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     การวิจยัครัง้นี ้ มีจดุมุ่งหมายเพื่อศกึษาพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของ

นกัเรียนศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้เอกสารจริง กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2   

ปีการศกึษา  2553   โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลยั  ชลบรีุ  จํานวน  24  คน  ท่ีได้มาจากการสุม่อย่าง

ง่าย (Simple  Random  Sampling) มา 1  ห้องเรียน จากจํานวน 5  ห้องเรียน ซึง่มีการจดัชัน้เรียน

แบบคละความสามารถ  โดยใช้เวลาในการทดลองสอน 16  คาบ  คาบละ  50  นาที  แบบแผนการ

ทดลองท่ีใช้เป็นแบบทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง  

       เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้โดยการใช้เอกสารจริง จํานวน   

14 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ  แบบสังเกตพฤติกรรมด้าน

ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ   แบบประเมินตนเองด้านความสามารถในการอ่าน

ภาษาองักฤษของนกัเรียน  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู  ได้แก่  มาตราส่วน  5 ระดบั  ค่าร้อยละ  

คา่เฉลี่ย  และ t-test for Dependent Samples  

     ผลการวิจยัพบว่า  นกัเรียนมีพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษสงูขึน้ก่อนการ

เรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 หลงัจากได้รับการสอนอ่านโดยการใช้เอกสารจริง 

สอดคล้องกบัข้อมลูจากแบบสงัเกตพฤติกรรมและแบบประเมินตนเองของนกัเรียนท่ีพบว่านกัเรียนมี

พฒันาการอา่นสงูขึน้ 
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     The purpose of this study was to develop reading ability of  Mattayomsuksa   

5  students at Princess Chulabhorn’s College Chonburi  by using authentic texts. 

     The sample of this study was 24  Mattayomsuksa 5 students at Princess 

Chulabhorn’s College Chonburi, Banbung District, Chonburi Province in the second 

semester of academic year 2010. The y were chosen via simple random sampling method. 

The teaching experiment was carried out for 20 periods (50 minutes per period).  

The experimental design was one group pretest and posttest. 

        The instruments used in this study were 14 lesson plans based on the authentic 

texts, an achievement test of English reading ability, a teacher’s observation form and  

a student self-evaluation form. The data were statically analyzed by 5 rating scale, 

percentage, mean and  t-test for dependent samples.   

     The study revealed that the students ‘English reading ability significantly 

increased at the .01 level after studying through the use of  the authentic texts. The data 

from a teacher’s observation form and a student self-evaluation form confirmed the 

development of the students’ ability.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์   ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร  และคณะกรรมการ

สอบได้พิจารณาสารนิพนธ์เร่ือง  การใช้เอกสารจริงเพื่อพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ

ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลยั ชลบรีุ ของสนุนัทา  ไพรินทร์  ฉบบันี ้

แล้ว  เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาตา่งประเทศ ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒได้ 

 

   อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ 

       ………………………………………………………………    

                                           (รองศาสตราจารย์เฉลียวศรี พิบลูชล) 

  

    ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร  

                 ……………………………………………………………… 

                        (อาจารย์ดร.อญัชลี จนัทร์เสม) 

 

     คณะกรรมการสอบ 

       …………………………………………………………….ประธาน 

                                             (รองศาสตราจารย์เฉลียวศรี พิบลูชล) 

  

            ……………………………………………………………กรรมการสอบสารนิพนธ์ 

                                     (อาจารย์ ดร.อญัชลี จนัทร์เสม) 

 

      ……………………………………………………………กรรมการสอบสารนิพนธ์ 

                                   (อาจารย์ ดร.พณิตา กลุสริิสวสัดิ)์ 
 

      อนมุตัใิห้รับสารนิพนธ์ฉบบันีเ้ป็นสว่นหนึง่ของการศกึษาตามหลกัสตูรปริญญาศลิปศาสต

รมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาตา่งประเทศ ของมหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

              ……………………………………………………… คณบดีคณะมนษุยศาสตร์ 

                                    (อาจารย์ ดร.วาณี อรรจน์สาธิต) 

                   วนัท่ี        เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2554 

 



ประกาศคุณูปการ 
 

   สารนิพนธ์ฉบับนีสํ้าเร็จลุล่วงได้ดี  เพราะผู้ วิจัยได้รับความกรุณาอย่างดียิ่งจากรอง

ศาสตราจารย์เฉลียวศรี  พิบูลชล  อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์  ท่ีให้ความกรุณาตรวจทาน  แก้ไข   

ให้คําปรึกษา  คําแนะนํา  แนวทางการคิดวิเคราะห์  ตลอดระยะเวลาในการทําวิจยั  ผู้วิจยัขอกราบ

ขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูไว้ ณ  ท่ีนี ้

   ขอกราบขอบพระคณุ  อาจารย์กุลทิพย์  โรหิตรัตนะ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตือนใจ เฉลิมกิจ  

รองศาสตราจารย์เฉลียวศรี พิบลูชล ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตือนตา เลาสขุศรี อาจารย์ ดร.อรพรรณ วีระ

วงศ์  อาจารย์  ดร .แสงจันทร์  เหมเ ชื อ้  คณาจารย์ในสาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ ท่ีกรุณาประสิทธ์ประสาทความรู้ให้แก่ผู้วิจยั ตลอดจนผู้แต่งบทความและตําราทุก

เลม่ท่ีผู้วิจยันํามาใช้ในการศกึษาค้นคว้าประกอบการทําสารนิพนธ์ฉบบันี ้

   ขอกราบขอบพระคณุอาจารย์ดร.อรพรรณ วีระวงศ์ อาจารย์ดร.อญัชลี จนัทร์เสม อาจารย์

ปิยวรรณ กุลมยั และ อาจารย์สนัทนา อินทรารักษ์  ท่ีกรุณารับเป็นผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบและ

แก้ไขปรับปรุงเคร่ืองมือท่ีใช้ในครัง้นี ้ขอขอบคณุ Mrs. Nancy F. Magsipoc ท่ีกรุณาช่วยตรวจสอบ

แบบทดสอบและบทคดัยอ่ภาษาองักฤษของสารนิพนธ์ ฉบบันี ้ 

   ขอกราบขอบพระคณุอาจารย์ ดร.อญัชลี จนัทร์เสม และ อาจารย์ ดร. พณิตา กุลสิริสวสัดิ ์  

ท่ีกรุณารับเป็นกรรมการสอบสารนิพนธ์ฉบบันี ้

   ขอขอบพระคณุท่านผู้ อํานวยการสวุิทย์  ซื่อตรง  รองผู้ อํานวยการโรงเรียน  และคณะครูกลุม่

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั  ชลบุรี  ท่ีให้ความช่วยเหลือเป็น

อย่างดียิ่งตลอดเวลาที่ทําการวิจยั  ตลอดจนขอขอบใจนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  5 โรงเรียนจุฬา

ภรณราชวิทยาลยั ชลบรีุ ท่ีให้ความร่วมมือในการทําวิจยัครัง้นีเ้ป็นอยา่งดี 

   ขอขอบคณุพ่ีๆ เพ่ือนๆ และน้องๆ  สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษในฐานะ

ภาษาตา่งประเทศและโรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลยั  ชลบรีุ  ท่ีเป็นกําลงัใจ  ให้ความช่วยเหลือในทกุๆ 

เร่ือง  และให้ประสบการณ์ท่ีดี  ตลอดระยะเวลาของการศกึษาและการทําวิจยั    

   ท้ายท่ีสดุ  คุณค่าของสารนิพนธ์ฉบบันี ้ ผู้ วิจัยขอกราบขอบพระคณุ บิดา มารดา พ่ีๆ และ

ครอบครัวนาคา  ท่ีให้การสนบัสนนุ  ช่วยเหลือ และคอยเป็นกําลงัใจอย่างดีเย่ียม ตลอดระยะเวลาของ

การศกึษาและการทําวิจยัในครัง้นีจ้นสําเร็จลลุว่งด้วยดี   

 

                               สนุนัทา  ไพรินทร์  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

  ภมูิหลัง 
ปัจจุบันนีโ้ลกของเรามีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูง และภาษาอังกฤษนับเป็น

ภาษาสากลที่ประชาชนเกือบจะทัว่โลกใช้ในการติดต่อส่ือสาร เผยแพร่ความรู้ ข่าวสารรวมถึงวิทยาการ

ตา่งๆ ภาษาองักฤษจึงเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวนัมากขึน้  ซึง่เห็นได้จากสื่อตา่งๆ รวมถึงตําราทาง

วิชาการท่ีท่ีใช้ภาษาองักฤษเป็นสื่อมีผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของคนไทยทัง้ทางตรงและทางอ้อม    

การอ่านเป็นกระบวนการที่ ทําให้ เ กิดการรับข้อมูล  เ ป็นทักษะท่ี จําเป็นอย่างยิ่ งต่อการเ รียน

ภาษาต่างประเทศ  เพ่ือให้ผู้อ่านสามารถนําทกัษะอ่านไปใช้ในการเพิ่มเติมความรู้ของตนเองและเป็น

กระบวนการเข้าถึงองค์ความรู้ตา่งๆ  ได้ง่ายและกว้างขึน้  การอ่านภาษาองักฤษจึงมีความสําคญัมากขึน้

ในชีวิตคนไทย                                                                                                                                                           

ในการเรียนภาษาองักฤษนัน้นกัเรียนต้องพฒันาทกัษะทัง้  4 ด้าน คือ  ฟัง พดู อ่านและเขียน  

การอ่านเป็นทักษะหนึ่งท่ีมีความสําคญัต่อนักเรียน เพราะนกัเรียนได้ใช้ความสามารถในการอ่านเพื่อ

แสวงหาความรู้  เช่น การอ่านตําราเรียน  หนังสือพิมพ์  วารสาร  ประกาศ  โฆษณา  ฉลาก และ

คําแนะนําในการใช้ผลิตภณัฑ์ต่างๆ  การรับรู้เป็นพืน้ฐานท่ีสําคญัในการแสวงหาความรู้และวิทยาการ

สมยัใหม่ๆ นกัเรียนมีความสามารถทางการอ่านจะได้เปรียบท่ีจะไปสู่สงัคมท่ีกว้าง  ทําให้ทราบแนวคิด

และสถานการณ์แวดล้อมในสงัคม  จึงสามารถปรับตวัเข้ากับสภาพแวดล้อมในสงัคมได้ดี ดงัท่ี สมทุร  

เซ็นเชาวนิช (2542: 2) กลา่วว่า  การอ่านท่ีดีจําเป็นสําหรับความสําเร็จในชีวิต  นอกจากนีม้ลัเลย์  และ 

ไรท์ (เคส.Case. 2001 อ้างอิงจาก Maley. 1997;  Wright.  2000)  ได้กลา่วว่าคนสว่นใหญ่มีจดุประสงค์

หลกั 3 ประการในการอา่น  คือ ประการแรกอา่นเพื่อความอยูร่อด  เช่น การอา่นเพื่อทําความเข้าใจกบัสิง่

ท่ีได้พบเห็นในชีวิตประจําวนั ได้แก่ อ่านฉลากผลิตภณัฑ์ต่างๆ  และตารางเดินทาง เป็นต้น  ประการท่ี

สอง  คือการอ่านเพ่ือแสวงหาความรู้  ได้แก่  การอ่านตําราเรียนในสาขาวิทยาการต่างๆ  และประการ

สดุท้าย  คือ  การอา่นเพื่อความพงึพอใจ  หรือความสนกุสนานเพลิดเพลิน ได้แก่ การอ่านหนงัสือการ์ตนู 

และ นวนิยาย   

 จากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการอ่านภาษาอังกฤษ  พบว่าเด็กไทยส่วนใหญ่ยังมีระดับ

ความสามารถในด้านการอ่านภาษาองักฤษอยู่ในเกณฑ์ไม่น่าพอใจ เช่นงานวิจยัของนฤมล  พงศโรจน์ 

(2547: 1)  เอนก หิรัญสถิตย์ (2548: 2) พระมหาสนิท  บญุอ่อน (2549: 2) ธนชัพร ก้อนพนัธ์ (2549: 1) 

สทุธิรา  ปลัง่แสงมาศ (2550: 1) จรรยา  ชาญสมทุร (2551: 1) และกฤษดา  ดีพิจารณ์ (2551: 2)  ซึง่

ศกึษาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาพบว่า  ผลสมัฤทธ์ิ ทางการ
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อ่านภาษาองักฤษอยู่ในเกณฑ์ตํ่ากว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด กระทรวงศึกษาธิการจึงได้รณรงค์ส่งเสริมให้

ครูผู้ สอนและผู้ ท่ีเก่ียวข้องจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ให้กับนักเรียนทัง้ในและนอกห้องเรียน เพ่ือให้

นกัเรียน “รักการอา่น” และมีทกัษะในการอา่นเพื่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ดงันัน้ครูผู้สอนจึงเป็นผู้

มีบทบาทสําคญัในการสง่เสริมให้นกัเรียนมีความสามารถในการอา่น โดยคดัเลือกบทอา่นท่ีทนัสมยั  ตรง

กบัความสนใจของนกัเรียน  รวมทัง้จดักิจกรรมการเรียนการสอนอ่านท่ีจะช่วยให้นกัเรียนได้พฒันาและ

เห็นคณุค่าในการอ่านต่อการดํารงชีวิตในสงัคมซึ่งสอดคล้องกบัสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตาม

หลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช  2551 ท่ีจัดการศึกษามุ่งหวงัให้นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อ

ภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ ส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ ประกอบ

อาชีพ และศกึษาตอ่ ในระดบัท่ีสงูขึน้ รวมทัง้มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองราวและวฒันธรรมอนัหลากหลาย

ของประชาคมโลก และสามารถถ่ายทอดความคดิและวฒันธรรมไทยไปยงัสงัคมโลกได้อยา่งสร้างสรรค์ 

  งานวิจัยหลายเร่ืองศึกษาและระบุว่าสาเหตุท่ีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไม่ประสบ

ผลสําเร็จ เกิดจากผู้ เรียนขาดทักษะในการอ่าน  จากงานวิจัยของกรมสามัญศึกษา (2541: 61) 

เน่ืองมาจากครูผู้สอนจดักิจกรรมการเรียนการสอน ใช้ส่ือการสอนท่ีไมเ่อือ้ให้นกัเรียนสนใจ ครูผู้สอนใช้วิธี

สอนแบบแปล  อธิบายหลักไวยากรณ์ และคําศัพท์เพ่ือให้นักเรียนสามารถตอบคําถามท้ายบทอ่าน 

นอกจากนีบ้ทอ่านบางบทไม่น่าสนใจ ไม่ทนัสมยั และไกลตวัผู้ เรียน ทําให้ผู้ เรียนไม่สนใจการอ่าน  เกิด

ความเบื่อหน่ายและไม่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจในการอ่าน  ซึง่เดย์และแบมฟอร์ด (Day; &  

Bamford. 1998: 28-29) กลา่วว่า  การเลือกเนือ้หาท่ีนํามาใช้ในการสอนอ่านนัน้  ควรเป็นเร่ืองท่ีอยู่ใน

ความสนใจ  และเป็นประโยชน์ท่ีจะนําไปใช้ในชีวิตประจําวนั  เช่น การอ่านผลิตภณัฑ์ต่างๆ  ประกาศ

และโฆษณาตา่งๆ  แนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อพฒันาและฝึกฝนทกัษะการอ่านเพื่อความเข้าใจตาม

แนวการสอนเพื่อการสื่อสารด้วยการจัดเนือ้หาซึ่งมีความเก่ียวข้องกับชีวิตประจําวันให้แก่ผู้ เรียนโดย

นําเอา เอกสารจริง (Authentic Text) ซึง่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ เอกสารตา่งๆ  ท่ีพบในชีวิตประจําวนั อนัได้แก่ 

ส่ือจากอินเตอร์เน็ต ส่ือจากโฆษณา การ์ตนู หนงัสือพิมพ์  นิทาน  คําอธิบายการใช้ผลติภณัฑ์ตา่งๆ มาใช้

ประกอบในการสอนอ่าน ซึง่จะทําให้การเรียนรู้ของนกัเรียนมีคา่มากยิ่งขึน้เพราะเป็นสิ่งท่ีนกัเรียนคุ้นเคย

ท่ีพบเห็นในชีวิตประจําวนั สามารถนําสิ่งท่ีได้เรียนรู้ในชัน้เรียนนัน้ๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เม่ือต้อง

เผชิญกบัการแก้ปัญหาในชีวิตจริงนอกชัน้เรียนได้  ซึง่วิลเลี่ยมส์ (Williams.1994: 25 ) ได้ให้ความหมาย

ไว้ว่าเป็นเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ท่ีผลิตขึน้เพื่อเป็นสื่อผ่านข่าวสาร  เช่น ป้ายโฆษณา หนังสือแนะนํา  

คู่มือการเดินทาง ฯลฯ สามารถตอบสนองแนวการสอนเพื่อการสื่อสารได้ เซียร์ฟอร์ดและรีดเดนซ์ 

(Searfoss;& Readence.  1994: 371) กลา่วว่า การนําเอกสารจริงท่ีพบเห็นในชีวิตประจําวนัมาใช้ใน

การเรียนการสอนภาษาองักฤษ  ช่วยให้นักเรียนเกิดความสนใจและเกิดแรงจูงใจในการเรียน เพราะ

สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวนัได้ สอดคล้องกบัแนวคิดของแซนเดอร์สนั (Sanderson.  1999: 13) 
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ท่ีว่าการใช้เอกสารจริงช่วยให้นกัเรียนมีจดุมุ่งหมายในการเรียน  เกิดความอยากอ่าน  เห็นประโยชน์ของ

การเรียนภาษาและนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพในอนาคตได้ นอกจากนีก้ารใช้เอกสาร

จริงยงัเป็นการเรียนรู้ เช่น การอา่นหนงัสือพิมพ์ สามารถพฒันาทกัษะทางภาษาและเพิ่มพนูความรู้ทัว่ไป

เ ก่ียวกับโลกปัจจุบันและสถานการณ์ต่างๆ ท่ี มีผลต่อโลกทุกวัน นี  ้ดัง ท่ี  เทอร ร่ี  เฟรดริกสัน  

(2005: 7) กลา่วว่าหนงัสือพิมพ์เป็นสว่นหนึ่งของการเรียนรู้  ไม่ใช่เพียงช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง แตเ่ป็นการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต  

จากการศึกษางานวิจัยของมาริษา หริโมรี (2548: 3) นฤมล  พงศโรจน์ (2547: 1)   

เอนก หิรัญ-สถิตย์ (2548: 2)  พระมหาสนิท  บญุอ่อน (2549: 2)  ธนชัพร ก้อนพนัธ์ (2549: 1)  สทุธิรา  

ปลัง่แสงมาศ (2550: 1)  จรรยา  ชาญสมทุร (2551: 1)  และกฤษดา  ดีพิจารณ์ (2551: 2)  ในด้าน

บทเรียนท่ีนํามาใช้  และเอกสารที่เก่ียวข้อง  พบว่า มีการนําเอกสารจริงท่ีพบเห็นในชีวิตประจําวนั เช่น 

หนงัสือพิมพ์  แบบฟอร์มตา่งๆ จดหมาย แผ่นภาพ ป้ายโฆษณา  บทความทางอินเตอร์เน็ต  มาใช้ในการ

จดักิจกรรมการสอนอ่าน นกัเรียนมีความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษสงูขึน้ ซึง่เป็นวิธีหนึ่งท่ีจะช่วย

ให้นกัเรียนสนใจการอ่านภาษาองักฤษ เพราะเห็นประโยชน์ในการนําไปใช้ และยงัสอดคล้องกบัแนวการ

สอนภาษาองักฤษในปัจจบุนั  ท่ีมุง่ให้นกัเรียนไปใช้ส่ือความหมาย และ มีความสามารถในการสื่อสาร 

             จากปัญหาท่ีพบว่าเด็กไทยสว่นใหญ่ยงัมีระดบัความสามารถในด้านการอ่านภาษาองักฤษอยู่

ในเกณฑ์ไมน่าพอใจ  ผู้ เรียนขาดทกัษะในการอ่าน ครูผู้สอนจดักิจกรรมการเรียนการสอน ใช้ส่ือการสอน

ไมเ่อือ้ให้นกัเรียนสนใจ  ครูผู้สอนใช้วิธีสอนแบบแปล อธิบายหลกัไวยากรณ์และคําศพัท์  ดงันัน้ ครูผู้สอน

จงึเป็นผู้ มีบทบาทสําคญัในการสง่เสริมให้นกัเรียนมีความสามารถในการอ่าน  โดยการคดัเลือกบทอ่านท่ี

ทนัสมยั อยูใ่นความสนใจของนกัเรียนและเป็นประโยชน์ท่ีจะนําไปใช้ในชีวิตประจําวนัมาประกอบในการ

สอนอา่น  ซึง่จะทําให้การเรียนรู้ของนกัเรียนมีคา่มากยิ่งขึน้ ผู้วิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะนําเอาเอกสารจริง

มาใช้ในการพฒันาทกัษะการอา่นของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 รวมทัง้ผลการวิจยัจะได้เป็นแนวทาง

สําหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ชลบุรี อําเภอบ้านบึง  

จงัหวดัชลบรีุ  ท่ีจะนําผลการศกึษาในครัง้นีไ้ปประยกุต์ในการจดัการการสอนให้ดีขึน้ตอ่ไป  

 

ความมุ่งหมายในการศกึษาค้นคว้า 
           เพ่ือศกึษาพฒันาการด้านความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี  5 โดยใช้เอกสารจริง 

 

 
 



4 
 

ความสาํคัญของการวจิัย 
            การศกึษาค้นคว้าในครัง้นีจ้ะเป็นแนวทางสําหรับครูผู้สอน ในการนําเนือ้หาจากเอกสารจริง

มาใช้ในการสอนอ่าน  และจดักิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษของ

นกัเรียนให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 

 
ขอบเขตของการวจิัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั  เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  5  โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลยั  

ชลบรีุ   ท่ีเรียนวิชาภาษาองักฤษพืน้ฐาน (อ 32102)  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศกึษา  2553  จํานวน   

5  ห้องเรียน  รวมทัง้สิน้  183 คน   โดยมีการการจดัห้องเรียนแบบคละความสามารถทางการเรียนสงู   

ปานกลางและตํ่า 
 
 การเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั  ได้แก่  นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5  ท่ีเรียนภาคเรียนท่ี 2   

ปีการศกึษา  2553  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั  ชลบรีุ จํานวน  24  คน  ท่ีเลือกมาโดยการสุ่ม

อยา่งง่าย (Simple Random Sampling)  โดยการจบัฉลากมา  1 ห้องเรียน 

 
                    เนือ้หาที่ใช้ในการทดลอง 

   เนือ้หาท่ีใช้ในการทดลองครัง้นี ้ คือเนือ้หาท่ีเสนอความรู้ในรูปแบบตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้ คือ  ข่าว  

บทความ  สารคดี  ประกาศ  โฆษณา  จดหมายจากผู้อ่าน  พยากรณ์อากาศ พยากรณ์ดวงชะตาและ

สาระบนัเทิง  ท่ีได้จากข้อมลูจากหนงัสือพิมพ์  วารสาร  นิตยสารและอินเตอร์เน็ต ท่ีมีเนือ้หาความยาก

ง่ายเหมาะกบัระดบัชัน้และความรู้พืน้ฐานของนกัเรียนเป็นสําคญั 

 
   ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
    ในการศึกษาครัง้นี ้ ผู้วิจยัใช้เวลาในการทดลอง  จํานวน 4  สปัดาห์ ๆ ละ 4 คาบๆ ละ   

50  นาที  รวมทัง้หมด  14  คาบ  ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา  2553  โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลยั  

ชลบรีุ   
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
    1. ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ (Reading Ability) หมายถงึ  ความเข้าใจใน

สิ่งท่ีอ่านในด้านการจบัใจความสําคญั  ตีความ  บอกรายละเอียดและสรุปสาระสําคญัจากเร่ือง  หรือ

ข้อความท่ีอา่นได้  โดยประเมินจากคะแนนทดสอบวดัความสามารถในการอา่น 

     2. เอกสารจริง (Authentic Texts) หมายถึง เอกสารประเภทเขียนหรือสิ่งพิมพ์ท่ีมิได้
สร้างขึน้มาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนโดยเฉพาะ แตมี่จดุประสงค์เพ่ือใช้ในการสื่อความหมายในชีวิต

จริงและในสถานการณ์จริง ได้แก่ หนังสือพิมพ์ โฆษณา การ์ตูน ข่าว พยากรณ์อากาศ บทความ 

คําแนะนําวิธีใช้อปุกรณ์  ฉลากยา  จดหมาย  พยากรณ์ชีวิต  จากอินเตอร์เน็ต   

 

สมมตฐิานของการศกึษาค้นคว้า 
    นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการสอนอ่านโดยใช้เอกสารจริง มีความสามารถในการ

อา่นภาษาองักฤษหลงัเรียนสงูขึน้กวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิ 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
                ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้ ผู้วจิยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  โดยได้นําเสนอ

