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การส่ือสารควบคูกับการชี้แนะ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
                3.  นักเรียนทีไ่ดรับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการชี้แนะมีทักษะการอาน 
ภาษาอังกฤษมากขึ้น มากกวา นักเรียนที่ไมไดรับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการชีแ้นะ  
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 
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              This  purposes  of  this  experimental  research  were  to  study  the effects  of  
The Communicative  Approach  Teaching  in  combination  with  the Prompting  on    
English  reading  skill  of  Prathom Suksa III students  at Pracharaduppathumwittaya  
School  in  Klongsamwa  District, Bangkok  in  the academic year 2006. The subjects  
were 20  lower  English  reading  skill  students .  They  were  randomly  divided  into 
experimental  group  and  control  group;  each  group  consisted  of 10 students.  The  
experimental  group  was  exposed  to  The Communicative  Approach  Teaching  in  
combination  with  the Prompting. The instrument  was  exposed  to  the English  reading  
skill  test.  The data  was  analyzed   by  t – test. 
              The results were as follow: 

      1. The English  reading  skill  of  the students who  exposed  to  
The Communicative  Approach  Teaching  in  combination  with  the Prompting  was 
significantly  increased  than  before  the experiment  at .01 level. 

      2. The English  reading  skill  of  the students  who  not  exposed  to  
The Communicative  Approach  Teaching  in  combination  with  the Prompting  was 
significantly  increased  at .01 level. 

      3. The English  reading  skill  of  the students  who  exposed  to   
The Communicative  Approach  Teaching  in  combination  with  the Prompting  was 
significantly  increased  than  the other  students  who  were  not  exposed  to  
The Communicative  Approach  Teaching  in  combination  with  the Prompting  at .01 
level.   
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 

               ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการดานตางๆ  ของโลกยคุโลกาภิวัฒน   มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยดวย   จึงมีความจําเปนที่
จะตองปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของชาติ   ซึ่งถือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศกึษา
ของประเทศเพื่อสรางคนไทยใหเปนคนดี   มีปญญา  มีความสุข  มีศักยภาพพรอมที่จะแขงขนัและ
รวมมืออยางสรางสรรคในเวทีโลก (กระทรวงศึกษาธิการ. 2544 : 1)            ในโลกปจจุบัน   การ
เรียนรูภาษาตางประเทศเปนส่ิงที่เลี่ยงไมได  เพราะภาษามิใชเปนเครื่องมือในการศึกษาคนควาหา
ขอมูลทีต่องการเพียงพอเพ่ือการประกอบอาชีพเทาน้ัน  ยังสามารถใชเปนเครื่องมือในการ
ติดตอส่ือสาร    การนํามาซ่ึงความรวมมือทั้งทางดานเศรษฐกิจและการเมือง   และยังชวยสรางเสริม
สัมพันธภาพที่ดีระหวางผูคนในแตละเชือ้ชาต ิ
               เน่ืองจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   พุทธศักราช  2544  เปนหลักสูตรแกนกลางที่
มีลักษณะเปนกรอบและแนวทางในการจดัการศึกษา   เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนไปตามจุดหมายของ
หลักสูตร   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   เปนสาระหนึ่งที่คอนขางจะมีปญหา   เปนกลุมที่
มีลักษณะพื้นฐานวชิาเปนวชิาทักษะเหมือนวิชาภาษาไทย   ซึ่งเปนการเรียนดานภาษา   ดังนั้นจึง
ไมมีการกําหนดเน้ือหาการเรียนให   จําเปนที่ครูจะตองกําหนดเน้ือหาการเรียนรูเอง   ซึ่งน้ีเปนสิ่งที่
ยากมากสําหรับครูผูสอน    เน่ืองจากในการจัดการเรียนการสอนทีผ่านมาสวนใหญครูจะสอนตาม
หนังสือเรียน   ไมมีการปรับเนื้อหาใหสอดคลองเหมาะสมกับทองถิ่นและตรงตามความตองการของ
ผูเรียน    เน่ืองจากการเรียนจากหนังสือครูจะมุงใหผูเรียนอานตามหนังสือเรียนอยางเดียว กลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเปนกลุมสาระการเรียนรูหนึ่งใน 8 กลุม   ที่กําหนดใหเปนองค
ความรู   และกระบวนการเรียนรูที่จะเสรมิสรางพ้ืนฐานความเปนมนุษย   และสรางศักยภาพในการ
คิดและการทํางานอยางสรางสรรค    สถานศึกษาสามารถจัดทําสาระการเรียนรูเพ่ิมเติมเปนรายวิชา
ใหมๆ  ที่มีความเขมขนอยางหลากหลายใหผูเรียนไดเลอืกเรียนตามความถนัด   ความสนใจ  ความ
ตองการ   และความแตกตางระหวางบุคคลได      การเรียนภาษาตางประเทศแตกตางไปจากการ
เรียนรูสาระอ่ืนๆ   เนื่องจากเปนวชิาทักษะ   และผูเรยีนไมไดเรียนภาษาเพ่ือความรูเก่ียวกับภาษา
เทาน้ัน   แตเปนการเรียนที่มุงเนนใหผูเรียนสามารถใชภาษาเปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสารกับ
ผูอ่ืนไดตามความตองการในสถานการณตางๆ   การเรียนภาษาที่ดี  ผูเรียนจะตองไดมีโอกาสฝก
ทักษะการใชภาษาใหไดมากที่สุดทั้งในและนอกหองเรียน   ใชกิจกรรมที่หลากหลาย   ทั้งกิจกรรม
การฝกทักษะทางภาษา  และกิจกรรมการฝกผูเรียนใหรูวิธีการเรียนภาษาดวยตนเอง   ซึ่งจะทําให
ผูเรียนสามารถนําวธิีการเรียนรูไปเปนเครื่องมือในการคนควาหาความรูในการศึกษาตอหรือนําไปใช
ในการประกอบอาชีพ  (สาลี่   ศิลปสธรรม.  2545 : 1) 



                                                                                                                                                                                        2 
                                                                                                                          

               ในการเรียนภาษานั้น   ผูเรียนจะตองเรียนรูทักษะครบทัง้ 4 ดาน คือ ทักษะการฟง  
ทักษะการพูด  ทักษะการอาน  และทักษะการเขียน     เน่ืองจากการอานเปนทักษะทางภาษาดาน
การรับรูที่มีความสําคัญมากเพราะการอานเปนเครื่องมือในการเรียนรูถึงสิ่งตางๆ   ชวยใหคนได
เพ่ิมพูนความรูจากขอเขียนของผูรูในแตละสาขาวชิา    อีกทั้งยังเปนรากฐานในการเรียนวชิาอ่ืนๆ   
นักเรียนที่อานไดดีมักจะเรียนวิชาอ่ืนๆไดดีตามไปดวย   ดังนั้นการเรียนภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ  จึงเนนการสรางสรรคใหนักเรียนมีความพรอมในการอาน   และรูจักรักการอาน 
(เสาวลักษณ  รัตนวชิช. 2533 : 7 ; อางอิงจาก กระทรวงศึกษาธิการ. 2523 : 2)   นอกจากการอาน
จะชวยใหคนไดพัฒนาความคิดเปนของตนเอง    และเปนประโยชนในการดําเนินชวีิตในทุกๆดาน
ได   นับวาการอานเปนเครือ่งมือสําคัญในการเสริมสรางความรู   ประสบการณ  และความสามารถ
ของแตละคน   ซึ่งเปนการพัฒนาคุณภาพชีวติมนุษยที่ไดผลระยะยาวมากที่สุด   วิธีการสอนอาน
และเขียนทีเ่หมาะสม   จะชวยใหการพัฒนาการอานของผูเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ     การ
วิจัยเพ่ือคนหาวิธีการสอนอานและเขียน    จึงนับวาเปนงานชิ้นสําคญัที่จะเปนกุญแจนําไปสู
ความสําเร็จในการพัฒนาการอานได    (เสาวลักษณ  รัตนวชิช. 2533 : 7) 
               การอานเปนเครื่องมือสําคัญสําหรับการศกึษาคนควาในโรงเรียน  และภายนอกโรงเรียน   
เพราะผูเรียนมิไดประสบความสําเร็จในโรงเรียนโดยการสอนของครูแตเพียงอยางเดียว   หากตอง
หาความรูเพ่ิมเติมจากการอานตําราตางๆอีกดวย   จึงจําเปนอยางยิ่งที่ผูเรียนและผูตองการศึกษา
คนควา   ควรจะไดมีความสามารถในการอาน   มิฉะนั้นความรูที่มีอยูในหนังสือหรือตําราก็จะไมเปน
ประโยชนแกผูเรียนเลย   โดยสังเกตทัว่ๆไปพบวานักเรียนที่เรยีนหนังสือออนมักจะมีความสามารถ
ในการอานต่ํา  (ทิพยมณี  ตะเภาหิรัญ. 2548 : บทนํา; อางอิงจาก  ฉวีลักษณ  บณุยะกาญจน. 
2525 ) 
               ในฐานะทีผู่วิจัยเปนครูสอนวิชาภาษาอังกฤษที่โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาโมกขเปน
เวลา 3 ป  และยายมาสอนวิชาภาษาอังกฤษที่โรงเรียนประชาราษฎรอุปถัมภวิทยา เปนเวลา 3 ป  
รวมเปนเวลา  6  ป   สังเกตพบวานักเรยีนมีปญหาดานทักษะการอานกันมาก เชน อานสะกดคํา
ไมได  อานเปนประโยคไมได เปนตน  เม่ือนักเรียนอานไมออกก็ไมสามารถที่จะเขียนได    สวน
ทักษะดานการฟงและพูดนักเรียนสวนใหญจะไมคอยมีปญหามากนัก      ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการ
สํารวจปญหาเบื้องตนกับนักเรียนในชวงชัน้ที่ 1 โรงเรียนประชาราษฎรอุปถัมภวิทยา จํานวน
ทั้งหมด  537    คน   เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1  จํานวน  167   คน   ชั้นประถมศึกษาปที่ 
2  จํานวน  162   คน      ชั้นประถมศึกษาปที่ 3  จํานวน  208    คน   โดยใหนักเรียนตอบ
แบบสอบถามแบบปลายเปด   จํานวน 2 ขอ  ดังนี้ 
               คําถามขอที่หนึง่   ถามวา    “นักเรียนมีปญหาในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหรือไม   
ถามีคือปญหาดานใด  (การฟง  การพูด  การอาน  และการเขียน)”   ผลการสํารวจพบวา 
               นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1   จํานวน  37    คน   คิดเปนรอยละ    22.16        มี
ปญหาจําตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z ไมได     นักเรียนจํานวน  32   คน  คิดเปนรอยละ    19.16   
สะกดคําไมได        และนักเรียนจํานวน  24  คน  คิดเปนรอยละ  14.37   จําคําศัพทไมได 
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               นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2   จํานวน  33   คน   คิดเปนรอยละ   20.37  มีปญหา
ไดแก   สะกดคําศัพทไมได     นักเรียนจํานวน   29  คน  คิดเปนรอยละ  17.90    จําตวัอักษร
ภาษาอังกฤษ A-Z ไมได      และนักเรียนจํานวน    21 คน  คิดเปนรอยละ  12.96     อานไมออก 
               นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  จํานวน  58  คน  คิดเปนรอยละ 27.88   มีปญหา อาน
หนังสือไมออก      นกัเรียนจํานวน  37   คนคิดเปนรอยละ   17.79      เขียนไมได      และ
นักเรียนจํานวน  16  คน  คิดเปนรอยละ  7.69    สะกดคําศัพทไมได       
               คําถามขอที่สอง   ถามวา   “นักเรียนมีวธิีแกปญหาอยางไรบาง”   พบวา 
               นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1  ตอบวา ถามครู    ถามเพ่ือน  และถามพอแม    
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2     ตอบวา ถามครู   ถามเพ่ือน   และถามผูปกครอง    และนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3   ตอบวา ถามครู   ถามเพ่ือน   ใหผูปกครองสอน     เรียนพิเศษเพิ่มเตมิ   
และซื้อหนังสอืมาอาน 
               จากผลการสํารวจปญหาเบื้องตน  พบวา  นักเรียนชวงชัน้ที่ 1 โรงเรียนประชาราษฎร
อุปถัมภวิทยา   เขตคลองสามวา   กรุงเทพมหานคร   มีปญหาเก่ียวกับการเรียนภาษา  โดยเฉพาะ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3         มีปญหาการอาน   โดยเฉพาะอยางยิ่งนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3     มีปญหาการอานหนังสือไมออกมากที่สุดดังที่  ศรียา  นิยมธรรม (2441 : 42)  
กลาววา  มีบคุคลอีกกลุมหนึ่งที่มีความบกพรองทางการเรียนรูดานการอาน   ซึ่งจะแสดงพฤติกรรม
ในขณะอานใหเราสังเกตเห็นได ดังนี้  ขมวดคิ้ว  นิว่หนาเวลาอาน  อานหลงบรรทัด   อานสลับคํา  
อานสลับตัวอักษร   อานซ้ํา  อานถอยหลัง   จับใจความเรื่องที่อาน หรือลําดับเรื่องที่อานไมได    
ดังนั้นผูวิจัยจึงอยากพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 3     
โรงเรียนประชาราษฎรอุปถัมภวิทยา  เขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร                     
               การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสามารถทําไดหลายวธิี  ผูวิจัยคิดวาควรใช
เทคนิคการสอนและกิจกรรมทางจิตวิทยาท่ีแปลกใหมอยูเสมอ   เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น     เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษตาง ๆ   เชน การสอนแบบไวยากรณและแปล  
การสอนแบบตรง   การสอนแบบเงียบ   การสอนโดยวิธีธรรมชาติ   การสอนแบบฟง-พูด   การสอน
แบบมุงประสบการณภาษา   การสอนแบบรวมมือ    การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร  เปนตน   การ
สอนภาษาเพือ่การสื่อสาร  นาจะสามารถพัฒนา ทักษะการอานภาษาอังกฤษไดเพราะภาษาคือ
เคร่ืองมือในการสื่อสารและเปาหมายของการสอนภาษาคือ  เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถใน
การส่ือสาร     ในดานทักษะการอานจะตองรูจักกลไกของการอานและสามารถอานเพ่ือความเขาใจ
ได (ละเอียด  จุฑานันท. 2539 : 85-105)       ซึ่งชุลีพร   เพียรชาง  (2544 : 59)  ไดทําการศึกษา
ผลการฝกอบรมครูเรื่องการสอนทักษะการพูดโดยใชกิจกรรมภาษาเพื่อการสื่อสารของครูสอน
ภาษาอังกฤษโรงเรียนเซนตโยเซฟคอนเวนต    ผลการศึกษาพบวา  ครูผูเขารับการฝกอบรมมี
ความรู  ความเขาใจ  ในการสอนทักษะการพูด   โดยใชกิจกรรมภาษาเพ่ือการสื่อสารเพ่ิมมากขึ้น  
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01  และสามารถสรางและจัดกิจกรรมการพูดอยางมีประสิทธภิาพ
ในระดับมาก     และวิรัช   คูหาวันต  (2547 : 29)   ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิท์างการอาน
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               นอกจากนี้การใชเทคนคิสองเทคนิคควบคูกันไดผลดีกวาใชเทคนคิเดียว โดยใชควบคู
กับเทคนคิการปรับพฤติกรรม   เพ่ือเพ่ิมพฤติกรรมที่พึงประสงค   เชน การใชแรงเสริมทางสังคม  
การใชเบี้ยอรรถกร  การใหขอมูลยอนกลบัหรือการใหขอมูลแสดงผลการกระทํา  การใชหลักของพรี
แมค    การใหตัวแบบ     การขยายวง  ใชการชี้แนะ เปนตน  (ผองพรรณ  เกิดพิทักษ. 2536 : 67-
98)    ผูวิจัยเลือกการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารควบคูกับการชี้แนะ   มิลเทนเบอรเกอร
(Miltenberger. 1997 : 193)  ไดแบงประเภทของการชีแ้นะตอบสนอง ไดแก  การช้ีแนะทางวาจา  
การชี้แนะทางทาทาง   การชี้แนะทางการเลียนแบบ     และการชี้แนะทางกาย      ดร.สมโภชน 
เอ่ียมสุภาษิต (2526 : 48) กลาววาการชีแ้นะเปนวิธีการที่สําคัญมากในการเสริมสรางพฤติกรรม
ใหมๆใหเกิดขึน้  เพราะการที่จะไปรอใหพฤติกรรมบางอยางน้ันเกิดขึ้นเอง   ยอมเปนการเสียเวลา
และทําใหเกิดความเชื่องชาในการดําเนินโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรม    ซึ่งบางคร้ังพฤติกรรมที่
รอจะใหเกิดขึน้น้ันอาจจะไมมีโอกาสไดเกิดขึ้นเลย   ดังนั้นการชี้แนะจึงตองนํามาใชซึ่งจะทําให
โปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมสามารถดําเนินไปสูเปาหมายอยางรวดเร็ว    จากการศึกษาของ 
ศศธิร   สังขอู  (2548 : 89)  เรื่องผลของการใชเทคนิคตัวแบบ   การชี้แนะ   และการเสริมแรง
ทางบวกที่มีตอพฤติกรรมความรวมมือของเด็กออทิสติกกอนวัยเรียน  พบวาการใชเทคนิคตัวแบบ
โดยผูฝกสอนเปนตวัแบบควบคูกับการชีแ้นะ   และการเสริมแรงทางบวก   และการใชเทคนิคตวั
แบบโดยเพื่อนรวมวยัเปนตัวแบบ   ควบคูกับการชี้แนะ   และการเสริมแรงทางบวก    เปนวธิีที่
สามารถพัฒนาพฤติกรรมความรวมมือของเด็กออทิสติกกอนวัยเรียน ไดเหมาะสม    ผูวิจัยจึงมี
ความสนใจทีจ่ะศึกษาการใชการชี้แนะ      
               ดวยเหตุนี้   ในการศึกษาคนควาคร้ังน้ีผูวิจัยจึงสนใจศึกษาผลของการสอนภาษาเพื่อ
การส่ือสาร ควบคูกับการชีแ้นะที่มีตอทักษะการอานภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 
3    โรงเรียนประชาราษฎรอุปถัมภวิทยา   เขตคลองสามวา   กรุงเทพมหานคร 
 

ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
1. เพ่ือเปรียบเทยีบทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3     

โรงเรียนประชาราษฎรอุปถัมภวิทยา  เขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร  กอนและหลังไดรบัการ
สอนภาษาเพือ่การสื่อสารควบคูกับการชีแ้นะ 

2. เพ่ือเปรียบเทยีบทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  
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โรงเรียนประชาราษฎรอุปถัมภวิทยา  เขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร  กอนและหลังไมไดรับ
การสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารควบคูกับการชี้แนะ 

3. เพ่ือเปรียบเทยีบทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  
โรงเรียนประชาราษฎรอุปถัมภวิทยา  เขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร ที่ไดรับการสอนภาษา
เพ่ือการสื่อสารควบคูกับการชี้แนะ  กับนกัเรียนที่ไมไดรับการสอนภาษาเพื่อการสือ่สารควบคูกับ
การชี้แนะ 
 

ความสําคญัของการศึกษาคนควา 

               ผลการศึกษาคนควาคร้ังน้ีจะใชเปนแนวทางสําหรับครู อาจารย ที่สอนวิชาภาษาอังกฤษ
ในระดับชัน้ประถมศึกษาปที่ 3    ที่มีความชํานาญการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการชี้แนะ  
นําไปใชในการพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ได     
     

ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
1. ประชากร 

 ประชากรทีใ่ชในการศึกษาคนควาครั้งนี้   เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนประชาราษฎรอุปถัมภวิทยา   เขตคลองสามวา   กรุงเทพมหานคร  ป
การศึกษา 2549  ที่มีทักษะการอานภาษาอังกฤษนอย    จํานวน  58  คน 

2. กลุมตวัอยาง 
กลุมตวัอยางที่ใชในการศึกษาคนควาคร้ังนี้    เปนนักเรียนที่กําลังศกึษาอยูชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนประชาราษฎรอุปถัมภวิทยา   เขตคลองสามวา   กรุงเทพมหานคร  ป
การศึกษา 2549  ที่มีทักษะการอานภาษาอังกฤษนอย  จํานวน  20  คน    ซึ่งไดจากการสุมอยาง
งาย  (Sample  Random  Sampling) จากประชากร     แลวสุมอยางงายอีกคร้ังหนึ่งเปนกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม   กลุมละ  10  คน 

3. ตัวแปรที่ศึกษา 
3.1   ตัวแปรอิสระ ไดแก  การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษดวยวิธีการสอน

ภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการชี้แนะ 
ตวัแปรตาม   ไดแก  ทักษะการอานภาษาอังกฤษ                    3.2   

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
                  1.    ทักษะการอานภาษาอังกฤษ  หมายถึง  ความสามารถของนักเรียนในการอาน
ออกเสียง คําศัพท   ประโยคไดถูกตอง  และบอกความหมายได  
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                2.    การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารควบคูกับการชีแ้นะ  หมายถึง การสอนที่มุงเนน
ใหนักเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารและส่ือความหมายไดเหมือนในสถานการณจริง  
โดยสอนทักษะการฟงและพดูกอน  แลวนํามาเชื่อมโยงกับการอาน     โดยมีการสอน 3 ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นที่ 1. การนําเสนอเน้ือหา (Presentation)   เปนขั้นการนําเสนอเน้ือหาใหมที่นัก 
เรียนยังไมไดเรียน   ครูผูสอนเสนอบริบทหรือสถานการณแกนักเรียนโดยใชบตัรภาพ   บัตรคาํ  
แถบประโยค   เพลง    เกม  หรือส่ือของจริง   โดยเลือกใชอยางใดอยางหนึ่งหรือมากกวาหน่ึงอยาง
ขึ้นไปในแตละคร้ังจากน้ันจึงนําเสนอเน้ือหาโดยใหนักเรียนฟงหรือพูด      ซึ่งเปนคําศัพท  ประโยค
หรือบทสนทนาที่มีบริบทหรือสถานการณประกอบ 

ขั้นที่ 2. การฝก   (Practice)  เปนขั้นการฝกปฏิบตัิโดยครูผูสอนเปนผูนําฝกเนนให 
นักเรียนอาน  และใหผูเรยีนจดจํารูปแบบของภาษา   เนนความถูกตองของภาษา    และใหนักเรียน
ทําความเขาใจความหมายและวิธีการใชรูปแบบภาษานั้นๆ    โดยใหทําซํ้าๆ   ตามตัวอยางไดให
สามารถจดจําและนําไปใชตามรูปแบบ    จนเกิดความคลอง    โดยใหผูเรียนฟงประโยคตวัอยาง
จากเสียงครูผูสอน  1-3  คร้ัง  จากน้ันใหนักเรียนฝกอาน โดยออกเสียงตามเปนกลุมยอยหรือทีละ
คน   จนเกิดความชํานาญ 

ขั้นที่ 3. การนําไปใช   (Production)  เปนทดสอบวานักเรียนเขาใจเนื้อหาที่เรียนหรือ 
ไม  โดยใหนักเรียนสามารถใชภาษาเพ่ือการส่ือสารอยางเปนอิสระไมจําเปนตองใชภาษาตาม
รูปแบบที่กําหนด     การไดเลือกใชภาษาเอง     ครูผูสอนจะคอยใหคําแนะนํา   ชวยเหลือ   เม่ือ
นักเรียนมีปญหาในการทํากิจกรรม   และเปนผูใหขอมูลปอนกลบัหรือประเมินผลกิจกรรมใน
ภายหลัง   มีกิจกรรมการใชภาษาในขั้นนี้     ไดแก   การแสดงบทบาทสมมุติ  (Role  Play)    เกม   
โดยในแตละครั้งผูวิจัยเลือกใชเพียงเทคนิคเดียว 
                   ในระหวางการสอนครูผูสอนจะใชการชีแ้นะ ไดแก    การชี้แนะทางวาจา    การ
ชี้แนะทางทาทาง    และการชี้แนะการเลียนแบบ   เพื่อชวยใหนักเรียนมีความเขาใจในเนื้อหาท่ีเรียน
ไดถูกตอง   หรือชวยเหลือในบางครั้งที่นกัเรียนมีปญหา  เชน   ครูผูสอนใชการชี้แนะทางทาทาง  
ในการทําทาทางใหเหมือนสัตวชนิดตางๆเพื่อใหนักเรียนเดาความหมายของคําศพัท     หรือใชการ
ชี้แนะการเลียนแบบ    ในออกเสียงคําศัพทบางคําที่ออกเสียงยาก   โดยใหนักเรียนทําปากให
เหมือนครูและออกเสียงตาม     เปนตน          
                3.    กลุมทดลอง  หมายถึง นักเรียนที่ไดรับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับ
การชี้แนะ   จํานวน  10  คน 
                4.    กลุมควบคุม  หมายถึง  นักเรียนที่ไมไดรับการสอนภาษาเพือ่การสื่อสารควบคู
กับการชี้แนะ   จํานวน  10  คน  
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กรอบแนวคิดในการศึกษาคนควา 
 

                      ตัวแปรอิสระ                                                                                 ตัวแปรตาม 
 
 
                                                                                                                        
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การไดรับการสอนภาษาเพือ่การสื่อสาร 
ควบคูกับการชี้แนะ 

(กลุมทดลอง) 

การไมไดรับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ควบคูกับการชี้แนะ 

กลุมควบคุม) 

 
 
   
 
ทักษะการอานภาษาอังกฤษ 

(

                    
               การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการชี้แนะ   นาจะพัฒนาทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 3 ได   ผูวิจัยจึงขอตั้งสมมติฐาน  ดังนี้ 
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สมมติฐานการวิจัย 
1. นักเรียนมีทักษะการอานภาษาอังกฤษมากขึ้นหลังจากไดรับการสอนภาษาเพื่อการ 

สื่อสารควบคูกับการชี้แนะ 
2. นักเรียนมีทักษะการอานภาษาอังกฤษมากขึ้นหลังจากไมไดรับการสอนภาษาเพือ่ 

การส่ือสาร ควบคูกับการชีแ้นะ 
3. นักเรียนที่ไดรบัการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการชี้แนะมีทกัษะการอาน 

ภาษาอังกฤษมากขึ้น มากกวา นักเรียนที่ไมไดรับการสอนภาษาเพือ่การสื่อสารควบคูกับการชีแ้นะ 

 
                                                  
 
 
 
 
 
  
 

 
                                  
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

  



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
               ในการวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยไดศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ  และไดนําเสนอตาม
หัวขอตอไปน้ี 
                   001.   เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวของกับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 

                   1.1    เอกสารที่เก่ียวของกับการสอนภาษาเพื่อการสือ่สาร 
                   1.2    งานวจัิยที่เก่ียวของกับการสอนภาษาเพื่อการสือ่สาร 

                   2.   เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวของกับการชี้แนะ 
                   2.1    เอกสารที่เก่ียวของกับการชี้แนะ 
                   2.2    งานวจัิยที่เก่ียวของกับการชี้แนะ 

                   3.   เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวของกับทักษะการอานภาษาอังกฤษ 
                   3.1    เอกสารที่เก่ียวของกับทักษะการอานภาษาอังกฤษ 

                        3.2    งานวิจัยที่เก่ียวของกับทักษะการอานภาษาอังกฤษ 
                   4.   เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวของกับโรงเรียนประชาราษฎรอุปถมัภวิทยา เขต
คลองสามวากรุงเทพมหานคร 
 

1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
1.1 เอกสารที่เก่ียวของกับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 

1.1.1 ความหมายของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร   (Communicative  Approach) 
                   การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบันมุงเนนใหผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษ 
ในการสื่อสารไดในชีวติจริงเขาสูสังคมไดอยางเหมาะสม   ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร  
(Communicative  Approach)  ไดมีนักการศึกษาและนักภาษาศาสตรไดใหความหมายเก่ียวกบัการ
เรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารไว  ดังนี้  
                   ฮารมเมอร  (Harmer. 1986 : 38)   ไดกลาววา  วธิีสอนเพื่อการสื่อสาร  คือวิธีสอน
ที่สอนใหผูเรียนรูวาจะใชภาษาอยางไรจึงจะเกิดประสิทธิภาพ   นอกจากนี้  วิธีนี้ยงัเนนคุณคาในการ
สื่อสาร  และเนนการใชภาษา   ในสถานการณที่ถูกตอง 
                   ซาวิยอง  (Savignon. 1999 : 8-9)   กลาววา    การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร  คือ
การที่ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อความหมายไดในสถานการณจริงที่เกิดขึ้นไดตลอดเวลา   โดย
ผานกระบวนการในการแสดงความคิดเห็น   การตีความ   และการเจรจาสื่อความอยางตอเน่ือง   
รวมถึงการใชสัญลักษณในการสื่อความหมาย 
                   ริชารด  และรอดเจอรส  (Richards ; & Rodgers. 2002 : 69)   ไดกลาวไววา  การ
สอนภาษาเพือ่การสื่อสาร   เปนทฤษฎีในการสอนภาษาอยางหนึ่ง   ที่เริ่มสอนใหมีการส่ือสารตาม



                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                     10 
                                                                                                                          

                   อรุณี  วิริยะจิตรา  (2532 : 48)  ใหความหมายไววา  เปนการสอนภาษาที่เนนหนาที่
ของภาษา  โดยเอาภาษามาแยกแยะวาทาํหนาที่อะไรไดบาง   แลวจึงสอนการใชภาษาแบบนั้นๆแก
ผูเรียน   เปนการนําเอาภาพรวมของภาษามาใหผูเรียนไดรับรู 
                   สุมิตรา   อังวัฒนากุล  (2537 : 107)   กลาววา ภาษาไมไดเปนเพยีงระบบ
ไวยากรณที่ประกอบดวยเสยีง   ศัพท  โครงสรางเทาน้ัน  แตภาษาคือระบบที่ใชในการสื่อสารหรือ
สื่อความหมาย   ดังนั้นการสอนภาษาจึงควรสอนใหผูเรียนสามารถนําภาษาไปใชในการสื่อสาร   
หรือส่ือความหมายได    ไมควรสอนใหผูเรียนไดเรียนรูเฉพาะรูปแบบหรือโครงสรางของภาษา
เทาน้ัน   ทั้งน้ีเพราะในการสื่อสารน้ันตองใชภาษาเปนสื่อเพ่ือทําหนาที่ตางๆ  เชน โตแยง  ชักจูง  
ขออนุญาต ฯลฯ   ซึ่งตองใชใหเหมาะตามสภาพสังคมดวย 
                   กระทรวงศึกษาธิการ  (2544 : 3)  ไดใหความหมายไววา   ความสามารถในการ
สื่อสารเปนภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น  ไมใชเพียงการแคการจดจําคําศัพทและรูป
ประโยคในภาษา  ผูเรียนตองใชภาษาไดคลอง  เขาใจวัฒนธรรมของเจาของภาษา  และตระหนักถึง
วิธีการที่จะนําภาษาและวัฒนธรรมไปใชในการสรางปฎิสัมพันธสังคม   
                   กุศยา   แสงเดช  (2545 : 72)   กลาววา  ภาษาไมใชคณิตศาสตร   ภาษาไมใช
วิทยาศาสตร   แตภาษาคือศิลปะ  ภาษาคือทักษะ  และภาษาคือการนําไปใช  การใชภาษาเพ่ือการ
สื่อสารจึงไมไดใชตามสตูรอยางคณิตศาสตร หรือวิทยาศาสตร  แตจะใชภาษาอยางมีศิลปะ   มี
ทักษะในการสื่อสารและนําไปใชในชวีิตประจําวันจริงๆ 
                   จากความหมายขางตน  จะเห็นไดวา  การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร เปนการสอนที่
ไมไดเนนเฉพาะโครงสรางทางภาษาเทาน้ัน  แตยังเปนการนําเอาโครงสรางทางภาษามาใชในการ
สื่อสารในสถานการณตางๆ  ไดอยางคลองแคลวและเหมาะสม 

1.1.2 ความเปนมาของการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร  (Communicative Approach) 
การสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร  (Communicative   Approach)   เกิดขึ้นราวป ค.ศ.  

