning Strategies) เพือคาดคะเนหรือทาํนาย
เหตุการณ์ในเรือง 

      .  กลวิธีการเลือก (Selection Strategies) คือ การเลือกตวัชีแนะ   จากองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ของเรือง เพือช่วยในการคาดคะเน 
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     .  กลวิธีการยืนยนั  (Confirmation Strategies) เพือตรวจสอบว่าสิงทีคาดคะเนนัน
ถูกตอ้งหรือไม่ ในการตรวจสอบนนัอาจพิจารณาจากบริบททางความหมายหรือบริบททางโครงสร้าง
ภาษา 

     .  กลวิธีการแกไ้ข (Correction Strategies) ใชใ้นกรณีทีการคาดคะเนไม่เป็นไปตามที
ตงัสมมติฐานไวห้รือไม่   ผูอ่้านจึงตอ้งยอ้นกลบัไปอ่านเนือหาทีผา่นมา เพือหาส่วนทีทาํให้เขา้ใจผิด  
พิจารณาสิงทีผูเ้ขียนตอ้งการสือ หรือใชว้ิธีอ่านต่อไป  เพือหาตวัชีแนะทีอาจช่วยแกไ้ขการคาดคะเน
ได ้

                 นอกจากนี   ยงัได้มีนักการศึกษาได้จ ําแนกประเภทของกลวิธีการอ่านตามแนว
องคป์ระกอบในการอ่านออกเป็นหลายประเภท  เช่น  ประเภทของกลวิธีการอ่านตามองคป์ระกอบ
ของกระบวนการอ่าน  ประเภทของกลวิธีการอ่านตามชนิดของภาระงาน  ประเภทของกลวิธีการอ่าน
ตามพฤติกรรมการอ่าน   เป็นตน้ 

1. ประเภทของกลวธีิการอ่านตามองคป์ระกอบของกระบวนการอ่าน 

                     Block (1986:  474)  เสนอแนะวา่การทีจะประเมินการใชก้ลวิธีของกลุ่มตวัอยา่ง  โดย
ใช้การจาํแนกประเภทคาํตอบเกียวกบักลวิธีของกลุ่มตวัอย่างเพียงอย่างเดียวนันไม่พอ  ผูว้ิจยัควร
ศึกษาลกัษณะการตอบโตต่้อสิงทีผูเ้ขียนสือ (Mode)  โดยแบ่งเป็นการตอบโตเ้ชิงขยาย (Extensive 

Mode)  คือผูอ่้านใหค้วามสาํคญักบัสิงทีอยูใ่นบทอ่าน  และไม่นาํประสบการณ์ส่วนตวัมาสัมพนัธ์กบั
เรืองทีอ่าน  และการตอบโตเ้ชิงสะทอ้น (Reflexive Mode)  หมายถึง  การทีผูอ่้านใช้ลกัษณะส่วน
บุคคล  เช่น แนวคิด และความรู้สึกส่วนตวัช่วยในการตีความ  มากกวา่ทีจะใชข้อ้มูลในเรือง   ดงันนั  
จึงแบ่งกลวธีิประเภทนีออกเป็น  กลุ่ม คือ 

    1.1 กลวิธีทวัไป (General Strategies) หมายถึง กลวิธีทีผูอ่้านใชล้กัษณะทวั ๆ ไป เพือ
ช่วยในการทาํความเขา้ใจความหมายของเรือง ไดแ้ก่ การเรียบเรียง ความเขา้ใจและการตรวจสอบ
ความเขา้ใจ แบ่งออกเป็นกลวธีิต่าง ๆ ดงันี 

      . .   การทาํนายเนือหา  (Anticipating Content) คือ ผูอ่้านเดาสิงทีจะเกิดต่อไปใน
เรืองทีกาํลงัอ่าน กลวธีินีมกัเกิดในการตอบโตเ้ชิงขยายมากกวา่ 

      . .   การจาํแนกโครงสร้างบทอ่าน  (Recognizing Text  Structure) คือ  ผูอ่้าน
จาํแนกใจความสําคญัออกจากรายละเอียดหรือผูอ่้านกล่าวถึงจุดประสงค์ของขอ้มูลในเรืองทีอ่าน  
ผูอ่้านใชก้ารตอบโตเ้ชิงขยายในการใชก้ลวธีินี 

         . .   การบูรณาการขอ้มูล  (Integrating Information)  คือ ผูอ่้านเชือมโยงขอ้มูล
ใหม่กบัเนือหาทีอ่านผา่นมาแลว้   กลวธีินีเป็นการตอบโตเ้ชิงขยาย 
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      . .   การตงัคาํถามโดยใชข้อ้มูลของเรือง  (Questioning Information in the Text) 

คือ ผูอ่้านตงัคาํถามเกียวกบัเนือหาส่วนสาํคญั ๆ โดยยงัใชก้ารตอบโตเ้ชิงขยาย 

      . .   การตีความเนือเรือง  (Interpreting the Text)  คือ ผูอ่้านใชก้ารอนุมาน  การ
สรุปความหรือตงัสมมติฐานเกียวกบัเนือหา  การตอบโตล้กัษณะนีมกัใชก้ารตอบโตเ้ชิงขยาย  แต่อาจ
เกิดในลกัษณะเชิงสะทอ้นได ้

      . .   การใช้ความรู้ทวัไปและสิงทีเกียวขอ้ง  (Using  General Knowledge and 

Associations)  คือ  ผูอ่้านใชค้วามรู้และประสบการณ์ช่วยในการอธิบายความ  ประเมินความเขา้ใจ
ของตน  และแสดงการตอบโตสิ้งทีอ่าน   กลวธีินีเป็นการตอบโตเ้ชิงสะทอ้น 

      . .   การใชว้ิจารณญาณเกียวกบัพฤติกรรมหรือกระบวนการ  (Commenting on 

Behavior or Process) คือ ผูอ่้านอธิบายการใชก้ลวิธีกล่าวถึงการตระหนกัรู้เกียวกบักระบวนการ หรือ
แสดงความรู้สึกประสบผลสําเร็จหรือคบัขอ้งใจ   เพราะเหตุทีการตอบโตล้ักษณะนี สะทอ้นการ
ตระหนกัรู้โดยตนเอง   จึงไม่อาจจาํแนกลกัษณะการตอบโตไ้ด ้

      . .   การตรวจสอบความเขา้ใจ  (Monitoring   Comprehension) คือ ผูอ่้าน
ประเมินระดบัความเขา้ใจเนือหาของตนเอง   กลวธีินีเกิดขึนในการตอบโตเ้ชิงขยาย 

      . .   การแกไ้ขพฤติกรรม  (Correction Behavior) คือ ผูอ่้านสังเกตว่าสมมติฐาน  
การตีความหรือการเรียบเรียงใจความไม่ถูกตอ้ง ก็จะปรับเปลียนขอ้ความนัน ๆ   กลวิธีนีเป็นการ
เชือมโยงกลวิธีการบูรณาการกบัการตรวจสอบ  เพราะผูอ่้านตอ้งทงัเชือมโยงขอ้มูลใหม่กบัเก่า  และ
ตอ้งประเมินความขา้ใจนนัดว้ย  กลวธีินีเป็นการตอบโตเ้ชิงขยาย 

      . .  การแสดงปฏิกิริยาต่อบทอ่าน  (Reacting to the Text) คือ ผูอ่้านแสดงการ
ตอบโตข้อ้มูลจากเรืองโดยใชค้วามรู้สึกของตนเอง การตอบโตล้กัษณะนีเป็นการตอบโตเ้ชิงสะทอ้น 

 .   กลวิธีเฉพาะแห่ง  (Local Strategies) หมายถึง กลวิธีทีอาศยัเนือเรืองเป็นหลกัและ
เกียวขอ้งกบัความเขา้ใจทางด้านภาษาศาสตร์โดยเฉพาะ   กลวิธีเหล่านีล้วนเกิดในการตอบโตเ้ชิง
ขยายทงัสิน   ไดแ้ก่ 

     . .   การเรียบเรียงความใหม่  (Paraphrase)  คือ ผูอ่้านเรียบเรียงเนือหาโดยใชค้าํที
ต่างไปจากเรือง แต่คงความหมายเดิม   กลวิธีนีช่วยในการทาํความเขา้ใจการรวบรวมแนวคิด หรือ
การนาํไปสู่การแสดงปฏิกิริยาต่อบทอ่าน 

    . .   การอ่านซาํ  (Reread)  คือ ผูอ่้านอ่านออกเสียงหรืออ่านในใจเนือหาบางส่วน
อีกครังหนึง   การใช้กลวิธีนีมกัแสดงให้เห็นว่าผูอ่้านยงัไม่เขา้ใจเนือเรือง แต่อยา่งไรก็ตาม การอ่าน
ซาํอาจทาํใหผู้อ่้านมีเวลาแสดงความรู้สึกตอบโตสิ้งทีอ่านผา่นไปแลว้ 
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    . .   การตงัคาํถามเกียวกบัความหมายของวลีหรือประโยค (Question Meaning of 

a Clause or Sentence) คือผูอ่้านไม่เขา้ใจความหมายเนือเรืองบางส่วน 

    1.2.4 การตงัคาํถามเกียวกบัความหมายของคาํ (Question Meaning of a Word) คือ  
ผูอ่้านไม่เขา้ใจความหมายของคาํเฉพาะบางคาํ 

    . .   การแกไ้ขปัญหาเกียวกบัคาํศพัท์  (Solve Vocabulary  Problem)  คือ ผูอ่้าน
อาจใช้บริบท  ลกัษณะคาํพอ้งหรือพฤติกรรมการแกปั้ญหาเกียวกบัคาํศพัท์วิธีอืน ๆ  เพือให้เขา้ใจคาํ
บางคาํ 

  กล่าวโดยสรุป  การจาํแนกประเภทกลวิธีของบล็อกได้จาํแนกตามลักษณะการ
แสดงปฏิกิริยาตอบโตต่้อเนือเรืองทีอ่าน  ซึงขึนอยูก่บัการเลือกใชว้ธีิการเพือให้เขา้ใจเรืองของผูอ่้าน 
ถา้ผูอ่้านใช้ลกัษณะส่วนบุคคลหรือสิงทีนอกเหนือจากขอ้มูลทีปรากฏในบทอ่านเพือให้เกิดความ
เขา้ใจ จะเป็นการตอบโตเ้ชิงสะทอ้นและเป็นการเลือกใชก้ลวิธีทวั ๆ ไป  บางกลวิธี  แต่ถา้ผูอ่้านใช้
ความรู้ดา้นภาษาศาสตร์หรือตอบโตเ้ชิงขยาย  คือ  มุ่งตีความเฉพาะสิงทีปรากฏในบทอ่าน แสดงวา่
ผูอ่้านใชก้ลวธีิเฉพาะดา้นภาษาศาสตร์ 

2. ประเภทของกลวธีิการอ่านตามชนิดของภาระงาน 

                    การจาํแนกกลวิธีตามชนิดของภาระงาน ยึดจุดประสงค์ของภาระงานหรือรูปแบบ
ของบทอ่านเป็นหลกั  ดงัเช่น  Barnett (1988: 150-151) ซึงเกียวกบัการใชก้ลวิธีการอ่าน โดยอาศยั
บริบท   ไดแ้บ่งกลวธีิการอ่านเป็น  ระดบั คือ 

      1. กลวิธีการอ่านระดบัคาํ (Word – Level Strategies) ไดแ้ก่ การใช้บริบทช่วยใน
การเดาความหมายคาํ  จาํแนกประเภทของคาํตามหลกัไวยากรณ์  การใช้คาํอธิบายคาํศพัท์  และ
การศึกษาคาํโดยอาศยัประเภทและการสร้างคาํ 

      .  กลวิธีการอ่านระดบัเนือเรือง  (Text – Level Strategies) คือ กลวิธีทีสัมพนัธ์กบั
การอ่านตลอดทงัเรือง หรือการอ่านระดบัอนุเฉท (Passage) ไดแ้ก่ การใชค้วามรู้เดิม  การคาดคะเน
โดยใชชื้อเรืองและภาพประกอบ   การอ่านขา้ม  และการอ่านกวาดสายตา 

 Olshavsky (1976-1977 : 654 -  657)  แบ่งกลวธีิในทาํนองเดียวกบับาร์เนทท ์ ดงันี 

  1.  กลวธีิทีมีสัมพนัธ์กบัคาํ (Word – Related Strategies) ไดแ้ก่ การใชบ้ริบทช่วยใน
การหาความหมายของคาํ   การใช้คาํทีมีความหมายเหมือนกนัแทนคาํยาก   การกล่าวถึงการไม่
เขา้ใจคาํศพัท ์

  .  กลวธีิทีสัมพนัธ์กบัอนุประโยค  (Clause – Related Strategies) ไดแ้ก่ การอ่านซาํ  
การอนุมาน  การตีความเพิมเติมจากเนือเรือง  การใช้ประสบการณ์ส่วนตวัสัมพนัธ์กบัขอ้ความใน
เรือง  การตงัสมมติฐาน  การทาํนายหรือการเดาความหมาย  การแสดงถึงความไม่เขา้ใจประโยค 
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  .  กลวิธีสัมพนัธ์กบัเนือเรือง (Story –Related Strategies) ไดแ้ก่  การใชข้อ้มูลจาก
เรืองสัมพนัธ์กบัความรู้เดิม  และการทาํความเขา้ใจกบัใจความหลกัของเรือง 

 กล่าวไดว้า่ การจาํแนกประเภทกลวธีิการอ่านตามชนิดของภาระงานนีเป็นการแบ่งตาม
ระดบัความเขา้ใจทางภาษา  จากระดบัยอ่ยคือระดบัคาํ  ไปสู่ระดบัทีกวา้งขึน  ไดแ้ก่  ระดบัขอ้ความ
และเนือเรืองหรือบทอ่าน  ทงันีขึนอยู่กบัจุดประสงค์ในการฝึกอ่านหรือภาระงานทีตอ้งการเน้น
ความเขา้ใจระดบัใด 

 .  ประเภทของกลวธีิการอ่านตามพฤติกรรมการอ่าน 

      การใช้กลวิธีการอ่านอาจขึนอยู่กับลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมในการอ่านของ
ผูอ่้านแต่ละคน  เช่น  บางคนชอบใช้การสํารวจคร่าว ๆ ก่อนอ่านจริง  แต่บางคนอาจชอบวิธีการ
อ่านจนจบแลว้สรุปย่อเรืองทีอ่าน  หรือแมใ้นขณะทีอ่านบางคนอาจใช้การตงัคาํถามตวัเองบ่อย ๆ 
เป็นตน้ 

 William ( : - )   แบ่งกลวธีิการอ่านตามพฤติกรรมการอ่านไว ้ ดงันี 

  .  กลวธีิก่อนการอ่าน  คือ กลวธีิทีใชเ้พือเตรียมพร้อมทางดา้นภาษาและเพือกระตุน้
ความสนใจของผูอ่้าน ได้แก่ การอ่านคร่าว ๆ  การกําหนดอัตราเร็วในการอ่าน  การกําหนด
จุดมุ่งหมายในการอ่าน  และการตงัสมมติฐาน 

  .  กลวธีิขณะอ่าน คือ  กลวธีิทีใชเ้พือทาํความเขา้ใจเรืองอ่าน  รวมทงัขยายความใน
เรืองให้ชัดเจนขึน  ได้แก่  การทดสอบสมมติฐาน  การอ่านซํา  การใช้ความรู้เดิม   การทํา
เครืองหมาย    การใช้บริบท  การอ่านข้าม   การตงัคาํถามถามตนเอง   การถามผูรู้้และการใช้
พจนานุกรม   

  . กลวธีิหลงัการอ่าน คือ  กลวธีิทีผูอ่้านใชเ้พือเชือมโยงเรืองทีอ่านกบัประสบการณ์ 
การเรียนรู้  ใช้เพือช่วยในการจาํเรืองทีอ่าน   และเพือนาํความรู้ทีได้จากเรืองทีอ่านไปใช้ไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง   โดยการกลบัมาอ่านทบทวนไดใ้นภายหลงั   ไดแ้ก่   การสรุปยอ่  การประเมิน  และการ
ตรวจสอบความเขา้ใจ 

 นอกจากนี  Schmitt (1990: 454-461) แบ่งกลวธีิออกตามขนัตอนการใชเ้ช่นเดียวกบัวิล 
เลียม คือ 

1. กลวธีิก่อนการอ่าน  ไดแ้ก่  การคาดคะเนและตรวจสอบการคาดคะเน  การสาํ 
รวจคร่าว ๆ ก่อนอ่านจริง  และการกาํหนดจุดมุ่งหมายในการอ่าน  

2. กลวธีิขณะอ่าน  ไดแ้ก่  การตงัคาํถามถามตนเอง  การใชค้วามรู้เดิม 

   3.   กลวิธีหลงัการอ่าน ไดแ้ก่ การสรุปย่อและการใช้กลวิธีการแก้ไข (Fix –up 

Strategies)   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



66 
 

 จากการแบ่งประเภทกลวิธีการอ่านของนกัการศึกษาหลาย ๆ ท่าน ทาํให้พอจะสรุปได้
วา่กลวธีิการอ่านทีจะช่วยนกัเรียนอ่านภาษาองักฤษ ใหเ้กิดความเขา้ใจนนัมีหลากหลาย  ทงันีจาํเป็น
อย่างยิงทีครูควรแนะนาํและสอนกลวิธีการอ่าน  ก่อนทีจะให้นกัเรียนนาํกลวิธีต่าง ๆ ไปใช้  และ
ตระหนกัถึงกลวิธีทีใช้เหล่านัน  นอกจากทีครูควรให้นกัเรียนเรียนรู้ถึงวิธีการใช้  ประโยชน์ของ
กลวธีิแลว้  ครูควรใหน้กัเรียนรู้ถึงวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลวธีิดว้ย 

 5.3 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูลเกยีวกบักลวธีิในการอ่าน 

       การรวบรวมขอ้มูลจากกลวิธีการอ่านในกระบวนการคิดและอ่านของผูเ้รียนนนั มี
หลายอยา่ง  Cohen (1991: 107-119) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการ  วธีิ  ดงันี 

      . การรายงานตนเอง  (Self – report) หมายถึง การบรรยายสิงทีผูเ้รียนทาํ โดยสรุป
หรือพฤติกรรมการเรียนรู้  วิธีการนีเป็นความเชือหรือมโนทศัน์ของผูเ้รียนเกียวกบักลวิธีการเรียนรู้
ภาษา  ไม่ใช่เป็นการสังเกตพฤติกรรมทีเกิดขึนจริงๆ  เป็นการระลึกยอ้นหรือการดึงความจาํจาก
ความทรงจาํระยะยาว  (Long- term Memory) 

      2. การสังเกตตนเอง (Self – observation)   เป็นการระลึกถึงพฤติกรรมการอ่าน
บางอยา่ง ในขณะทีขอ้มูลยงัอยูใ่นความจาํระยะสัน (Short – term  Memory) เช่น หลงัจากเหตุการณ์
ประมาณ  นาที 

      . การเปิดเผยตนเองหรือการบอกกระบวนการคิดของตนเอง  (Self – revelation / 

Think Aloud) เป็นการรายงานของผูเ้รียน ซึงไม่ไดเ้ป็นการบรรยายพฤติกรรมทวั ๆ ไป หรือการ
ระลึกยอ้นเฉพาะเรืองใดเรืองหนึง แต่เป็นกระบวนการคิดของตนเอง ในขณะทีกําลังดําเนิน
กระบวนการอ่านอยู ่ซึงขอ้มูลทีไดน้นั ยงัไม่ไดรั้บการเรียบเรียงและวเิคราะห์ 

 โคเฮน  สรุปวา่การใชว้ธีิรายงานทีต่างกนัจะให้ชนิดของขอ้มูลทีต่างกนั  อยา่งไรก็ตาม
บางครังก็ยากทีจะแยกแยะว่าผูเ้รียนกาํลงับอกกระบวนการคิดจริง ๆ โดยไม่ไดว้ิเคราะห์  ไม่ได้
สังเกตพฤติกรรมหรือไม่ไดร้ะลึกยอ้น 

 นอกจากนี  Oxford (1990: 209-212) ไดก้ล่าวถึงวธีิการวดัหรือประเมินกลวธีิไว ้ ดงันี 

    . การสังเกต  (Observation)  การสังเกตสามารถเก็บข้อมูลได้เฉพาะพฤติกรรม
ภายนอกของผูเ้รียนเท่านนั ไม่สามารถทีจะวดักระบวนการในสมองของผูเ้รียนได ้

    . การสัมภาษณ์และเทคนิคการบอกกระบวนการคิด  (Interviews and Think Aloud 

Procedures) เทคนิคเหล่านีอาจใช้รวมกันหรือแยกกันก็ได้ แต่วิธีทีกล่าวมานียากทีจะจาํแนก
ประเภทตีความ และวเิคราะห์ขอ้มูล 

    . การจดบนัทึก  (Note – Taking) การจดบนัทึกเป็นเทคนิคหนึงในการรายงาน
ตนเอง   ซึงสามารถใชก้บังานการเรียนรู้ภาษาประเภทใดก็ได ้
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    . การบนัทึกประจาํวนั  (Diaries or Journals) เป็นรูปแบบหนึงของการรายงาน
ตนเองเช่นกนั   ซึงเป็นการให้ผูเ้รียนบนัทึกความคิด ความรู้สึก การประสบความสําเร็จและปัญหา 
รวมทงัความประทบัใจทีมีต่อผูส้อน  เพือนร่วมชนั และเจา้ของภาษาทีเรียน  การบนัทึกประจาํวนั
จึงเป็นการสังเกตอยา่งมีส่วนร่วม 

     . การสํารวจตนเอง  (Self – Report Surveys) เป็นเครืองมือทีใชเ้พือรวบรวมขอ้มูล
เกียวกบัการใชก้ลวธีิการเรียนภาษาในรูปตวัอกัษรหรือการเขียนอยา่งมีระบบ ซึงไดแ้ก่ การใชแ้บบ
สาํรวจรายการ  (Inventory)  หรือแบบสอบถาม 

 ในการเลือกใชว้ิธีใดในการรวบรวมขอ้มูลนนั  Oxford (1990: 215-217) ยงัไดเ้สนอให้
คาํนึงถึงสิงต่อไปนี คือ 

    . เหตุผลในการทีจะรู้กลวธีิของผูเ้รียน  เช่น  เพราะความสนใจส่วนตวัเพือใชใ้นการ
สอน  เพือใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียนหรือเพือเป็นการนาํไปสู่การสอนกลวธีิ    

    . ชนิดของขอ้มูลทีตอ้งการ 

    . จาํนวนเวลาทีผูว้จิยัและผูเ้รียนตอ้งใช้ 
    . ระดบัความยากหรือง่ายในการดาํเนินการรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล 

 เมือพิจารณาแลว้จะเห็นไดว้า่ เมือกลวิธีการอ่านลว้นมีผลต่อประสิทธิภาพในการอ่าน
ทงัในดา้นการพฒันาความสามารถในการอ่าน  และการประยุกตใ์ช้กลวิธีทงัในและนอกห้องเรียน
ผูเ้รียนทกัษะการอ่านจึงควรได้เรียนรู้และตระหนักถึงประโยชน์ของกลวิธีการอ่าน  เพือเพิม
ประสิทธิภาพในการอ่านใหม้ากยงิขึน   นอกจากนีผูอ่้านทีจะประสบความสาํเร็จนนั ยงัตอ้งอาศยัทงั
ความสามารถทางภาษา  โครงสร้างความรู้ทงัดา้นเนือหาและรูปแบบ รวมทงัความสามารถในการ
เลือกใชก้ลวธีิทีเหมาะสม  เพือใหเ้กิดความเขา้ใจในการอ่านอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 อย่างไรก็ตาม   เมือพิจารณาถึงกระบวนการอ่านในระดบัพืนฐานไปสู่กระบวนการ
อ่านในระดบัสูง (Bottom- Up Model) กระบวนการอ่านในระดบัสูงไปสู่กระบวนการอ่านใน
ระดบัพืนฐาน (Top – Down Model) กระบวนการอ่านแบบปฏิสัมพนัธ์ (Interactive  Approach) 

และทฤษฎีความรู้เดิม  (Schema Theory) กิจกรรมการสอนอ่านให้คล่อง  (The Active Reading 

Comprehension  Activity: A.R.C.R.)  รวมถึงการใชแ้บบสอบถามการใชก้ลวธีิการอ่านของนกัเรียน
และสัมภาษณ์ครูผูส้อนแลว้  จึงควรทีจะตอ้งใชก้ลวิธีการอ่านทีเหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รียน  ดงันี
 . การใช้ตาราง  K-W-L  Plus 

       K-W-L  ยอ่มาจาก Know , Want to know และ Learned Plus  เป็นกลวิธีการสอน
อ่านทีมีประสิทธิภาพซึงพฒันาและเผยแพร่โดย Ogle ( )  ช่วยให้นกัเรียนไดคิ้ดเกียวกบัสิงทีรู้
แลว้  ตอ้งการรู้  และไดเ้รียนรู้จากบทอ่าน  Ogle (1987: 1) กล่าววา่การสอนแบบ  K-W-L  Plus ช่วย
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ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดส้ร้างความคิดขณะทีอ่านบทอ่าน  นกัเรียนไดค้าดเดาหรือทาํนายสิงทีจะอ่าน
ก่อนทีจะเริมเรียน  พิจารณาวา่สิงใดบา้งทีรู้และเขา้ใจแลว้  เกียวกบัหัวขอ้หรือเนือเรืองและยืนยนั
การคาดเดานนัขณะทีอ่าน   รวมถึงการประเมินสิงทีนกัเรียนไดเ้รียนรู้หรือไดรั้บประสบการณ์ใหม่
จากบทอ่าน 

 นอกจากนี   K-W-L Plus ย ัง เ ป็นกลวิ ธี ในการสอนอ่านเพือความเข้าใจ  
(Comprehension Strategy)  เป็นวิธีหนึงซึงช่วยให้นกัเรียนสร้างประสบการณ์เดิม  และมีส่วนร่วม
ในประสบการณ์  วธีินีทาํใหน้กัเรียนไดใ้ชค้วามคิดเกียวกบัสิงต่อไปนี 

1. ความรู้ของประสบการณ์เดิมทีเกียวขอ้ง 

2. คาํถามซึงสะทอ้นจุดประสงคใ์นการอ่าน 

    3. ขอ้มูลทีไดจ้ากบทอ่าน   การอ่านโดยใชว้ิธี K-W-L Plus ส่งเสริมให้นกัเรียนอ่าน
โดยมีจุดประสงคแ์ละจาํขอ้มูลได ้(Pardo และ Raphael 1991: 558) 

 

ตารางที  ขนัตอนการใชต้าราง K-W-L Plus  
K-WHAT   

WE KNOW 

W-WHAT WE WANT 

TO KNOW 

L-WHAT WE HAVE 

LEARNED 

   

   

   

   

CATEGORIES  OF INFORMATION WE  EXPECT TO  USE 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

ทีมา :  Laura S. Pardo, and Taffy E.  Raphael, “Classroom Organization for Instruction in Content   

Areas,” The Reading Teacher 44, 8 (April 1991): 554-559. 
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 จากตารางข้างต้นนีเป็นตัวนําให้นักเรียนได้อ่านซึงผูส้อนอาจจะออกแบบลงบน
เอกสาร  กระดานดาํ  หรือเครืองฉายสไลด ์ โดยมีขนัตอน  ดงันี 

  .  เขียนรายการหวัขอ้เรืองบนตาราง K-W-L Plus ให้นกัเรียนเขียนสิงทีรู้หรือคิดวา่
รู้เกียวกบัหวัขอ้นนัลงในคอลมัน์    “K-What we Know” 

  2.  ขณะทีมีการแลกเปลียนขอ้มูลกนั ครูควรตงัคาํถามทีคิดว่านกัเรียนอาจจะมี
ความรู้ในหวัขอ้เรืองดงักล่าว 

  .  ชีนาํนกัเรียนในการจดักลุ่มขอ้มูล  เช่น ตงัคาํถามเกียวกบักลุ่มขอ้มูลทีนกัเรียน
อาจจะตอ้งใช ้ และบนัทึกลงในคอลมัน์ “W-What we want to know” 

  .  ขณะทีนักเรียนอ่านบทอ่าน  กระตุน้ให้นักเรียนคน้หาคาํตอบและขยายความ
เขา้ใจเกียวกบัหวัขอ้เรืองดงักล่าว 

  .  เมือนกัเรียนอ่านบทอ่านจบลงให้นกัเรียนมุ่งความสนใจไปทีคอลมัน์ “L-What 

we have learned” 
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ตารางที   ตวัอยา่งการใชต้าราง K-W-L Plus (Example of K-W-L Plus Worksheet on Killer  

                Whales) 
 

Killer  Whales 

K W L 

(Known) (Want to know) (Learned) 

They 

live in oceans. 

They are vicious. 

They eat each 

other.  They   are 

mammals. 

Why do they 

attack people?  How fast can 

they swim?  What kind of 

fish do they eat?  

What is their 

description?  How long do 

they live? 

How do they 

breathe? 

D- They are the biggest member of the 

dolphin family. 

D- They weigh 10,000 pounds and get 

30 feet long. 

F- They eat squid, salmons, and other 

dolphins. 

A- They have good vision underwater. 

F- They are carnivorous (meat – 

eaters).  

A- They are the second smartest animal 

on earth. 

D- They breathe through blow holes. 

A- They do not attack unless they are 

hungry. 

D- Warm-blooded 

A- They have echo-location (sonar). 

L- They are found in the oceans. 

Final category designation for column “L”, information learned about killer whales: 

A = abilities,  D = description,  F = Food,   L= location 
 

ทีมา: Eileen Carr, and Donna Ogle, “K-W-L Plus: A Strategy,” Journal of Reading   

(April, 1987): 626-631. 
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จากตารางที  อธิบายความหมายได ้ ดงันี 

    1. Abilities 

    2. Description 

    3. Food 

    4. Location 

 Example of Concept Map on Killer Whales 

 1. Description (2) 
                      1.1 Warm  - blooded 

                      1.2 Dolphin family 

                      1.3 Second smartest animal after  human  

                      1.4 Born alive 

                      1.5 10,000 pounds 

                      1.6 30 feet  long 

                      1.7 Blow holes 

 2. Abilities (1) 
                      2.1 Kill  for food 

                      2.2 Detect aspirin sized pebble in 30 ft. of water 

                      2.3 Find  food in cloudy water 

                      2.4 Echo-location 

 Killer Whales 

 1. Location (4) 
                      1.1 All oceans 

                      1.2 Sea worlds 

   2. Food (3) 
      2.1 Small dolphins 

      2.2 Carnivorous (meat-caters) 

      2.3 400 pounds salmon daily 

 Student summary 

 Killer whales are warm-blooded mammals and are part of the dolphin family.  They 

are the second smartest animal after humans.  Killer whales are born alive.  There are 30 feet long 
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and weigh 10,000 pounds. They breathe through blow holes.  They are able to kill for food.   

They can detect a pebble the size of an aspirin tablet in a 30 foot tank.  Killer whales also can feed 

in very cloudy water using echo-location.  They eat as much as 400 pounds of salmon a day.  

They are located in all oceans. 

 2. การหาใจความหลกัและรายละเอยีด (Finding Main Ideas and Details) 

                      การอ่านจบัใจความสาํคญัเป็นวธีิทีจาํเป็นสําหรับผูเ้รียนในการเรียนรู้เรืองจากบทอ่าน
หรือหนงัสือ    ในการสอนการหาใจความหลกัและรายละเอียดนนั  ครูจึงควรทาํความเขา้ใจในเรือง
ของบทอ่านทีตนเองเลือกมาว่าเป็นอย่างไร  ทงัยงัต้องคาํนึงถึงความสามารถของนักเรียนด้วย 
ดงันนัจึงจาํเป็นอยา่งยงิทีควรจะทาํความเขา้ใจต่อโครงสร้างบทอ่าน โดยมีรายละเอียด  ดงันี 

 โครงสร้างเรือง หมายถึง โครงสร้างทีผูแ้ต่งใชเ้รียบเรียงความคิดของตนเพือให้บรรลุ
เป้าหมายทีตอ้งการ ในการอ่านนนันอกจากผูอ่้านจะตอ้งทาํความเขา้ใจความสัมพนัธ์ของประโยค
แลว้  ผูอ่้านควรมีความรู้ถึงความสัมพนัธ์ของความคิดรวบยอดทีประกอบกนัเป็นโครงสร้างเรืองอีกดว้ย 
(วสิาข ์ จติัวตัร์, : 133) 

 1. ประเภทของโครงสร้างเรือง   แบ่งเป็น  ประเภท  คือ 

  .  โครงสร้างเรืองเล่า  (Story Grammar) 

   เมือผูอ่้านไดอ่้านเรืองเล่า  เช่น นิทาน นิยาย หรือ วรรณคดีสําหรับเด็ก จะพบวา่บาง
เรืองนนัผูเ้ขียนผกูเรืองขึนในลกัษณะเดียวกนั  โดยทวัไปโครงสร้างเรืองเล่าสามารถแบ่งไดเ้ป็น  
ช่วง คือ 

  ฉากเริมเรือง (Setting)  เป็นการแนะนาํให้ผูอ่้านรู้จกักบัตวัเอกในเรือง อาจประกอบ
ไปดว้ยขอ้มูลพืนฐานดา้นสังคม ภูมิศาสตร์   ซึงเกียวเนืองกบัเรืองทีจะดาํเนินในตอนต่อไป 

  เหตุการณ์เริมแรก  (Initiating Event) ได้แก่การกระทาํ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที
เกิดขึน ซึงเป็นการกระตุน้ใหต้วัเอกมีปฏิกิริยาโตต้อบ  

  การโตต้อบภายใน  (Internal Response) เป็นการโตต้อบของตวัเอกในเรือง อาจเป็น
การโตต้อบทางอารมณ์   การรับรู้   หรือการตงัเป้าหมาย 

  ความพยายาม (Attempt)  เป็นความพยายามของตวัเอกทีจะบรรลุเป้าหมายของตน 
เอง 

      ผล (Consequence)   ผลทีเกิดขึนนนั จะแสดงวา่ตวัเอกของเรืองสามารถบรรลุเป้า 
หมายของตนหรือไม่ 
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 ปฏิกิริยาโตต้อบ (Reaction)  เป็นการแสดงการรับรู้ หรืออารมณ์ความรู้สึกทีเกิดขึน  
อนัเป็นผลจากการทีตวัเอกสามารถบรรลุเป้าหมาย  อาจเป็นผลทีเกิดขึนกวา้ง ๆ เกียวเนืองกบัการที
ตวัเองสามารถบรรลุเป้าหมายของตนหรือไม่ 

1.2 โครงสร้างเรืองเชิงความเรียง  (Expository  Text  Structure) โครงสร้างเรือง 

เชิงเรียงความ    เป็นเครือข่ายของความสัมพนัธ์เกียวกบัความคิดต่างๆ ทีผูเ้ขียนเชือมโยงเขา้ดว้ยกนั  
ในการวเิคราะห์โครงสร้างเรืองนนั  ผูอ่้านควรคาํนึงถึงปัจจยัต่าง ๆ ดงัต่อไปนี 

 หัวขอ้เรืองและจุดประสงค์ของผูแ้ต่งว่าเขียนเพือใครและเพืออะไร  เช่น หัวขอ้ป้าย
โฆษณา  “บ้านให้เช่า” จุดประสงค์ของผูเ้ขียนคือ ต้องการโฆษณาบ้านให้เช่าเขียนขึนสําหรับ
ผูส้นใจ หาบา้นเช่า  เป็นตน้  ภาษาทีใชก้็แตกต่างกนัไปตามวตัถุประสงค ์ เช่น  ถา้เขียนนิยายให้เด็ก
อ่านจะใชภ้าษาง่าย ๆ   ถา้เขียนเป็นตาํราใหน้กัศึกษาตอ้งใชภ้าษาทีเป็นวชิาการ 

 หนา้ทีภาษาของแต่ละประโยค  อาจสังเกตไดจ้ากคาํและวลีทีบอกหนา้ทีของภาษาหรือ
สรุปความหมายหน้าทีภาษาได้จากบริบท  ประโยคต่าง ๆ อาจมีหน้าทีทางภาษาทีแตกต่างกัน
ออกไป เช่น  การแสดงการยกตวัอยา่ง  การแสดงการเรียงลาํดบั  การแสดงการจาํแนกประเภท  การ
อธิบายเหตุผล  การแสดงการเปรียบเทียบสิงทีเหมือนกนัและสิงทีต่างกนั   การใหค้าํจาํกดัความ 

 ใจความสําคญัและรายละเอียด  โครงสร้างเรืองประกอบไปดว้ยความคิดทีสําคญัทีสุด
หรือใจความสําคญัและรายละเอียดทีมาสนบัสนุนใจความหลกั   ถา้ผูอ่้านสามารถแยกแยะไดว้่า
ประโยคใดเป็นใจความหลกัและประโยคใดเป็นรายละเอียดทีมาสนบัสนุนยอ่มทาํให้หาโครงสร้าง
เรืองได ้

 ประเภทของโครงสร้างเรืองเชิงความเรียง  แบ่งออกเป็น  ประเภท  ดงันี 

1.  แบบบรรยาย  ผูเ้ขียนอธิบายหรือบรรยายหวัขอ้เรืองโดยการยกตวัอยา่งหรือ 

  บรรยายลกัษณะสาํคญั ๆ ของหวัขอ้ดงักล่าว 

2.  การเรียงลาํดบั  ผูเ้ขียนกล่าวถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเกิดขึน โดยเรียงลาํดบัตามปี 

 ทีเกิดหรือตามลาํดบัของเหตุการณ์ 

3.  แบบเปรียบเทียบ  ผูเ้ขียนเปรียบเทียบสิงของหรือบุคคลวา่เหมือนกนัหรือต่าง 

 กนัอยา่งไร 

    . แบบเป็นเหตุเป็นผล   ผูเ้ขียนจะอธิบายถึงสาเหตุทีทาํใหเ้กิดเหตุการณ์บาง 
อยา่ง  หรือผลทีจะเกิดขึน 

      . แบบปัญหาและการแกปั้ญหา  ผูเ้ขียนกล่าวถึงปัญหาและวิธีการแกปั้ญหานนั ๆ    หรือ
อาจเป็นคาํถามและคาํตอบก็ได ้
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      6. แบบแบ่งประเภท   ผูเ้ขียนแบ่งประเภทของหวัขอ้ทีกล่าวถึงว่าประกอบดว้ย
ส่วนสาํคญั ๆ อะไรบา้ง 

      . แบบใหค้าํจาํกดัความ  ผูเ้ขียนอธิบายความหมายของคาํนนั ๆ  คาํจาํกดัความจะ
ประกอบด้วยส่วนสําคญั  ส่วน คือ ส่วนแรกจะเป็นคาํศพัท์  ส่วนทีสองจะบอกประเภทของ
คาํศพัทน์นั ๆ ส่วนทีสามจะเป็นลกัษณะสาํคญั ๆ ของคาํศพัท ์ซึงทาํใหแ้ตกต่างไปจากคาํศพัทค์าํอืน  
นอกจากนีผูเ้ขียนอาจขยายความโดยให้ขอ้มูลอืน ๆ ทีสําคญัหรือเกียวขอ้ง  (วิสาข์ จติัวตัร์, :  

134-140) 

 .  การสอนการหาใจความหลกั  (Finding Main Ideas) 

       ชนิดของใจความหลกั  แบ่งออกเป็น  ชนิดใหญ่ ๆ คือ 

    . ใจความทีสาํคญัทีสุดของเรือง  (Stated main idea) 

         หลักใจความทีสําคัญทีสุดของเรือง   ซึงผู ้เ ขียนบอกมาตรง  ๆ   สามารถ
ครอบคลุมเนือหาของเรืองไดท้งัหมด  ดงันนั  เรืองในบทอ่านนนัจะยึดใจความสําคญัประเภทนีเป็น
หลกั  ส่วนทีขยายหรือบรรยายให้รายละเอียดต่อจากใจความสําคญัคือใจความรอง (Supporting 

idea) โดยปกติในเนือหาความหนึง ๆ เรามกัจะพบใจความสําคญันีไดใ้นตอนตน้   ตอนกลางหรือ
ตอนทา้ยของยอ่หนา้  

    . ใจความสาํคญัทีแสดงเป็นนยั (Implied main idea)   
        ใจความสาํคญัประเภทนี  ผูเ้ขียนไม่ไดเ้อ่ยออกมาตรง ๆ ทนัที      เพียงแต่แสดง

นยัให้เห็นเท่านนั  ผูอ่้านจะตอ้งวินิจฉยัเอาเองเพือให้เห็นไดช้ดั  การวินิจฉยัสามารถกระทาํไดด้ว้ย
การถามคาํถาม  คาํถามและตอบคาํถามทงัสองนีใหไ้ด ้ ก็จะเป็นใจความสาํคญั คือ 

Who  or what is the      paragraph      about?  (topic) 

   passage 

       story 

What   does  this    paragraph     tell us about the topic? 

                            passage 

                                                          story 
 
 ใจความหลกัของเรือง   เป็นส่วนทีครอบคลุมและควบคุมเรืองทีอ่าน  กล่าวคือในแต่

ละยอ่หนา้ยอ่มมีใจความหลกัเพียงอนัเดียว  การวิเคราะห์และคน้หาใจความหลกัไดต้อ้งเกิดจากหวั
เรือง  (topic)  มาก่อน   และนาํเอาส่วนหัวเรืองมารวมกบัขอ้ความทีควบคุมสาระเกียวกบัหัวเรือง
นนั  สรุปคือ 
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  ก.  วเิคราะห์หาวา่ topic หรือเนือเรืองทีอ่านวา่ดว้ยเรืองอะไร  (What is it about?) 

  ข.  ส่วนทีควบคุมประเด็นสาระทีเสนออยู่นนัคืออะไร  นนัคือถูกควบคุมให้พูดถึง
สิงใด  แลว้นาํเอาหวัเรือง (topic)  + ส่วนควบคุม (controlling idea)    ก็จะไดเ้ป็น  ใจความหลกัของ
เรือง  (main idea)  (สรวงสุดา  เตียวรัตนกุล, : 239-246)   

 

ตารางที   ตวัอยา่งกลวธีิการการหาใจความหลกัของเรือง 

            Cats and dogs are both  popular pets.  But cats are nicer pets in some ways.  

First, cats are cleaner. They stay very  clean and they  do not make the house dirty.  Cats are also  

quieter than dogs.   They usually do not make a lot of noise.  Cats are safer, too.    

Dogs  sometimes bite people, but cats almost never do.   And finally, cats are easier to  

take 

case of.   You do not have to spend much time  with a cat.      In fact, many cats prefer 

to be alone 

Topic:     Cats and dogs 

Main idea:     Cats are nicer than dogs in some ways. 

         เมืออ่านขอ้ความขา้งตน้แลว้  พบวา่หวัเรืองไดแ้ก่  Cats and dogs  โดยพูดถึงเฉพาะ
สัตวท์งัสองชนิดนี  และผูเ้ขียนไดบ้อกเกียวกบัหวัเรืองในแง่มุมทีวา่  Cats are nicer than dogs in 

some ways.  และใหร้ายละเอียดช่วยในการเปรียบเทียบความแตกต่างใหเ้ห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
 

ทีมา: ไกรคุง อนคัฆกุล, คู่มือเตรียมสอบภาษาอังกฤษ  ม.ต้น (กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพฟิ์สิกส์เซ็นเตอร์,    
2 ), . 
 