ตามหวัข้อตอ่ไปนี ้

         1. เอกสารท่ีเก่ียวกบัการอา่น 

             1.1  ความหมายของการอา่น 

             1.2  ความหมายของความเข้าใจในการอา่น 

                        1.3  ความสามารถในการอา่น 

                        1.4  องค์ประกอบของการอา่น 

             1.5  จดุมุง่หมายในการอา่น 

            1.6  ประเภทและวิธีการอา่น 

            1.7  ขัน้ตอนการสอนอา่นภาษาองักฤษ 

        2. เอกสารท่ีเก่ียวกบัการใช้เอกสารจริงในการสอนอา่นภาษาองักฤษ 

             2.1  ความหมายและประเภทของเอกสารจริง 

             2.2  ความสาํคญัและประโยชน์ของเอกสารจริงในการสอนอา่นภาษาองักฤษ 

             2.3  แนวทางและข้อเสนอแนะในการใช้เอกสารจริงในการเรียนการสอนภาษา 

        3. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้เอกสารจริงในการเรียนการสอน 

            3.1 งานวิจยัในตา่งประเทศ 

            3.2  งานวิจยัภายในประเทศ 
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1. เอกสารที่เก่ียวข้องกับการอ่าน 
  1.1 ความหมายของการอ่าน 

  การอ่านเป็นทกัษะท่ีมีความสําคญัในการดําเนินชีวิตประจําวนัของมนษุย์ เพราะการอ่านทํา

ให้ได้รับความรู้ ความเพลดิเพลนิ ความสนกุสนาน ทําให้เกิดแนวคิด  วิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการ

นําไปใช้  มีนกัการศกึษาและผู้ เช่ียวชาญให้คํานิยามของการอา่นไว้ดงันี ้

  มยูจ์ และเรโนลด์ (Muijs; & Reynold.  2001: 6) และเซียร์ฟอสและรีเดนซ์(Seafoss; & 

Redence. 1994: 7) กลา่วว่า การอ่านเป็นเคร่ืองมือส่ือสารเช่นเดี่ยวกบัการเขียน  โดยมีจดุประสงค์

หรือความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่ง  และเป็นกระบวนการที่ผู้ อ่านจะต้องสร้างความหมายจาก

ตวัอกัษร  เพ่ือสร้างความเข้าใจกบัเนือ้เร่ืองมากกวา่การแปลความเป็นคําๆ 

  มอริส และ สจวร์ต (Morris; & Stewart.  1984: 4) กลา่วไว้ว่า  การอ่านเป็นกระบวนการที่

ผู้ อ่านรับรู้ข้อมูลข่าวสารซึ่งผู้ เขียนเป็นผู้ ส่งข่าวผู้ อ่านเป็นผู้ รับข้อมูลเหล่านัน้โดยใช้ความรู้และ

ประสบการณ์เดิมของตน  ซึ่งนําไปสู่เป้าหมายหลักของการอ่านท่ีว่าผู้ อ่านต้องคิดเป็นและเข้าใจ

ความหมายของสิง่ท่ีอา่นนัน้ 

   ในสว่นของความหมายของการอ่านในแง่ของกระบวนการ กู๊ดแมน (Goodman. 1982: 12)  

กลา่ววา่ การอา่นเป็นกระบวนการ ทางสมองท่ีซบัซ้อนโดยมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งงานเขียน และความคดิ  

ผู้อ่านตีความภาษาเขียน  สู่ความหมาย ซึ่งความหมายที่สร้างขึน้โดยผู้อ่านขึน้อยู่กบัความหมายของ

ผู้อ่านนัน้ๆ  คาเรลล์และอิสโทลด์ (Carrel; & Eistold.  1983: 76-81) ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า  

นอกจากความรู้พืน้ฐานทัง้ด้านภาษาแล้วผู้อา่นจะต้องมีการนําความรู้เดมิเก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีอา่นมาใช้

ร่วมในการอา่นด้วย 

  นอกจากนี ้รูบนิ  (Rubin. 1993: 5-6) และ เดย์กบัแบมฟอร์ด (Day; & Bamford.  1998: 12) 

ได้ให้ความหมายไว้สอดคล้องกนัวา่  การอา่นเป็นกระบวนการที่ซบัซ้อนตอ่เน่ืองเพื่อหาความหมายของ

ข้อความและนําความรู้ตลอดจนประสบการณ์เดิมของตนมาเชื่อมโยงเพื่อให้เกิดความเข้าใจในสิ่งท่ี

ผู้ เขียนต้องการสื่อให้อ่านได้  ซึ่งคล้ายกบัความคิดเห็นของวิดโดสนั  (Widdowson.  1979: 174) 

และนทัเทิล  (Nuttal.  1982 :  4-5) ท่ีว่าการอ่านเป็นกระบวนการสื่อสารและปฏิกิริยาโต้ตอบระหว่าง

ผู้ เขียนกบัผู้อ่านโดยผู้ เขียน จะถ่ายทอดความคิด อารมณ์  และความรู้สกึออกมาเป็นสญัลกัษณ์  หรือ

ตัวอักษร  ผู้ อ่านจะต้องถอดรหัส  หรือตีความสัญลักษณ์เหล่านัน้  เพื่อให้เกิดความเข้าใจใน

ความหมายที่ผู้ เขียนได้ถ่ายทอดไว้  ตลอดจนเกิดความรู้สกึและอารมณ์ร่วมไปกบัผู้ เขียนด้วย   

    จากความหมายของการอ่านดังกล่าว สรุปได้ว่า  การอ่านคือกระบวนการปฏิสัมพันธ์

ระหว่างผู้อ่านและผู้ เขียนโดยอาศยัตวัอกัษรเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร  ผู้อ่านจะต้องแปลความหมาย 

และสร้างความเข้าใจในสิ่งท่ีอ่านโดยกระบวนการทางความรู้  ความคิด  ความรู้สึก  จินตนาการ 
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ความสามารถในการใช้ภาษาและประสบการณ์เดิมของผู้อ่านเข้าไปพิจารณาหรือตีความในการอ่าน

เพ่ือให้รู้และเข้าใจจดุหมายท่ีผู้ เขียนต้องการจะสื่อ  อยา่งไรก็ตามผู้อ่านจะต้องใช้ความพยายามในการ

หาความหมายจากสิง่ท่ีอา่นด้วยการเดาหรือหาตวับง่ชีท่ี้ปรากฏในข้อความมาช่วยให้การอา่นง่ายขึน้ 
   

  1.2 ความหมายของความเข้าใจในการอ่าน 
   ความเข้าใจในการอา่นเป็นสิง่ท่ีสําคญัท่ีสดุของการอ่าน เน่ืองจากจดุหมายหลกัของการอ่าน 

คือ การเข้าใจข้อความท่ีผู้ เขียนต้องการสื่อความหมาย  การอา่นออกเสียงแตไ่มมี่ความเข้าใจ  ไม่ถือว่า

เป็นการอ่าน  ดงันัน้ในการสอนอ่าน  จึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้นกัเรียนได้พฒันาทกัษะท่ีจะทําให้เกิด

ความเข้าใจในการอา่น (Williams.  1994: 2-3) 

   กนัน่ิง (Gunning.  1992: 188) และรูบิน (Rubin.  1993: 194) ให้ความเห็นท่ีสอดคล้องกนั

ว่า ความเข้าใจในการอ่าน คือ ความสามารถในการทําความเข้าใจความหมายของคําและภาษาที่

เขียนซึง่เป็นวตัถปุระสงค์หลกัของการอ่าน สอดคล้องกบัสมทุร  เซ็นเชาวนิช (2542: 73)  ท่ีกลา่วว่า 

ความเข้าใจในการอ่าน  คือ ความสามารถที่จะอนมุานข้อสนเทศหรือความหมายอนัพึงประสงค์ จาก

สิง่ท่ีอา่นมาแล้วได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากที่สดุเท่าท่ีจะทําได้  ความเข้าใจนีเ้ป็นเร่ืองท่ีมีความสมัพนัธ์

ข้องเก่ียวกบัการศกึษา  ประสบการณ์ตา่งๆหลายๆด้านของแตล่ะคน และถือเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญั

ยิ่งอย่างหนึ่งของการอ่าน  ซึง่ความเข้าใจในการอ่านแบ่งได้หลายระดบัถ้าอ่านแล้วไม่เกิดความเข้าใจ

ใดๆเลยก็อาจจะกลา่วได้ว่าการอ่านท่ีแท้จริงยงัไม่เกิดขึน้  และการอ่านในลกัษณะนี ้จึงเป็นได้แคเ่พียง

เห็นตวัหนงัสือปรากฏอยู่บนหน้ากระดาษเท่านัน้  ไม่ส่ือความหมายอะไรทัง้สิน้  นอกจากเสียเวลาโดย

เปลา่ประโยชน์แล้วยงัไมไ่ด้อะไรจากการอา่นอีกด้วย  

   มิลเลอร์ (Miller.  1990:  2-7) ได้กลา่วถึงความเข้าใจในการอ่านว่าเป็นกระบวนการสร้าง

ความเข้าใจในสญัลกัษณ์ท่ีเป็นตวัแทนความคิดผู้ เขียน ผู้อ่านจะต้องนําความรู้เดิมท่ีจดัเก็บไว้ในสมอง

พร้อมทัง้ประสบการณ์เดิมของตน มาปฏิสมัพันธ์เข้ากับสิ่งท่ีผู้ เขียนนําเสนอในบทอ่าน นอกจากนี ้

แบลร์และคนอ่ืนๆ (Blair and others.  1992: 5-6) มีความเห็นสอดคล้องกนัว่า  ความเข้าใจในการ

อ่านนัน้  เป็นผลมาจากประสบการณ์เดิม  ความรู้เดิม  จุดประสงค์ ในการอ่าน  ความรู้ในวงคําศพัท์  

ความรู้ด้านเนือ้หาวิชา  ความสามารถในการถอดความ  และความรู้เก่ียวกับกระบวนการเรียนรู้ 

(metacognitive) กับองค์ประกอบทางเนือ้หาท่ีอ่าน  ได้แก่ ตวัเนือ้หา  ลีลาการเขียนของผู้ เขียน  

โครงสร้างของบทอ่าน  ความน่าอ่านของบทอ่าน  ได้แก่ความเช่ือของสิ่งท่ีเนือ้หาปรากฏอยู ่ 

องค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกบับริบทในขณะท่ีนกัเรียนอ่าน  ได้แก่ ความเช่ือและความคาดหวงัของผู้อ่าน   

เก่ียวข้องกบัองค์ประกอบของสภาพการสอนของครูและปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียน 
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   จากคํากลา่วของนกัการศกึษาท่ีกลา่วข้างต้น  จะเห็นว่าความเข้าใจในการอ่าน  เป็นรูปแบบ

ความคิดซึง่เป็นกระบวนการภายในบคุคลท่ีมีความซบัซ้อน  ในการประกอบกนัของข้อมลูท่ีได้จากการ

รับรู้ผสมผสานกบัโครงสร้างความรู้เดิม  สามารถเช่ือมโยงเข้ากบัเร่ืองท่ีอ่านได้  เป็นการสื่อความจาก

ประโยคหรือส่วนของประโยคที่ผู้อ่านโดยใช้ความรู้เก่ียวกบัข้อมลูท่ีมีในการแปลความสิ่งท่ีอ่านให้เป็น

รายละเอียดของเร่ือง  เรียงลําดบัเหตุการณ์ถ่ายทอดข้อมูลจากเร่ืองท่ีอ่านสรุปเนือ้เร่ือง  ตลอดจน

วิเคราะห์ข้อความ  แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านได้อย่างมีเหตผุลอนัเป็นหวัใจของการอ่าน  

ซึง่ความสามารถในการอ่านของแตล่ะบคุคลนัน้ขึน้อยู่กบัระดบัสติปัญญา  ความรู้ด้านภาษา  ความรู้

เก่ียวกบัเร่ืองทัว่ไปหรือประสบการณ์เดมิตลอดจนการฝึกฝนของผู้ เรียน      

 
   1.3 ความสามารถในการอ่าน 

  นกัการศกึษาหลายท่านกลา่วถึงความสามารถในการอา่นท่ีมีลกัษณะคล้ายๆ กนั ดงันี ้

   กู๊ดแมน (Goodman.  1982: 31-32) และ คาร์เรล (Carrell.  1983: 553-569)  กลา่วถึง

ความสามารถในการอ่าน คือ  ความสามารถที่ผู้อ่านต้องมีความเข้าใจภาษา   สามารถจบัใจความ

สําคญัของเร่ืองโดยการแปลความ ตีความ สรุปความคิดจากการอ่าน และเข้าใจทศันคติของผู้ เขียน  

จากข้อความท่ีอา่นได้ 

   เซียฟอสส์ และ รีดเดนซ์ (Searfoss; & Readence.  1994: 231-232) คอนเลย์ (Conley.  

1995:   178-179) และ รัดเดล (Ruddle.  1997: 68-69) ได้กลา่วถึงความสามารถในการอ่านเข้า

ใจความไว้อยา่งสอดคล้องกนั แบง่ออกเป็น 3 ระดบัคือ 

1.  ระดบัแปลความ  หมายถึง  ความสามารถในการเข้าใจข้อมลูของเร่ืองท่ีอา่น 

2. ระดบัตีความ  หมายถึง  ความสมารถในการเข้าใจข้อมลูและความคดิของผู้ เขียน 

ซึ่งผู้ เขียนไม่ได้กล่าวไว้โดยตรง  ผู้อ่านต้องอาศยัประสบการณ์เดิมมาช่วยในการทําความเข้าใจกับ

ความหมายที่แฝงอยู ่

      3.  ระดบัประยกุต์  หมายถึง  ความสามารถในการเข้าใจข้อมลูจากเร่ืองท่ีอ่านโดยอาศยั   

ความรู้และประสบการณ์เดิม  หรือบทเรียนบทก่อนๆ เพ่ือให้เข้าใจเร่ืองท่ีอ่านแล้วสามารถนําไป

ประยกุต์ใช้ได้ 

                มิลเลอร์ (Miller.  1990: 4-7) ได้แบง่ความสามารถในการอ่านเข้าใจความออกเป็น 4 ระดบั 

ซึง่เหมือนกบัแนวคิดของ เซียฟอสส์ และคนอ่ืนๆ ข้างต้น คือระดบัแปลความ และระดบัตีความ ส่วนท่ี

ตา่งกนัคือ 
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                  1. ระดบัในการวิเคราะห์ สรุปความ เป็นระดบัความสามารถในการวิเคราะห์ และการ

ประเมินเนือ้หาท่ีอา่น โดยสามารถแยกความแตกตา่งของข้อมลูท่ีปรากฏในเนือ้หาท่ีอา่นได้วา่ อะไร คือ

ข้อเท็จจริง ความเช่ือ หรือความคิดของผู้ เขียน และสามารถเปรียบเทียบเนือ้หาท่ีอ่าน กบัข้อมลูท่ีพบ

จากแหล่งอ่ืนๆ  ได้ตลอดจนเข้าใจภาษาเชิงอปุมาอปุมยั  ท่ีผู้ เขียนนํามาใช้  และยงัสามารถบอกได้ว่า

ผู้ เขียนนํามาใช้  และยงัสามารถบอกได้วา่ผู้ เขียนมีทศันคตติอ่เร่ืองท่ีนําเสนออยา่งไร 

                  2. ระดบัความคิดสร้างสรรค์ เป็นความเข้าใจในระดบัสงู ซึง่ผู้อ่านสามารถทําความเข้าใจ

เนือ้หา ท่ีอ่านนอกเหนือจากสิ่งท่ีผู้อ่านได้นําเสนอไว้ โดยผู้อ่านจะต้องใช้ความรู้เดิม และประสบการณ์

ท่ีมีอยูเ่ข้ามาเช่ือมโยงกบัสิง่ท่ีพบในบทอา่นนัน้ๆ 

       สรุปได้ว่าความสามารถในการอ่าน  คือ  ความสามารถของผู้ เรียนในการใช้กระบวนการ

ทางความรู้  ความคดิ  และประสบการณ์เดมิทําความเข้าใจในสิง่ท่ีอา่นซึง่ครูผู้สอนควรคํานึงถึง  ระดบั

ความสามารถด้วยว่าต้องการท่ีจะให้ผู้ เรียนมีความสามารถในระดบัใด  และจัดการเรียนการสอน

อย่างไรท่ีจะช่วยให้ผู้ เรียนมีความสามารถในแตล่ะระดบัได้  ซึง่ต้องอาศยัองค์ประกอบในการอ่านด้วย

เช่นกนั 
 
    1.4 องค์ประกอบของการอ่าน 
     การอ่านท่ีมีประสิทธิภาพ ต้องอาศยัองค์ประกอบหลายอย่าง  ซึ่งมีนักการศึกษาหลาย

ท่าน ได้กลา่วถึงองค์ประกอบของการอา่นไว้ดงันี ้

      แฮร์ริส และสมิธ (Harris; & Smith.  1986: 227-231) และวิลเล่ียม (Williams.   

1994: 3-11) ได้กลา่วถึงองค์ประกอบของการอา่นไว้ในแนวเดียวกนั คือ 

        1. ประสบการณ์เดิมของผู้ เรียน (Background experience) ถ้าผู้ เรียนมีประสบการณ์

เดมิเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอา่นจะทําให้มีความเข้าใจเร่ืองท่ีอา่นได้ง่ายและเร็วขึน้  

        2. ความสามารถทางภาษา (Language abilities) ถ้าผู้ เรียนมีความรู้ความสามารถทาง

ภาษา เช่น รู้ความหมายของคําศพัท์ โครงสร้างของประโยคและสํานวนตา่งๆ ในบริบทท่ีอ่าน จะทําให้

เข้าใจเร่ืองท่ีอา่นได้ดียิ่งขึน้ 

        3. ความสามารถในการคิด (Thinking abilities) ผู้อ่านจะเข้าใจเร่ืองท่ีอ่านได้จะต้องใช้

ความสามารถในการคดิ เพ่ือท่ีจะได้เข้าใจเหตกุารณ์ หรือความคดิรอบยอดของเร่ืองท่ีอา่นได้ง่ายยิ่งขึน้ 

        4. ความสนใจตอ่สิง่ท่ีอา่น (Affection) ถ้าผู้ เรียนมีทศันคติ ความเช่ือ และความสนใจตอ่

เร่ืองท่ีอา่นได้ง่ายและเกิดความสนกุสนานในขณะที่อา่น 
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      จากท่ีกลา่วมาข้างต้น  จะเห็นวา่  องค์ประกอบของการอ่านท่ีดีนัน้ต้องอาศยัองค์ประกอบ

หลายประการ  เช่น ประสบการณ์เดิม  ความสามารถทางภาษา  ความคิดรวบยอด  ความสนใจ  โดย

มีจดุมุง่หมายในการอา่นประกอบเข้าด้วยกนัเพื่อให้เข้าใจเร่ืองท่ีอา่นได้ดีขึน้  

 
       1.5 จุดมุ่งหมายในการอ่าน 
        การอ่านในชีวิตประจําวันของแต่ละบุคคล  มีจุดมุ่งหมายท่ีแตกต่างกัน  ตามวัย เพศ 

อาชีพ ความต้องการหรือความสนใจของบคุคลนัน้  ซึง่ได้มีนกัการศกึษาหลายท่าน  เช่น สมบตัิ  จําปา

เงิน  และสําเนียง  มณีกาญจน์  (2531: 11-12)   กลัยา ยวนมาลยั  (2539: 12 ) สมทุร  เซ็นเชาวนิช  

(2542: 3 )  และเกรลเลท ( Grellet.  1995: 4) ได้แยกจดุมุง่หมายในการอา่นในทํานองเดียวกนัดงันี ้

             1.1 อ่านเพื่อการศกึษา (Work study type reading) การอ่านแบบนีมี้จดุมุ่งหมายท่ี

สําคญัคือต้องการครอบคลมุเนือ้หาให้ได้มากท่ีสดุ   

                        1.2 การอ่านเพื่อการพกัผ่อนและความบนัเทิง (Recreatory reading) เป็นการอ่าน

เพ่ือความร่ืนรมย์เป็นส่วนตวั หรือเพ่ือพกัผ่อนหย่อนใจเป็นส่วนใหญ่ เป็นการอ่านท่ีไม่ต้องการความ

ลกึซึง้มากนกั   

         วิลเล่ียมส์ (Williams.  1994: 12) ได้แบง่จดุมุง่หมายในการอา่นไว้ 3 ประการ คือ 

                       1. การอา่นเพื่อทราบข้อมลูโดยทัว่ไป (General information about text ) 

                       2. การอา่นเพื่อหาข้อมลูเฉพาะ (Information from text) 

                       3. การอา่นเพื่อความพอใจหรือตามความสนใจ (Pleasure or interesting) 

 คอนเลย์ (Conley.  1995: 5-9) กลา่วว่า การสอนอ่านมีเป้าหมายที่สําคญั 3 ประการ 

คือ 

            1. เพ่ือให้เข้าใจเนือ้หาท่ีสําคญั ( Understanding essential  content) วตัถปุระสงค์

หลกัของการสอนอ่านคือ  ผู้สอนต้องการให้นกัเรียนมีความเข้าใจในเนือ้หาท่ีอ่าน  ซึง่วิชาแตล่ะวิชาจะ

มีรายละเอียดของข้อมลู  แนวคดิ  และหลกัการแตกตา่งกนัไป  เช่น  ผู้ เรียนได้รับความรู้เก่ียวกบัอดีตท่ี

ผา่นมาจากวิชาสงัคมศกึษา  และประวตัศิาสตร์  ได้เรียนรู้เก่ียวกบัการใช้สญัลกัษณ์และการแก้ปัญหา

จากคณิตศาสตร์และได้เรียนรู้วิธีการแสดงความคิดเห็น  การถ่ายทอดความรู้สึก  จากวิชาการเขียน  

ดนตรีและศลิปะ  เป็นต้น  การสอนเพื่อให้เข้าใจเนือ้หาท่ีอา่นคือ  ผู้สอนต้องสอนให้ผู้ เรียนเข้าใจเนือ้หา

ท่ีอ่าน  ไม่เพียงแต่ตามอกัษรท่ีอ่านเท่านัน้  แต่ต้องช่วยให้ผู้ เรียนได้ทราบถึงความหมายที่ซ่อนอยู่ใน

เนือ้หานัน้ๆ  ด้วย  นัน่คือ  ผู้ เรียนต้องสามารถแบง่แยกได้วา่  สว่นใดคือเนือ้หาท่ีสําคญั และสว่นใดเป็น

เพียงรายละเอียดปลีกยอ่ย  ผู้ เรียนต้องศกึษาเนือ้หาท่ีอา่นจนเข้าใจอยา่งถ่องแท้ และสามารถถ่ายทอด

ความรู้จากการอา่นไปยงัผู้ อ่ืนได้อีกด้วย 
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  2. เพ่ือเรียนรู้วิธีอ่านเพื่อศึกษาหาความรู้ (Learning how to read-to-learn) 

ความหมายดัง้เดิมของการอ่าน คือ การออกเสียงคํา หรือ การศกึษาข้อมลูท่ีผู้ เขียนได้เขียนขึน้มา แต่

การอ่านเพื่อศึกษา คือ การมีปฏิสมัพนัธ์กับความหมายท่ีเกิดขึน้ในใจของผู้อ่าน เป็นกระบวนการที่

ผู้อา่นศกึษาเก่ียวกบัแนวความคดิของผู้ เขียน โดยผู้อา่นใช้ทศันคตแิละความรู้ของตนเองปฏิสมัพนัธ์กบั

ภาษาและทศันคตขิองผู้ เขียน 

  การเรียนรู้วิธีอ่านเพื่อศึกษาคือ  การเรียนรู้ในการปรับความรู้ท่ีมีอยู่  ภาษาท่ีใช้ใน

เนือ้หาท่ีอา่นและวตัถปุระสงค์ในการอ่านเข้าด้วยกนั  ผู้สอนคือบคุคลสําคญัท่ีจะสร้างเง่ือนไขท่ีจะช่วย

ให้ผู้ เรียนเข้าใจความหมายของการอ่านเพื่อศึกษา  ผู้สอนควรหาโอกาสให้ผู้ เรียนได้อ่านบทอ่านท่ีมี

ความหลากหลายพร้อมทัง้ให้คําแนะนําในการเปลี่ยนวิธีการอ่านจากรูปแบบหนึ่งไปยงัรูปแบบอ่ืนๆ  

เพ่ือให้ผู้ เรียนได้เข้าใจเนือ้หาท่ีอา่นอยา่งแท้จริง 

  3. เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้อ่านตลอดไป (Developing  motivation for lifelong 

reading) ผู้สอนสว่นใหญ่ตา่งต้องการให้ผู้ เรียนมีแรงจงูใจในการเลือกอาชีพ  โดยมีพืน้ฐานมาจากการ

อา่นและการเรียนรู้ทางด้านวิชาการ  แรงจงูใจจะไม่เกิดขึน้  ถ้าผู้สอนสอนแตเ่นือ้หาวิชาเท่านัน้  แตถ้่า

ผู้ เรียนได้ใช้การอา่นเพื่อเป็นแนวทางในการค้นหาตนเอง  ก็จะทําให้เกิดแรงจงูใจท่ีจะอา่นมากขึน้ สร้าง

แรงจูงใจให้อ่านตลอดไป  คือ  การมีความปารถนาที่จะอ่านเพ่ือความพึงพอใจและความสนุกสนาน

เฉพาะตน  เม่ือการอ่านมีความเป็นส่วนตวัและเป็นการกระทําอย่างมีวตัถุประสงค์  ผู้ เรียนก็จะอ่าน