1975  เม่ือนักภาษาศาสตรและผูเก่ียวของกับการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ    ไดตระหนักใน
ปญหาวา  แมผูเรียนจะเรียนรูโครงสรางของภาษาตางประเทศมาแลวเปนอยางดี   ก็ยังไมสามารถ
พูดคุยหรือส่ือสารกับชาวตางประเทศได   หรือถาจะส่ือสารไดบาง  ก็มักใชภาษาในลักษณะที่
เจาของภาษาเขาไมใชกัน   แมจะเปนภาษาที่จะถูกตองตามหลักไวยากรณ   ทั้งน้ีเพราะภาษาไมได
เปนเพียงระบบไวยากรณทีป่ระกอบดวยเสียง   ศัพท  โครงสรางเทาน้ัน  แตภาษาคือระบบของ
ขอความทีใ่ชในการสื่อสารหรือส่ือความหมายได   จึงมีการแสวงหาวธิีการและพัฒนาแนวคิด
เก่ียวกบัการสอนภาษาตางประเทศ   เพื่อใหผูเรียนสามารถใชภาษาเพ่ือส่ือสารได   (ละเอียด  
จุฑานันท. 2539 : 96) 

1.1.3 หลักการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
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ฮารมเมอร  (Harmer. 1983 : 34-38)   กลาวถึงแนวทางการสอนภาษาตางประเทศ 
และการจัดกิจกรรมการสอนในหองเรียนภาษาแบงออกเปน 2  ประเภท คือ 
                           1.   การปอนขอมูลภาษาแกผูเรยีน  (Language  input)   ฮารมเมอรมีความ
คิดเห็นสอดคลองกับแครชเชน   เกี่ยวกับการใหปจจัยปอนที่ผูเรียนสามารถเขาใจได  คือ  การให
ปจจัยปอนที่มีความหมาย   (Comprehensible   input)    โดยแบงรปูแบบของปจจัยปอนเปน  2  
ลักษณะ คือ 

1.1   Roughly – tuned  input   คือ  การใหปจจัยปอนทางภาษาที่มี 
ระดับสูงกวาความสามารถเดิมของผูเรียน    

1.2   Finely – tuned  input    คือ  การใหปจจัยปอนทางภาษาโดยการ 
เรียนแบบรูตวั  (Conscious   learning)   เชน การสอนเร่ือง   the  present  simple   โดยอาศัย
วิธีการแบบพดูซํ้าๆ  เรียกวา  ขั้นนําเสนอบทเรียน   (Presentation)   ขั้นนี้ครูเปนผูควบคุมให
นักเรียนฝกพูดในสิ่งที่เรียนซ้ําๆอยางถูกตอง   โดยใชเทคนิคการดึงความรูเดิมจากนักเรียน   
(Elicitation) 
                           2.   การกระตุนใหผูเรียนใชภาษาที่เรียน  (Language  output)   ซึ่งแบง
ออกเปนลักษณะยอยๆ  2  ลักษณะ  คือ 
                                 2.1   การฝก  (Practice   output)   หมายถึง   การกระตุนใหนักเรียนได
ใชภาษาที่เรียนในบริบทตางๆ  ซึ่งแตกตางไปจากการใชภาษาในขัน้การนําเสนอบทเรียน   โดยการ
จัดกิจกรรมภาษาที่เนนการใชภาษาใหมของผูเรียนในสถานการณทีใ่กลเคยีงกับชวีิตจริงมากทีสุ่ด 
                                 2.2    การส่ือสาร  (Communication   output)   หมายถึง  การจัด
กิจกรรมภาษาใหนักเรียนไดมีโอกาสใชภาษาเพื่อการสือ่สาร   โดยมีจุดประสงคหลักคือ  การมุงงาน
ปฏิบตัิเชิงสื่อสาร  (Communication  task)   ซึ่งตองอาศัยความรูทางภาษาที่นกัเรียนเคยเรียนรูมา
ใชพัฒนากลวธิีในการสื่อสาร 

ซาวิยอง  (Savignon. 1999 : 23-24)   ไดสรุปลักษณะสําคัญของการสอนภาษา 
เพ่ือการสื่อสารไว 6 ประการ  ดังนี้ 
                           1.   การใชภาษาเปนไปอยางเสรีและริเร่ิมสรางสรรค   เปดโอกาสใหผูเรียนใช
วิธีการหลากหลายในการถายทอดความรูหรือประสบการณที่มีอยูในการสื่อความหมายอยางเปน
ระบบ 
                           2.   ความสามารถในการใชภาษาเพ่ือส่ือสารในวงกวาง  (A   broad  
communicative   framework)    ซึ่งขึ้นอยูกับบทบาทของผูรวมสนทนา   สถานการณ   และ
เปาหมายในการสื่อสาร 
                           3.   การเรียนภาษาที่สองคลายกับการเรียนภาษาแม     เริ่มจากการเรียนรูใน
สิ่งที่ผูเรียนตองการและสนใจที่จะรู    เปนการส่ือสารเพ่ือดํารงชีวิตอยูในสังคม 
                           4.   การวิเคราะหความตองการและความสนใจของผูเรียนเพื่อพัฒนาสื่อและ
กิจกรรมการเรียนการสอน 
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                           5.   ขัน้ตอนการฝกควรเนนความถูกตองของโครงสรางทางภาษา   สวน
ขั้นตอนการนาํไปใชควรเนนที่การส่ือความหมายหรือส่ือสารอยางคลองแคลว 
                           6.   ผูสอนทําหนาที่หลายบทบาท   ในการจัดการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนมี
สวนรวมในการใชภาษาเพ่ือการส่ือสารใหมากที่สุด 
                   บังอร  พานทอง  (2541 : 36)  ไดสรุปวา   การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร   มี
พ้ืนฐานมาจากความเชื่อวา   ภาษาไมใชเปนเพียงสัญลักษณทีป่ระกอบไปดวยไวยากรณ   
โครงสรางภาษาและเสียงเทาน้ัน    แตภาษาคือระบบที่ใชเพ่ือการสื่อสารหรือส่ือความหมายระหวาง
กัน   ดังนั้นการสอนภาษาจึงควรคํานึงถงึการสอน   ที่จะทําใหผูเรียนสามารถนําไปใชสื่อ
ความหมายไดในชีวติประจําวัน   ซึ่งจะมีรูปแบบภาษาตางกันออกไป   เชนการพูดคุยทั่วไป   การ
ทักทาย    การขออนุญาต   เปนตน       ซึ่งการใชภาษาแตละสถานการณจะตองใหถูกตอง
เหมาะสมตามสภาพสังคม    มีความสามารถในการใชภาษาเพื่อการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน   
ดังนั้นแนวการสอนภาษาวธิีการน้ี   จึงตองมีองคประกอบอีกหลายประการที่จะตองเสริมให    เพ่ือ
ผูเรียนจะไดนาํไปใชในการสื่อสาร    องคประกอบเหลาน้ันไดแก 
                           1.   เสริมความรูความสามารถดานภาษาศาสตร   ทั้งดานการพูด   การฟง   
การอาน    และการเขียน   เปนพ้ืนฐานที่ดีพอจึงจะเปนพ้ืนฐานการเรียนตามแนวการสอนเพ่ือ
สื่อสารได 
                          2.    ความสามารถทางภาษาศาสตรเชิงสังคมวิทยา   ไดแก  การที่สามารถใช
ภาษาไดถูกตองเหมาะสมตามระเบียบปฏิบัตขิองสังคม    ถูกตองตามกาละ เทศะ  และฐานะของแต
ละบคุคล 
                           3.   ความสามารถในการใชรปูแบบของภาษา   (Discourse  Competence)  
อยางถูกตอง   มีความรูเก่ียวกับระเบยีบวธิีของความสัมพันธระหวางประโยค    การเชื่อม
ความหมายทางภาษาและความสามารถในการทํานายความขางหนาของขอความที่จะเกิดขึ้นใน
บริบทนัน้ๆ  
                           4.   ความสามารถในการใชกลวธิีการส่ือความหมาย   ซึ่งอาจจะเปนไปในรูป
ของการแสดงกริยาทาทาง   สีหนา   หรือนํ้าเสียงประกอบในการสือ่ความหมาย    กลวิธีนี้จะมีทั้ง
รูป   คําพูด (Verbal)   และไมใชคําพูด  (Non – Verbal) 
                   การเรียนการสอนแบบน้ี   จะตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งเอ้ือตอการสื่อ
ความหมาย   และผูเรียนมีโอกาสฝกปฏิบตัิจริง   เนื้อหาของบทเรียน    ชนิดของแบบฝกกิจกรรม
ในชั้นเรียนตามสถานการณตางๆอยางเหมาะสม    จะเปนสิ่งสําคัญทีจ่ะชวยใหการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ 

1.1.4 ข้ันตอนการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ในการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ   ตามแนวการสอนเพ่ือการส่ือสารน้ัน  โดย 

ทั่วไปจะใชขั้นการสอนใหญ 3 ขั้น   ดังนี้   (ละเอียด  จุฑานันท. 2539 : 100-101) 
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1. ขั้นการนําเสนอเนื้อหา  (Presentation)  จะเนนใหผูเรยีนไดเรียนรูและทําความ 
เขาใจเก่ียวกับความหมายและวิธีการใชภาษาที่เหมาะสมกับสถานการณควบคูกับการเรียนรู
กฎเกณฑทางภาษาดวย   การนําเสนอเน้ือหาอาจดําเนินการ  ดังนี้ 
                                   -  การนําเขาสูเน้ือหา   (Lead – in)   ผูสอนเสนอบรบิทหรือ
สถานการณแกผูเรียนโดยใชภาพ  หรือแผนที่  หรือเลาเร่ืองใหฟง   จากน้ันจึงนําเสนอเน้ือหาโดยให
ผูเรียนฟงหรืออานเรื่อง   ซึ่งอาจเปนเรื่องราวหรือบทสนทนาที่มีบริบทหรือสถานการณกํากับ   ใน
เน้ือหาจะตองมีคําศัพท  รูปแบบภาษาที่ตองการนํามาฝก   และควรมคีําศัพท   สํานวน  หรือ
รูปแบบภาษาที่ผูเรียนรูจักแลวบาง 
                                   -  การดึงความรูเดิม  (Elicitation)   ผูสอนตั้งคําถาม  2-3  คําถามเพื่อ
ตรวจสอบวาผูเรียนมีความรู   เกี่ยวกับเรือ่งที่เรียนอยูมาก – นอยเพียงใด  ถาผูเรยีนตอบไดหรอื
บอกคําศัพทที่เก่ียวของได   ก็ไมจําเปนตองเสียเวลากับการนําเสนอเน้ือหามากนัก 
                                   -  การอธิบาย  (Explanation)  อธิบายเน้ือหาทางภาษาที่จําเปน   เม่ือ
ผูสอนเห็นวาผูเรียนยังไมเขาใจ   อาจนําเสนอรูปแบบการใชภาษาที่หลายหลาก  (Function)  
นําเสนอวิธีการใชและใหความหมาย   ถาจําเปนอาจใชภาษาแมของผูเรียน   ในการอธิบาย                      

       2.    ขั้นการฝก  (Practice)   ใหผูเรียนฝกการใชภาษาที่เพ่ิงเรียนรูใหม   โดยเริ่ม 
ตนดวยการฝกแบบควบคุม  (Controlled  Practice)   ผูสอนเปนผูนาํในการฝกเนนใหผูเรียนจดจํา
รูปแบบของภาษา   เนนความถูกตองของภาษา    และใหผูเรียนทําความเขาใจความหมายและ
วิธีการใชรูปแบบภาษานั้นๆ   การฝกขัน้น้ีจะเริ่มดวยการฝกแบบกลไก   (Mechanism)   อาจเปน
แบบฝกหัดโครงสราง   (Structural   Exercises)   ในรปูแบบตางๆ  โดยใหทําซํ้าๆ   ตามตวัอยาง
ไดใหสามารถจดจําและนําไปใชตามรูปแบบ    จนเกิดความคลองเปนอัตโนมัติ  (Automatism)    
อาจเปนแบบฝกหัดโครงสราง  (Structural   Exercises)  ในรูปแบบตางๆโดยใหทําซํ้าๆ  ตาม
ตัวอยางไดใหสามารถจดจําและนําไปใชตามรูปแบบ    จนเกิดความคลองเปนอัตโนมัติ  
(Automatism)  ใหผูเรียนฟงประโยคตัวอยางจากเทปหรือจากเสียงครูผูสอน  1-3   จากน้ันให
ผูเรียนฝกพูดโดยออกเสียงตามเปนกลุมยอยหรือทีละคน   รูปแบบการฝกที่ใชอาจจะเปน   การฝก
เชื่อมโยงประโยค  การฝกสนทนาสั้นๆ  (Micro – Dialogue)   การฝกขยายประโยค   การใชคาํ
แทนที่   การฝกตามสถานการณตางๆ ฯลฯ   ผูสอนจําเปนตองเตรียมสถานการณสําหรับการฝกไว
หลายรูปแบบใหผูเรียนคอยๆ  ถายโอนโครงสรางทางภาษาจากสถานการณหนึ่งไปสูอีกสถานการณ
หนึ่งที่คลายคลึงกัน  แลวจึงใหสถานการณใหมเพ่ือฝกการใชใหคลอง      

       3.    ขั้นการใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร  หรือขั้นการนําไปใช   (Production)   การ 
ฝกขั้นตอนนี้สาํคัญที่สุด    ทั้งน้ีเพราะการฝกน้ีเปรียบเสมือนตัวกลางที่เชื่อมโยงการเรียนรูภาษาใน
ชั้นเรียนกับการนําภาษาไปใชจริงนอกหองเรียน   โดยทั่วไปมีจุดประสงคใหผูเรยีนไดใชภาษาใน
สถานการณตางๆ  ดวยตนเอง   โดยผูสอนเปนเพียงผูกําหนดสถานการณและชีแ้นะแนวทางให
เทาน้ัน  ผูเรียนสามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารอยางเปนอิสระไมจําเปนตองใชภาษาตามรูปแบบที่
กําหนด   เหมือนการฝกแบบควบคุม   การไดเลือกใชภาษาเอง    ชวยใหเกิดความม่ันใจ   ผูสอน
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1.1.5 การวัดและการประเมินผลการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 
การวัดและการประเมินผล   วัดไดจากการที่นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร   