  2.2 การสอนการหารายละเอียด (Finding Details) 

       การเข้าใจความหมายของแต่ละข้อความนัน นอกจากจะตอ้งรู้เกียวกับใจความ
สําคญัแลว้  ผูอ่้านตอ้งสามารถเชือมโยงรายละเอียดต่าง ๆ (details)  กบัใจความสําคญัของเรืองได้
ดว้ย  (ไกรคุง อนคัฆกุล, 2545 : )  

 จุดประสงคใ์นการใหร้ายละเอียดของขอ้ความมีอยู ่  ประการ คือ 

 1. ทาํใหใ้จความสาํคญัถูกตอ้งและแน่ชดัยงิขึน 

 2. ช่วยบรรยายหรือขยายความ ความคิดหลกัใหก้วา้งออกไป 

 3. ใหค้วามกระจ่างหรืออธิบายใจความสาํคญัอยา่งชดัเจน 
 การเชือมโยงรายละเอียดของขอ้ความกบัใจความสาํคญั  มีวธีิการดงันี คือ 
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 .  อ่านประโยคแรกของยอ่หนา้  ซึงส่วนใหญ่จะเป็น Topic sentence ทีบรรจุใจความ
สาํคญัของเรืองไว ้

 .  ตงัคาํถามเกียวกบัใจความสําคญัของเรือง   โดยเริมตน้คาํถามด้วย  what, who, 

when, why หรือ how 

 3.  อ่านประโยคทีเหลือในยอ่หนา้ และรายละเอียดต่าง ๆ ทีตอบคาํถามในขอ้  

 .  อ่านขอ้ความทงัหมดอีกครังหนึง   ทบทวนเกียวกบัใจความสําคญัและรายละเอียดที
สนบัสนุน 

 
 

ตารางที   ตวัอยา่งกลวธีิการการหารายละเอียดของเรือง 
           

  Men had many ideas for telling time.   One idea was to use rope   made from 

plants.  Knots were put in the rope at certain places.   The rope was burned from knot to knot. 

The distance between knots was a certain amount of time.   Another idea was to burn 

candles which melted  from mark to mark.  Usually the mark showed a half-an- hour or an hour.  

And finally, the hourglass was popular for telling time.    Sand in the hourglass passed through 

a opening from an upper glass to a glass below.   The changing level of the sand marked the 

passing of time 

Main idea:  Men had many ideas for telling time. 

Question:  What ideas did men have for telling time? 

Details:   The ideas are: 

             To use the rope, candles and the hourglass for telling time. 

             จากตวัอยา่งพบว่า  Topic sentence อยู่ทีประโยคแรกของขอ้ความ ไดแ้ก่ Men 

had many ideas for telling time.  และหากถามคาํถามเกียวกบัใจความสําคญั จะไดว้า่ many ideas 
นนัไดแ้ก่อะไรบา้ง  ซึงรายละเอียดของเรืองบอกให้ทราบถึงการใชว้สัดุ  รายการดว้ยกนั  ในการ
บอกเวลา คือ  rope, candle, และ hourglass และในแต่ละวิธีการก็จะมีรายละเอียดอธิบายไวด้ว้ย
เช่นกนั 
 

ทีมา: ไกรคุง อนคัฆกุล, คู่มือเตรียมสอบภาษาอังกฤษ ม.ต้น  (กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพฟิ์สิกส์เซ็นเตอร์,  
2 ), . 
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 ดงันัน การฝึกเชือมโยงรายละเอียดให้เข้าใจกับใจความสําคญัของเรือง  จะช่วยให้
ผูอ่้านเขา้ใจเรืองทีอ่านไดดี้ยิงขึน  เป็นการพฒันาทกัษะการอ่านให้มีประสิทธิภาพและเป็นพืนฐาน
ในการเรียนขนัสูงต่อไป 

 . การใช้แผนภูมิความหมาย   (Semantic Mapping)       

     แผนภูมิความหมาย คือ  การเขียนแผนภูมิหรือโครงร่าง  เพือแสดงวา่ใจความสําคญั
และรายละเอียดของเรืองมีความสัมพนัธ์กันอย่างไร   แผนภูมิประกอบด้วยรูปสีเหลียมผืนผา้  
สีเหลียมจัตุรัส  และวงกลมซึงบรรจุคาํหรือวลี  โดยมีเส้นโยงใยหรือลูกศรซึงเชือมต่อแสดง
ความสัมพนัธ์ของคาํหรือวลีเหล่านนั  แผนภูมิความหมายมีประโยชน์มาก เนืองจากช่วยให้ผูอ่้าน
เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างความคิดรวบยอดในเรืองว่าอะไรเป็นความคิดทีสําคญัทีสุด และสิงที
สาํคญัรองลงมา  และความคิดนนั ๆ มีความสัมพนัธ์กนัแบบใด  เช่น ในแง่ของการเปรียบเทียบแบ่ง
ประเภท  หรือ  เป็นการบรรยาย  ยิงไปกว่านันการใช้แผนภูมิความหมายเป็นกิจกรรมก่อนอ่าน 
ขณะทีอ่าน  หรือหลงัการอ่านนัน  สอดคล้องกนัทฤษฎีโครงสร้างความรู้  ซึงกล่าวว่าโครงสร้าง
ความรู้ดา้นรูปแบบ (Formal Schemata) เป็นปัจจยัสําคญัทีทาํให้ผูอ่้านเขา้ใจเรืองไดดี้ขึน (วิสาข ์จติั
วตัร์, : )  แผนภูมิความหมายแบ่งออกเป็น  ประเภท  ดงันี 

   . แผนภูมิความหมายของเรืองเล่าเรียงตามลาํดับเหตุการณ์ (Narrative sequential 

organization map) แสดงโครงสร้างของเรืองเล่าซึงเกิดขึนตามลาํดบัเวลา กรอบสีเหลียมบนสุดเป็น
ใจความสําคญัของเรืองหรือหัวขอ้เรือง   กรอบสีเหลียมลาํดับทีสองเป็นเหตุการณ์สําคญั ๆ ของ
เรือง ส่วนทีอยู่ในลาํดบัรองลงมาเป็นเหตุการณ์ย่อย ๆ   ทีมาสนับสนุนกรอบสีเหลียมแต่ละอนั
เชือมโยงดว้ยลูกศร  ดงัตวัอยา่งต่อไปนี 
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Lt. Col. Rankin 

ejected from 

plane  into   thunderstorm 

 

Engine of the plane                     Temp. 70                                Went into 

failed                                            below                                    decompression 

 

Pulled emergency                        Temp. 70                               Parachute opened at 

Power turbine                                below                                   10,000 ft. 

 

Emergency engine                         Temp. 70                            Hit thunderstorm and 

Turbine didn’t work                     below                                   went back up 

 

Try again but                               No one had ejected at           Got hooked onto         Went into 

Emergency cord came                that height before                     three, scaled                road, got lift 

out 

 

แผนภูมิที 6 แผนภูมิความหมายเรืองเล่าเรียงลาํดบัเหตุการณ์ 
ทีมา:  วสิาข ์จติัวตัร์, การนิเทศการสอนภาษาองักฤษ (นครปฐม: มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2 ), . 

 

 . แผนภูมิความหมายของเรืองเชิงบรรยาย  (Thematic or descriptive map) ใชบ้รรยาย
ลกัษณะต่าง ๆ ของแก่นเรืองว่ามีรายละเอียด หรือองค์ประกอบอะไรบา้ง   อาจบรรยายถึงบุคคล    
สถานที หรือสิงของ   ซึงเกียวขอ้งกบัแก่นเรืองหรือหวัขอ้สําคญั การเขียนแผนภูมินี แก่นเรืองหรือ
หวัขอ้จะอยูต่รงกลาง โดยมีลูกศรพุง่มาจากหวัขอ้สาํคญัมาสู่องคป์ระกอบยอ่ยต่าง ๆ  ทีอยูร่ายรอบ 
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แผนภูมิที 7 แผนภูมิความหมายของเรืองเชิงบรรยาย 

ทีมา :  วสิาข ์จติัวตัร์, การนิเทศการสอนภาษาองักฤษ  (นครปฐม: มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2 ), 7. 
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 3. แผนภูมิความหมายของเรืองเชิงเปรียบเทียบ (Comparative and Contrast map) 
กรอบสีเหลียมบนสุดคือ หวัขอ้ใหญ่ทีนาํมาเปรียบเทียบ ในทีนีเป็นการเปรียบเทียบชา้งเอเชียวา่ต่าง
จากชา้งแอฟริกาอยา่งไร รองลงมาเป็นหวัขอ้ยอ่ยทีนาํมาเปรียบเทียบ เช่น ขนาด งา สี และผิวของ
ชา้งเอเชีย และแอฟริกา กรอบสีเหลียมดา้นขา้งคือรายละเอียดของความแตกต่าง เช่น ชา้งแอฟริกา
ตวัใหญ่กวา่ชา้งเอเชีย เป็นตน้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

แผนภูมิที 8 แผนภูมิความหมายของเรืองเชิงเปรียบเทียบ 
ทีมา :  วสิาข ์จติัวตัร์, การนิเทศการสอนภาษาองักฤษ (นครปฐม: มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2 ), 8. 

 

African elephants are different from Indian elephants 
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has tusks 

Has two knobs knobs knobs Has one knob 

dark 
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rough texture texture 
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 4. แผนภูมิความหมายของเรืองจาํแนกประเภท (Classification map) แผนภูมิชนิดนีมกั
ใชก้บัเรืองเชิงความเรียง กรอบสีเหลียมบนสุดเป็นความคิดรวบยอด  หรือสิงทีตอ้งการแบ่งประเภท 
และกรอบสีเหลียมในระดบัล่างแสดงถึงประเภท ชนิด หรือ คุณสมบติัของ ความคิดรอบยอด นนั ๆ 
โดยมีลูกศรชีลงล่าง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมที 9 แผนภูมิความหมายของเรืองจาํแนกประเภท 

ทีมา :  วสิาข ์จติัวตัร์, การนิเทศการสอนภาษาองักฤษ  (นครปฐม: มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2 ), 9. 
 
 นอกเหนือจากแผนภูมิความหมายทงั 4  ชนิดนียงัมีแผนภูมิความหมายรูปแบบแตกต่าง

ออกไป  เช่น แผนภูมิความหมายรูปแมงมุม  แผนภูมิแสดงลาํดบัเวลา  แผนภูมิวงกลมซ้อน  แผนภูมิ
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แสดงเหตุและผล  แผนภูมิแบบผสม  เป็นตน้  ครูจึงควรเลือกใชแ้ผนภูมิตามความเหมาะสมกบัทงั
เนือเรืองและนกัเรียน  เพือก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้สูงสุด 

 การใชแ้ผนภูมิความหมายในการพฒันาความเขา้ใจในการอ่าน  ครูสามารถใชแ้ผนภูมิ
ความหมายในกิจกรรมก่อนอ่าน ขณะทีกาํลงัอ่าน และหลงัอ่าน  ผูอ่้านจะสามารถจบัใจความสําคญั
จากเรืองได ้ สามารถแยกแยะวา่อะไรคือใจความสาํคญั  อะไรเป็นรายละเอียดทีมาสนบัสนุน  และมี
ความสัมพนัธ์ต่อเนืองกนัอยา่งไร 

 ในขนัแรกครูควรแนะนาํให้ผูอ่้านรู้จกัโครงสร้างเรืองแบบความเรียงแบบต่าง ๆ โดย
สังเกตจากคาํทีแสดงความสัมพนัธ์ ของประโยค  พร้อมทังให้ดูตัวอย่างแผนภูมิความรู้ของ
โครงสร้างเรืองแต่ละแบบ  แลว้จึงให้นกัเรียนหัดสร้างแผนภูมิของตนมาเปรียบเทียบกนั  และมา
อภิปรายในชนัเรียนวา่แผนภูมิความรู้นนัแตกต่างกนัหรือเหมือนกนัอยา่งไร  ทงันีครูอาจให้นกัเรียน
เขียนแผนภูมิตามทีครูสอนหรือใหน้กัเรียนใชค้วามคิดสร้างสรรคเ์ขียนแผนภูมิความรู้ตามแบบของ
ตนเองก็ได ้(วิสาข์  จติัวตัร์, 2543: 153) นอกจากนียงัมีกลวิธีสอนอ่านแบบ PSRT ซึงยอ่มาจาก 
Prepare, Structure, Read และ Think หรือขนัตอนในการสอนอ่าน 4 ขนัตอนกลวิธีนีอาจนาํมาใชท้งั
ก่อนอ่านหรือหลงัการอ่าน คือ เตรียม สร้างโครงสร้างเรือง อ่าน และคิด เช่น 

  1. ขนัที 1: สาํรวจวา่นกัเรียนมีความรู้เกียวกบัสิงทีอ่านเพียงใด 

      1.1 ครูอ่านบทอ่าน และเขียนความคิดรวบยอด 

      1.2 ครูถามคาํถาม เพือสาํรวจวา่นกัเรียนรู้อะไรบา้งเกียวกบัเรืองทีอ่าน 

      1.3 เตรียมสอนโครงสร้างความรู้ทีจาํเป็น และศพัทที์นกัเรียนไม่คุน้เคย 

  2. ขนัที 2: ช่วนใหน้กัเรียนวเิคราะห์โครงเรืองได ้

      2.1 ครูสร้างแผนภูมิความหมายของเรืองทีอ่านอยา่งสมบูรณ์ ซึงแสดงให้เห็นถึง
โครงสร้างเรืองและขอ้มูลสาํคญั ๆ เตรียมโครงร่างของแผนภูมิทีไม่สมบูรณ์ให้นกัเรียนเติมขอ้มูลที
ขาดหายไป 

       2.2 แจกแผนภูมิความหมายทีไม่สมบูรณ์ให้นักเรียน อธิบายความสัมพนัธ์
ระหวา่งแผนภูมิและโครงสร้างเรือง 

          2.3 เขียนโครงร่างแผนภูมิความหมายบนกระดาน ช่วยนักเรียนเติมข้อมูล
บางส่วน ในแผนภูมิความหมาย 

  3. ขนัที 3: ใหน้กัเรียนอ่านบทอ่าน 

      3.1 ตงัจุดประสงคใ์นการอ่าน 

      3.2 ใหน้กัเรียนอ่านโดยอิสระ 

      3.3 ใหน้กัเรียนเติมลงไปในแผนภูมิความหมาย 

   ส
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  4. ขนัที 4: ใหน้กัเรียนอภิปรายเรืองทีอ่าน 

      4.1 ตรวจสอบความเขา้ใจของนกัเรียน   เรียกนกัเรียนตอบคาํถาม เช่น “จะเติม
ขอ้มูลอะไร”  “ทาํไมตอ้งเติมขอ้ความนีลงไป” 

      4.2 ให้นักเรียนสรุปเรืองทีอ่าน โดยถามว่าอะไรเป็นใจความสําคญัทีใช้ในการ
สรุปเรือง 

         4.3 ถามคาํถามใหน้กัเรียนคิดเกียวกบัเรืองทีอ่าน 

 โดยสรุปแลว้ใช้แผนภูมิความหมายเป็นกลวิธีหนึงทีช่วยให้นกัเรียนสามารถอ่านบท
อ่านและรวบรวมขอ้มูลตงัแต่ความคิดรวบยอดของเรือง  จนถึงรายละเอียดในส่วนต่าง ๆ ทงัยงั
สามารถเก็บแผนภูมินีไวเ้ป็นฐานขอ้มูลหรืออ่านเพือทาํความเขา้ใจเรืองทีอ่านไดด้ว้ย  ทาํให้นกัเรียน
มีการจดจาํเรืองไดน้านอีกดว้ย 

 4. การอนุมานหรือทาํนายข้อความล่วงหน้า (Forward or Predictive Inference)  

     ในขณะทีอ่านเรือง  ผูอ่้านจะเดาหรือคาดการณ์ล่วงหน้าว่าจะมีเหตุการณ์อะไร
เกิดขึน  โดยใชค้วามรู้เกียวกบัสถานการณ์  เหตุการณ์  ลกัษณะของตวัละคร  ความรู้เดิม  และอืน ๆ 
เพือคาดเดาว่าเรืองทีอ่านจะเป็นอย่างไรต่อไป  การอนุมานความแบบทาํนายเหตุการณ์ล่วงหน้า
เกิดขึนได ้2 กรณี คือ 

     1. เมือผูอ่้านอ่านขอ้ความทีเป็นเหตุและ เมือผูอ่้านทราบสาเหตุต่าง ๆ จากขอ้ความ
ในยอ่หนา้ จึงสามารถเดาไดว้า่ผลทีเกิดขึนคืออะไร โดยทีผูเ้ขียนไม่ไดร้ะบุเหตุการณ์นนัไว ้

     2. เมือผูอ่้านอ่านขอ้ความจากยอ่หนา้ชนิดอืนทีไม่จาํเป็นตอ้งเป็นแบบเหตุและผล ถา้
ยอ่หนา้นนั ๆ มีสิงชีแนะทีทาํใหท้าํนายไดว้า่เหตุการณ์ทีจะเกิดขึนในลาํดบัต่อไปคืออะไร 

 การนุมานหรือทาํนายขอ้ความล่วงหน้านี  สามารถใชเ้นือหาทีเป็นความเรียงร้อยแกว้  
(Expository Text) และโครงสร้างเรีองของเรืองเล่า (Narrative Text) โดยผูอ่้านจะทาํการทาํนาย  
ดงันี 

     1. การอ่านเนือหาทีเป็นความเรียงร้อยแกว้ (Expository Text) 

     1.1 การทาํนายเนือเรือง โดยการใช ้

           1.1.1 ความรู้เดิมเกียวกบัหวัขอ้เรือง 

         ก. ดา้นสิงแวดลอ้มทางกายภาพ 

         ข. ดา้นการเมือง 

         ค. ดา้นจิตวทิยา 
         ง. ดา้นอืน ๆ 

     1.2 การทาํนายโครงสร้างเรือง โดยการใช ้

   ส
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          1.2.1 ความรู้เดิมเกียวกบัโครงสร้างเรืองของสาขาวชิาหรือเรืองทีอ่าน 

          1.2.2 โครงสร้างเรืองบทอ่านทีเคยอ่านมาก่อน 

          1.2.3 เคา้เรืองต่าง ๆ ในบทอ่านเช่น 

       ก. หวัขอ้เรือง 

       ข. ชือเรือง 

       ค. คาํนาํ 
       ง. ประโยคทีแสดงถึงการเปลียนแปลงต่าง ๆ ในเรือง 

       จ. ตารางและแผนภูมิต่าง ๆ 

         1.2.4 โครงสร้างเรืองของเรืองเล่า (Narrative Text) ผูอ่้านทาํนายเรือง
ดงันี 

       1. การทาํนายเหตุการณ์ โดยการใช ้

           1.1 ลกัษณะตวัละคร 

           1.2 แรงจูงใจของตวัละคร 

           1.3 ลกัษณะของสถานการณ์ 

           1.4 เคา้เงือนในบทอ่าน 

           1.5 รูปภาพ 

           1.6 ชือเรือง 

       2. การทาํนายโครงสร้างเรือง โดยการใช ้

           2.1 ความรู้เดิมเกียวกบัประเภทเรือง 

           2.2 ความรู้เกียวกบัโครงสร้างเรืองเล่า 
 ในการทาํนายการอนุมานหรือทาํนายขอ้ความล่วงหนา้ ครูอาจเลือกบทอ่านทีเป็นการ์ตูน

จากหนังสือพิมพ์ต่างประเทศก็ได้  เพราะการอ่านการ์ตูนจาํเป็นตอ้งอาศยัการประเมินจากนิสัย  
สถานการณ์  และโครงสร้างเรืองเล่า  หรือจะเป็นบทอ่านทีเกียวกบัปมปัญหาต่าง ๆ ซึงนักเรียน
จาํเป็นตอ้งใช้ความรู้เดิมเกียวกบัหัวข้อและสภาพการณ์ด้านต่าง ๆ เขา้ร่วมช่วยกนัโดยครูอาจมี
คาํถามหรือตารางใหน้กัเรียนแยกการอนุมานตามลกัษณะโครงสร้างความรู้ดา้นเนือหา  

 (Content Schema) และโครงสร้างความรู้แบบ (Formal Schema) เพือให้นกัเรียน
สามารถเดาหรือทํานายการ์ตูนชินนันได้อย่างถูกต้อง  หรือเป็นบทอ่านด้านการเมืองหรือ
ประวติัศาสตร์ของประเทศต่าง ๆ ยิงทาํให้นกัเรียนจาํเป็นตอ้งกระตุน้ความรู้เดิมของตนเองในการ
เรียนรู้ อยา่งไรก็ตามหากนกัเรียนไม่มีความรู้เดิมเกียวกบัประเทศนนัเลยหรือขอ้มูลพืนฐานอืน ๆ ที
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จาํเป็น ครูควรทีจะสร้างพืนความรู้ใหม่ให้นกัเรียน โดยการใชข้อ้มูลเป็นการตงัคาํถาม- คาํตอบกนั
ก่อน แลว้จึงค่อยใหน้กัเรียนไดอ่้านบทอ่านนนัทีหลงั 

 

6. การสร้างแบบฝึก 

6.1 ความหมายของแบบฝึก 

        แบบฝึกมีความสําคญัยิงสําหรับนาํมาใช้ในการจดัการเรียนการสอน เพือให้การ
เรียนรู้ภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ นกัการศึกษาหลายท่าน
ไดใ้หค้วามหมายของแบบฝึก ดงันี 

Gunter (1990: 80) กล่าววา่ แบบฝึกมกัใชใ้นการฝึกเรียนดว้ยตนเอง และแบบฝึกควร
จะมีการให้คาํแนะนาํในการฝึกทาํ วิธีง่ายๆ ในการสร้างความเขา้ใจให้กบันกัเรียน โดยการให้ครู
แสดงตวัอยา่งให้กบันกัเรียนก่อน เช่น ครูให้นกัเรียนทงัชนัช่วยกนัตอบคาํถามขอ้แรกและครูเป็น
ผูช่้วยให้คาํแนะนาํ จากนนัให้นกัเรียนทาํด้วยตนเอง หลงัจากนันนกัเรียนทาํแบบฝึก ครูและ
นกัเรียนควรจะอธิบายตรวจสอบและซกัถามขอ้สงสัยในขอ้คาํถามและคาํตอบในแบบฝึกดว้ยกนั 

Davies et al. (1992: 641) ไดใ้ห้ความหมายของคาํว่าแบบฝึกไวว้า่ เป็นเครืองมือ
ทางการเรียนชินหนึงของนกัเรียน ในแบบฝึกจะประกอบดว้ยขอ้คาํถามหรือกิจกรรม และมีช่องวา่ง
ใหน้กัเรียนเขียนคาํตอบ หรือฝึกทาํบทเรียนในชนัเรียน 

กาญจนา คุณารักษ์ (2539: 7) ให้คาํนิยามของการสร้างแบบฝึกว่า หมายถึง 

กระบวนการแกปั้ญหาการเรียนการสอนโดยการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือเงือนไขการเรียนรู้อยา่ง
เป็นระบบแลว้จึงวางแผนอยา่งเป็นระบบเพือให้การจดัการเรียนการสอนบรรลุจุดหมาย โดยอาศยั
ความรู้จากหลายๆ ทฤษฎี เช่น ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนการสอน ทฤษฎีการติดต่อสือสาร 

ตลอดจนทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัวทิยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 

อารีย ์บวัคุม้ภยั (2540: 18) ไดใ้ห้ความหมายของแบบฝึกวา่ เป็นการสร้างแบบฝึกหดั
ในรูปแบบทีหลากหลาย โดยมีจุดประสงคเ์พือเสริมทกัษะต่างๆให้เกิดแก่ผูเ้รียนในขณะเรียนหรือ
หลงัจากเรียนจบแลว้ 

ดงันนัจึงสรุปไดว้า่ การสร้างแบบฝึกการอ่านนนั เป็นวิธีการทีจะทาํให้การเรียนการ
สอนบรรลุจุดมุ่งหมายโดยอาศยัความรู้จากหลายๆ ทฤษฎี มีความหลากหลายของกิจกรรม เพือหา
วิธีการทีจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเขา้ใจทีง่ายขึน และช่วยพฒันาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
ตลอดจนสามารถประเมินผลผูเ้รียนในแต่ละหน่วยยอ่ยไดอ้ยา่งชดัเจน 

6.2 หลกัการสร้างและพฒันาแบบฝึก 
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         หลกัการและขนัตอนในการสร้างและพฒันาแบบฝึกเป็นขนัตอนทีสาํคญัทีสุดใน
การสร้างแบบฝึก ซึงวธีิการลงมือปฏิบติัการสร้างแบบฝึกนนัๆ มีนกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึง
ขนั ตอนในการสร้างและพฒันาแบบฝึกไว ้ ดงันี 

Seels และ Glasgow (1990: 4) ไดก้ล่าววา่ ในการจดัสถานการณ์ทางการสอน สามารถ
กาํหนดขอบเขตเนือหาหลกัสูตรจากหน่วยการเรียนระดบัเล็กสู่ระดบัใหญ่และในการออกแบบการ
สอนควรคาํนึงถึงส่วนประกอบทีสาํคญัดงันี คือ 

   1. เนือหาทีคดัเลือกมาตอ้งอิงจุดประสงคร์ายวชิา 
   2. กลวธีิทีใชใ้นการสอนตอ้งอิงทฤษฎีและผลงานทางการวจิยัทีไดมี้ผูท้าํไว  ้

   3. การวดัผลตอ้งอิงพฤติกรรมการเรียนรู้ 

   4. รู้จกันาํเทคโนโลยมีาใชเ้พือใหแ้บบฝึกมีประสิทธิภาพ 

ตวัอยา่งขนัตอนในการสร้างแบบฝึกของ ซีลส์และกลาสโกว ์ดงัตารางต่อไปนี คือ 

       

       

   

 

 

 

 

แผนภูมิที 10 ขนัตอนในการสร้างแบบฝึก 

ทีมา : Seels และ Glasgow, Exercise in Instructional Design (U.S.A.: Merrill Publishing 

Company, 1990), 30. 

 

จากภาพจะเห็นวา่ขนัตอนในการสร้างแบบฝึกเริมจากการวิเคราะห์ขอ้มูลทวัๆ ไปทงั
เกียวกบัตวัผูเ้รียนและลกัษณะเนือหาทีผูเ้รียนตอ้งการ เพือจะไดเ้ลือกสือทีมีความเหมาะสม 

ขนัท ี2 นาํผลการวเิคราะห์ในขนัตอนที 1 มาสร้างหรือกาํหนดรูปแบบการสอน ก่อนที
จะนาํแบบฝึกออกไปใช ้

ขนัท ี3 ก่อนทีจะนาํแบบฝึกออกไปใช ้ควรมีการปรับปรุงแกไ้ข หรืออาจรวมไปถึงการ
ปรับปรุงขนัตอนและวธีิสอนเพือใหมี้ความเหมาะสม 

ขนัท ี4 ทาํการทดลองใชแ้บบฝึก 

วเิคราะห์ 

ขอ้มูล 

Analysis 

(1) 

สร้างหรือ 

ออกแบบ 

Design 

(2) 

พฒันา 
เครืองมือ 

Development 

(3) 

ประเมินผล 

Evaluation 

(5) 
 

ทดลองใช ้

เครืองมือ 

Implementation 

(4) 
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ขันที 5 ประเมินผลเพือจะไดท้ราบว่าผูเ้รียนบรรลุจุดประสงคก์ารเรียนรู้หรือไม่นอก  
จากขนัตอนต่างๆ ตามลาํดบัขนัในการสร้างและพฒันาแบบฝึกแลว้ นกัการศึกษาหลายท่านให้
แนวคิดเกียวกบัหลกัการทีสําคญัอืนๆ ของการสร้างแบบฝึกการสอน เช่น Richards และ Rodgers  

(1991: 20) ในการสร้างแบบฝึกการสอนนนัถือเป็นระดบัของการวิเคราะห์รูปแบบทางการสอน ซึง
จะตอ้งคาํนึงถึงสิงต่อไปนี คือ 

   1. วตัถุประสงคข์องการสอน 

   2. ทาํอยา่งไรจึงจะเลือกเนือหาทีจะนาํมาใชส้อน และจดัเตรียมรูปแบบทางการสอนให้
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร 

   3. ลกัษณะของภาระงานและกิจกรรมการสอนสอดคลอ้งกบัรูปแบบหรือไม่ 
   4. คาํนึงบทบาทของผูเ้รียน 

   5. บทบาทของครู 

Hutchinson and Waters  (1989: 108-109) กล่าววา่  ในบทเรียนหรือแบบฝึกหดัจึงควร
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบต่อไปนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที 11 องคป์ระกอบของบทเรียนตามแนวคิดของ ฮทัชินสัน และวอเตอร์ส 

ทีมา : Thomas Hutchinson and Alan Waters, English for Specific Purposes (Oxford: Oxford 

University Press, 1989), 108-109. 

 

   1. ขอ้มูลทางภาษา อาจเป็นลกัษณะของขอ้ความ บทสนทนา รูปภาพ แผนที วีดิทศัน์
แผนภูมิ หรือขอ้ความใดๆ ทีใช้ในการสือสาร ขอ้มูลภาษา รูปภาพแต่ละชนิดขึนอยู่กบัความ
ตอ้งการ ซึงไดม้าจากการวเิคราะห์ความตอ้งการของผูเ้รียน 

ขอ้มูลทางภาษา (Input) 

ภาระงาน (Tasks) 

ภาษา (Language) เนือหา (Content) 
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   2. การเน้นเนือหา หมายถึง เนือหาทีเป็นสือบอกความหมาย อาจเป็นเนือหาทาง
ภาษาศาสตร์ (Linguistic Content) หรืออยู่ในรูปของบริบททีไม่เกียวกบัภาษาศาสตร์ (Non-

Linguistic Content) 

   3. การเนน้ตวัภาษา การเน้นตวัภาษามีจุดประสงคเ์พือให้ผูเ้รียนใชภ้าษา บทเรียนทีดี
ควรประกอบด้วยเนือหาทางภาษาทีส่งเสริมให้ผูเ้รียนวิเคราะห์ภาษา และสังเคราะห์ภาษา ใน
กิจกรรมการเนน้ตวัภาษานนั ผูฝึ้กควรฝึกใชภ้าษาเป็นส่วนๆ โดยแยกให้เห็นภาษาเป็นส่วนๆ แลว้
นาํมาประกอบเขา้ดว้ยกนั แลว้นาํแต่ละส่วนมาฝึก 

   4. ภาระงาน ภาระงานเป็นเป้าหมายสุดทา้ย เพือส่งเสริมให้ผูเ้รียนรู้จกัใชภ้าษา ควร
สร้างภาระงานทีเป็นภาระงานการสือสาร โดยภาระงานนนัจะตอ้งสัมพนัธ์กบัองคป์ระกอบดา้นการ
เนน้เนือหา และภาษาโดยมุ่งใหผู้เ้รียนผลิตภาษาโดยใชภ้าษาเป้าหมาย และเพือให้แบบฝึกมีรูปแบบ
ทีชดัเจนและมีขนัตอนในการปฏิบติักิจกรรมทีแน่นอน ในการสร้างแบบฝึกครูควรแบ่งแบบฝึก
ออกเป็นหน่วยหรือเป็นบทเรียน (Unit) เช่นเดียวกบับทเรียนทวัไป ซึงเป็นการช่วยให้ผูเ้รียนรู้สึก
คุน้เคย และไดมี้โอกาสฝึกซาํๆ  จนเกิดความชาํนาญและเกิดการเรียนรู้ในทีสุด ดงัที เสงียม โตรัตน์  (2538: 53-54) 

ไดก้ล่าวถึง การแบ่งขอบเขตของเนือหาของบทเรียนในแต่ละบทเรียน ควรประกอบดว้ย 

       1. จุดประสงคข์องหน่วยหรือบทเรียน 

       2. ระยะเวลาทีใชใ้นการเรียนการสอนแต่ละหน่วยหรือบทเรียน 

       3. ลกัษณะของกิจกรรม เช่น การอธิบาย การแบ่งกลุ่มยอ่ย หรือการทาํงานคู่  เป็นตน้ 

       4. ขอ้มูลเกียวกบัการเสนอเนือหาแต่ละบทเรียน 

       5. การบรรยายเกียวกบัขนัตอนของกิจกรรมต่างๆ ในบทเรียน 

       6. การถ่ายโอนกิจกรรมของบทเรียนไปสู่การเรียนรู้ในสถานการณ์ทีเกียวขอ้ง 

       7. บทสรุป (มีหรือไม่มีก็ได)้ 

       8. การประเมินผลของการเรียนในแต่ละหน่วยหรือบทเรียน 

     6.2.1 การสร้างแบบฝึกโดยใช้แผนภูมิความหมาย   

             รูปแบบการสร้างแผนภูมิความหมายขึนอยูก่บัโครงสร้างระดบัยอดในการเขียน 
(Top-Level Structure) ทีประกอบเป็นบทอ่าน   บางเรืองอาจมีเนือความทีซบัซ้อนหรือไม่เกียวขอ้ง
โดยตรงกับหัวข้อเรือง   จึงทําให้การสร้างแผนภูมิเป็นไปโดยยากและมีรูปแบบต่าง ๆ กัน 
นอกจากนีการสร้างแผนภูมิความหมายอาจทาํไดห้ลายรูปแบบจะไม่ถือว่ารูปแบบใดถูกตอ้งทีสุด  
สิงทีสําคญัคือ  ความสัมพนัธ์ของความหมายในแผนภูมิจะต้องสอดคล้องกับบทอ่าน Schmidt 

(1986: 112-117) ไดจ้าํแนก  รูปแบบแผนภูมิความหมาย  ตามลกัษณะโครงสร้างของ บทอ่านทีพบ
เสมอ ๆ 5 แบบ คือ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  1. แผนผงัรูปแมงมุม (Spider map) สําหรับบทอ่านทีแสดงใจความสําคญั 
(Main idea) และรายละเอียดสนบัสนุน (Supporting details) ไวช้ดัเจน ดงัรูป 

 
 
 

 

 

 

 

  ภาพประกอบที 1 The Spider Map : Main Idea and Details 

  2. แผนภูมิรูปบนัได (Describing ladder or Time ladder map) สาํหรับบท
อ่านทีแสดงลาํดบัเวลา ขบวนการหรือขนัตอน ตลอดจนการบรรยายเรืองราว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ภาพประกอบที 2 The Time ladder Map 

  3. แผนภูมิแสดงเหตุ-ผล (Cause – Effect map) สาํหรับบทอ่านทีแสดงเหตุ – ผล  
 

 

 
 

                

   ภาพประกอบที 3 The Cause/ Effect Map 
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  4. แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบ หรือ สิงตรงขา้ม (Comparison contrast 

or Contras overlay map) สาํหรับบทอ่านทีแสดงการเปรียบเทียบหรือสิงตรงขา้ม 

 
 

 

 

 

       ภาพประกอบที 4 The Contrast Overlay Map 

 

                  5. แผนภูมิแบบผสมผสาน (Conbined maps) สาํหรับบทอ่านทีมีเนือความ 

ซาํซอ้นหรือผสมผสานงานเขียนแบบต่าง ๆ ไวใ้นเรืองเดียวกนั 

การใชเ้ทคนิคการสร้างแผนภูมิความหมายนนัเป็นสิงทีช่วยให้นกัศึกษาสามารถเขา้ใจ
การอ่านไดเ้ป็นอยา่งดี  แต่ถึงอยา่งไรก็ตามก็ตามก็ยงัมีขอ้จาํกดัในการสร้างแผนภูมิความหมาย โดย 
Sinatra, Gemake และ Morgan (1984: 22-29) ไดเ้สนอแนะวา่นกัศึกษาจะทาํแผนภูมิความหมายได้
ดีหากผูส้อนชีแนวทางเกียวกบัความหมายของคาํศพัทใ์หม่ ๆ ทีปรากฏในบทอ่านนนั ๆ เสียก่อน 

Davis และ McPherson (1989: 232-242) เสนอแนะวา่ การให้นกัศึกษาทาํแผนภูมิ
ความหมายตอ้งคาํนึงถึงความหมาะสมดา้นต่าง ๆ เช่น วฒิุภาวะของผูเ้รียน การสอนครังแรกควรให้
ผูเ้รียนดูแผนภูมิทีสําเร็จแล้วหลังจากทีได้อ่านเรืองนันจบ   ผู ้เรียนไม่ต้องลงมือทําแผนภูมิ
ความหมายเอง เพือให้ผูเ้รียนเขา้ใจวิธีการและองค์ประกอบของการทาํแผนภูมิความหมายก่อน  
แผนภูมิความหมายจึงควรนาํมาใชเ้ป็นกิจกรรมหลงัการอ่านเพือระลึกความทรงจาํในสิงทีอ่าน เช่น 
นาํเรืองทีอ่านมาพดู  เขียนอีกครังเมือดูแผนภูมิความหมายแลว้ 

นอกจากนีเมือผูเ้รียนคุน้เคยกบัการทาํแผนภูมิความหมายมากขึน  ควรให้ผูเ้รียนลงมือ
สร้างเอง  การให้ผูเ้รียนสร้างแผนภูมิความหมายทีอ่านเองในครังแรกผูเ้รียนจะมีความมนัใจ  แต่ถา้
ผูเ้รียนทาํกิจกรรมนนัเป็นกลุ่ม  ความรู้สึกดงักล่าวจะหมดไปเพราะผูเ้รียนมีโอกาสแลกเปลียนความ
คิดเห็นอยา่งมีเหตุผล  ทาํใหเ้ขา้ใจเรืองทีอ่านมากขึน 

ดงันนัสิงทีควรคาํนึงในการสอนอ่านโดยใชเ้ทคนิคการสร้างแผนภูมิความ หมายสรุป
ไดด้งันี 

    1. ความยาก ง่ายของคาํศพัท ์และการใชภ้าษา 
    2. ตวัผูเ้รียน เช่น วฒิุภาวะ และ ประสบการณ์ 
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    3.วิธีสอนควรคาํนึงถึงขนัตอนทีชัดเจน เสนอตวัอย่างด้วยความระมดั 
ระวงัตามลาํดบัความง่ายไปยาก เพือใหผู้เ้รียนเขา้ใจไดช้ดัเจน 

    4. การเสริมแรง จะช่วยใหผู้เ้รียนสนุก พอใจ และมนัใจมากขึน 

สิงทีสามารถทาํให้นกัศึกษาเชือมโยงความคิดกบัความรู้เดิมไดเ้ป็นอย่างดี  พร้อมทงั
สามารถถ่ายโอนความรู้ไปบูรณาการในการอ่านไดเ้ป็นอยา่งดี  ตามทีพรทิพย ์ตนัติเวสส (2540: 37-

38) กล่าววา่ ครูทีสอนอ่านภาษาองักฤษควรสอนให้นกัศึกษารู้วิธีสร้างแผนภูมิความหมาย เพราะมี
ประโยชน์ดงัต่อไปนี 

    1. ช่วยให้นกัศึกษาเชือมโยงความคิดทงัหลายเขา้ดว้ยกนั และช่วยให้
นกัศึกษาเรียนรู้อยา่งมีวจิารณญาณ 

    2. ช่วยให้นกัศึกษาเป็นนกัอ่านเชิงรุก รู้จกัใชเ้ความรู้เดิมเป็นพืนฐานใน
การรับขอ้มูลใหม่ไดอ้ยา่งมีประสิทธาภพ 

    3. ช่วยฝึกฝนทกัษะทางปัญญา ทาํใหน้กัศึกษาสามารถอ่านไดด้ว้ยตนเอง 
เพราะไดรั้บการฝึกให้คิด ประเมินขอ้เขียน เรียบเรียงขอ้มูล ถ่ายโอนขอ้มูลตลอดเวลาในการอ่าน
เป็นการพฒันาความเจริญงอกงามทางสติปัญญา  ปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นผูคิ้ดเป็น ทาํเป็น และ
แกปั้ญหาเป็น 

    4. ช่วยพฒันานิสัยการเรียน กระตุน้ใหมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม รู้จกัทาํงาน
ร่วมกบัผูอื้นและเรียนรู้จากผูอื้น 

    5. ช่วยใหผู้เ้รียนมีทกัษะการเรียน ซึงสามารถถ่ายโอนไปใชใ้นวิชาอืน ๆ 
ได ้เช่นการรู้จกัใชค้าํถาม คาํนึงถึงจุดประสงคก่์อนลงมือทาํกิจกรรมใชค้วามคิดพิจารณาหาเหตุผล  
เชือมโยงความรู้  ความคิด  สรุปความหรือใจความสาํคญั  และจดัระบบขอ้มูลความรู้ 

สรุปได้ว่าประโยชน์ของการอ่านโดยเทคนิคแผนภูมิความหมาย  ทาํให้นักศึกษา
เชือมโยงความคิดกบัความรู้เดิมและความรู้ใหม่ได้เป็นอย่างดี  ทาํให้เรียนรู้อย่างมีวิจารณญาณ  
สามารถรับขอ้มูลใหม่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  อีกทงัเป็นการปลูกฝังการทาํงานร่วมกบัผูอื้นไดเ้ป็น
อยา่งดี  พร้อมทงัสามารถถ่ายโอนความรู้ไปใชบู้รณาการในวชิาอืน ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

     6.2.2 การสร้างแบบฝึกโดยใช้การถ่ายโอนข้อมูล 

             เป็นกิจกรรมใหน้กัศึกษานาํความรู้หรือขอ้มูลทีไดจ้ากการอ่านมาเสนอใหม่ใน
รูปแบบอืน เช่น อาจนาํความรู้หรือขอ้มูลทีไดจ้ากการอ่านมาเสนอใหม่ในรูปตาราง แผนภูมิ  กราฟ 
หรือ แผนที อย่างใดอย่างหนึงตามความเหมาะสมของขอ้มูล  ซึงหากผูอ่้านสามารถทาํไดก้็ย่อม
แสดงวา่ผูอ่้านสามารถจบัประเด็นสําคญัของเรืองได ้ โดย George S. Murdoch กล่าววา่ กิจกรรมนี
ไม่ใช่แบบฝึกทวั ๆ ไป แต่เป็นการกระตุน้ใหผู้อ่้านหาทางแกไ้ขปัญหาไม่ใช่ทาํแบบฝึกหดั เช่น 

   ส
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          Direction: List those belong to these categories as many as you can. 