ตอ่ไปโดยตลอด  ทําให้ได้รับคณุคา่จากสิง่ท่ีอา่นและประสบความสําเร็จจากการอา่นนัน้ 

        สรุปได้ว่า  จุดมุ่งหมายในการอ่านถือเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของการอ่าน  ในการ

อ่านแต่ละครัง้ผู้อ่านจะต้องมีจุดมุ่งหมายในการอ่าน  ว่าอ่านข้อความหรือบทอ่านนัน้เพื่ออะไร  เพ่ือ

ศกึษาหาความรู้หรือเพ่ือความบนัเทิง  ถ้าผู้อ่านทราบถึงจดุมุ่งหมายในการอ่านแล้วจะทําให้การอ่าน

นัน้ตรงตามความประสงค์ ของผู้อ่านเอง นอกจากนี ้ประเภทเอกสารจริงและวิธีการอ่านมีความจําเป็น

ท่ีจะต้องนํามาใช้ ในการอา่นเพื่อให้ตรงตามจดุมุง่หมายในการอา่น                                                                            
 

     1.6 ประเภทและวิธีการอ่าน ได้แบง่ประเภทของการอา่น ไว้ดงันี ้

     เป้าหมายในการอา่นแตล่ะครัง้มีความแตกตา่งกนั  บางคนอา่นเพราะความสนใจ  แตบ่าง

คนอ่านเพื่อหาความรู้หรือหาข้อมลูบางอย่าง  ซึ่งการอ่านจะได้ผลดีถ้ามีการกําหนดจุดประสงค์ และ

เลือกวิธีการอ่านท่ีเหมาะสม  ซึ่งนกัการศกึษาหลายท่าน   เช่น   สมบตัิ  จําปาเงิน และ สําเนียง  มณี

กาญจน์ (2531: 11-12 )  กลา่วว่า  คือ อ่านเพื่อสงัคม  เพ่ือให้สงัคมยอมรับเป็นการอ่านท่ีผู้อ่านสนใจ

โดยเฉพาะ  เพราะทําให้มีความรู้เพิ่มขึน้และทนัสมยั   กลัยา  ยวนมาลยั  (2539: 12 )  กลา่วเพิ่มเติม
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ว่า อ่านเพื่อให้เกิดความคิด เช่น การอ่านวสัดสุิ่งพิมพ์ท่ีแสดงทรรศนะ ซึ่งได้แก่ บทความ  บทวิจารณ์  

และวิจยัตา่งๆ   ซึง่สมทุร  เซน็เชาวนิช  (2542 : 3) ได้แบง่ประเภทของการอา่นเป็น  2  ประเภท  ดงันี ้

           1. การอ่านเพื่อการศกึษา (Work-study Type Reading) เป็นการอ่านท่ีมีจดุมุ่งหมาย

และต้องการครอบคลมุด้านเนือ้หา เก็บใจความสําคญัและรายละเอียดปลีกยอ่ยให้ได้มากท่ีสดุ 

           2. การอา่นเพื่อการพกัผ่อนและความบนัเทิง (Recreatory Reading) เป็นการอ่านเพื่อ

ความร่ืนรมย์หรือเพ่ือการพกัผ่อนหย่อนใจ เช่น การอ่านนวนิยาย เร่ืองสัน้ หนงัสือพิมพ์ซึง่เป็นการอ่าน

ท่ีไมต้่องการความเข้าใจลกึซึง้มากนกั 

      สมุิตรา  องัวฒันกลุ  (2540: 106 -119) และ เกรลเลท (Grellet.  1995: 4 ) ได้กลา่วถึง

วิธีการอา่นซึง่เป็นท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไป  ดงันี ้

           1. การอ่านแบบเปิดผ่านไปอย่างรวดเร็ว (skimming) ผู้ เรียนต้องได้รับการฝึกฝนให้ตัง้

คําถามไว้ในใจก่อนการเร่ิมอ่าน คือ รู้จดุประสงค์ของเร่ืองท่ีอ่าน ซึง่ผู้ เรียนจะต้องฝึกการทํานายความ

ลว่งหน้าและเลือกจบัใจความ เป็นต้น 

           2. การอ่านท่ีต้องการข้อมลูท่ีเฉพาะเจาะจง (Scanning)  เช่น  วนัท่ี  ตวัเลข  สถานท่ี  

ครูผู้สอนต้องฝึกให้ผู้ เรียนรู้จักอ่านทัง้  2 วิธี  โดยเลือกบทเรียนท่ีช่วยในการฝึก  เช่น ข่าวใน

หนงัสือพิมพ์  ข่าวกีฬา  และโฆษณาสินค้าต่างๆ ผู้ เรียนจะรู้ในการจบัใจความสําคญั  โดยละเว้นการ

อา่นแบบการแปลคําตอ่คํา 

           3. การอ่านโดยหารายละเอียด (Through reading or receptive reading) ผู้ เรียนต้อง

เข้าใจข้อเขียนทัง้ใจความสําคญั และรายละเอียดปลีกยอ่ย แตไ่มใ่ช่วา่ต้องเข้าใจทกุคํา 

           4. การอ่านเดาความหมายของคําศพัท์จากบริบท (Guessing the meaning from the 

context) ผู้ อ่านอาจเดาความหมายของคําศัพท์ได้โดยอาศัยความหมายจากรากศัพท์ คําท่ีมี

ความหมายตรงกนัข้ามข้อความท่ีขดัแย้งและจากประสบการณ์ของผู้ อ่ืน 

           5. การอ่านเชิงวิจารณ์ (Critical reading) ทกัษะนีย้ากท่ีสดุและควรใช้ระดบัท่ีสงูขึน้ 

เพราะผู้อา่นต้องใช้ความรู้และประสบการณ์เดมิมาสนบัสนนุหรือโต้แย้งข้อเขียนนัน้ๆ ซึง่จะใช้เม่ือมีการ

อภิปรายความคิดเห็นหลงัการอ่าน ซึง่ลกัษณะท่ีผู้อ่านมีปฏิกิริยาต่อข้อเขียน (Active reader) มิใช่

ผู้อา่นแบบไมมี่ปฏิกิริยาตอ่การเขียน (Passive reader) 

     จงึเห็นได้วา่การอา่นแบง่ได้เป็นหลายประเภท มีความแตกตา่งกนัไปขึน้อยู่กบัวตัถปุระสงค์

ของผู้อา่นและลกัษณะของบทอา่น  ประเภทและวิธีการอา่นมีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกนั  ซึง่ในการอา่น

แต่ละครัง้นักเรียนควรมีจุดมุ่งหมายว่าอ่านเพื่ออะไร และอ่านอย่างไร  ก็จะทําให้การอ่านมี

ประสิทธิภาพมากขึน้ ผู้สอนจึงควรจัดกิจกรรมการสอนอ่านให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
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จดุหมาย ระดบัและวยัของผู้อ่านเป็นสําคญั  และเป็นไปตามขัน้ตอนการสอนอ่านก็จะทําให้การอ่านมี

ประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 

 
1.6 ขัน้ตอนการสอนอ่านภาษาอังกฤษ 

                ในการสอนอ่านภาษาองักฤษตามแนวการสอนอ่านทั่วๆไป  ได้มีนักการศึกษา  เช่น  กู๊ ด

แมน (Goodman.  1982:13 ) กลา่ววา่  กระบวนการสอนอา่น (Reading  Process) เร่ิมจากการจดจํา

ตวัอกัษร  (Recognition-Initiation) เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถมองคําแล้วจําได้ว่าคําๆนัน้เขียนแทนคําพดู

ว่าอะไร  และการอ่านจะเร่ิมขึน้  จากนัน้จะเป็นการคาดคะเน (Prediction) ซึ่งเป็นการคาดการณ์

ล่วงหน้าว่า  เร่ืองท่ีอ่านนัน้เป็นอย่างไร  หลงัจากนัน้จะเป็นการยืนยนั (Confirmation)  ว่าสิ่งท่ีตน

คาดการณ์ไว้นัน้ถกูต้องหรือไม ่ และถ้าเกิดการคาดการณ์ผิดขึน้จะมีการแก้ไข  (Correction)  เพ่ือปรับ

หรือจดักระบวนการคิดอีกครัง้หนึ่ง  และในท่ีสดุจะเป็นการสิน้สดุการอ่าน  (Termination)  เม่ือผู้อ่าน

ทราบเร่ืองท่ีจะอา่นแล้ว  หรืออาจจะเน่ืองมาจากเร่ืองนัน้ไมน่่าสนใจ   

     วิลเล่ียมส์ (Williams.  1994: 37-40)  เดวีส์  และเพียร์ส (Davies; & Pearse.  2000: 9) 

สมุิตรา  องัวฒันกลุ (2540: 128-136)  และวิสาร์  จิตวตัร์ (2541: 52-57)  ได้เสนอแนวทางในการจดั

กิจกรรมและขัน้ตอนในการสอนอา่น  ท่ีจะช่วยให้เกิดความเข้าใจในการอา่นเพื่อการสื่อสาร  ดงันี ้

1. กิจกรรมก่อนการอา่น (Pre-reading Activities)  เป็นการสร้างความสนใจและปพืูน้

ฐานความรู้ในเร่ืองท่ีอ่าน  เพ่ือเตรียมผู้ เรียนให้มีความพร้อมในการอ่าน  ซึ่งอาจจะจดักิจกรรมได้ดงันี ้ 

คือ 

1.1  ให้คาดคะเนเร่ืองท่ีจะอา่น เป็นการกระตุ้นให้ผู้ เรียนคิดถึงความรู้เดิมแล้วนําไป

สมัพนัธ์กบัเร่ืองท่ีอา่น  อาจคาดคะเนผิดหรือถกูก็ได้ 

1.2  ให้เดาความหมายศพัท์จากบริบท  โดยดจูากประโยคใกล้เคียง  รูปภาพและ

การแสดงท่าทาง  และให้คําถามไว้ก่อน  เพ่ือให้ผู้ เรียนฝึกอา่นและผา่นไปเร็วๆ  เพ่ือหาคําตอบ 

2. กิจกรรมระหวา่งการอา่น ( While-reading  Activities ) มุ่งให้ผู้ เรียนสื่อความหมาย

จากเอกสารท่ีได้อ่าน  โดยให้ผู้ เรียนทราบก่อนว่าจุดมุ่งหมายในการอ่านคืออะไร แล้วจึงให้ผู้ เรียนหา

ข้อมลูตา่งๆ  ตามจดุมุ่งหมายที่มีไว้  ในขัน้ตอนนีผู้้ เรียนจะทํากิจกรรมด้วยตนเอง ผู้สอนจะช่วยผู้ เรียน

เม่ือผู้ เรียนต้องการเท่านัน้  ซึง่กิจกรรมในขัน้นีมี้ดงันี ้

2.1  บอกจดุมุง่หมายในการอา่น เพ่ือให้ผู้ เรียนมีเหตผุลในการอา่น เพ่ือให้ผู้ เรียนจะ

ได้กําหนดกลยุทธ์ในการอ่านได้ถูกต้อง ในการบอกจุดมุ่งหมายนีบ้างครัง้อาจต้องมีการสร้าง

สถานการณ์ขึน้มาเพื่อให้เห็นจดุมุง่หมายเดน่ชดั  จดุมุง่หมายในการอา่นอาจมีดงันี ้ คือ 
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-  ให้ผู้ เรียนตรวจดูว่าสิ่งท่ีตนคาดการณ์ล่วงหน้าว่าจะได้รับรู้ทัง้จากหัวเร่ือง
หรือจากรูปภาพ  แผนภมูิประกอบเร่ือง  มีความถกูต้องมากน้อยเพียงใด  มีเร่ืองราวใดท่ีตรงกบัความ

คาดหวงัของตนบ้าง  และข้อมูลท่ีได้รับนัน้คืออะไร  หรือคําทํานายของตนเก่ียวกับจุดประสงค์ของ

ผู้ เขียนถกูต้องหรือไมเ่พียงใด 

- ให้ผู้ เรียนหาข้อมูลมาช่วยในการตดัสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง (Problem 

Solving) 

- ให้ผู้ เรียนนําข้อมูลของตนมาแลกเปลี่ยนกับข้อมูลของผู้ เรียนในคู่หรือกลุ่ม  

เพ่ือท่ีจะได้ข้อมลูท่ีสมบรูณ์  (Information Gap or Jigsaw  Reading)   

- ให้ผู้ เรียนนําข้อมลูของตนมาแสดงความเห็นโต้แย้งกบัคนอ่ืนท่ีมีข้อมลูตา่งกนั  

ให้ผู้ เรียนนําใจความสําคญัมาสรุป  หรือนําข้อมลูมาช่วยในการปฏิบตัิงานบางอย่าง  เช่น  ให้วาดรูป

เหมือนคําบรรยาย  ให้จดัเรียงรูปภาพเหตกุารณ์ตามเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้  หรือปฏิบตัิตามคําสัง่  เช่น  พบั

กระดาษเป็นต้น 

2.2  ให้ผู้ เรียนหาข้อมลูตา่งๆ  ด้วยตนเองตามจดุมุง่หมายท่ีวางไว้ 

2.3  อา่นจบัใจความสําคญัในกรณีนีผู้้ เรียนจะอา่นบทอา่นนัน้อยา่งสงัเขป  เพ่ือท่ีจะ 

ได้รู้ว่า  เร่ืองท่ีอ่านนัน้เก่ียวกบัอะไร  ใจความสําคญัมีอะไรบ้าง  ในการอ่านอาจใช้วิธีการอ่านแบบการ

อา่นข้าม  คือ  ผู้ เรียนจะอา่นเฉพาะสว่นสําคญัๆ  ของบทอา่นนัน้ 

2.4 อา่นเพื่อหารายละเอียด  ซึง่ผู้ เรียนจะกระทําได้ใน 2 วิธีการด้วยกนั  คอื  อา่น

เพ่ือเลือกหาเฉพาะข้อมลูท่ีต้องการ  และการอา่นเพื่อหารายละเอียด  ในกรณีนีผู้้ เรียนจะอา่นหลายๆ  

ครัง้จนกวา่จะได้รายละเอียดท่ีต้องการ  หรือเพ่ือให้เข้าใจให้มากท่ีสดุเท่าท่ีจะทําได้   

3.  กิจกรรมหลงัการอา่น  (Post –Reading Activities)  เป็นการตรวจสอบความเข้าใจ

ของผู้ เรียน  อาจจะเป็นการถ่ายโอนไปสูท่กัษะอ่ืนๆ โดย 

 3.1  ให้แสดงบทบาทสมมต ิ

 3.2  ให้เขียนเร่ืองหรือเขียนโต้ตอบ  เช่น  เขียนจดหมาย  เขียนบทสนทนา   

กรอกแบบฟอร์ม  วาดรูป  เป็นต้น 

 3.3  พดูแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอา่น 

           จากแนวการสอนอ่านเพื่อการสื่อสาร  ซึง่ตามแนวการสอนแบบนนีไ้ด้เสนอแนะให้มี
การใช้เอกสารจริง (Authentic  Texts)  มาใช้ในการจดัการเรียนการสอนและพฒันาการอ่านของ

นกัเรียน  ซึง่สอดคล้องกบัคํากล่าวของ  สมุิตรา  องัวฒันกลุ  (2540: 115-116) และ  วิสาร์  จตัิวตัร์  

(2541: 50)  ท่ีวา่การใช้เอกสารจริงเป็นการช่วยแก้ปัญหา  ซึง่ผู้ เรียนไมส่ามารถนําความรู้ในชัน้เรียนไป 
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ใช้นอกห้องเรียนได้  และเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนเรียนภาษาอย่างเป็นธรรมชาติในสถานการณ์ต่างๆ  

วิธีการสอนเพื่อการสื่อสารจึงควรใช้บทอ่านท่ีมีลกัษณะเป็นเอกสารจริงท่ีพบในชีวิตประจําวนั  เช่น  

ข้อความท่ีปรากฏในหนงัสือพิมพ์  การพยากรณ์อากาศ  โฆษณา  ฉลากยา  หรือป้ายประกาศ  เป็นต้น 

 

2. เอกสารที่เก่ียวข้องกับการใช้เอกสารจริงในการสอนอ่าน 
   2.1 ความหมายของเอกสารจริง (Authentic texts) 

    มีนกัการศกึษาหลายท่านได้ให้ความหมายเก่ียวกบัเอกสารจริงในลกัษณะคล้ายๆกนั ดงันี ้

    วิดโดสนั ( Matinez.  2002;  อ้างอิงจาก Widdowson.  1979) ได้ให้ความหมายของเอกสาร

จริงไว้วา่เป็นสิง่ท่ีออกแบบมาเพื่อส่ือความหมายโดยตรงกบัเจ้าของภาษา เช่น รายการวิทยโุทรทศัน์  

บทความตา่งๆ หนงัสือพมิพ์ เป็นต้น 

    ลิตเติล้และคณะ (Little; et al.  1985 : 25) วิลเลี่ยม (Williams.  1994: 25)  ได้ให้

ความหมายของเอกสารจริงในทํานองเดียวกนัไว้วา่ เอกสารจริง  (Authentic texts) หมายถึง เอกสารท่ี

ไม่ได้เขียนขึน้มาเพื่อจุดประสงค์ในการสอนภาษาโดยตรง  แต่เป็นเอกสารที่ เขียนขึน้มาเพื่อสื่อ

ความหมาย  ถ่ายทอดข้อมูลต่างๆ โดยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงภาษาให้ง่ายขึน้ เช่น โฆษณา  ป้าย

ประกาศ  ฉลากยา  คูมื่อการใช้สินค้า  แบบฟอร์ม  ใบปลิว  หนงัสือพิมพ์  วารสาร  เร่ืองสัน้  โปสการ์ด  

เป็นต้น ส่วนเกรลเลท (Grellet. 1995: 8)  ได้กล่าวถึงความหมายของเอกสารจริงคล้ายกบันกัการ

ศกึษาในขัน้ต้น คือ  เอกสารท่ีไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ  ไปจากต้นฉบบัเดิม  ไม่ว่าจะเป็นบทความ

ในเอกสาร  หรือรูปแบบตา่งๆ  ของเอกสารนัน้ 

     เอเบอร์โชลด์ และฟิลด์  ( Aebersold ; &  Field.  1997: 48)  ได้ให้ความหมายของเอกสาร

จริงคล้ายกบันกัการศึกษาท่านต่างๆ ท่ีกล่าวไว้ข้างต้น  คือเอกสารการสอนใดๆ ท่ีได้จากแหล่งต่างๆ  

ท่ีพบในชีวิตประจําวนั  และมิได้ผลิตขึน้มาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนภาษาโดยตรง  แตเ่ป็นเอกสารที่

สร้างขึน้มาเพื่อส่ือความหมาย  โดยใช้ภาษาตามสถานการณ์ท่ีเป็นจริงและไม่ได้มีการปรับเนือ้หาหรือ

แก้ไขใดๆก่อนการนํามาใช้ในการเรียนการสอน  ตวัอย่าง  เช่น ตาราง  แบบฟอร์ม  แผ่นปลิว  ประกาศ  

ฉลากยาเป็นต้น  ดงัท่ีเดย์และแบมฟอร์ด (Day; &  Bamford.  1998: 54)  กลา่วว่า  ข้อความใดๆ   

ก็ตามท่ีเขียนขึน้โดยเจ้าของภาษาและเพื่อเจ้าของภาษาอ่าน  และมิได้เขียนขึน้โดยมีจดุประสงค์เพ่ือ

การสอนภาษาโดยเฉพาะถือวา่เป็นเอกสารจริง 

     อาห์เฮลลลั  (Ahellal.  1990: 39) ได้กลา่วถึงเอกสารจริงว่า  หมายถึงเอกสารทกุชนิดไม่ว่า

จะเป็นเอกสาร  ท่ีเป็นสิง่ตีพิมพ์หรือเอกสารท่ีเป็นเสียงมิได้ผลิตขึน้มาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนภาษา  

แต่เป็นเอกสารที่สร้างเพื่อส่ือความหมาย  โดยใช้ภาษาตามสถานการณ์ท่ีเป็นจริงในชีวิตประจําวนั 

ลกัษณะของข้อความทางเอกสารจริงจึงเน้นการสื่อสารจริงระหว่างเจ้าของภาษา  ไม่ว่าข้อความนัน้จะ
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เป็นประเภทเขียนหรือพดูก็ตาม  ดงันัน้เอกสารชนิดใดท่ีสร้างขึน้มาเพื่อใช้ในการสอนภาษาโดยเฉพาะ

ลกัษณะการสื่อสารมิใช่สถานการณ์ในชีวิตประจําวนั  เอกสารนัน้ไมจํ่ากดัวา่เป็นเอกสารจริง 

   จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า  เอกสารจริงหมายถึง  เอกสารทกุชนิดท่ีมิได้สร้างขึน้มาเพื่อ

ใช้ในการเรียนการสอนภาษาโดยเฉพาะ  แต่เป็นเอกสารท่ีผลิตขึน้เพื่อให้ข้อมลู  หรือข่าวสารทัว่ๆไป  

โดยมีจดุประสงค์เพ่ือส่ือความหมายในชีวิตประจําวนัโดยเจ้าของภาษา 

 
2.2 ความสาํคัญและประโยชน์ของเอกสารจริง 

   ในการเรียนการสอนภาษานัน้ การใช้เอกสารจริงมาใช้ในการเรียนการสอนเป็นวิธีการท่ีมี

ประโยชน์และกระตุ้นความสนใจต่อการเรียนการสอนอ่านภาษาอังกฤษ  เพราะเป็นการเช่ือมโยง

ความรู้ในชัน้เรียนกบัชีวิตประจําวนัให้ผู้ เรียนเห็นตวัอย่างของภาษาท่ีใช้ในสถานการณ์จริง  ดงัมีนกั

การศกึษาหลายท่านได้กลา่วถึงความสําคญัและประโยชน์ของเอกสารจริงไว้ตา่งๆ กนัดงันี ้

    นฤมล  พงศโรจน์  (2547: 12-13) ได้กล่าวถึงข้อดีในการนําเอกสารจริงมาใช้ในการเรียน

การสอนอา่น คือ 

          1. ตําราท่ีใช้ในการสอนภาษาองักฤษ โดยทัว่ไปมกัเลือกใช้ภาษาท่ีทําให้เข้าใจง่ายซึง่

การทําให้ง่ายกลบัมีข้อเสีย กล่าวคือในชีวิตจริงคนเรามกัพูดหรือเขียนซํา้ความหมายเดิมอ้างถึงสิ่งท่ี

กลา่วมาแล้ววนกลบัไปท่ีเดิม หรือมกัมีเคร่ืองบง่บอกตา่งๆ การเอาข้อเขียนนัน้มาทําให้ง่ายด้วยเจตนา

ท่ีดีกลบัทําให้ข้อความนัน้ยากตอ่การเข้าใจ เพราะผู้ เรียนขาดเคร่ืองช่วยในการเดาความหมาย 

           2. การฝึกให้ผู้ เรียนคุ้นเคยกับบทอ่านท่ีพบในชีวิตจริงเสียแต่เน่ินๆ  กลบัมีผลดีและ

ไม่ใช่เร่ืองยากเกินไป  ทัง้นีเ้พราะความยากง่ายท่ีผู้ เรียนจะพบเวลาอ่านนัน้  มกัขึน้กับลกัษณะและ

กิจกรรมการอ่านเสียเป็นส่วนใหญ่  ถ้ากิจกรรมนัน้ไม่ได้ยากเกินไปอยู่ในวิสยัท่ีผู้ เรียนพอท่ีจะทําได้  

เช่น อาศยัเฉพาะความเข้าใจกว้างๆ  เก่ียวกบัเร่ืองกิจกรรม  ดงันัน้ครูจึงควรเลือก  “ จดักิจกรรม”  ให้

เหมาะสมกบัผู้ เรียนมากกวา่ท่ีจะเลือก “ดดัแปลง”  ภาษาในบทอา่น 

     ดังนัน้  การนําเอกสารจริงท่ีพบในชีวิตประจําวันมาใช้ในการเรียนการสอนอ่านนัน้มี

ประโยชน์หลายด้าน  เป็นการให้ประสบการณ์ในชีวิตจริงแก่ผู้ เรียน อนัจะนําไปสูเ่ป้าหมายท่ีแท้จริงของ

การสอนภาษา  คือช่วยให้ผลสัมฤทธ์ิทางด้านความเข้าใจในการอ่านดีขึน้  นอกจากนัน้ยังเป็นสิ่ง

กระตุ้นและแรงจงูใจให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ท่ีดี   

      วิลเลี่ยมส์ (Williams.  1994: 25) เสนอแนะว่าการนําเอกสารจริงมาใช้ในการเรียนการ

สอนเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนประสบความสําเร็จในการอ่าน เพราะเมื่อในสถานการณ์นอก

ห้องเรียนไปแล้ว ผู้ เรียนก็ต้องเผชิญกบัภาษาท่ีใช้จริง และในแนวคิดของ ยคุ-ชนุ ลี (Yuk-Chun Lee.  