คือ การใชทักษะ  4  ดาน  ไดแก  การฟง   พูด  อาน  และเขยีนได   สามารถเขาใจในสิ่งทีต่นได
อานหรือฟง   ตลอดจนสามารถพูดหรือเขยีนใหผูอ่ืนเขาใจในสถานการณตางๆได   การประเมินผล
ตามวธิีสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจะเนนการประเมินผลเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
มากกวาการตดัสินใจผลการเรียนของนักเรียน   เพราะการวัดผลประเมินผลถือวาเปนสวนหนึ่งของ
การเรียนการสอน    วาเลท  (กรมวิชาการ. 2542 : 35  อางอิงจาก Valett.1981)   ไดกลาวถึง
แนวโนมการทดสอบความสามารถในการสื่อสารในปจจุบัน  แบงเปน  2  ลักษณะ  ดังนี้ 
                   1.  การทดสอบความสามารถทางดานภาษาแบบรวม   (Intergrative  or  Global  
tests)   การทดสอบแบบน้ีมักจะมีการทดสอบมากกวาหน่ึงทักษะ   และผูเรียนตองใชความสามารถ
ทางภาษาภายในเวลาจํากัด   แบบทดสอบชนิดนี้ ที่ใชกันแพรหลาย   คือการเขียนตามคําบอก   
การทดสอบแบบโคลซ   และการสอบสมัภาษณ 
                   2.  การทดสอบความสามารถทางภาษาจุดยอย  (Discrete  point  tests) การ
ทดสอบชนิดน้ีจะวัดองคประกอบยอยของภาษา   เชน เสียง  ศัพท   โครงสราง   หรือทักษะตางๆ   
ซึ่งแยกออกเปนทักษะการฟง   การพูด  การอาน  และการเขียน  โดยแยกทดสอบเปนสวนๆ   ตาม
องคประกอบของภาษาหรือตามทักษะทีต่องการวัด        

1.2 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
เน่ืองจากงานวิจัยในระดับประถมศึกษามีนอยมาก  ผูวิจัยจึงศึกษาคนควางานวิจัยในระดับ 

การศึกษาอ่ืนๆ 
1.2.1 งานวิจัยตางประเทศ   

                          เคลลี่  (Kelly. 1984 : 80-94)  ไดทําการวิจัยเก่ียวกบัการใชแนวการสอนเขียน
แบบกระบวนการ  (The  Process  Approach)   โดยการใชกิจกรรมผสมผสานเพือ่การสื่อสาร 7 
ขั้นตอน  กลุมตัวอยาง  คือ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเมลเบอรน  ประเทศออสเตรเลีย   ผลการวจัิย
พบวา  นักศึกษากลุมตัวอยางที่ไดรับการสอนเขียนตามแนวการสอนแบบกระบวนการมีผลสัมฤทธิ์
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                          เดลกาโด  (Delgado. 1987 : 2926 -A)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความ
เขาใจในการสือ่สารดวยการพูดกับประสิทธิภาพในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนธุรกิจ  กลุม
ตัวอยางเปนนักเรียนของมหาวิทยาลัยเอกชนในเมืองเปอโตริโกจํานวน 180 คน  เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย  คือ แบบรายงานความเขาใจในการสื่อสารดวยการพูด  ใชแบงนักเรียนออกเปน 3 ระดับ  
คือกลุมสูง  กลาง  และต่ํา  แบบทดสอบประสิทธิภาพในการเรียนภาษาอังกฤษ   และแบบสอบถาม
ภูมิหลังทางการศึกษา   จากผลการศึกษาพบวา  คะแนนความเขาใจในการสื่อสารดวยการพูดมี
ความสัมพันธกับประสทิธิภาพในการเรียนภาษาอังกฤษอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  กลาวคือ  ไม
วานักเรียนจะมีความเขาใจในการสื่อสารดวยการพูดอยูในระดับใดก็ตาม  ประสิทธิภาพในการเรียน
ภาษาอังกฤษยอมอยูในระดับเดียวกัน 
                     แยง  (Yang. 1988 : 2611- A)   ไดศึกษาความสัมพันธระหวางคะแนนการสอบ 
TOEFL และการประเมินคาความสามารถในการสื่อสารของนักเรียนไตหวัน  กลุมตัวอยางทีใ่ชใน
การทดลองเปนนักเรียนที่เตรียมตัวจะไปศกึษาตอ  ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกาจํานวน  60 คน  การ
ประเมินคาความสามารถในการสื่อสารทําโดยการทดสอบการพูด  อันไดแก  การสัมภาษณ   การ
บรรยายภาพ  และการรายงาน   รวมทั้งการเขียนทีเ่นนความสามารถทางภาษาศาสตรเชิงสังคม
วิทยา  โดยมีเจาของภาษาเปนผูทําการทดสอบและใหคะแนน  จากผลการทดสอบพบวาคะแนนการ
สอน TOEFL  สวนที่  2 และ 3  ซึ่งเก่ียวกับความสามารถทางภาษาศาสตร  และการประเมินคา
ความสามารถในการสื่อสารมีความสัมพันธกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  และพบวาคะแนนรวม
การสอบ  TOEFL มีความสมัพันธกับคะแนนความสามารถในการสื่อสารอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่
ระดับ .01  และคะแนนสวนที่เปนความเขาใจการฟงมีความสัมพันธกับความสามารถในการสื่อสาร
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .001 
                     คารทมิล  (Cartmill. 2003 : 1)   ไดศึกษาเก่ียวกับการอานของนักเรียนที่มีปญหา
ทางดานการพูดโดยใหอานเนื้อหาที่จัดใหดวยวธิีการอานแบบปกตเิปรียบเทียบกับวธิีการอานเพื่อ
การส่ือสารกลุมทดลองเปนนักเรียนเกรด 5  จํานวน  2 คน  และนักเรียนเกรด 6   จํานวน  3 คน   
ซึ่งเปนนักเรียนที่มีปญหาทางดานการพูดตามเกณฑของรัฐหลุยเซียนา  ใชเวลาทดลอง   สัปดาห 3 
คร้ังๆละ  40 นาที  เปนเวลา  5 สัปดาห   ในชวงระยะเวลาของการฝกพูด  ผลการทดลองปรากฎวา  
นักเรียนสามารถตอบคําถามตามเนื้อหาที่อานได  โดยนักเรียน  4 คนไมมีผลแตกตางทางสถติิ
ระหวางการอานทั้ง  2 แบบ  แตมีนักเรยีน  1 คน  ทําคะแนนทางดานการอานเพ่ือการสื่อสาร
แตกตางจากการอานปกตอิยางมีนัยสําคัญทางสถติิ                          

1.2.2 งานวิจัยในประเทศ 
ปราณี  ปฐมชยัวัฒน  (2534 : 91)  ไดศึกษาความสามารถในการใชภาษาเพื่อการ 
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สื่อสาร   ความคิดเห็นที่มีตอกิจกรรมเสริมบทเรียนและกิจนิสัยในการเรียนของนักเรียนของนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  ผลจากการศึกษาพบวา  นักเรียนที่เรียนโดยใชกิจกรรมเชิงส่ือสารเสริม
บทเรียนมีความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารสูงขึ้น  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01      
และความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารกับกิจนิสัยในการเรยีนมีความสัมพันธกันทางบวก  
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 
                     คมเดือน  โพธิสุวรรณ  (2535 : 53)  ไดเปรียบเทียบความเขาใจในการอาน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนนาฏศิลปชั้นกลางที่เรียนโดยวิธีอานเพ่ือการสื่อสารกับวิธีอานแบบเดิม    
ผลปรากฎวานักเรียนที่ไดรบัการสอนอานดวยวธิีอานเพื่อการสื่อสารมีความเขาใจในการอาน
แตกตางจากนักเรียนที่ไดรบัการสอนดวยวิธีอานแบบเดิมอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
                     อัญชนา   ราศรี  (2538 : 89)   ไดทําการเปรียบเทียบความสามารถในการฟง  
การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดานการทองเท่ียว   และความสนใจในการเรียน  ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  ที่ไดรับการสอนตามหลักการจัดกิจกรรมเพ่ือการส่ือสารของ คีธ  จอหนสัน  
(KEITH  JOHNSON)  และการสอนตามคูมือครู     ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่ไดรับการสอนตาม
หลักการจัดกิจกรรมเพ่ือการสื่อสารของ คีธ  จอหนสัน  (KEITH  JOHNSON)  และการสอนตาม
คูมือครู  มีความสามารถในการฟง  การพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดานการทองเท่ียว  
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01   โดยนักเรียนกลุมที่ไดรับการสอนตามหลักการจัด
กิจกรรมเพ่ือการสื่อสารของ คีธ  จอหนสัน  (KEITH  JOHNSON)  มีความสามารถในการฟง  การ
พูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดานการทองเท่ียว   สงูกวานักเรียนกลุมที่ไดรับการสอนตามคูมือครู      
และนักเรยีนทีไ่ดรับการสอนตามหลักการจัดกิจกรรมเพ่ือการส่ือสารของ คีธ  จอหนสัน  (KEITH  
JOHNSON)  และการสอนตามคูมือครู    มีความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05    โดยนักเรียนกลุมที่ไดรับการสอนตามหลกัการจัดกิจกรรม
เพ่ือการสื่อสารของ คีธ  จอหนสัน  (KEITH  JOHNSON)  มีความสนใจในการเรยีนวิชา
ภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียนกลุมที่ไดรับการสอนตามคูมือครู 
                     จิราพร  สุจริต  (2543 : 59)  ไดเปรียบเทียบความเขาใจในการอานและความสนใจ
ในการเรียนวชิาภาษาอังกฤษของนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่  3  ที่ไดรับการสอนตามแนวทฤษฎี
เพ่ือการสื่อสารของ คีธ  จอหนสัน  (Keith  Johnson)   กับการสอนตามคูมือครู   ผลการศึกษา
คนควาพบวา  นักเรียนที่ไดรับการสอนตามแนวทฤษฎีเพ่ือการสื่อสาร ของ คีธ  จอหนสัน  (Keith  
Johnson)   กับนักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู   มีความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01    และนักเรยีนที่ไดรับการสอนตามแนวทฤษฎีเพ่ือ
การส่ือสาร ของ คีธ  จอหนสัน  มีความสนใจในการเรยีนวิชาภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
                     ชุลีพร   เพียรชาง  (2544 : 59)  ไดทําการศึกษาผลการฝกอบรมครูเรื่องการสอน
ทักษะการพูดโดยใชกิจกรรมภาษาเพื่อการสื่อสารของครูสอนภาษาอังกฤษโรงเรยีนเซนตโยเซฟ
คอนเวนต    ผลการศึกษาพบวา  ครูผูเขารับการฝกอบรมมีความรู  ความเขาใจ  ในการสอนทักษะ
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                     เพ็ญแข   วงศสุรยิา   (2546 : 43)  ไดทําการวิจัย  การพัฒนาความสามารถในการ
ฟง – พูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารโดยใชสถานการณจริง   ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง  ชั้นปที่ 1  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตสกลนคร   ผลปรากฏวา  
ความสามารถในการฟง – พูดเพ่ือการสื่อสารของนักศึกษาอยูในระดับดี  คือมีคาเฉลี่ย 4.23       
นักศึกษาที่เขารวมโครงการพัฒนาความสามารถการพัฒนาความสามารถในการฟง – พูด
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใชสถานการณจริงมีความสามารถเพิ่มขึ้นจากกอนการทดลองอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01    และนักศึกษามีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยูใน
ระดับมาก  คือมีคาเฉลี่ย 4.50 
                     ประภาภรณ   หาญคุณะเศรษฐ   (2547 : 73)  ไดศึกษาเก่ียวกบั  การจัดการเรียน
การสอนวิชาทักษะพัฒนาเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษในวิทยาลัยบริหารธุรกิจ  และการทองเท่ียว
กรุงเทพ  ตามความคิดเห็นของนักศึกษา  ผลการศึกษาพบวา   นักศึกษามีความคิดเห็นตอการ
จัดการเรียนการสอนวิชาทกัษะพัฒนาเพือ่การสื่อสารภาษาอังกฤษ  ในวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการ
ทองเท่ียวกรุงเทพโดยรวมวา  มีความเหมาะสมในระดับมาก   
                     วรีพร   ชาติชนะ   (2547 : 56)   ไดทําการศึกษาผลของการจัดการเรียนรูแบบการ
แกปญหาที่มีตอความสามารถในการอาน – เขียน  ภาษาอังกฤษ  เพ่ือการสื่อสารของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนชุมแพศึกษา  จังหวัดขอนแกน  ผลปรากฏวา ความสามารถในการอาน 
– เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   ของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบการแกปญหา หลัง
การทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 
                     วิรัช   คูหาวันต  (2547 : 29)   ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการอาน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปที่ 1  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล   วิทยาเขตพณิชย
การพระนคร   โดยใชกิจกรรมการสอนภาษาเพ่ือการสือ่สารของ คีธ  จอหนสัน   ผลจากการศึกษา
คนควาพบวา     นักศึกษามีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษแตกตางจากกอนการทดลอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที ่.01   และนักศึกษามีพัฒนาการในการทาํกิจกรรมตางๆเพ่ิมมากขึ้น
ตั้งแตแผนการสอนที่ 1- 6 
                     วราภรณ    ชนะพันธุ  (2548 : 76)   ไดทําศึกษาผลการฝกอบรมเชิงปฏิบตัิการ  
เรื่องการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  โดยใชกิจกรรมทางภาษาสําหรับครูผูสอน
ภาษาอังกฤษ  โรงเรียนวัดปาไผ    ผลการศึกษาพบวา  ผูเขารับการฝกอบรมมีความสามารถในการ
สอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใชกิจกรรมทางภาษาในภาคปฏิบตัิของการ
ฝกอบรมอยูในระดับมาก  และทําใหนักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารโดยใชกิจกรรมทางภาษาในระดับมาก   
                     จากเอกสารและงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศที่กลาวมาขางตน    สรุปได
วาการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานตางๆ  คือ ทักษะการฟง  
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2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการช้ีแนะ 
2.1 เอกสารที่เก่ียวของกับการชี้แนะ 

2.1.1    ความหมายของการชี้แนะ   (Prompting) 
          การชี้แนะ  (Prompting)   หมายถึง   การใหสิ่งเราซ่ึงอาจจะไดแก    คําพูดหรือทา 

ทางแกบุคคลเพ่ือใหบุคคลไดแสดงพฤติกรรมตามเปาหมายที่ตองการ   และเม่ือบคุคลน้ันแสดง
พฤติกรรมตามที่ชี้แนะก็จะไดรับการเสรมิแรงทางบวกทันที    ซึ่งการชี้แนะสามารถใชเสริมสราง
พฤติกรรมตางๆ  ไดมากมาย   ตั้งแตพฤติกรรมการชวยตวัเอง   ไปจนกระทั่งพฤติกรรมการ
ชวยเหลือผูอ่ืน      แตการใชการชี้แนะในการปรับพฤติกรรมดวยตวัมันเองมักจะไมมีใครทํากัน   
นอกจากจะใชคูกับวธิีการอ่ืนๆ  (สมโภชน  เอ่ียมสุภาษิต. 2541 : 203)  