Food Persons Places Things Occupations 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

   6.3 ประโยชน์ของแบบฝึก 

       แบบฝึกมีความสําคญัต่อผูเ้รียนสําหรับใช้ในการฝึกพฒันาทางภาษา และการที
นกัเรียนไดรั้บการฝึกหดัทบทวนซาํไปซาํมา จะช่วยทาํให้เกิดการเรียนรู้ และชาํนาญในทกัษะทาง
ภาษาไดว้นิดา สุขวนิช (2536: 36) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกดงัต่อไปนี 

      1. แบบฝึกช่วยในเรืองความแตกต่างระหวา่งบุคคล เป็นการเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้
เลือกทาํแบบฝึกหดัทีเหมาะสมกบัความสามารถ ช่วยใหน้กัเรียนสามารถประสบความสําเร็จในดา้น
จิตวทิยามากขึน 

      2. แบบฝึกช่วยเสริมใหท้กัษะทางภาษาคงทน โดยมีการฝึกซาํหลายๆ ครัง 

      3. แบบฝึกเป็นเครืองช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสฝึกผนทกัษะในการใชภ้าษา 
ใหดี้ขึน 

      4. แบบฝึกเป็นเครืองมือสําหรับช่วยในการวดัผลสัมฤทธิหลงัจากจบบทเรียนแต่ละ
ครัง 

      5. แบบฝึกสามารถช่วยใหน้กัเรียนไดท้บทวนความรู้ดว้ยตนเอง 

      6. การใหน้กัเรียนทาํแบบฝึกช่วยใหค้รูมองเห็นปัญหาต่างๆ ของนกัเรียนไดช้ดัเจน 
เพือช่วยใหค้รูสามารถปรับปรุงแกไ้ขปัญหานนัๆ ไดท้นัที 

      7. แบบฝึกทีจดัขึนนอกเหนือจากทีมีอยูใ่นหนงัสือ จะช่วยใหน้กัเรียนไดฝึ้กฝนเตม็ที 

      8. แบบฝึกทีจดัพิมพไ์วเ้รียบร้อยแลว้ ช่วยใหค้รูประหยดัเวลาและลดภาระของครูได ้
มาก 

ยุพาภรณ์ ชาวเชียง (2537: 16) กล่าววา่ แบบฝึกเป็นส่วนเพิมหรือเป็นหนงัสือเรียนใน
การเรียนทกัษะ เป็นอุปกรณ์การสอนทีช่วยลดภาระของครูไดม้าก และแบบฝึกเป็นสิงทีจดัทาํขึน
อยา่งมีระบบระเบียบ แบบฝึกช่วยเสริมทกัษะทางการใชภ้าษาเป็นเครืองทีช่วยให้เด็กฝึกทกัษะการ
ใชภ้าษาไดดี้ขึน ช่วยในเรืองความแตกต่างระหวา่งบุคคล แบบฝึกทีเหมาะสมกบัความสามารถจะ
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ช่วยใหเ้ด็กประสบผลสาํเร็จ นอกจากนีแบบฝึกช่วยเสริมให้ทกัษะทางภาษาคงทนโดยฝึกทนัทีหลงั
ทีเด็กไดเ้รียนรู้ในเรืองนนัๆ ฝึกซาํหลายๆ ครังและเนน้เฉพาะเรืองทีตอ้งการฝึก 

สรุปไดว้า่ แบบฝึกช่วยใหน้กัเรียนไดฝึ้กฝนทกัษะการใชภ้าษา และมีทกัษะทางภาษาที
คงทน ช่วยให้ครูทราบถึงปัญหาต่างๆ ของนกัเรียนไดช้ดัเจนขึน อีกทงัยงัช่วยให้นกัเรียนสามารถ
ทบทวนสิงทีเรียนไปแลว้ดว้ยตนเอง และทราบถึงความกา้วหนา้ในการเรียนของตน 

 

7. งานวจัิยทีเกียวข้อง 

 จากการศึกษางานวิจยัทีเกียวขอ้ง ผูว้ิจยัแบ่งหวัขอ้งานวิจยัออกเป็น 2 ดา้น คือ งานวิจยั
ทีเกียวขอ้งกบัการสร้างแบบฝึกทกัษะการอ่านทงัในและต่างประเทศ   โดยมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษา
ประสิทธิภาพของแบบฝึก   และงานวิจยัทีเกียวกบัการใชภ้าษาองักฤษเพือจุดมุ่งหมายทางวิชาชีพ 

(EOP) ทงัในประเทศและต่างประเทศ   สรุปไดด้งันี 

   7.1   งานวจัิยทีเกียวข้องกบัการพฒันาแบบฝึกหรือสือการสอนทกัษะการอ่าน 
           งานวจัิยภายในประเทศ 

           เสาวนีย ์ ลิขิตพงษว์ทิย ์(2549) ทาํการวยิจยัเพือสร้างและหาประสิทธิภาพของ
แบบ 

เสริมทกัษะอ่านภาษาองักฤษตามหลกัสูตรทอ้งถินโดยใชเ้อกสารจริงเกียวกบัทอ้งถิน สําหรับ
นกัเรียน 

ชนัมธัยมศึกษาปีที 3 โรงเรียนปากท่อวิทยาคม จงัหวดัราชบุรี ผลการวิจยัพบวา่ ประสิทธิภาพของ
แบบฝึกเสริมทกัษะอ่านโดยใชเ้อกสารจริงเกียวกบัทอ้งถินมีประสิทธิภาพดีมาก   ความสามารถใน
การอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนหลงัการใช้แบบฝึกเสริมทกัษะอ่านสูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึก 
และนกัเรียนมีความคิดเห็นทีดีต่อแบบฝึกเสริมทกัษะอ่าน 

ธียาน์พร ขาวสะอาด (2549) ทาํการวิจยัสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริม
ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพือการสือสาร โดยใชเ้อกสารจริงเกียวกบัทอ้งถิน สําหรับนกัเรียนชนั
มธัยม ศึกษาปีที 3 กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2548 

โรงเรียนบา้นหินชา้ง อาํเภอเมือง จงัหวดัระนอง จาํนวน 30 คน ผลการวิจยัพบวา่ ประสิทธิภาพของ
แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพือการสือสาร โดยใช้เอกสารจริงเกียวกบัทอ้งถินมีค่า
เท่ากบั 78.95/77.33 ซึงถือวา่มีประสิทธิภาพอยูใ่นเกณฑ์ดี  ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ
ของนกัเรียนหลงัการใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพือการสือสารสูงกวา่ก่อนการใช้
แบบฝึกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 และนกัเรียนมีความคิดเห็นทีดีต่อแบบฝึกเสริมทกัษะ
การอ่านภาษาองักฤษเพือการสือสาร โดยใชเ้อกสารจริงเกียวกบัทอ้งถินทีผูว้จิยัสร้างขึน 
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ปริญญาพร สินหนู (2550)  ทาํการวจิยัเพือพฒันาสือการอ่านภาษาองักฤษทีเนน้สาระที 

เกียวขอ้งกบัปัญหาสังคมของวยัรุ่น  ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 6 โรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม จงัหวดั 
นนทบุรี   กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 6 ซึงเรียนวิชาภาษาองักฤษการอ่าน ที
กาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม จงัหวดั นนทบุรี จาํนวน 
32 คน ผลการวจิยัพบวา่ สือการอ่านภาษาองักฤษทีเนน้สาระทีเกียวขอ้งกบัปัญหาสังคมของวยัรุ่นที
สร้างขึนมีประสิทธิภาพ 82.97/75.23 ซึงอยู่ในเกณฑ์ทีดี   นกัเรียนมีผลสัมฤทธิทางการอ่านหลงั
เรียนดว้ยสือการอ่านทีสร้างขึนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 และนกัเรียน
มีความคิดเห็นทีดีต่อสือการอ่านทีเนน้สาระทีเกียวขอ้งกบัปัญหาสังคมของวยัรุ่น 

 จกัรพรรดิ  คงนะ (2550) ทาํการพฒันาแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษทีเกียวกบั ปัญหา
ของวยัรุ่นตอนตน้   สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวดัตากอ้งอนุสรณ์ 
จงัหวดันครปฐม กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวดัตากอ้ง
อนุสรณ์ จงัหวดันครปฐม ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2550 จาํนวน 26 คน  ผลการวิจยัพบว่า 
ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาอังกฤษทีเกียวกับปัญหาของวยัรุ่นตอนต้นมีค่า 
75.84/75.12 ซึงถือวา่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์  ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของ
นักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้แบบฝึกอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 และ
นกัเรียนมีความคิดเห็นทีดีต่อแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษทีเกียวกบัปัญหาของวยัรุ่นตอนตน้ 
 ทศันพรรณ  แยม้คง  (2551) ทาํการวจิยัเพือสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกอ่าน
ภาษาอังกฤษเพือการสือสารในธุรกิจ สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันปีที 3 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีพณิชยการ กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัปีที 3 

แผนกบญัชีโรงเรียนดรุณาราชบุรีพณิชยการ ทีเรียนรายวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ (2000-1224) ภาค
เรียนที 2 ปีการศึกษา 2551 จํานวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกอ่าน
ภาษาองักฤษเพือการสือสารในธุรกิจ มีค่า 80.08/79.42 สูงกวา่เกณฑ์ทีตงัไวแ้ละอยูใ่นระดบัดีมาก  
ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนหลงัการทาํแบบฝึกอ่านสูงกว่าก่อนการทาํแบบ
ฝึกอ่านอยา่งมีนยัสําคญัทีระดบั 0.05 และนกัเรียนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกอ่านภาษาองักฤษธุรกิจ
เพือการสือสารในธุรกิจอยูใ่นระดบัดีทุกบท 
 อมรรัตน์  นดัดาหลง (2551) ทาํการพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะอ่านภาษาองักฤษทีมี
เนือหาเกียวกบัทอ้งถินจงัหวดัตราด สําหรับนกัเรียนระดบัช่วงชนัที 4 โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม 
จงัหวดัตราด กลุ่มตวัอย่าง คือ นักเรียนระดับช่วงชันที 4 โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม สังกัด
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สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาตราด จงัหวดัตราด ในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2551 จาํนวน 30 คน 
ผลการวจิยัพบวา่ แบบฝึกเสริมทกัษะอ่านภาษาองักฤษทีสร้างขึนมีประสิทธิภาพเท่ากบั 80.54/82.42 

ซึงแสดงว่าแบบฝึกเสริมทักษะอ่านภาษาองักฤษทีสร้างขึนมีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนหลงัการใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะอ่านภาษาองักฤษ
สูงกวา่ก่อนการใชแ้บบฝึกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 และนกัเรียนมีความคิดเห็นต่อแบบ
ฝึกเสริมทกัษะอ่านภาษาองักฤษทีผูว้จิยัสร้างขึนอยูใ่นระดบัสูงทุกบทเรียน 

 อุบลวรรณ  ปรุงวนิชพงษ ์(2551) ทาํการวิจยัเพือพฒันาและหาประสิทธิภาพของแบบ
ฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ โดยใชกิ้จกรรมการอ่านให้คล่อง สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 
4 กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 ทีลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาองักฤษอ่าน-เขียน
ในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2551 จาํนวน 40 คน ผลการวจิยัพบวา่ ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะ
การอ่านภาษาองักฤษ โดยใชกิ้จกรรมการอ่านใหค้ล่องมีค่าเท่ากบั 81.97/84.75 ถือวา่มีประสิทธิภาพ
ดี   ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน
ภาษาองักฤษสูงกวา่ก่อนการใชแ้บบฝีกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 
0.05 และนกัเรียนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษทีผูว้ิจยัสร้างขึนอยูใ่นระดบั
ดีทุกบทเรียน 

        งานวจัิยต่างประเทศ 

        Krueger (2001) ศึกษารูปแบบ เนือหา และการคิดวิเคราะห์ในการเรียนการสอน
ขา้มสาขาวิชา ทีครูสอนภาษาใช้ พบว่า แนวทางทีครูควรใช้ในการพฒันาการคิดวิเคราะห์ของ
นกัเรียน คือ การสร้างแนวทางการคิดวิเคราะห์ จากการพูดแสดงความคิดเห็น และเล่าเรีองตาม
มุมมองของตนเอง หลงัจากการอ่านเรือง นอกจากนี การเรียนการสอนทีนาํมาใช้สอนภาษาขา้ม
สาระวชิา คือ การตระหนกัถึงความสอดคลอ้งของรูปแบบและเนือหา และปฏิสัมพนัธ์ในหอ้งเรียน 
 Chaudhry (2002) ได้ศึกษาการใช้กลวิธีในการอ่านเพือความเข้าใจของเด็กชาว
ปากีสถานทีอพยพมาอยู่ในรัฐนิวยอร์ค   ซึงเด็กกลุ่มนีจะไดอ่้านภาษาองักฤษในฐานะภาษาทีสอง 
กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัเรียนหญิง 5 คน และนกัเรียนชาย 1 คน อายุระหวา่ง 11-13 ปี ซึงอาศยัอยูใ่น
อเมริกามาประมาณ 1-3 ปี บทอ่านสําหรับกลุ่มตวัอยา่งมีจาํนวนคาํประมาณ 250 คาํ  เป็นบทอ่านที
มีเนือหาเกียวกบัวฒันธรรมทีคุน้เคยและวฒันธรรมทีไม่คุน้เคยให้อ่านโดยใชเ้ทคนิคการอ่านแบบ
การบอกกระบวนความคิด (Think Aloud Technique) ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนใชก้ลวิธีการอ่าน
กบับทอ่านเกียวกบัวฒันธรรมทีคุน้เคยมีคะแนนมากกว่าการใช้บทอ่านเกียวกบัวฒันธรรมทีไม่
คุน้เคย และการอ่านบทอ่านเกียวกบัวฒันธรรมทีคุน้เคย นักเรียนสามารถละลึกรายละเอียดและ
ขยายความบทอ่านไดม้ากกวา่บทอ่านทีไม่คุน้เคย 
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 Dunn (2002) ศึกษาวิธีการสร้างบทเรียนการอ่าน สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาทีมี
เนือหาสาระเกียวขอ้งกบัรายวชิาต่าง ๆ ทีมีการเพิมกลยุทธ์ เพือช่วยเหลือนกัเรียนทีมีปัญหาดา้นการ
อ่านภาษาองักฤษ ผูว้ิจยัเลือกบทอ่านทีมีเนือหาสอดคลอ้งกบัวยัรุ่น และเนือหาวิชา เช่น วิชาสังคม
ศึกษา และวทิยาศาสตร์ กลยทุธ์ทีสร้างความเขา้ใจในการอ่าน คือ การใชภ้าพประกอบการอ่าน การ
ฝึกอ่านแลว้เขียน และการทาํกิจกรรมเสริม เช่น โครงงาน 

 Garcia (2004) จากมหาวิทยาลัย เท็กซัส เอเอนด์เอ็ม-คิงสวิล (TEXAS A&M 

UNIVERSITY-KINGSVILLE) ได้ทาํการศึกษาถึงอิทธิพลของการอ่านทีบา้น: กรณีศึกษาจาก
โรงเรียนประถมศึกษาโคสทอล เบนด์ รัฐเท็กซัส งานวิจยันีศึกษาผลกระทบจากการทีพ่อแม่อ่าน
หนังสือซึงเป็นแบบฝึกให้ลูกฟังทีบา้นทีมีผลต่อการรู้หนังสือของเด็ก กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียน
จาํนวน 5 คน จากโคสทอล เบนด์  มีฐานะทางบ้านยากจนและมีปัญหาดา้นการอ่าน  การวิจยัศึกษา
ความสามารถการอ่านของนกัศึกษาอยา่งต่อเนีองและมีการสัมภาษณ์พอ่แม่และครู ผลการวิจยัพบวา่ 
1) ระดบัการศึกษาของพ่อแม่ไม่เป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการอ่านของนักเรียน 2) การ
ส่งเสริมการอ่านของพอ่แม่มีความสาํคญัต่อการพฒันาการรู้หนงัสือของเด็ก 3)การสนบัสนุนให้เด็ก
อ่านระหว่างโรงเรียนและบา้น ส่งผลต่อคะแนนทดสอบมาตรฐาน 4) การอ่านให้เด็กฟังทีบา้น 
ส่งผลต่อการเรียนรู้หนังสือของเด็ก 5) เด็กทีได้รับการส่งเสริมทีบ้านมีความก้าวหน้าอย่างมี
นยัสําคญัในการอ่าน 6) เด็กทีเปลียนการเรียนจากภาษาเสปนเป็นภาษาองักฤษ มีระดบัการอ่าน
ภาษาองักฤษลดลง  

 จากงานวิจยัขา้งตน้ พบว่าแบบฝึกการอ่านนนั เป็นสือการสอนประเภทหนึงทีช่วยฝึก
ผูเ้รียนให้เกิดความรู้ความเขา้ใจในเนือหาวิชา เสริมทกัษะในการใช้ภาษาและช่วยปรับปรุงขอ้บก 
พร่องในการใช้ภาษาของผูเ้รียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะแบบฝึกทีเป็นเอกสารจริงประเภท
ต่าง ๆ และจากผลการวิจยัยงัพบว่าผูเ้รียน มีความพอใจต่อแบบฝึกการอ่านอยู่ในระดบัสูง จึงถือไดว้่า
แบบฝึกการอ่านนนั สามารถแกปั้ญหาและช่วยพฒันาประสิทธิภาพในการอ่านภาษาองักฤษของผูเ้รียน
ไดดี้วธีิหนึง 

   7.2 งานวจัิยทเีกยีวกบัการใช้ภาษาองักฤษเพอืจุดมุ่งหมายทางวชิาชีพ (EOP)  

       งานวจัิยภายในประเทศ 

       จากการศึกษาคน้ควา้ พบวา่งานวจิยัเกียวกบัการสร้างแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษ
เพืออาชีพสําหรับสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าโดยตรงนนัยงัไม่พบ ผูว้ิจยัจึงรวบรวมงานวิจยัที
เกียวขอ้งกบัการสอนอ่านภาษาองักฤษเพือจุดมุ่งหมายทางวชิาชีพและภาษาองักฤษเพือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีไวด้งันี 
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Ward (2001)  ได้ศึกษาเรืองความสนใจในการอ่านตาํราเรียนภาษาองักฤษสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักศึกษาวิศวกรเคมี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี โดยกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรเคมี เครืองมือทีใช้ในการเก็บข้อมูลคือ
แบบสอบถามซึงเป็นการสอบถามขอ้มูลการอ่านแบบเฉพาะบุคคลใชว้ิธีวิจยัแบบโฟกสักรุป  กลุ่ม 
โดยมีการสัมภาษณ์ผูที้เกียวขอ้งกบัการสอนนกัศึกษาในสาขานีดว้ย เพือศึกษาขอ้มูลการเรียนของ
นกัศึกษาผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัเป็นนกัศึกษาชาย – หญิง จาํนวน  คน กล่าววา่ตาํราเรียนซึงแปลเป็น
ภาษาไทยค่อนขา้งยากและตาํราเรียนภาษาองักฤษจะทาํความเขา้ใจง่ายกวา่ ตวัอยา่งต่าง ๆ ในตาํรา
เรียนภาษาองักฤษมีประโยชน์มากกว่า ส่วนการเรียนในชนัเรียนเป็นภาษาไทย จากการสัมภาษณ์
ผูส้อนกล่าววา่การสอนเป็นภาษาไทยแต่แบบฝึกหัดต่าง ๆ เป็นโจทยที์นาํมาจากตาํราภาษาองักฤษ 
จึงเป็นการยากทีจะวิเคราะห์ว่านกัศึกษาอ่านตาํราภาษาองักฤษมากแค่ไหน เนืองจากส่วนใหญ่จะ
เป็นการอ่านนอกชนัเรียน นอกจากนีผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถามกบันกัศึกษาวิศวกรเคมี จาํนวน  
คน พบวา่การอ่านตวัอยา่งเฉพาะกรณีทีตอ้งการจากตาํราเรียนเป็นประโยชน์มากกวา่การอ่านเนือหา
ทงั หมดจากตาํราเรียน 

    รุจจิพร  บวัแกว้ (2549) ทาํการวิจยัเพือพฒันาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะ
การพูดภาษาองักฤษเพือการโรงแรม สําหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชนัปีที 2 กลุ่มตวัอย่าง คือ 
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชนัปีที 2 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ซึงกาํลงัศึกษาวิชา
ภาษาองักฤษเพือการโรงแรม 1 ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2549 จาํนวน 26 คน ผลการวิจยัพบว่า 
ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะการพูดภาษาองักฤษเพือการโรงแรมมีค่าเท่ากบั 76.88/66.80 

ซึงถือว่ามีประสิทธิภาพตาํกว่าเกณฑ์ทีกาํหนด ความสามารถทางการพูดภาษาองักฤษเพือการ
โรงแรมของนกัศึกษาหลงัจากการทาํแบบฝึกเสริมทกัษะการพูดสูงกว่าก่อนการทาํแบบฝึกอยา่งมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 และนักศึกษามีความคิดเห็นต่อแบบฝึกเสริมทักษะการพูด
ภาษาองักฤษเพือการโรงแรมทีผูว้จิยัสร้างขึนอยูใ่นระดบัสูง 

   สมศรี ดวงสุวรรณ์ (2549) ทาํการวิจยัเพือพฒันาและทดสอบประสิทธิภาพแบบฝึกการ
อ่านภาษาองักฤษเทคนิค สาํหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชนัปีที 3 สาขางานยานยนต ์
วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมการต่อเรือ พระนครศรีอยธุยา กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ชนัปีที 3 สาขางานยานยนตร์ ทีกาํลงัศึกษารายวิชาภาษาองักฤษช่าง
อุตสหกรรม (2000-1223) ในภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2549 จาํนวน 26 คน ผลการวิจยัพบว่า 
ประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเทคนิคสําหรับนักศึกษาสาขางานยานยนต์ มีค่า
เท่ากบั 75.58/76.35 ถือว่ามีประสิทธิภาพดี  ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเทคนิคของ
นกัศึกษาหลงัการใช้แบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเทคนิคสูงกวา่ก่อนการฝึกอ่าน อย่างมีนยัสําคญั
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ทางสถิติทีระดบั 0.05 และนกัศึกษามีความคิดเห็นต่อแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเทคนิคสําหรับ
นกัศึกษาสาขางานยานยนตอ์ยูใ่นระดบัสูง  

   ลลนา ปฐมชยัวฒัน์ (2550) ทาํการวิจยัเพือสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริม
การอ่านภาษาองักฤษดว้ยตนเองดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สําหรับนกัศึกษาชนัปีที 1 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนาม
จนัทร์ จงัหวดันครปฐม กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาชนัปีที 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สาขาวิชาปิโตรเคมีและวสัดุโพลิเมอร์ และสาขาวิศวกรรมศาสตร์เครืองกล 
มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 
2550 จาํนวน 30 คน  ผลการวิจยัพบวา่ ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษดว้ย
ตนเองด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีค่าเท่ากับ 77.33/76.55 ซึงถือว่าเป็นแบบฝึกทีมี
ประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัดี  ความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งหลงั
ศึกษาแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษดว้ยตนเองสูงกว่าความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษ
ก่อนศึกษาแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษด้วยตนเอง  และกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นทีดีต่อ
แบบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษดว้ยตนเองทงั 8 บท 

   กาญจนา  แกว้จาํรัส (2551) ทาํการวจิยัเพือสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริม
การอ่านทีเน้นเนือหาทางด้านวิทยาศาสตร์และสิงแวดล้อม ในรายวิชาภาษาองักฤษพืนฐาน (ตE 

42104) สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช กลุ่ม
ตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5 ในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2551 จาํนวน 34 คน ผลการ 
วิจยัพบว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษทีเน้นเนือหาทางวิทยาศาสตร์และ
สิงแวดลอ้ม มีค่าเท่ากบั 83.01/79.85 ซึงมีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัดีมาก  ความสามารถในการอ่าน
ภาษาองักฤษของนกัเรียนหลงัการใชแ้บบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษสูงกวา่ก่อนการใชแ้บบฝึก
เสริมการอ่านภาษาองักฤษอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 และนกัเรียนมีความคิดเห็นต่อ
แบบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษทีผูว้จิยัสร้างขึนอยูใ่นระดบัดี 

 จากการศึกษางานวิจยัในประเทศทีเกียวข้องกับภาษาองักฤษเพือจุดมุ่งหมายทาง
วิชาชีพขา้งตน้ สรุปไดว้่า ผูเ้รียนแต่ละคนแต่ละสาขาวิชา มีความเขา้ใจและความตอ้งการในการ
เรียนภาษาองักฤษเพือจุดมุ่งหมายทางวชิาชีพทีแตกต่างกนั นอกจากนียงัมีทศันคติและพฤติกรรมใน
การเรียนทีต่างกนัอีกดว้ย นอกจากนีบางส่วนยงัมีระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษค่อนขา้งตาํ
และพบว่าวิธีการทีจะพฒันาผูเ้รียนภาษาองักฤษเพือจุดมุ่งหมายทางวิชาชีพได ้คือการรูปแบบการ
สอนทีหลากหลาย เช่นการใช้กิจกรรมเสริมเพือช่วยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนหรือใช้
วธีิการสอนคาํศพัทภ์าษาองักฤษเทคนิคแบบต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใชแ้ผนผงัโยงคาํ
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ในขนัตอนก่อนอ่าน  และสําหรับการสอนอ่านนนั ผูเ้รียนภาษาองักฤษเพือจุดมุ่งหมายทางวิชาชีพ
จะเรียนรู้ไดดี้ถา้ใช้บทอ่านทีเป็นภาษาองักฤษจุดมุ่งหมายทางวิชาชีพ ซึงเป็นเนือหาทีเกียวขอ้งกบั
ผูเ้รียนโดยตรงมากกวา่การใชเ้นือภาษาองักฤษทวัไปมาสอน 

       งานวจัิยต่างประเทศ 

       Hyon (2001) ไดศึ้กษาเรืองผลกระทบของความจาํระยะยาวของประเภทการสือ
ความแบบต่าง ๆ ในชันเรียนการอ่านภาษาองักฤษเพือวิชาการทีมีต่อการอ่านภาษาที  ซึงกลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาในระดบัสูงของมหาวทิยาลยัแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ซึงไม่ใช่เจา้ของภาษา 
มีจาํนวน  คน เป็นนกัศึกษาในสาขาวิศวกร พยาบาล โบราณคดี และเศรษฐศาสตร์ การวิจยัใช้
วิธีการสัมภาษณ์ภายหลงัจบการเรียนในเวลา  ปี โดยกลุ่มตวัอย่างตอ้งอ่านประเภทการสือความ
แบบต่าง ๆ เช่น ข่าว ตาํราเรียน หัวขอ้งานวิจยั ซึงเกียวโยงกบัการอ่านและความเขา้ใจของผูเ้รียน 
แลว้ศึกษาวา่ความจาํจากชนัเรียนนนัมีผลต่อการอ่านภาษาที  หรือไม่ และใชค้วามจาํนีมากแค่ไหน 
การสัมภาษณ์แบ่งเป็น  ส่วน  ส่วนแรกให้ความสนใจในเรืองการอ่านภาษาที  ของนกัศึกษาทงั
ภายในและภายนอกชนัเรียน โดยสอบถามถึงหัวขอ้งานวิจยัต่าง ๆ ทีผูเ้รียนอ่าน และอ่านจากสือ
ประเภทใด ความยากง่ายในการอ่าน และวิธีการอ่าน ส่วนที  ให้ความสําคญักบัเรืองความจาํการ
สือความประเภทต่าง ๆ เช่น นิยาย ผูเ้รียนตอ้งนาํเสนอบทอ่านจาํนวน  บท และแสดงถึงกลวิธีการ
อ่านให้ดู ส่วนสุดทา้ยเป็นเรืองของการสัมภาษณ์เพือสอบถามวิธีการถ่ายโอนความทรงจาํจากชนั
เรียนโดยตรง ซึงมีผลต่อการอ่านภาษาที  หรือไม่ ถา้มีผูเ้รียนนาํความทรงจาํนนัมาใชอ้ยา่งไรและ
ทกัษะการอ่านในส่วนใดบา้งทีตอ้งปรับปรุง ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างสามารถจดจาํรูปแบบ
ของการสือความแบบต่าง ๆ ได ้เช่นรูปแบบทรง ปิรามิด ในการเขียนข่าวและคาํศพัทเ์ฉพาะทางบาง
คาํ รวมทงักลยทุธ์ในการอ่านแบบต่าง ๆ ในส่วนของการนาํไปใชใ้นการอ่านนอกชนัเรียนนนั กลุ่ม
ตวัอย่างบางคนยอมรับว่ามีผลต่อการอ่านนอกชันเรียน และผูเ้รียนส่วนใหญ่มีทศันคติทีดีต่อการ
อ่าน ในขณะทีบางคนกล่าววา่กลวิธีการอ่านบางอยา่งไดเ้รียนรู้มาก่อนในชนัเรียนแลว้ และวิธีการ
อ่านจะใชว้ิธีการทีแตกต่างกนัไปขึนอยูก่บัเนือเรืองทีอ่าน แต่อยา่งไรก็ตามผลของความทรงจาํจาก
ชนัเรียนปรากฏให้เห็นในการตอบขอ้สอบปลายภาค ซึงผูเ้รียนใช้รูปประโยคตามทีเรียนจากชัน
เรียนในการตอบขอ้สอบ 

 Gonzalex และ Carolina (2004) ไดศึ้กษาเรืองการใชว้รรณกรรมดา้นวิทยาศาสตร์เป็น
บทอ่านสาํหรับชนัเรียนภาษาองักฤษเพือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  
คน เป็นนกัศึกษาปี  ของมหาวิทยาลยัซิมอน โบลิวาร์ (Simon Bolivar) เวเนซุเอลา ผูว้ิจยัไดเ้ลือก
บทอ่านจากหนงัสือ “The Short Prose Reader” ซึงเป็นวรรณกรรมทวัไปทีมีรูปแบบภาษาและ
คาํศพัท์ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคนิคทีคลา้ยคลึงกบัเนือหาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคนิคทีนกัเรียน
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เคยอ่านในชนัเรียน เช่น การเปรียบเทียบ คาํจาํกดัความ คาํอธิบาย และมีหวัขอ้เรืองทีหลากหลาย
โดยพิจารณาเลือกตามความสนใจตามวยัของผูเ้รียน เครืองมือทีใช้ในการเก็บขอ้มูลครังนีเป็น
แบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่างตอบคาํถามทีกาํหนด เครืองมือส่วนทีหนึงแบ่งเป็นสองส่วนคือ 
คาํถามส่วนแรกให้ผูเ้รียนเปรียบเทียบเนือหาทีอ่านระหว่างภาษาองักฤษทวัไปกบัภาษาองักฤษ
วทิยาศาสตร์ในเรืองของรูปแบบทางภาษา เช่นการเปรียบเทียบ คาํอธิบาย และคาํถาม ส่วนที  เป็น
คําถามปลายเปิดให้ผู ้เ รียนเปรียบเทียบความยากง่ายของรูปแบบภาษาอังกฤษทัวไปและ
ภาษาองักฤษวิทยาศาสตร์  เครืองมือส่วนทีสองเป็นคาํถามปลายเปิดเกียวกบัเรืองทศันคติต่อการ
อ่านเนือเรือง ในการทดลองนี กลุ่มตวัอย่างตอ้งอ่านวรรณกรรมทีกาํหนดนีเป็นเวลา  สัปดาห์ 
โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบ  ขนัตอน คือกิจกรรมก่อนอ่าน ขณะอ่าน และหลงัการอ่าน ผลการ
ทดลองปรากฏวา่นกัเรียนสามารถบอกรูปแบบของภาษาแบบต่าง ๆ ได ้จากการตอบคาํถามในส่วน
แรก ในเรืองของความยากง่ายพบวา่ % บอกวา่เนือหาทีอ่านไม่ยาก โดยกล่าววา่ทีไม่ยากเพราะมี
ความคุน้เคยกบัคาํศพัทแ์ละโครงสร้างของภาษาและกล่าววา่ส่วนทีสําคญัในการแสดงความเขา้ใจ
ในการอ่านคือกิจกรรมหลงัการอ่าน นอกจากนี % ยงัมีทศันคติทีดีต่อการอ่าน 

    Kavalaiauskiene (2005) ทาํการวิจยัเพือศึกษาปัญหาในการอ่านภาษาองักฤษเฉพาะกิจ
ของผู ้เรียน   และความสัมพันธ์ระหว่างการอ่านและการเขียน   โดยการสัมภาษณ์   การใช้
แบบสอบถาม  และการทดสอบผูเ้รียนทีเรียนภาษาองักฤษเฉพาะกิจ  ซึงมีความสามารถและอายุที
แตกต่างกนั  จาํนวน 250 คน ผลการวิจยัพบวา่ ผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่านอยูใ่นขนัตาํ  โดย
ผูเ้รียนใชว้ิธีการแปลทงัในการอ่านและการเขียน  อีกทงัไม่พบสถิติทีแสดงความสัมพนัธ์กนัอย่าง
แน่ชัดระหว่างทกัษะการอ่านและการเขียน  งานวิจยันีได้ให้แนวทางสําหรับการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษเฉพาะกิจวา่ ผูเ้รียนสามารถถ่านโอนทกัษะทางภาษาไดเ้มือผูเ้รียนมีความรู้ทางภาษาดี
พอถึงระดบัหนึงเท่านนั  ดงันันความรู้พืนฐานทางด้านไวยกรณ์และคาํศพัท์เป็นสิงทีจาํเป็นและ
สาํคญัทีไม่ควรละเลย  อีกทงัผูส้อนควรสอนกลวธีในการอ่านและเขียนทีถูกตอ้งใหแ้ก่ผูเ้รียนดว้ย 

 Kanaoka (2005) ได้ศึกษาผลกระทบของการสอนเชิงสร้างสรรค์บนพืนฐานของ
โครงการ (CPBI) ทีมีต่อทศันคติและทกัษะทางภาษาองักฤษของนักเรียนในสาขาภาษาองักฤษ
เฉพาะกิจ สําหรับนักเรียนในวิทยาลัยเทคนิคญีปุ่น  โดยตัวแปรทีศึกษามี 3 ตัวแปร คือ 1) 

ความสามารถในการเรียนภาษาองักฤษเฉพาะกิจ  2) กลยทุธในการเรียนภาษาองักฤษทีเปลียนแปลง
ไป  3) ทศันคติของนกัเรียนทีเปลียนแปลงไป ประชากรทีใช้ในการศึกษาจาํนวน 206 คน อายุ
ระหว่าง 15-16 แบ่งออกเป็นกลุ่มทดลองทีใช้การสอนเชิงสร้างสรรค์บนพืนฐานของโครงการ 
(CPBI) และกลุ่มควบคุมทีใช้การสอนภาษาองักฤษเฉพาะกิจแบบดงัเดิม  เวลาในการทดลอง 3 

เดือน  20 คาบ มีการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  ทงัดา้นการฟัง อ่าน และพูด  นอกจากนีแลว้
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ยงัมีการสัมภาษณ์หลงัการสอน  ผลการวิจยัพบวา่ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัระหวา่งทกัษะ
ทางภาษา  กลยทุธ์ในการเรียน  และทศันคติของนกัเรียนทงั 2 กลุ่ม  อยา่งไรก็ดีทศันคติของนกัเรียน
ในกลุ่มทดลองก่อนและหลงัการสอนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั  และผลจากการสัมภาษณ์พบว่า
โครงการทีสร้างสรรค ์ เช่นการพฒันาผลิตภณัฑ์สําหรับสถานประกอบการหลงัจบการศึกษา  ช่วย
สร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาองักฤษเฉพาะกิจในชนัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี 

Chen (2005) ทาํการวิจัยเพือพฒันาหลักสูตรเน้นภาระงานแบบเรียนรู้ร่วมกัน 
(Collaborative task-based syllabus) สําหรับชนัเรียนภาษาองักฤษธุรกิจขนาดใหญ่ ผลการวิจยัสรุป
ไดว้่า หลกัสูตรทีพฒันาขึนมีลกัษณะเด่นคือการให้ผูเ้รียนตงับริษทัจาํลองและทาํงานร่วมกนั โดย
กิจกรรม 4 ขนัตอนดงันีคือ 1) การตงับริษทั 2) การรับสมคัรงาน 3) การเจรจา ซือขาย และ
แลกเปลียนทางธุรกิจ และ 4) การให้ผลสะทอ้นกลบัและการประเมิรผลกิจกรรม กิจกรรมการ
เรียนรู้ใช้เทคนิคการมีปฏิสัมพนัธ์ทีหลากหลาย เช่น บทบาทสมมติ การระดมความคิด  และการ
ตดัสินใจเป็นกลุ่ม  สรุปผลการวิจยัไดว้่า  การจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษธุรกิจควรเน้นให้
ผูเ้รียนมีความสามารถในการสือสารสูงขึนและมีความเชีอมนัในความสามารถในการสือสารของ
ตนเอง การจดัรูปแบบกิจกรรมควรมีการเตรียมการ วางแผน  และออกแบบอยา่งดี  จดัสถานการณ์
ใหใ้กลเ้คียงกบัการสือสารจริงในธุรกิจ เช่นสถานการณ์จาํลอง  บทบาทสมมติ และการแลกเปลียน
ความคิดเห็น และควรบูรณาการทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เขา้ดว้ยกนั เพือให้กิจกรรมนนัมี
ความสมจริงมากทีสุด 

Adamson (2006) ทาํการวิจยัเพือพฒันากิจกรรมการอ่านและพูดภาษาองักฤษธุรกิจ 
โดยใช้ตารางสรุปความคิดเห็นของผูเ้ขียน  คาํศพัท์และสํานวนทีเกียวขอ้ง และความคิดเห็นของ
ผูอ่้านทีไดจ้ากเรืองทีอ่านในประเด็นทีเห็นดว้ยหรือคดัคา้นกบักระแสโลกาภิวฒัน์  โดยมีกิจกรรม
แลกเปลียนความคิดเห็นหลงัการอ่าน ผลการวิจยัพบวา่กิจกรรมนีนอกจากจะฝึกทกัษะการอ่านแลว้
ยงัช่วยฝึกทกัษะในการฟัง พูด และเขียน และฝึกการคิดวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดี  งานวิจยันีไดใ้ห้
แนวทางในการสร้างสือการเรียนการสอนภาษาองักฤษธุรกิจวา่ ควรใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการทาํ
กิจกรรมอย่างกระตือรือร้นโดยพฒันาผูเ้รียนทงั 4 ทกัษะ ควรจิดกิจกรรมทีทา้ทายความสามารถ 
และเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้ช้ภาษาในการสือสารอย่างเต็มที และควรฝึกใช้กลวิธีทีหลากหลาย
และเหมาะสมกบัจุดประสงคใ์นการอ่านเรืองแต่ละเรือง   

Jiajing (2007) ทาํการวจิยัเพือออกแบบรายวิชาภาษาองักฤษเฉพาะกิจสําหรับนกัศึกษา
ชนัปีที 4 สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ สถาบนัเทคโนโลยีกุยลิน ประเทศจีน ผลการวิจยัสรุปไดว้่า 
การออกแบบรายวิชาภาษาองักฤษเฉพาะกิจควรเริมจากการวิเคราะห์ความตอ้งการของผูเ้รียน 
วิเคราะห์ภาษาทีใช้ในการทาํงาน  เป้าหมายและจุดประสงค์รายวิชา โดยการพิจารณาหน้าทีภาษา 
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ไวยกรณ์ ความเขา้ใจในคาํศพัท ์และความสามารถในการสือสารของผูเ้รียน อีกทงัการวดัและการ
ประเมินผลควรรวมอยู่ในกระบวนการออกแบบรายวิชาดว้ย เพือให้แน่ใจว่าการเรียนการสอนจะ
บรรลุเป้าหมายและจุดประสงคร์ายวชิา  

จากงานวิจยัขา้งตน้พอสรุปไดว้า่ ในการสอนอ่านภาษาองักฤษจุดมุ่งหมายทางวิชาชีพ
หรือภาษาองักฤษเพือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนัน การใช้บทอ่านทีมีเนือหาเกียวข้องกับตวั
ผูเ้รียนเองหรือเนือหาภาษาองักฤษทีเกียวขอ้งกบัสาขาทีเรียนโดยตรง  จะสามารถช่วยกระตุน้การ
เรียนรู้ของผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น บทความหรือนวนิยายในเชิงวิทยาศาสตร์ นอกจากนี
ลกัษณะของบทอ่านประเภทต่าง ๆ จะมีผลต่อความทรงจาํของผูเ้รียนดว้ย และจากงานวิจยัขา้งตน้ 
ยงัพบว่ากิจกรรมการสอนในขนัตอนต่าง ๆ เช่น ก่อนอ่าน ระหวา่งอ่าน หรือหลงัอ่านมีผลในการ
พฒันาการอ่านของผูเ้รียนดว้ย 
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บทที 3 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 

การวิจยัเรือง “การพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพ  สําหรับ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชนัปีที 1 สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  วิทยาเขตวงัไกลกงัวล” เป็นการ
วิจยัเชิงทดลอง (Experimental Design) โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของ
แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพสาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชนัปีที 1 สาขา
วชิาเอกเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้า   คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ วทิยาเขตวงัไกลกงัวล ให้ไดต้ามเกณฑ์ 75/75  2) เปรียบเทียบความสามารถใน
การอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพ สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชนัปีที 1สาขาวิชาเอกเทคโนโลยี
วศิวกรรมไฟฟ้า  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

วทิยาเขตวงัไกลกงัวล ก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพ และ 
3) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ชันปีที 1 สาขาวิชาเอกเทคโนโลยี
วศิวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

วทิยาเขตวงัไกลกงัวล ทีมีต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพทีผูว้จิยัสร้างขึน 

โดยผูว้จิยัไดมี้วธีิดาํเนินการวจิยัตามรายละเอียด  ดงัต่อไปนี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2. ตวัแปรทีศึกษา 
3. ระยะเวลาในการดาํเนินการวจิยั 

4. รูปแบบการวจิยั 

5. เครีองมือทีใชใ้นการวจิยั 

6. การสร้างและพฒันาเครืองมือ 

7. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

8. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรทีใช้ในการวิจยัครังนี คือ นักศึกษาระดบัปริญญาตรี ชนัปีที 1 คณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ วทิยาเขตวงัไกลกงัวล  

ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2554  ทีเรียนรายวิชาภาษาองักฤษเพืออาชีพ (ENL1002) จาํนวน 2 

หอ้งเรียน มีจาํนวนนกัศึกษาทงัสิน 60 คน  

  กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชนัปีที 1 สาขาวิชาเอกเทคโนโลยี
วศิวกรรมไฟฟ้า  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

วิทยาเขตวงัไกลกงัวล   ทีเรียนรายวิชาภาษาองักฤษเพืออาชีพ (ENL1002) ในภาคเรียนที 2 ปี
การศึกษา 2554  จาํนวน 1 ห้องเรียน มีจาํนวนนกัศึกษาทงัสิน 30 คน ซึงไดม้าโดยการสุ่มแบบง่าย 

(Simple Random Sampling) โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

 

ตัวแปรทศึีกษา 
ตวัแปรทีศึกษาไดแ้ก่ 

1. ตวัแปรตน้ คือ การเรียนโดยใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพ 

 2. ตวัแปรตาม คือ  

       2.1 ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพ 

       2.2 ความคิดเห็นของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  ชนัปีที 1 ทีมีต่อแบบฝึกเสริมทกัษะ
การอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพ  

 

ระยะเวลาทใีช้ในการดําเนินวจัิย 

 การวิจยัในครังนีใชเ้วลาในการทดลอง ในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2554 ใชเ้วลา 2 

คาบต่อสัปดาห์ คาบละ 60 นาที  เป็นเวลา 8 สัปดาห์ รวมทงัสิน 16 คาบ ทงันีรวมเวลาทีใชใ้นการ
ทดสอบก่อนเรียน หลงัเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาทีมีต่อการใช้แบบฝึก
เสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพ ทีผูว้จิยัสร้างขึน 
 

รูปแบบการวจัิย 
การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบหนึงกลุ่มสอบ

ก่อน สอบหลงั (One Group Pretest- Posttest Design) (บาํรุง โตรัตน์, 2534: 29-31) ซึงทาํการ
ทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งเพียงกลุ่มเดียวโดยมีรูปแบบดงัตารางต่อไปนี 
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ตารางที 5 รูปแบบการวจิยัแบบ One Group Pretest- Posttest Design 
การทดสอบก่อนเรียน ทดลอง การทดสอบหลงัเรียน 

T1 X T2   

 

T1    แทน   การทดสอบก่อนการใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพ 
X     แทน   การใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพ 

T2     แทน   การทดสอบหลงัการใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพ 

 

เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 

การวจิยัครังนีใชเ้ครืองมือวจิยัดงันี 

1. แบบสอบถามความตอ้งการดา้นหวัเรือง (Topic) เพือสอบถาม  ผูเ้รียนสาขาวิชาเอก
เทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้า  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  อาจารยผ์ูส้อนรายวิชาภาษาองักฤษ
เพืออาชีพ  อาจารย์ประจําสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลย ี และผูป้ฏิบติังานทางดา้นวศิวกรรมและเทคโนโลย ีทีเกียวขอ้งกบัระบบไฟฟ้ากาํลงั 

2. แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านเพืออาชีพ  สําหรับนกัศึกษาสาขาวิชาเอกเทคโนโลยี
วศิวกรรมไฟฟ้า  ระดบัปริญญาตรี ชนัปีที 1 จาํนวน 8 บท  

3. แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพ จาํนวน 1 ฉบบั 

เป็นแบบตวัเลือก มี 4 ตวัเลือก จาํนวน 40 ขอ้ เพือใชว้ดัความสามารถในการอ่านของนกัศึกษาก่อน
และหลงัใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการอ่านเพืออาชีพ 

4. แบบสอบถามความคิดเห็นของของนกัศึกษาทีมีต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพืออาชีพ รูปแบบของแบบสอบถามความคิดเห็น โดยแบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ดา้น
เนือหา ดา้นรูปแบบการจดักิจกรรม และดา้นประโยชน์ จาํนวน 15 ขอ้เป็นแบบสอบถามความ
คิดเห็นมาตรประมาณค่า 5 ระดบั ไดแ้ก่ เห็นดว้ยมากทีสุด เห็นดว้ยมาก  เห็นดว้ยปานกลาง  เห็น
ดว้ยนอ้ย  เห็นดว้ยนอ้ยทีสุด   
 

การสร้างและพฒันาเครืองมือ 

ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสร้างและพฒันาเครืองมือ ดงัมีรายละเอียดดงันี 

1. แบบสอบถามความต้องการด้านหัวเรือง 

    เพือสร้างแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพผูว้ิจยัดาํเนินการตาม
ขนัตอนดงันี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



106 
 

1. ศึกษาแนวทางการสร้างแบบสอบถามความตอ้งการหวัเรืองและกลวิธีการอ่านจาก 
Teaching Reading (Richard: 2001) และวสิาข ์ จติัวตัร์ (2543: 133, 145-149, 231) 

   2. ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรายวิชาภาษาองักฤษเพืออาชีพ (ENL 1002) ตาม
หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (ปริญญาตรี) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
หลกัสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2550 (กระทรวงศึกษาธิการ 2551) ซึงมีจุดประสงค์รายวิชาและ
คาํอธิบายรายวชิา ซึงกาํหนดไวด้งันี 

        2.1 จุดประสงคร์ายวชิากาํหนดไว ้4 ขอ้ ดงันี 

             2.1.1 รู้ศพัท ์สาํนวน และโครงสร้างภาษาทีใชใ้นงานอาชีพ 

             2.1.2 เขา้ใจภาษาองักฤษทีใชใ้นแต่ละอาชีพ 

             2.1.3 ใชภ้าษาองักฤษเพืออาชีพไดอ้ยา่งมีประสิทธาภาพ 

             2.1.4 ตระหนกัถึงความสาํคญัในการใชภ้าษาองักฤษในการประกอบอาชีพ 

       2.2 วิเคราะห์คาํอธิบายรายวิชากาํหนดไวด้งันี “ศึกษาศพัท์ โครงสร้าง  ไวยกรณ์ 
และสาํนวนภาษาองักฤษ  และพฒันาทกัษะการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน ภาษาองักฤษทีใช้
ในการประกอบอาชีพ” เพือนาํมาเขียนตารางกาํหนดเนือหาของแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพือ
อาชีพ 

3. ศึกษาแบบเรียนภาษาองักฤษสําหรับช่างเทคนิค จากหนังสือเรียนภาษาองักฤษ
เทคนิค 3 – 4 ของ มทันา บาํรุงผล (2532) เนืองจากเป็นหนงัสือเรียนทีมีเนือหาสอดคลอ้งกบั
คาํอธิบายราย วิชาและจุดประสงคข์องรายวิชาภาษาองักฤษเพืออาชีพ (ENL 1002) ตามหลกัสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (ปริญญาตรี) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ หลกัสูตร
ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2550 

4. ประมวลสาระจากการวิเคราะห์จุดประสงคร์ายวิชาและคาํอธิบายรายวิชาในขอ้ที 2 
รวมทงัจากการวิเคราะห์แบบเรียนในขอ้ 3 ไดห้วัขอ้หลกัสําหรับการกาํหนดเนือหาบทอ่านจาํนวน 
15 บท คือ 1) การทาํความเขา้ใจ การปฏิบติัตามและการบอกวิธี ปฎิบติังาน 2) อธิบายกระบวนการ
หรือกรรมวิธี 3) การอธิบายการทาํงานของเครืองมือและเครืองจกัร 4) การเปรีบเทียบคุณลกัษณะ
และขนาดของสิงของ 5) การบอกคุณลกัษณะและขนาดของสิงของทีวดั 6) การบรรยายปัญหาและ
ลกัษณะงาน 7) การอธิบายเครืองมือและคุณลกัษณะของเครืองมือ 8) ความปลอดภยัในโรงงาน 9) 

การเตือน การให้คาํแนะนาํ และบอกกฎความปลอดภยั 10) การอธิบายปัญหาการทาํงานของ
เครืองใชแ้ละเครืองจกัรกล 11) การเขียนรายงาน 12) การบรรยายคุณสมบติัของวสัดุ 13) การกรอก
ใบสมคัรงานและเขียนประวติัส่วนตวั 14) การเขียนจดหมายสมคัรงาน 15) การเขียนบนัทึกต่าง ๆ 
เช่น การเขียนบนัทึกจากคู่มือหรือวธีิการปฏิบติั 
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5. จดัทาํแบบสอบถามความตอ้งการดา้นหวัเรือง (Topic) (ภาคผนวก ก) สําหรับแบบ
ฝึกเพือให้ไดห้ัวเรืองตามความตอ้งการของผูเ้รียนสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า  และมี
ขอบเขตเนือหาตรงตามจุดประสงค์  โดยสํารวจความตอ้งการดงักล่าวจากนกัศึกษาสาขาวิชาเอก
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จาํนวน 33 คน  อาจารยผ์ูส้อน
ภาษาองักฤษเพืออาชีพและอาจารยป์ระจาํสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า จาํนวน 6 คน 
และผูป้ฏิบติังานทางดา้นวิศวกรรมและเทคโนโลยี ทีเกียวขอ้งกบัระบบไฟฟ้ากาํลงั จาํนวน 22 คน 
นําข้อมูลมาหาวิเคราะห์ว่าหัวเรืองใดเหมาะสมในการนํามาเป็นแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพืออาชีพ  ผลการวเิคราะห์ความตอ้งการหวัเรืองแสดงดงัตารางต่อไปนี ดงัตารางที 6 

 

ตารางที 6 ผลการวเิคราะห์แบบสอบถามความตอ้งการหวัเรืองของแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่าน   
              ภาษาองักฤษเพืออาชีพ 

 

 

หวัขอ้ 
ความ
ตอ้งการ
เฉลีย 

)(x  

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดบัความ
ตอ้งการ 

ลํ า ดั บ
ค ว า ม
ตอ้งการ 

1.Understanding, following and giving instructions 

   (การทําความเข้าใจ การปฏิบัติตามและการบอกวิธี 
ปฎิบติังาน) 
2. Describing process 

   (อธิบายกระบวนการหรือกรรมวธีิ) 
3. Describing functions of tools and machines 

    (การอธิบายการทาํงานของเครืองมือและเครืองจกัร) 
4. Comparing quantities, dimensions of things 

    (การเปรีบเทียบคุณลกัษณะและขนาดของสิงของ) 
5. Expressing dimensions and quantities 

   (การบอกคุณลกัษณะและขนาดของสิงของทีวดั) 
6. Describing problem and job description 

    (การบรรยายปัญหาและลกัษณะงาน) 
7. Describing tools and descriptions 

   (การอธิบายเครืองมือและคุณลกัษณะของเครืองมือ) 
 

4.20 

 

 

3.98 

 

4.56 

 

3.54 

 

4.22 

 

3.57 

 

4.20 

 

0.64 

 

 

0.53 

 

0.38 

 

0.71 

 

0.71 

 

0.59 

 

0.44 

 

มาก 

 

 

มาก 

 

มากทีสุด 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

4 

 

 

8 

 

1 

 

13 

 

3 

 

12 

 

4 
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ตารางที 6 ผลการวเิคราะห์แบบสอบถามความตอ้งการหวัเรืองของแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่าน 

              ภาษาองักฤษเพืออาชีพ  

 

หวัขอ้ 
ความ
ตอ้งการ
เฉลีย 

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดบัความ
ตอ้งการ 

ลํ า ดั บ
ค ว า ม
ตอ้งการ 

)(x  

8. Expressing workshop safety   

   (ความปลอดภยัในโรงงาน) 
9. Giving warnings, advices, and safety rules 

   (การเตือน การใหค้าํแนะนาํ และบอกกฎความปลอดภยั) 
10. Describing problems of appliances and 

machines 

    (การอธิบายปัญหาการทํางานของ เค รืองใช้และ
เครืองจกัรกล) 
11. Writing reports 

    (การเขียนรายงาน) 
12. Describing properties of materials 

    (การบรรยายคุณสมบติัของวสัดุ) 
13. Filling application forms and writing resumes 

   (การกรอกใบสมคัรงานและเขียนประวติัส่วนตวั) 
14. Writing application letters 

   (การเขียนจดหมายสมคัรงาน) 
15. Writing notes for manuals and instructions 

   (การเขียนบันทึกต่าง ๆ เช่น การเขียนบันทึกจาก คู่มือ
หรือวธีิการปฏิบติั) 
 

4.13 

 

4.07 

 

4.17 

 

 

 

3.27 

 

4.07 

 

3.95 

 

3.76 

 

3.62 

 

0.61 

 

0.57 

 

0.46 

 

 

 

0.14 

 

0.55 

 

1.10 

 

0.64 

 

0.63 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

 

 

ปานกลาง 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

6 

 

2 

 

5 

 

 

 

14 

 

7 

 

9 

 

10 

 

11 

     หมายเหตุ 

1.00 ถึง 1.49 หมายถึง ระดบัความตอ้งการเฉลียอยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 

1.50 ถึง 2.49 หมายถึง ระดบัความตอ้งการเฉลียอยูใ่นระดบันอ้ย 

2.50 ถึง 3.49 หมายถึง ระดบัความเฉลียอยูใ่นระดบัปานกลาง 

3.50 ถึง 4.49 หมายถึง ระดบัความตอ้งการเฉลียอยูใ่นระดบัมาก 
4.50 ถึง 5.00 หมายถึง ระดบัความตอ้งการเฉลียอยูใ่นระดบัมากทีสุด 
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     จากผลการวเิคราะห์ความตอ้งการดา้นหวัเรืองของแบบฝึก ในรายวิชาภาษาองักฤษเพือ
อาชีพ จากหวัเรืองทงัหมด 15 บท พบวา่ มีระดบัความตอ้งการหวัเรืองของแบบฝึกอยูใ่นเกณฑ์มาก
ทีสุด มาก และปานกลาง ไม่พบระดับความต้องการในเกณฑ์น้อย หรือน้อยทีสุดเลย  ผลการ
วเิคราะห์ แสดงดงัต่อไปนี 

 1. หวัเรืองของแบบฝึกทีอยูใ่นระดบัความตอ้งการมากทีสุด คือ Describing functions 

of tools and machines 

  2. หวัเรืองของแบบฝึกทีอยูใ่นระดบัความตอ้งการมาก เรียงตามลาํดบั ดงันี 

       1) Giving warnings, advices, and safety rules 

       2) Expressing dimensions and quantities 

       3) Describing tools and descriptions 

       4) Understanding, following and giving instructions 

       5) Describing problems of appliances and machines  

             6) Expressing workshop safety 

       7) Describing properties of materials 

       8) Describing process 

       9) Filling application forms and writing resumes 

       10) Writing application letters 

       11) Writing notes for manuals and instructions 

                          12) Describing problems and job descriptions 

                          13) Comparing quantities, dimensions of things 

                   3. หวัเรืองของแบบฝึกทีอยูใ่นระดบัความตอ้งการปานกลาง คือ Writing reports 

                   4. คดัเลือกหวัเรืองแบบฝึกทีมีระดบัความตอ้งการอยูใ่นเกณฑ์มากถึงมากทีสุด (ระดบั
ความตอ้งการเฉลีย 3.50-5.00) จาํนวน 8 หวัขอ้ ดงัต่อไปนี 

     Unit 1: Expressing dimensions and quantities 

     Unit 2: Describing properties of materials  

     Unit 3: Giving warnings, advices, and safety rules 

     Unit 4: Expressing workshop safety 

     Unit 5: Describing tools and descriptions 

          Unit 6: Understanding, following and giving instructions 

     Unit 7: Describing functions of tools and machines 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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     Unit 8: Describing problems of appliances and machines 

 6. นาํหวัเรือง (Topics)  ทีไดจ้ากการวิเคราะห์แบบสอบถามความตอ้งการดา้นหวัเรือง  
การวเิคราะห์จุดประสงค ์ และคาํอธิบายรายวิชา  ภาษาองักฤษเพืออาชีพ  ENL 1002 ตามหลกัสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (ปริญญาตรี) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  วิทยา
เขตวงัไกลกงัวล  เพือนาํมากาํหนดเป็นโครงสร้างเนือหา  สาระและหวัขอ้เรือง  ของแบบฝึกเสริม
ทกัษะการอ่านภาษองักฤษเพืออาชีพ  แลว้ให้ผูเ้ชียวชาญตรวจสอบความยากง่ายของแบบฝึกเสริม
ทกัษะ  ใหเ้หมาะกบัระดบัชนัของนกัศึกษา ดงัตารางที 7 (ภาคผนวก ข) 
 

ตารางที 7 ตารางกาํหนดเนือหาของแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพ 

Objectives Topics Language content Activities 

To be able to 

get main idea and details  

from reading passage 

about size, shape, and 

describe sizes and shapes 

 

 

 

 

 

 

 

 

To be able to 

get main idea, identify 

properties of materials 

and  identify specific 

information form the 

reading passage 

 

1. Describing   

objects 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Describing 

properties of 

materials 

Function 

Expressing dimensions and 

quantities 

Structure  

-Wh questions 

Vocabulary 

shapes, sizes, colors... 

Reading strategies 

-Reading for main idea  

(Skimming) 

-Reading for Specific 

details (Scanning)   

 

Function 

Describing properties of 

materials 

Structure 

-Present simple tense 

(active voice) 

Pre reading 

-Matching items 

While reading 

-True/false 

-Completing items 

-Asking and 

answering questions 

-Drawing picture 

Post reading 

-Writing sentences to 

describe objects 

-Matching items 

 

Pre reading 

-Matching pictures 

with their expressions 

-Identifying the 

answers 
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ตารางที 7 ตารางกาํหนดเนือหาของแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพ  
Objectives Topics Language content Activities 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

To be able to 

get main idea and details 

from signs/notices, and 

expressing warnings, 

advices and safety rules 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Giving 

Warning 

 

 

-Can+V1+object+(adverb) 

-Can not +V1+object+ 

(adverb) 

-Verb Be (is/am/are)+ 

objective 

Vocabulary 

Properties 

Reading strategies 

-Reading for main idea 

(Skimming) 

-Reading for Specific 

details (Scanning) 

-Reading for inference 

 

 

 

Function 

-Giving warnings, advices 

and safety rules 

Structure  

-Modals 

Vocabulary 

Protective equipment 

Reading strategies 

-Reading for main idea 

(Skimming) 

-Reading for Specific 

details (Scanning) 

While reading  

-Completing the 

missing words in the 

sentences 

-True/ false 

Post reading  

-Writing sentences 

describing properties 

of materials using the 

words given 

-Completing the 

sentences 

-Answer the questions 

-Completing the 

diagrams 

 

Pre reading 

-Discussing about 

signs 

-Matching items 

While reading 

While reading 

-Information transfer 

-Complete items 

Post reading 

-Let the students think 

up new signs and  

write warning 
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ตารางที 7 ตารางกาํหนดเนือหาของแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพ 
Objectives Topics Language content Activities 

 

 

To be able to 

get main idea and details 

from reading passage 

about first-aid, and give 

instruction to others 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

To be able to 

get main idea and  details 

from reading passage 

about hand tools and tell 

the names and their  

functions 

 

 

 

4. Giving First 

Aid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Describing 

function of 

general hand 

tools 

 

-Reading for inference 

 

Function 

-Expressing workshop 

safety 

Structure 

-Sequence words 

Vocabulary 

Accidents 

Reading strategies 

-Reading for main idea 

(Skimming) 

-Reading for Specific 

details (Scanning) 

-Reading for inference 

 

Function 

-Describing  tools and 

description 

Structure  

-Wh question  

-Use …….to………. 

Vocabulary 

Hand tools  

Reading strategies 

-Reading for main idea 

(Skimming) 

 

sentences 

 

Pre reading 

-Brainstorming and 

discussing about 

accidents in workshop 

-Matching items 

While reading  

-Answering the 

questions 

-Semantic mapping 

Post reading 

-Completing the table 

-Giving instructions to 

class 

 

Pre reading 

-Matching items 

While reading 

-Information transfer 

 -Asking and 

answering questions 

Post reading 

-Asking and 

answering questions 
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ตารางที 7 ตารางกาํหนดเนือหาของแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพ 

Objectives Topics Language content Activities 

 

 

 

 

To be able to 

get main idea and details 

from reading passage and 

giving instructions of 

how to use tools, 

sequence instructions 

based on a reading 

passage 

 

 

 

 

 

6. Following and 

giving 

instructions 

 

 

-Reading for Specific 

details (Scanning) 

-Reading for inference 

 

Function 

Giving instructions of how 

to use tools 

Structure 

-Imperative form  

Positive instructions 

V1+complemefnts 

Negative instructions   

  Do not / Never  

+V1+complements 

-Sequence words 

Vocabulary 

Tools and electrical 

equipments 

Reading strategies 

-Reading for main idea 

(Skimming) 

-Reading for Specific 

details (Scanning) 

 

 

 

 

 

Pre reading 

-Matching verbs with 

actions 

While reading  

-Ordering  

-Reading a short 

passage and 

rearranging a set of 

instructions 

-Asking and  

answering questions 

Post reading  

-Matching the 

situations with the 

instructions 

-Writing a set of 

instructions based on 

the information given 
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ตารางที 7 ตารางกาํหนดเนือหาของแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพ 

Objectives Topics Language content Activities 

To be able to 

get main idea and details 

and  transfer specific 

information from a 

reading passage to a table 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To be able to 

get main idea and details 

and transfer specific 

information from a 

7. Describing 

functions of tools 

and machines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8. Describing 

problems of 

appliances and  

machines  

Function 

Describing functions of 

components 

Structure  

-Present simple tenses 

(active voice) 

-Question  

What do/does +noun + do? 

-Statement 

V1 

V1+ s/es 

They turn the crankshafts. 

-This is the tap.  It controls 

the water supply. 

Vocabulary 

electrical components 

Reading strategies 

-Reading for main idea 

-Reading for main idea 

(Skimming) 

-Reading for Specific 

details (Scanning) 

-Reading for inference 

 

Function 

Describing cause of 

problems and corrections 

Pre reading 

-Matching the picture 

-Completing the 

sentences 

-Matching words with 

the meaning 

While reading 

-Matching the items 

-True/ false 

Post reading 

-Writing sentences 

describing functions 

of components by 

transferring 

information from a 

table to sentences 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre reading 

-Matching the 

problem with the 

picture 
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ตารางที 7 ตารางกาํหนดเนือหาของแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพ 

Objectives Topics Language content Activities 

reading passage to a 

table, and express the 

problems and the way to 

solve the problems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structure  

-may be in….. 

 May be caused by…. 

-may be +V3 

-If……., the problem may 

be caused by……. 

Stating how to correct 

problem 

-You should + V1 

-V1+compl3ement 

e.g. Check the fuel system. 

Vocabulary 

Electrical problem/default 

Reading strategies 

-Reading for main idea 

(Skimming) 

-Reading for Specific 

details (Scanning) 

-Reading for inference 

 

While reading 

-Semantic mapping 

Post reading 

-Matching items 

-Writing sentences 

describing causes of 

problems and the way 

to solve the problems  

 

 7. คน้หาขอ้มูลตามตารางกาํหนดเนือหากิจกรรม โดยคน้ควา้เนือหาจากแหล่งขอ้มูล
ต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต   หนงัสือพิมพ ์วารสาร แผน่พบั คู่มือ เป็นตน้ นาํเนือหามาวิเคราะห์วา่ตรง
ตามจุดประสงค์หรือไม่  มีความเหมาะสมในการนาํมาจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพียงใด  เพือ
นาํมาพฒันาสือการสอนโดยศึกษาแนวทางการสร้างกิจกรรมการสอนอ่านตามวิธีการของ สุมิตรา  
องัวฒันกุล (2535)  และของ Davies et al. (1990) 
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2. แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพอือาชีพ 

                      หลงัจากไดก้รอบเนือหาแลว้ ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการสร้างและพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะ
การอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพ ดงันี 

1. ศึกษาขนัตอนในการวางแผนการออกแบบในการสอนของ Seels และ Glasgow 

(1990: 50) ศึกษาลักษณะแบบฝึกการอ่านจากแบบเรียนตาํรางานวิจยัต่าง ๆ รวมทงัเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนตามหลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ พุทธศกัราช 2550 โดยคาํนึงถึงความสอดคล้องกับระดับภาษา คาํศพัท ์ 
โครงสร้างทางไวยากรณ์  ตลอดจนสํานวนทีใช้ สําหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชนัปีที 1 เพือ
นาํมาเป็นแนวทางในการวางแผนสร้างแบบฝึกเสริมทกัษะอ่าน 

 2. สร้างแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเพืออาชีพสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาเอก
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จาํนวน  บท ดงันี 1) การบอก
คุณลกัษณะและขนาดของสิงของ (Expressing dimensions and quantities) 2) การบรรยายคุณสมบติั
ของวสัดุ (Describing properties of materials) 3) การเตือน การให้คาํแนะนาํ และบอกกฎความ
ปลอดภยั (Giving warnings, advices, and safety rules) 4) ความปลอดภยัในโรงงาน (Workshop 

safety) 5) เครืองมือและคุณลกัษณะของเครืองมือ (Tools and descriptions)  6) การปฏิบติัตามและ
การบอกวิธีปฏิบติังาน (Following and giving instructions) 7) การอธิบายการทาํงานของเครืองมือ
และเครืองจกัร (Describing functions of tools and machines)  8) การอธิบายปัญหาการทาํงานของ
เครืองใชแ้ละเครืองจกัรกล (Describing problems of appliances and machines)  ตามตารางกาํหนด
เนือหากิจกรรม โดยใช้ข้อมูลทีค้นควา้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต  หนังสือพิมพ ์ 
วารสาร  แผน่พบั คู่มือ เป็นตน้  โดยแบบฝึกแต่ละบทประกอบดว้ย 3 ขนัตอน ดงันี 

    2.  กิจกรรมก่อนการอ่าน ( Pre-reading activity) เป็นการกระตุน้ความรู้เดิมและให้
ขอ้มูลเพือช่วยในการอ่านดงันี 

          2. .  แจง้จุดประสงคใ์นการอ่านใหผู้เ้รียนทราบ 

          2.1.2 กิจกรรมเพือสร้างความสนใจและให้ความรู้เกียวกบัเรืองทีอ่านโดยใช้
กิจกรรม เช่น จบัคู่คาํศพัท์กับความหมาย ถามคาํถามเพือนําเข้าสู่เนือเรือง และกิจกรรมระดม
ความคิด (Brainstorming) เพือเป็นการกระตุน้ความรู้เดิมและเตรียมความรู้ในเรืองคาํศพัท ์เป็นตน้ 

    2.  กิจกรรมขณะอ่าน (While-reading activity) เป็นการสอนกลวิธีในการอ่านเพือให้
ผูเ้รียนสามารถฝึกอ่านขอ้มูลทางภาษาแลว้ทาํภาระงานตามทีกาํหนดได ้ประกอบดว้ย 

         2. .  บทอ่านพร้อมกิจกรรม 
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          2. .  บทอ่านทีกาํหนดให้ผูเ้รียนฝึกอ่านพร้อมกิจกรรม ซึงประกอบไปดว้ยการ
ฝึกอ่านตามกลวิธีการต่าง ๆ แลว้ทาํกิจกรรมถ่ายโอนขอ้มูลลงในตารางหรือแผนภูมิ (Information 

transfer) เขียนแผนผงัโยงความสัมพนัธ์ของเนือเรือง (Semantic mapping) ถาม – ตอบ (Asking and 

answering questions) เรียงประโยคตามลาํดบัเนือเรือง (Strip story) จบัคู่ (Matching) เติมประโยค
ใหส้มบูรณ์ (Completing item) เติมคาํลงในช่องวา่งระหวา่งขอ้มูล (Information gap)  
     2.  กิจกรรมหลงัอ่าน (Post- reading activity) เป็นภาระงานหรือกิจกรรมเพือ
ทบทวนความรู้และประเมินความสามารถของผูเ้รียนซึงสอดคลอ้งกบัจุดประสงคใ์นแต่ละบท 

3. คดัเลือกเนือหาและสืบคน้ขอ้มูลตามจุดประสงค ์และคาํอธิบายรายวิชาภาษาองักฤษ
เพืออาชีพ (ENL 2007) โดยพิจารณาคดัเลือกตามเกณฑ์การคดัเลือกเอกสารบทอ่านตามแนวการ
สอนแบบเนน้เนือหา   โดยใชรู้ปแบบเนน้แก่นสาระหรือหวัเรือง (Theme or Topic-based Language 

Instruction Model) ของ Brinton, Snow และ Wesche (1997) และวสิาข ์ จติัวตัร์ (2543:257) สรุปได้
ดงันี      

    3.1 เลือกเนือหาทีสอดคลอ้งกบัหวัเรืองและสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

    3.2 เนือหาตรงตามความสนใจและความตอ้งการของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชนัปี
ที 1 

    3.3 เนือหาเหมาะสมกบัวยัและประสบการณ์ของผูเ้รียน   และสามารถนาํเนือหาไป
ใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

    3.4 เนือหามีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รียน 

    3.5 เลือกเนือหาทีมีความหลากหลายและมาจากแหล่งเรียนรู้หลาย ๆ แห่ง โดยผูว้ิจยั
เลือกเนือหาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น ตาํราเรียนภาษาองักฤษเทคนิค สือวสัดุจริง สือสิงพิมพต่์าง ๆ 
หนงัสือพิมพ ์วารสาร แผน่พบั คู่มือ ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต เป็นตน้ 
 4. ตรวจสอบความเทียงตรงของเนือหาบทเรียน โดยนาํตารางกาํหนดเนือหากิจกรรมที
จะสอน ไปให้ผูเ้ชียวชาญด้านการสอนภาษาองักฤษเพืออาชีพ จาํนวน  ท่าน เป็นผูต้รวจสอบ
พิจารณาความเหมาะสมในดา้นต่าง ๆ ของบทอ่านเพือตรวจสอบคุณภาพดา้นความเทียงตรงเชิง
เนือหา จากนนันาํขอ้มูลจากการสอบถามผูเ้ชียวชาญมาคาํนวณค่าดชันีของความสอดคลอ้ง (IOC) 

(มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2535: 456) ของโครงสร้างทางเนือหาของแบบฝึกเสริมทกัษะ
การอ่าน ดงันี 
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 ใหค้่าระดบัความคิดเห็นเป็น -1, 0, 1 มีความหมายดงันี 

      -1 หมายถึง ไม่คิดว่าเป็นเนือหาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพใน
ระดบัปริญญาตรีปี 1 

       0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่เป็นเนือหาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพใน
ระดบัปริญญาตรีปี 1 

       1 หมายถึง  แน่ใจว่าเป็นเนือหาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพใน
ระดบัปริญญาตรีปี 1 

  IOC = 
N

R
 

             
 เมือ IOC แทน  ดชันีความสอดคลอ้ง 

       R  แทน  คะแนนความเห็นของผูเ้ชียวชาญ 

       N แทน  จาํนวนผูเ้ชียวชาญ 

  

  4. ซึงจากการตรวจสอบความตรงด้านขอบเขตเนือหา นาํขอ้มูลจากการสอบถาม
ผูเ้ชียวชาญมาคาํนวณค่าดชันีของความสอดคลอ้ง (IOC) ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งสอดคลอ้ง 1.00 

ดงัภาคผนวก ค 

3. การทดลองใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพืออาชีพเพือหา
ประสิทธิภาพ 

          ผูว้ิจยัไดท้ดลองใช้แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพทีสร้างขึน
จาํนวน 8 บท เพือหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ทีกาํหนดคือ 75/75  กล่าวคือ  แรก หมายถึง ร้อยละ
ของคะแนนจากการทาํแบบแบบทดสอบวดัความสามารถการอ่านไดถู้กตอ้งโดยเฉลีย ส่วน  หลงั 
หมายถึง ร้อยละของคะแนนจาการทาํแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพือ
อาชีพหลงัการใชสื้อการสอนอ่านเสริมไดถู้กตอ้ง  (ชยัยงค ์พรหมวงศ,์ : 135) โดยดาํเนินการ
ตามขนัตอนดงัต่อไปนี 

      3.  ขนัทดลองรายบุคคล (One-to-one testing)  โดยทาํการทดลองกบันักศึกษา
จาํนวน 3 คน ทีเรียนวิชาภาษาองักฤษเพืออาชีพ (ENL 1002) ปีการศึกษา 2554 ในระดบัปริญญาตรี 
ชันปีที ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  วิทยาเขตวงัไกลกังวล ทีไม่ใช่
นกัศึกษากลุ่มตวัอย่างและมีผลการเรียนในระดบัเก่ง กลาง และอ่อน โดยดูจากผลการเรียนในภาค
เรียนทีผา่นมา  ให้นกัศึกษาทาํการทดสอบก่อนการเรียนเพือดูความสามารถในการอ่านก่อนเรียน 
จากนันทําแบบฝึกการอ่านและทดสอบตามจุดประสงค์ทัง  บท แล้วนําผลการทดสอบวดั
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ความสามารถก่อนเรียนมาคาํนวณหาประสิทธิภาพของแบบฝึกตามเกณฑ์ 75/75  ไปปรับปรุงแกไ้ข
เพือทดลองขนัต่อไป  โดยใชสู้ตรการหาค่าประสิทธิภาพ E1/E2  ซึงผลปรากฏวา่ไดค้่าประสิทธิภาพ
ของแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่าน  ดงัตารางที 8  

 

ตารางที 8   ผลคะแนนจากการทาํแบบทดสอบรายบทของแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ  
                 เพืออาชีพ  จาํนวน 8 บท และทดสอบความสามารถในการอ่านหลงัการใชแ้บบฝึกเสริม 

                 ทกัษะในขนัทดลองรายบุคคล 

 

คะแนนทดสอบ นกัศึกษา 
(N) 

คะแนนเตม็ คะแนนเฉลีย 

)(x           
ส่วนเ บียง เบน
มาตรฐาน (S.D) 

ประสิทธิภาพ 

กระบวนการ 3 80 62.20 1.15 77.75 

ผลลพัธ์ 3 40 30.00 2.65 75.00 

 

   จากตารางที 8  แสดงให้เห็นวา่ขนัทดลองใช้แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่าน  ซึงทดลอง
กบันกัศึกษาจาํนวน 3 คน  นกัศึกษาทาํแบบทดสอบรายบททงั 8 บทไดค้ะแนนเฉลีย )(x =  62.20 

คะแนน  จากคะแนนเต็ม 80 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  77.75  และทาํแบบทดสอบวดัความสามารถ
ในการอ่านภาษาองักฤษ ไดค้ะแนนเฉลีย )(x = 30.00  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  40  คะแนน  คิด
เป็นร้อยละ  75.00  สรุปผลของประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านขนัทดลองรายบุคคลตาม
สูตรการหาประสิทธิภาพ E1/E2  เท่ากบั 77.75/75.00 

          3.1.1 ปรับปรุงแกไ้ขแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่าน ทีนกัศึกษาทาํในขนัทดลองใช้
แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพทีทาํคะแนนรายบทตาํกวา่ร้อยละ 75 ไดแ้ก่ บทที 
4 (Giving First Aid) บทที 7 (Describing function of tools and machines) บทที 8 (Describing 

problems of appliances and machines) ผูว้ิจยัไดป้รับเนือหาและกิจกรรมขนัการอ่านให้คาํศพัท์
เพิมขึน และชีแนะเพิมเติมใหน้กัศึกษามากขึน (ภาคผนวก ช)  

       3.2 ขนัทดลองกลุ่มเล็ก (Small group testing) ทดสอบกบันกัศึกษาจาํนวน 0 คนที
เรียนรายวิชาภาษาองักฤษเพืออาชีพ (ENL 1002) ในระดบัปริญญาตรี ชนัปีที  ของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  วิทยาเขตวงัไกลกงัวล ทีไม่ใช่นกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งและมีผล
การเรียนในระดบัปานกลางโดยดูจากผลการเรียนในภาคเรียนทีผ่านมา  โดยให้นักศึกษาทาํการ
ทดสอบวดัความสามารถก่อนเรียน(pretest) จากนันทดลองเรียนแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านที
พฒันาขึนจนครบ  บท ทาํแบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อแบบฝึกหลงัการทดลองเรียนในแต่ละ
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บทรวมทงัสิน 8 ครัง แลว้ทาํแบบทดสอบฉบบัเดิมหลงัเรียน (posttest) จากนนันาํคะแนนทีไดจ้าก
การทาํแบบทดสอบท้ายบทเรียนทงัหมดและคะแนนทีได้จากการทาํแบบทดสอบหลงัเรียนมา
คาํนวณหาประสิทธิภาพของแบบฝึกตามเกณฑ์ 75/75  และทาํการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
เกียวกับความชัดเจนของภาษา  การพิมพ์ และตัวเลือกต่าง ๆ รวมทังนําผลการทดลองจาก
แบบสอบถามความคิดเห็นมาวิเคราะห์หาค่าความเชือมนัและปรับปรุงแกไ้ข เพือนาํไปใชท้ดลอง
กบักลุ่มตวัอยา่ง  ซึงปรากฏวา่ไดค้่าประสิทธิภาพ (E1/E2 )  ของแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่าน ดงั
ตารางที 9  

  
ตารางที 9   ผลคะแนนจากการทาํแบบทดสอบรายบทของแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ  
                 เพืออาชีพ จาํนวน 8 บท   และทดสอบความสามารถในการอ่านหลงัการใชแ้บบฝึกเสริม 

                 ทกัษะในขนัทดลอง 10 คน 

 

คะแนนทดสอบ นกัศึกษา 
(N) 

คะแนนเตม็ คะแนนเฉลีย 

)(x           
ส่วนเ บียง เบน
มาตรฐาน (S.D) 

ประสิทธิภาพ 

กระบวนการ 10 80 61.90 1.55 77.37 

ผลลพัธ์ 10 40 31.70 1.95 79.25 

 

  จากตารางที 9 แสดงใหเ้ห็นวา่ขนัทดลองใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการอ่าน  ซึงทดลองกบั
นกัศึกษาจาํนวน 10 คน  นกัศึกษาทาํแบบทดสอบรายบททงั 8 บทไดค้ะแนนเฉลีย )(x =  61.90 

คะแนน  จากคะแนนเต็ม 80 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  77.37  และทาํแบบทดสอบวดัความสามารถ
ในการอ่านภาษาองักฤษ ไดค้ะแนนเฉลีย )(x = 31.70  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  40  คะแนน  คิด
เป็นร้อยละ  79.25  สรุปผลของประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านขนัทดลองกลุ่มเล็กตาม
สูตรการหาประสิทธิภาพ E1/E2  เท่ากบั 77.37/ 79.25  

              3.2.1 ปรับปรุงแกไ้ขแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่าน ทีนกัศึกษาทาํในขนัทดลองใช้
กลุ่มเล็ก ทีทาํคะแนนรายบทตาํกว่าร้อยละ 75 ไดแ้ก่ บทที 3 (Giving Warning) บทที 4 (Giving 

First Aid)  บทที 7 (Describing function of tools and machines) และบทที 8 (Describing problems 

of appliances and machines) อาจเนืองมาจาก นกัศึกษายงัไม่คุน้เคยกบัเนือหา ทงัดา้นคาํศพัทแ์ละ
ไวยากรณ์ ผูว้ิจยัจึงไดป้รับปรุงขอ้ผิดพลาดต่างๆ ไม่วา่จะเป็นดา้นตวัเลือกทีไม่ชดัเจน ดา้นคาํถาม
และคาํสังทีไม่ชดัเจน รวมทงัปรับระดบัคาํศพัทแ์ละความยากของภาษา (ภาคผนวก ซ)  
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4. แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพอือาชีพ 

       แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษก่อนและหลงัเรียน สําหรับ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชนัปีที 1 สาขาวชิาเอกเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวงัไกลกังวล เป็นแบบ 
ทดสอบชุดเดียวกนัจาํนวน 1 ฉบบั เป็นแบบตวัเลือก มี 4  ตวัเลือก จาํนวน 40 ขอ้ 40 คะแนนใชเ้วลา 
60 นาที โดยผูว้จิยัดาํเนินการสร้างตามขนัตอนดงันี 

1. ศึกษาแนวทางการสร้างแบบทดสอบจากหนงัสือเทคนิคสร้างขอ้สอบภาษาองักฤษ
ของ อจัฉรา วงศโ์สธร (2539) Heaton (1990) 

2. สร้างตารางกาํหนดเนือหาขอ้สอบ ให้ครอบคลุมจุดประสงคก์ารเรียนรู้และกรอบ
เนือหาทีวิเคราะห์ไวใ้นตารางโครงสร้างการสอนทงั  บท และนาํตารางดงักล่าวไปให้อาจารยที์
ปรึกษาวิทยานิพนธ์   อาจารยผ์ูเ้ชียวชาญทางการสอนภาษาองักฤษ และอาจารยผ์ูเ้ชียวชาญชาว
ต่างประเทศ ตรวจสอบความเทียงตรงตามเนือหา แลว้นาํขอ้เสนอแนะต่าง ๆ มาปรับปรุงแกไ้ขตาม
ตารางทีกาํหนดเนือหาใหเ้หมาะสม 

3. สร้างแบบทดสอบวดัความสามารถทางการอ่าน จากตารางกาํหนดเนือหาขอ้สอบ
เป็นแบบปรนยั  ตวัเลือก จาํนวน 60 ขอ้ ตอบถูกได ้  คะแนน ตอบผดิ ได ้  คะแนน (ดงัตารางที 10) 
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ตารางที 10 ตารางกาํหนดเนือหาแบบทดสอบ (Table of Test Specification) 

 

Reading 

objectives 

Mode Text type Level of 

knowledge 

Test 

technique 

Time No. 

of 

items 

Weight 

(%) 

Scoring 

M K T C E 

Interpreting signs R Signs/ 

Notices 

/ /    Matching 9 6 15 0-1 

Identifying main 

ideas, and details  

R Passage 

manual  

users/ 

short  

passage 

/ /    M/C 18 12 30 0-1 

Reodering  

instructions 

R Instruction / /    M/C 3 2 5 0-1 

Answering 

questions on table 

R Tables / /    M/C 15 10 25 0-1 

Identifying the 

meaning of words 

R Short 

passage/ 

Picture 

/ /    M/C 15 10 25 0-1 

Note: 

Mode:   L = Listening          S = Speaking        R = Reading  W = Writing 

Level:  M = mechanical       K = knowledge        T = transfer  C = communication

 Cr = criticism 

 

4. นาํแบบทดสอบทีสร้างขึนไปให้อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารยผ์ูเ้ชียวชาญ
ทางการสอนภาษาองักฤษเพืออาชีพ ตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา โดยใชแ้บบประเมินความ
เทียงตรงตามเนือหาของแบบทดสอบ และหาค่าดัชนีความสอดคล้องจากแบบประเมินความ
เทียงตรงตามเนือหา (ภาคผนวก ง) 

5. นาํแบบทดสอบไปใหอ้าจารยเ์จา้ของภาษาตรวจสอบความถูกตอ้งของภาษา  
6. นาํแบบทดสอบทีแกไ้ขแลว้ไปทดสอบกบันกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชนัปีที 1 คณะ

อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวงัไกล
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กงัวล ปีการศึกษา 2554 ซึงมิใช่กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน1ห้องเรียน30 คนใชเ้วลาสอบ 60 นาที เพือหา
คุณภาพแบบทดสอบ 

7. ตรวจคะแนนแบบทดสอบแลว้ นาํผลคะแนนมาวเิคราะห์ เพือหาค่าความยากง่าย ค่า
อาํนาจจาํแนก และค่าความเชือมนั โดยใช ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel เพือหาค่าความ
ยากง่ายระหวา่ง (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) ขอ้สอบทีมีค่าความยากง่าย 0.20-0.80 ค่าอาํนาจจาํแนก
ตงัแต่ .  ขึนไปถือวา่ใชไ้ด ้คดัเลือกแบบทดสอบทีวิเคราะห์แลว้ให้เหลือ 40 ขอ้ ซึงมีค่าความยาก
ง่าย (p) อยูร่ะหวา่ง 0.29-0.79  และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ตงัแต่ 0.24 ขึนไป (ภาคผนวก จ)  

8. หาค่าความเชือมนัของแบบทดสอบทงัฉบบัโดยใช้สูตร KR-20 ของKuder 

Richardson ไดค้่าความเชือมนัเท่ากบั 0.90  
9. นําแบบทดสอบ จาํนวน 40 ข้อเป็นแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน

ภาษาองักฤษเพืออาชีพในภาคสนามต่อไป  
5. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน

ภาษาองักฤษเพอือาชีพ 

                       ผูว้ิจยัสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาทีมีต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการ
อ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพ สําหรับนกัศึกษาสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า  ตามขนัตอน
ดงันี 

1. ศึกษาวิธีสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นตามวิธีของลิเคอร์ท  โดยอาศยัแนวคิดของ
หน่วยศึกษานิเทศก ์กรมสามญัศึกษา (2540: 11-12) 

   2. สร้างขอ้ความทีแสดงความคิดเห็นต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพือ
อาชีพ   รูปแบบของแบบสอบถามความคิดเห็น โดยแบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ดา้นเนือหา ดา้น
รูปแบบการจดักิจกรรม และดา้นประโยชน์ จาํนวน 15 ขอ้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นมาตร
ประมาณค่า 5 ระดบั ไดแ้ก่ เห็นดว้ยมากทีสุด เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยปานกลาง  เห็นดว้ยนอ้ย  เห็น
ดว้ยนอ้ยทีสุด  คือ 

เห็นดว้ยมากทีสุด   ใหค้่าระดบัเท่ากบั 5 

เห็นดว้ยมาก  ใหค้่าระดบัเท่ากบั 4 

เห็นดว้ยปานกลาง  ใหค้่าระดบัเท่ากบั 3 

เห็นดว้ยนอ้ย   ใหค้่าระดบัเท่ากบั 2 

เห็นดว้ยนอ้ยทีสุด   ใหค้่าระดบัเท่ากบั 1 

รวมทงัสร้างขอ้คาํถามเพือใหน้กัศึกษาไดแ้สดงความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3. นาํแบบสอบถามทีสร้างขึนไปให้อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผูเ้ชียวชาญ
จาํนวน 3 ท่านตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้ความและรูปแบบของภาษา หลงัจากนนัผูว้ิจยัทาํการ
ตรวจไข (ภาคผนวก ฉ)  