1995: 324) ระบวุา่ 
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เอกสารจริงน่าสนใจกว่าตําราเรียนเพราะเนือ้หามีความทนัสมยัเก่ียวข้องกบักิจกรรมในชีวิตประจําวนั  

แตภ่าษาท่ีใช้อาจอยูใ่นระดบัท่ียากเพราะไมมี่การปรับเปลี่ยนทัง้ด้านโครงสร้างทางภาษาและคําศพัท์   

      เกรลเลท (Grellet.  1995: 7-8) กลา่วถึงบทความที่นํามาใช้ในการสอนอ่านว่าควรเน้นสื่อ

เอกสารจริง ด้วยเหตท่ีุวา่ การดดัแปลงบทความให้ง่ายลงมกัมีผลตรงข้าม คืออาจทําให้ยากขึน้ แล้วมกั

ขาดระบบการใช้คําตา่งๆ ซึง่การใช้บทความท่ีพบในชีวิตจริงจะช่วยให้ผู้ เรียนอา่นบทความได้เข้าใจง่าย

ขึน้ 

      หวอ่งและคณะ (Wong et al.  1995: 318) กลา่วว่าเอกสารจริงเป็นแหลง่ข้อมลูท่ีสําคญัใน

การนํามาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน เอกสารจริงสง่เสริมให้ผู้ เรียนได้พฒันากลวิธีในการเรียนรู้ทัง้

วิชาภาษาองักฤษและสาขาวิชาภาษาองักฤษและสาขาวิชาอ่ืนๆ 

      เดย์ และแบมฟอร์ด  (Day; & Bamford.  1998: 54) ได้ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมถึง

ความสําคญัของเอกสารจริงท่ีมีต่อการเรียนการสอนภาษาองักฤษว่า นอกจากเป็นบทอ่านท่ีน่าสนใจ 

สะดดุตา ชวนอา่น เก่ียวข้องกบัชีวิตประจําวนัของผู้ เรียน ทําให้ผู้ เรียนเกิดแรงจงูใจในการอ่าน  แล้วยงั

ทําให้ผู้ เรียนเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษามากยิ่งขึน้ ตลอดจนช่วยให้ผู้ เรียนมี

ความคุ้นเคยและเตรียมพร้อมท่ีอา่นบทอา่นท่ีพบในชีวิตจริง 

      แซนเดอร์สนั (Sandersan. 1999: 3-4) กอเรียนโตและมอร์เลย์ (Guariento; &  Morley.  

2001: 347-349) ได้กลา่วเพิ่มเตมิเก่ียวกบัประโยชน์ของการใช้เอกสารจริงในการสอนภาษา ในทํานอง

เดียวกนัว่าเอกสารจริงช่วยให้ผู้ เรียนได้เผชิญสถานการณ์จริงและได้เรียนรู้วฒันธรรม  หรือเหตกุารณ์

ต่างๆ  ของเจ้าของภาษา  ช่วยให้ผู้ เรียนคุ้นเคยกบัรูปแบบของภาษาที่หลากหลาย ช่วยให้ผู้ เรียนเกิด

ความสนใจ  และแรงจูงใจในการเรียนภาษา  ช่วยให้นักเรียนค้นพบความต้องการ  และจุดหมายท่ี

แท้จริง  ก่อให้เกิดแรงจงูใจในการนําภาษาไปใช้ในห้องเรียน 

      มาร์ตเินซ (Martinez.  2002) ได้กลา่วถึงข้อดีของการนําเอกสารจริงมาใช้ในการสอนภาษา

ไว้วา่การใช้เอกสารจริงช่วยให้นกัเรียนได้ใช้ภาษาจริง ทําให้ทราบความเป็นไปของสิ่งท่ีเกิดขึน้ ซึง่ทําให้

เกิดแรงจูงใจในการเรียน นอกจากนัน้การใช้เอกสารจริงมีรูปแบบของภาษาท่ีหลากหลาย ช่วยให้

นกัเรียนได้ฝึกอ่านและเผชิญกับรูปแบบภาษาท่ีหลากหลาย ซึ่งเป็นแรงกระตุ้นให้นกัเรียนเกิดความ

สนใจท่ีจะอา่นและรักการอา่น 

     จากแนวคิดของผู้ เช่ียวชาญในการเรียนการสอนภาษาหลายๆ ท่านท่ีกล่าวมา  จะเห็นว่า

การใช้เอกสารจริงมีประโยชน์ทําให้ผู้ เรียนมีความสนใจ  และเกิดแรงจงูใจในการเรียน  มีประสบการณ์  

คุ้นเคยกบัภาษาท่ีใช้ในชีวิตจริง   
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2.3 แนวทางและข้อเสนอแนะในการใช้เอกสารจริงในการเรียนการสอนภาษา 
    การใช้เอกสารจริงในการสอนภาษา  เป็นสิง่สาํคญัมาก  เพราะการที่ผู้สอนนําเอกสารจริง

มาใช้ในการเรียนการสอนนัน้  ผู้สอนต้องสร้างสถานการณ์  หรือกิจกรรมตา่งๆ  ในการสอน  เพราะจะ

ช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ และสร้างแรงจงูใจให้ผู้ เรียน  ผู้สอนจงึต้องตระหนกัวา่จะทําอยา่งไรกบั

เอกสารจริงท่ีจะนํามาใช้  จงึได้มีผู้ เสนอแนะแนวทางในการใช้เอกสารจริงไว้ดงันี ้

   สเปลลี่ (Spelleri.n.d.)  ได้กลา่วถึงองค์ประกอบท่ีจําเป็นท่ีควรคํานงึในการใช้ส่ือเอกสารจริง

ไว้ 4  ด้าน  คอื  

             1. ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง (Learner-Centered) โดยยดึหลกัตัง้แตก่ารเลือกเอกสารจริง 

จดุประสงค์ การมอบหมายงานท่ีผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สอดคล้องความต้องการ ความ

พอใจ ความคดิเห็นของผู้ เรียน และสิง่ท่ีคาดหวงัให้ผู้ เรียนนําไปใช้ได้ ซึง่สิง่เหลา่นีผู้้สอนต้องคํานงึถึง 

             2. การแยกแยะจดุประสงค์ (Identify an Objective) จดุประสงค์จะต้องเหมาะสม 

ระดบัภาษาต้องไมย่ากเกินระดบัและความสามารถของผู้ เรียน 

             3. ด้านความคดิและเนือ้หา (Concept and Context) ครูผู้สอนจะต้องคาํนงึถึง

วิธีการใหม่ๆ  เนือ้หาท่ีจะนํามาใช้  ท่ีให้ผู้ เรียนเกิดความคดิในการเรียนรู้ 

              4. การสร้างความเข้าใจ (Make it Comprehensible)  เป็นการสร้างความเข้าใจใน

เอกสารนัน้  ซึง่ครูผู้สอนอาจจะต้องมีการประยกุต์และปรับส่ือเอกสารจริงเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้งา่ย

ขึน้ 

     แซนเดอร์สนั (Sanderson.  1997:  7-9 ) ได้ให้ข้อเสนอแนะในการเลือกใช้เอกสารจริง

ดงัตอ่ไปนี ้

             1. ควรเลือกเอกสารท่ีเหมาะสมกบัความต้องการ และความสนใจของผู้ เรียน เพ่ือให้

เกิดแรงจงูใจในการเรียน 

             2. เลอืกเอกสารท่ีมีความเหมาะสมด้านข้อมลูความรู้ เช่น ความรู้ด้านวฒันธรรม 

ความรู้ทัว่ไป หรือความรู้เฉพาะด้านสาขาวิชา 

            3. เลือกเอกสารที่เหมาะสมกบัระดบัผู้ เรียน โดยคํานงึถงึความยากง่ายของเอกสาร 

            4. ควรเลือกเอกสารท่ีเป็นเร่ืองใหม ่ทนัสมยั ผู้ เรียนมีความคุ้นเคยอยูบ้่าง เพ่ือช่วยเพิ่ม

ความสามารถของผู้ เรียน 

            5. เลือกบทอา่นให้ตรงตามรูปแบบของภาษา และจดุหมายในการใช้ 
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    เคลลี (Kelly and other:  n.d.) ได้สรุปหลกัการเลือกเอกสารจริงท่ีสอดคล้องกบัแซนเดอร์สนั 

ไว้ 3 ประการ คือ เลือกเอกสารท่ีอยูใ่นความสนใจของผู้ เรียน เป็นสิง่ปัจจบุนัทนัสมยั และเหมาะสมกบั

ระดบัของผู้ เรียน แตมี่ท่ีแตกตา่งจากที่กลา่วไว้คือความสัน้ยาวของข้อความท่ีจะนํามาใช้วา่บทอา่นไม่

ควรยาวหรือข้อมลูจํานวนมากเกินไป สเปลเลอร่ี ( Spelleri.n.d.)  ได้แบง่เกณฑ์ในการเลือกเอกสารจริง

ไว้  2 ด้าน คือ 

           1. การนํามาประยกุต์ใช้ (Applicability) ควรเลือกเอกสารท่ีให้ข้อมลูใหม่ๆ เพ่ือให้

ผู้ เรียนนําไปใช้และเป็นประโยชน์ในการดําเนินชีวิต เช่น ข้อมลูหรือตารางโปรแกรมการใช้ห้องสมุด 

นอกจากนัน้สื่อเอกสารจริงนัน้ควรสะท้อนในสิง่ท่ีผู้ เรียนสามารถพบได้จริง 

           2. การปรับได้ง่าย (Adaptability) เน่ืองจากเอกสารจริงมีคําศพัท์ท่ียากหรือข้อมลูมาก

เกินไปกบัระดบัของผู้ เรียน เอกสารจริงนัน้จงึควรสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของระดบัผู้ เรียน 

           สรุปได้วา่การนําเอกสารจริงมาใช้ในการเรียนการสอนภาษานัน้ ครูจะต้องคํานึงถึงด้าน

ตา่งๆ  ไมว่า่จะเป็นตวัเอกสารจริง เนือ้หา ตวัผู้ เรียน การจดักิจกรรม รวมทัง้ครูจะต้องให้ความสําคญัใน

การจดักิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัเอกสารจริง และการปรับเนือ้หาตามความจําเป็นให้เหมาะกบัระดบัทาง

ภาษาของผู้ เรียน  

 
3.งานวจิัยที่เก่ียวข้องกับการใช้เอกสารจริงในการเรียนการสอน 
   3.1 งานวิจัยในต่างประเทศ 
   ในงานวิจยัครังนี ้ ผู้วิจยัได้ศกึษางานวิจยัตา่งประเทศ  เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการวิจยัครัง้นี ้คือ  

   กิลลิส (Gillis.  1985: 340 –A) ได้ศกึษาผลสมัฤทธ์ิด้านการอ่านและด้านภาษาของนกัเรียน

เกรด 7  จํานวน  39  คน  โดยใช้และไม่ใช้หนงัสือพิมพ์เสริมนาน 12  สปัดาห์  ผลปรากฏว่าคะแนน

ความเข้าใจในการอ่านของกลุ่มท่ีใช้หนังสือพิมพ์เสริมสูงกว่าคะแนนความเข้าใจในการอ่านของ

นกัเรียนกลุม่ท่ีไมใ่ช้หนงัสือพิมพ์เสริม 

   กอนซาเลส (Gonzalez.  1991: 81)  ศกึษาผลของการใช้เอกสารจริงเป็นแบบเรียนท่ีมี

ทศันคติ (attitude) แรงกระตุ้น  (Motivation)  วฒันธรรม  (Culture)  และประสิทธิผลการเรียนภาษา  

(Language achievement)  กลุม่ประชากรเป็นนกัศกึษาท่ีเรียนภาษาสเปนชัน้ปีท่ี 1 จํานวน  43 คน 

ซึง่ได้รับการสอนโดยใช้หนงัสือและวิธีการสอนเหมือนกนั  ส่วนกลุ่มทดลองได้สอนโดยใช้เอกสารจริง 

(Authentic materials) เพิ่มเติม  ส่วนการทดสอบได้มีการใช้ pretest และ posttest และแบบวดั

ทศันคติแบบ Foreign Language Attitude Questionnaire (FLAO) of the Northeast Conference 

on the Teaching of Foreign Language ผลการศกึษาพบว่ามีความแตกตา่งระหว่างกลุม่ควบคมุ

และกลุม่ทดลองอยา่งไมมี่นยัสําคญัทางสถิติ  แตโ่ดยมากแล้วนกัศกึษามีการสนองตอบเอกสารจริงใน
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เชิงบวก  และเห็นวา่มีความเป็นไปได้ท่ีจะแทรกเอกสารจริงไว้ในบทเรียนภาษาในระดบัอดุมศกึษาและ

มธัยมศกึษา  เพ่ือสอนวฒันธรรมและความรู้ภาษา 

   โจเซฟ (Joseph.  1997: 138)  ได้ศกึษาผลของการใช้เอกสารจริง  เพ่ือพฒันาการเรียน

ภาษาโดยกลุม่ทดลองเป็นนกัเรียนในระดบัมธัยมศกึษา  ซึง่เรียนภาษาเยอรมนั  จํานวน  14 คน  และ

กลุม่ควบคมุจํานวน  7  คน  ภายในเวลา  11 สปัดาห์  กลุม่ทดลองท่ีทําการสอนโดยการใช้วิธีสอนอ่าน

โดยใช้เอกสารจริง  ควบคู่ไปกับหนงัสือเรียน  มีผลสมัฤทธ์ิในการเรียนสงูขึน้กว่ากลุ่มควบคมุ  ซึ่งใช้

เฉพาะหนงัสือแบบเรียนอย่างเดียว  นอกจากนัน้  ผลการศกึษาพบว่าการให้ตวัอย่างการใช้ภาษาจาก

เอกสารจริงเป็นสิ่งท่ีกระตุ้นและเสริมสร้างแรงจูงใจรวมทัง้ทศันคติท่ีดีในการเรียนภาษาและสามารถ

พฒันาระดบัการเรียนภาษาของกลุม่นกัเรียนท่ีเรียนออ่นอีกด้วย 

    จากงานวิจัยเหล่านีพ้บว่าเอกสารจริงเข้ามามีบทบาทในการพฒันาความสามารถในการ

อ่านของนกัเรียน  นอกจากนี ้ ยงัเป็นส่วนเสริมสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึน้กบัผู้ เรียน  เพราะเนือ้หาของ

เอกสารจริงเป็นเอกสารที่ทนัสมยั  และน่าสนใจ  สามารถกระตุ้นความสนใจของผู้ เรียนให้อยากมีสว่น

ร่วมในการเรียนการสอนมากยิ่งขึน้   
 
  3.2 งานวิจัยในประเทศ 
   จากการศกึษาเอกสารพบว่า  ในประเทศไทยมีผู้ ทําการวิจยัเก่ียวกบัการสอนอ่านโดยการใช้

เอกสารจริงหลายท่าน  เช่น 

    จินตอาภา  ผลบญุยรักษ์  (2544 : 83)  นฤมล  พงศโรจน์  (2547: 31) และ จรรยา  ชาญ

สมทุร  (2551: 35)  ได้ศกึษาพฒันาการความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนระดบั

มธัยมศึกษาโดยใช้เอกสารจริง  ผลปรากฏว่า  ผลสมัฤทธ์ิในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนสงูขึน้ 

หลงัการทดลองอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และ สวุรรณี  เวธไธสง  (2544: 48-51)  ได้

ศกึษาการพฒันาความสามารถและแรงจงูใจในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  

4  โรงเรียนพทุธไธสง  จงัหวดับรีุรัมย์  จํานวน  24  คน  โดยใช้เอกสารจริงพบว่า  นกัเรียนท่ีได้รับการ

สอนอา่นโดยใช้เอกสารจริงมีคะแนนความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษสงูขึน้หลงัการทดลองอยา่ง

มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 นอกจากนี ้ สทุธิรา  ปลัง่แสงมาศ (2550: 50) และ ผกาภรณ์  ผดงุกิจ 

(2552: 46)  ได้ศกึษาพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษโดยใช้เอกสารจริงท่ีเน้นสื่อใน

ชีวิตประจําวนัเพื่อพฒันาความสามารถ  ในการอ่านภาษาองักฤษ  ตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสาร

ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษา  ผลการศึกษาพบว่า  นกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้เอกสารจริงท่ี

เน้นสื่อในชีวิตประจําวนั  ตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสาร  มีความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ

สงูขึน้กวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .01  
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   จากงานวิจยัทัง้ตา่งประเทศและในประเทศ  แสดงให้เห็นวา่  การใช้เอกสารจริงประเภทตา่งๆ  

ในการจดัการเรียนการสอนเพื่อการพฒันาการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียน  ทําให้นกัเรียนมีทกัษะ

การอ่านดีขึน้เน่ืองจากเอกสารจริงมีข้อความทางภาษาเพื่อการสื่อสาร  ท่ีช่วยในการพฒันาการอ่าน  

เป็นประโยชน์ในการอ่านภาษาองักฤษและช่วยให้นกัเรียนมีทศันคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาองักฤษอีก

ด้วย 

   สรุปจากการศึกษาค้นคว้าพบว่าการนําเอกสารจริงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ภาษาองักฤษ  ช่วยพฒันาทกัษะการอ่านเน่ืองจากเนือ้หาจากเอกสารจริงเป็นเร่ืองท่ีอยู่ในความสนใจ

และทําให้เกิดแรงจงูใจในการเรียน  ช่วยให้ผู้ เรียนเช่ือมโยงความรู้ในชัน้เรียนกบัชีวิตประจําวนั  ดงันัน้

ผู้วิจยัจงึสนใจท่ีจะนําเอกสารจริงมาใช้ในการสอนอา่น  โดยผู้วิจยัได้ประยกุต์การสอนอา่นและกิจกรรม

การอ่านของ วิลเลี่ยมส์ (Williams. 1994: 37-40)  เดวีส์ และเพียร์ส (Davies; & Pearse.  2000:9)   

สมุิตรา  องัวฒันกลุ  (2540 : 128-136)  และวิสาร์  จิตวตัร์  (2541:  52-57)   มาใช้ในการจดัการเรียน

การสอนโดยใช้เอกสารจริงเพ่ือพฒันาทกัษะการอา่นภาษาองักฤษของนกัเรียนให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 
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บทที่ 3 

วธีิดาํเนินการศกึษาค้นคว้า 
      

  ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ดําเนินการศกึษาตามหวัข้อตอ่ไปนี ้

1.  การกําหนดกลุม่ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งในการศกึษาค้นคว้า 

2. กําหนดระยะเวลาในการศกึษาค้นคว้า 

3. กําหนดเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้า 

4. สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้า 

5.  ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมลู 

6. วิเคราะห์ข้อมลูและสถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

 

ประชากรที่ใช้ในการวจิัย 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั  เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  5  โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลยั  

ชลบรีุ   ท่ีเรียนวิชาภาษาองักฤษพืน้ฐาน (อ 32102)  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศกึษา  2553  จํานวน   

5  ห้องเรียน  รวมทัง้สิน้  183 คน   โดยมีการการจดัห้องเรียนแบบคละความสามารถทางการเรียนสงู   

ปานกลางและตํ่า 
 

การเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
  กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั  ได้แก่  นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5   ท่ีเรียนภาคเรียนท่ี 2   

ปีการศึกษา  2553 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั ชลบุรี จํานวน 24 คน ท่ีเลือกมาโดยการสุ่มอย่าง

ง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจบัฉลากมา 1 ห้องเรียน 
 

ระยะเวลาในการศกึษาค้นคว้า 
    ในการศึกษาครัง้นี ้ผู้ วิจัยใช้เวลาในการทดลอง 4 สปัดาห์ๆ ละ 4 คาบๆ ละ 50 นาที รวม

ทัง้สิน้ 16 คาบ ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2553 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศกึษาค้นคว้า  
     1. แผนการจดัการเรียนรู้ จํานวน 14 แผนๆ ละ 1 คาบๆ ละ 50 นาที 

     2. แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ จํานวน 30 ข้อ ใช้ทดสอบก่อน 

และหลงัการทดลอง 
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     3. แบบสงัเกตพฤตกิรรมด้านความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษ 

     4. แบบประเมินตนเองด้านความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษของนกัเรียน 

 
การสร้างเคร่ืองมือในการศกึษาค้นคว้า  
    1. แผนการจัดการเรียนรู้ (ดภูาคผนวก ก) แผนการจดัการเรียนรู้ ประกอบด้วยแผนการ

จดัการเรียนรู้การอา่น โดยมีขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือดงันี ้                                                                                       

         1.1  ศกึษาหลกัสตูรขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 หลกัสตูรสถานศกึษา สาระการเรียนรู้

ภาษาตา่งประเทศ มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชัน้ท่ี 4 ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ขอบข่ายของเนือ้หาวิชา 

และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

         1.2  ศกึษาและเลือกเนือ้หาท่ีจะใช้ในการสอน เนือ้หาท่ีใช้ในการทดลองครัง้นีไ้ด้มาจาก

การคดัเลือกเนือ้หาจากหนงัสือพิมพ์ภาษาองักฤษ Bangkok Post, The Nation, Student Weekly, 

Nation Junior และ Internet ได้แก่ ข่าว บทความ สารคดี โฆษณา จดหมาย พยากรณ์อากาศ 

พยากรณ์โชคชะตา และสาระบันเทิง  วารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ท่ีนักเรียนสามารถพบเห็นใน

ชีวิตประจําวนั  โดยมีความยากง่ายของคําศพัท์ สํานวน และโครงสร้างของประโยคเหมาะสมกบัระดบั

ความสามารถของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 

          1.3  นําเนือ้หาท่ีคดัเลือกแล้วไปให้ผู้ เช่ียวชาญการสอนภาษาองักฤษตรวจสอบความ

ถกูต้อง ความเหมาะสมของเนือ้หา 

          1.4  ศกึษาและเขียนแผนการจดัการเรียนรู้การอ่านโดยใช้แนวทางการจดักิจกรรมการ

สอนอา่นตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสารของสมุิตรา องัวฒันกลุ. (2540: 178-179)  วิสาข์  จตัวิตัร์ 

 ( 2541: 49-52)  วิลเลี่ยม (Williams. 1994: 37-40)  เดวีส์และเพียร์ส (Davies; & Pearse.  2000: 9) 

และ ฮาร์มเมอร์ (Hamer. 1999: 84, 308-320) ซึง่มีขัน้ตอนดงันี ้

      1.4.1  กิจกรรมก่อนการอา่น (Pre-reading activities) 

      1.4.2  กิจกรรมระหวา่งอา่น (While-reading activities) 

      1.4.3  กิจกรรมหลงัการอา่น (Post-reading activities) 

          1.5  ตรวจหาความเที่ยงตรง โดยการนําแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีทําแล้วไปให้ผู้ เช่ียวชาญ 

และนํามาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผู้ เช่ียวชาญ 

          1.6  นําแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผา่นการตรวจสอบและปรับปรุงแล้วไปใช้ทดลองกบักลุม่

ตวัอยา่ง 
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    2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ (ดภูาคผนวก ข) เป็น

แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ แบบปรนยั จํานวน 30 ข้อ เพ่ือใช้ทดสอบ

ความสามารถในการอา่นของนกัเรียนก่อนและหลงัการทดลอง  ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือ  ดงันี ้

           2.1  ศกึษาวิธีการสร้างแบบทดสอบจากหนงัสือแนวทางการสร้างข้อสอบ  

(อจัฉรา วงศ์โส-ธร. 2538) การทดสอบและการประเมินผลการเรียนการสอนภาษาองักฤษ   

(อจัฉรา วงศ์โสธร.  2544) 

          2.2  ศกึษาและวิเคราะห์หลกัสตูร เนือ้หา และจดุประสงค์ของเนือ้หาท่ีใช้ในการทดลอง 

เพ่ือนําไปใช้ในการสร้างแบบทดสอบ 

           2.3  ศกึษารายละเอียดของเนือ้หาเพื่อสร้างแบบทดสอบให้ครอบคลมุความสามารถใน

การอ่านท่ีต้องการพัฒนาโดยให้มีความยากง่ายในระดบัเดียวกับเนือ้หาท่ีใช้เขียนแผนการจัดการ

เรียนรู้ 

           2.4  จดัทําแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษจํานวน 50 ข้อๆ ละ  

1 คะแนน  เป็นข้อสอบแบบปรนยั  ใช้เวลาในการสอบ 50 นาที 

           2.5  นําแบบทดสอบให้ผู้ เช่ียวชาญในสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษตรวจสอบ

คณุภาพ และนํามาแก้ไขปรับปรุง 

           2.6 นําแบบทดสอบท่ีผ่านการแก้ไขจากผู้ เ ช่ียวชาญ ไปทดสอบกับนักเรียนชัน้

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมิใช่กลุ่มตวัอย่างจํานวน 36 คน แล้วนําผลการทดสอบไปวิเคราะห์หาความยาก

ง่าย (p) และหาคา่อํานาจจําแนก (r) ของข้อสอบโดยใช้เทคนิค 70%  จงุ เตห์  ฟาน แล้วคดัเลือกข้อท่ีมี

ความยากง่ายระหวา่ง 0.20 – 0.80 และคา่อํานาจจําแนกตัง้แต ่0.20 ขึน้ไปจํานวน 30 ข้อ 

           2.7  นําแบบทดสอบท่ีได้ค่าความยาก และอํานาจจําแนกตามเกณฑ์ไปหาค่าความ

เช่ือมัน่ของแบบทดสอบ  โดยใช้วิธีคํานวณแบบ  คเูดอร์  ริชาร์ดสนั  (Kuder-Richardson)  สตูร K.R. -