2.1.2 ประเภทของการชี้แนะ 
มิลเทนเบอรเกอร   (Miltenberger. 1997 : 193-196)    กลาววาการชี้แนะแบง 

ออกเปน 2 ประเภท    คือ  
1. การชี้แนะตอบสนอง   (Response  Prompts) 

1.1 การชี้แนะทางวาจา  (Verbal  prompts) คอืพฤติกรรมทางคําพูดของคนๆ 
หนึ่งที่มีผลตอการยอมรับและตอบสนองอยางถูกตอง 

1.2 การชี้แนะทางทาทาง   (Gestural  prompts)  คือการเคลื่อนไหวทางกาย 
และทาทางของบุคคลซ่ึงมีผลใหบคุคลแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม   

1.3 การช้ีแนะการเลียนแบบ   (Modeling   prompts)  คือการแสดงออกของ 
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พฤติกรรมใดๆท่ีเหมาะสมของบุคคลท่ีสรางใหคลายคลึงกัน   การชี้แนะทางการเลียนแบบจะสาํเร็จ
ไดเม่ือคนสามารถเลียนแบบพฤติกรรมตวัแบบได  

1.4 การชี้แนะทางกาย   (Physical   prompts) คือ  การทําใหพฤติกรรมบาง 
สวนหรือทุกสวนของผูเรียนประสบความสําเร็จ 

2.  การชี้แนะสิ่งเรา   (Stimulus  Prompts) 
2.1 การชี้แนะสิ่งเราภายใน   (Within-stimulus  prompts)  คือการเพ่ิมสิ่งเรา 

ภายในเพื่อใหบุคคลเกิดการแยกแยะทีถู่กตอง 
2.2 การชี้แนะสิ่งเราภายนอก  (Extra-stimulus  prompts)   คือการเพ่ิมสิ่งเรา 

ภายนอกเพ่ือใหบุคคลเกิดการแยกแยะที่ถกูตอง   
2.1.3    หลักการใชการชีแ้นะ 
          สมโภชน    เอ่ียมสุภาษิต  (2541 : 203 – 204)   ไดกลาวถึงหลักการใชการชี้แนะ 

อยางมีประสิทธภาพ  ดังน้ี 
               1.   กําหนดใหชัดเจนเสียกอนวาตองการใหบุคคลมีพฤตกิรรมเชนใด 
            2.   พิจารณาดูวาควรใชการชี้แนะแบบคําพูด   แบบทาทาง   หรือผสมผสานทั้ง 

สองแบบ 
            3.   การชี้แนะตองทําเปนขั้นตอนอยารวบรดั 

                   4.   เม่ือบุคคลน้ันแสดงพฤติกรรมทีต่องการไดแลวใหการเสริมแรงทันท ี
เม่ือบุคคลน้ันแสดงพฤติกรรมที่ตองการไดสมํ่าเสมอแลวตองคอยๆ   ถอดตัว          5.   

เสริมแรงออก   ซึ่งอาจจะทําไดโดยการใหการเสริมแรงแบบเปนคร้ังคราวแทน   จากน้ันควรหยดุ
การเสริมแรงเมื่อแนใจวาพฤติกรรมนั้นกลายเปนนิสยัของบุคคลน้ันแลว 

 2.1.4    การถอดถอนการชี้แนะ   (Fading)   
            Fading   คือการถายโยงการควบคุมพฤติกรรมจากเง่ือนไขสิ่งเราหน่ึงไปยังเง่ือน 

ไขสิ่งเราอีกอันหน่ึง  หรือการถอดสิ่งเราที่ควบคุมพฤติกรรมนั้นอยูดวยการใหมีผลกระทบตอการ
แสดงพฤติกรรมนั้นนอยที่สุด   ซึ่งอาจจะกลาวไดอีกนัยหนึ่งวา  Fading   คือ  การคอยๆถอดการ
ชี้แนะน่ันเอง     (สมโภชน  เอ่ียมสุภาษิต. 2526 : 49) 

2.2 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการชี้แนะ 
2.2.1 งานวิจัยตางประเทศ 

รอสเซนบัม  และไบรริ่ง  (Rosenbaum and  Breiling. 1976 : 323 –333)   ไดทาํ 
การศึกษาผลของการใชการชี้แนะรวมกับการเสนอตวัแบบและการเสริมแรงทางบวก  เพ่ือพัฒนา
พฤติกรรมความเขาใจในการอานคําหรือประโยคของเด็กผูหญิงออทิสติค  อายุ 12 ป  โดยใหการ
ชี้แนะดวยคําพูดและชี้แนะดวยทาทาง  จากน้ันจึงเสนอตัวแบบในการอานและใหการเสริมแรง
ทางบวกเมื่อแสดงพฤติกรรมเปาหมายไดถูกตอง  ผลการวิจัยพบวา      การใชการชี้แนะรวมกับ
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                     เมอร และมิแลน   (Muir and  Milan. 1982 : 455 – 460)  ไดทําการวิจัยโดยฝกให
ผูปกครองของเด็กหญิงพิการใชการชี้แนะรวมกับการเสริมแรงทางบวก  ในการพัฒนาพฤติกรรมการ
ตอบสนองตอการเรียกชื่อ  การโบกมือ  การเลียนแบบ   การเลิกพูดวา “ไม”    การมองอยางมี
เปาหมาย    การชี้รูปภาพ    ชี้สิ่งของ    ชี้สวนตางๆของรางกาย    การทําตามคําสั่งงายๆได    
รวมทั้งการออกเสียงสระ   พยัญชนะ   และเรียกชื่อส่ิงของได    ผลการทดลองพบวา   เด็กที่ไดรับ
การฝกจากผูปกครองที่ใชการชี้แนะรวมกับการเสริมแรงทางบวก    มีความสามารถในการพัฒนา
พฤติกรรมดังกลาวไดมากขึน้ 
                     เกลเลอร  และคนอื่นๆ  (Geller  and  others. 1982 : 403 – 425)    ไดศึกษาการ
ใชการชี้แนะรวมกับการเสรมิแรงทางบวก    เพ่ิมพฤติกรรมการรัดเขม็ขัดนิรภัยของผูขับขีร่ถยนตที่
เปนนักศึกษามหาวิทยาลยั   แบงเปนกลุมทดลอง  2 กลุม   กลุมทดลองที่ 1  ไดรับการชี้แนะ
รวมกับการเสริมแรงอยางมีเง่ือนไข   กลุมทดลองที่  2    ไดรับการชี้แนะรวมกบัการเสริมแรงอยาง
ไมมีเง่ือนไข   ผลการทดลองพบวา    นักศึกษา   นักศกึษาที่ไดรับการชี้แนะรวมกับการเสริมแรง
อยางมีเง่ือนไขมีพฤติกรรมการรัดเข็มขัดนิรภัยขณะขบัขี่รถยนตเพ่ิมขึ้นมากกวานักศึกษาที่ไดรับ
การชี้แนะรวมกับการเสริมแรงอยางไมมีเง่ือนไข 

2.2.2 งานวิจัยในประเทศ 
รัศมี    ดินประเสริฐสัตย  (2531 : 74)  ไดศึกษาผลของการชี้แนะโดยใชวาจาและ 

การกําหนดบทบาทผูจัดการชั้นเรียนตอการเพ่ิมพฤติกรรมการปฏิสมัพันธทางสังคมกับเพ่ือนของ
เด็กแยกตวั    โดยกลุมตัวอยางเปนเด็กชัน้อนุบาล 1  จํานวน 6 คน  ที่มีพฤติกรรมการปฏิสัมพันธ
ทางสังคมกับเพื่อนต่ําในขณะเลนอิสระ   แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม  กลุมละ 3 คน   แบง
การทดลองเปน 5  ระยะ   ผลการศึกษาพบวา  ในระยะที่กลุมทดลองไดรับการชี้แนะโดยใชวาจา   
และในระยะทีก่ลุมทดลองไดรับการชี้แนะโดยใชวาจารวมกับการกําหนดบทบาทผูจัดการในชัน้เรียน  
มีพฤติกรรมการปฏิสัมพันธทางสังคมกับเพื่อนสูงกวาระยะที่ไมไดรับ   และในระยะที่กลุมทดลอง
ไดรับการชี้แนะโดยใชวาจารวมกับการกําหนดบทบาทผูจัดการชั้นเรียน  มีพฤติกรรมการปฏิสัมพันธ
ทางสังคมกับเพ่ือนสูงกวาระยะที่ไมไดรับการชี้แนะโดยใชวาจา   และระยะที่ไดรับการชี้แนะโดยใช
วาจาเพียงอยางเดียว 

ศราวธุ  วงศทอง  (2536 : 49)   ไดศึกษาเปรียบเทียบผลของการวางเงื่อนไขเปน 
กลุมและการชีแ้นะที่มีตอวินยัในหองเรียนของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนตระกาล
พืชผล  อําเภอตระกาลพชืผล   จังหวัดอุบลราชธานี   ผลการศึกษาพบวา  วินยัในหองเรียนของ
นักเรียนที่ไดรบัการวางเงื่อนไขเปนกลุมกับนักเรียนทีไ่ดรับการชี้แนะ  เพ่ิมขึ้นแตกตางกัน  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
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                     อินทิรา   ม่ันธรรม  (2537 : 54)   ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลของการควบคุม
ตนเองควบคูกับการใชพรแีมคและการควบคุมตนเองควบคูกับการชี้แนะที่มีตอวินัยในหองเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2   โรงเรียนบางปะหัน  อําเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
ผลการศึกษาพบวา  วินยัในหองเรียนของนักเรียนที่ไดรับการควบคมุตนเองควบคูกับการใชหลักพรี
แม็ค  และการควบคุมตนเองควบคูกับการชี้แนะเพิ่มขึน้ไมแตกตางกัน 
                     33เพ็ญนภาภรณ  ทองบุญตา  (2540 : 70)  ไดศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบผลของ
การใหตวัแบบควบคูกับการชี้แนะและการใหตวัแบบควบคูกับการใหขอมูลยอนกลับที่มีตอการ
อภิปรายกลุมของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนบานโคกกะเทียม  จังหวดัลพบุรี   ผล
ปรากฏวา  นกัเรียนกลุมทดลองที่ 1  ที่ไดรับการใหตวัแบบควบคูกับการชี้แนะ  และนักเรยีนกลุม
ทดลองที่ 2  ที่ไดรับการใหตัวแบบควบคูกับการใหขอมูลยอนกลับ  มีการอภิปรายกลุมดีขึ้นไม
แตกตางกัน 
                     ศศธิร  สังขอู  (2548 : 89)  ไดทําการศึกษาผลของการใชเทคนิคตวัแบบ  การ
ชี้แนะ  และการเสริมแรงทางบวกที่มีตอพฤติกรรมความรวมมือของเด็กออทิสติกกอนวัยเรียน  ผล
ของการศึกษาพบวาเด็กออทิสติกกอนวัยเรียน  กลุมทดลอง 1 ที่ไดรับการใชเทคนิคตวัแบบโดยใชผู
ฝกสอนเปนตวัแบบ   ควบคูกับการชี้แนะ   และการเสริมแรงทางบวก  และเด็กออทิสติกกอนวัย
เรียน  กลุมทดลอง 2  ที่ไดรับการใชเทคนิคตวัแบบโดยเพื่อนรวมวยัเปนตวัแบบ   ควบคูกับการ
ชี้แนะ   และการเสริมแรงทางบวก  มีความถี่ของพฤตกิรรมความรวมมือในระยะหลังการทดลอง  
(A2)   เพ่ิมขึ้นจากระยะกอนการทดลอง  (A1)  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
                     จากเอกสารและงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศที่กลาวมาขางตน    สรุปได
วาการชี้แนะเปนวิธีการปรบัพฤติกรรมทีจ่ะนํามาใชไดในสถานการณตางๆ  และสามารถใชควบคูกับ
เทคนิคดานอ่ืนได   เพื่อเพ่ิมพฤติกรรมทีพึ่งประสงคของนักเรียน  เชน  ความเขาใจในการอานคํา
หรือประโยคของเด็กผูหญิงออทิสติค       การพัฒนาพฤติกรรมการตอบสนองตอการเรียกชื่อ  การ
โบกมือ  การเลียนแบบ   การเลิกพูดวา “ไม”   การมองอยางมีเปาหมาย  การชี้รูปภาพ   ชี้สิ่งของ   
ชี้สวนตางๆของรางกาย   การทําตามคําสั่งงายๆได  รวมทั้งการออกเสียงสระ  พยัญชนะ  และ
เรียกชื่อส่ิงของ        การปฏิสัมพันธทางสังคมกับเพ่ือน      วินัยในหองเรียน       การอภิปราย
กลุมของนักเรยีน       พฤติกรรมความรวมมือของเด็กออทิสติกกอนวัยเรียน   เปนตน    ดังนั้นผูใช
จึงตองเลือกใชการชี้แนะใหเหมาะสมกับสภาพการณตางๆ   จึงจะเกิดประโยชน 
 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับทักษะการอานภาษาอังกฤษ 
3.1 เอกสารที่เก่ียวของกับทกัษะการอานภาษาอังกฤษ 

3.1.1 ความหมายของทักษะการอาน 
 ลาโด  (มะลิวรรณ  จันทรพุม. 2542 : 9  อางอิงจาก Lado. 1964)    กลาววา  การ 
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อานเปนทักษะในการถอดความ   การวิเคราะหคํา   ความหมายของคํา   ความเขาใจเน้ือเร่ืองตามที่
ปรากฏ    การตีความและการใชขอคิด 
                     กูดแมน  (Dubin. 1982 :15 อางอิงจาก  Goodman. 1982)  กลาววา  การอาน
เปนทักษะการรับอยางเดียว  กลาวคือผูอานจะตองมีปฏิสัมพันธกับผูเขยีน   การอานเปนการ
อภิปรายรวมกันโดยตลอดตั้งแตตนจนจบระหวางผูอานและผูเขียน   โดยมีปฏิสัมพันธใน
สาระสําคัญๆระหวางภาษาและความคิดในการอาน   คือผูเขียนถายทอดความคิดออกมาเปนภาษา
และผูอานแปลออกเปนความคิด   ฉะนั้นจึงถือไดวาการอานจึงเปนกระบวนการที่ผูเรียนสื่อสารทาง
ความคิดกับผูเขียน   เม่ือเปนเชนน้ีในการสอนทักษะการอาน    ผูสอนจะตองคํานึงถึงการเลือก
เน้ือหาหรือขอเขียนที่จะนํามาใชในการพัฒนาทักษะการอานนอกเหนือไปจากวิธกีาร   ตลอดจน
ขั้นตอนที่จะสอนอานดวย     
                     วิสาร  จัตวิัตร  (กนกรัตน  ศรีวิจิตร. 2531 : 30 อางอิงจาก วิสาร  จัติวัตร. 2528)  
ใหขอสรุปวา   การอานเปนทักษะที่ไมหยดุน่ิง  เน่ืองจากผูอานตองตคีวาม  เดาความ   ตรวจสอบ
ความหมายคาดการณลวงหนาไดและรวมถึงการตั้งคําถามกับตวัเองตลอดเวลาที่อานเน่ืองจากการ
อานมิใชปฏิกิริยาโตตอบของผูอานตอเรื่องที่อานแตเพียงฝายเดียว  ขอความที่อานก็คือปฏิกิริยา
โตตอบระหวางผูอานและผูเขียน   
                     สุภัทรา   อักษรานุเคราะห  (2532 : 83)   กลาววา  การอานเปนทักษะสําคัญมาก
ทักษะหนึ่งนอกจาก  ทักษะการฟง    การพูด   และการเขียน                                              
                     โดยสรุปแลวทักษะการอานเปนทักษะที่สามารถเชือ่มโยงและบูรณาการกับทักษะ
ภาษาอ่ืนๆ  ไดงาย  เชน  ทักษะการฟง  ทักษะการพูด   และทักษะการเขียน   เพราะทักษะการ
อาน   ผูอานยอมจะตองดึงเอาขอมูลของสิ่งที่อาน   เพื่อเปนประโยชนในการสื่อสารกับผูอ่ืนได 