4. นําแบบสอบถามทีได้ตรวจแก้แล้วไปใช้กับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวงัไกลกงัวล ซึงไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่าง ในขนัทดลองรายบุคคลและกลุ่มย่อย หลงัจากการทดลองใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพืออาชีพแต่ละบท รวม 8 บท 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการทดลองภาคสนาม ผูว้จิยัดาํเนินการตามขนัตอนต่อไปนี 

1. ขนัทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ใหก้ลุ่มตวัอยา่งซึงเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชนั
ปีที 1 สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  วิทยาเขตวงัไกลกงัวล จาํนวน 30 คน ทาํแบบทดสอบวดั
ความสามารถในการอ่านก่อนเรียน ซึงผูว้ิจยัสร้างขึน  ก่อนการทดลองใช้แบบฝึกการอ่านเพือเป็น
การวดัความสามารถทางภาษาองักฤษของกลุ่มตวัอย่างก่อนการใช้แบบฝึกทีผูว้ิจยัสร้างขึน โดย
ขอ้สอบมีลกัษณะ เป็นแบบตวัเลือก มี 4  ตวัเลือก จาํนวน 40 ขอ้ 40 คะแนน ใชเ้วลา 60 นาที โดย
ผูว้จิยัเป็นผูด้าํเนินการสอบเอง 

2. ดาํเนินการสอน (teaching experiment)  ผูว้จิยัเป็นผูส้อนกลุ่มตวัอยา่งดว้ยตนเองโดย  
กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชนัปีที 1 สาขาวชิาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  วิทยาเขตวงัไกล
กงัวล ทีเรียนรายวชิาภาษาองักฤษเพืออาชีพ (ENL1002) ในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2554  จาํนวน 

1 ห้องเรียน มีจาํนวนนกัศึกษาทงัสิน 30 คน โดยทาํการสอนกลุ่มตวัอยา่งดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะ
การอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพ  สัปดาห์ละ  คาบเรียน คาบเรียนละ 60 นาที โดยใช้ชวัโมงคาบ
กิจกรรมอิสระเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ รวม 16 คาบเรียน ซึงวิธีการสอนแบ่งเป็น  ขนัตอน คือ 
ก่อนการอ่าน ( Pre-reading) ผูว้ิจยัแจกแบบฝึกบททีจะทาํให้ผูเ้รียน แลว้แจง้จุดประสงคใ์ห้ผูเ้รียน
ทราบ จากนนัให้ผูเ้รียนทาํกิจกรรมตามแบบฝึก ในขนัแรกจะให้ผูเ้รียน เรียนรู้คาํศพัทที์จะอ่านโดย
ใช้วิธีจบัคู่คาํศพัท์ (Matching) หรือวิธีการระดมสมอง (Brainstorming)  ขนัขณะอ่าน (While-

reading) ใหผู้เ้รียนอ่านบทอ่านและเรียนรู้ความหมายของเรืองทีอ่าน แลว้ทาํกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการ
ถ่ายโอนขอ้มูลลงในตารางหรือแผนภูมิ (Information transfer) เขียนแผนผงัโยงความสัมพนัธ์ของ
เนือเรือง (Semantic mapping)  ถาม – ตอบ (Asking and answering questions) และขนัหลงัการอ่าน 

   ส
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(Post-reading) ใหน้กัศึกษาทาํภาระงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ตามเป้าหมายของแต่ละจุดประสงคแ์ลว้
เฉลยคาํตอบให้ผูเ้รียนทราบจากนนัให้ผูเ้รียนทาํแบบทดสอบทา้ยบทเรียน และทาํแบบสอบถาม
ความคิดเห็นทีมีต่อแบบฝึกการอ่านหลงัทาํแบบฝึกแต่ละบท  

3. ขันการทดสอบหลังเรียน (Posttest) ให้กลุ่มตัวอย่างทาํแบบทดสอบวดั
ความสามารถทางการอ่านหลงัเรียน (Posttest) ซึงเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกบัแบบทดสอบก่อน
เรียน (Pretest) มีลกัษณะ เป็นแบบตวัเลือก มี 4  ตวัเลือก จาํนวน 40 ขอ้ 40 คะแนน ใชเ้วลา 60 นาที 

โดยผูว้จิยัเป็นผูด้าํเนินการสอบเอง 
ในการรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขนัตอนดงันี 

1. นาํแบบสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ (Pretest) ไปทดสอบนกัศึกษา 
ซึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ทีกาํลงัศึกษาในสาขาวชิาเอกเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี ในระดบัปริญญาตรี ปีที 1 ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2554 จาํนวน 30 คน จากนนัตรวจ
ใหค้ะแนนและบนัทึกคะแนนของนกัศึกษาแต่ละคน 

2. ให้นักศึกษากลุ่มตวัอย่างเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ
จาํนวน 8 บท สัปดาห์ละ 2 คาบ เป็นเวลา 8 สัปดาห์ โดยในแต่ละบทเรียนใชเ้วลาในการสอน
บทเรียนละ 2 คาบ คาบเรียนละ 60 นาที รวม 16 คาบเรียน หลงัจากนกัศึกษาเรียนจบแต่ละบท  ให้
นกัศึกษาทาํแบบทดสอบรายบทและแบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่าน 

ดาํเนินการทดลองสอนจนครบ 8 บท แลว้นาํมาคาํนวณหาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึก 

3. ให้นกัศึกษากลุ่มตวัอย่างทาํแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน (Posttest) 

จากนนัตรวจให้คะแนนเพือนาํไปเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านของนกัศึกษาก่อนและหลงั
การใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพ 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. คาํนวณหาค่าสถิติพืนฐาน ไดแ้ก่ คะแนนเฉลีย และค่าร้อยละนาํมาหาประสิทธิภาพ
ของแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพ ในแต่ละบท 

2. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านตามเกณฑ์ 75/75 จากสูตร 

E1/E2 (ชยัยงค ์พรหมวงศ ์2520: 135) 

3. เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของกลุ่มตวัอยา่งก่อนและหลงั
การใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการอ่านคาํนวณค่าสถิติที (t-test) แบบจบัคู่ โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

   ส
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4. วเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น ซึงมีลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณ
ค่า โดยนาํค่าระดบัทีไดม้าหาค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
การวเิคราะห์ขอ้มูล แลว้นาํไปแปลความหมายค่าระดบัซึงปรับปรุงจากเกณฑข์อง Best (1986) ดงันี 

1.00 ถึง 1.49 หมายถึง นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อแบบฝึกทกัษะการอ่านโดยเฉลีย 

อยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 

1.50 ถึง 2.49 หมายถึง นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อแบบฝึกทกัษะการอ่านโดยเฉลีย 

อยูใ่นระดบันอ้ย 

2.50 ถึง 3.49 หมายถึง นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อแบบฝึกทกัษะการอ่านโดยเฉลีย 

อยูใ่นระดบัปานกลาง 

3.50 ถึง 4.49 หมายถึง นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อแบบฝึกทกัษะการอ่านโดยเฉลีย 

อยูใ่นระดบัมาก  
4.50 ถึง 5.00 หมายถึง นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อแบบฝึกทกัษะการอ่านโดยเฉลีย 

อยูใ่นระดบัมากทีสุด  

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

บทที 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

  
  การวิจยัเรืองการพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพ  สําหรับ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชนัปีที 1 สาขาวชิาเอกเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  วิทยาเขตวงัไกลกงัวล ผูว้ิจยัไดน้าํ 
เสนอผลการวจิยัเป็น 3  ตอน  ดงัต่อไปนี 

ตอนที 1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ
เพืออาชีพ ตามเกณฑ ์75/75 (ชยัยงศ ์พรหมวงศ,์ 2520: 135)   

ตอนที 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพของกลุ่ม
ตวัอยา่งก่อนและหลงัการทดลองใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการอ่าน 

ตอนที 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาทีมีต่อ
แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพ  
 

ตอนท ี1 ผลการวเิคราะห์ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพอือาชีพ  
เพือตอบจุดประสงค์การวิจยัขอ้ที 1 คือ เพือสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึก

เสริมทกัษะการอ่านภาษาองัภาษาองักฤษเพืออาชีพ   สําหรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ชนัปีที 1 

สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า   คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์  วทิยาเขตวงัไกลกงัวล ผูว้จิยัไดด้าํเนินการ ดงันี 

1. ให้กลุ่มตวัอยา่งทงั 30 คน  ทาํแบบทดสอบทา้ยบทของแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพืออาชีพหลงัจบแต่ละบททงั 8 บท  ซึงมีคะแนนเต็มบทละ 10 คะแนน  จากนนัผูว้ิจยั
จึงวิเคราะห์คะแนนเฉลีย )(x   ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และค่าร้อยละ  (%)  ของคะแนน
และจดัลาํดบัคะแนนเฉลียของแบบฝึกแต่ละบท  ผลการวเิคราะห์ดงัแสดงในตารางที 11  
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ตารางที 11  คะแนนเฉลีย )(x   ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  ค่าร้อยละ  (%)  และลาํดบัคะแนน 
                    จากการทาํแบบทดสอบรายบทในแบบฝึกของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน 
        
บทที หวัขอ้ คะแนนเตม็ )(x  (S.D.) ร้อยละ ลาํดบัที 

1 Describing Objects 10 9.33 0.90 93.30 2 

2 Describing Properties of Materials 10 9.00 1.28 90.00 3 

3 Giving Warning 10 7.40 0.93 74.00 6 

4 Giving First Aid 10 7.40 0.89 74.00 7 

5 Describing Functions  of General 

Hand Tools 

10 9.50 0.90 95.00 1 

6 Following and Giving Instructions 10 8.43 1.55 84.30 4 

7 Describing Functions of Tools and 

Machines 

10 7.57 1.21 75.70 5 

8 Describing Problems of Appliances 

and Machines 

10 7.35 0.73 73.50 8 

  

จากตารางที 11 แสดงให้เห็นว่า  กลุ่มตวัอย่างสามารถทาํคะแนนแบบทดสอบทา้ย
บทเรียนในแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านสูงกวา่ร้อยละ 90  ขึนไปมีทงัหมด  3 บท  ตามลาํดบัดงันี  
บทที 5 Describing Functions of General Hand Tools (95.00%)  บทที 1 Describing Objects  

(93.30%)  และบทที 2 Describing Properties of Materials  (90.00%)  แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านที
กลุ่มตวัอยา่งทาํคะแนนเฉลียร้อยละสูงกวา่ ร้อยละ 80 ขึนไปมี 1 บท  คือบทที  6  Following and 

Giving Instructions  (82.60%)  แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านทีกลุ่มตวัอยา่งทาํคะแนนเฉลียร้อยละสูง
กวา่ ร้อยละ 75ขึนไปแต่ไม่เกินร้อยละ 80 มีทงัหมด 1 บท คือบทที 7 Describing Functions of Tools 

and Machines  (75.70%)  ส่วนแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านทีกลุ่มตวัอยา่งทาํคะแนนเฉลียร้อยละได้
ตาํสุด 3 บท คือมีคะแนนเฉลียร้อยละตาํกว่าร้อยละ 75 ตามลาํดบัดงันี  บทที 3 Giving Warning  

(74.00%)   บทที 4 Giving First Aid  (74.00%)  และบทที 8  Describing Problems of Appliances 

and Machines (73.50%)  

 

 



129 
 

 

2. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพ โดย
การหาค่าร้อยละของคะแนนจากการทาํแบบทดสอบรายบทในแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านทงั 8 บท  
และค่าร้อยละของคะแนนจากการทาํแบบทดสอบหลงัเรียนของกลุ่มตวัอย่างทงั 30 คน  ซึงมี
รายละเอียดดงัแสดงใน  ภาคผนวก ฌ 

โดยผลปรากฏวา่ไดค้่าประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่าน ดงัตารางที 12 

 

ตารางที 12 ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพ  จาํนวน 8 บท  
     ในขนัทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน  
 

คะแนนทดสอบ นกัศึกษา 
(N) 

คะแนนเตม็ คะแนนเฉลีย 

)(x           
ส่วนเ บียง เบน
มาตรฐาน (S.D) 

ประสิทธิภาพ 

กระบวนการ 30 80 65.98 1.41 82.48 

ผลลพัธ์ 30 40 32.73 1.74 81.83 

 

     จากตารางที 12 แสดงใหเ้ห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งทาํแบบทดสอบรายบทไดค้ะแนนเฉลียร้อย
ละ 82.48 และทาํคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนเฉลียร้อยละ 81.83 สําหรับค่า
ประสิทธิภาพทีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งคือ 82.48/81.83 ดงันนัแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ
เพืออาชีพจึงมีประสิทธิภาพอยูใ่นเกณฑ์ดีมาก เนืองจากคะแนนเฉลียของแบบฝึกเป็นไปตามเกณฑ์
ทีกาํหนดไวคื้อ 75/75 จึงถือวา่แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามเกณฑ ์ซึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ที 1 

 
ตอนท ี2 ผลการเปรียบเทยีบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพอือาชีพของกลุ่มตัวอย่าง 
            ก่อนและหลงัการทดลองใช้แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่าน 
      เพือตอบจุดประสงค์การวิจัยข้อที 2 ผูว้ิจ ัยได้ให้กลุ่มตัวอย่างทัง 30 คน ทํา
แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพก่อนและหลงัการทดลอง   ซึงเป็น
แบบทดสอบชุดเดียวกนั คะแนนเต็ม 40 คะแนน จากนนัจึงหาผลต่างของคะแนน (D) จากการ
ทดสอบก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึก และนาํคะแนนทีไดจ้ากการทดสอบทงัสองครังมาเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพของกลุ่มตวัอยา่ง ผลการวิเคราะห์แสดงดงัแสดงใน
ตารางที 13  
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ตารางที 13 คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งก่อน 

     และหลงัการทดลองและผลต่าง (D) ของคะแนนในการทดสอบสองครัง 

 

นกัเรียน
คนที 

คะแนนเตม็ 40 ผลต่าง 
(D) 

นกัเรียน
คนที 

คะแนนเตม็ 40 ผลต่าง 
(D) ก่อน หลงั ก่อน หลงั 

1 15 32 17 16 15 31 16 

2 27 35 8 17 19 31 12 

3 28 34 6 18 18 32 14 

4 18 33 15 19 21 35 14 

5 20 33 13 20 17 32 15 

6 20 32 12 21 11 30 19 

7 22 31 9 22 16 34 18 

8 19 30 11 23 11 33 22 

9 14 32 18 24 12 32 20 

10 19 34 15 25 10 31 21 

11 16 32 16 26 20 36 16 

12 25 34 9 27 12 32 20 

13 21 32 11 28 20 35 15 

14 22 35 13 29 24 36 12 

15 18 33 15 30 11 30 19 

 

      จากตารางที 13  แสดงใหเ้ห็นวา่  คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพือ
อาชีพของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งทุกคนสูงขึนหลงัจากไดรั้บการสอนโดยใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการ
อ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพทงั 8 บท  ทีผูว้ิจยัพฒันาขึน  โดยค่าผลต่างของคะแนนจากการทดสอบ
ก่อนและหลงัการใชสู้งสุดมีค่าเท่ากบั  22  และตาํสุดมีค่าเท่ากบั  6  จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน 

และผลการทดสอบความแตกต่างระหวา่งคะแนนจากการทาํแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน
ดงัแสดงไวใ้นตารางที 14  
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ตารางที 14 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย )(x ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าทดสอบ (t) 
    ของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

การทดสอบ คะแนนเตม็ x  S.D. t df p 

ก่อนเรียน 

 
40 

 

18.03 

 

4.77 

 

 

20.210* 

 

29 

 

0.000 

หลงัเรียน 40 32.73 1.74 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 
จากตารางที 14 แสดงให้เห็นวา่  คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพหลงัเรียน
โดยใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพมีค่าเฉลียเท่ากบั 32.73  และส่วนเบียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 1.74 สูงกวา่ก่อนใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพทีมีค่าเฉลีย
เท่ากบั  18.03  และส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 4.77  และค่าสถิติ t เท่ากบั 20.210 แสดงว่า
ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพของกลุ่มตวัอยา่งสูงขึนหลงัเรียนดว้ยแบบฝึกเสริม
ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ 0.05 ซึงเป็นไปตาม
สมมติฐานขอ้ที 2 

 

ตอนท ี3 ผลการศึกษาความคิดเห็นจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง 
             ทมีีต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพอือาชีพ ทงั 8 บท 
 เพือตอบจุดประสงคก์ารวิจยัขอ้ที 3 ผูว้ิจยัไดใ้ห้นกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งทงั 30 คน  ทาํ
แบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพ ในด้าน
รูปแบบ  ดา้นเนือหา  ดา้นกิจกรรม และดา้นคุณประโยชน์  จาํนวน 15 ขอ้ หลงัจากการทาํการศึกษา
จากแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพจบในแต่ละบท  รวมทงัสิน 8 ครัง  จากนนั
นาํค่าระดบัคะแนนทีไดม้าหาค่าเฉลีย )(x  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้นาํไปแปลความ 
หมายค่าระดบัตามเกณฑที์กาํหนดไว ้ ผลการวเิคราะห์ดงัแสดงในตารางที 15 
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ตารางที 15 ผลการวเิคราะห์ระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษาทีมีต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่าน 
                ภาษาองักฤษเพืออาชีพ ทงั 8 บท 

 
 

ขอ้ความ 
ค่า 
สถิติ 

บทที รวม ระดบั
ความ
คิดเห็น 

ลาํดบั 

ที 1 2 3 4 5 6 7 8 

ด้านรูปแบบ 
1.ขนาดตัวอักษรอ่านง่ายและ
ชดัเจน 

 
)(x

 

 
4.77 

 
4.43 

 
4.70 

 
4.87 

 
5.00 

 
4.90 

 
4.93 

 
4.03 

 
4.70 

 

มาก
ทีสุด 

 

1 
S.D 0.50 0.63 0.54 0.35 0.00 0.40 0.37 0.41 0.40 

2. ภาพประกอบเหมาะสมกับ
เนือหา 

 

)(x
  

4.10 4.27 4.50 4.60 4.70 4.67 4.90 3.83 4.45  

มาก 
 

2 
S.D 0.40 0.59 0.58 0.50 0.54 0.61 0.40 0.46 0.51 

 

3. แบบฝึกมีรูปแบบโดยรวม
น่าสนใจ 

)(x
 

3.33 3.80 4.10 4.17 3.93 4.23 4.10 3.60 3.91  

มาก 
 

3 
S.D 0.48 0.67 0.61 0.60 0.46 0.57 0.48 0.50 0.55 

 

ค่าระดบัเฉลยีรวมด้านรูปแบบ 
 

)(x
 

4.05 4.12 4.40 4.52 4.47 4.57 4.52 3.82 4.31  
มาก 

 
1 

S.D 0.27 0.47 0.46 0.36 0.22 0.41 0.36 0.38 0.37 
 

ด้านเนือหา 
4. เนือหาของบทความตรงกับ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร แ ล ะ เ ป็ น
ประโยชน์ในการนาํความรู้ไป
ใ ช้ ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ แ ล ะ
ปฏิบติังาน 

 
)(x

 

 

4.13 

 

4.43 
 

4.20 
 

4.53 
 

3.93 
 

4.20 
 

4.27 
 

3.50 
 

4.15 
 

 

มาก 

 

 

1 
S.D 0.51 0.73 0.67 0.78 0.69 0.71 0.74 0.78 0.70 

5. ความยากง่ายของเนือหามี
ความ เหมาะ สมกบัระดบัชนั 

 

)(x
  

4.23 3.97 4.13 4.30 3.70 3.97 4.30 3.30 3.99  

มาก 
 

2 
S.D 0.73 0.41 0.57 0.65 0.54 0.62 0.79 0.47 0.60 

 

6. ความยาวของเนือหามีความ
เหมาะสมกบัระดบัชนั 

 

)(x
  

3.80 3.97 3.87 4.03 3.53 3.90 4.03 3.17 3.79  

มาก 
 

3 
S.D 0.48 0.41 0.63 0.62 0.51 0.48 0.72 0.38 0.53 

 

7. ชือเรืองและเนือหาน่าสนใจ 
 

)(x
 

3.63 3.93 4.00 3.77 3.73 3.83 4.07 3.20 3.77  

มาก 
 

4 
S.D 0.49 0.74 0.70 0.63 0.64 0.53 0.83 0.41 0.62 

 

ระดบัค่าเฉลยีรวมด้านเนือหา 
 

)(x
 

3.88 4.18 4.1 4.15 3.83 4.02 4.17 3.37 3.96  
มาก 

 
3 

S.D 0.41 0.59 0.53 0.54 0.56 0.50 0.62 0.52 0.53 
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ตารางที 15 ผลการวเิคราะห์ระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษาทีมีต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่าน 
                ภาษาองักฤษเพืออาชีพ ทงั 8 บท 

 

ขอ้ความ 
ค่า 
สถิติ 

บทที รวม ระดบั
ความ
คิดเห็น 

ลาํดบั 

ที 1 2 3 4 5 6 7 8 

ด้านกจิกรรม 
8. กิจกรรมขันก่อนอ่าน(Pre 

reading) น่าสนใจและช่วยให ้

 
)(x

 

 

3.80 
 

4.53 
 

4.20 
 

4.47 
 

4.23 
 

4.57 
 

4.53 
 

3.73 
 

4.26 

 

 

มาก 

 

 

1 
S.D 0.49 0.68 0.71 0.78 0.86 0.73 0.73 0.77 0.72 

 

9.  กิจกรรมขนัการอ่าน (While 

Reading) ช่วยพฒันาการอ่าน
ไดดี้ 

 

)(x  

3.83 4.00 3.80 4.27 3.70 3.93 3.87 3.10 3.81  

มาก 
 

2 
S.D 0.46 0.53 0.71 0.64 0.47 0.45 0.63 0.48 0.55 

10. กิจกรรมขนัทบทวน (Post  

Reading) มีปริมาณทีเหมาะสม
ช่วยพฒันาทกัษะการอ่านและ
เชือม  โยงกบัทกัษะอืนไดดี้ 

 

)(x
 
 

3.73 3.50 3.63 3.87 3.53 3.87 3.70 3.03 3.61  
 

มาก 

 
 

4 
S.D 
 

 
 

0.45 0.63 0.62 0.68 0.57 0.51 0.70 0.41 0.57 

11. กิจกรรมทุกขนัตอนมีความ
สอด คลอ้งกนัดี 

 

)(x
 

3.83 3.60 3.70 3.80 3.47 3.90 3.47 2.93 3.59  

มาก 
 

5 
S.D 0.59 0.81 0.65 0.81 0.57 0.61 0.68 0.45 0.66 

 

 

12. กิจกรรมมีปริมาณมากพอที 
จะช่วยให้เกิดการพฒันาทกัษะ
การอ่านได ้

 

)(x
 

3.73 3.83 3.87 4.00 3.67 4.23 3.60 2.97 3.74  

มาก 
 

3 
S.D 0.52 0.79 0.73 0.83 0.71 0.82 0.77 0.49 0.71 

ร ะ ดั บ ค่ า เ ฉ ลี ย ร ว ม ด้ า น
กจิกรรม 

 

)(x
 

 
 

3.77 4.18 4.03 4.23 3.95 4.40 4.07 3.17 3.98  
มาก 

 
2 

S.D 0.43 0.52 0.59 0.65 0.56 0.66 0.57 0.48 0.56 
 

ด้านคุณ ประโยชน์ 
13. แบบฝึกช่วยเพิมความ 
ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร อ่ า น ข อ ง
นกัศึกษา 

 
)(x

 

 

3.77 

 

3.93 

 

4.20 

 

4.57 

 

5.00 

 

4.60 

 

3.47 

 

2.90 

 

4.06 
 
 

มาก 

 
 

1 
S.D 0.57 0.79 0.81 0.57 0.00 0.72 0.78 0.48 0.59 

14. แบบฝึกแต่ละบทมีระโยชน์
ในการศึกษาคน้ควา้และช่วย
สร้างแรงจูงใจในการอ่านของ
นกัศึกษา 

 

)(x
 

3.50 3.60 3.87 3.93 3.73 4.53 3.23 2.90 3.66  
 

มาก 

 
 

2 S.D 

 
0.51 0.77 0.73 0.59 0.52 0.68 0.63 0.48 0.61 

15. แบบทดสอบหลงัการเรียน
ช่วยใหส้ามารถประเมินผูเ้รียน
ไดดี้ 

 

)(x
 

3.47 3.43 3.23 3.53 3.23 3.87 3.13 2.87 3.35  

ปาน
กลาง 

 

3 
S.D 0.51 0.57 0.43 0.57 0.43 0.43 0.68 0.51 0.52 
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ตารางที 15 ผลการวเิคราะห์ระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษาทีมีต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่าน 
                ภาษาองักฤษเพืออาชีพ ทงั 8 บท 

 
 

ขอ้ความ 
ค่า 
สถิติ 

บทที รวม ระดบั
ความ
คิดเห็น 

ลาํดบั 

ที 1 2 3 4 5 6 7 8 

ร ะ ดั บ ค่ า เ ฉ ลี ย ร ว ม ด้ า น
คุณประโยชน์ 

 

)(x
 

3.62 3.68 3.72 4.05 4.12 4.23 3.30 2.88 3.70  
มาก 

 
4 

S.D 0.43 0.41 0.49 0.40 0.22 0.43 0.66 0.49 0.44 
ระดบัค่าเฉลยีรวมแต่ละบท 

 

)(x
 

4.12 3.93 3.97 4.20 4.12 4.38 4.03 3.45 4.03  

S.D 0.36 0.41 0.32 0.34 0.22 0.34 0.39 0.33 0.34 
 

 

 

จากตารางที 15 แสดงให้เห็นว่า  นักศึกษากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกเสริม
ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพทงั  8  บท  โดยเฉลีย 4.03 (X = 4.03, S.D. = 0.34) จึงสรุปได้
ว่านกัศึกษามีความคิดเห็นทีดีต่อแบบฝึกเสริมทกัษะ  เมือพิจารณาเป็นรายบทจะเห็นไดว้่าบททีมี
ค่าเฉลียสูงสุดคือ บทที 6 Following and Giving Instructions (X = 4.38, S.D. = 0.34) รองลงมาคือ
บทที 4 Giving First Aid (X = 4.20, S.D. = 0.34)  และบททีไดค้่าเฉลียตาํสุดคือบทที 8 Describing 

Problems of Appliances and Machines (X= 3.45, S.D. = 0.33) 

      จากการศึกษาแบบสอบถามความคิดเห็นนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งต่อแบบฝึกเสริมทกัษะ
การอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพในด้านรูปแบบ เนือหา  กิจกรรม และคุณประโยชน์   สรุปได้
ดงัต่อไปนี 

     1. ดา้นรูปแบบ โดยภาพรวมนกัศึกษามีความคิดเห็นต่อรูปแบบของแบบฝึกเสริมทกัษะ
การอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพอยูใ่นระดบัดี (X = 4.31, S.D. = 0.37) แต่ละขอ้ไดค้่าเฉลียเรียงลาํดบั
ดงันี ขอ้ที 1  ขนาดตวัอกัษรอ่านง่ายและชดัเจน (X = 4.70, S.D. = 0.40)  ขอ้ที 2  ภาพประกอบ
เหมาะสมกบัเนือหา (X = 4.35, S.D. = 0.51)   ขอ้ที 3  แบบฝึกมีรูปแบบโดยรวมน่าสนใจ (X = 

3.91, S.D. = 0.55)   
      2. ดา้นเนือหา โดยภาพรวมนกัศึกษามีความคิดเห็นต่อเนือหาของแบบฝึกเสริมทกัษะ
การอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพอยูใ่นระดบัดี (X = 3.96, S.D. = 0.53) แต่ละขอ้ไดค้่าเฉลียเรียงลาํดบั
ดงันี ข้อที 4 เนือหาของบทความตรงกับความตอ้งการและเป็นประโยชน์ในการความรู้ไปใช้
ประกอบอาชีพและปฏิบติังาน  (X = 4.15, S.D. = 0.70)  ขอ้ที 5 ความยากง่ายของเนือหามีความ 
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เหมาะสมกบัระดบัชนั (X = 3.99, S.D. = 0.60)   ขอ้ที 6 ความยาวของเนือหามีความเหมาะสมกบั
ระดบัชนั (X = 3.79, S.D. = 0.53)  ขอ้ที 7 ชือเรืองและเนือหาน่าสนใจ  (X = 3.77, S.D. = 0.62)   

     3. ดา้นกิจกรรม โดยภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นต่อกิจกรรมของแบบฝึกเสริม
ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพอยูใ่นระดบัดี (X = 3.98, S.D. = 0.56) แต่ละขอ้ไดค้่าเฉลีย
เรียงลาํดบัดงันี ขอ้ที 8 กิจกรรมขนัก่อนอ่าน(Pre reading) น่าสนใจและช่วยให้เขา้ใจเรืองไดง่้ายขึน  

(X = 4.26, S.D. = 0.72)  ขอ้ที  9 กิจกรรมขนัการอ่าน (While Reading)ช่วยพฒันาการอ่านไดดี้ (X = 

3.81, S.D. = 0.55)   ขอ้ที  12 กิจกรรมมีปริมาณมากพอทีจะช่วยให้เกิดการพฒันาทกัษะการอ่านได้
(X = 3.74, S.D. = 0.71)  ขอ้ที  10 กิจกรรมขนัทบทวน (Post Reading) มีปริมาณทีเหมาะสมช่วย
พฒันาทกัษะการอ่านและเชือมโยงกบัทกัษะอืนไดดี้ (X = 3.61, S.D. = 0.57)  ขอ้ที 11 กิจกรรมทุก
ขนัตอนมีความสอดคลอ้งกนัดี (X = 3.59, S.D. = 0.66)   

 4.  ดา้นคุณประโยชน์  โดยภาพรวมนกัศึกษามีความคิดเห็นต่อรูปแบบของแบบฝึก
เสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพอยู่ในระดบัดี (X = 3.70, S.D. = 0.44) แต่ละขอ้ได้
ค่าเฉลียเรียงลาํดบัดงันี ขอ้ที 13 แบบฝึกช่วยเพิมความสามารถในการอ่านของนกัศึกษา (X = 4.06, 

S.D. = 0.59)  ขอ้ที 14 แบบฝึกแต่ละบทมีประโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้และช่วยสร้างแรงจูงใจใน
การอ่านของนกัศึกษา (X = 3.66, S.D. = 0.61)   ขอ้ที 15 แบบทดสอบหลงัการเรียนช่วยให้สามารถ
ประเมินผูเ้รียนไดดี้ (X = 3.35, S.D. = 0.52)   
 เมือเปรียบเทียบคุณสมบติัทงั 4 ดา้นของแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพือ
อาชีพพบว่าด้านรูปแบบของแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพมีค่าระดบัความ
คิดเห็นเฉลียอยูใ่นระดบัสูงกวา่ระดบัอืนๆ (X = 4.31, S.D. = 0.37) รองลงมาไดแ้ก่  ดา้นเนือหา (X 

= 3.96, S.D. = 0.53)  ดา้นกิจกรรม (X = 3.98, S.D. = 0.56) และดา้นคุณประโยชน์ (X = 3.70, S.D. 

= 0.44) ตามลาํดบั 

 จากการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาทีมี ต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพืออาชีพทงั 8 บท  สรุปได้ว่า  ความคิดเห็นของนักศึกษามีค่าระดับเฉลีย (X)            
อยูร่ะหวา่ง 3.45 – 4.20  มีค่าระดบัเฉลีย (X) รวมทงั 8 บท 4.03 ดงันนัจึงแสดงให้เห็นวา่นกัศึกษา    
มีความคิดเห็นต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพืออาชีพอยู่ในระดับปานกลาง            
ซึงเป็นไปตามสมมติฐาน ขอ้ที  

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที 5 
สรุป อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัเรืองการพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพ  สําหรับ

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชนัปีที 1 สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  วิทยาเขตวงัไกลกงัวล เป็นการ
วิจยัเชิงทดลอง (Pre – experimental Research) มีวตัถุประสงคเ์พือหาประสิทธิภาพของแบบฝึก
เสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพ    เพือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ
เพืออาชีพของกลุ่มตวัอยา่งก่อนและหลงัการทดลองใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการอ่าน  และเพือศึกษา
ความคิดเห็นของนกัศึกษาทีมีต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพทีผูว้ิจยัสร้างขึน  
กลุ่มตวัอยา่งคือนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชนัปีที 1 สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  วิทยาเขตวงัไกล
กงัวล  ทีเรียนรายวิชาภาษาองักฤษเพืออาชีพ (ENL 1002) ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2554  จาํนวน 
30 คน  ซึงไดม้าโดยการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัครังนี 

1. แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพ  สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชนัปีที 1 

สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  วิทยาเขตวงัไกลกงัวล  ทีลงเรียนในรายวิชาภาษาองักฤษเพือ
อาชีพ (ENL 1002) จาํนวน 8 บทเรียน บทเรียนมีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 82.48/81.83 ซึงมี
ประสิทธิภาพทียอมรับไดโ้ดยสูงกวา่เกณฑที์กาํหนดไวคื้อ 75/75    

2. แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพ ขอ้สอบเป็นแบบ
ปรนยั 4 ตวัเลือก จาํนวน 40 ขอ้  แบบทดสอบทงัฉบบัมีค่าความยากง่าย (p) อยูร่ะหวา่ง 0.29-0.79 

ค่าอาํนาจจาํแนก (r) ตงัแต่ 0.24 ขึนไป  และมีค่าความเชือมนัของแบบทดสอบทงัฉบบัเท่ากบั 0.90 

3. แบบสอบถามความคิดเห็นของของนกัศึกษาทีมีต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพืออาชีพ ในดา้นเนือหา ดา้นรูปแบบ  การจดักิจกรรม และดา้นคุณประโยชน์ จาํนวน 
15 ขอ้ มีลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่าให้เลือก 5 ระดบัความคิดเห็น คือ และมีค่าความเชือมนัของ
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แบบสอบถามทงัฉบบัเท่ากบั 0.88 

การดาํเนินการวจิยั   ผูว้จิยัเป็นผูด้าํเนินการวิจยัดว้ยตนเอง ในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 
2554 ใชเ้วลา 2 คาบต่อสัปดาห์ คาบละ 60 นาที ในชวัโมงคาบกิจกรรมอิสระ เป็นเวลา 8 สัปดาห์ 
รวมทงัสิน 16 คาบ ทงันีรวมเวลาทีใชใ้นการทดสอบก่อนเรียน หลงัเรียน ผูว้ิจยัเริมดาํเนินการวิจยั
ดว้ยการทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพก่อนเรียนดว้ยแบบทดสอบทีผูว้ิจยั
สร้างขึน  จากนนัผูว้ิจยัไดส้อนกลุ่มตวัอยา่งดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพ
ทีสร้างขึนทงัหมด 8 บทแลว้ให้ทาํแบบทดสอบทา้ยบทเรียนและแบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อ
สือแต่ละบทเรียน  เมือจบสินการเรียนการสอนดว้ยสือทงั 8 บท  ผูว้ิจยัไดใ้ห้กลุ่มตวัอย่างทาํการ
ทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพ   โดยเป็นแบบทดสอบฉบบัเดียวกับ
แบบทดสอบก่อนเรียน  จากนนันาํคะแนนทีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบทา้ยบทเรียนทงั 8 บท  และ
คะแนนทีได้จากการทาํแบบทดสอบความสามารถก่อนเรียนและหลงัเรียน  ตลอดจนขอ้มูลจาก
แบบสอบถามความคิดเห็นมาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติเพือตรวจสอบสมมติฐาน  กล่าวคือหา
ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพโดยใชเ้กณฑ์ 75/75 จากสูตร 
E1/E2 (ชยัยงค ์ พรหมวงศ,์ 2520 : 135) เปรียบเทียบความสามาถในการอ่านภาษาองักฤษของกลุ่ม
ตวัอยา่งก่อนและหลงัการใช้แบบฝึกเสริมทกัษะโดยใชส้ถิติ t-test แบบจบัคู่  และวิเคราะห์ความ
คิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งทีมีต่อสือโดยการหาค่าเฉลีย  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  แลว้นาํไปแปล
ความหมายค่าระดบัตามเกณฑที์กาํหนดไว ้

 

สรุปผลการวจัิย 
 จากการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลการวจิยั  สามารถสรุปผลไดด้งันี 

 1. แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพทีพฒันาขึนมีประสิทธิภาพ
เท่ากบั  82.48 /81.83 ซึงมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑ์ทีกาํหนดไวคื้อ 75/75 แสดงวา่แบบฝึกเสริม
ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพมีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัสูงกวา่เกณฑ ์

 2. ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพของนกัศึกษาหลงัจากเรียนโดยใช้
แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพสูงกวา่ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพือ
อาชีพของนกัศึกษาก่อนเรียนโดยใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 3. นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพ ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัดี  
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การอภิปรายผล 
 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลเพือตรวจสอบสมมติฐานการวจิยัครังนีพบวา่ 
 1. ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพที
ผูว้ิจยัพฒันาขึนมีประสิทธิภาพเท่ากบั 82.48/81.83  ซึงสูงกวา่เกณฑ์ทีกาํหนดไวคื้ออยูใ่นเกณฑ์ดี
มาก  และค่าประสิทธิภาพตวัแรกสูงกวา่ค่าประสิทธิภาพตวัหลงัเล็กน้อย  หมายความว่านกัศึกษา
สามารถทาํแบบทดสอบทา้ยบทเรียน  ทงั 8 บท  ไดค้ะแนนเฉลีย 82.48  สูงกวา่คะแนนทีไดจ้ากการ
ทาํแบบทดสอบหลงัเรียนเล็กนอ้ย  ค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกสูงกวา่เกณฑ์ทีกาํหนดได ้ และค่า
ประสิทธิภาพตวัแรกสูงกวา่ค่าประสิทธิภาพตวัหลงั ทงันีอาจมีเหตุผลดงันี 

     1.1 ค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านทีสร้างขึนสูงกว่าเกณฑ์ที
กาํหนดไวอ้าจเนืองมาจาก  แบบฝึกฉบบันีพฒันาขึนตามกระบวนการออกแบบเอกสารการสอน
ภาษาองักฤษเฉพาะกิจ (English for Specific Purposes : ESP)  ซึงคาํนึงถึงหลกัการวิเคราะห์ความ
ตอ้งการ (needs analysis) เป็นหวัใจสาํคญั   ผูว้จิยัจึงพฒันาแบบฝึกฉบบันีขึนจากการวิเคราะห์ความ
ตอ้งการด้านเนือหาและกิจกรรมทางภาษา ทีสะท้อนความตอ้งการของบุคคลกลุ่มเป้าหมายซึง
ประกอบดว้ย  ครูผูส้อน  นกัศึกษา และสถานประกอบการอุตสาหกรรม  ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของนกัการศึกษาหลายท่าน  อาทิ Hutchinson และ Waters (1989: 21-23)  Al-Gorashi (1989: 3012)  

Robinson (1991: 2-4)  Graves (1996 : 12-23) และ Knox (1999: 42) ทีเสนอให้ศึกษาความตอ้งการ
ของผูเ้รียนและครูผูส้อน  นอกจากนี  ยงัสอดคลอ้งกบั  Thomas (1991: 50-57)  ทีเสนอให้วิเคราะห์
ความตอ้งการของสถานประกอบการร่วมดว้ย  ดงันนัจึงสรุปไดว้่า  แบบฝึกเสริมทกัษะทีสร้างขึน
ตอบสนองความตอ้งการการใช้ภาษาสําหรับสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและความ
สนใจของนกัศึกษาอาจทาํให้นกัศึกษาเห็นความสําคญัของภาษาองักฤษทีมีต่องานอาชีพและอาจ
สร้างแรงจูงใจในการเรียนทาํให้นกัศึกษาสนใจเรียนและปฏิบติักิจกรรมอย่างกระตือรือร้น  ส่งผล
ให้ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษเพืออาชีพของนกัศึกษาสูงขึน  ทงันีเนืองจากถา้ผูเ้รียนได้
เรียนตามความตอ้งการจะทาํให้ผูเ้รียนมีความพร้อมทีจะเรียนและประสบผลสําเร็จในการเรียนมาก
ขึน  (Nunan, 1988c : 35-42)  ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิริรักษ ์ ธิจิตงั (2544)  ซึงสร้างเอกสาร
การสอนเสริมรายวิชาภาษาองักฤษเทคนิคพืนฐาน 1  โดยผ่านการวิเคราห์ความตอ้งการเช่นกนั 
ผลการวจิยัพบวา่เอกสารการสอนทีสร้างขึนทาํใหผู้เ้รียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนและไดผ้ลสัมฤทธิ
ในการเรียนสูงขึน  ในเรืองนีสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของ Xu Yun-Zhu (1999: s60) ทีกล่าวว่า
ตาํราเรียนทวัไปไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการเฉพาะกลุ่มของผูเ้รียนได ้ นอกจากนีนกัศึกษา
สามารถเดาศพัทซึ์งเป็นภาษาองักฤษเทคนิค  และความหมายต่าง ๆ ไดไ้ม่ยากนกั  เนืองจากเนือเรือง
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เกียวขอ้งกบัประสบการณ์ของนกัศึกษาเอง  และแต่ละแบบฝึกยงัมีการอ่านอยา่งมีจุดประสงค์  ทาํ
ให้เกิดการพฒันาอยา่งต่อเนือง  นกัศึกษาจึงทาํคะแนนไดม้ากขึนในบทหลงัส่งผลให้คะแนนสอบ
หลงัเรียนมีคะแนนมากขึนดว้ย 

    1.2 ค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพที
ผูว้ิจยัพฒันาขึนมีค่าประสิทธิภาพตวัแรกสูงกว่าค่าประสิทธิภาพตวัหลงั (82.48/81.83)  กล่าวคือ  
คะแนนเฉลียร้อยละจากการทดสอบรายบทมีค่าสูงกว่าคะแนนเฉลียร้อยละจากการทดสอบหลงั
เรียนเมือเสร็จสินการทดลอง  อาจเนืองมาจากเหตุผลดงันี  รูปแบบของแบบฝึกเสริมทกัษะและ
ลกัษณะของแบบทดสอบทีใชใ้นการวดัผลเหมาะสม  ดา้นรูปแบบของแบบฝึกเสริมทกัษะ  แบบฝึก
ฉบบันีสร้างขึนโดยพฒันาและดดัแปลงรูปแบบ  และขนัตอนในแบบฝึกจากแนวคิดของนกัวิชาการ
ศึกษา 3 ท่าน  ไดแ้ก่ Hutchinson และ Waters (1989) และ Nunan (1995) นกัศึกษาจึงไดมี้โอกาสฝึก
ทกัษะทางภาษาทงั 4 ทกัษะ  คือทกัษะการฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียนในรูปแบบทกัษะ
สัมพนัธ์อย่างเป็นขนัตอน  กล่าวคือ 1) ก่อนการทาํการเรียนการสอนครูไดแ้จง้จุดประสงคใ์นการ
เรียนใหน้กัศึกษาทราบเป้าหมายในการเรียน  เห็นความสําคญัของบทเรียนและมีแรงจูงใจทีจะเรียน 
2) ในขนันาํเขา้สู่บทเรียน (Starter) ไดว้างพืนฐานความรู้ดา้นเนือหาและคาํศพัทใ์ห้นกัศึกษาพร้อมที
จะปฏิบติักิจกรรมในขนัต่อไป  3) ในขนัฝึกทกัษะทางภาษา (Language focus)  ไดเ้สนอโครงสร้าง
ทางภาษาทีสอดคลอ้งกบัหน้าทีทางภาษาทีนกัศึกษาจะไดเ้รียน  และนกัศึกษาไดฝึ้กใช้โครงสร้าง
ทางภาษารูปแบบต่าง ๆ 4)  ในขนัปฏิบติักิจกรรม (Activity) นกัศึกษาไดฝึ้กความคล่องจากแนวทาง
ทีฝึกในขนัฝึกทกัษะทางภาษาในรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมสถานการณ์จาํลอง  การ
อภิปรายกลุ่ม และ 5) ในขนัสุดทา้ยคือขนัประเมินผล (Evaluation task) นกัศึกษาตอ้งนาํเนือหา
ความรู้ตลอดบทเรียนมาทาํภาระงานเพือประเมินผลสิงทีไดเ้รียนมา  โดยประเมินผลหลงัจากเสร็จ
สินการเรียนในแต่ละบท  ทาํให้นักศึกษามีโอกาสทาํคะแนนแบบทดสอบรายบทเรียนไดสู้งกว่า
คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน   