20  ได้คา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบเท่ากบั 0.90  (ดภูาคผนวก ค) 
 
    3. แบบสังเกตพฤตกิรรมด้านความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ   

(ดภูาคผนวก ข 1)  

         แบบสงัเกตพฤติกรรมด้านความสามารถในการอ่าน เป็นแบบสงัเกตพฤติกรรมด้าน

ความสามารถในการอ่านของนกัเรียน  ซึง่มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วน (Rating Scales)  5 ระดบั  

กําหนดรายการพฤติกรรม จํานวน 4  ข้อ  และเป็นแบบปลายเปิด 1 ข้อ  เพ่ือบนัทึกเพิ่มเติมเก่ียวกับ

พฤตกิรรมการเรียนของนกัเรียนท่ีเกิดขึน้ระหวา่งทําการทดลอง 
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      ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือ 

          1. ศกึษาเอกสารเก่ียวกบัเอกสารจริง เก่ียวกบั การวดัผลประเมินผลทางภาษากลุม่สาระ

การเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ ของก่ิงแก้ว อารีรักษ์ (2546: 159-160) เทคนิคการวดัผลการเรียนรู้ของ 

ล้วน สายยศ และองัคณา สายยศ (2539: 93-109) วิธีวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ของ

พวงรัตน์ (2543: 98-103) แล้วประมวลความคิดเพื่อสร้างแบบสงัเกตพฤติกรรมด้านความสามารถใน

การอา่นภาษาองักฤษของนกัเรียน 

         2.  สร้างแบบสงัเกตพฤติกรรมด้านความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียน

จํานวน 4 ข้อ ซึง่มีลกัษณะเป็นแบบมาตราสว่น (Rating Scales) 5 ระดบั โดยกําหนดความหมายของ

แตล่ะระดบั ดงันี ้  

            5  หมายถึง  มากท่ีสดุ 

  4  หมายถึง  มาก 

  3  หมายถึง  ปานกลาง 

  2  หมายถึง  น้อย 

  1  หมายถึง  น้อยท่ีสดุ 

 

และมีแบบบนัทึกปลายเปิดสําหรับให้ครูบนัทึกเพิ่มเติมเก่ียวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนท่ี

เกิดขึน้ระหวา่งทําการทดลอง 
 
      4. แบบประเมินตนเองด้านความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน 
 (ดภูาคผนวก ข2) 

           แบบสังเกตพฤติกรรมด้านความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน   

มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วน (Rating Scales)   5 ระดบั กําหนดรายการพฤติกรรม จํานวน 4  ข้อ  

และเป็นแบบปลายเปิด  2  ข้อ  ซึง่เป็นแบบบนัทกึเก่ียวกบัสิง่ท่ีตนทําได้ดีและสิง่ท่ีตนเองต้องปรับปรุงท่ี

เกิดขึน้ระหว่างทําการทดลองจํานวน 3 ครัง้  คือ ครัง้ท่ี1  ปลายสปัดาห์ท่ี 1  ครัง้ท่ี 2   กลางสปัดาห์ท่ี  

3  และ ครัง้ท่ี 3  ปลายสปัดาห์ท่ี 4 

 
            ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 

                1. ศึกษาเอกสารเก่ียวกับ การวัดผลประเมินผลทางภาษากลุ่มสาระการเรียน

ภาษาต่างประเทศ ของก่ิงแก้ว  อารีรักษ์ (2546:159-160) เทคนิคการวดัผลการเรียนรู้ของล้วน สายยศ 
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(2539: 93-109) วิจยัทางพฤติกรรมศาสตร์และสงัคมศาสตร์  ของพวงรัตน์  ทวีรัตน์  (2543: 98-103) แล้ว

ประมวล ความคดิเพื่อสร้างแบบประเมินตนเองด้านความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษของนกัเรียน 

  2. สร้างแบบประเมินตนเองด้านความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนจํานวน  

4 ข้อ  ซึง่มีลกัษณะเป็นแบบมาตราสว่น (Rating Scale) 5 ระดบั โดยกําหนดความหมายของแตล่ะ 

ระดบั  ดงันี ้

5  หมายถึง  มากท่ีสดุ 

  4  หมายถึง  มาก 

  3  หมายถึง  ปานกลาง 

  2  หมายถึง  น้อย 

  1  หมายถึง  น้อยท่ีสดุ 

 

และมีแบบบนัทึกปลายเปิดสําหรับให้นักเรียนบนัทึกเพิ่มเติม  เก่ียวกับสิ่งท่ีตนเองทําได้ดีและสิ่งท่ี

ตนเองต้องปรับปรุง 

 

การดาํเนินการทดลองและการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
    1. แบบแผนการทดลอง 
         การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยใช้แบบแผนการ

ทดลองแบบ One-group Pretest-Posttest Design (พวงรัตน์ ทวีรัตน์.  2543: 60-61) ดงัแสดงใน

ตาราง 1 

 

ตาราง 1 แบบแผนการทดลอง 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

กลุ่ม สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 

ER T1 X T2 
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            ความหมายของสญัลกัษณ์ 

 ER หมายถงึ  กลุม่ตวัอยา่ง 

 T1 หมายถงึ  การทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest) 

            T2        หมายถงึ    การทดสอบหลงัการทดลอง (Posttest) 

 X หมายถงึ  การสอนอา่นโดยใช้เอกสารจริง 

 
      2. วธีิดาํเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
         2.1  คดัเลือกกลุ่มตวัอย่างด้วยวิธีเลือกแบบการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 

Sampling) 

           2.2  จัดปฐมนิเทศเพื่อทําความเข้าใจกับนักเรียนถึงวิ ธีการดําเนินการทดลอง 

จดุประสงค์การทดลอง และวิธีการประเมินผลการเรียน 

           2.3  ทําการทดสอบก่อนการเรียน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวดัความสามารถในการ

อา่นภาษาองักฤษ ใช้เวลา 50 นาที 

          2.4  ดําเนินการทดลองโดยผู้วิจยัเป็นผู้สอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีจดัทําขึน้  ใช้

เวลาในการสอน  14 คาบ คาบละ 50 นาที  

          2.5  ระหว่างการทดลองผู้ วิจัยสังเกตพฤติกรรมด้านความสามารถในการอ่าน

ภาษาองักฤษของนกัเรียน โดยใช้แบบสงัเกตพฤติกรรมด้านความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ  

โดยสงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรียนขณะทํากิจกรรมในชัน้เรียน  โดยนกัเรียน  1 คน  ต้องได้รับการสงัเกต

เฉล่ียอยา่งน้อย  คนละ  1 ครัง้  ภายในระยะเวลา  14  สปัดาห์ท่ีทําการสอน 

            2.6  นกัเรียนประเมนิตนเองด้านความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษ จํานวน 3 ครัง้  

         2.7  ทําการทดสอบหลงัการเรียน (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบชดุเดมิท่ีใช้ทดสอบก่อน

การเรียน 

2.8  รวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ข้อมลู 

2.9  สรุปอภิปรายผลการทดลอง 
 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
     การวิเคราะห์ข้อมูล 
        1. เปรียบเทียบคา่เฉลี่ยของคะแนนการทดสอบความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษ

ของนกัเรียนรายบคุคล ก่อนและหลงัการทดลอง  
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       2. คํานวณหาค่าเฉลี่ย ของผลจากแบบสงัเกตพฤติกรรมด้านความสามารถในการอ่าน

ภาษาองักฤษ และผลจากแบบประเมินตนเองด้านความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียน

และเปรียบเทียบคา่เฉลี่ย โดยใช้เกณฑ์ของ ลิเคร์ท ( Likert scales) ในการแปลความหมายคา่เฉลี่ย

ดงันี ้

  

คา่เฉลี่ย  4.50-5.00 หมายถึง ดีมาก 

คา่เฉลี่ย  3.50-4.49 หมายถึง ดี 

คา่เฉลี่ย  2.50-3.49 หมายถึง พอใช้ 

คา่เฉลี่ย  1.50-2.49 หมายถึง เกือบพอใช้ 

คา่เฉลี่ย  1.00-1.49 หมายถึง ควรปรับปรุง 

 

         3. วิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพจากแบบสงัเกตพฤติกรรมด้านความสามารถในการอ่าน

ภาษาอังกฤษในส่วนท่ีเป็นบันทึกเพิ่มเติม และแบบประเมินตนเองด้านความสามารถในการอ่าน

ภาษาองักฤษของนกัเรียน ในสว่นท่ีเป็นคําถามปลายเปิด ในหวัข้อท่ีตนเองทําได้ดี และสิ่งท่ีตนเองต้อง

ปรับปรุงและนําเสนอในรูปความเรียง โดยสรุปเป็นประเดน็หลกั 
 

สถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
      1. สถติพิืน้ฐาน 
            - หาคา่คะแนนเฉลี่ย (Mean)  

           - หาคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน ((Standard Deviation) 

     
        2. สถติทิี่ใช้ในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
             2.1  หาคา่ความยากง่ายเป็นรายข้อ(p) ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน

ภาษาองักฤษและหาค่าอํานาจจําแนก (r) เป็นรายข้อของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน

ภาษาองักฤษ โดยใช้เทคนิค 27 % ตามตารางสําเร็จรูปวิเคราะห์ข้อสอบของ จงุ เตห์ ฟาน (Chung 

The Fan) 

            2.2   หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ

โดยใช้สตูร K.R. 20  ของ คเูดอร์  ริชาร์ดสนั (Kuder Richardson)  
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       3. สถติทิี่ใช้ทดสอบสมมตฐิาน 
            การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียน ก่อนและหลงัการ

ทดลอง โดยใช้ t-test แบบ Dependent Samples 
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บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิจยัครัง้นี ้ เป็นการศกึษาผลของการใช้เอกสารจริงเพื่อพฒันาการความสามารถในการอ่าน

ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5  โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลยั  ชลบรีุ   อําเภอบ้านบงึ จงัหวดัชลบรีุ 

จํานวน 24 คน ใช้เวลาในการทดลอง จํานวน  4 สปัดาห์ ๆ ละ 4  คาบๆ ละ 50 นาที   รวม 16 ชัว่โมง  การ

วิเคราะห์ข้อมลูแบง่ออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้

   ตอนท่ี 1  การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษโดยใช้เอกสารจริง

ของนกัเรียนก่อนและหลงัการทดลอง  

              ตอนท่ี  2 การสงัเกตพฤตกิรรมนกัเรียนด้านความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษ 

           ตอนท่ี  3 การประเมินตนเองด้านความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษของนกัเรียน 

 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจยักําหนดสญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู  ดงันี ้

      N   แทน จํานวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอยา่ง 

        แทน คา่เฉลี่ยของคะแนน 

                  S.D. แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

                   t  แทน คา่ท่ีใช้พิจารณาการแจกแจงแบบ t           

                  **  แทน ความมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
      

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
  ตอนที่ 1 เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของ
นักเรียน ก่อนและหลังการทดลอง 
  ผู้ วิจัยได้ทําการทดสอบเพื่อวดัความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เอกสารจริง 

ก่อนและหลงัการทดลองของนกัเรียนกลุม่ตวัอยา่ง  จากข้อสอบจํานวน 30 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน  โดยนํา

คะแนนท่ีนกัเรียนทําได้จากการทําแบบทดสอบ นํามาวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนจาก

แบบทดสอบก่อนและหลงัการทดลองมาเปรียบเทียบกนั ดงัตาราง 2 ดงันี ้
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ตาราง 2 การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษโดยใช้เอกสารจริงของนกัเรียน  

      ก่อนและหลงัการทดลอง  

 

กลุม่

ตวัอยา่ง 

ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง ผลตา่ง t 

(N) Χ  S.D. Χ  S.D. D   

24 17.96 3.82 22.04 3.59 4.08 10.605** 

** มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 

 จากตาราง 2   พบว่า คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษโดยใช้เอกสารจริงของ

นกัเรียนเพิ่มขึน้หลงัการทดลอง อย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลงัการ

ทดลองเป็น 17.96 และ 22.04   และมีคา่เฉลี่ยเพิ่มขึน้ 4.08   คดิเป็นร้อยละ 13.61 (ดภูาคผนวก ค) 
 
           ตอนที่ 2 การสังเกตพฤตกิรรมนักเรียนด้านความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ 
           ข้อมลูท่ีผู้วิจยันําเสนอในสว่นนี ้ ได้มาจากการสงัเกตพฤติกรรมด้านความสามารถในการอ่าน

ภาษาองักฤษของนกัเรียน  ซึง่ผู้วิจยัเป็นผู้สงัเกตนกัเรียนขณะทํากิจกรรมในชัน้เรียน  และได้แบ่งการ

วิเคราะห์ข้อมลูออกเป็นสองสว่น  ดงันี ้

 

              ส่วนท่ี 1: เป็นข้อมลูท่ีได้จากการทําแบบสงัเกตพฤติกรรมด้านความสามารถในการอ่าน

ภาษาองักฤษแบบมาตราสว่น ( Rating Scales)  5 ระดบั (มากท่ีสดุ-น้อยท่ีสดุ)  หาคา่เฉลี่ยและนําผล

ท่ีได้มาวิเคราะห์โดยใช้เกณฑ์  ดงัตอ่ไปนี ้

   

  คา่เฉลี่ย  4.50-5.00  หมายถึง  ดีมาก 

  คา่เฉลี่ย  3.50-4.49  หมายถึง  ดี 

  คา่เฉลี่ย  2.50-3.49  หมายถึง  พอใช้ 

  คา่เฉลี่ย  1.50-2.49  หมายถึง  เกือบพอใช้ 

  คา่เฉลี่ย  1.00-1.49  หมายถึง  ควรปรับปรุง 
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ทัง้นีป้รากฏผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามตาราง 3  

 

ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์การสงัเกตพฤตกิรรมด้านความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียน  

      ท่ีได้รับการสอนอา่นภาษาองักฤษโดยใช้เอกสารจริง  

 
 

รายการพฤตกิรรม 
 

N 
 

Mean 
 

ความหมาย 
Std. 

Deviation 

1.นกัเรียนจบัใจความสําคญัจากเร่ืองท่ีอา่นได้ 

2.นกัเรียนสามารถตีความจากเร่ืองท่ีอา่นได้ 

3.นกัเรียนสามารถหารายละเอียดจากเร่ืองท่ีอา่นได้ 

4.นกัเรียนสามารถสรุปความจากเร่ืองท่ีอา่นได้ 

24 

24 

24 

24 

3.71 

3.33 

3.63 

3.46 

ดี 

พอใช้ 

ดี 

ดี 

.4643 

.5647 

.5758 

.5090 

  

 จากตาราง  3   พบว่า พฤติกรรมด้านความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษสงูสดุ คือ ด้าน

การจบัใจความสําคญัอยู่ในระดบัดี ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.71 และตํ่าสดุ คือ ด้านการตีความ อยู่ในระดบั

พอใช้ คา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.33 

 

              สว่นท่ี 2: ข้อมลูท่ีได้จากการบนัทกึเพิ่มเตมิ 

 ผู้วิจยัได้บนัทกึพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน ท่ีเกิดขึน้ในระหว่างทําการทดลองลงในแบบ

บนัทึกเพิ่มเติม  โดยแยกลําดบัขัน้ตอนตามการจดัการเรียนรู้  และนําพฤติกรรมนัน้มาวิเคราะห์ สรุป

ผลได้ดงันี ้

    1.ขัน้ก่อนการอา่น (Pre-reading activity) 

    ผู้วิจยัพบว่า ในระยะแรกนกัเรียนไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ไม่กล้าท่ีจะแสดงความ

คิดเห็น หรือ ไม่กล้าท่ีจะตอบคําถาม  เม่ือผู้ วิจยัถามคําถามให้นกัเรียนตอบนกัเรียนส่วนน้อยท่ีตอบ 

และตอบคําถามเบาๆ  แสดงถึงความไม่มัน่ใจในตนเอง ในขณะที่นักเรียนส่วนใหญ่ไม่แสดงความ

คิดเห็น  ถ้าครูไม่ถามคําถามนักเรียนจะนั่งเงียบและไม่แสดงความเห็นความคิดเห็นเลย เพราะว่า

นกัเรียนไมเ่คยชินกบัเทคนิควิธีการสอนหรือบรรยากาศการเรียนการสอนในลกัษณะนีม้าก่อน  จงึทําให้

นกัเรียนไมก่ล้าแสดงความคดิเห็นหรือไมก่ล้าตอบคําถาม     

    ในระยะหลงัการทดลอง ผู้วิจยัพบว่า นกัเรียนมีสว่นร่วมในการเรียนรู้และให้ความสนใจใน

การทํากิจกรรม Pre-reading activity มากขึน้ โดยสงัเกตได้จากการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของ

นกัเรียน เช่น แสดงความกระตือรือร้นในการตอบคําถาม มีการซกัถาม และช่วยกนัแสดงความคิดเห็น 
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ซึง่นกัเรียนใช้ประสบการณ์เดิมของนกัเรียนมาใช้ในการตอบคําถาม   สามารถกระตุ้นความสนใจให้

นกัเรียนอยากอา่นบทอา่นได้ดีขึน้ และ กระตือรือร้นท่ีจะทํากิจกรรมตอ่ไป   

 

     2. ขัน้ระหวา่งการอา่น (While-reading activity)   

     ผู้วิจยัพบว่าในระยะแรก  นกัเรียนมีปัญหาในการทําความเข้าใจกับบทอ่านอยู่บ้าง เช่น  

การจบัใจความสําคญัจากเร่ืองท่ีอ่าน นกัเรียนสว่นใหญ่เลือกคําตอบไม่ตรงประเด็นกบัการจบัใจความ

สําคญั (Main ideas) ของบทความที่อา่น แตน่กัเรียนจะเลือกตําตอบท่ีเป็นรายละเอียดยอ่ยๆ มาตอบ 

     ในระยะหลังการทดลอง  นักเรียนมีพัฒนาการด้านพฤติกรรมทางการอ่านดีขึน้  เช่น  

นักเรียนตอบคําถามได้ดีขึน้  ตอบคําถามได้ตรงประเด็นกับคําถามท่ีครูถาม  สามารถจับใจความ

สําคญั  บอกรายละเอียด และสรุปความได้ดีมากขึน้  แต่ทักษะการตีความ  นักเรียนยังทําได้ไม่ดี  

เน่ืองจากนกัเรียนยงัอนมุานบทอ่านได้ไม่ดีเท่าท่ีควรซึง่เม่ือครูถามคําถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน  นกัเรียน

ต้องย้อนกลบัไปอา่นบทอา่นเดมิอีกครัง้   

    3. ขัน้หลงัการอา่น (Post-reading activity) 

    ในช่วงแรก  ผู้ วิจัยพบว่า  หลงัจากนกัเรียนอ่านบทอ่านและทํากิจกรรมระหว่างอ่านแล้ว  

เม่ือนกัเรียนได้ทํากิจกรรมหลงัการอ่าน  ซึง่กิจกรรมนีเ้ป็นการตรวจสอบความเข้าใจของนกัเรียน  เป็น

การถ่ายโอนไปสู่ทกัษะอ่ืนๆ  แบบกระบวนการบรูณาการ  ผู้วิจยัพบว่า  ในด้านทกัษะการจบัใจความ

สําคญั และ  ด้านทกัษะการหารายละเอียด  นกัเรียนสามารถถ่ายโอนข้อมลูและนําไปประยกุต์ใช้ใน

ด้านต่างๆได้ดี  เพราะเป็นทักษะท่ีนักเรียนสามารถทําได้ดี  แต่ทักษะด้านการตีความ  ผู้ วิจัยพบว่า

นกัเรียนต้องย้อนกลบัไปอา่นบทอา่นเดมิอีกครัง้  เพ่ือท่ีจะนําข้อมลูไปถ่ายโอนและประยกุต์ใช้ตอ่ไป 

    ในระยะหลงั  ผู้ วิจัยพบว่า  นักเรียนมีทักษะในการทํากิจกรรมหลงัการอ่านได้ดีกว่าใน

ระยะแรก  นักเรียนแสดงความคิดเห็นมากขึน้  มีความคิดสร้างสรรค์ในการทํากิจกรรมเพิ่มมากขึน้   

มีการให้ความร่วมมือ  ช่วยเหลือซึง่กนัและกนัได้ดีกวา่ในระยะแรก  ไมว่า่จะเป็นกิจกรรมคูห่รือกิจกรรม

กลุม่ 

 

                ตอนท่ี 4 การประเมินตนเองด้านความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษของนกัเรียน 

     ข้อมลูท่ีผู้วจิยันําเสนอในสว่นนี ้ ได้มาจากการประเมนิตนเองด้านความสามารถในการอา่น

ภาษาองักฤษของนกัเรียน  ซึง่นกัเรียนประเมินตนเอง  จํานวน  3 ครัง้ คือ ครัง้ท่ี1 ปลายสปัดาห์ท่ี 1   

ครัง้ท่ี 2 กลางสปัดาห์ท่ี 3 และ ครัง้ท่ี 3 ปลายสปัดาห์ท่ี 4 ดงันี ้
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                 สว่นท่ี  1:เป็นข้อมลูท่ีได้จากการประเมินตนเองด้านความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษ 

ในสว่นท่ีเป็น แบบมาตราสว่น (Rating Scales) 5 ระดบั (มากท่ีสดุ-น้อยท่ีสดุ) นําไปหาคา่เฉลี่ยและนํา

ผลท่ีได้มาวิเคราะห์โดยใช้เกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้

  

  คา่เฉลี่ย  4.50-5.00  หมายถึง  ดีมาก 

  คา่เฉลี่ย  3.50-4.49  หมายถึง  ดี 

  คา่เฉลี่ย  2.50-3.49  หมายถึง  พอใช้ 

  คา่เฉลี่ย  1.50-2.49  หมายถึง  เกือบพอใช้ 

  คา่เฉลี่ย  1.00-1.49  หมายถึง  ควรปรับปรุง 

 

ทัง้นีป้รากฏผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามตาราง 4 

 

ตาราง 4 ผลการประเมินตนเองด้านความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนท่ีได้รับการ  

      สอนอา่นภาษาองักฤษโดยใช้เอกสารจริง   จํานวน 3 ครัง้ 

 
 

รายการพฤตกิรรมที่สังเกตได้ 
ครัง้ที่ 1 ครัง้ที่ 2 ครัง้ที่ 3 

 ความหมาย 
 

ความหมาย 
 

ความหมาย 

1.นกัเรียนจบัใจความสําคญัจากเร่ืองท่ี

อา่น 

2.นักเรียนสามารถตีความจากเร่ืองท่ี

อา่น 

3.นกัเรียนสามารถหารายละเอียดจาก

เร่ืองท่ีอา่น 

4.นกัเรียนสามารถสรุปความจากเร่ือง

ท่ีอา่น 

3.50 

 

3.29 

 

3.46 

 

3.50 

 

 

ดี 

 

พอใช้ 

 

พอใช้ 

 

ดี 

4.33 

 

3.96 

 

4.17 

 

4.13 

ดี 

 

ดี 

 

ดี 

 

ดี 

4.54 

 

4.42 

 

4.50 

 

4.29 

ดีมาก 

 

ดี 

 

ดีมาก 

 

ดี 

 

  จากตาราง  4  พบว่า  นกัเรียนประเมินตนเองด้านความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ  

ทัง้  3 ครัง้  ดงันี ้ ด้านการตีความจากเร่ืองท่ีอ่าน  นกัเรียนมีพฒันาการจากระดบัพอใช้ ไปสู่ระดบัดี  

ด้านการหารายละเอียดนักเรียนมีพัฒนาการจากระดับพอใช้  ไปสู่ระดับดีและดีมาก ด้านการจับ
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ใจความสําคญั  นกัเรียนมีพฒันาการอยู่ในระดบัดีและดีมาก  มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึน้จาก 3.50 ในครัง้ท่ี 1 

เป็น 4.33 ในครัง้ท่ี 2  และ 4.54 ในครัง้ท่ี 3  สว่นด้านการสรุปความ  แม้ว่านกัเรียนมีพฒันาการอยู่ใน

ระดบัดีทัง้ 3 ครัง้  แตมี่คา่เฉลี่ยเพิ่มขึน้จาก 3.50   ในครัง้ท่ี 1 เป็น 4.13   ในครัง้ท่ี 2 และ 4.29  ใน

ระยะท่ี 3 

               ส่วนท่ี  2:  เป็นผลการวิเคราะห์ข้อมลูการประเมินตนเองด้านความสามารถในการอ่าน

ภาษาองักฤษจากคําถามปลายเปิด   โดยนกัเรียนประเมินตนเองถึงสิ่งท่ีตนเองทําได้ดีและสิ่งท่ีตนเอง

ต้องปรับปรุงเรียงลําดบัมากท่ีสดุ โดยนกัเรียนเลือกจาก 1ใน 4 ทกัษะ ผู้วิจยัได้นําข้อมลู มาวิเคราะห์

รวบรวมประเดน็หลกัและสรุปผลได้ดงันี ้

   1. การจบัใจความสําคญัจากเร่ืองท่ีอ่าน นกัเรียนได้ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า นกัเรียน

สามารถจบัใจความสําคญั หา Main idea จากเร่ืองท่ีอา่นได้ดีท่ีสดุ ทําความเข้าใจ และมีเทคนิคในการ