3.1.2 วิวัฒนาการการสอนการอานภาษาอังกฤษ 
ในป ค.ศ. 1925 – 1970 แนวการสอนในประเทศอเมรกิาเนนการสอนตามแนวจุล 

ทักษะ  (Subskill  Approach)      และแนวการสอนแบบเนนทักษะ   ซึ่งเนนแบบจําลองการอานใน
ลักษณะเนนกระบวนการอานในระดับพ้ืนฐานไปสูกระบวนการอานในระดับสูง   นักเรียนจะไดรับ
การฝกทักษะการอานในระดับพื้นฐาน   เชน การสะกดคํา    หรือความสัมพันธระหวางเสียง  และ
ตัวอักษรกอนที่จะจําความหมายของคํา   ทักษะการอานจะนํามาแบงแยกจากงายไปยาก   และให
นักเรียนเรียนไปตามลําดับ  ความหมายของการอานตามแนวการสอนนี้   คือ  การใชรหัสโดยอาศัย
กฎเกณฑทางดานเสียง   ศัพท  และไวยากรณ       ในการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองหรือ
ภาษาตางประเทศ   ในชวงสงครามโลกครั้งที่สองถึงป ค.ศ. 1970  การสอนภาษาอังกฤษไดรับ
อิทธิพลจากทฤษฎีภาษาศาสตรที่เนนโครงสรางภาษา   เรียกวาแนวการสอนแบบ  ฟง – พูด  
(Audiolingual  Approach)  ซึ่งมีความเชือ่วาภาษาพูดสําคัญที่สุด  การสอนอานจึงสอนหลังจากที่
นักเรียนฟงและพูดแลว   ลาํดับการเรียนภาษาจึงเปนการฟง   พูด  อาน  และเขยีนในการสอนสวน
ใหญจะเนนการสอนบทสนทนา    และการฝกกระสวนประโยคซ้ําๆ เพ่ือใหชินเปนนิสัยบทอานเปน
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                     ตอมาในป ค.ศ. 1970  เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้  เม่ือกูดแมน เขียนบทความ
เรื่อง  “Reading  :  A  Psycholinguistic  Guessing  Game”    (บณัฑิต  ฉัตรวิโรจน. 2549 : 38 
อางอิงจาก วิสาข   
จัติวตัร. 2543)  ความหมายของการอานเปลี่ยนไปจากการไขรหัส   เปนการเดาตามทฤษฎี
ภาษาศาสตรเชิงวิทยา  การอานคือ  การท่ีผูอานเดา  หรือ  คาดคะเนเรื่องที่อาน   ตั้งสมมติฐานวา
สิ่งที่คาดคะเนไวถูกตองหรือไม   โดยการหาคําชี้แนะดานเสียง   ไวยากรณ   หรือความหมายมา
ยืนยัน    ถาสมมติฐานถูกตองผูอานก็เขาใจ  และอานตอไปถาไมถูกตองก็มีการตั้งสมมติฐานใหมอีก
คร้ัง    แบบจําลองการสอนตามแนวคิดของกูดแมน  คือ  แบบจําลองการสอนที่เนนกระบวนการ
อานในระดับสงูไปสูกระบวนการอานในระดับพ้ืนฐาน     แนวการสอนที่เปนที่นยิมในอเมริกา คือ  
แนวการสอนแบบมหภาค   (whole – language  approach)   ซึ่งเปนการกระตุนใหผูเรียนใชตัว
ชี้แนะตางๆ  เชน  เสียง   ไวยากรณ   บริบทของสถานการณ    หรือ  ความรูเดิมมาใชในการหา
ความหมายของเรื่องที่อาน 
                     ในป ค.ศ. 1979  โคดด้ี  (บัณฑิต  ฉตัรวิโรจน. 2549 : 38 อางอิงจาก วิสาข  จัติ
วัตร. 2543)   ไดประยุกตแบบจําลองการสอนอานของกูดแมนมาใชสอนผูเริ่มเรียนภาษาอังกฤษเปน
ภาษาที่สอง   โดยเนนองคประกอบสามประการ คือ  กลวธิี   กระบวนการ   ความรูและ
ประสบการณเดิม   และความสามารถทางสติปญญาผูที่เริ่มตนอานจะใชกลวธิีที่เนนรูปธรรมคอืการ
จําคํา    สวนผูที่เชี่ยวชาญในการอานมากขึ้นจะใชกลวธิีที่เนนนามธรรม  เชน  การเดาศัพทจาก
บริบท   และการใชความรูเดิมมาหาความหมายของเรื่องที่อาน 
                     ในประเทศอังกฤษเริ่มมีแนวการสอนใหมเกิดขึ้น   เม่ือวิลกินส   (บัณฑิต  ฉตัร
วิโรจน. 2549 : 38 อางอิงจาก Wilkins.1976)   ไดเสนอประมวลการสอนที่เนนการสื่อสารตาม
หนาที่ภาษา   ตอมาจึงเกิดแนวการสอนเพื่อการสื่อสาร (Communicative  Approach)   ที่สงเสริม
ใหผูเรียนมีความสามารถทางการสื่อสาร   โดยสามารถใชภาษาสื่อสารไดอยางเหมาะสมกับ
สถานการณ    การสอนอานตามแนวการสอนเพ่ือการสื่อสารยึดแบบจําลองการอานที่เนน
กระบวนการอานในระดับสูงไปสูกระบวนการอานในระดับสูงไปสูกระบวนการอานในระดับพ้ืนฐาน   
การอานเปรียบเหมือนบทสนทนาระหวางผูเขียนและผูอาน   ผูอานไดฝกอานโดยใชกลวธิีอานตางๆ   
ที่เหมาะสมกบัวตัถุประสงคและความตองการของตน 
                     ในป ค.ศ. 1980  แนวการสอนอานแบบปฏสิัมพันธ  (Interactive   Approach)   
เริ่มมีบทบาทสําคัญทั้งในการอานภาษาอังกฤษเปนภาษาแม   ภาษาที่สองและภาษาตางประเทศ   
กระบวนการอานแบบปฏสิัมพันธไมไดใหความสําคัญเฉพาะการอานในระดับพ้ืนฐาน   หรือ
กระบวนการอานในระดับสูง  แตเนนการปฏิสัมพันธของกระบวนการอานในระดับพ้ืนฐาน   และ
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3.1.3 ประเภทของการสอนอาน 
                     การสอนอานแบงเปนประเภทใหญๆ  2 ประเภท  (ดวงเดือน  แสงชัย. 2533 : 25-
27)    คือ  การอานออกเสียง  และการอานในใจ  จะเห็นไดวาในชวีติประจําวันน้ัน   คนเราจะไมได
อานออกเสียงบอยนัก  แตจะอานในใจมากเกือบตลอดเวลา   ดังนั้น  ทักษะการอานในใจจึงเปนสิ่งที่
จําเปนและสําคัญกวาการอานออกเสียงมาก 
                     การอานออกเสียง  สําหรับนักเรียนระดับประถม  ควรเปนการฝกจังหวะวรรคตอน
ฝกสําเนียง  ใหนักเรียนออกเสียงอยางถกูตองมากกวาจะเขาใจขอความไปดวยในขณะอานหลงัจาก
การอานออกเสียงพยัญชนะ  คํา   การเนนเสียง   ฝกอานตามครู   และตามเทปพรอมๆกันทั้งหอง
หรือเปนกลุมแลวครูควรหาโอกาสใหนักเรียนลองอานทีละคนบางอยางนอยสักคนละ  2 – 3  
ประโยค   หากไมมีเวลาเพยีงพอจะอานไดมากกวาน้ี    เพ่ือครูจะไดดูวานักเรียนคนใดยังออกเสียง
ไมถูกตองบางและเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความสามารถสวนตัวบาง   ครูไมควรขัดจังหวะ
ทันทีที่เด็กอานผิด   แตควรใชวธิบีอกเด็กใหคิดและลองอานดูใหม  ในการที่มีโอกาสคิดสักครู   
นักเรียนอาจจะอานไดถูกตองในคร้ังใหม    หากยังไมถูกอีกครูอาจใหเพ่ือนที่อยูใกลๆ  และอานเกง   
อานใหฟง   และใหนักเรียนที่อานผิดอานซ้ําอีกคร้ังใหถกูตอง 
                     การอานในใจ   แมจะเปนขั้นเริ่มตน    แตเม่ือนักเรียนไดเรียนรูคําศัพทและรปู
ประโยคตางๆ  มาพอสมควรแลว   นักเรยีนก็นาจะเร่ิมอานขอความสั้นๆได   ขอความที่ใหอาน
จะตองประกอบดวยคําศัพทและรูปประโยคที่นักเรียนเคยเรียนมาแลวเปนสวนใหญเปนขอความที่
อานแลวสนุกสนาน    ตลก   หรือตื่นเตน   เราใจ  เหมาะแกวัยของเด็ก   สิ่งที่ขาดไมได   คือ 
ภาพประกอบที่นาดู    ดึงดูดความสนใจและชวยใหเขาใจขอความทีอ่านไดงายขึ้น   หากมีคําศัพท
แปลกๆ  เพ่ิมขึ้นมาในเรื่องที่อาน   ครูควรทดลองใหนกัเรียนลองเดาความหมายของคําน้ันๆศพัท
บางคําควรใหนักเรียนเรียนรูความหมายเพื่อใหอานเรื่องราวไดเขาใจเทาน้ัน   ไมควรเนนใหเด็กตอง
นําเอาทุกๆคําที่ผานสายตามาทองจําอยางเอาเปนเอาตาย   เพราะอาจจะทําใหเด็กเบื่อจนไม
อยากจะอานเรื่องอะไรตอไปอีก 
                     ในบางครั้งครูอาจเราความสนใจเด็กบางคนที่ไมมีสมาธิพออานคนเดียวดวย  การ
ใหจับคู   หรือจับกลุมกับเพ่ือนชวยกันอานใหเขาใจ   และปรึกษากัน   การถามคําถามคร้ังแรกๆครู
อาจถามคําถามเปนภาษาไทยกอน   เพื่อดูวาเด็กเขาใจเรื่องราวท่ีอานหรือไม    ตอไปครูอาจถาม
เปนประโยคภาษาอังกฤษงายๆ   ใหเด็กตอบเพียง  Yes  หรือ No   ตอไปก็อาจขยายคําถามเปน  
What,  Where,  Who  ตามลําดับ   สําหรับเด็กในระดับประถมนี้    การอานในใจควรเปนการอาน
เรื่องงายๆ   ในระดับเพ่ือความเขาใจเทาน้ันยังไมควรลึกซ้ึงมากจนเกินไป     หลังการอานแลวครู
อาจใหมีการแสดงเงียบ    หรือการแสดงบทบาทตามเนื้อเรื่องจะชวยย้ําใหนักเรียนทุกคนมีความ
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                     การอานนอกเวลา   ครคูวรจัดมุมหนังสือขึ้นในหองเรียน   รวบรวมหนังสือนิทาน
งายๆเปนภาษาอังกฤษ   ตั้งแตระดับทีมี่เพียงเลมละ 3-4   หนา   มีภาพประกอบมากๆ  ไปจนถึง
ระดับที่มากกวาน้ัน  แตใหเหมาะสมกับวยัของเด็ก     ครูอาจนําบางเลมมาเลาเร่ืองเปนนิทานใหเด็ก
ฟง   ใหนักเรียนไปเลือกอานเร่ืองที่ชอบใจแลวนํามาเลาใหเพ่ือนๆฟง   อาจใหอานแลวทํารายงาน
เด่ียวหรือเปนกลุม   โดยดูวาเด็กไมตองใชเวลามากจนเกินไป   ในเด็กเล็กอาจใหไปหาวาในหนังสือ
เลมน้ีมีคําศัพทอะไรที่นักเรยีนรูจักบาง    มีภาพอะไรที่นักเรียนรูคําเปนภาษาอังกฤษบาง   กิจกรรม
เสริมตางๆ เหลาน้ีจะชวยใหเด็กเกิดความรักการอาน   อน่ึง  การมอบหมายงานใดๆ  หากเปนการ
ใหทํานอกเวลา   ครูตองพิจารณาอยางรอบคอบวาเด็กจะมีเวลาทําเพียงพอหรือไม   จะเหลือเวลาไว
ใหพักผอนหรือชวยงานทางบานบางหรือไม    จะตองทําใหสิ้นเปลืองเงินผูปกครองเพ่ิมขึ้นโดยใช
เหตุหรือไม   นอกจากนี้เม่ือนักเรียนสงผลงานมาแลวครูควรตรวจและใหความสําคญัอยางจริงจัง   
ครูบางคนขยนัสั่ง    ขยันมอบหมายงาน  แตไมขยันตรวจ   จึงทําใหเกิดความสูญเปลา   และเด็กๆ  
จะสังเกตเห็น   ทําใหเกิดเส่ือมศรัทธาในตัวครูได   

3.1.4 วัตถุประสงคของการอาน 
วัตถุประสงคของการอานซ่ึง   ฮารมเมอร (Harmer. 1999 : 69)    ไดกลาวไวมี 

ดังนี้คือ 
1. อานเพ่ือขอมูลเฉพาะ  (Scanning)  เปนการอานเพ่ือหาขอมูลเฉพาะในสวนที ่

ตองการทราบ    การอานแบบนี้ผูอานไมจําเปนตองอานรายละเอียดทั้งหมด    จะอานเฉพาะสวนที่
มีขอมูลตามความตองการเทาน้ัน   เชนการหาวิธีการใชเคร่ืองมือชนิดใดชนิดหนึ่งจากขอมูลใน
คอมพิวเตอร   ผูอานจะกวาดสายตาผานวิธีการใชเคร่ืองมือตางๆ   ไปจนพบวธิใีชเครื่องมือที่
ตองการ   จากนั้นก็จะอานรายละเอียดเฉพาะสวนนั้นเปนตน 
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2. อานขาม   (Skimming)   เปนการอานเฉพาะประโยคใจความสําคัญ   เพื่อหา 
แนวความคิดกวางๆ   ในเรือ่งใดเร่ืองหนึ่ง  เชน การอานประโยคใจความสําคัญในแตละยอหนาของ
ขาวในหนังสือพิมพ   เพ่ือศึกษาวาเน้ือหาขาวดําเนินไปอยางไร   โดยไมตองเสียเวลากบัการอาน
รายละเอียดทัง้หมด 

3. อานเพ่ือความเขาใจรายละเอียด  (Reading  for  detailed  comprehension)     
เปนการอานทีแ่ตกตางจาก 2  แบบแรก   ตรงที่ผูอานจะตองสนใจกับรายละเอียดของสิ่งที่อาน
ทั้งหมด   เพ่ือนําขอมูลที่ไดไปใชในกรณีใดกรณีหนึ่ง   เชน  การอานตําราเรียน   หรือการอานคูมือ
การใชงานอุปกรณบางอยาง  เปนตน 
                   จุดประสงคของการสอนทักษะการอาน   (สุภัทรา  อักษรานุเคราะห. 2532 : 86-87) 