ดา้นลกัษณะของแบบทดสอบทีใช้ในการวดัผลทา้ยบทและวดัผลดา้นความสามารถ
โดยรวมเมือเสร็จสินการทดลอง  แต่การวดัผลทา้ยบทเรียนเป็นการวดัผลในสิงทีเรียนมาทนัทีที
เรียนจบทาํให้ผูเ้รียนยงัคงมีความจาํและความเข้าใจในสิงทีเรียนและขอบข่ายของเนีอหาของ
แบบทดสอบทา้ยบทเฉพาะเจาะจงกวา่แบบทดสอบหลงัเรียนเมือสินสุดการทดลองสอน  ซึงเนือหา
ไดม้าจากการสุ่มเนือหาของแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านทงั 8 บทเรียน  ดงันนัความหลากหลายใน
เนือหาของแบบทดสอบหลงัเรียนจึงมีมากกว่าแบบทดสอบรายบท  ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
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กาญจนา  แกว้จาํรัส (2551) และธญัลกัษณ์  เพียรจดั (2547) ทีพบวา่  ค่าประสิทธิภาพของเอกสาร
การสอนและแบบฝึกทีสร้างขึนมีค่าประสิทธิภาพตวัแรกสูงกวา่ค่าประสิทธิภาพตวัหลงั 

   1.3 เนืองจากแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพ  ไดส้ร้างภาระงาน
ให้นักศึกษาอย่างหลากหลาย  และมีจุดหมาย เช่น การถ่ายโอนข้อมูลลงตาราง (Information 

transfer)  หรือแผนภูมิความหมาย (Semantic map) จบัคู่ (Matching)  การถาม-ตอบ (Asking and 

answering question) กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี  ช่วยพฒันาการอ่านของนกัศึกษาและทาํให้ช่วยเสริม
ความรู้เดิมของนกัศึกษาทีมีความสนใจในเรืองทีอ่านเป็นทุนเดิมอยูแ่ลว้  ทาํให้สามารถสรุปเนือหา
และเขา้ใจเรืองทีอ่านง่ายขึน  ดงันนัจึงทาํให้ผลสัมฤทธิในการเรียนแต่ละบทตามจุดประสงคอ์ยูใ่น
ระดบัสูงซึงสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ  วิสาข์  จติัวตัร์ (2543: 41-42) และงานวิจยัของจินตอาภา ผล
บุญรักษ ์(2544) 

    1.4  การทีค่าประสิทธิภาพตวัแรกสูงกวา่ค่าประสิทธิภาพตวัหลงัอาจเนืองมาจาก ใน
การทาํแบบทดสอบรายบทนกัศึกษาไม่วิตกกงัวลมากนกั  เนืองมาจากนกัศึกษาเพิงไดเ้รียนเนือหา
แต่ละบทเรียนจบไปและแบบทดสอบทา้ยบทในแต่ละบทมีจาํนวนนอ้ยขอ้  ส่วนแบบทดสอบหลงั
เรียนเป็นการวดัความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษเพืออาชีพ  โดยสุ่มเนือหาของแบบฝึกเสริม
ทกัษะการอ่านทุกบท  ซึงมีจาํนวนขอ้สอบมากกวา่และตอ้งใชเ้วลาในการทาํแบบทดสอบนานกวา่  
นกัศึกษาอาจเกิดความกงัวลวา่จะทาํแบบทดสอบไดไ้ม่ดี จากงานวิจยัของ Ganschow (1994: 41-55) 

ทีไดท้าํการศึกษาความแตกต่างในการแสดงออกทางภาษาของนกัศึกษาระดบัวิทยาลยัทีเรียนภาษา
สเปนเป็นภาษาต่างประเทศ  ทีมีระดบัความวติกกงัวลในระดบัสูง  กลาง  และตาํ  ผลการวิจยัพบวา่  
ผูเ้รียนทีมีความวิตกกงัวลสูงจะมีทกัษะทางภาษาตาํกว่าผูเ้รียนทีมีความวิตกกงัวลตาํ  และระดบั
ความวิตกกงัวลเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ทาํให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศตาํ  และความวิตกกังวลจะเพิมมากขึนถ้าประสบการณ์ในการเรียน
ภาษาต่างประเทศทีผา่นมาไม่ประสบความสําเร็จ  ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Fabienne  (1992: 

4256-A)  ทีศึกษาผลความวิตกกงัวลทีมีต่อการเรียนรู้และทาํขอ้สอบของนกัศึกษาในวิทยาลยัแห่ง
หนึง  โดยให้กลุ่มตวัอย่างทาํแบบทดสอบวดัความวิตกกงัวลก่อนทีจะมีการทดสอบปลายภาค 2 

สัปดาห์  ผลการวิจยัพบวา่  นกัศึกษากลุ่มทีมีความวิตกกงัวลตาํทาํคะแนนในการทดสอบไดท้งัสูง
มาก  และตาํมาก  ส่วนกลุ่มทีมีความวิตกกงัวลสูงทาํคะแนนในการทดสอบไดต้าํกว่าระดบัเกณฑ์
เฉลีย   ซึงแสดงให้เห็นว่าความวิตกกังวลส่งผลทางลบต่อความสามารถในการเรียนและ
ความสามารถในการทาํแบบทดสอบ  ดงันนันกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งในการทดลองครังนีอาจมีความ
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วิตกกงัวลในการทาํแบบทดสอบหลงัเรียนจึงทาํแบบทดสอบหลงัเรียนได้คะแนนตาํกว่าคะแนน
แบบทดสอบรายบท   

 2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพจากกลุ่มตวัอยา่ง
หลงัจากเรียนโดยใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพสูงกวา่ความสามารถในการ
อ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพก่อนการใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการอ่านทีสร้างขึนมีนยัสําคญัทางสถิติที
ระดบั  0.05  ทงันีอาจมีเหตุผล  ดงัต่อไปนี 

   2.1  แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านทีสร้างขึนพฒันาจากการวิเคราะห์ความตอ้งการของ
ผูเ้รียนโดยประมวลขอ้มูลทางภาษาทีสอดคล้องกบัสาขาอาชีพทางเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า  
ดังนันแบบฝึกเสริมทกัษะอาจสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของนักศึกษาสาขา
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า   จึงอาจส่งผลให้ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษเพืออาชีพของ
นกัศึกษาสูงขึน  ดงัที Keller (1983, อา้งถึงใน วารินทร์  รัศมีพรหม, 2542: 224 ) กล่าวแนะนาํ
เนือหาความรู้ทีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน  รวมถึงความตอ้งการสําหรับอนาคตในเรือง
ทีเกียวกบัความกา้วหนา้ดา้นวชิาชีพของผูเ้รียนจะทาํใหเ้กิดแรงผลกัดนัในการเรียนรู้  นอกจากนีอาจ
เนืองมาจากแบบฝึกเสริมทกัษะทีสร้างขึนส่วนหนึงเกิดจากการประมวลขอ้มูลทางภาษาทีเป็น
เอกสารจริง (Authentic materials)  จากแหล่งต่าง ๆ อาทิ คู่มืออธิบายการใชอุ้ปกรณ์ เครืองใชต่้าง ๆ 
เป็นตน้  โดยมีจุดประสงค์ให้นกัศึกษาฝึกใช้ภาษาทีใกลเ้คียงกบัสถานการณ์จริง  เพือให้สามารถ
ถ่ายโอนความรู้ในชนัเรียนไปประยุกต์ใชก้บัสถานการณ์จริงนอกชนัเรียนได ้ แนวคิดเกียวกบัการ
ใชเ้อกสารจริงดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Nunan (1995: 131-132) ซึงสนบัสนุนให้ใชข้อ้มูล
ทางภาษาทีเป็นเอกสารจริงในการเรียนการสอน เช่นเดียวกบัแนวคิดของSpiropoulou (1996 : 70-

72) และ Jureckova (1998: 45 )  ทีสนบัสนุนให้ใชสื้อทีเป็นเอกสารจริงจากแหล่งต่าง ๆ เช่น 
วารสารหรือแผน่พบัเกียวกบัสาขาอาชีพ  นอกจากนี Porcaro (2001: 30) เสนอให้ใชสื้อการเรียนที
เป็นเอกสารจริงทีมีความหลากหลายในการสอน  ทงันีเนืองจากสือทีหลากหลายทาํให้เอกสารการ
สอนน่าสนใจ  และสือทีเป็นเอกสารจริงช่วยให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาทกัษะทางภาษาและสามารถ
นาํไปใชใ้นสถานการณ์จริงได ้ จะเห็นวา่การใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะทีพฒันาจากการวิเคราะห์ความ
ตอ้งการของผูเ้รียนและการใช้เอกสารจริงในกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการตอบสนองความ
ตอ้งการในการใชภ้าษาเพือการสือสารในสถานการณ์จริงทางวิชาชีพเฉพาะดา้นของผูเ้รียน  อาจทาํ
ให้ผูเ้รียนมีแรงจูงใจในการเรียน  และอาจส่งผลให้ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษเพืออาชีพ
ของนกัศึกษาสูงขึน  ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดาว แสงบุญ (2543) ทีพบวา่การเรียนการสอน
ภาษาองักฤษเฉพาะกิจโดยใชเ้อกสารทีพฒันาจากการวเิคราะห์ความตอ้งการของผูเ้รียนและเอกสาร
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จริงส่งผลให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการเรียนภาษาองักฤษสูงขึน  และทาํให้เกิดแรงจูงใจในการ
เรียน  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Kharmar (1971, อา้งถึงใน พิทยา  คาํตาเทพ, 2542: 43) ที
พบว่าผูเ้รียนจะเกิดความสนใจและเกิดแรงจูงใจในการเรียนมากขึนเมือเนือหาทีใช้ในการสอน
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน  และเป็นเหตุใหผ้ลการเรียนดีขึน  

         2.2  แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพทีสร้างขึนเกิดจากการ
ประมวลขอ้มูลทางภาษาทีสอดคลอ้งกบัพืนความรู้เดิมเกียวกบังานในสาขาวิชาชีพของผูเ้รียนสาขา
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า  การทีนักศึกษาจบมากจากระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  อาจทาํให้
นกัศึกษามีความรู้พืนฐานเกียวกบังานในสาขาวิชาชีพ  เช่น  การใช้เครืองมือ  อุปกรณ์  การแกใ้ข 
เครืองจกัร เครืองมือ  จึงอาจส่งผลให้ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษเพืออาชีพของนกัศึกษา
สูงขึน  ทงันีอาจเนืองมาจากปัจจยัดา้นพืนความรู้เดิมและความคุน้เคยกบัเนือหาทีเกียวขอ้งกบัสาขา
วชิาชีพส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษาองักฤษเพืออาชีพ ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Schmidt – Rinehart 

(1994: 178-189)  ทีศึกษาความคุน้เคยต่อเรืองทีฟังในการฟังภาษาสเปนเพือความเขา้ใจ  สําหรับ
นกัศึกษาทีเรียนภาษาสเปนเป็นภาษาทีสอง  ผลการวิจยัพบวา่ผลคะแนนจากการฟังเรืองทีนกัศึกษา
มีความคุน้เคยสูงกวา่ผลคะแนนจากการฟังเรืองทีนกัศึกษาไม่คุน้เคย  และงานวิจยัของ Qin (1996: 

575-A) ทีศึกษาผลกระทบของขอบเขตทางความรู้เฉพาะสาขาและความชาํนาญทางภาษาทีมีต่อการ
อ่านบทอ่านทางวิทยาศาสตร์เพือความเขา้ใจ  สําหรับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์และสาขา
ชีววิทยาทีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทีสอง  ผลวิจัยพบว่า  ขอบเขตทางความรู้เฉพาะสาขามี
ผลกระทบต่อความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษ  ในขณะทีความชาํนาญทางภาษามีผลกระทบต่อ
กระบวนการอ่านในระดบัตาํ  เช่นเดียวกบั Inoue (1998: 1) ไดศึ้กษาพบว่า  พืนความรู้เดิมของ
ผูเ้รียนมีผลกระทบต่อความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ 

     นอกจากนี  ยงัพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความสนใจกบัเนีอหาและรูปแบบของบท
อ่าน  ซึงเนือหาเกียวขอ้งกบัสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า  สอดคลอ้งกบัประสบการณ์เดิมของ
นกัศึกษาเองทาํให้มีผลต่อการทาํความเขา้ใจในเรืองทีอ่านและสามารถเชือมโยงความรู้เดิมและ
ความรู้ใหม่ได ้ ถึงแมจ้ะมีคาํศพัท์ทีค่อนขา้งยากเนืองจากไม่ไดมี้การดดัแปลงขอ้ความในบทอ่าน  
แต่นกัศึกษาส่วนใหญ่ก็สามารถทาํความเขา้ใจกบับทอ่านได ้ และผลจากการทดสอบทา้ยบทจะเห็น
ได้ว่านักศึกษาสามารถเชือมโยงความรู้จากแบบฝึกทีเรียนมาใช้ในการทาํแบบทดสอบได้ดีตาม
เกณฑที์ตงัไว ้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวไิลรัตน์  วสุริย ์ (2545) 

         2.3  แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพ  สําหรับบทอ่านเป็นขอ้มูลที
พฒันาขึน  โดยบทอ่านทีคดัเลือกไดส้อดคล้องกบัระดบัของนกัศึกษาเองและผ่านการตรวจสอบ
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ความเหมาะสมด้านเนือหา  หน้าทีและความเหมาะสมของระดับภาษาจากผูเ้ชียวชาญ  ทาํให้
นกัศึกษาไดท้าํกิจกรรมขนัก่อนอ่านและไดอ่้านบทอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพทีสามารถพบเห็นได้
จากสิงรอบตวั  แลว้สามารถเชือมโยงความรู้ทีมีอยูบู่รณาการ  ผา่นกระบวนการเรียนรู้ทีครูเตรียมไว้
ให ้ ทาํใหน้กัศึกษาเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตามแนวคิดในการจดักิจกรรมขนัก่อนการ
อ่านของ Barnett  (1989: 113-143)  และ Philips (1984, quoted in Hadley, 2001: 207-208) ทีเสนอ
ให้ใช้กิจกรรมทีกระตุน้ให้ผูเ้รียนไดใ้ช้โครงสร้างความรู้เดิม  (Schemata) สะสมไวเ้ป็นความรู้
ความจาํของเขา  โดยครูควรมีส่วนช่วยให้ผูเ้รียนได้ใช้ความรู้เดิมในการปฏิสัมพนัธ์กบับทอ่าน
ตงัแต่ขันกิจกรรมก่อนการอ่าน  เพือเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนและฝึกฝนให้ใช้ความรู้เดิม
สัมพนัธ์กบัสิงทีจะอ่าน  และสอดคลอ้งกบั สุรชยั  บุญญานุสนธ์  (2544: ข-ง) ทีเสนอวา่การทีผูเ้รียน
ได้ใช้พืนความรู้เดิมของตนในภาษาไทยเชือมโยงกบัเนือหาภาษาองักฤษทาํให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้แบบบูรณาการในการใช้ทกัษะทงัสองเป็นเครืองมือในการแสวงหาความรู้  พฒันานิสัยรัก
การอ่านและสามารถเขียนสือความรู้ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.ผลการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างทีมีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพืออาชีพ   พบว่านกัศึกษามีความคิดเห็นทีดีต่อสือทีผูว้ิจยัพฒันาขึน  โดยมีค่าระดบั
เฉลีย )(x  อยูร่ะหวา่ง 3.45 – 4.38  และมีค่าระดบัความคิดเห็นเฉลียรวม 4.03 ( x  = 4.03, S.D. = 

0.34) ซึงเป็นไปตามสมมติฐานทีตงัไวซึ้งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุดสายใจ  ชาญนรงค ์(2540) 

มานพ  พุ่มจิตร (2544) Sipe (1993) Edwards (1997)  และ Rass (2001) โดยสามารถอภิปรายผล 
ดงันี 

    3.1 เมือพิจารณาระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษาทีมีต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเป็นรายบทพบว่า โดยภาพรวมทุกบทมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัสูงโดยมีค่า
ระดบัเฉลียรวม 4.03 ( x  = 4.03, S.D. = 0.34) ซึงแต่ละบทสามารถจดัระดบัความคิดเห็นไดด้งันี  
บททีมีค่าเฉลียสูงสุดคือ บทที 6 Following and Giving Instructions ( x  = 4.38, S.D. = 0.34) ทงันี
อาจเนืองมาจากบทเรียนนีเป็นเรืองเกียวกบัขนัตอนในการปฏิบติังาน  ซึงในขณะทีสอนบทเรียนนี  
พบวา่นกัศึกษาทุกคนรู้จกัเป็นอยา่งดีจากทีเรียนในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพมาแลว้  โดยเฉพาะ
อยา่งยิงนกัศึกษาไดผ้่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมาแลว้  ดงันนัเมือไดอ่้านเรืองทีเขาคุน้เคยทาํ
ใหเ้กิดความเขา้ใจเรือง   และสามารถคาดเดาคาํศพัทใ์หม่ทีมีอยูใ่นบริบทและเนือหาทีคุน้เคย  ทาํให้
สามารถเขา้ใจขนัตอนในการปฏิบติังานทีอ่านและสรุปความเขา้ใจเป็นงานเขียนได ้   ซึงสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของวสิาข ์ จติัวตัร์ (2543: 27)  ทีกล่าววา่ทงัโครงสร้างเรืองดา้นเนือหาและรูปแบบลว้นมี
ความสําคญัต่อประสิทธิภาพในการอ่าน  ทาํให้อ่านได้ง่ายกว่าเรืองทีไม่คุ ้นเคยทงัเนือหาและ
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รูปแบบ  ส่วนบทเรียนทีมีค่าความคิดเห็นเฉลียตาํสุดไดแ้ก่ บทที 8  อาจเนืองมาจากเป็นบทเรียน
สุดทา้ยด้วยเนือหาทีคุน้เคย และสามารถใช้ความรู้เดิมได้แต่ว่าเป็นในรูปแบบของภาษไทย แต่
เนืองจากบทอ่านทีเป็นภาษาองักฤษและเป็นบทอ่านทีมาจากเอกสารจริงซึงมีเนือหาค่อนขา้งยาว  
และคาํศพัท์ค่อนขา้งยาก  และมีรูปแบบการจดัการเรียนการสอนทีแปลกออกไปโดยตอ้งฝึกการ
อ่านบทอ่านทีค่อนข้างยาวด้วยเทคนิคการอ่านแบบต่าง ๆ ทาํให้ต้องใช้ความอดทนและความ
พยายามสูงกว่าการเรียนภาษาองักฤษ โดยทวัไป ทาํห้เกิดความรู้สึกไม่คุน้เคยกบัวิธีการเรียนรู้สึก
ทอ้แทต่้อการเรียนซึงสอดคลอ้งกบั สุรพล  พะยอมแยม้ (2540: 19) ทีเสนอแนวคิดเกียวกบัจิตวิทยา
พืนฐานการศึกษาว่า  บุคคลจะเรียนรู้ไดร้วดเร็วและมีประสิทธิภาพไดม้ากน้อยเพียงใดขึนอยู่กบั
ความพร้อมทางจิดใจของผูเ้รียน  ถา้ผูเ้รียนไม่พร้อม  การฝึกฝนการเรียนรู้จะเป็นไปไดย้าก  การรอ
ให้พร้อมหรือสร้างความพร้อมให้เกิดกบัผูเ้รียนเป็นประเด็นสําคญัประการหนึงทีทาํให้เกิดการ
เรียนรู้  ดงันนัครูผูส้อนจึงควรจดักิจกรรมการอ่าน-เขียน โดยคาํนึงถึงการเริมตน้จดัเนีอหา  บทเรียน
จากระดบัง่าย ๆ ก่อนจะถึงขนัทีซบัซ้อน  เพือทาํให้ผูเ้รียนรู้สึกวา่อ่านง่ายประสบความสําเร็จง่ายมี
ความพร้อมและกาํลงัใจทีจะเรียนรู้การอ่าน-เขียนต่อไป (Leu และ Kinzer, 1995 : 191; บนัลือ 
พฤกษวนั, 2535: 16)  

    3.2   เมือพิจารณาระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษาทีมีต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่าน
ในดา้นรูปแบบ   เนือหา กิจกรรม และคุณประโยชน์   สามารถอภิปรายผล ไดด้งันี 

                 3.2.1  ดา้นรูปแบบ  พบวา่นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อรูปแบบของแบบฝึกเสริม
ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง ( x  = 4.31, S.D. = 0.37)  โดยแต่ละ
ประเด็นไดค้่าเฉลียเรียงลาํดบัดงันี ขอ้ที 1  ขนาดตวัอกัษรอ่านง่ายและชดัเจน ( x  = 4.70, S.D. = 

0.40)  ขอ้ที 2  ภาพประกอบเหมาะสมกบัเนือหา ( x  = 4.35, S.D. = 0.51)   ขอ้ที 3  แบบฝึกมี
รูปแบบโดยรวมน่าสนใจ ( x  = 3.91, S.D. = 0.55)  สอดคลอ้งกบัที Skierso (1991) กล่าวถึงการ
เลือกและประเมินแบบเรียนในเรืองการจดัพิมพแ์ละออกแบบเรียนว่าแบบเรียนทีดีควรมีการพิมพ์
ตวัอกัษร  ภาพประกอบควรมีความสัมพนัธ์กบัเนือหาโดยตรงและพิมพอ์ยู่ในตาํแหน่งใกล้เคียง
กบัเนีอหาพอทีจะช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจเนือหาได ้ และเนืองจากนกัศึกษาทีเรียนในสายวิชาชีพ และ
ตอ้งใช้ภาษาองักฤษเพืออาชีพ (ภาษาองักฤษเทคนิค)  นนัส่วนใหญ่มีความสามารถในการใชภ้าษา
องักกฤษเพืออาชีพอยู่ในระดบัตาํกว่าเกณฑ์  ถึงร้อยละ 46.00 (ปภาวี  วฒันสกุลภูษากร, 2540: 

บทคดัยอ่) และหลกัสูตรสายวชิาชีพผูเ้รียนมกัจะให้ความสําคญัในเรืองฝึกปฏิบติัตามสายงานจึงไม่
ค่อยให้ความสนใจในเรืองวิชาการดา้นอืนมากนกั  ดงันนัสิงทีจะดึงดูดความสนใจเป็นอนัแรกให้
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นกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งใหส้นใจทาํกิจกรรมส่วนอืนของแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพ 
คือรูปแบบของแบบฝึก  ดงัจะเห็นไดจ้ากค่าเฉลียรวมในดา้นรูปแบบทีไดค้ะแนนสูงเป็นอนัดบัที 1 

               3.2.2  ดา้นเนือหา  พบว่านกัศึกษามีความคิดเห็นต่อเนือหาของแบบฝึกเสริม
ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง ( x  = 3.96, S.D. = 0.53) โดยแต่
ละประเด็นไดค้่าเฉลียเรียงลาํดบัดงันี ขอ้ที 4 เนือหาของบทความตรงกบัความตอ้งการและเป็น
ประโยชน์ในการนาํความรู้ไปใชป้ระกอบอาชีพและฏิบติังาน  ( x  = 4.15, S.D. = 0.70)  ขอ้ที 5 

ความยากง่ายของเนือหามีความเหมาะสมกบัระดบัชนั ( x  = 3.99, S.D. = 0.60)   ขอ้ที 6 ความยาว
ของเนือหามีความเหมาะสมกบัระดบัชนั ( x  = 3.79, S.D. = 0.53)  ขอ้ที 7 ชือเรืองและเนือหา
น่าสนใจ ( x = 3.77, S.D. = 0.62) สอดคลอ้งกบันกัการศึกษาหลายท่านอาทิ Griffiths (1995 : 50-

51) เสนอว่าเอกสารการสอนทีดีควรมีเนือหาทีเหมาะสมกบัวตัถุประสงค์ในการเรียน  เนีอหาที
ทนัสมยั เหมาะกบัระดบัชนัและอายุของผูเ้รียน  นอกจากนีเนือหายงัตอ้งมีการพฒันาให้สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของผูเ้รียนดว้ย  อีกทงัการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพมีเนือหาจากเอกสารจริงใน
เรืองทีเกียวขอ้งกบัไฟฟ้า  ซึงตรงกบัประสบการณ์จริงของผูเ้รียน  อีกทงัมีเนือหาใหม่ทนัสมยั จึงทาํ
ให้นักศึกษามีความสนใจและอยากอ่านเนือหาในบทต่าง ๆ ทีเกียวกบัเรืองดงักล่าว เช่น บทที 6 

Following and Giving Instructions ซึงไดค้ะแนนเฉลียเป็นลาํดบัที 1 ( x  = 4.38, S.D. = 0.34) และ
นอกจากนัน หัวเรืองทีนาํมาเป็นบทอ่านนนัได้ผ่านการสอบถามความตอ้งการของกลุ่มตวัอย่าง
มาแลว้ทาํให้ผูเ้รียนให้ความสนใจในบทอ่านและสนใจทีจะทาํกิจกรรมในส่วนอืน ๆ ของแบบฝึก
รวมทงัมีผลทาํใหค้ะแนนสอบทา้ยบทไดค้ะแนนในระดบัสูง  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Orr (2004) 

ทีกล่าวว่าชันเรียนภาษาองักฤษเฉพาะกิจทีดีควรเตรียมสือการสอนทีตรงกับความตอ้งการของ
ผูเ้รียนใหม้ากทีสุด  ซึงตาํราเรียนทวัไปไม่อาจตอบสนองความตอ้งการเฉพาะกลุ่มนี 

                3.2.3 ดา้นกิจกรรม  พบว่านกัศึกษามีความคิดเห็นต่อกิจกรรมของแบบฝึกเสริม
ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง ( x  = 3.98, S.D. = 0.56) โดย
พิจารณาขนัตอนของกิจกรรมในแบบฝึกเสริมทกัษะซึงได้แก่  ขอ้ที 8 กิจกรรมขนัก่อนอ่าน(Pre 

reading) น่าสนใจและช่วยให้เขา้ใจเรืองไดง่้ายขึน  ( x  = 4.26, S.D. = 0.72)  ขอ้ที  9 กิจกรรมขนั
การอ่าน (While Reading)ช่วยพฒันาการอ่านไดดี้ ( x  = 3.81, S.D. = 0.55)   ขอ้ที  12 กิจกรรมมี
ปริมาณมากพอทีจะช่วยให้เกิดการพฒันาทกัษะการอ่านได(้ x  = 3.74, S.D. = 0.71)  ขอ้ที  10 

กิจกรรมขนัทบทวน (Post Reading) มีปริมาณทีเหมาะสมช่วยพฒันาทกัษะการอ่านและเชือมโยง
กบัทกัษะอืนไดดี้ ( x  = 3.61, S.D. = 0.57)  ขอ้ที 11 กิจกรรมทุกขนัตอนมีความสอดคลอ้งกนัดี ( x  

= 3.59, S.D. = 0.66) ทงันีอาจเป็นเพราะในทุกบทเรียนนกัศึกษาไดป้ฏิบติักิจกรรมการอ่านในขนั
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ของการเตรียมความพร้อมก่อนการอ่าน (Pre-reading) ซึงประกอบดว้ยกิจกรรมทีกระตุน้ให้ผูเ้รียน
ไดน้าํพืนความรู้เดิมทีมีอยู่แลว้มาทาํความเขา้ใจในการอ่าน  ควบคู่กบัการเตรียมความพร้อมให้กบั
นกัศึกษาในเรืองของคาํศพัท ์ ช่วยให้นกัศึกษาสามารถถ่ายโยงความรู้ไปใชใ้นการทาํกิจกรรมขนั
ต่อไป  ส่วนขนัการอ่าน ลกัษณะของกิจกรรมการอ่านเพือทีหลากหลายซึงประกอบดว้ย คาํถาม ถูก-
ผดิ จบัคู่ความสัมพนัธ์  การเติมขอ้มูลลงในช่องวา่ง/ ตาราง และการตอบคาํถาม  ไดฝึ้กให้นกัศึกษา
ไดรู้้จกัเลือกกลวธีิในการอ่านทีเหมาะสมกบัจุดมุ่งหมาย  จากการจดักิจกรรมทีเรียงลาํดบัจากง่ายไป
หายาก  และมีการเชือมโยงการเรียนรู้อยา่งเป็นลาํดบัขนัตอน  จึงทาํให้นกัศึกษาเกิดแรงจูงใจทีดีใน
การทาํกิจกรรม  ส่งผลให้นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อดา้นกิจกรรมอยู่ในระดบัสูง ซึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด (2537 : 77) ทีกล่าวว่า หลกัการสร้างแบบเรียนประการหนึงคือ 
หลกัการเรียนรู้เพิมขึนทีละนอ้ย (gradual approximation) การเรียนรู้จะเกิดไดดี้ ถา้มีการจดัขนัของ
กิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นขนัตอน โดยขนัแรก ๆ เป็นขนัพืนฐาน หรือขนัทีเชือมโยงให้เกิดการ
เรียนรู้ในขนัต่อ ๆ ไป  

                3.3.4  ดา้นคุณประโยชน์  โดยภาพรวมนกัศึกษามีความคิดเห็นต่อรูปแบบของ
แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง ( x  = 3.70, S.D. = 

0.44) แต่ละขอ้ไดค้่าเฉลียเรียงลาํดบัดงันี ขอ้ที 13 แบบฝึกช่วยเพิมความสามารถในการอ่านของ
นกัศึกษา ( x  = 4.06, S.D. = 0.59)  ขอ้ที 14 แบบฝึกแต่ละบทมีประโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้และ
ช่วยสร้างแรงจูงใจในการอ่านของนกัศึกษา ( x  = 3.66, S.D. = 0.61)   ขอ้ที 15 แบบทดสอบหลงั
การเรียนช่วยให้สามารถประเมินผูเ้รียนไดดี้ ( x  = 3.35, S.D. = 0.52) ทีเป็นเช่นนีอาจเนืองมากจาก
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านทีมีการจัดวางรูปแบบของกิจกรรมอย่างมีลําดับขันตอน สําหรับ
นกัศึกษาไดฝึ้กประสบการณ์การอ่านอยา่งต่อเนืองกนัถึง 8 บท โดยขนัก่อนอ่าน เป็นกิจกรรมทีทาํ
ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจและเกิดความรู้ในเรืองทีจะอ่าน เช่นการจบัคู่ความสัมพนัธ์ระหวา่งคาํหรือ
วลีกบัภาพทีกาํหนดให้ ตอบคาํถามสัน ๆ จากภาพ  และมีการเตรียมความพร้อมในเรืองคาํศพัท์ที
จาํเป็นตอ้งใช้ในการทาํกิจกรรมขนัต่อไป  ขนัการอ่านและขนัการฝึก กิจกรรมเนน้ให้นกัศึกษาได้
ฝึกฝนการพฒันาการอ่านโดยใช้กลวิธีทีหลากหลาย และอ่านอย่างมีจุดมุ่งหมาย ด้วยการให้
นกัศึกษาถ่ายโอนขอ้มูลลงในตารางในรูปแบบต่าง ๆ การตอบคาํถามถูก-ผิด เป็นตน้  ส่วนขนัหลงั
การอ่าน เพือเป็นการช่วยตรวจสอบความรู้ความเขา้ใจของนกัศึกษาเกียวกบัเรืองทีอ่านและฝึกการ
ใชภ้าษาเพือใหส้ามารถนาํไปประยุกตใ์ชไ้ด ้ซึงจะเห็นไดว้า่กิจกรรมการอ่านในขนัตอนต่าง ๆ ของ
แต่ละบทเรียนช่วนให้นักศึกษาได้ฝึกฝนกลวิธีการอ่านทีหลากหลายอย่างเหมาะสมอย่างแทจ้ริง 
และยอ่มส่งผลให้นกัศึกษาไดรั้บการพฒันาทกัษะการอ่าน ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Throndike 
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(1973) ทีกล่าววา่ การกระทาํใด ๆ ก็ตามหากไดรั้บการฝึกฝนหรือกระทาํบ่อย ๆ จะทาํให้เกิดความ
คล่องแคล่ว และสามารถทาํสิงนนั ๆ ไดดี้ อีกทงัจะเห็นไดว้า่เนือหาของแบบฝึกสร้างมาจากเอกสาร
จริง จึงทาํให้นกัศึกษาเล็งเห็นประโยชน์ทีจะไดรั้บทงัทางดา้นเนือหาและภาษาสําหรับการเพิมพูน
ความรู้  การนําไปใช้ในชีวืตประจาํวนัหรือประกอบอาชีพได้  ซึงสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Williams (1993 : 25) และ Ahellal (1990 : 9) ต่างมีความเห็นร่วมกนัวา่ เอกสารจริงเป็นแหล่งของ
ขอ้มูลทางภาษาทีสาํคญัในการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผูเ้รียนให้ภาษาในสถานการณ์จริง และเป็น
การเตรียมผูเ้รียนสู่สภาพการดาํเนินชีวติในโลกแห่งความเป็นจริง 
 

ข้อเสนอแนะในการวจัิย 
 จากการศึกษาครังนี  ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะทีอาจเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและ
การศึกษาวจิยัในครังต่อไป ดงันี 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้ 
1. จากผลการวิจยัพบวา่ผูเ้รียนยงัคงให้ความสนใจในเรืองรูปแบบของบทเรียน การมี

ภาพประกอบทีเหมาะสมกบัเนือหาเป็นลาํดบัแรกนนั ผูส้อนควรให้ความสนใจในเรืองดงักล่าว ใน
การออกแบบสือการสอน   นอกจากนนัควรหาสือการสอนทีเป็นเอกสารจริงทีนกัศึกษาจะพบไดใ้น
สายงานของตนมาสอน  ซึงจะสามารถช่วยกระตุน้การเรียนรู้ของผูเ้รียนไดดี้ 

2. เนืองจากเวลาในการทาํแบบฝึกหดัไม่สอดคลอ้งกบัจาํนวนและรูปแบบของแบบฝึก 
จึงทาํให้ไม่เกิดความชาํนาญในดา้นทกัษะการอ่าน ซึงเป็นสาเหตุให้ผูอ่้านยงัขาดความชาํนาญใน
การทาํแบบฝึก ดงันนัจึงควรเพิมระยะเวลาในการทาํแบบฝึกและปรับรูปแบบของแบบฝึกหดัให้มี
ความหลากหลายยิงขึนในแต่ละบทอ่าน   เพือสร้างให้ผูเ้รียนเกิดความชาํนาญในการทาํแบบฝึกหดั
มากขึนและอาจเป็นผลใหผ้ลคะแนนของผูเ้รียนสูงขึน 

3. เนืองจากบทอ่านทีผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกมานนัผูว้ิจยัไดอ้า้งอิงมาจากบทอ่านทางดา้น
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า  อาจทาํให้ผูเ้รียนนเกิดความไม่คุน้ชินกบัคาํศพัทเ์ฉพาะ เนือหาบทอ่าน 
และสํานวนภาษา  ทาํให้ผูอ่้านเกิดความเขา้ใจคาดเคลือน  ดงันนัจึงควรทาํการปูพืนทางดา้นการ
อ่านศพัทเ์ฉพาะ และความเขา้ใจในสํานวนภาษาก่อนการเรียนของผูเ้รียนเพือให้เกิดความเขา้ใจที
ถ่องแท ้ และสามารถทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนไดถู้กตอ้งและอาจทาํให้ผลคะแนน
ของผูเ้รียนสูงขึน 

4. จากผลการวจิยัพบวา่แบบฝึกทีผา่นการสํารวจความตอ้งการหวัเรืองนนัทาํให้ผูเ้รียน
เกิดความสนใจในเนือหาและเกิดการกระตุน้ในการเรียนรู้โดยเฉพาะเนือหาทีเป็นประโยชน์ในการ
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นาํไปใช้ประกอบอาชีพทีตรงตามสาขาของผูเ้รียน  ดงันนัผูส้อนจึงควรคดัเลือกเนือหาทีสอนโดย
การทาํการสาํรวจความตอ้งการของผูเ้รียนดว้ยทุกครัง 

5. ดว้ยขอ้จาํกดัทางเวลาในการทดลองเครืองมือทีจาํกดั  จึงเป็นเหตุให้ผูเ้รียนขาดความ
ชาํนาญในการฝึกฝน  และมีเวลาในการทบทวนบทอ่านน้อยเกินไป ผูว้ิจยัจึงควรขยายเวลาในการ
ทดลองใหม้ากขึนเพือประโยชน์ของผูเ้รียนในดา้นระยะเวลาในการทบทวนบทอ่าน  และการฝึกฝน
แบบฝึกทักษะท้ายบท  ซึงจะส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดความชํานาญในการอ่าน  และอาจส่งผลให้
ผลสัมฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียนสูงขึน 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวจัิยครังต่อไป 
 1. ควรมีการวิจยัในเรืองการเรียนรู้คาํศพัท์ภาษาองักฤษเพืออาชีพ หรือภาษาองักฤษ
เฉพาะกิจในสาขาอาชีพต่าง ๆ เนืองจากเป็นเรืองสําคญัและค่อนข้างเป็นปัญหาสําหรับผูเ้รียน
ภาษาองักฤษเพืออาชีพในสาขาต่าง  
 2. ควรมีวิจยัในทกัษะอืน ๆ เช่นการพูด-การฟัง การเขียน สําหรับภาษาองักฤษเพือ
อาชีพ  หรือภาษาอังฏษเฉพาะกิจตามสาขางาน  เช่นวิศวกรรมโยธา  เทคโนโลยีวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอืน ๆ โดยสาํรวจความตอ้งการในการใชภ้าษาองักฤษของผูเ้รียน ผูส้อนและ
จากสถานประกอบการดว้ย 

 3. ควรมีการวิจัยในเรืองความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพืออาชีพและ
ภาษาองักฤษเฉพาะกิจในสาขาต่าง ๆ เพือดูพฒันาการการเรียน การสอนตามสถานการณ์ปัจจุบนั 

 4. ควรมีการวจิยัในเรืองทศันคติต่อการเรียนภาษาองักฤษเฉพาะกิจในสาขาต่าง ๆ ของ
นักศึกษาเพือเป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบัความตอ้งการของ
ผูเ้รียน 
                       5. ควรมีการวจิยัและพฒันาสือการสอนภาษาองักฤษเพืออาชีพหรือภาษาองักฤษเฉพาะ
กิจสาขาอืน ๆ ในทกัษะและรูปแบบต่าง ๆ โดยทาํการสาํรวจความตอ้งการของผูเ้รียนดว้ยเพือให้ได้
สือการสอนทีตรงกบัความตอ้งการของผูเ้รียน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 149 

รายการอ้างอิง 

 

ภาษาไทย 

กรมสามญัศึกษา. หน่วยศึกษานิเทศก์. (2540). เครืองมือทีใช้ในการรวบรวมข้อมูลการวิจัยใน 

 ชันเรียนหน่วยท ี6. กรุงเทพมหานคร : กรมสามญัศึกษา. 
กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวชิาการ. (2551). หลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทวัไป ระดับปริญญาตรี 

 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550). นครปฐม : โรงพิมพม์หาวทิยาลยัเทคโนโลยรัีตน 

โกสินทร์ วทิยาเขตศาลายา. 
กาญจนา  คุณารักษ.์ (2539). การออกแบบการเรียนการสอน. นครปฐม : โรงพิมพม์หาวทิยาลยั 

ศิลปากร. 

กาญจนา  แกว้จาํรัส. (2551). “การพฒันาแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษทีเนน้เนือหาทางดา้น 

 วทิยาศาสตร์และสิงแวดลอ้มในรายวชิาภาษาองักฤษพืนฐาน (ตE 42104) สาํหรับ 

 นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที  5  โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั นครศรีธรรมราช.”  

 วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ  
 บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

ไกรคุง  อนคัฆกุล. (2545). คู่มือเตรียมสอนภาษาองักฤษ ม.ต้น. กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์. 

งามพริง  รุ่งโรจน์ดี. (2521). “ประมวลการสอนภาษาองักฤษเทคนิคสาํหรับนกัศึกษาเทคนิคดา้น 

ช่างอุตสาหกรรม ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชนัสูง.” วทิยานิพนธ์ปริญญา 
มหาบัณฑิต  สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

                . (2545). ภาษาองักฤษสําหรับช่างเทคนิคและวศิวกร. พิมพค์รังที 7. กรุงเทพมหานคร :  
 ส.ส.ท. 
จกัรพรรดิ  คงนะ. (2550). “การพฒันาแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษทีเกียวกบัปัญหาของวยัรุ่นตอน 

 ตน้ สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษษปีที 6 โรงเรียนหลวงพอ่แช่มวดัตากอ้งอนุสรณ์ 

 จงัหวดันครปฐม.” วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาการสอนภาษาองักฤษใน 

 ฐานะภาษาต่างประเทศ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

จินตอาภา  ผลบุณรักษ.์ (2544). “การพฒันาแบบฝึกการอ่านเพือการสือสารโดยใชเ้อกสารจริงจาก 

 อินเตอร์เน็ต สาํหรับนกัเรียน ชนัมธัยมศึกษาปีที 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  ราชบุรี.”  

 วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ  
 บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 150 

ฉววีรรณ  คูหาภินนัท.์ (2542). เทคนิคการอ่าน (Reading Techniques). กรุงเทพฯ :  
 ศิลปาบรรณาคาร. 
ชยัยงค ์ พรหมวงศ.์ (2520). ระบบสือการสอน. กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
ณฐักาญจน์  อ่างทอง. (1992). รายงานการวจัิยการพฒันารูปแบบและชุดปฏิบัติการเรียนการสนอน 

 เพอืเสริมสร้างผลสัมฤทธิและเจตคติในการเรียนวชิาภาษาองักฤษของนักเรียนระดับ 

 ประถมศึกษาตอนปลาย. นครปฐม : สถาบนัราชภฏันครปฐม. 
ดารณี  ตนัติวงศไ์ชยชาญ. (2537). “การนาํเสนอโครงการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษเพือ 

 อาชีพสาํหรับครูภาษาองักฤษในวทิยาลยันาฏศิลป สังกดักองศิลปศึกษา กรมศิลปากร.” 

 วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษในฐานะ 

 ภาษาต่างประเทศ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

ดาว  แสงบุญ. (2543). “การสร้างเอกสารสอนภาษาองักฤษเพือการสือสารดา้นการท่องเทียวสาํหรับ 

 นกัศึกษาสาขาวชิาพฒันาการท่องเทียวชนัปีที 3 มหาวทิยาลยัแม่โจ ้จงัหวดัเชียงใหม่.” 

 วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษในฐานะ 

 ภาษาต่างประเทศ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

ทศันพรรณ  แยม้คง. (2551). “การสร้างแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพือการสือสารธุรกิจ สาํหรับ 

 นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชนัปีที 3 โรงเรียนดรุณาราชบุรีพณิชยการ.”  

 วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษในฐานะ 

 ภาษาต่างประเทศ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

ธญัลกัษณ์  เพียรจดั. (2547). “การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเทคนิคการอ่านภาษาองักฤษ 

 รายวชิาภาษาองักฤษ 1 สาํหรับนกัเรียนชนัปีที 1 คณะวศิวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี 
 อุตสาหกรรมมหาวทิยาลยัศิลปากรวทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม.” 

 วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษในฐานะ 

 ภาษาต่างประเทศ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

ธียาน์พร  ขาวสะอาด. (2549). “การพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพือการสือสาร 

 โดยใชเ้อกสารจริงเกียวกบัทอ้งถิน สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 โรงเรียน 

 บา้นหินชา้ง อาํเภอเมือง จงัหวดัระนอง.” วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  
 สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยั 

 ศิลปากร. 

ธีรศกัดิ  อุ่นอารมยเ์ลิศ. (2549). เครืองมือวจัิยทางการศึกษา : การสร้างและพฒันา. นครปฐม :  
โรงพิมพม์หาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 151 

ธานินทร์  ศิลป์จารุ. (2553). การวจัิยและวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS.  พิมพค์รังที 11.  
 กรุงเทพฯ : บิสซิเนสอาร์แอนดดี์. 

ธีรศกัดิ  อุ่นอารมยเ์ลิศ. (2549). เครืองมือวจัิยทางการศึกษา : การสร้างและพฒันา. นครปฐม :  
โรงพิมพม์หาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์. 

ณฐัชยา  เฉลยทรัพย.์ (2539). การพฒันาหลกัสูตรแบบเรียนและการสอนภาษาองักฤษเฉพาะกจิ.  
 พฒันาบริหารศาสตร์ 36, 2(เมษายน-มิถุนายน): 217-248. 

บุญชม ศรีสะอาด. (2537). การพฒันาการสอน. กรุงเทพฯ : สุวริียาสาส์น. 
บญัชา  อึงสกุล. (2545). การพฒันากระบวนการการเรียนรู้ภาษาองักฤษ : หลกัการ ทกัษะ และการ 

 ปฏิบัติการ. วารสารวชิาการ 5,7 (กรกฎาคม) : 52-66. 

บนัลือ  พฤกษะวนั. (2546). มิติใหม่ในการสอนอ่าน.  กรุงเทพฯ :ไทยวฒันาพานิช. 
บาํรุง โตรัตน์. (2534). การออกแบบงายวจัิยสาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์. นครปฐม : โรงพิมพ ์

 มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์. 

ปัญชรี  ทองวสุิทธิ. (2541). “การเปรียบเทียบความเขา้ใจและความสนใจในการอ่านภาษาองักฤษ 

 ของนกัเรียนชนั ม.6 ทีไดรั้บการสอนอ่านตามกลวธีิการเรียนรู้ทางภาษากบัการสอน 

 ตามคู่มือครู.” วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต วชิาเอกมธัยมศึกษา มหาวทิยาลยั 

 ศรีนครินทรวฌิรฒ ประสานมิตร. 
ปริญญาพร  สินหนู. (2550). “การพฒันาสือการอ่านภาษาองักฤษทีเนน้สาระทีเกียวขอ้งกบัปัญหา 
 สังคมของวยัรุ่นระดบั ชนัมธัยมศึกษาปีที6โรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม จงัหวดันนทบุรี.” 

 วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษในฐานะ 

 ภาษาต่างประเทศ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

ปภาว ี วฒันสกุลภูษากร. (2539). “ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษเทคนิคของนกัศึกษาคณะ 

วิศวกรรมศาสตร์  สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล .”  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต   
สาขาการสอนภาษาองักฤษ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาวยัเกษตรศาสตร์. 

ปัญชรี  ทองวสุิทธิ. (2541). “การเปรียบเทียบความเขา้ใจและความสนใจในการอ่านภาษาองักฤษ 

ของนกัเรียนชนั ม. 6 ทีไดรั้บการสอนอ่านตามกลวิธีการเรียนรู้ทางภาษากบัการสอน
ตามคู่มือครู.” วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต วชิาเอกมธัยมศึกษา มหาวทิยาลยั 

ศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร. 

พฒัน์  นอ้ยแสงศรี. (2540). ESP คืออะไร. เกษมบณัฑิต 3, 2 (กรกฎาคม-ธนัวาคม) : 50-54. 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 152 

พทูรัพย ์ นาคนาคา. (2542) “การพฒันาบทเรียนภาษาองักฤษธุรกิจสาํหรับนกัศึกษาสถาบนั 

ราชภฏั หลกัสูตรปริญญาตรี.” ทุนอุดหนุนการวิจยัจากคณะกรรมการวิจยัการศึกษา 
การศาสนาและการวฒันธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ. 

มทันา  บาํรุงผล. (2532). ภาษาองักฤษเทคนิค 3-4. กรุงเทพมหานคร : ศูนยส่์งเสริมวชิาการ. 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. (2535). การพฒันาแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียน.  
 นนทบุรี : สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

ยพุาภรณ์  ชาวเชียงขวาง. (2537). การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิการเขียนเรียงความโดยใช้แบบฝึก 

  ทกัษะการเขียนเรียงความกบัการสอนปกติ ชันประถมศึกษาปีท ี6 โรงเรียนบ้านเชียง 

    บาน อาํเภอเชียงบาน จังหวดัพะเยา. วจิยัสนเทศ 14, 160(มกราคม) : 16-20. 

ยทุธ  ไกรวรรณ์. (2545). พนืฐานการวจัิย ฉบับปรับปรุงใหม่. พิมพค์รังที 4. กรุงเทพฯ :  
สุวริียาสาส์น. 

รุ่งนภา  นุตราวงศ.์ (2533). “การเปรียบเทียบความเขา้ในในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนชนั 

 มธัยมศึกษาปีที 5 ทีมีพืนความรู้ในเรืองทีอ่าน และมีความสนใจในหวัเรืองทีแตกต่าง 

 กนั.” วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษ 

 บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
รุจจิพร  บวัแกว้. (2549). “การพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการพดูภาษาองักฤษเพือการโรงแรม 

 สาํหรับนกัศึกษาสาขาวชิาการโรงแรม ระดบัปริญญาตรีชนัปีที 2 มหาวทิยาลยัเทคโน 

โลยรีาชมงคลกรุงเทพ.” วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการ 

สอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร.  
รัตติยา  ภูมิสายดร. (2540). “การพฒันารูปแบบการสอนภาษาองักฤษเพือการสือสารของนกัเรียน 

 ประถมศึกษาปีที 6 โดยใชห้ลกัการกิจกรรม The Information Gap Principle.” 

 วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 
ลลนา  ปฐมชยัวฒัน์. (2550). “การพฒันาแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษดว้ยตนเองดา้นวทิยา 
 ศาสตร์และเทคโนโลย ีสาํหรับนกัศึกษาชนัปีที 1 คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโน 

โลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ จงัหวดั 
นครปฐม." วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการสอนภาษา 
องักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร.  

วนิดา  สุขวนิช. (2536). การใช้แบบฝึกเพอืพฒันาความรู้ความเข้าใจทางภาษาของนักเรียนชัน 

 ประถมศึกษาปีท ี4 เกยีวกบัการอ่านและการเขียนคําควบกลาํ อกัษรนําและตัวการันต์. 

 วารสารการวจิยัทางการศึกษา 23, 26(เมษายน-มิถุนายน) : 33-34. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 153 

วฒันา  บาลโพธิ. (2544). กลวธีิการอ่านอนุเฉท. พิมพค์รังที 2. กรุงเทพฯ : พิสิษฐการพิมพ.์ 
วสิาข ์ จติัวตัร์. (2528). การสอนอ่านภาษาองักฤษตามแนวการสอนเพอืการสือสาร. มิตรครู 27, 15 

 (สิงหาคม) : 43-45. 

__________. (2541). การสอนอ่านภาษาองักฤษเพอืการสือสาร. นครปฐม : คณะศึกษาศาสตร์ 

 มหาวทิยาลยัศิลปากร. 
                 . (2543). การนิเทศการสอนภาษาองักฤษ. นครปฐม : คณะศึกษาศาสตร์  

มหวทิยาลยัศิลปากร. 

__________. (2543). การสอนอ่านภาษาองักฤษ.  พิมพค์รังที 2 (ฉบบัปรับปรุง).  นครปฐม : คณะ 

 ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

วไิลรัตน์  วสุริย.์ (2545). “การพฒันาแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาองักฤษโดยใชเ้อกสารจริงเกียวกบั 

 ทอ้งถินในรายวชิา อ0112 สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยศึกษาปีที 6 โรงเรียนพุบูลพิทยาลยั 

จงัหวดัลพบุรี.” วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการสอน 

ภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร.  
ศิริพร  ลิมตระการ. (2534). อ่านเร็วอย่างเข้าใจ. กรุงเทพฯ : สมาคมการอ่านแห่งประเทศไทย. 
ศิริรักษ ์ ธิจิตตงั. (2544). “การพฒันาเอกสารการสอนเสริมรายวชิาภาษาองักฤษเทคนิคพืนฐาน 1  

สําหรับนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชันปีที 3 สายวิชาช่างอุตสาหกรรม
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

สมศรี  ดวงสุวรรณ์. (2549). “การพฒันาแบบฝึกการอ่านภาษาองักฤษเทคนิค สาํหรับนกัศึกษา 
 ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชนัปีที 3 สาขางานยานยนต ์ วทิยาลยัเทคโนโลยแีละ 

อุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยธุยา.” วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร 

มหาบณัฑิต  สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ  
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร.  

สมศีล  ฌานวงัศะ. (มกราคม 2544). “ภาษาน่ารู้.” มติชนสุดสัปดาห์ 10, 644 : 29. 

สรณี  วงศเ์บียสัจจ ์และ วารีวรรณ  เบญจพร. (March 1984). “การสอนภาษาองักฤษในหอ้งเรียน 

 เพือการสือสารระดบัมธัยมและอุดมศึกษา.” Thai/TESOL 2 : 16-18. 

สรวงสุดา  เตียวรัตนกุล. (2540).  English for University Entrance. กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์. 

สุนนัทา มนัเศรษฐวทิย.์ (2544). เทคนิควจัิยด้านการอ่าน=Reading research techniques. กรุงเทพฯ : 
  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 154 

สุนนัทา  สุนทรประเสริฐ. (6 ตุลาคม, 2540). “การสร้างแบบฝึกการเรียนการสอน.” เอกสารประกอบ 

  คําบรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการ. (อดัสาํเนา). 
สุพฒัน์  สุกมลสันต์. (ภาคตน้ปีการศึกษา ฉบบัพิเศษ 2530). “ความแตกต่างระหว่างภาษาองักฤษ

 ทวัไปกบัภาษาองักฤษวทิยาศาสตร์และภาษาองักฤษเทคนิค.” ภาษาปริทศัน์ 8, 1 : 123- 

 131. 

สุพรรณสิริ  วฒันกานนท.์ (2545). การอ่านภาษาองักฤษอย่างไรถึง  (ไม่)  เข้าใจ. กรุงเทพฯ :   
  สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.  

สุภทัรา  อกัษรานุเคราะห์. (2530). การสอนทกัษะภาษาองักฤษ. กรุงเทพมหานคร : ภาควชิามธัยม 

    ศึกษา คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
สมุทร  เซ็นเชาวนิช. (2542). เทคนิคการอ่านภาษาองักฤษเพอืความเข้าใจ. พิมพค์รังที 6. กรุงเทพฯ :  

  สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

สุมาลี  ชิโนกุล. (พฤศจิกายน 2540-กนัยายน 2541). “ผลของภูมิหลงัดา้นเนือหาของเรืองอ่านต่อ 

 ความจาํระยะสัน  และความรู้ภาษาทีเกียวขอ้งกบัการอ่านภาษาองักฤษ.” วารสารครุ 

 ศาสตร์ 26, 2 : 89-103. 

สุมิตรา  องัวฒันกุล. (2535). การวจัิยทางการเรียนการสอนภาษาองักฤษ. กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพ ์

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

_________. (2535). วธีิการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ ์

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
_________. (2536). แนวคิดและเทคนิควธีิการสอนภาษาองักฤษ ระดับมัธยม. กรุงเทพมหานคร : 
 สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
_________. (2537). ก แนวคิดและเทเทคนิควธีิการสอนภาษาองักฤษ ระดับมัธยม. กรุงเทพ 

 มหานคร : โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
_________. (2537). ข วธีิการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ ์

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
_________. (2539). วธีิสอนภาษาองักฤษ. พิมพค์รังที 3. กรุงเทพฯ : โรงพิมพฬ์าลงกรณ์ 

มหาวทิยาลยั. 
_________. (2540). วธีิการสอนภาษาองักฤษ ระดับมัธยม. พิมพค์รังที 4. กรุงเทพมหานคร : สาํนกั 

 พิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 155 

สุเมธ  แสงนาทร. (2542). “รูปแบบการสอนอ่านภาษาองักฤษในระดบัปริญญาตรีในสถาบนัราชภฏั  
 : กรณีศึกษาในสถาบนัราชภฏัพิบูลสงคราม.” วทิยานิพนธ์หลกัสูตรโครงการศึกษา 
 หลงัปริญญาโท  มุ่งสู่ความเป็นผูน้าํทางการศึกษา ภาควชิาอุดมศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั 

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
สุริทอง  ศรีสะอาด. (มกราคม-ธนัวาคม, 2546). “การอ่านเพือการบริการ.” วารสารนิเทศ 1, 1-2 : 

 24-29. 

สุรชยั  บุญญานุสิทธ์. (2544). แนวการจัดกจิกรรมการเรียนภาษาองักฤษอ่าน-เขียน. กรุงเทพ : 
 ไทยวฒันาพานิช. 
สุรพล พยอมแยม้. (2540). จิตวทิยาพนืฐานสําหรับการศึกษา. นครปฐม : โรงพิมพม์หาวทิยาลยั 

 ศิลปากร. 
เสงียม  โตรัตน์. (ตุลาคม-ธนัวาคม 2538). “แนวคิดในการพฒันาสือการสอนภาษาองักฤษ.”  

 สารพฒันาหลกัสูตร 15, 123 : 48-56. 

เสาวนีย ์ ลิขิตพงษว์ทิย.์ (2549). “ การพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะอ่านภาษาองักฤษตามหลกัสูตรทอ้ง 

 ถินโดยใชเ้อกสารจริงเกียวกบัทอ้งถิน สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 (อ 33101) 

 โรงเรียนปากท่อวทิยาคม อาํเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี.” วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษา 
 ศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัศิลปากร. 
อจัฉรา  วงศโ์สธร. (2529). เทคนิคการสร้างข้อสอบภาษาองักฤษสําหรับวดัและประเมินผลการใช้ 

 ภาษาเพอืการสือสาร. กรุงเทพฯ : อกัษรเจริญทศัน์. 
                . (2538). เทคนิควธีีการสร้างข้อสอบภาษาองักฤษสําหรับวดัและประเมินผลการใช้ภาษา 

 เพอืการสือสาร. กรุงเทพฯ : อกัษรเจริญทศัน์. 
                . (2539). การทดสอบและการประเมินผลการเรียนการสอนภาษาองักฤษ. กรุงเทพฯ :  
 สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

                . (2539). การประเมินผลการเรียนภาษาองักฤษ. กรุงเทพฯ : อกัษรเจริญทศัน์. 
                . (2539). การทดสอบและการประเมินผลการเรียนการสอนภาษาองักฤษ. กรุงเทพฯ :  
 สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

อมรรัตน์  นดัดาหลง. (2551). “การพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะอ่านภาษาองักฤษทีมีเนือหาเกียวกบั 

 ทอ้งถินจงัหวดัตราด สาํหรับนกัเรียนระดบัช่วงชนัที 4 โรงเรียนเนินทรายวทิยาคม 

 อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด.” วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาการสอนภาษา 
 องักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 156 

อุบลวรรณ  ปรุงวนิชพงษ.์ (2551). “การพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ โดยใชกิ้จกรรม 

 การอ่านใหค้ล่อง สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 โรงเรียนราชินีบูรณะ อาํเภอ 

 เมือง จงัหวดันครปฐม.” วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาการสอนภาษาองักฤษ 
 ในฐานะภาษาต่างประเทศ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

อารีย ์ บวัคุม้ภยั. (2540). “การสร้างแบบฝึกเสริมทกัษะการใชถ้อ้ยคาํในงานเขียนร้อยแกว้สาํหรับ 

 นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5.” วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาการสอนภาษา 
 องักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

 

ภาษาองักฤษ 

Baker, L. and Brown A.L. (1984). Metacognitive skills of reading. Handbook of reading  

 research. New York : Longman. 

Barnett, M.A. (1988). “Reading through Context : How Real and Perceived Used affects L2  

 Comprehension.” Modern Language Journal 72 : 150-162. 

Block, E. (1986). “The Comprehension Strategies of Second Language Readers.” TESOL  

 Quarterly 20, 3 (September ) : 463-488. 

Boon-long, V. (1997).  English for Science and Technology. n.p. 

Brieger, N. (1995). “Business English or English for Business.” In Expanding Horizons in  

 English Language Teaching : Selected Papers Presented at CULI’s Third  

 International Conference, 58-61. Edited by Chulalongkorn University Language  

 Institute. Bangkok : Chulalongkorn University Language Institute. 

Brinton, D.M. and C. Holten. (1997). “Into, Through, and Beyond: A framework to develop 

 Content-based material.” English Teaching Forum. 35, 4 (October) : 10-15. 

Brown, R.L. (1990). “Developing the English Reading Competence of ESL Students.”  

In International Development in ASIA Committee : Processing of IDAC. 22-23. 

Edited by Seminar Reading Development in ASIA. Bangkok : Thailand. 

Carrell, P. and J. Eisterhold. (1988). Schema Theory and ESL Reading Pedagogy : Interactive 

  Approaches to Second Language Reading. Cambridge University Press. 

Carrell, P.L. (1987). “Content and Formal Schemata in ESL Reading.” TESOL Quarterly 21:

   468-481. 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 157 

 . (1989). Interactive Text processing Implications for ESL : Second language  

 Reading Classrooms. Cambridge : Cambridge University Press. 

Carrell, P.L. and J.C. Eisterhold. (1988). Reassessing the Term Interactive. Cambridge :  

 Cambridge University Press. 

Carrell, P.L., Joanne D. and David E. E. (1989). Interactive Approaches to Second  

 Language Reading. Cambridge : Cambridge University Press. 

Casanave, C.P. (1988). “Comprehension Monitoring in ESL Reading Achievement : a Neglected  

 Essential.” TESOL Quarterly 22, 2 (June ) : 290. 

Coady, J. (1979). A Psycholinguistics Model of the ESL Reader in Reading in a Second  

Language Hypothesis, Organization, and Practice. New Jersey : Nwebury House 

 Publishers, Inc.,. 

Cohen, A.D. (1991). “Strategies in Second Language Learning : Insights from Research.”  

In Foreign/Second Language Pedagogy Research. 107-109. Edited by Robert 

Phillipson. Celedon : Multilingual Matters Ltd.,. 

Davies, E. et al. (1990). Task Reading. Cambridge : Cambridge University Press. 

Davine, T. (1986).  Teaching Reading Comprehension : From Theory to Practice.  

 Massachusetts : Allyn and Bacon Inc.,. 

Dubin, F. (1982). “What EFL Teacher Should Know about Reading.” Teacher Forum 20 (July) : 

 54. 

Dudley-Evans, T. and M. St. John. (2000). Developments in ESP : A Multi-Disciplinary  

 Approach. 2nd ed. Cambridge : Cambridge University Press. 

Eskey, D.E. (1986). “Theoretical Foundation in Teaching Second Language Reading of  

 Academic  Purposes. Massachusetts : Addison-Wesley Publishing Company. 

Finocchiaro, M. and Brumfit, C. (1983). The Functional –National Approach : From Theory  

 To Practice. New York : Oxford University Press. 

Grabe, W. (1991). “Current Developments in Second Language Reading Research.” TESOL  

 Quarterly 25 : 375-406. 

Goodman, K.S. (1982). Language and Literacy. London : Routledge and Kegan Paul Ltd.,. 

Gunderson, L. (1991). ESL Literacy Instruction : A Guidebook to Theory and Practice.  

New Jersey : Prentice – Hall, Inc.,. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 158 

Harris, L.A. and C.B. Smith. (1980). Reading Instruction Diagnostic Teaching in the  

 Classroom. New York : Macmilan Publishing Company. 

Hood, S. and N. Solomon. (1988).  Focus on Reading : A Handbook for Teachers. Adelaide :  

 National Curriculum Resource Center.    

Huthchinson, T. and A. Waters. (1989).  English for Specific Purposes.  Cambridge :  

 Cambridge University Press. 

                  . (1989). English for Specific Purposes : A learning – centred approach.  

 Cambridge : Cambridge University Press. 

                  . English for Specific Purposes.  Cambridge : Cambridge University Press. 

Hyon, S. (2001). “Long-Term Effects of Genre-Based Instruction : a Follow-Up Study of an EAP 

 Reading Course.” English for Specific Purposes 20 : 417-438. 

Irwin, J.W. (1991). Teaching Reading Comprehension Processes. Englewood Cliffs :  

Prentice – Hall Inc.,. 

Johns, J.L. (1991). Handbook for Remediation of Reading Difficulties. New Jersey :  

Prentice –Hall Inc.,. 

Jones, G.M.  (1990). “ESP Textbook : Do They Really Exist?”  English for Specific Purpose 9 :  

 89-93. 

Kern, R.G. (1989). “The Role of Comprehension Strategies in Foreign Language Reading.”  

 Dissertation Abstracts International 50 : 376. 

Kletzien, S. (1991).  “Strategy use by “Good and poor Comprehenders Reading Expository  

 Text of Differing Levels.” Reading Research Quarterly 26, 1 : 67-83. 

Leu, D. J. and Charles K. K. (1995). Effective Reading Instruction K-8. New Jersey :     

 Prentice-Hall. 

Meyer, B. (1975).The Organization of Prose and Its Effects on Memory. Amsterdam : North  

 Holland. 

Ogle, D. (1987). “K – W – L : A teaching model that develops active reading in expository text.”  

 The Reading Teacher 39 : 563-570. 

Ohlhausen, M.M. and C.M. Roller. (1988). “The Operation of Text Structure and Content  

 Schemata In Isolation and in Interaction.” Reading Research Quarterly 23 : 70-80. 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 159 

Olshavsky, J.E. (1976-1977). “Reading and Problem Solving : an Investigation of Strategies.”  

 Reading Research Quarterly 12, 1 : 654-674. 

Oxford, R.L. (1990). Language Learner Strategies : What Every Teacher Should Know.  

New York : Newberry House Publishers.  

Pardo, Laura S. and Taffy E. Raphael. (1991). “Classroom Organization fro Instruction in  

 Content Areas.” The Reading Teacher 44, 8 (April ): 554-559. 

Porcaro, W.J. “Integrating Authentic Materials and Language Skills in English for Science and 

  Technology Instruction.” English Teaching Forum  39, 2(April 2001) : 30. 

Prichard, R. (1990). “The Effects of Culture Schemata on Reading Processing Strategies.”  

 Reading Research Quarterly, no 25 : 273-295. 

Robinson, Pauline C. (1980) ESP (English for Specific Purposes). Oxford : Pergamon Press.  

                  . (1991). ESP Today : A practitioner’s Guide. Herfordshire : Prentice Hall  

 International (UK) Ltd.. 

Routman, R. (2000). Conversations : Strategies for Teaching, Learning, and Evaluating.  

 Portsmouth, NH : Heinemann. 

Rumelhart, D. and A. Ortony. (1977). Toward an Interactive Model of Reading : Attention  

 and Performance. New Jersey : Erlbaum Associates. 

Schmitt, C.M. (1990). “A Questionnaire to measure Children’s Awareness of Strategies Reading  

  Process.” The Reading Teacher 43, 7 (March ) : 154-164. 

Seals, B. and Z. Glasgow. (1990). Exercise in Instructional Design. U.S.A. :Merrill Publishing  

  Company. 

Siberstein, A. (1987). “Let’s Take Another Look at Reading Twenty – Five Years of Reading  

  Instruction.” English Teaching Forum. (October ) :18-35. 

Strevens, P. (1987). New Orientations in the Teaching of English. London : Morrison and  

 Gibb,   Ltd.,. 

Wade, E., W. Trathen, and G. Schraw. (1990). “An Analysis of Spontaneous Strategies.”  

 Reading Research Quarterly 25, 2 (Spring ) :148-166. 

Widdowson, H.G. (1981).Teaching Language as Communicative. 3 rd ed. Oxford : Oxford  

 University Press. 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 160 

William, Eddie. (1986). Reading in the Language Classroom. London : Macmilan Publisher  

 Ltd.,. 

William, E. (1988). Communicative Reading in Perspective in Communicative Language  

 Teaching. London : Academic Press. 

William, R. (1981). “A procedure for textbook analysis and evaluation on teacher education  

 course.” English for Specific Purpose 1 : 156-163. 

Xu Yun-Zhu. (1999). “A new ESP course in the present Chinese context.” English for Specific  

 Purpose. 18 (Suplement ) : s57-s74. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามความต้องการหัวเรือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

แบบสอบถามสําหรับอาจารย์ผู้สอนรายวชิาภาษาองักฤษเพอือาชีพ 

 

 แบบสอบถามความต้องการหัวเรือง (Topic) ทเีหมาะสมเพอืสร้างแบบฝึกเสริมทกัษะการ
อ่านในรายวชิาภาษาองักฤษเพอือาชีพสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชันปีท ี1สาขาวชิาเอก
เทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟ้า 

 

ตอนท ี1    ความต้องการหัวเรือง 

คําชีแจง    โปรดทาํเครืองหมาย / ลงในช่องว่างตรงกบัความต้องการของท่าน หากท่านต้องการแบบ 

ฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพอือาชีพ สําหรับสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี   
ชันปีท ี1สาขาวชิาเอกเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้า ท่านคิดว่าหัวข้อใดทมีีความสําคัญและ
มีเนือหาเหมาะสม  สอดคล้องกบัจุดประสงค์การอ่าน ทคีวรนํามาเป็นบทอ่านมากน้อย
เพยีงใด 

 

 

 

หัวเรือง 

ระดบัความตอ้งการ 

มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

1. Following and giving instructions 

   (การปฏิบติัตามและการบอกวธีิปฏิบติังาน) 
2. Describing process 

   (อธิบายกระบวนการหรือกรรมวธีิ) 
3. Describing functions of tools and machines 

   (การอธิบายการทาํงานของเครืองมือและเครืองจกัร ) 
4. Comparing quantities, dimensions of things 

   (การเปรีบเทียบคุณลกัษณะและขนาดของสิงของ) 
5. Expressing dimensions and quantities 

   (การบอกคุณลกัษณะและขนาดของสิงของทีวดั) 
6. Problems and job descriptions 

 (การบรรยายปัญหาและลกัษณะงาน) 
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หัวเรือง 

ระดบัความตอ้งการ 

มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

7. Tools and descriptions 

   (เครืองมือและคุณลกัษณะของเครืองมือ) 
8. Workshop safety   

 (ความปลอดภยัในโรงงาน) 
9. Giving warnings, advices, and safety rules 

   (การเตือน การใหค้าํแนะนาํ และบอกกฎความ 

    ปลอดภยั) 
10.Describing problems of appliances and machines   

 (การอธิบายปัญหาการทาํงานของเครืองใชแ้ละ
เครืองจกัรกลและเครืองจกัร) 
11. Writing repots  

  (การเขียนรายงาน) 
12. Describing properties of materials 

      (อธิบายกระบวนการหรือกรรมวธีิ) 
13. Filling application forms and writing resumes 

   (การกรอกใบสมคัรงานและเขียนประวติัส่วนตวั) 
14. Writing application letters 

   (การเขียนจดหมายสมคัรงาน) 
15. Writing notes for manuals and instructions 

   (การเขียนบนัทึกต่าง ๆ เช่น การเขียนบนัทึกจาก 

    คู่มือหรือวธีิการปฏิบติั) 
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แบบสอบถามสําหรับอาจารย์สาขาเทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟ้า 
 

 แบบสอบถามความต้องการหัวเรือง (Topic) ทเีหมาะสมเพอืสร้างแบบฝึกเสริมทกัษะ 

การอ่านในรายวชิาภาษาองักฤษเพอือาชีพสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชันปีท ี1สาขาวชิาเอก
เทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟ้า 

 

ตอนท ี1    ความต้องการหัวเรือง 

คําชีแจง    โปรดทาํเครืองหมาย / ลงในช่องว่างตรงกบัความต้องการของท่าน หากท่านต้องการแบบ 

ฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพอือาชีพ สําหรับสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี   
ชันปีท ี1สาขาวชิาเอกเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้า ท่านคิดว่าหัวข้อใดทมีีความสําคัญและ
มีเนือหาเหมาะสม  สอดคล้องกบัจุดประสงค์การอ่าน ทคีวรนํามาเป็นบทอ่านมากน้อย
เพยีงใด 

 

 

 

หัวเรือง 

ระดบัความตอ้งการ 

มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

1. Following and giving instructions 

   (การปฏิบติัตามและการบอกวธีิปฏิบติังาน) 
2. Describing process 

   (อธิบายกระบวนการหรือกรรมวธีิ) 
3. Describing functions of tools and machines 

   (การอธิบายการทาํงานของเครืองมือและเครืองจกัร ) 
4. Comparing quantities, dimensions of things 

   (การเปรีบเทียบคุณลกัษณะและขนาดของสิงของ) 
5. Expressing dimensions and quantities 

   (การบอกคุณลกัษณะและขนาดของสิงของทีวดั) 
6. Problems and job descriptions 

 (การบรรยายปัญหาและลกัษณะงาน) 
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หัวเรือง 

ระดบัความตอ้งการ 

มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

7. Tools and descriptions 

   (เครืองมือและคุณลกัษณะของเครืองมือ) 
8. Workshop safety   

 (ความปลอดภยัในโรงงาน) 
9. Giving warnings, advices, and safety rules 

   (การเตือน การใหค้าํแนะนาํ และบอกกฎความ 

    ปลอดภยั) 
10.Describing problems of appliances and machines   

 (การอธิบายปัญหาการทาํงานของเครืองใชแ้ละ
เครืองจกัรกลและเครืองจกัร) 
11. Writing repots 

   (การเขียนรายงาน) 
12. Describing properties of materials 

      (อธิบายกระบวนการหรือกรรมวธีิ) 
13. Filling application forms and writing resumes 

   (การกรอกใบสมคัรงานและเขียนประวติัส่วนตวั) 
14. Writing application letters 

   (การเขียนจดหมายสมคัรงาน) 
15. Writing notes for manuals and instructions 

   (การเขียนบนัทึกต่าง ๆ เช่น การเขียนบนัทึกจาก 

    คู่มือหรือวธีิการปฏิบติั) 
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แบบสอบถามสําหรับผู้ปฏิบัติงานทางด้านวศิวกรรมและเทคโนโลยไีฟฟ้า 
 

 แบบสอบถามความต้องการหัวเรือง (Topic) ทเีหมาะสมเพอืสร้างแบบฝึกเสริมทกัษะ 

การอ่านในรายวชิาภาษาองักฤษเพอือาชีพสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชันปีท ี1สาขาวชิาเอก
เทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟ้า 

 

ตอนท ี1    ความต้องการหัวเรือง 

คําชีแจง    โปรดทาํเครืองหมาย / ลงในช่องว่างตรงกบัความต้องการของท่าน หากท่านต้องการแบบ 

ฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพอือาชีพ สําหรับสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี   
ชันปีท ี1สาขาวชิาเอกเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้า ท่านคิดว่าหัวข้อใดทมีีความสําคัญและ
มีเนือหาเหมาะสม  สอดคล้องกบัจุดประสงค์การอ่าน ทคีวรนํามาเป็นบทอ่านมากน้อย
เพยีงใด 

 

 

 

หัวเรือง 

ระดบัความตอ้งการ 

มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

1. Following and giving instructions 

   (การปฏิบติัตามและการบอกวธีิปฏิบติังาน) 
2. Describing process 

   (อธิบายกระบวนการหรือกรรมวธีิ) 
3. Describing functions of tools and machines 

   (การอธิบายการทาํงานของเครืองมือและเครืองจกัร ) 
4. Comparing quantities, dimensions of things 

   (การเปรีบเทียบคุณลกัษณะและขนาดของสิงของ) 
5. Expressing dimensions and quantities 

   (การบอกคุณลกัษณะและขนาดของสิงของทีวดั) 
6. Problems and job descriptions 

 (การบรรยายปัญหาและลกัษณะงาน) 
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หัวเรือง 

ระดบัความตอ้งการ 

มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

7. Tools and descriptions 

   (เครืองมือและคุณลกัษณะของเครืองมือ) 
8. Workshop safety   

 (ความปลอดภยัในโรงงาน) 
9. Giving warnings, advices, and safety rules 

   (การเตือน การใหค้าํแนะนาํ และบอกกฎความ 

    ปลอดภยั) 
10.Describing problems of appliances and machines   

 (การอธิบายปัญหาการทาํงานของเครืองใชแ้ละ
เครืองจกัรกลและเครืองจกัร) 
11. Writing repots  

   (การเขียนรายงาน) 
12. Describing properties of materials 

      (อธิบายกระบวนการหรือกรรมวธีิ) 
13. Filling application forms and writing resumes 

   (การกรอกใบสมคัรงานและเขียนประวติัส่วนตวั) 
14. Writing application letters 

   (การเขียนจดหมายสมคัรงาน) 
15. Writing notes for manuals and instructions 

   (การเขียนบนัทึกต่าง ๆ เช่น การเขียนบนัทึกจาก 

    คู่มือหรือวธีิการปฏิบติั) 
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แบบสอบถามสําหรับนักศึกษาสาขาวชิาเอกเทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟ้า 

 

 แบบสอบถามความต้องการหัวเรือง (Topic) ทเีหมาะสมเพอืสร้างแบบฝึกเสริมทกัษะ 

การอ่านในรายวชิาภาษาองักฤษเพอือาชีพสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชันปีท ี1สาขาวชิาเอก
เทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟ้า 

 

ตอนท ี1    ความต้องการหัวเรือง 

คําชีแจง    โปรดทาํเครืองหมาย / ลงในช่องว่างตรงกบัความต้องการของท่าน หากท่านต้องการแบบ 

ฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพอือาชีพ สําหรับสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี   
ชันปีท ี1สาขาวชิาเอกเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้า ท่านคิดว่าหัวข้อใดทมีีความสําคัญและ
มีเนือหาเหมาะสม  สอดคล้องกบัจุดประสงค์การอ่าน ทคีวรนํามาเป็นบทอ่านมากน้อย
เพยีงใด 

 

 

 

หัวเรือง 

ระดบัความตอ้งการ 

มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

1. Following and giving instructions 

   (การปฏิบติัตามและการบอกวธีิปฏิบติังาน) 
2. Describing process 

   (อธิบายกระบวนการหรือกรรมวธีิ) 
3. Describing functions of tools and machines 

   (การอธิบายการทาํงานของเครืองมือและ 

     เครืองจกัร ) 
4. Comparing quantities, dimensions of things 

   (การเปรีบเทียบคุณลกัษณะและขนาดของสิงของ) 
5. Expressing dimensions and quantities 

   (การบอกคุณลกัษณะและขนาดของสิงของทีวดั) 
6. Problem and job description 

 (การบรรยายปัญหาและลกัษณะงาน) 
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หัวเรือง 

ระดบัความตอ้งการ 

มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

7. Tool and description 

   (เครืองมือและคุณลกัษณะของเครืองมือ) 
8. Workshop safety   

 (ความปลอดภยัในโรงงาน) 
9. Giving warnings, advices, and safety rules 

   (การเตือน การใหค้าํแนะนาํ และบอกกฎความ 

    ปลอดภยั) 
10.Describing problems of appliances and machines   

 (การอธิบายปัญหาการทาํงานของเครืองใชแ้ละ
เครืองจกัรกลและเครืองจกัร) 
11. Writing repots (การเขียนรายงาน) 
12. Describing properties of materials 

      (อธิบายกระบวนการหรือกรรมวธีิ) 
13. Filling application forms and writing resumes 

   (การกรอกใบสมคัรงานและเขียนประวติัส่วนตวั) 
14. Writing application letters 

   (การเขียนจดหมายสมคัรงาน) 
15. Writing notes for manuals and instructions 

   (การเขียนบนัทึกต่าง ๆ เช่น การเขียนบนัทึกจาก 

    คู่มือหรือวธีิการปฏิบติั) 
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ภาคผนวก ข 

 

แบบสอบถามผู้เชียวชาญเกียวกบัโครงสร้างเนือหาในการพฒันา 
แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพอือาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

แบบสอบถามผู้เชียวชาญ 
 

 แบบสอบถามผู้เชียวชาญเกียวกบัโครงสร้างเนือหาทีเหมาะสมในการสร้างแบบฝึกการอ่าน
วชิาภาษาองักฤษเพืออาชีพสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชันปีท ี1สาขาวชิาเอกเทคโนโลยี
วศิวกรรมไฟฟ้า 
 
คําชีแจง  กรุณาทาํเครืองหมาย / ในช่องทตีรงกบัความคิดเห็นของท่านมากทสุีดโดยแทนค่า 
  แต่ละบทเรียนดังนี 
    1 หมายถึง โครงสร้างเนือหาเหมาะสม 
     0 หมายถึง ไม่แน่ใจ 
    -1 หมายถึง โครงสร้างเนือหาไม่เหมาะสม 

Table Content Specification 

Objectives Topics Language content Activities Level of 

opinion 

-1 0 1 

To be able to 

get main idea and details 

from reading passage about 

size, shape, and describe 

size and shape 

 

1. Describing 

objects 

Function 

-Expressing dimensions 

and quantities 

Structure  

-Wh questions 

e.g. What does it look like? 

What is it used for? 

Vocabulary 

shapes, sizes, colors... 

e.g. cycle, big, red 

Reading strategies 

-Reading for main idea  

(Skimming) 

-Reading for Specific 

details (Scanning) 

Pre reading 

-Matching items 

While reading 

-True/false 

-Completing items 

-Asking and 

answering questions 

-Drawing picture 

Post reading 

-Writing sentences to 

describe objects 

-Matching items 
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Objectives Topics Language content Activities Level of 

opinion 

-1 0 1 

To be able to 

get main idea, identify 

properties of materials and 

identify specific 

information from the 

reading passage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Describing 

properties of 

materials 

Function 

-Describing properties of 

materials 

Structure 

-Present simple tense 

(active voice) 

e.g. Glass breaks easily. 

-Can+V1+object+(adverb) 

-Can not +V1+object+ 

(adverb) 

e.g. Light can not pass 

through metal. 

-Verb Be (is/am/are)+ 

Objective 

e.g. Glass is rigid. 

Vocabulary 

Properties 

e.g. light, flexible, brittle… 

Reading strategies 

-Reading for main idea 

(Skimming) 

-Reading for Specific 

details (Scanning) 

-Reading for inference 

 

Pre reading 

-Matching pictures 

with expressions 

-Identifying the 

answers 

While reading  

-Completing the 

missing words in the 

sentences 

-True/ false 

Post reading  

-Writing sentences 

describing properties 

of materials using 

the words given 

-Completing the 

sentences 

-Answering the 

questions 

-Completing the 

diagrams 
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Objectives Topics Language content Activities Level of 

opinion 

-1 0 1 

To be able to 

get main idea and details 

from signs/notices, and 

express warning, advice 

and safety rules 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To be able to 

Get main idea and details 

from reading passage about 

first-aid, and give 

instruction to others  

 

 

3. Giving 

Warning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. Giving First 

Aid 

 

Function 

-Giving warnings, advices 

and safety rules 

Structure  

-Modals 

Must/should /can 

You have not  

Do not 

Vocabulary 

Protective equipment 

e.g. goggles, gloves 

Reading strategies 

-Reading for main idea 

(Skimming) 

-Reading for Specific 

details (Scanning) 

-Reading for inference 

 

Function 

-Expressing workshop 

safety 

Structure 

-Sequence words 

e.g. first, second, then 

 

Pre reading 

-Discussing about 

signs 

-Matching items 

While reading 

-Information transfer 

 -Complete items 

Post reading 

-Let the students 

think up new signs 

and write warning 

sentences 

 

 

 

 

 

 

Pre reading 

-Brainstorming and 

discussing about 

accidents in 

workshop 

-Matching items 
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Objectives Topics Language content Activities Level of 

opinion 

-1 0 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To be able to 

Get main idea and  details 

from reading passage about 

hand tools and tell the 

names and their functions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Describing 

function of 

general hand 

tools 

Vocabulary 

Accidents 

e.g. injuries, burns, pain 

Reading strategies 

-Reading for main idea 

(Skimming) 

-Reading for Specific 

details (Scanning) 

-Reading for inference 

 

Function 

-Describing  tools and 

description 

Structure  

-Wh question  

What is it? 

It is ……… 

-Use …….to………. 

Vocabulary 

Hand tools  

e.g. screwdriver, pliers 

Reading strategies 

-Reading for main idea 

(Skimming) 

-Reading for Specific 

details (Scanning) 

-Reading for inference 

While reading  

-Answering the 

questions  

-Semantic mapping 

 Post reading  

-Completing the 

table 

-Giving instructions 

to class 

 

Pre reading 

-Matching items 

While reading 

-Information transfer 

 -Asking and 

answering questions 

Post reading 

-Asking and 

answering questions 

-Giving instructions 

to class 
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Objectives Topics Language content Activities Level of 

opinion 

-1 0 1 

To be able to 

Get main idea 

and details from 

reading passage 

and giving 

instructions of 

how to use tools, 

sequence 

instructions 

based on a 

reading passage 

6. Following 

and giving 

instructions 

Function 

Giving instructions 

Structure 

-Imperative form  

 Positive instructions 

V1+complements 

e.g. Push the bar down to 

raise the load. 

 Negative instructions 

  Do not / Never  

+V1+complements 

e.g. Do not put out an 

electrical fire with water. 

    Never put out an 

electrical fire with water. 

-Sequence words 

e.g. first, second, then, 

next, after that, finally 

Vocabulary 

Tools and electrical 

equipments 

e.g. light bulb, battery, wire 

Reading strategies 

-Reading for main idea 

(Skimming) 

 

Pre reading 

-Matching verbs 

with actions 

While reading  

-Ordering  

-Reading a short 

passage and 

rearranging a set of 

instructions 

-Asking and 

answering the 

questions 

 Post reading  

-Matching the 

situations with the 

instructions 

-Writing a set of 

instructions based on 

the information 

given 
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Objectives Topics Language content Activities Level of 

opinion 

-1 0 1 

 

 

 

To be able to 

get main idea 

and details and  

transfer specific 

information from 

a reading 

passage to a 

table 

 

 

 

7. Describing 

functions of 

tools and 

machines 

-Reading for Specific 

details (Scanning) 

 

Function 

Describing functions of 

tools and machines 

Structure  

-Present simple tenses 

(active voice) 

-Question  

What do/does +noun + do? 

e.g. What does the engine 

do? 

-Statement 

V1 

V1+ s/es 

e.g. -These are pistons.  

They turn the crankshafts. 

-This is the tap.  It controls 

the supply water. 