หา Main idea ได้เร็วขึน้กวา่เดมิ แตมี่ปัญหาด้านคําศพัท์ยากสว่นน้อยเท่านัน้ท่ียงัไม่เข้าใจ ดงัตวัอย่าง

แบบประเมินของนกัเรียน ดงันี ้

  “จบัใจความได้บ้าง แตไ่มเ่ข้าใจคําศพัท์” 

  “จบัใจความได้เร็วมากกวา่ตอนท่ียงัไมไ่ด้เรียนและเข้าใจมากขึน้” 

  “ทําแบบฝึกหดัได้เข้าใจมากขึน้ หลงัจากเรียนรู้เทคนิคการจบัใจความสําคญั” 

  “สามารถอ่าน และเร่ิมจบัใจความสําคญับ้างและ หา main idea ได้ ซึง่ต้องพยายามฝึก

อา่นให้มากขึน้” 

  “ก่อนหน้านีย้งัไม่สามารถหา Main idea ได้ บางครัง้หาไม่เจอ ดงึรายละเอียดอ่ืนมาตอบ

แทนหลงัจากท่ีเรียน  ข้าพเจ้าดีใจท่ีสามารถหา Main idea ได้ง่ายขึน้” 

   2. การตีความจากเร่ืองท่ีอา่น นกัเรียนได้ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม คือ ทกัษะการตีความจาก

เร่ืองท่ีอา่นนัน้ เป็นทกัษะท่ีมีความยากที่สดุ เพราะวา่นกัเรียนยงัไมส่ามารถเข้าใจบทอ่านได้ดีเท่าท่ีควร 

นอกจากนีโ้อกาสท่ีนกัเรียนจะได้เรียนรู้หรือทําแบบฝึกหดัและกิจกรรมเก่ียวกบัการตีความมีน้อย โดยมี

ตวัอยา่งจากแบบประเมินของนกัเรียน ดงันี ้

  “อา่นได้ แตต่ีความจากเร่ืองท่ีอา่นได้บางสว่น” 

  “ยงัตีความได้ไมด่ี ต้องตัง้ใจ รู้ศพัท์ให้มากกวา่นี ้และจะพยายามให้มากกวา่นี”้ 

  “พอแปลได้ เป็นทกัษะท่ียากจริงๆ ต้องตัง้ใจจริงๆ” 

  “มีโอกาสทําแบบฝึกหดัแบบนีน้้อยจริงๆ น่าจะเป็นทกัษะท่ียากท่ีสดุ” 

  “พอทําได้ แตใ่ช้เวลามาก แปลศพัท์ไมค่อ่ยได้” 
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    3. การหารายละเอียดจากเร่ืองท่ีอ่าน นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมไว้ ว่า ทกัษะท่ี

ตนเองทําได้ดีขึน้มาก   เน่ืองจากนกัเรียนหาคําตอบจากบทอ่านได้ดีและรวดเร็วขึน้ โดยใช้เทคนิคการ

หารายละเอียดแบบ scanning และ Skimming   นอกจากนี ้นกัเรียนยงัสามารถหาข้อมลูท่ีต้องการ

ทราบได้อย่างรวดเร็ว ทําให้นกัเรียนมีเทคนิคในการหาคําตอบรวดเร็วขึน้กว่าเดิม เกิดความสนกุสนาน 

ความกระตือรือร้นในการทํากิจกรรม ไม่เบื่อเพราะนกัเรียนทํากิจกรรมได้บรรลเุป้าหมายที่วางไว้ได้ ซึง่

มีตวัอยา่งจากแบบประเมินตนเองของนกัเรียน ดงันี ้

  “เป็นกิจกรรมท่ีสนกุ ไมน่่าเบื่อ กิจกรรมง่ายตอ่การทําความเข้าใจ” 

  “หารายละเอียดและหาข้อมลูรวดเร็ว และบอกรายละเอียดเร่ืองท่ีอา่นได้ดีขึน้” 

  “ได้เรียนรู้เทคนิค scanning ไปใช้ในการอา่นบทความในชีวิตประจําวนั” 

  “เม่ือก่อนทําแบบฝึกหดัต้องตะลยุอา่นทัง้เร่ือง แตพ่อมีเทคนิคแล้ว ไมจํ่าเป็นต้องอา่นหมด

ใช้เทคนิค Scanning ได้ และได้คําตอบเร็วขึน้” 

  4. การสรุปความจากเร่ืองท่ีอ่าน นกัเรียนให้ความคิดเห็นไว้สัน้ๆ ว่า เม่ือนกัเรียนจบัใจความ

สําคญัจากเร่ืองท่ีอ่านได้แล้วนัน้ นกัเรียนจะมีเทคนิคในการสรุปความสําคญัได้ดีเช่นเดียวกัน ดงัผล

จากแบบประเมินตนเองของนกัเรียน ดงันี ้

    “ สรุปความพอได้ ” 

    “ อา่นเร่ืองแล้วสรุปความได้ดีขึน้ ” 

    “ สรุปความจากเร่ืองท่ีอา่นได้ตรงประเดน็คําถามได้มากขึน้ ” 

    “ สามารถสรุปความในประโยคต่างๆได้ดี  เพราะสามารถสรุปความได้ระดบัหนึ่งและพอ

เข้าใจ ” 

    “ เข้าใจและสรุปความจากเร่ืองท่ีอา่น  โดยได้ฝึกทําแบบฝึกหดัตา่งๆมากขึน้ ” 

  

 สรุปผลการวิ เคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินตนเองด้านความสามารถในการอ่าน

ภาษาองักฤษในส่วนของคําถามปลายเปิด  โดยนกัเรียนเขียนประเมินตนเองถึงสิ่งท่ีทําได้ดีและสิ่งท่ี

ต้องปรับปรุง  นักเรียนได้ให้ความคิดเห็นว่ากลยุทธ์ท่ีใช้ในการอ่านเพื่อทราบเร่ืองแบบคร่าวๆ 

(skimming)  และ การอ่านแบบหาข้อมลูท่ีเฉพาะ (scanning) ช่วยพฒันาทกัษะด้านต่างๆได้ดี  

นกัเรียนสามารถจบัใจความสําคญั หรือ หาใจความสําคญั(main idea) จากเร่ืองท่ีอ่านได้ดีขึน้และ

เข้าใจบทอ่านได้ดีกว่าเดิม  แตย่งัมีปัญหาด้านคําศพัท์ยากบ้าง  นอกจากนีน้กัเรียนระบวุ่าสามารถหา

รายละเอียดจากเร่ืองท่ีอา่น   หาคําตอบจากบทอา่นได้ดีและเร็วขึน้  รวมทัง้สามารถใช้กลยทุธ์ท่ีได้เรียน

มาในการสรุปความจากเร่ืองท่ีอ่านได้ดีเช่นเดียวกนั  สว่นทกัษะด้านการตีความ  นกัเรียนยงัใช้เวลาใน

การอา่นมาก และมีปัญหาด้านคําศพัท์ยากทําให้ไมส่ามารถตีความจากบทอา่นได้ดีนกั  
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บทที่ 5 
สรุปผล  อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 

   
    การวิจัยในครัง้นีเ้ป็นการศึกษาการใช้เอกสารจริง  เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่าน

ภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั  ชลบุรี  จํานวน   

24  คน   สามารถสรุปสาระสําคญั  อภิปรายผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  ดงันี ้

 

ความมุ่งหมายของการวจิัย 
   เพื่อศึกษาผลการใช้เอกสารจริงต่อการพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5  โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลยั  ชลบรีุ   
 

สมมุตฐิานของการวจิัย 
   นกัเรียนมีความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษสงูขึน้หลงัจากได้รับการพฒันาการอ่านโดย

ใช้เอกสารจริง 

 

ขอบเขตของการวจิัย 
   ประชากร 
   ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั  เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  5  โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลยั  

ชลบรีุ   ท่ีเรียนวิชาภาษาองักฤษพืน้ฐาน (อ 32102)  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศกึษา  2553  จํานวน   

5  ห้องเรียน  รวมทัง้สิน้  183 คน   โดยมีการจดัห้องเรียนแบบคละความสามารถทางการเรียนสงู ปาน

กลางและตํ่า 
  

 กลุ่มตวัอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้ เป็นนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี   

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  5  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศกึษา  2553  ท่ีเรียนวิชาภาษาองักฤษพืน้ฐาน  อ 32102  

ซึง่ได้จากการสุม่อย่างง่าย  (Simple Random  Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุม่ ด้วยวิธีจบั

ฉลากมา  1 ห้องเรียน จากจํานวน 5 ห้องเรียน ท่ีได้รับการจดัห้องเรียนแบบคละความสามารถ ซึง่

ประกอบด้วยนกัเรียนท่ีมีระดบัความสามารถทางการเรียนสงู ปานกลาง และตํ่า จํานวน 24 คน 
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วธีิดาํเนินการวจิัย 
    เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

1.  แผนการจดัการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารจริงเพื่อพฒันาความสามารถในการอา่น 

ภาษาองักฤษ 

2. แบบทดสอบความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษ 

3. แบบสงัเกตพฤตกิรรมด้านความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษ 

4. แบบประเมินตนเองด้านความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษของนกัเรียน 

 
วธีิดาํเนินการทดลอง 

      1. จดัปฐมนิเทศเพื่อทําความเข้าใจกบันกัเรียน ถึงวตัถปุระสงค์ของการวิจยั วิธีการเรียน 

และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

      2. ทําการทดสอบนกัเรียนก่อนการเรียน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวดัความสามารถใน

การอา่นภาษาองักฤษ 

     3. ดําเนินการสอน โดยผู้วิจยัเป็นผู้สอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีจดัทําขึน้ใช้เวลาในการ

สอน 14 คาบๆ 50 นาที รวมระยะเวลาในการสอน 4 สปัดาห์ 

     4. ทําการทดสอบกบันกัเรียนหลงัการเรียน (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบวดั 

ความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษชดุเดียวกบัแบบทดสอบท่ีใช้ทดสอบก่อนการทดลอง 

     5. ตรวจให้คะแนนทําแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ แบบสงัเกต

พฤติกรรมด้านความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษและแบบประเมินตนเองด้านความสามารถใน

การอา่นภาษาองักฤษของนกัเรียน 

     6. สรุปและอภิปรายผลการทดลอง 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
    ผู้วิจยัได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลู  แล้วบรรยายผลในภาพรวม  ดงันี ้

     1. หาคา่เฉลี่ยและเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ 

เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียน ก่อนและหลงัการทดลอง โดยใช้  

t-test Dependent Samples 

     2. คํานวณหาค่าเฉลี่ยของผลจากแบบสังเกตพฤติกรรมด้านความสามารถในการอ่าน

ภาษาองักฤษและจากแบบประเมินตนเองด้านความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนและ

เปรียบเทียบคา่เฉลี่ย โดยใช้เกณฑ์ของ ลเิคร์ิท (Likert scales)   
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    3. วิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสงัเกตพฤติกรรมด้านความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษใน

สว่นท่ีเป็นแบบบนัทึกเพิ่มเติม และแบบประเมินตนเองด้านความสามรถในการอ่านภาษาองักฤษของ

นกัเรียน ในส่วนท่ีเป็นคําถามปลายเปิด  ในหวัข้อสิ่งท่ีตนเองทําได้ดีและสิ่งท่ีตนเองต้องปรับปรุงและ

นําเสนอในรูปความเรียง สรุปเป็นประเดน็หลกั 
 

สรุปผลการวจิัย 
                 จากการศึกษาการใช้เอกสารจริง เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ   

สรุปได้ว่า นกัเรียนทกุคนมีความสามารถในการอ่านสงูขึน้หลงัจากท่ีได้รับการสอนอ่านโดยใช้เอกสาร

จริง โดยคะแนนทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ หลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการ

ทดลอง  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 
อภปิรายผล 

    จากการวิจยัซึง่พบวา่การใช้เอกสารจริง  เพ่ือพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 นัน้มีประเดน็ท่ีเอือ้ตอ่การอภิปรายผลได้ดงัตอ่ไปนี ้   

      1. บทอา่นท่ีนํามาใช้ในการทดลองเป็นเอกสารจริง (Authentic texts)   

          ในการวิจยัครัง้นี ้ ผู้วิจยัได้ใช้เอกสารจริงท่ีหลากหลาย  เช่น การทํานายดวงชะตา  ข่าว  

การประกาศรับสมคัรงาน โฆษณาร้านอาหาร  สถานท่ีท่องเท่ียว  ฉลากยา  บทความตา่งๆ  โดยผู้วิจยั

ได้พิจารณาเลือกบทอ่านท่ีทันสมยั  อยู่ในความสนใจของนกัเรียนเป็นหลกั  ซึ่งตรงกับคํากล่าวของ 

คอนเลย์ (Conley.  1995:  6) และ เดย์และแบมฟอร์ด  (Day; & Bamford. 1998: 28-29)  ท่ีว่า  

บทอ่านควรเป็นเร่ืองท่ีอยู่ในความสนใจของผู้ เรียน  ตรงกับระดบัความรู้และประสบการณ์เดิมของ

ผู้ เรียนและเป็นประโยชน์ท่ีจะนําไปใช้ในชีวิตประจําวนัและอยูใ่นความสนใจของผู้ เรียน  จากการสงัเกต

พฤติกรรมนักเรียนพบว่า  นักเรียนมีความสนใจ  และกระตือรือร้น  อยากท่ีจะอ่านบทอ่าน  เพราะ

เนือ้หาท่ีใช้เป็นสิง่ท่ีเกิดขึน้ในสถานการณ์จริง  สามารถเห็นได้ในชีวิตประจําวนั  เช่น  บทอา่นท่ีเก่ียวกบั

ภาวะโลกร้อน (Global warming)   เน่ืองจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั  ชลบุรี  เป็นโรงเรียน

วิทยาศาสตร์  ดงันัน้นกัเรียนเป็นนกัเรียนสายวิทยาศาสตร์จึงให้ความสนใจ และมีความตัง้ใจอ่านบท

อ่านมาก  สามารถตอบคําถามได้ถกูต้องชดัเจน ถามคําถามมากขึน้  กล้าแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

มากขึน้  มีการจดบนัทกึคําศพัท์ใหม่ท่ีเก่ียวกบัภาวะโลกร้อนลงในสมดุของตนเอง บทอ่านเก่ียวกบัการ

ทํานายดวงชะตาเป็นอีกประเภทท่ีนกัเรียนมีความตื่นเต้นมาก  เพราะนกัเรียนจะได้อา่นการทํานายดวง

ชะตาในราศีของตนเอง  และราศีของเพื่อนๆ โดยเฉพาะการทํานายด้านความรัก มีบรรยากาศท่ี

สนกุสนาน เฮฮา  มีการลุ้นว่าเหตกุารณ์ท่ีจะเกิดขึน้เป็นอย่างไร   สอดคล้องกบัคํากล่าวของ ยคุ-ชนุลี  
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(Yuk-Chun lee.  1995: 324) ท่ีว่าเอกสารจริงสามารถดงึดดูความสนใจได้มากกว่าบทเรียนจาก

แบบเรียนโดยทัว่ไปเพราะเนือ้หามีความทนัสมยัและเก่ียวข้องกบักิจกรรมตา่งๆในชีวิตประจําวนั และ

กบัคํากลา่วของวิลเล่ียมส์ (Williams. 1994: 25) ซึง่ได้เสนอแนะว่าการนําเอกสารจริงไปใช้ในการเรียน

การสอนเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนประสบความสําเร็จในการอ่าน เพราะเมื่ออยู่ในสถานการณ์นอก

ห้องเรียนไปแล้ว ผู้ เรียนต้องเผชิญกบัภาษาท่ีใช้ในชีวิตประจําวนั   

  ในการศกึษาครัง้นีผู้้วิจยัได้พยายามคดัเลือกบทอา่นท่ีมีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัของ

นกัเรียน   และสงัเกตได้วา่  นกัเรียนสามารถทํากิจกรรมได้ดีอยา่งถกูต้อง  สนกุสนานและมีการโต้ตอบ

แสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจน  สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์แบบประเมินตนเองของนักเรียนซึ่ง

นักเรียนระบุว่าเข้าใจบทอ่าน  สามารถวิเคราะห์จับใจความเนือ้เร่ืองได้ดี  อธิบายเนือ้เร่ืองได้   

ตอบคําถามเก่ียวกับบทอ่านและทําแบบฝึกหัดได้ถูกต้อง  ซึ่งแสดงว่าบทอ่านท่ีคัดเลือกมาใช้  

เหมาะสมกบัระดบัของนกัเรียน   สอดคล้องกลบัคํากลา่วของแซนเดอร์สนั ( Sanderson. 1999: 7-9) 

ท่ีว่า การเลือกใช้เอกสารควรเลือกเอกสารท่ีเหมาะสมด้านข้อมลูความรู้ เหมาะกับระดบัผู้ เรียน โดย

คํานงึถึงความยากง่ายของเอกสาร 

   นอกจากนีใ้นแต่ละบทอ่านท่ีนํามาสอนนัน้  ผู้วิจยัได้สร้างกิจกรรมท่ีช่วยให้ผู้ เรียนได้ใช้กล

ยทุธ์การอ่าน  เช่น  การอ่านเพื่อหาใจความสําคญั  การอ่านตีความ  การหารายละเอียดจากเร่ืองและ

การอ่านสรุปความ   โดยใช้เทคนิคการอ่านเพื่อทราบเร่ืองแบบคร่าวๆ (skimming)  และ การอ่านแบบ

หาข้อมลูท่ีเฉพาะ (scanning)  ซึง่ช่วยให้นกัเรียนมีพฒันาการในการอ่านภาษาองักฤษเพิ่มขึน้  ส่งผล

ให้ผลสมัฤทธ์ิทางการอ่านภาษาองักฤษหลงัการทดลองสงูขึน้อย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั .01  สอดคล้อง

กับผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสงัเกตพฤติกรรมด้านความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ  ท่ี

พบว่า นกัเรียนมีความสามารถในการอ่านจบัใจความสําคญั  ด้านการหารายละเอียดจากเร่ืองท่ีอ่าน

และด้านการสรุปความอยู่ในระดบัดี  ตรงกบัผลการวิเคราะห์ข้อมลูคําถามปลายเปิดจากแบบประเมิน

ตนเองด้านความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษท่ีนกัเรียนประเมินตนเอง  3 ช่วง พบว่า นกัเรียนมี

ความสามารถในการอ่านจบัใจความสําคญั  อยู่ในระดบัดีทัง้ช่วงแรกและช่วงท่ี 2  มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึน้

ตามลําดบั และในช่วงท่ี 3 นกัเรียนมีพฒันาการอ่านอยู่ในระดบัดีมาก  ด้านการหารายละเอียดจาก

เร่ืองท่ีอ่าน ในช่วงแรกอยู่ในระดบัพอใช้ ในช่วงท่ี 2 และช่วงท่ี 3 มีการพฒันาอยู่ในระดบัดีและดีมาก  

โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึน้   ด้านการสรุปความของนกัเรียนอยู่ในระดบัดีทัง้ 3 ช่วง  และมีคา่เฉลี่ยเพิ่ม

สงูขึน้ทัง้ 3 ช่วง  สว่นด้านการตีความ  ในช่วงแรก  นกัเรียนมีความสามารถด้านการตีความอยู่ในระดบั

พอใช้  แต่สามารถพฒันาให้อยู่ในระดบัดีในช่วงท่ี  2 และช่วงท่ี 3  โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึน้

ตามลําดบั   ซึง่แสดงให้เห็นว่าการเลือกข้อความในการสอนอ่านให้เหมาะกบัความสามารถและระดบั
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อายขุองผู้ เรียน  ทําให้ผู้ เรียนสามารถพฒันาทกัษะและความสามารถในการอ่านได้ดียิ่งขึน้ (Woytek.  

1984: 512)   

  จะเห็นได้ว่าการใช้เอกสารท่ีหลากหลาย  น่าสนใจ  มีความยากง่ายเหมาะกบัระดบั  ช่วยให้

นกัเรียนมีพฒันาการอา่นขึน้ดีขึน้  ซึง่เห็นได้จากผลสมัฤทธ์ิในการอา่นภาษาองักฤษของนกัเรียนสงูขึน้   

 วิสาร์  จตัิวตัร์ (2541: 255)  ได้กลา่วว่า  การเลือกบทอ่านเป็นสิ่งสําคญัสําหรับผู้อ่าน ครูไม่ควรเลือก

เอกสารท่ียากเกินไป  ควรหาบทอ่านท่ีเป็นเอกสารจริงในระดบัท่ีเหมาะสมกบันกัเรียน และการสร้าง

กิจกรรมท่ีช่วยให้นกัเรียนได้ใช้กลยทุธ์ในการอ่าน เช่น การอ่านเพื่อทราบเร่ืองแบบคร่าวๆ (skimming) 

และ การอ่านแบบหาข้อมลูท่ีเฉพาะ (scanning)   ทําให้นกัเรียนสามารถพฒันาความสามารถในการ

อา่นดีขึน้  สง่ผลให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้หลงัการทดลอง 

   2. แนวทางการจดักิจกรรมการอา่น     

       ในการวิจยัครัง้นีมี้การจดักิจกรรมการอ่านท่ีเป็นขัน้ตอน  ประกอบด้วยกิจกรรมก่อนการ

อา่น ระหวา่งการอา่น  และหลงัการอา่น  ซึง่กิจกรรมในแตล่ะขัน้ตอนจดัขึน้เพื่อให้เกิดกระบวนการอ่าน

อยา่งสมจริงในชีวิตประจําวนัและฝึกให้ผู้ เรียนได้ใช้ประสบการณ์เดิมในการทําความเข้าใจในสิ่งท่ีอ่าน  

ในกิจกรรมก่อนการอ่าน ครูได้เตรียมความพร้อมของนกัเรียน โดยการกระตุ้นและสร้างความสนใจใน

เร่ืองท่ีจะอ่าน  ได้คิดและอภิปรายในเร่ืองท่ีอ่าน  โดยประมวลจากความรู้และประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู่

มาตีความ  ขยายความ ช่วยเป็นแนวทางให้นกัเรียนทําความเข้าใจในเร่ืองท่ีอา่น และเกิดแรงจงูใจท่ีจะ

อา่นบทอา่นมากขึน้  ซึง่จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสงัเกตพฤติกรรมด้านความสามารถในการ

อ่านภาษาองักฤษพบว่าในขัน้ก่อนการอ่าน  นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการทํากิจกรรม และให้

ความร่วมมือเป็นอย่างดี  นกัเรียนกล้าตอบคําถาม  กล้าแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม สอดคล้องกบัคํา

กลา่วของแฮริสและสมิธ (Harris; & Smith.  1976:  253) ท่ีว่า ความรู้และประสบการณ์เดิมมีสว่นช่วย

ให้นกัเรียนมีความสนใจอยากที่จะเรียน และยงัเป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีช่วยให้นกัเรียนตัง้ใจอ่านบท

อา่น  สง่ผลให้นกัเรียนมีความเข้าใจกบัสิง่ท่ีอา่นได้ดี   

   ในขัน้ตอนระหว่างอ่าน   นักเรียนได้ทํากิจกรรมการอ่านอย่างมีจุดหมายโดยครูสร้างงาน

ปฏิบัติ (Task) เพ่ือฝึกให้ผู้ เรียนใช้กลยุทธ์ในการทํางานให้สําเร็จลุล่วง เช่น การหาหัวข้อข่าว    

ซึ่งนกัเรียนได้ฝึกใช้กลยทุธ์การอ่านเพื่อหาใจความสําคญั โดยใช้เทคนิคการอ่านเพื่อทราบเร่ืองแบบ

คร่าวๆ (Skimming) ทําให้นกัเรียนสามารถหาข้อมลูท่ีต้องการได้อย่างรวดเร็ว  ผลการวิเคราะห์ข้อมลู

จากแบบสงัเกตพฤติกรรมด้านความสามารถในการอ่านพบว่า ในช่วงแรกของการทดลอง นกัเรียนไม่

ค่อยให้ความร่วมมือในการเรียนรู้  ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น  ไม่กล้าตอบคําถาม แต่ในช่วงหลงัการ

ทดลอง  นกัเรียนมีพฒันาการด้านการอ่านดีขึน้  สงัเกตได้จากความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมการเรียนรู้  กล้าตอบคําถามและตอบคําถามได้ตรงประเด็น  หาคําตอบได้รวดเร็วและเข้าใจ
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บทอ่านได้ดีขึน้กว่าเดิม   รวมถึงนกัเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นในการเรียนการสอนเพิ่มมากขึน้  ซึ่ง

เป็นผลมาจากการทํากิจกรรมอย่างมีจดุประสงค์  ตรงกบัคํากลา่วของ มอร์โรว์ (Morrow. 1981: 59-

66)  ท่ีว่า การทํากิจกรรมการอ่านอย่างมีจดุหมาย  มีสว่นช่วยให้นกัเรียนมีเป้าหมายที่แน่นอนในการ

อ่าน  นกัเรียนสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวนัได้จริง  และสอดคล้องกบั ธนชัพร  ก้อนพนัธ์ (2549:  

84-85)  ซึง่ทําวิจยัเร่ือง  การเปรียบเทียบวิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร  ในการพฒันาความสามารถ