1. ใหรูตวัอักษรที่ใชในภาษานั้นและออกเสียงคําถูกตอง 
2. ใหบอกความหมายและวธิีใชศัพทใหมทีป่รากฏในเรื่องได 
3. ใหบอกความหมายทั้งที่กลาวไวในเรื่องและความหมายแฝงในเรื่องน้ีได 
4. ใหบอกหนาทีข่องประโยค  หรือขอความที่ใชในการสื่อสารได 
5. ใหรูความสัมพันธระหวางรูปประโยคแบบตางๆ   และความหมายได 
6. ใหเติมขอความในขอความหรือบทสนทนาไดเหมาะสม 
7. ใหตีความหมายประโยคหรอืขอความได 
8. ใหบอกแนวความคิดของเร่ืองได 
9. ใหฝกอานแบบกวาดสายตาผานตัวอักษรอยางคราวๆ  เพ่ือจับใจความสําคัญ 
10. ใหฝกการอานที่เลือกเฉพาะสวนที่มีขอมูลที่ตองการ 
11. ใหนําขอมูลและสิ่งที่อานมาแสดงในรูปอ่ืน เชน แผนภูมิได 
12. ใหตอบคําถามเก่ียวกับเรื่องที่อานได 
13. ใหบอกลําดับเหตุการณเรื่องที่อานได 
14. ใหสรุปเร่ืองในบทสนทนาหรือขอความที่อานได 
15. ใหรายงานเก่ียวกับเรื่องที่อานได 
16. ใหแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัเรื่องที่อานได  เชน  แนวการดํารงชีวิต  แนวคิด 

หรือความเชื่อ  เปนตน 
17. อานขอเขียนหรือคําชี้แจงการใชเครื่องมือแลวปฏบิัตติามได 
18. ใหบอกบทบาทที่สําคัญของตัวละครในเรือ่งได 
19. ใหทํานายปฏกิิริยาที่อาจเกิดขึ้นในสถานการณตางๆ 
20. ใหเลือกทศันคติทีเ่ปนที่ยอมรับของสังคม               

3.1.5 องคประกอบของการอาน 
วิลเลี่ยม   (Williams. 1994 : 3-11)   ไดกลาวถึงองคประกอบของการอานไวดังนี้ 
1.  ความรูระบบการเขียน   (Knowledge of  the  writing  system)  ผูอานจะตองรู 
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การประสมตวัอักษร   การสะกดคํา   และการจดจําคําเหลาน้ันได 
                    2.  ความรูทางภาษา  (Knowledge  of  the  language)   ผูอานจะตองรู
ความหมายของคํา  โครงสราง  ไวยากรณของภาษาทีผู่เขียนใช 
                    3.  ความสามารถในการตีความ  (Ability  to  interpret)    ผูอานจําเปนตองติดตาม
ผูเขียนในการมองภาพรวมพิจารณาความสัมพันธของแตละประโยคในการตีความในขณะที่อาน 
                    4.  ความรูรอบตวั  (Knowledge  of  the  world)  การมีความรูรอบตวัมาก  ทําให
สามารถเลือกความรูนั้นไปเชื่อมโยงกับความรูของผูเขยีนไดงายยิ่งขึน้และทําใหเขาใจเร่ืองที่อานงาย
ขึ้น 
                    5.  เหตุผลในการอานและวิธีการอาน  (Reasons  for  reading  and  reading  
style)  เหตุผลในการอานของแตละคนแตกตางกนออกไป  ซึ่งจะผลตอการเลือกวิธีการอาน 

3.1.6 แนวความคิดในการพัฒนาการอาน 
บังอร  พานทอง (2541 : 22 – 24)    ไดกลาวไววา  มีวิธีการตางๆมากมาย   ที่จะ 

ชวยสงเสริมการอาน    โดยเฉพาะผูทีเ่ริ่มอานแตบางวธิก็ีสามารถใชกับเด็กในระดับสูงขึ้นได   
วิธีการตางๆน้ันไดแก 

1. วางพื้นฐานความรูทัว่ไปและนําความรูเดิมที่เด็กมีอยูแลวมาใชใหไดประโยชนใน 
การเรียนการอาน 

1.1 ครูเปนผูจัดหาหนังสืออุปกรณการอานใหเด็กตามสภาพแวดลอม  และ 
ความสนใจของเด็กใหหลากหลายที่สุด 

1.2 ครูอาจพานักเรียนไปพบของจริง   (Field  trips) 
1.3  การใหพ้ืนฐานความรูหรือประสบการณ   อาจทําไดโดยการอานใหเด็กฟง     

ดูภาพยนตรหรือเชิญวทิยากรเฉพาะมาบรรยาย 
                         1.4   ใหเด็กทํางานเด่ียวหรือเปนกลุม 

2. กิจกรรมการอานใหเด็กฟง 
3. ตนแบบในการอาน   (Reading  Model) 
4. จัดเวลาใหเด็กไดมีโอกาสอานเปนประจํา 
5. พยายามโนมนาวใหเด็กเห็นความสําคัญของการอาน 
6. พยายามสอนใหเด็กเขาใจถงึกระบวนการอาน  และสามารถอานไดอยางมีประ 

สิทธิภาพ 
3.2 งานวิจัยที่เก่ียวของกับทกัษะการอานภาษาอังกฤษ  

3.2.1 งานวิจัยตางประเทศ  
                     รอเจอร  (Rogers. 1983 : 287)    ไดทําการวิจัยเก่ียวกับโคลซ    เพ่ือพัฒนา
ความเขาใจในการอาน  รวมทั้งเจตคติเก่ียวกับการอานของนักเรียนโดยใชกลุมตัวอยางจากนักเรียน
ที่มีความสามารถในการอานอยูในระดับต่ํา  ใชเวลาในการทดสอบ  18 คาบ    ผลการวิจัยพบวา  
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                     เดลานีย  (Delaney. 1985 : 111 – A)    ไดทําการศึกษาผลของยุทธวิธใีนการฝก
อานเพ่ือความเขาใจกับนักเรียนระดับ 4   และระดับ 5    โดยแบงการทดลองออกเปน 3 กลุม  กลุม
ที่ 1  ฝกใหนกัเรียนจับใจความสําคัญของเรื่องแลวทําการจดบันทึกอาไว   กลุมที ่2  ฝกโดยให
นักเรียนอานเนื้อเรื่องแลวขดีเสนใตในประเด็นสําคัญๆเอาไว   แลวทาํการจดบันทึกส่ิงสําคัญ
เหลาน้ันเทาทีจํ่าได    และกลุมที่ 3  ซึ่งเปนกลุมควบคมุโดยใชวธิีเดิม   ผลการทดลองพบวาคะแนน
ความเขาใจโดยเฉลี่ยของกลุมทดลองทั้ง  2 กลุม  สูงกวาคะแนนเฉลีย่ของกลุมควบคุมอยางเห็นได
ชัด 
                     จอหนสัน   (Johnson. 1986 : 13)   ไดทําการศึกษาคนความสมัพันธระหวางการ
อานและการเขียนกับผูเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาทีส่อง   โดยศึกษาวาความรูเดิมและ
ประสบการณเดิม  (Schema)   ของผูเรียนจะสงผลตอความเขาใจในการอานและเขียนอยางไร   
กลุมตวัอยางแบงออกเปน  2 กลุม กลุมที่ 1  เปนกลุมที่ไมมีความรูเดิมเก่ียวกบัการเขียนมากอน   
จํานวน 15 คน  และอีกกลุมหน่ึงเปนนักเรียนที่มีความรูเดิม   มีความสามารถในการเขียนมากอน   
จํานวน 20 คน  ผลการวิจัยปรากฏวา  ความรูเดิมในการเขียนน้ันจะทําใหเด็กมีมีความเขาใจในการ
อานมากขึ้น   และมีความคงทนในการจําอีกดวย  ซึ่งผลการวิจัยนี้แสดงใหเห็นวาความสามารถใน
การเขียนที่อาศัยประสบการณเดิมจะสงผลตอการความเขาใจในการอานใหดีขึ้นดวย 
                     เดคเคอร  (Decker. 1988 : 1764 – A)    ไดศึกษาผลของการเขยีนที่มีตอ
สัมฤทธิผลในการอานของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาซ่ึงเรียนอยูในระดับ 10 – 12  จากโรงเรียน
มัธยมศึกษา 4  แหงในชุมชนบริเวณเทอืกเขาร็อกก้ี  โดยแบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม    
กลุมทดลองเรียนการอานโดยเลือกหัวขอที่อานแลว  และนํามาเขยีนทุกวัน  วันละ 10 นาที    เปน
เวลา 16 สัปดาห  สวนกลุมควบคุมเรียนการอานโดยไมเขียน   ผลการวิจัยพบวา   นักเรียนกลุม
ทดลองมีความเขาใจในการอานดีกวานักเรียนกลุมควบคุม 
                     ฮอย  (Hoye. 1988 : 3291 – A)     ไดศึกษาการประเมินผลประสิทธิภาพของการ
เขียนสรุปยอที่มีตอความเขาใจในการอานของนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปที่ 1   ซึ่งเรียน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาทีส่อง    ในมหาวิทยาลัยเท็กซัสที่เมืองออสติน  (Austin)   จํานวนทั้งสิ้น  
38 คน     แบงนักศึกษาเปน  2 หองเรียน   หองเรียนหนึ่งเรียนการอานโดยใชการเขียนสรปุยออีก
หองเรียนหนึ่ง    เรียนโดยเขียนขอความแสดงความคดิเห็นสั้นๆ   ผลการวิจัยพบวานักศึกษาที่
เรียน   โดยการเขียนสรุปยอมีความเขาใจในการอานดีกวานักศึกษาที่ไมไดเรียนโดยการใชการ
เขียนสรุปยอ 
                     เลมัส  (Lemas. 1996 : 2485 – A)  ไดทําการศึกษาคนความสัมพันธของกลยุทธ
การสอนอานที่เนนพ้ืนฐานประสบการณที่มีตอความเขาใจในการอานของนักเรียน LEP  (Limited  
English  Proficient)  ขอมูลรวบรวมจากการสัมภาษณ  การศึกษารายกรณี  แฟมสะสมงาน  การ
ทดสอบเปนแบบทางการและไมเปนทางการ   และการจดบันทึกขอมูลในแฟมสะสมงานดังนี้ 1. 
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3.2.2 งานวิจัยในประเทศ 
สุพร  อุทรานักท  (2527 : 47)   ไดทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิา 

ภาษาอังกฤษทักษะการอานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ดวยการสอนที่ใชบทเรยีนสื่อประสม
กับการสอนโดยวิธีครูเปนศูนยกลาง    ผลการศึกษาคนควาพบวา  เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาภาษาอังกฤษทักษะการอานของกลุมทดลองและกลุมควบคุมแลว
ปรากฏวา  นกัเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชบทเรยีนทีใ่ชสื่อประสมกบัการสอนโดยวิธคีรูเปน
ศูนยกลางมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
                     กนกรัตน  ศรีวิจิตร  (2531 : 65)  ไดทําการเปรียบเทียบความเขาใจและแรงจูงใจ
ในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ที่เรียนโดยวิธีการสอนอานตามแนวการ
สอนเพื่อการสื่อสารกับการสอนอานตามคูมือครู    ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่ไดรบัการสอนโดย
วิธีการสอนอานตามแนวการสอนเพ่ือการสื่อสาร  กับนกัเรียนที่ไดรับการสอนอานตามคูมือครู  มี
ความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ    และนักเรยีนที่ไดรับ
การสอนโดยวิธีการสอนอานตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสาร   กับนกัเรียนที่ไดรับการสอนอานตาม
คูมือครู   มีแรงจูงใจในการอานภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
                     ปญชรี  ทองวิสุทธิ์  (2541 : 64)    ไดทําการเปรียบเทียบความเขาใจและความ
สนใจในการอานภาษาอังกฤษของนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6  ที่ไดรับการสอนอานตามกลวธิีการ
เรียนรูทางภาษา  กับการสอนตามคูมือครู      ผลปรากฏวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามกลวธิีการ
เรียนรูทางภาษา  กับนักเรยีนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูมีความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ  
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05      และนักเรยีนทีไ่ดรับการสอนตามกลวิธีการ
เรียนรูทางภาษา  กับนักเรยีนที่ไดรับการสอนตามคูมือครู  มีความสนใจในการอานภาษาอังกฤษ  
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
                     มะลวิรรณ   จันทรพุม   (2542 : 71)  ไดทําการศึกษาความเขาใจในการอาน
ภาษาอังกฤษและพฤติกรรมกลาแสดงออกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่มีระดับ
ความสามารถทางการเรียนตางกันโดยการสอนแบบมุงประสบการณภาษา รูปแบบที่ 1 กับการสอน
ตามคูมือครู  ผลการศึกษาพบวา นักเรยีนที่ไดรับการสอนอานภาษอังกฤษแบบมุงประสบการณ
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                     รพีพรรณ   กีตา  (2543 : 56)   ไดศึกษาผลของการใชเทคนิคการสอนโดยการ
สรางผังโยงความสัมพันธความหมายรูปแมงมุมควบคูกับการเสริมแรงทางบวกทีมี่ตอทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษ  เพ่ือความเขาใจของนักเรยีน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  โรงเรียนการุงวิทยาคม  อําเภอ
บานไร  จังหวดัอุทัยธานี    ผลการศึกษาคนควาพบวา  นักเรียนที่ไดรับการใชเทคนิคการสอนโดย
การสรางผังโยงความสัมพันธความหมายรูปแมงมุมควบคูกับการวางเงื่อนไข     นักเรียนที่ไดรับการ
ใชเทคนิคการสอนโดยการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายรูปแมงมุมควบคูกับหลักพรีแมค     
และนักเรยีนทีไ่ดรับการใชเทคนิคการสอนโดยการสรางผังโยงความสัมพันธความหมายรูปแมงมุม
ควบคูกับการเสริมแรงทางสังคม  มีทักษะในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจเพิ่มขึ้นแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
                     จิตมณี  อะเมกอง  (2545 : 105)   ไดศึกษาความเขาใจการอานและความสนใจใน
การเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1  ที่ไดรับการสอนแบบมุงประสบการณ
ภาษา  (รูปแบบที่ 1)  กับการสอนแบบเดิม   ผลการศึกษาพบวา  นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบมุง
ประสบการณภาษา  (รูปแบบที่ 1)  กับนักเรียนที่ไดรบัการสอนแบบเดิม  มีความเขาใจในการอาน
ภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01        และนักเรียนที่ไดรับการสอน
แบบมุงประสบการณภาษา  (รูปแบบที่ 1)  กับนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบเดิม  มีความสนใจใน
การเรียนภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01                             
                     นุชศรา   ครุพาณิชย   (2546 : 41)   ไดทําการวิจัย เรื่องการเปรียบเทยีบผลของ
การใชเทคนิคการสรางผังการโยงความสมัพันธความหมายรูปแมงมุมควบคูกับการวางเงื่อนไขเปน
กลุม    และการใชเทคนิคการสรางผังการโยงความสัมพันธความหมายรูปแมงมุมควบคูกับการงาง
เง่ือนไขเปนรายบุคคล   ที่มีตอทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ   ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5   โรงเรียนวัดบอ(นันทวิทยา)   อําเภอปากเกร็ด   จังหวัดนนทบุรี    ผลการวิจัย
พบวา  นักเรยีนที่ไดรับการใชเทคนิคการสรางผังการโยงความสัมพันธความหมายรูปแมงมุมควบคู
กับการวางเงือ่นไขเปนกลุม    และการใชเทคนคิการสรางผังการโยงความสัมพันธความหมายรูป
แมงมุมควบคูกับการงางเง่ือนไขเปนรายบุคคล   มีตอทักษะการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ
เพ่ิมขึ้นไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
                     จากเอกสารและงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศที่กลาวมาขางตน    สรุปได
วาทักษะการอาน  เปนทักษะหนึ่งที่สําคญัและจําเปนที่จะตองปลูกฝงใหแกผูเรียน  เพ่ือเปนพ้ืนฐาน
ในการอานและวธิีการสอนก็เปนปจจัยหนึง่ที่ชวยใหผูเรยีนมีความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษได
เปนอยางดี   ดังนั้นการสอนจะตองใชวิธกีารที่หลากหลายจึงจะทําใหการอานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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4.    เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับโรงเรียนประชาราษฎรอุปถัมภวิทยา   เขต  
       คลองสามวา   กรุงเทพมหานคร 