Vocabulary 

electrical components 

e.g. circuit breaker cabinet, 

plug fuse, cartridge fuse 

Reading strategies 

-Reading for main idea 

 

 

 

 

Pre reading 

-Matching the 

picture 

-Completing the 

sentences 

-Matching words 

with the meaning 

While reading 

-Matching the items 

-True/ false 

Post reading 

-Writing sentences 

describing functions 

of components by 

transferring 

information from a 

table to sentences 
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Objectives Topics Language content Activities Level of 

opinion 

-1 0 1 

 

 

 

 

 

To be able to 

Get main idea 

and details and 

transfer specific 

information from 

a reading 

passage to a 

table, and 

express the 

problems and the 

way to solve the 

problems 

 

 

 

 

 

 

8. Describing 

problems of 

appliances and 

machines 

(Skimming) 

-Reading for Specific 

details (Scanning) 

-Reading for inference 

 

Function 

Describing  problems of 

appliances and machines 

Structure  

-may be in….. 

 May be caused by…. 

e.g. The problem may be in 

the radiator hose. 

 The problem may caused 

by defective radiator hose. 

-may be +V3 

e.g. The supply tank may 

be fractured. 

-If……., the problem may 

be caused by……. 

e.g. If the engine overheats, 

the problem may be in the 

radiator hose. 

Stating how to correct 

problem 

 

 

 

 

 

 

Pre reading 

-Matching the 

problem with the 

picture 

While reading 

-Semantic mapping 

Post reading 

-Matching items 

-Writing sentences 

describing causes of 

problems and the 

way to solve the 

problems  
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Objectives Topics Language content Activities Level of 

opinion 

-1 0 1 

  -You should + V1 

e.g. You should check the 

battery. 

-V1+complement 

e.g. Check the fuel system. 

Vocabulary 

Electrical problem/default 

e.g. overheating, overload, 

electric shock 

-Reading for main idea 

(Skimming) 

-Reading for Specific 

details (Scanning) 

-Reading for inference 
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ภาคผนวก ค 

 

ค่าดัชนีความสอดคล้องของโครงสร้างเนือหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  



   

                   ค่าดชันีความสอดคลอ้งของโครงสร้างแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพ   
                   จากแบบสอบถามผูเ้ชียวชาญ 
 

 
บทที 

 

คะแนนความเห็นของ 
ผูเ้ชียวชาญ 

 
รวม 
 

 
 
IOC 
    1 2 3 

1. Describing Objects 1 1 1 3 1 

2. Describing Properties of Materials 1 1 1 3 1 

3. Giving Warning 1 1 1 3 1 

4. Giving First Aid 1 1 1 3 1 

5. Describing Functions  of General Hand  

    Tools 

1 1 1 3 1 

6. Following and Giving Instructions 1 1 1 3 1 

7. Describing Functions of Tools and  

    Machines 

1 1 1 3 1 

8. Describing Problems of Appliances and  

    Machines 

1 1 1 3 1 

 
                      หมายเหตุ  คาํนวณค่าดชันีความสอดคลอ้งโดยใชสู้ตร ดงันี  (สุโขทยัธรรมาธิราช, 2535 : 456) 
               

                                         IOC = 
N

R
 

             
           เมือ IOC แทน  ดชันีความสอดคลอ้ง 

                R  แทน  คะแนนความเห็นของผูเ้ชียวชาญ 

                   N แทน  จาํนวนผูเ้ชียวชาญ 
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ภาคผนวก ง 
 

ค่าดัชนีความสอดคล้องจากแบบประเมินความเทียงตรงตามเนือหาของแบบทดสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ค่าดชันีความสอดคลอ้งของการประเมินความเทียงตรงตามเนือหาของแบบทดสอบ 
วดัความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษเพืออาชีพจากการประเมินของผูเ้ชียวชาญ 

 
แบบทดสอบขอ้ที คะแนนความเห็นของผูเ้ชียวชาญ รวม  

IOC 
1 2 3 

1 1 1 1 3 1 

2 1 1 1 3 1 

3 1 1 1 3 1 

4 1 1 1 3 1 

5 1 1 1 3 1 

6 1 1 1 3 1 

7 1 1 1 3 1 

8 1 1 1 3 1 

9 1 1 1 3 1 

10 1 1 1 3 1 

11 1 1 1 3 1 

12 0 0 1 1 0.33 

13 0 0 1 1 0.33 

14 1 1 1 3 1 

15 1 1 1 3 1 

16 1 1 1 3 1 

17 0 1 1 2 0.67 

18 1 1 1 3 1 

19 0 1 1 2 0.67 

20 1 1 1 3 1 

21 1 1 1 3 1 

22 0 0 1 1 0.33 

23 0 0 1 3 0.33 

24 1 1 1 3 1 

25 1 0 1 2 0.67 
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ค่าดชันีความสอดคลอ้งของการประเมินความเทียงตรงตามเนือหาของแบบทดสอบ 
วดัความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษเพืออาชีพจากการประเมินของผูเ้ชียวชาญ 

 
แบบทดสอบขอ้ที คะแนนความเห็นของผูเ้ชียวชาญ รวม  

IOC 
1 2 3 

26 1 1 1 3 1 

27 1 1 1 3 1 

28 1 1 1 3 1 

29 1 1 1 3 1 

30 1 1 1 3 1 

31 1 1 1 3 1 

32 0 1 1 2 0.67 

33 1 1 1 3 1 

34 1 1 1 3 1 

35 1 1 1 3 1 

36 1 0 1 2 0.67 

37 1 0 1 2 0.67 

38 1 0 1 2 0.67 

39 1 1 1 3 1 

40 1 1 1 3 1 

41 1 1 1 3 1 

42 1 1 1 3 1 

43 1 1 1 3 1 

44 1 1 1 3 1 

45 1 1 1 3 1 

46 1 1 1 3 1 

47 1 1 1 3 1 

48 1 1 1 3 1 

49 1 0 1 2 0.67 

50 1 1 1 3 1 
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ค่าดชันีความสอดคลอ้งของการประเมินความเทียงตรงตามเนือหาของแบบทดสอบ 
     วดัความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษเพืออาชีพจากการประเมินของผูเ้ชียวชาญ 

 
แบบทดสอบขอ้ที คะแนนความเห็นของผูเ้ชียวชาญ รวม  

IOC 
1 2 3 

51 1 1 1 3 1 

52 1 1 1 3 1 

53 1 1 1 3 1 

54 1 1 1 3 1 

55 1 1 1 3 1 

56 1 1 1 3 1 

57 1 1 1 3 1 

58 1 1 1 3 1 

59 1 1 1 3 1 

60 1 1 1 3 1 

61 1 0 1 2 0.67 

62 1 0 1 2 0.67 

63 1 0 1 2 0.67 

64 1 0 1 2 0.67 

65 1 0 1 2 0.67 

 
 
 

185 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
 

ค่า p และค่า r ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ค่าความยากง่าย (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบวดัความสามารถ 

การอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพ 

 
ข้อ p r ข้อ p r 

1 0.68 0.65 26 0.38 -0.06 

2 0.79 0.29 27 0.62 0.65 

3 0.56 0.29 28 0.32 0.06 

4 0.47 0.94 29 0.76 0.47 

5 0.41 0.82 30 0.41 0.24 

6 0.44 0.88 31 0.50 1.00 

7 0.41 0.24 32 0.50 1.00 

8 0.32 0.18 33 0.35 0.71 

9 0.29 0.24 34 0.47 0.94 

10 0.41 0.12 35 0.47 0.94 

11 0.71 0.59 36 0.71 0.47 

12 0.85 0.18 37 0.65 0.35 

13 0.65 0.24 38 0.71 0.24 

14 0.88 0.12 39 0.65 0.35 

15 0.47 0.94 40 0.50 0.41 

16 0.44 0.88 41 0.59 0.47 

17 0.41 0.12 42 0.44 0.41 

18 0.53 0.71 43 0.56 0.41 

19 0.53 0.82 44 0.62 0.18 

20 0.41 0.82 45 0.44 0.29 

21 0.50 -0.06 46 0.56 0.41 

22 0.76 0.47 47 0.59 0.35 

23 0.62 -0.18 48 0.47 0.35 

24 0.62 0.53 49 0.24 0.00 

25 0.44 0.06 50 0.38 0.18 
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ค่าความยากง่าย (p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบวดัความสามารถ 

การอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพ 

 

ข้อ p r ข้อ p r 

51 0.38 -0.06 56 0.47 0.47 

52 0.29 0.12 57 0.35 0.00 

53 0.44 -0.29 58 0.38 0.18 

54 0.41 -0.29 59 0.29 0.35 

55 0.47 0.94 60 0.29 0.35 
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    ผูว้จิยัคดัเลือกให้เหลือเพียง 40 ขอ้  ดงันี 
 แบบทดสอบทีมีค่าความยากง่าย (p) และอาํนาจจาํแนก (r)เหมาะสมและเลือกไวจ้าํนวน  40 ขอ้ 

 
ข้อ p r ข้อ p r 

1 0.68 0.65 31 0.50 1.00 

2 0.79 0.29 32 0.50 1.00 

3 0.56 0.29 33 0.35 0.71 

4 0.47 0.94 34 0.47 0.94 

5 0.41 0.82 35 0.47 0.94 

6 0.44 0.88 36 0.71 0.47 

7 0.41 0.24 37 0.65 0.35 

9 0.29 0.24 38 0.71 0.24 

11 0.71 0.59 39 0.65 0.35 

13 0.65 0.24 40 0.50 0.41 

15 0.47 0.94 41 0.59 0.47 

16 0.44 0.88 42 0.44 0.41 

18 0.53 0.71 43 0.56 0.41 

19 0.53 0.82 45 0.44 0.29 

20 0.41 0.82 46 0.56 0.41 

22 0.76 0.47 47 0.59 0.35 

24 0.62 0.53 48 0.47 0.35 

27 0.62 0.65 55 0.47 0.94 

29 0.76 0.47 56 0.47 0.47 

30 0.41 0.24 60 0.29 0.35 
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ภาคผนวก ฉ 
 

แบบสอบถามความคิดเห็น 

และค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาทมีีต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพอือาชีพ 

สําหรับนักศึกษาสาขาวชิาเอกเทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟ้า ระดับปริญญาตรี  ชันปีที 1 

 

คําชีแจง 

 1. แบบสอบถามความคิดเห็นนีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาทีมีต่อ
แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพ สาํหรับนกัศึกษาสาขาวชิาเอกวเทคโนโลยี
วศิวกรรมไฟฟ้า ระดบัปริญญาตรี ชนัปีที 1 

 2. แบบสอบถามความคิดเห็นมีทงัหมด 15 ขอ้ 

 3. ใหน้กัศึกษาทาํเครืองหมาย / ลงในช่องทีตรงกบัความคิดเห็นของนกัศึกษาในแต่ละขอ้
ใหน้กัศึกษาตอบเพียงขอ้ดียวเท่านนั 

 

แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาทีมีต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพืออาชีพ 

        

เกณฑก์ารประเมิน 

ระดบัความคิดเห็น 

เห็นดว้ย เห็นดว้ย เห็นดว้ย เห็นดว้ย เห็นดว้ย 

มากทีสุด  มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยทีสุด 

      5 4 3 2 1 

ด้านรูปแบบ             

1. ขนาดตวัอกัษรอ่านง่ายและชดัเจน           

2. ภาพประกอบเหมาะสมกบัเนือหา           

3. แบบฝึกมีรูปแบบโดยรวมน่าสนใจ           

ด้านเนือหา             

4. เนือหาของบทความตรงกบัความตอ้ง  
การและเป็นประโยชน์ในการประโยชน์
ในการนาํความรู้ไปใชป้ระกอบอาชีพ           

 และปฏิบติังาน           

 5. ความยากง่ายของเนือหามีความ 

   เหมาะสมกบัระดบัชนั 

6. ความยาวของเนือหามีความเหมาะ 

    สมกบัระดบัชนั 
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เกณฑก์ารประเมิน 

ระดบัความคิดเห็น 

เห็นดว้ย เห็นดว้ย เห็นดว้ย เห็นดว้ย เห็นดว้ย 

มากทีสุด  มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยทีสุด 

      5 4 3 2 1 

7. ชือเรืองและเนือหาน่าสนใจ 

ด้านกจิกรรม 

8. กิจกรรมขันก่อนอ่าน(Pre 

reading) น่าสนใจและช่วยให้เขา้
จะเรืองไดง่้ายขึน  

9.  กิจกรรมขนัการอ่าน (While  

     Reading)ช่วยพฒันาการอ่าน     

          

     

     

     ไดดี้ 

10. กิจกรรมขนัทบทวน (Post  

      Reading) มีปริมาณทีเหมาะสม 

      ช่วยพฒันาทกัษะการอ่านและ 

      เชือมโยงกบัทกัษะอืนไดดี้ 

11. กิจกรรมทุกขนัตอนมีความสอด 

      คลอ้งกนัดี 

12. กิจกรรมมีปริมาณมากพอทีจะ 

      ช่วยใหเ้กิดการพฒันาทกัษะการ 

      อ่านได ้

ด้านคุณประโยชน์ 
13. แบบฝึกช่วยเพิมความสามารถ 

     ในการอ่านของนกัศึกษา 
14. แบบฝึกแต่ละบทมีประโยชน์ใน 

     การศึกษาคน้ควา้และช่วยสร้าง 

    แรงจูงใจในการอ่านของนกัศึกษา 
15. แบบทดสอบหลงัการเรียนช่วย 

     ใหส้ามารถประเมิณผูเ้รียนไดดี้ 
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ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความคิดเห็น จากแบบสอบถามผูเ้ชียวชาญ 

เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนนความเห็นของ 
ผูเ้ชียวชาญ 

 
รวม 
 

 
 
IOC 
    1 2 3 

ด้านรูปแบบ 

1. ขนาดตวัอกัษรอ่านง่ายและชดัเจน 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
3 

 
 
1 

2. ภาพประกอบเหมาะสมกบัเนือหา 1 1 1 3 1 

3. แบบฝึกมีรูปแบบโดยรวมน่าสนใจ 1 1 1 3 1 

4. เนือหาของบทความตรงกบัความตอ้ง  การ
และเป็นประโยชน์ในการประโยชน์ในการนาํ
ความรู้ไปใชป้ระกอบอาชีพ และปฏิบติังาน 

1 1 1 3 1 

5. ความยากง่ายของเนือหามีความเหมาะสมกบั
ระดบัชนั 

1 1 1 3 1 

6. ความยาวของเนือหามีความเหมาะสมกบั
ระดบัชนั 

1 1 1 3 1 

7. ชือเรืองและเนือหาน่าสนใจ 1 1 1 3 1 

ด้านกจิกรรม 

8. กิจกรรมขนัก่อนอ่าน(Pre reading) น่าสนใจ
และช่วยใหเ้ขา้จะเรืองไดง่้ายขึน  

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
3 

 
 
1 

9.  กิจกรรมขนัการอ่าน (While   Reading)ช่วย
พฒันาการอ่านไดดี้ 

1 1 1 3 1 

10. กิจกรรมขนัทบทวน (Post  Reading) มี
ปริมาณทีเหมาะสม  ช่วยพฒันาทกัษะการอ่าน
และ เชือมโยงกบัทกัษะอืนไดดี้ 

1 1 1 3 1 

11. กิจกรรมทุกขนัตอนมีความสอด คลอ้งกนัดี 1 1 1 3 1 

12. กิจกรรมมีปริมาณมากพอทีจะช่วยให้เกิด
การพฒันาทกัษะการอ่านได ้

1 1 1 3 1 

ด้านคุณประโยชน์ 
13. แบบฝึกช่วยเพิมความสามารถในการอ่าน
ของนกัศึกษา 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
3 

 
 
1 
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เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนนความเห็นของ 
ผู้เชียวชาญ 

 
รวม 
 

 
 
IOC 
    1 2 3 

14. แบบฝึกแต่ละบทมีประโยชน์ใน    
การศึกษาคน้ควา้และช่วยสร้างแรงจูงใจในการ
อ่านของนกัศึกษา 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

15. แบบทดสอบหลงัการเรียนช่วย ให้สามารถ
ประเมิณผูเ้รียนไดดี้ 

 

1 1 1 3 1 

 
หมายเหตุ  คาํนวณค่าดชันีความสอดคลอ้งโดยใชสู้ตร ดงันี  (สุโขทยัธรรมาธิราช, 2535: 456) 
   

                        IOC = 
N

R
 

             
 เมือ   IOC แทน  ดชันีความสอดคลอ้ง 

        R  แทน  คะแนนความเห็นของผูเ้ชียวชาญ 

          N               แทน  จาํนวนผูเ้ชียวชาญ 
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ภาคผนวก ช 
 

ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพอือาชีพ 

ขันทดลองรายบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ค่าร้อยละของคะแนนจากการทาํแบบทดสอบรายบทในแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่าน 

ภาษาองักฤษเพืออาชีพ  ทงั 8 บทและค่าร้อยละของคะแนนจากการทาํแบบทดสอบ 

หลงัเรียนในขนัทดลองรายบุคคล 

 

คะแนนแบบทดสอบรายบทนกัศึกษา 1 คน คะแนนหลงั
เรียน 

บทที 1 2 3 4 5 6 7 8 รวม ร้อยละ รวม ร้อย
ละ 

คะแนน
เตม็ 

10 10 10 10 10 10 10 10 80*3 100 40*3 100 

คนที 

1 

9.5 8.3 8 6 10 10 6.5 7 65.30 81.62 36 90.00 

คนที 

2 
8.3 7 7 9 8 7 6 6 58.30 72.87 21 50.00 

คนที 

3 
7 8 7.5 7 9 9 8 7.5 63.00 78.75 33 82.50 

รวม 24.8 23.3 22.5 22 27 26 20.5 20.5 186.60 77.75 90 75.00 

ร้อยละ 82.6 77.6 75 73.3 90 86 68.3 68.3  
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ภาคผนวก ซ 
 

ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพอือาชีพ 

ขนัทดลองกลุ่มเลก็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ค่าร้อยละของคะแนนจากการทาํแบบทดสอบรายบทในแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่าน 

ภาษาองักฤษเพืออาชีพ  ทงั 8 บทและค่าร้อยละของคะแนนจากการทาํแบบทดสอบ 

หลงัเรียนในขนัทดลองกลุ่มเล็ก 

 

คะแนนแบบทดสอบรายบทนกัศึกษา 10 คน คะแนนหลงั
เรียน 

บทที 1 2 3 4 5 6 7 8 รวม ร้อยละ รวม ร้อย
ละ 

เตม็/ 
คนที 

10 10 10 10 10 10 10 10 80*10 100 40*10 100 

1 8 6.2 4 6 10 10 6.5 8 58.70 73.37 31 77.50 

2 7 8.3 6 7 10 9 6 7.5 60.80 76.00 32 80 

3 7 10 6 8 10 7 6.5 7.5 62.00 77.50 33 82.50 

4 10 8.3 8 8 10 10 6.5 8 68.80 86.00 34 85.00 

5 10 8.3 4 8 9 7 4.5 6 56.80 71.00 30 75.00 

6 10 8.3 8 8 9 7 6 7 63.30 79.12 33 82.50 

7 10 6.6 6 8 8 10 6 7.5 62.10 77.62 32 80.00 

8 9 6.6 8 8 8 9 7 7.5 63.10 78.87 30 75.00 

9 9 6.6 8 8 10 10 7 7.5 66.10 82.62 34 85.00 

10 9 5.8 4 5 9 10 6.5 8 57.30 71.62 28 70.00 

รวม 89 75 62 74 93 89 62.5 74.5 619 77.37 317 79.25 

ร้อยละ 89 75 62 74 93 89 62.5 74.5  
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ภาคผนวก ฌ 
 

ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพอือาชีพ 

ขนัทดลองกลุ่มตัวอย่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ค่าร้อยละของคะแนนจากการทาํแบบทดสอบรายบทในแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่าน 

ภาษาองักฤษเพืออาชีพ  ทงั 8 บทและค่าร้อยละของคะแนนจากการทาํแบบทดสอบ 

หลงัเรียนของกลุ่มตวัอยา่งทงั  30 คน 

 

              
บทที 

คะแนนทดสอบรายบท รวม        
ร้อยละ 

คะแนน
หลงั
เรียน 

       
ร้อยละ 1 2 3 4 5 6 7 8 80*30 

คะแนน/
คนที 

10 10 10 10 10 10 10 10 2400 % 120 % 

1 9.5 10 6 7 10 10 8.5 7 68 85.00 32 80 

2 9 8.3 8 8 10 10 9 9 69.8 87.25 35 87.5 

3 9 8.3 8 8 10 10 6.5 8 67.8 84.75 34 85 

4 9.5 6.6 8 8 10 10 9 8 64.1 80.13 33 82.5 

5 9 6.6 8 5 10 10 9 7 64.6 80.75 33 82.5 

6 10 6.6 8 8 10 10 6 8 66.6 83.25 32 80 

7 10 6.2 8 7 10 10 6.5 7.5 65.2 81.50 31 77.5 

8 10 10 6 8 10 9 6.5 8 67.5 84.38 30 75 

9 9 8.3 8 8 9 6 8 7 63.3 79.13 32 80 

10 10 8.3 6 7 10 10 6 7.5 64.8 81.00 34 85 

11 7 10 6 8 10 7 7 8 63 78.75 32 80 

12 10 8.3 8 8 10 10 6.5 7.5 68.3 85.38 34 85 

13 10 8.3 8 8 9 7 6 8 64.3 80.38 32 80 

14 9 10 6 7 10 10 9 8 69 86.25 35 87.5 

15 10 10 6 8 10 10 6.5 7.5 68 85.00 33 82.5 

16 10 10 8 7 10 6 6.5 6 63.5 79.38 31 77.5 

17 9 10 6 7 10 6 9 7.5 64.5 80.63 31 77.5 

18 6.5 10 8 8 10 8 6.5 8 65 81.25 32 80 
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ค่าร้อยละของคะแนนจากการทาํแบบทดสอบรายบทในแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่าน 
ภาษาองักฤษเพืออาชีพ  ทงั 8 บทและค่าร้อยละของคะแนนจากการทาํแบบทดสอบ 

หลงัเรียนของกลุ่มตวัอยา่งทงั  30 คน 

 

              
บทที 

คะแนนทดสอบรายบท รวม        
ร้ อ ย
ละ 

คะแนน
หลงั
เรียน 

       
ร้ อ ย
ละ 

1 2 3 4 5 6 7 8 80*30 

คะแนน/
คนที 

10 10 10 10 10 10 10 10 2400 % 120 % 

19 9 9 6 6 9 10 8 8 65 81.25 35 87.5 

20 10 10 6 7 9 7 6 8 64 80.00 32 80 

21 9 10 8 9 10 7 6.5 6 65.5 81.88 30 75 

22 10 9.5 8 7 7 7 6.5 8 63 78.75 34 85 

23 10 10 8 7 7 6 9 6 63 78.75 33 82.5 

24 8 10 8 7 9 10 7 7.5 66.5 83.13 32 80 

25 10 10 8 5 8 8 8.5 6 63.5 79.38 31 77.5 

26 10 10 8 8 10 7 8.5 7.5 69 86.25 36 90 

27 8.5 7.33 8 8 10 8 9 6 64.83 81.04 32 80 

28 9 10 8 8 8 10 9 8 70 87.50 35 87.5 

29 10 8.33 8 8 10 8 9 8 69.33 86.66 36 90 

30 10 10 8 7 10 8 9 6.5 68.5 85.63 30 75 

รวม 280 269.96 222 222 285 253 227 220.5 1979.46 82.48 982 81.83 

ร้อยละ 93.30 90.00 74.00 74.00 95.00 84.30 75.70 73.50  

\ 
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ภาคผนวก ญ 
 

แบบวดัความสามารถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Pretest / Posttest 

Choose the best answer. ( 60 marks) 

1. What shape is this stamp? 

 

 

a. a triangle            b. a circle 

c. a square      d. a rectangle 

2. What shape is this can? 

 

 

 

a. a rectangle  b. a cylinder 

c. a hexagon        d. a triangle 

 3. What does this calculator look like? 

  

 

 

 

 a. It’s a pyramid shape and blue color. b. It’s a triangular shape and blue color. 

 c. It’s a square shape and blue color. d. It’s a rectangular shape with blue keys. 

For item 4 

             This is called a triangular prism.  A triangular prism has five faces.  They are two 

triangles and three rectangles.  The two triangular faces are always the same. 

4. What is the main idea of this text? 

 a. The two triangular faces are always the same. 

 b. They are two triangles and tree rectangles. 

 c. A triangular prism has five faces. 

 d. A triangular prism. 
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5.  It’s usually round.  It’s made of metal.  It’s about 70 cm. wide.  It’s often white.       

    You see them on roofs of houses.  They are for receiving TV programs. 

a. a satellite dish   b. a solar cell 

c. a water tank    d. a solar dish 

Read this passage about nonferrous materials, then answer the questions.  (item 6 – 8) 

Nonferrous Materials 

 There are many non-ferrous materials which are used in tool, jig, and fixture design.  

Such materials include aluminum, magnesium, zinc-base alloys, bismuth alloys, leas-base alloys, 

and beryllium.  These materials may be used where lightness of weight is a factor, for temporary 

dies, limited production runs, or for some special purposes. 
5 Aluminum-bronze and duraluminum are two of the more widely used aluminum alloys.  

The former is lightweight and has strengths which permit  their  use as dies for forming or 

drawing stainless steel.  The  latter  may be used for lightweight fixture bodies.  In several of the 

alloys of aluminum the tensile strength may be as high as 100,100 psi, which rates with many of  

the steels.  Its low density (about one-third that of steel) and corrosion resistance and 
10machinability  make it a desirable material in tool and fixture design. 

 Magnesium is another of the lightweight (two-thirds that of aluminum)  materials which 

may be used in large fixtures.  It is corrosion resistant in most atmospheres, but needs surface 

protection when in saltwater atmospheres. 

6. What is the main idea of the first paragraph? 

 a. These materials may be used where lightness of weight is a factor. 

 b. There are many non-ferrous materials which are used in tool, jig, and fixture design. 

c. Such materials include aluminum, magnesium, zinc-base alloys, bismuth alloys. 

d. Many non-ferrous materials. 

7. “The former”  in line 6 means……………….. . 

 a. in the old time    b. the process of forming 

 c. aluminum alloys   d. aluminum-bronze 

8. The density of steel is ………………..that of aluminum alloys. 

 a. three times as high as   b. one-third as high as 

 c. slightly higher than   d. slightly lower than 
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9. What does this sign mean? 

  

 

 

a. You should keep yourself dry.  b. Be careful flammable liquids. 

c. You have to wear gloves and a hat. d. You can light a candle. 

10.  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. 

 

11. What should you do if you see this sign? 

                                

 

 

                                

a. You should wear gloves when working. 

b. You should keep your hands out of the machinery. 

c. You should protect your hands. 

d. You should wear safety helmet. 

Read this passage about burns instructions for children, then answer the questions. item12-14 

 What to do: 
 If you can’t get the child to a hospital right away or must wait for an 
ambulance, begin the treatment: 

1. Remove clothing from the burned areas, except clothing stuck to the skin. 
2. Run cool (not cold) water over the burn until the pain lessons. 
3. Lightly apply a gauze bandage if it’s a small first-degree burn. 
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Seek emergency medical care if: 
- it’s a second-or third degree burn 
- the burned area is large (cover the area with a clean, soft cloth or towel) 
- the burn came from a fire, an electrical wire or socket, or chemicals 
- the burn is on the face, scalp, hands, or genitals 
- the burn looks infected (with swelling, pus, or increasing redness  or red 

streaking of the skin near the wound) 
 

12. What is the main idea of the second paragraph? 

 a. Seek emergency medical care.  b. The burn looks infected. 

 c. It’s a second- or  third degree burn. d. The burn came from a fire. 

13. What does the word “burns” mean? 

 a. destroyed by accident   b. damaged by cool water 

 c. damaged or destroyed by fire  d. all correct 

14. Which one has the same meaning as a hospital? 

 a. emergency    b. medical center 

 c. ambulance    d. treatment 

 

Read the passage and answer the questions. Item 15 – 20 

Air – Conditioning Maintenance  

Key to Eliminating a Hazard 

 People who work in modern office buildings often complain of health problems.  The 

term “sick-building syndrome” has been coined.  Toxins such as formaldehyde and 

pentachlorphenol (PCP) are being blamed for headaches, coughs, allergies and eczemas.  Even 

people who spend only a short time in air-conditioned buildings such as conference centres can be 

affected, says the Federal Health Agency (BGA), Berlin.  Air conditioning can be a home for 

bacteria. 

 The agency issues a special warming about legionnaire’s disease.  The bacteria that cause 

this come from warm climates and thrive in fresh water.  The German climate, which tends to be 

chilly and unpleasant, is not usually a favourable ecological environment for legionella bacteria.  

But they find conditions ideal in heated swimming-pools and Jacuzzis.  Air-conditioning 
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equipment incorporating humidifiers can also be a perfect breeding ground for bacteria if 

maintenance is neglected. 

 

15. What is the main idea of this passage? 

 a. Air conditioning can be a home for bacteria. 

 b. The term “sick-building syndrome” has been coined. 

 c. The agency issues a special warming about legionnaire’s disease.   

 d. People who work in modern office buildings often complain of health problems.   

 

16. What are the causes of such infections? 

 a. bacteria    b. formaldehyde  

 c. pentachlorphnol   d. a, b and c 

17. Where do we find formaldehyde and PCP? 

 a. in air-conditioning equipment  b. humidifiers 

 c. swimming -pools   d. both a and b 

18. Which types of environment are suitable for the growth of the bacteria that bring legionnaire’s  

      disease? 

 a. warm climate    b. cool temperature 

 c. fresh water    d. all correct 

19. How can we get rid of those bacteria living in the air –conditioning equipment and 

      humidifiers? 

 a. By frequently cleaning the air-washing units and cooling towers. 

 b. Buying new air-conditioning and cooling towers. 

 c. By fixing the air-washing units and cooling towers. 

 d. By not using the air-conditioning and cooling towers. 

20. What are the infections that those people might get? 

 a. sneezes  and headaches  b. stomachaches and allergies 

 c. headaches and coughs   d. stomachaches and dizzies 
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21. What do you call this tool? 

  

 

  
a. hand saw    b. electric drill 

 c. pliers     d. screwdriver 

22. What are pliers used for? 

 a. gripping objects   b. making a hole 

 c. drawing circles   d. driving a nail into wood 

23. What tool should you use if you want to loosen nuts? 

 a. a steel tape    b. a spanner 

 c. a vice     d. a compass 

24. A…………………..is used to measure a small distances. 

 a. caliper    b. hammer 

 c. tongs     d. handsaw 

 

For item 25 

            Diagonal pliers are a special type of pliers used exclusively for cutting and stripping 

electrical wires.  They should not be used to cut steel wire rods or to cut or notch sheet metal.  

Such use will destroy the cutting edge and damage the tool. 

 

 25. What is the main idea of this text? 

a. A diagonal is a special type. 

b. pliers used exclusively for cutting and stripping electrical wire. 

c. It should not be used to cut steel wire. 

d. Diagonal pliers are a special type of pliers used exclusively for cutting and stripping 

electrical wires. 
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Read the information from the table to answer the questions. Item 26 – 32 

Property Metal Polymer Ceramic Composite 

Relative density 

Melting point / ◌۫ C 

Tensile strength / MN m-2 

Tensile modulus / GN m-2 

Thermal conductivity 

Electrical conductivity 

 

 2 – 16 

 200 – 3500 

 100 – 2500 

 40 – 400 

 High 

High 

(conductivity) 

 1 – 2 

 70 – 200 

 30 – 300 

 0.7 – 3.5 

Low 

Low 

(insulator) 

 2 – 17 

 2000 – 4000 

 10 – 400 

 150 – 450 

Medium 

Low 

(insulator) 

 2 – 3 

 100 – 200 

 50 – 1400  

 10 – 200 

 Low 

 Low 

(insulator) 

*The data refers essentially to reinforced polymers. 

26. How many categories of engineering materials are mentioned in the table? 

 a. 4     b. 5 

 c. 6     d. 7   

27. Which materials are the worst conductors of heat? 

 a. Polymer and metal   b. Ceramic and metal 

 c. Polymer and composite  d. Ceramic and composite 

28. Which one has the highest tensile strength? 

 a. Polymer    b. Metal 

 c. Ceramic    d. Composite 

29. Which one can melt first? 

 a. Polymer    b. Metal 

 c. Ceramic    d. Composite 

30. Which material requires the highest temperature to melt? 

 a. Polymer    b. Metal     

 c. Composite    d. Ceramic 

31. Which one has the narrowest range of tensile modulus? 

 a. Polymer    b. Metal 

 c. Ceramic    d. Composite 
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32. Which ones are the worst conductors of heat and electricity? 

 a. Polymer and metal   b. Composite and ceramic 

 c. Polymer and composite  d. Ceramic and metal 

 

Read this passage about the operation procedure, then answer the questions. Item33-37 

Operation procedure: 

- Put plug into socket. 

- Put the cooking ingredients into the pans which must be placed on the central portion 

of the cooker. 

- Press selection switch to “heating” position. 

- Press power / temperature selector to the temperature you need. 

- Press power switch to off position and pull out the plug after cooking. 

33. Where does the information come from? 

 a. A manual    b. A sign 

 c. An advertisement    d. A newspaper 

34. Why should we use flat-bottomed pots, pans and trays? 

 a. They provide more surface that touches the heated plate. 

 b. They provide less surface that touches the heated plate. 

 c. They are a very good conductor of heat. 

 d. They has excellent resistance to atmospheric. 

35. After cooking, what do you do first? 

 a. Switching on.    b. Switching off. 

 c. Plug in    d. Pull out the plug 

36. What may happen if you do not put the plug in the socket tightly? 

 a.  The fuse will blow   b. It will not get hot. 

 c. There is no indication light.  d. There is indication light. 

37. Your soup in a small pot doesn’t boil even though the temperature set is 160   ◌۫ c.   
      What could be the causes? 

 a. The pot used is not flat.  b. The heat switch is not warming. 

 c. The warm switch is not warming. d. All correct. 
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For item 38 

               Sensing gives a robot information that enables it to react to its environment.  Sensor types 

include proximity switches, force sensors, and machine vision systems.  The difficulty is in 

interfacing the robot with sensors and the capabilities and costs of sensing equipment. 

38. What is the main idea of this text? 

a. Sensors consist of many parts. 

b. Robots are controlled with sensors. 

c. Sensing equipment is very expensive. 

d. Robots can sense and react to their environment. 

 

Rearrange these instructions for drawing an arc –one by using a computer in the correct 

order.  Item 39 

1. Release the mouse button. 

2. Move the mouse pointer where you want the end or center of the arc to start. 

3. Click on the Arc tool. 

4. Hold down the mouse button and drag the mouse to draw the arc. 

39. What is the correct order of these instructions? 

 a. 1, 2, 3, 4    b. 3, 2, 4, 1 

 c. 2, 3, 1, 4    d. 3, 4, 2, 1 

 

Followings are Do’s and Don’ts in using the microwave oven safely.  You have to match up 

the reasons with the appropriate rules. Item40 

As the result, noise interference caused by the oven will not occur. 

 a.    As a result, noise interference caused by the oven will not occur. 

b.    Because the door may not open automatically if the surface is not even. 

c.     This may result in the overheating. 

   d.     This leads to an explosion owing to the buildup of pressure within the shell. 

 

40. Place the microwave oven on a level and sturdy surface ………………………………… 
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ภาคผนวก ฎ 
 

ตัวอย่างแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพอือาชีพ 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

 

 

 



   

 

UNIT 1 
 

Describing Objects 
 

Pre reading   
                                 
Ex. 1  What are these objects?   

 Match the pictures (a-j) with the names of objects (1-10). 

 1.  traffic cone  6.  CD                                                                              

 2.  football   7. can 

 3.  protractor  8.  dice       

         4.  stamp   9.  traffic sign          

 5. floppy disk  10. pyramid              a                            b         

                                                                     
Ex. 2 Match the pictures (a-j) with the names of shapes (1 -10). 
 

1. circle                        c                                                d 

2. rectangle                                                            
3. square                                                                                            

4. cubic             

5. semi-circle 

6. cylinder 

7. rhombus 

8. sphere                       e                          f                               g                     

9. cone 

10.  pyramid                                                                                                
       

                                      h                                     I                              j 
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Ex. 3  Match the vocabulary with the pictures.  

 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
2 3 4 

5 
 
6 

 
7 

 
 
 
 
 
 
 
 
8 

 

 
9 
 

 
 
 
 
 
 

 
10 11 

 
 
 
 
 
 
 

12 

parallel                       straight line 
 
                       triangle                          
symmetry                                  axis          
                      rectangle        
         surface                               directory 
    angle 
 path 
                 circular                curve 
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While Reading 
 
A.  Read these passages, and then do the exercises on page 4. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cylinder 

 

In geometry, surface of revolution that is traced  by a 

straight line (the generatrix ) that always moves parallel to 

itself or some fixed line or direction (the axis).  The path, to 

be definite, is directed along a curve (the directrix ), along 

which the line always glides.  In a right circular cylinder , 

the directrix is a circle.  The axis of this cylinder is a line 

through the centre… 

Square 

 

In geometry, a plane figure with four equal sides and four 

right (90 ◌۫) angles.  A square is a special kind of rectangle 

(an equilateral one) and a special kind of parallelogram (an 

equilateral and equiangular one).  A square has four axes of 

symmetry, and its two finite diagonals (as with any 

rectangle) are equal.  Bisection of a square by a diagonal 

results in two right triangles.  If… 
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Ex. 1  Are these sentences true ( ⁄ ) or false ( x)? Then compare the   

           answer with your friends. 

………….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  Take turns : ask and answer the questions. 

1. What is the shape of a calculator? 

………………………………………………………….… 

2. It has four straight lines and has 90 ◌۫ angles but two lines are short 

and two lines are long. 

    It’s a…………………………shape. 

3. Its shape is rectangular with windows to let out cool air.  It can 

cool the room and make you feel comfortable.  

     It’s a/an…………………… 

4. What is the shape of water glass? 

…………………………………………………………… 

5. Its has four straight lines, and all sides equal.  

It’s a………………………..shape. 

6. What hand tool has straight line? 

…………………………………………………………… 

 

Ex. 3  Draw a picture of a cylinder and a square as described in  

           passages on page 3. 
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B. Language Focus 

 
Ways to describe objects : 

1. Questions to inquire information Descriptions 

- What does it look like? 

- Can you describe it? 

- What sort of bag is it? 

- What make is your bag? 

- It’s a big bag with locks on both sides. 

- It’s brown.  It has a name tag on its handle. 

- It’s a travelling bag.  It looks rather new. 

- It’s a Polo. 

2. Questions to inquire shapes, sizes and 

    colors. 

Descriptions 

- What shape is it? 

 

- What size is it? 

- What color is it? 

- It’s round/ circle/ square/rectangular/ triangular/   

  oblong/ cylinder/ oval. 

- It’s big/ large/ medium/ small. 

- It’s red/ reddish, brown/ brownish, pink/ pinkish,  

  yellow/ yellowish, green/ greenish/ blue/ bluish. 

 

 

Functions with Infinitives and Gerunds: 

Infinitives : 

Noun + be to  A modem is to  

It +  be used to It is used to                     connect computers to phones. 

We used it to         We used it to 

Gerunds : 

be for     Computers are often for 

be used for     Computers are used for  storing data. 

We used them for   We used them for 
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 Post reading   
 

Ex.1  Henry cannot find five things for his work, so he wants John,     

his friend, to help him to find all his stuff.   Takes turn asking 

and answering these questions. 

   1.                           

                              John:  What does your screwdriver look like? 

                              Henry:  …………………………………………..                               

                                           …………………………………………. 

 2. 

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

                             Henry:  ……………………………………………   

                                          ……………………………………………          

 3.       

                                  John:  What do your……………….look like? 

                                  Henry: …………………………………………… 

                                              ……………………………………………. 

 

4.  

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

                                    Henry: ……………………………………………. 

                                                …………………………………………… 

5.    

                                  John:  What does your…………………………….. 

                                               …………………………….…..look like? 

                                  Henry:    ………………………………………….. 

                   …………………………………………..          
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Ex.2  Match the objects with these functions. 

Objects Functions 

…1. A refrigerator a. It is to hold paper together. 

…2. A towel b. It is used to copy documents. 

…3. A pencil sharpener c. It is for storing food at a low temperature. 

…4. A stapler d. It is used for drying our body. 

…5. A correction pen e. They are used for cutting things. 

…6. Shoes f. We use it to speak with someone far away. 

…7. A photocopier g. We use it to tighten and loosen screws. 

…8. A screwdriver h. We use it to sharpen pencils. 

…9. Scissors i. We use them to protect our feet. 

…10. A telephone j. We use it for correcting typing mistakes. 
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TEST 
Unit 1 

 

Name……………………………………………………….No…………. 

 

A. Match the meaning of these vocabularies and the meaning. 

…………1. Rectangle 

…………2. Square 

…………3. Triangle 

…………4. Hexagon 

…………5. 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 shapes of these objects. 

1.                           

                              It is a…………………………………………………. 

 

 

2.  

                               It is a ……………………………………………… 
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3.                              

                               It is a………………………………………………… 

 

    

 

4.                             It is a………………………………………………. 

 

 

 

                        

 5.                            It is a………………………………………………… 

 

 

C. Match the objects with the functions. 

……1. Robot  a. It is used to perform dangerous tasks. 

……2. Fax machine b. It is used to identify criminals. 

……3. Internet  c. It is used to store an encyclopedia. 

……4. DNA  d. It is used for making a photocopy. 

……5. CD-Rom   e. It is used to study the world’s weather. 
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Teacher’s  Manual 
 

Unit 1 
 

Describing objects 

Objectives 
To be able to 

1. Get main idea and information from the reading passage about size 

and shape. 

2. Describe size and shape of objects. 

3. Describe function of objects. 

4. Draw picture of objects as described. 

5. Ask and answer the questions about size and shape. 

6. Match function of objects. 

 

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. f  2. g  3. c  4. e  5. b 

  6. i  7. j  8. d  9. a  10. h 

Ex. 2  1. i  2. e  3. b  4. d  5. c 

  6. j  7. a  8. g  9. f  10. h 
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Ex. 3  1. symmetry  2. directory   3. surface 

  4. axis   5. rectangle   6. path 

  7. circular   8. triangle   9. straight line 

  10. parallel   11. curve   12. angles 

 

While reading 
3. Let the students read the reading passage about shapes, then do the  

exercise. 

4. Let them take turns asking and answering the questions from Ex.2  

And the teacher gives them the answers. 

5. Let them draw picture of a cylinder and a square as described in a 

passages. 

6. After finishing the exercises, let them study the language focus 

about how to describe the objects and the function of the objects. 

 

Key 
Ex.1 1. True 2. False 3. True 4. False 5. True 

Ex.2 1.  Rectangular shape 2. Rectangular shape 

 3. Air conditioner  4. Cylindrical shape 

5. Square shape  6. Caliper 

 

Post reading 
7. Let them takes turn asking and answering the questions about  

describing the objects.  The teacher gives them the answer. 
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Key 
Ex.1 1. What does your screwdriver look like? 

     It’s yellow and long cylindrical shape. 

 2. What does your switch look like? 

    It’s white and rectangular shape. 

 3. What do your goggles look like? 

     They are transparent and circular shape. 

 4. What does your tape measure look like? 

     It’s yellow and long shape. 

 5. What does your magnifying glass look like? 

     It’s transparent and circular shape. 

Ex.2 1. c  2. d  3. h  4. a  5. j 

 6. i  7. b  8. g  9. e  10. f 

 

Test 
A 1. c  2. b  3. a  4. d  5. e 

B 1. It’s cylindrical shape  2. It’s triangular shape 

 3. It’s hexagonal shape  4. It’s circular shape 

 5. It’s conical shape 

C 1. a  2. d  3. e  4. b  5. c 
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