ในการอ่านภาษาองักฤษ  เพ่ือความเข้าใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  4  และ ผกาภรณ์  ผดงุกิจ 

(2552: 47) ซึ่งทําวิจัยเร่ือง การพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 3  พบว่า กิจกรรมระหว่างอ่าน ช่วยให้นกัเรียนได้ทํากิจกรรมการอ่านอย่างมีจดุหมาย  

โดยใช้ข้อมลูจากบทอา่นมาตอบคําถามหรือแก้ปัญหาในกิจกรรมท่ีครูให้ทํา จงึสง่ผลให้นกัเรียนอา่นบท

อ่านได้อย่างเข้าใจ และมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจเพิ่มขึน้เร่ือยๆ 

ตามลําดบั  

  ในกิจกรรมหลงัการอ่าน  ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีให้นกัเรียนนําข้อมลูจากการอ่านมาประกอบกับ

ความรู้  ความคดิ  ความเห็นและประสบการณ์เดิมของนกัเรียนท่ีมีอยู่มาประยกุต์โดยใช้การบรูณาการ

ไปสูท่กัษะอ่ืน  ซึง่การฝึกในลกัษณะนีส้ง่ผลให้นกัเรียนอา่นบทอา่นได้ดีมากขึน้  โดยเห็นได้จากแบบผล

การวิเคราะห์ประเมินตนเองด้านความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ  จากส่วนท่ีเป็นคําถาม

ปลายเปิดท่ีนกัเรียนให้ความเห็นวา่นกัเรียนสามารถทํากิจกรรมหลงัการอ่านโดยถ่ายโอนไปสูท่กัษะอ่ืน

แบบกระบวนการบูรณาการ  ไม่ใช่เพียงการตอบคําถามท้ายบทอ่านอย่างเดียว  ซึ่งสอดคล้องกบัผล

การวิเคราะห์จากแบบสงัเกตพฤติกรรมด้านความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษท่ีพบว่า นกัเรียนมี

ทกัษะในการทํากิจกรรมหลงัการอ่านอยู่ในระดบัดี   ตรงกบัคํากลา่วของจอห์นสนั  (Johnson.  1982: 

163-175)   ท่ีว่าการใช้ทกัษะการอ่านแบบบรูณาการไปสูท่กัษะอ่ืน โดยใช้กิจกรรมการอ่านในลกัษณะ

ทกัษะสมัพนัธ์มีสว่นช่วยให้นกัเรียนทํากิจกรรมหลงัการอา่นเพื่อถ่ายโอนไปสูท่กัษะอ่ืนได้ดีขึน้ สง่ผลทํา

ให้นกัเรียนมีความเข้าใจและใช้ทกัษะการอา่นได้ดีกวา่เดมิ   

  นอกจากนีผู้้วิจยัได้จดักิจกรรมการอ่านในรูปแบบท่ีหลากหลาย  มีทัง้กิจกรรมเดี่ยว  กิจกรรม

คู่และกิจกรรมกลุ่ม  ซึง่นกัเรียนมีโอกาสได้ใช้ความสามารถของตนที่มีอยู่อย่างเต็มท่ีในขณะท่ีทํางาน

เดี่ยว  และมีโอกาสได้ช่วยเหลือซึง่กนัและกนัเม่ือทํางานร่วมกนัเป็นคูแ่ละเป็นกลุม่  ทําให้นกัเรียนได้มี

ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  การอภิปราย  การให้เหตผุล เกิดความภาคภมูิใจในตนเองท่ีได้มี

ส่วนร่วมในการทํากิจกรรมการอ่านร่วมกับเพ่ือนๆ  มีความกล้าแสดงออกมากขึน้  สอดคล้องกับ

งานวิจยัของจรรยา  ชาญสมทุร (2551: 36)  ท่ีว่า  การจดักิจกรรมการเรียนการสอน  มีลกัษณะท่ียึด

นกัเรียนเป็นศนูย์กลาง  คือ  มีทัง้กิจกรรมเดี่ยว  กิจกรรมคูแ่ละกิจกรรมกลุม่  สามารถตอบสนองความ
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ต้องการของนกัเรียนได้  เน่ืองจากนกัเรียนบางคนชอบทํางานคนเดียว  แต่บางคนอาจชอบการทํางาน

กลุม่ 

  สรุปได้ว่า  บทอ่านจากเอกสารจริงท่ีหลากหลายและเหมาะสมกบัระดบัผู้ เรียน  รวมทัง้การ

จัดกิจกรรมการอ่านท่ีมีเป้าหมายชัดเจน  และการจัดกิจกรรมการอ่านในรูปแบบท่ีหลากหลาย   

ทัง้กิจกรรมเดี่ยว  กิจกรรมคู่และกิจกรรมกลุ่ม  ส่งผลให้นักเรียนมีพฒันาการการอ่านสูงขึน้อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  สอดคล้องกบังานวิจยัของนฤมล พงศโรจน์ (2547: 31)  ท่ีได้ศกึษาการ

ใช้เอกสารจริงในการพฒันาความเข้าใจในการอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 

โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม  อําเภอแปลงยาว  จังหวดัฉะเชิงเทรา จํานวน  23 คน  และพบว่า  

ผลสัมฤทธ์ิในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีได้รับการฝึกการท่ีใช้เอกสารจริงสูงขึน้อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  และ ตรงกบังานวิจยัของจรรยา  ชาญสมทุร (2551:35)  ท่ีได้ศกึษาการ

ใช้เอกสารจริงเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3  

โรงเรียนสาธิต “ พิบลูย์บําเพ็ญ”  มหาวิทยาลยับรูพา  จํานวน  30 คน  ผลการศกึษาพบว่า  นกัเรียนมี

ความสามารถในการอ่านสงูขึน้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั.01  หลงัจากได้รับการสอนอ่านโดย

ใช้เอกสารจริง   

 
ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
   จากการศึกษาครัง้นี ้ ผู้ วิจัยพบปัญหาและข้อเสนอแนะท่ีอาจเป็นประโยชน์ในการจัดการ

เรียนการสอน  และการศกึษาครัง้ตอ่ไป  ดงันี ้

    1.  การเลือกบทอ่านท่ีเป็นเอกสารจริงมาใช้ในการเรียนการสอนอ่านภาษาองักฤษนัน้ ควร

เปิดโอกาสให้นกัเรียนเลือกบทอา่น โดยสํารวจความต้องการของผู้ เรียน เพ่ือนกัเรียนจะได้เลือกบทอ่าน

ท่ีตนเองสนใจ เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนตัง้แต่แรก และสิ่งสําคัญท่ีควรคํานึง คือ

แหล่งท่ีมาของบทอ่าน ควรเป็นแหลง่ท่ีเช่ือถือได้ มีความถกูต้องทัง้ด้านข้อมลู ภาษาท่ีใช้ รวมทัง้ต้องมี

ความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัของนกัเรียน   

    2.  ในขัน้ตอนการจดักิจกรรมก่อนการอ่าน เพ่ือกระตุ้นให้นกัเรียนมีความสนใจในเนือ้หา 

และเป็นการเตรียมนกัเรียนให้มีความพร้อมในการรับข้อมลู ควรจดักิจกรรมท่ีมีความยากง่าย ท้าทาย 

กระตุ้นประสบการณ์เดิมของนกัเรียน ในการสอนคําศพัท์ยาก ควรใช้เทคนิคการสอนท่ีช่วยให้นกัเรียน

ให้เกิดความท้าทายท่ีจะเดาความหมายของคําศพัท์ 

    3. ในการมอบหมายงานปฏิบัติ (Task) แต่ละขัน้ตอนการจัดกิจกรรม ผู้ สอนควร

กําหนดเวลาที่แน่นอนให้นกัเรียนทราบอย่างชดัเจน เพ่ือนกัเรียนจะได้กระตือรือร้น และรับผิดชอบใน

การทํางานให้เสร็จสิน้ทนัเวลา     
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     4. ในการจดักิจกรรมกลุ่ม ควรมีการจดักลุ่มนกัเรียนคละความสามารถ และควรจดักลุ่มท่ี

ไมใ่หญ่เกินไป คือ ประมาณ  3-4  คน  เพ่ือนกัเรียนจะได้ช่วยกนัทํางานร่วมกนั   

 

 ข้อเสนอแนะในการทาํวจิัยครัง้ต่อไป 
    1. ควรทําการศึกษาและทดลอง โดยนําบทอ่านท่ีเป็นเอกสารจริงไปพัฒนาการอ่าน

ภาษาองักฤษกบันกัเรียนระดบัอ่ืน เช่น ระดบัประถมศึกษาตอนปลาย ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นและ

ระดบัอดุมศกึษา เพราะบทอา่นท่ีเป็นเอกสารจริงช่วยให้นกัเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริง และ

สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวนั 

   2. ควรทําวิจยัโดยใช้เอกสารจริง เพ่ือบรูณาการกบัทกัษะอ่ืนๆ ด้วย เช่น ทกัษะการพดูเชิง

อภิปราย หรือ ทกัษะการเขียนโดยใช้บทอา่นเป็นแนวทางในการเขียนเชิงวิเคราะห์ เป็นต้น 

  3. ในการทําวิจยัควรมีการทําแบบทดสอบย่อยเพื่อดูผลการพฒันาการอ่านเป็นระยะๆ 

ระหวา่งการทดลอง 

  4. ควรใช้เวลาในการทดลองเพิ่มขึน้ อย่างน้อย 1 ภาคเรียน  เพ่ือให้เห็นการพฒันา

ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ และเกิดทกัษะท่ีคงทนและนําความรู้ไปใช้กบัสาระการเรียนรู้

วิชาอ่ืนๆได้  
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ภาคผนวก  ก 
   - รายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้ 
   - ตวัอย่างแผนการจัดการเรียนรู้โดยการใช้เอกสารจริง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

รายละเอยีดของแผนการจัดการเรียนรู้ 

 

Lesson 
Plans 

 

Authentic texts 
 

Sources 
Reading skill/ 

Reading 
strategies 

1 Classified  

Ads(1)  

-Job  

advertisement 

www.Jobdb.com, 

http://ajpui.kvc.ac.th/topic_job/topic1_job.htm           

http://forums.sgclub.com 

Reading for 

details  

-scanning 

2 General  News 

(Headlines) 

Bangkok Post, January 25,2011 skimming and 

scanning 

3 Article: Danger 

in shopping 

www.thewhiz.com/brm/ 

 

skimming and 

scanning 

4. Classified Ads 

(2) 

-restaurant 

 

http://www.villagevoice.com/adIndex/subcategory/

restaurant-ads-416/ 

Reading for 

details  

-scanning 

5. Horoscope http:/ www.student-weekly.com 

/17011/horoscope.html 

skimming and 

scanning 

6. Weather forecast International weather.com Reading for 

details 

 -scanning 

7. Medicine Labels Medicine Labels Reading for 

details 

 -scanning 

8, News (1) Bangkok Post, January 25,2011 Finding main 

idea 

9. Reading the 

signs. 

 

   http://www.warningsigngenerator.com/ 
Reading for 

details 

-scanning 
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10. Global Warming  

 

            http://www.the greengide.com/ 

            blog/tow/825 

Finding main 

ideas 

-drawing 

conclusion  

11. Instructions 

How to….. 

http://www.dialaphone.co.uk/phone/HTC_Desire_

HD/?cid=kymspecialdeals/ 

Reading for 

details 

-scanning 

 

12. Article : Count 

Me out 

The state man. skimming and 

scanning 

13. Brochure Brochure Reading for 

details 

-drawing 

conclusion 

14. News (2) http://www.bangkokpost.com Finding main 

idea 
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แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษพืน้ฐาน ชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 5 

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 1     หน่วยการเรียนรู้   Advertisement 

แผนการเรียนรู้  Job advertisement   เวลา  50  นาท ี

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.  สาระสาํคัญ 

 การอา่นประกาศประกาศรับสมคัรงานตามสื่อตา่งๆ จะช่วยให้ผู้ ท่ีต้องการหางานทําสามารถเลอืก

ตําแหนง่งานท่ีเหมาะสมกบัคณุสมบตัแิละความสามารถของตนเองได้ 

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

      2.1จดุประสงค์ปลายทาง  

      อา่นประกาศรับสมคัรงานแล้วบอกรายละเอียดได้ 

       2. จดุประสงค์นําทาง 

    2.2.1 นกัเรียนบอกความหมายของคําศพัท์ได้ 

               2.2.2 นกัเรียน ตอบคําถามเก่ียวกบัการประกาศรับสมคัรงานได้ 

               2.2.3 นกัเรียนมีความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัคณุสมบตัใินประกาศรับสมคัรงานได้ 

3.  เนือ้หาสาระ   

  -Talking about job advertisement 

                      (Reading skill: reading for detail / Reading Strategy: scanning)  
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4  ส่ือการเรียนการสอน 

 1. Worksheet A , worksheet B 

            2. รูปภาพคนทํางานอาชีพตา่งๆ เช่น หมอ พนกังานต้อนรับ ผู้จดัการ วิศวกร โปรแกรมเมอร์  
5.  กิจกรรมการเรียนการสอนอ่าน 

 กิจกรรมก่อนอ่าน  (Pre-reading activity) 

            1.ครูชภูาพบคุคลในอาชีพตา่งๆ เชน่ หมอ พนกังานต้อนรับ ผู้จดัการ วิศวกร แล้วถามคาํถาม

นกัเรียน เก่ียวกบัภาพ และนกัเรียนช่วยกนัตอบคําถาม 

1. What does he/she do ?  

2. Where does he /she work? 

3. If you would like to apply for a job, where can you find the details? 

            2. ครูยกตวัอยา่งประโยคของคําศพัท์ตอ่ไปนีเ้ป็นภาษาองักฤษ และนกัเรียนช่วยกนัเดาความหมาย 

                   Advertisement  Qualification   Position Education Applicant. 

                 
          กิจกรรมระหว่างอ่าน  (While – reading activities) 

1. ครูแจ้งให้นกัเรียนทราบเก่ียวกบัจดุประสงค์ในการอา่น 

2. ครูอธิบายในงาน A ให้นกัเรียนอา่นประกาศโฆษณารับสมคัรงาน โดยให้อา่นเร็วเพื่อหา

ข้อมลูเฉพาะและเขียนตอบข้อมลู 

3. ครูให้นกัเรียนทบทวนวา่นกัเรียนจะต้องทําอะไรบ้าง และ แจกใบงาน A  

4. ครูสุม่นกัเรียนให้เฉลยคําตอบ 

5. ครูและนกัเรียนเฉลยคําตอบพร้อมกนั  

6. ครูอธิบายใบงาน B ให้นกัเรียนอา่นประกาศโฆษณารับสมคัรงานและจบัคูโ่ฆษณาให้

สอดคล้องกบัตําแหนง่งานในข้อ1-5  หลงัจากนัน้แจกใบงานให้กบันกัเรียน 

7. นกัเรียนอา่นโฆษณาและทําแบบฝึกหดั 

8. ครูให้นกัเรียนช่วยกนัเฉลยคาํตอบ ครูเขียนคําตอบบนกระดาน  และชว่ยตรวจคําตอบ 
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กิจกรรมหลังอ่าน  (Post – reading activity) 

                 1.ให้นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายสรุปเนือ้หาท่ีนกัเรียนได้อา่นวา่คณุสมบตัอิะไรบ้างของผู้สมคัรท่ี

เป็นท่ีต้องการในตําแหน่งตา่งๆ  ท่ีคล้ายกนั 

                 2. ให้นกัเรียนบอกอาชีพหรือตําแหนง่งานท่ีสนใจในอนาคต พร้อมบอกเหตผุล 

6.  การวัดและประเมินผล    โดยประเมินจาก 

 1.  แบบสงัเกตพฤตกิรรม 

 2.  การทําแบบฝึกหดัในใบงาน 

 3.  การให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรม การตอบถําถาม 

7.  บันทกึผลหลังการสอน 

 1.  ผลการเรียนรู้………………………………………………………….……………….. 

 2.  ปัญหา / อปุสรรค……………………………………………………………………… 

 3.  ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข………………………………………….……………… 
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Name …………………………………………………………………..Class 5/……….No…….  

Worksheet A (While-Reading) 

Instructions : Read the advertisement and write the answer. 

  

 

Kuron Corporation Limited  
URGENTLY REQUIRED !!!Kuron is a leader in health & beauty , small appliance, sport 
products such as;  Le' Sasha, Kuron A, Sparkle, @home, Emjoy. Our distribution covers all modern 
trades, Hypermarket, Specialty Store, chain drug stores, and beauty salon. We offer very attractive 
package for qualified applicant. 

Business Development Manager / Overseas Sourcing  
• Male/Female 30 - 40 years old / Bachelor's Degree or, higher  in Chemistry. 
• At least 5 years experience in Consumer Sourcing & New Product Development : 
• Travel Overseas, Product selection, negotiate pricing and analyze marketing trend. 
• Good command in English and Chinese Preferable. 

 

 

 

                                                                                   www.Jobdb.com 

1. Company: …………………………………………………… 

2. Position   : ……………………………………………………. 

3. Qualifications : 

Nationality: …………………………………. Age: ………………….……………….. 

Ability in language: ……………………….. Education: …………………………….. 

4. How to apply: …………………………………………. 
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Name …………………………………………………………………………Class 5/………… No……. 

Worksheet B (While-Reading) 

Instructions : Read the advertisements, find the appropriate job for these people. 
Write the ad number into each item.(Item 1-5) 

                             A.                                                             

 

                              B. 
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 C.                                                                        

         
http://ajpui.kvc.ac.th/topic_job/topic1_job.htm 

                          D.        

                  

           http://forums.sgclub.com 
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E. 

KIDS’ ACADAMY INTERNATIONAL PRE-SCHOOL 
REQUIRES A  

Pre- Kindergarten Class Teacher 

                     - British Female only 

                     -  At least a Bachelors’ Degree 

                     - Teaching experience advantageous 

                     - Salary of at least 50,000 baht per month 

                       (dependant on qualifications and experience) 

                     -10 weeks paid holiday and BUPA Medical Insurance 

                     - Visa & Work permit provided 
                Please send resume, a recent photo and your expected salary to:  
                perfect_4y@yahoo.com   

WWW.Kidsacademy.ac.th  
Bangkok Post , February16,2011  

1……………… A man is single. He is from China. He graduated diploma in business. 

He is very friendly and good at operating PC. 

2……………..A thirty-one years old woman got a Bachelor ‘s Degree in Accounting, 

three years experience in this field. She is good at PC and English.  

3……………..A woman comes from Britain, she graduated a Bachelor’s Degree in 

Education and she used to be a teacher  in Bangkok. She loves children. 

4………………A man graduated from Mahidol University in marketing.  

5…… ………..A man graduated in Science. He can use computer well. And he can 

type. 
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แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษพืน้ฐาน ชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 5 
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 2    หน่วยการเรียนรู้การอ่านพาด                                      
                                                                      หวัข่าว 
แผนการเรียนรู้   Headlines    เวลา 50 นาท ี
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.  สาระสาํคัญ 
 การฝึกให้นกัเรียนได้เข้าใจและสรุปใจความสําคญัของขา่วจะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ เรียนในการ

นําไปใช้ในชีวติประจําวนั และเพื่อเป็นการแสวงหาความรู้ 
2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

      2.1 จดุประสงค์ปลายทาง  

            อา่นพาดหวัขา่วหนงัสือพิมพ์ได้เข้าใจและตอบคําถามได้ 

      2.2 จดุประสงค์นําทาง 

    2.2.1 นกัเรียนบอกความหมายของหวัข้อขา่วโดยสรุปได้ 

               2.2.2 นกัเรียนระบหุวัข้อขา่วและรายละเอียดของขา่วได้ 

               2.2.3 นกัเรียนตอบคําถามจากการอา่นขา่วได้ 
3.  เนือ้หาสาระ   

   - บทอา่นเก่ียวกบัพาดหวัขา่ว (Headlines) เนือ้ขา่ว (News story) 

                (Reading skill: reading for detail / Reading Strategy: scanning)  

     คําศพัท์  Obese, Opium, Reshuffle, tie-up, posterity and plead 
4 ส่ือการเรียนการสอน 

     1. Worksheet A  

     2. Worksheet B 

     3. Worksheet C    
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5.  กิจกรรมการเรียนการสอนอ่าน 

      กิจกรรมก่อนอ่าน  (Pre-reading activity) 

      1.ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัหนงัสอืพิมพ์ท่ีนกัเรียนอา่นทัง้หนงัสือพิมพ์ภาษาไทยและหนงัสือพิมพ์  

        ภาษาองักฤษ  แล้วให้นกัเรียนบอกช่ือหนงัสือพิมพ์มาคนละ 1 ช่ือ โดยครูถามคําถามนกัเรียนให้ 

        นกัเรียนตอบ  

- Do you read newspapers? 

- When do you read newspaper? 

       2. ครูชหูนงัสือพิมพ์ภาษาองักฤษให้นกัเรียนด ูแล้วถามคําถามนกัเรียนเก่ียวกบัหนงัสือพิมพ์ 

        -    What is the name of the newspaper? 

        -    Have you ever read an English newspaper? 

        -    What does a newspaper tell you?  

      3. ครูแจ้งให้นกัเรียนทราบจดุมุง่หมายของการอา่น และให้นกัเรียนแบง่กลุม่ๆละ 4 คน   

      4. ครูนําเสนอพาดหวัขา่ว (Headlines) และ คําศพัท์ท่ีนกัเรียนควรทราบโดยนําเสนอในจอโปรเจ๊ก 

         เตอร์แล้วให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่คาดคะเนเหตกุารณ์ท่ีเก่ียวกบัพาดหวัขา่วนัน้ๆ 

      5. ครูอธิบายขัน้ตอนของ worksheet A   

      6. ครูแจก worksheet A  ท่ีมีข้อมลูบางสว่นให้นกัเรียนชว่ยกนัตอบคําถามพร้อมทัง้ให้เหตผุลประกอบ 

    
กิจกรรมระหว่างอ่าน  (While – reading activities) 
     7.ครูอธิบายขัน้ตอนของ worksheet B ซึง่เก่ียวกบัการพาดหวัขา่วกบัเนือ้ขา่ว และแจก worksheet B 

ให้กบันกัเรียน โดยจบัคูข่า่ว  เนือ้ขา่วโดยใช้เทคนิค skimming and scanning 

     8.นกัเรียนแตล่ะกลุม่ตรวจสอบความถกูต้อง  พร้อมทัง้อภปิรายประกอบเหตผุล 

     9. นกัเรียนแตล่ะกลุม่ชว่ยกนัสรุปเทคนิควิธีท่ีใช้ในการอา่นขา่ว 

 

   กิจกรรมหลังอ่าน  (Post – reading activities)  

     10.ครูอธิบายขัน้ตอนของกิจกรรม ของ worksheet C ให้นกัเรียนแตล่ะคนตอบคําถามจาก  

          worksheet C เพ่ือทดสอบความเข้าใจในการอา่น 
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6.การวัดและประเมินผล    โดยประเมนิจาก 

 1.  แบบสงัเกตพฤตกิรรม 

 2.  การทําแบบฝึกหดัใน Worksheet A, B, C 

 3.  การให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรม การตอบคําถาม 
7.บันทกึผลหลังการสอน 

 1. ผลการเรียนรู้………………………………………………………….……………….. 

 2. ปัญหา / อปุสรรค……………………………………………………………………… 

 3. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข………………………………………….……………… 
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Worksheet A (Pre-reading) 
Instructions 1: a) Look at the newspaper headlines below. What does each 
topic tell you? 

                       

                                                                                                                        

 

 

                
 

                                   

 

 
b.) Work in groups. Can you give more details for each headline? 
     a.  ………………………………………………………………………………………………  
     b. ………………………………………………………………………………………………. 
     c.  ……………………………………………………………………………………………… 
     d. ………………………………………………………………………………………………. 
     e. ………………………………………………………………………………………………. 
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Worksheet B (While-reading) 
  Instructions 2:  Match the following headlines with the stories. 

a. It’s now home sweet home   
b. Police chew over reshuffle 
c. Opium farm found in forest 
d. Grammy tie-up for Gucci to help the art and posterity 
e. Mum pleads for help in treating obese son 

     
1. ………… 

Police have destroyed an opium farm found in a forested area in Tha song Yang District. 

  A team of 50 police and Tha song Yang officials raided a mountainous forest area in tambon Mae  

Tan of this northern border province yesterday and found opium poppies growing on 10 lots of land covering 

about 11 rai. Farm workers fled before police arrived and destroyed the plants. Police estimated the opium 

farm would have been able to produce raw opium extract worth over 10 million baht. The extract could then 

have fetched 50 million baht if made into heroin and sold on the wholesale market. 

 

 

 

 
2. .………… 

Senior police have met for more than six hours to consider a reshuffle of city police.  

Metropolitan Police Bureau chief Jaktip Chaijinda met seniormofficersn yesterday to consider a reshuffle of 

city police after 28 new deputy commander positions were created. 

      PolLt. Gen Jaktip, city police commissioners and commanders of city police divisions also considered the 

reshuffle lists of police from the rank of inspector up to deputy division commander. The source said the 

reshuffle list had yet to be finalized as certain politicians and high-ranking police wanted their close aides to 

supervise prime areas where large entertainment places and gambling dens were located. 

 

 
                                                                                        From : Bangkok Post, January 25,2011.(Items 1-5) 
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 3…………… 
PATHUM THANI: A woman is seeking help for her heavily overweight teenage son in dealing with his 

obesity-related illnesses. 

 Thirteen-year-old Thitipong “ Nong Ball” Utchin, a Chaeng Lamhin School in Lam Luk ka district , 

weighs nearly 300 kg and suffers from related complications, his mother ,Siwan Utchin,52, said. Nong 

Ball was admitted to Lam Luk Ka Hospital for obesity but was transferred to  lam Luk Ka  Hospital when 

he developed a lung infection, said Lam Luk Ka Hospital director, said Lum Luk Ka Hospital director 

Narapong Theera-akkharawipas. Nong Ball is registered for heath treatment under the government‘s 

universal healthcare scheme at Lam Luk Ka Hospital. 

 Lum Luk Ka Hospital was willing to help transfer him to a suitable hospital after his lung infection had 

been treated. Ms Sriwan, 52, a market vendor, said her son’s weight had risen sharply from about 100kg 

last year to almost 300 kg because of overeating. She said she could not afford the medical expense of 

weight-reduction treatment and was appealing to state or private agencies for help in bringing his weight 

down and curbing his appetite. 

 

 

 
4.……… 
Gucci Timepieces & Jewellery and the Recording Academy recently signed an exclusive three-year 

partnership inspired by the Grammy Awards. The first fruit of this unique collaboration will be the release 

of special- edition  collection of Gucci Grammy watches and jewelly items designed by Gucci’s creative 

director, Frida Giannini. 

 Proceeds from the sale of these collections will go towards project dedicated to the restoration and 

preservation of milestone musical recording for the environment of future generations. In keeping with 

Gucci ‘s five years relationship with Martin Scorsese non-profit Film Foundation, which has resulted in the 

restoration of six classic films to date, this new initiative will support programmes launched by the 

Grammy Museums lunched by the Grammy significant moments and recordings from the world’s musical 

hesitate.  

                                                                                     

 

 

 

 



69 

 

 

 

                       
5…………… 
 A girl has been given a house under and education Ministry project to help poor students. 

The thung Sung tanbon administration organization paid for construction of the house which was given to  

Chantip Ketkaew, a Mattayom Suksa 2 student at Watt ha Yang school in Thung Yai district, yesterday. 

 The house cost 120,000 baht to build under the ministry-initiated “ Ban Namjai” (Home of kindness) 

scheme aimed at providing housing for poor students who do well academically. The ministry also gave 

10,000 baht  

to Prakin Kraisit, the girl’s mother, to pay off her debts.        
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Worksheet C (Post-reading) 
  Instructions3:  Read the short stories and choose the correct topic. 
 
1. John Cairncross, the fifth and last member of the infamous Cambridge spy ring which 

passed secrets to the Soviet Union, has died, ending one of Britain’s most embarrassing 

espionage scandals.  

What is the appropriate topic for this story? 

a. The passing of secrets to the Soviet Union 

b. An embarrassing scandal 

c. The death of a man 

d. A famous ring of spies 

 

2. A Brilliant student who was rejected by several Chinese universities because he was so 

ugly has finally been offered a place at another institution after the education ministry 

intervened. 

What is the appropriate topic for this story? 

a. An education ministry offer to a Brilliant student 

b. The rejection of a student for ugliness 

c. Education action against several Chinese universities 

d. The university entrance system in China 

 

3. A 37-year-old farmer was found alive yesterday under the rubble of his home, nearly three 

days after it was destroyed in an earthquake on Indonesia’s Sumatra Island. 

 

What is the appropriate topic for this story? 

a. The destruction of a house 

b. The destroy of an earthquake victim 

c. An earthquake on Sumatra 
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d. Farming in a difficult situation  

 

                                                                                                 

4. Discarding the pick and brush of their colleagues, Egyptian and French archaeologists 

used a tugboat, crane and parachute on Wednesday to haul a 2000-year-old statue from 

its undersea resting place. 

What is the appropriate topic for this story? 

a. The throwing away of some unneeded equipment 

b. The discovery of a 2000-year-old status under the sea 

c. The recovery of a 2000-year-old statue from the sea 

d. Discarding the pick and the brush of their colleagues 

 

5. Management at Thai  Away has “forgive” 19 pilots who reported sick simultaneously 

leading to the cancellation of flights on six domestic routes. 

 

What is the appropriate topic for this story? 

a. The pardoning of 19 pilots 

b. An illness which affected 19 pilots 

c. The cancellation of domestic flights 

d. 19 pilots cancel the flight 

 

6. The leader of the doomsday cult accused of spreading nerve gas on Tokyo’s subways has 

sent a message from jail urging followers to keep contributing money and maintain their 

faith. 

 

What is the appropriate topic for this story? 

a. An accusation against a cult leader 

b. The spreading of nerve gas on Tokyo’s subways 

c. Contributions of money to a cult leader 

d. A message from a cult leader to his followers  
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ภาคผนวก  ข 
‐  ตวัอย่างแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ 

Class: M.5         Time : 50 minutes 

Number of Items: 30        Score: 30 points 

คาํชีแ้จง 

1. ข้อสอบมีทัง้หมด   14     หน้า 

2. ให้นกัเรียนเลอืกคําตอบท่ีถกูท่ีสดุเพียงคาํตอบเดียว  โดยการทําเคร่ืองหมาย (x) ลงในช่อง a, b, c 

หรือ d ในกระดาษคําตอบ 

3.  หากนกัเรียนต้องการจะเลือกคําตอบใหม ่ให้ทําเคร่ืองหมายขีดฆา่เคร่ืองหมายกากบาทอนัเดมิทิง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

Instructions: Read the weather forecast and choose the best answer. (Items 1-2) 

7-day Forecast  

For period of Oct 20, 2010 - Oct 26, 2010 

Weather Forecast During 20-24 Oct, the ridge of high pressure areas from China will cover 

northern and northeastern Thailand causing and decreasing in rain are likely 

in the areas. While the monsoon through lies across lower central, upper 

south and eastern Thailand will be weaken.  Widely scattered to rain are 

likely the areas.  During 25-26 Oct, the high pressure areas from China will 

extend its ridge cover the northern and northeastern Thailand. Increasing in 

rain are likely in the C.°areas, cooler weather and drop 2-5  Typhoon “MEGI” 

in the middle South China Sea will move to the coastal area of southern 

China during 23-24 Oct, 2010.  

Warning   During 20-21 Oct, people in risky areas along lowland should 

beware of possible flood. The disaster areas included of; the lower North, the 

Central and the East. During 25-26 Oct, people in northern and northeastern 

Thailand beware of thunderstorm and wind-wave in the Gulf will moderate. 

All ships proceed with caution during this period.  
 

http://www.tmd.go.th/en/ 

1. What will affect the ridge of high pressure area from China? 

    a. A lot of rain    b. Cooler weather 

    c. Typhoon “MEGI”    d. All of the above  

 

2. What should the people in northern and northeastern Thailand beware of in October? 

    a. Monsoon     b. Disaster 

    c. Thunderstorm and wind-wave  d. Cooler weather and drop 2-5  
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Instructions: Read the passage and choose the best answer. (Items 3-5 ) 

 

 Assessing quality 
1    We use all our senses – sight, smell, sound, touch, and taste- when we assess the 

quality of dark chocolate. 

2    Appearance: The chocolate should be smooth, very shiny, and pure mahogany in 

color. 

3    Smell: The chocolate should not smell too sweet. 

4    Sound: The chocolate should be crisp and make a distinct “snap” when broken in two. 

5    Touch: Chocolate with high cacao butter content should quickly start to melt when held 

in the hand – this is a good sign. In the mouth, it should melt instantly.  

6    Taste: Chocolate contains a great variety of flavors and aromas that continue to 

develop in the mouth. The basic flavors and aromas that continue are bitterness with a 

hint of acidity, sweetness with a suggestion of sourness, and just a touch of saltiness to 

help release the aromas of cocoa, pineapple, banana, vanilla, and cinnamon. 
Tasting techniques 

7     It is best to taste chocolate on an empty stomach. It  is also best to eat it at room  

temperature. 

8      Allow the chocolate to sit in your mouth for a few moments to release its primary 

flavors and aromas. Then chew it five to ten times to release the secondary aromas. Let it  

rest  lightly against the roof of your mouth to experience the  full range of flavors. Finally, 

enjoy the lingering tastes in your mouth. 

9     Claims that chocolate are bad for you are almost certainly based on the added sugar 

and vegetable fat in poor quality chocolate. Quality chocolate contains pure cacao butter 

with no added fat and little sugar – in some cases hardly any. Several medical experts 

have also disputed claims that chocolate causes migraines, obesity, acne, and tooth 

decay. 
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10     Migraines : People have thought that cheese and chocolate cause migraines, which 

can be set off by large doses of tyramine, a normal substance in the body. Chocolate, 

however, contains only a very small quantity of tyramine, far less than cheese. 

11     Obesity : Good quality dark chocolate is unlikely to be the cause of obesity because it 

contains far less sugar than poor quality chocolate. Furthermore, because it is more 

expensive, people are less likely to eat good quality chocolate in large quantities. 

12     Acne: American surveys show no relationship between chocolate and acne in 

teenagers. More likely causes are hormonal imbalances and a lack of fresh fruit and  

vegetables in the diet. 

13     Tooth decay :  Chocolate melts in the mouth and is therefore in contact with the    

teeth for a relatively short time. 
                                                                                                                        Strategic Reading1 

3. What is the best title for this passage? 

a. How to Assess the Chocolate’s Quality.   

b. Teenagers love Chocolate. 

c. Advantages of Eating Chocolate. 

d. Disadvantages of Eating Chocolate 

 

            4. According to the passage, which statement is TRUE? 

a. Acne in teenagers is caused by eating a lot chocolate. 

b. Chocolate should not be sweet. 

c. Chocolate contains a great variety of flavors and aromas. 

d. Chocolate is delicious at all time.    
 

            5.  According to the passage, which statement is FALSE? 

                         a. The chocolate should be smooth, shiny and of a dark color.   

                         b. Eaten at room temperature, chocolate will empty your stomach. 

                         c. Several experts claim that chocolate causes migraines, obesity, 

                             acne and tooth decay. 

                         d. Poor quality of chocolate is bad for everyone. 
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     6. The writer of this passage ………………………………………. . 

a. thinks dark chocolate is bad for everyone 

b. prefers dark chocolate 

c. persuades you that dark chocolate is not bad at all 

d. owns a small chocolate factory     

             7. What is the meaning of “assess” in line 1? 

                       a. evaluate b. try  

                       c. eat                     d.taste 

 

Instructions: Read the job advertisement and choose the best answer. ( Items 8-10 ) 

      

                                                                                                      http://www.kr.ac.th/ebook/noot/e002.html 
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 8. What is the name of the company? 

      a. SUZUKI 

      b. THAI SUZUKI MOTOR CO.,LTD 

      c. THAI – JAPAN JOINT VENTURE COMPANY 

      d. MOTORCYCLE COMPANY 

 

9. If you are interested in working for this company, what do you have to send? 

      a. Money and application 

      b. Your personal data 

      c. Resume, a recent photo and telephone number 

      d. Resume and a recent photo 

 

 10. David is going to find a new job. He finished his Bachelor’s degree in management from  

      Colorado University. He has 5 years of experience .He can speak and write English very well.  

      He is also keens on using computers.   And he can drive to work if he gets a job. What position 

      is suitable for David? 

       a. Spare part manager          b. marketing staff 

       c. personnel manager     d. programmer  

 
Instructions: Read the passage and choose the best answer. (Items 11-12 ) 

 

  “ The ice cap’s melting season beat a new record in 2007, corresponding to a loss of  

        50 percent  of the ice’s total surface. And this record will not be the last one, “ he warned. 

  “The ice melt at the end of the 2070s will rise to 66 percent or about 1.204 million 

        square  kilometers, ” said Mernild, adding that the melting process was “ occurring at a faster 

        rate than previously predicted.” 

  The research team’s calculations, based on climate models and the UN climate  

       panel’s predicted scenarios, showed that “ the average air temperature ( in Greenland) will rise  

       by some 2.7  degrees by the end of the century, ” he said. 
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11. What type of the text is this passage? 

a. A news report   b. A researcher’s chapter 

c. An editorial    d. The minutes of a meeting 

 

12. What would be the best title for this text? 

         a. The Rapid Melting of Greenland’s Ice Cap 

         b. The Awareness of Natural Disaster in Greenland 

         c. The Future Melting Rates of Greenland’s Ice Retreat 

         d. The Melting Phase of the Ice’s Total Surface in Greenland 

 

Instructions: Read the passage “ Horoscopes”  and choose the best answer. (Items 13-14) 

Horoscopes                                

  Scorpio  

            23  October- 21 November  

Avoid excesses as too much of a good 

thing can have deleterious effects. Several 

opportunities present themselves in quick 

succession in the form of possible 

friendships or partners just now. Be wary in 

your romantic decisions. 
 

   Sagittarius                         

              22 November – 21 December  

A yearning to broaden horizons and reach for 

the ultimate, a kind of mental wanderlust. 

That’s the sort of focus in your life at a time like 

this. Law, politics, education, travel, religion, 

these are some of the areas where 

emotionally-charged drama will be played out. 

Think before you act. 
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Virgo  

         23 August-22 September  

Direct your restless mind into new 

channels. Golfing, model-making, 

knitting, or study courses will aid in 

keeping from fretting about 

insignificant worries. An emotional 

bond may be formed between 

yourself and a sibling or neighbour. 

 

Pisces  

        19 February- 20 March  

You should be preparing for some 

very positive changes in your life. 

 A friend or associate will go out of 

their way to help you reach your 

goals. Be ready to take advantage 

of unforeseen opportunities that 

come your way. 

  

                                                                      http://horoscopes.proastro.com                                       

13.  Which Zodiac tells you about preparing for the good changes? 

        a. Scorpion                             b. Sagittarius 

        c.  Pisces                         d. Virgo 

14.  According to the horoscope, people born on 9 December will ………………………….. 

 a. be lucky about love.   

b. have more fun than usual. 

 c. spend more money. 

 d. be more worried about themselves. 
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(Item 15) 

           Book now! 
               Last chance to win Laptop 

               Lucky draw 15th Dec. 2010 

15. The advertisement implies that ……………………….. . 

      a. you could be lucky and win a laptop 

     b. you will be lucky if you buy the book 

      c. there will be a lucky draw at the book shop 

      d. the  prizes are laptop and books 

      ( Items 16-17) 

     Located just 15 minutes from Chiang Mai International Airport and 10 minutes  
       from the bus station, the hotel also boasts an enviable location just steps 
                           from the famous Night Bazaar Market. 

16. The description is primarily about …………………………….. . 

       a. the airport facility   b. the transportation at the bus station 

       c. the benefit of night Bazaar  market d. the hotels’ location 

17. The author suggests that the hotel is ………………………….. . 

      a. well-located  b. well-established 

      c. well-known  d. well-impressed 
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    (Item 18) 

ATTENTION MANUFACTURERS! 

 We introduce and distribute your products to 125,000 distributors in 155 countries FREE! 

FOR A FREE information kit call : 
Tel: (310) 553-4434 Ext.105       Fax. (310) 553-5555 

GRAND TECHNOLOGIES LIMITED 

   

18. Who is the advertisement written for? 

       a. Distributors                                             b. Sales representatives 

       c. Manufacturers                                                    d. Information specialists  

(Item19) 

  Copter in dramatic  
           rescue operation 

19. The above headline is probably about …………………………….  . 

 a. flood victims lifted from rooftops  b. patients who died after a medical failure 

 c. helicopter in exiting rescue   d. all passengers killed in an airplane crash 

 (Items 20) 

      SOUTH AFRICA was yesterday called on to charge four journalists being held in detention or 

else release them. The demand was made by the South African Society of Journalists. It claimed that 

in the past year 50 journalists had been affected by government banning and other actions. 

    20. The most appropriate headline for the above article should be ……………………………….. . .                    

 a. Ban the Press    b. Detain or Release Journalists 

             c. Four Journalists Accused   d. S A Government Makes Demands     
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Instructions: Read the label and choose the best answer. (Items 21-22) 

                              To be taken diluted with previously boiled water. 

                             Adults : 1 or more tablespoonfuls, twice daily 

       Children : 1 teaspoonful, three times daily ( over 1 year) 

       Infants : 

        3 weeks- 6 months  :  1 teaspoonful, once daily between feeds 

       7 months-12 months :  2 teaspoonfuls, once daily 

        Shake the bottle, keep cap tight, keep out of the reach of children 

        store in a cool place. 

 

21. To take this medicine you should ………………………………………  . 

      a. mix the medicine with food 

       b. mix the medicine with safe drinking water 

       c. take the medicine and drink water immediately 

                  d. take the medicine and eat food immediately after 

 22. Which group of people will take this medicine most frequently in a day ? 

                  a. Adult     b. Children 

                  c. Infants under 6 months     d. Infants from 7-12 months  
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     (Items 23-24) 

 

Thai, Chinese, Japanese & European Cuisine1-30 Oct. 

JAPANESE RECIPES WEEK & Uncle Ray Ice-cream 

                Japanese dishes only 50 Bht. For every 200 Bht. Purchase 

 of  Japanese dishes you can buy a RAINCOAT for only 40 Bht.  

Phaholyothin  34, Beginning of Sol Senanikom 2,Bangkhen. 

T.579-7499, 579-7315 

  

23. This advertisement is for ……………………………… . . 

       a. a department store        b. a shopping center 

       c. a Japanese supermarket      d. a restaurant 

 

 24. If you want to get two raincoats, you will have to show a receipt worth a minimum  

                  of  ……………… Bht. 

 

        a. 180   b. 80   c. 400   d. 480 

 

 

 

 



85 
 

 (Item25-26)  

             PEDALLING HOME  

             FRENCHMAN FREDERIC LINGET kicks off his 18-country bicycle tour from Bangkok 

yesterday. The 32-year-old’s 20,500-kilometre ride back to France is aimed at encouraging more 

people to cycle as a way to slow down the global warming caused by the burning of fossil fuels.   

 

25. What is the reason for his pedaling? 

       a. To show he has strong muscles                       b. To test his bicycle 

       c. To save the Earth                                              d. To visit 18 countries 

 

26. What is suggested in the selection? 

       a. Global Warming is caused by burning.   

       b. France aims to sell more bicycles.              

       c. People should have a bicycle.        

      d. Linget shows by example how the Earth can be saved. 
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(Item 27-28) 

 

 

      To maintain the integrity of the data stored on the disc. Please use the following care and 

handling guidelines:  

        1. Handle the disc only by the outer edge to prevent fingerprints and smears on the surface. 

        2. Store the disc in the protective case. 

        3. Do not leave the disc in direct sunlight or in a hot, humid environment.  

       4. Cleaning the disc, use a soft lint- free cloth to remove spots, dust or fingerprints. Use a soft 

lint-free cloth to remove spots, dust or fingerprints. Always wipe from the center to the 

outside edge and never wipe in a circular direction. 

                                                                             

27. The purpose of this text is ……………………………..  . 

      a. to give instructions b. to give opinions 

      c. to show concern                                d. to discuss the steps of cleaning the disc 

 

28.  We can assume that the users should deal with this product ………………………  . 

      a. with care                                          b. with approval 

      c. with direction            d. with  special  equipment 
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(Items 29-30)  

          It was a hectic day at many service stations yesterday as motorists,  

mostly taxi drivers, scrambled for limited fillings of liquefied petroleum gas (LPG)  

ahead of a significant price hike due tomorrow.  

                                   

                          

  29.  What can be inferred about the traffic around the gas station? 

          a. Heavily jammed b. Smoothly flowing 

          c. Swiftly driven                                d. Peaceful in the morning 

 

30. What is the actual cause of the incident? 

          a. The low price of LPG                   b. The rising price of LPG   

          c. Taxi driver                                    d. A hectic day      

 

************ GOOD LUCK ************* 
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ภาคผนวก  ข 1 
‐  แบบสังเกตพฤตกิรรมด้านความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ  
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แบบสังเกตพฤตกิรรมด้านความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ (โดยครู ) 

คาํชีแ้จง สงัเกตพฤตกิรรมด้านความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษของนกัเรียน  และทําเคร่ืองหมาย  

                        ในช่องระดบัคะแนน ซึง่มี   คะแนน 5 ระดบั ดงันี ้

 5 หมายถงึ ระดบัมากท่ีสดุ 

 4 หมายถงึ ระดบัมาก 

 3 หมายถงึ ระดบัปานกลาง 

 2 หมายถงึ ระดบัน้อย 

 1 หมายถงึ ระดบัน้อยท่ีสดุ 

 

รายการพฤตกิรรม 
ระดบัคะแนน 

5 4 3 2 1 

1.นกัเรียนสามารถจบัใจความสําคญัจากเร่ืองท่ีอา่นได้      

2. นกัเรียนสามารถตีความจากเร่ืองท่ีอา่นได้      

3. นกัเรียนสามารถหารายละเอียดจากเร่ืองท่ีอา่นได้      

4. นกัเรียนสามารถสรุปความจากเร่ืองท่ีอา่นได้      

 

บนัทกึเพิ่มเตมิ..................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก  ข 2 
‐ แบบประเมินตนเองด้านความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน 
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แบบประเมินตนเองด้านความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน (ครัง้ที่…….) 

คาํชีแ้จง ให้นกัเรียนประเมินตนเองด้านความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษของ 

นกัเรียน และทําเคร่ืองหมาย   ในช่องระดบัคะแนน ซึง่มีคะแนน 5 ระดบั ดงันี ้

 

 5 หมายถงึ ระดบัมากท่ีสดุ 

 4 หมายถงึ ระดบัมาก 

 3 หมายถงึ ระดบัปานกลาง 

 2 หมายถงึ ระดบัน้อย 

 1 หมายถงึ ระดบัน้อยท่ีสดุ 

 

รายการพฤตกิรรม 
ระดบัคะแนน 

5 4 3 2 1 

1. นกัเรียนสามารถจบัใจความสําคญัจากเร่ืองท่ีอา่นได้      

2. นกัเรียนสามารถตีความจากเร่ืองท่ีอา่นได้      

3. นกัเรียนสามารถหารายละเอียดจากเร่ืองท่ีอา่นได้      

4. นกัเรียนสามารถสรุปความจากเร่ืองท่ีอา่นได้      

 

สิง่ท่ีข้าพเจ้าทําได้ดีในวนันี ้คือ............................................................................................. 

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

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

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

 

สิง่ท่ีข้าพเจ้าต้องการปรับปรุงตนเองในวนันี ้คือ................................................................... 

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

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

............................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก  ค 
‐ ตาราง 5  แสดงความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เอกสารจริงก่อน 

               และหลังการทดลอง 

‐ ตาราง 6  แสดงค่าความยากง่าย  ค่าอาํนาจจาํแนกรายข้อ  และค่าความเช่ือม่ัน 
              ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ 
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ตารางที่ 5 แสดงคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เอกสารจริงก่อนและหลัง 

            การทดลอง 

ลําดบัท่ี ก่อนการทดลอง 

(30 คะแนน) 

หลงัการทดลอง 

(30 คะแนน) 

ผลตา่งของคะแนน ผลตา่งของคะแนน2 

1 14 18 4 16 

2 17 20 3 9 

3 20 25 5 25 

4 14 20 6 36 

5 17 19 2 4 

6 16 23 7 49 

7 13 16 3 9 

8 20 25 5 25 

9 24 27 3 9 

10 23 28 5 25 

11 12 15 3 9 

12 22 24 2 4 

13 24 27 3 9 

14 23 25 2 4 

15 15 18 3 9 

16 17 23 6 36 
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ลําดบัท่ี ก่อนการทดลอง 

(30 คะแนน) 

หลงัการทดลอง 

(30 คะแนน) 

ผลตา่งของคะแนน ผลตา่งของคะแนน2 

17 23 25 2 4 

18 16 23 7 49 

19 15 22 7 49 

20 15 23 8 64 

21 22 24 2 4 

22 17 20 3 9 

23 18 22 4 16 

24 14 17 3 9 

รวม 431 529 ΣD= 98 ΣD2= 482 

คา่เฉลี่ย 17.96 22.04 4.08  

ร้อยละ 59.86 73.47 13.61  
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ตาราง 6   แสดงค่าความยากง่าย ค่าอาํนาจจาํแนกรายข้อ และค่าความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ 

วัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ 

 ข้อ คา่ความยากงา่ย คา่อํานาจจําแนก ข้อ คา่ความยากงา่ย คา่อํานาจจําแนก 

1 0.67 0.24 16 0.72 0.50 

2 0.50 0.62 17 0.78 0.35 

3 0.72 0.39 18 0.56 0.20 

4 0.61 0.58 19 0.67 0.38 

5 0.56 0.73 20 0.53 0.25 

6 0.39 0.32 21 0.67 0.28 

7 0.53 0.26 22 0.67 0.33 

8 0.75 0.43 23 0.78 0.59 

9 0.75 0.53 24 0.61 0.35 

10 0.31 0.32 25 0.72 0.42 

11 0.53 0.70 26 0.61 0.57 

12 0.61 0.58 27 0.42 0.55 

13 0.53 0.70 28 0.39 0.52 

14 0.47 0.25 29 0.67 0.65 

15 0.61 0.60 30 0.58 0.73 

     คา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทัง้ฉบบัเท่ากบั .90 
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