4.1    ความเปนมาและประวตัิของโรงเรียน 
    โรงเรียนประชาราษฎรอุปถัมภวิทยา  (หนอสุวรรณ  วงศสวัสด์ิ  อุทิศ)  ตั้งอยูเลขที่  50  

หมู  3  ถนนพระยาสุเรนทร  แขวงบางชนั  เขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร 
    เม่ือป  พ.ศ. 2505   คณะกรรมการมัสยิดยามีอุลนาดียะ   (สุเหราลํากระโหลก)  โดยมีอี

หมามสะและมะหะหมัด  เปนหัวหนา  ไดขอที่ดินจากเอกชนคือ นายจอย  หนอสุวรรณ และนางสาว
มาลัย วงศสวสัด์ิ จํานวน 3 ไร  และขอบรจิาคเงินพรอมสิ่งของตาง ๆ จากประชาชนในทองถิ่น  
จนถึง พ.ศ. 2510  จึงไดสรางอาคาร ชั่วคราวขึ้น  เปนอาคารไมชั้นเดียวทรงปนหยา  ไมก้ันหอง
เรียนแลวยกทีดิ่นใหอําเภอมีนบุรี  และในวันที่  12 มิถุนายน พ.ศ. 2510  ไดเปดทาํการสอนเปน
ทางการในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 โดยขอยายนักเรียนในทองถิ่นซ่ึงเรียนอยูที่โรงเรียนสุเหรา
คลองหนึ่ง  ในปการศึกษาแรกมีนักเรียน 38  คน ครู   2  คน 
       4.2    สภาพปจจุบัน 
     โรงเรียนตัง้อยูบริเวณชมุชนหมูบานลาํกระโหลก  ซึ่งสวนใหญนบัถือศาสนาอิสลาม  
ตอมาหมูบานจัดสรรเกิดขึ้นพรอมกับแหลงทองเท่ียวสวนสัตวเปด ซาฟารีเวลิด ทําใหนักเรียน
เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว มีนักเรยีนนับถือศาสนาพุทธเปนอันดับหน่ึง 1 ประมาณ 90% คริสตบาง
เล็กนอย นอกน้ันเปนชุมชนดั้งเดิมนับถือศาสนาอิสลาม  10%  การเดินทางโดยรถสองแถวมีนบุรี – 
พระยาสุเรนทร  บริเวณหนาโรงเรียนเปนที่เอกชนทั้งสองดาน  ทําใหไมสามารถมองเห็นทางเขา
โรงเรียนไดชดัเจน มีเน้ือที่ประมาณ 3 ไร เปนกรรมสทิธิ์ของกรุงเทพมหานคร มีอาคารเรียน แบบ 
ศอ. 100  4  ชั้น  9  หองเรียน อาคารเรียนแบบ  สนศ. 364   4  ชั้น 19  หองเรียน จํานวน 1 หลัง 
อาคารเรียนตกึ 5 ชั้น (15 หองเรียน) แบบ สนศ. 385 พ.ศ. 2547 จํานวน 1 หลงั โรงอาหาร 1 หลัง  
บานพักครู  3  หลัง  และบานพักภารโรง  1  หลัง 
     ปจจุบันโรงเรียนประชาราษฎรอุปถัมภวิทยา มีบทบาทภาระหนาที่ในการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  แบงเปน  3  ชวงชั้น  คือ  

ชวงชั้นอนบุาล   ระดับชั้นอนุบาล 1 - 2 
ชวงชั้นที่ 1   ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 3 
ชวงชั้นที่ 2   ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6 

     ปจจุบันไดพยายามสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนโดยการปฏิบตัิจริง และมีสวนรวมอยาง
จริงจัง โดยทางโรงเรียนไดจัดประมวลประสบการณรองรับใหนักเรยีนไดปฏิบตัิจริง 
     โรงเรียนไดพัฒนาปรับปรุงโครงสรางการบริหารใหทันสมัยและพฒันาอาคาร สถานที่ ให
พรอมรองรับจํานวนนักเรียนที่เพ่ิมมากขึน้ เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพสังคมในปจจุบันตอไป 
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       4.3    ปรัชญา  วิสัยทศัน  พันธกิจ  เปาหมาย  ยุทธศาสตร 
              โรงเรียนประชาราษฎรอุปถัมภวิทยา เปนหนวยงานที่จัดการศึกษา โดยจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับชัน้กอนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษา โดยยึดพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ
พ.ศ. 2542 ซึง่กลาวถึงจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาไววา      การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อ 
พัฒนาคนไทย ใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทัง้รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคณุธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (มาตรา 6) โดย
มีปรัชญานําทางดังน้ี 
 
              ปรัชญา 

“ประพฤติดี มีความรู คูความคิด จิตสดใส พลานามัยสมบูรณ” 
 
    และเพื่อใหการดําเนินกิจกรรม  และการพัฒนาโรงเรียนประชาราษฎรอุปถัมภวทิยา  มี
จุดหมายที่แนนอน  บุคลากรของโรงเรียนจึงไดรวมกันกําหนดวิสัยทศัน  พันธกิจและเปาประสงค  
ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน               
เนนคุณธรรม นําวิชาการ บริหารงานเปนระบบ เห็นคณุคาส่ิงแวดลอม 
เพียบพรอมเทคโนโลยี สขุภาพกาย-จิตแจมใส ชุมชนรวมใจพัฒนา 

 
พันธกิจ               

1. สงเสริม และพัฒนาบุคลากร ใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชา 
ชีพครูและมีความกาวหนาในวิชาชีพ 

2.   สงเสริมการจัดการเรียนรู    โดยนํานวัตกรรมและ เทคโนโลยมีาใชในการจัดการเรียน 
การสอน สงเสริมนําทักษะกระบวนการทางลูกเสือมา บูรณาการในการสอน ทุกกลุมสาระ   รวมทั้ง
สงเสริมการใชแหลงเรียนรูทั้งในและ นอกโรงเรียน 

พัฒนาศกัยภาพบุคลากร   ดานคุณวุฒิและทักษะการบริหารจัดการ  โดยเนนการ 3.   
ทํางานเปนทมีตามวิถปีระชาธิปไตย 

4.   พัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ  ทั้งดานวิชาการและกจิกรรม  รวมทั้งทักษะกระบวนการ 
คิดใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

5.   พัฒนาสภาพแวดลอม  อาคารสถานที่  เทคโนโลยีใหเหมาะสม  เพียงพอเพ่ือมุงสูการ 
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพและปลอดภัย 

6.  พัฒนาระบบการมีสวนรวมของบุคคล  ชุมชน  และองคกรอยางมีประสิทธิภาพและเต็ม 
ศักยภาพมุงสูมาตรฐานของสถานศึกษา 

  



บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการศึกษาคนควา 

 

การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
1. ประชากร 

 ประชากรทีใ่ชในการศึกษาคนควาครั้งนี้   เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนประชาราษฎรอุปถัมภวิทยา   เขตคลองสามวา   กรุงเทพมหานคร  ป
การศึกษา 2549  ที่มีทักษะการอานภาษาอังกฤษนอย    จํานวน  58  คน 

2. กลุมตวัอยาง 
กลุมตวัอยางที่ใชในการศึกษาคนควาคร้ังนี้    เปนนักเรียนที่กําลังศกึษาอยูชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนประชาราษฎรอุปถัมภวิทยา   เขตคลองสามวา   กรุงเทพมหานคร  ป
การศึกษา 2549  ที่มีทักษะการอานภาษาอังกฤษนอย  จํานวน  20  คน    ซึ่งไดจากการสุมอยาง
งาย  (Sample  Random  Sampling) จากประชากร     แลวสุมอยางงายอีกคร้ังหนึ่งเปนกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม   กลุมละ  10  คน   โดยมีขั้นตอนการสุมกลุมตวัอยางดังนี้ 

2.1   ผูวิจัยคดัเลือกนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 3  จากจํานวน  208 คน  โดยตอบ
แบบสอบถามปลายเปดจํานวน 2 ขอ  พบวา  นักเรียนจํานวน  58 คน  มีปญหาดานทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษ  โดยมีทักษะการอานภาษาอังกฤษนอย   

2.2 ผูวิจัยสุมกลุมตัวอยางโดยการสุมอยางงาย  จํานวน  20 คน  จากประชากร   
จํานวน  58 คน 

2.3 ผูวิจัยขอความรวมมือจากกลุมตวัอยางจํานวน  20 คน  ในการเขารวมการ 
ทดลอง  หลังจากน้ันผูวิจัยสุมอยางงายอีกคร้ังหนึ่งเปนกลุมทดลอง  และกลุมควบคุม  กลุมละ 10 
คน 

 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
              00เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา  มี 2 เคร่ืองมือ  ไดแก 

1. โปรแกรมการสอนภาษาเพือ่การสื่อสารควบคูกับการชีแ้นะ     
2. แบบทดสอบทักษะการอานภาษาอังกฤษ   

 

การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
                   1.  โปรแกรมการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการชี้แนะ    ผูวิจัย
ดําเนินการสรางตามลําดับขั้นตอนดังน้ี 

1.1 ผูวิจัยศึกษารายละเอียดเก่ียวกับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร    การชี้ 
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แนะ   และทักษะการอานภาษาอังกฤษ   เพ่ือเปนแนวทางในการเขยีนโปรแกรมการสอนภาษาเพื่อ
การส่ือสารควบคูกับการชี้แนะ 
                          1.2   ผูวิจัยสรางโปรแกรมการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการชี้แนะ   
ใหสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะ 
                          1.3   ผูวิจัยนําโปรแกรมการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารควบคูกับการชี้แนะไปให
ผูทรงคุณวุฒิ 3 คน   ไดแก รองศาสตราจารยเวธนี  กรีทอง   อาจารยดร.พาสนา  จุลรัตน    และ
ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนประชาราษฎรอุปถัมภวิทยา  ผูชวยมัชฌิมา  ออนนอมพันธุ      
ตรวจสอบรายละเอียดของโปรแกรมใหสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะ  จุดประสงค   เนื้อหา  และ
กิจกรรม   และผูวิจัยนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 
                          1.4   ผูวิจัยนําโปรแกรมการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารควบคูกับการชี้แนะที่
แกไขปรับปรงุตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิแลว  ไปทดลองกับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  
โรงเรียนประชาราษฎรอุปถัมภวิทยา  เขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร  จํานวน  10 คน   ซึ่งมิใช
กลุมตวัอยาง   เพื่อปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชในการวิจัย    
                          1.5   ผูวิจัยนําโปรแกรมการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารควบคูกับการชี้แนะ    
ไปดําเนินการทดลอง 12 คร้ัง  เปนเวลา 4  สัปดาห   สัปดาหละ 3  คร้ัง  คร้ังละ 1 คาบเรียน    
คาบเรียนละ 1 ชั่วโมง   คือในวันอังคาร   เวลา  09.30 – 10.30 น.  วันพุธ  เวลา 09.30 – 10.30 
น.  และวันพฤหัสบดี  เวลา  13.30-14.30 น.  
(ดังรายละเอียดในภาคผนวก) 
                   2.   แบบทดสอบทักษะการอานภาษาอังกฤษ              
                              2.1   ผูวิจัยศึกษาขอบขายของเนือ้หาจุดประสงคการอานที่กําหนดไวใน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2544 
                          2.2   ผูวิจัยศึกษาการสรางแบบทดสอบทักษะการอานภาษาอังกฤษ   จาก
ตํารา  เอกสาร  และงานวิจัย  แลวสรางแบบทดสอบ                          
                          2.3   ผูวิจัยนําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน 3 คน ไดแก   
รองศาสตราจารยเวธนี  กรีทอง   อาจารยดร.พาสนา  จุลรัตน    และผูชวยมัชฌิมา  ออนนอมพันธุ       
ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนประชาราษฎรอุปถัมภวิทยา     ตรวจสอบขอความใหสอดคลองกับนิยาม
ศัพทเฉพาะแลวผูวิจัยนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 
                          2.4   ผูวิจัยนําแบบทดสอบที่แกไขปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนประชาราษฎรอุปถัมภวิทยา  เขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร  ป
การศึกษา 2549  ซึ่งเปนนักเรียนที่มีลักษณะใกลเคยีงกับกลุมตวัอยางจํานวน 10 คน  วิเคราะหหา
ความยากงาย (p)   และคาอํานาจจําแนก  (r) โดยใชเทคนิค  27%  กลุมสูง - กลุมต่ํา จากตาราง
ของ จุง เต ฟาน  (สมนึก  ภัทริยธนี. 2537 : 152)  แลวคัดเลือกเฉพาะขอที่มีคาความยากงาย (p)  
ระหวาง .22 – .66 และคาอํานาจจําแนก (r)  ระหวาง .20 - .71  ไดจํานวน 20 ขอ 
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                          2.5   ผูวิจัยนําแบบทดสอบที่คัดเลือกไดตามเกณฑในขอ 2.4  ไปหาคาความ
เชื่อม่ัน  โดยใชสูตร KR – 20  ของคูเดอร  ริชารดสัน  (ชูศรี วงศรตันะ. 2549 : 76)  ไดคาความ
เชื่อม่ันเทากับ .60 
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แบบทดสอบทักษะการอานภาษาอังกฤษ 
 

คําสั่ง  ใหนักเรียนอานออกเสียงและบอกความหมายคําศัพท  และประโยคตอไปน้ี    
ตอนที่ 1     

1.   chair  
2.   desk         
3.   window   
4.   tiger         
5.   bird         
6.   lion          
7.   zebra    
8.   mother      
9.   sister         
10. father        
11. nurse         
12. doctor   
13. house   
14. school      
15. bank         
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ตอนที่ 2 

         16.  A  book  is  on  the  desk. 
         17.  There  are  three  birds. 
         18.  She  is  a  nurse. 
         19.  The  bank  is  near  the  park. 
         20.  Mr. Joe  is  his  father. 
           
 

 

เกณฑการใหคะแนน 
     อานออกเสียงและบอกความหมายของคําศัพทไดถูกตอง  ใหคาํละ                       1  คะแนน 
    อานออกเสียงและบอกความหมายของประโยคไดถูกตอง  ใหประโยคละ                1  คะแนน 
    อานออกเสียงและบอกความหมายผดิได                                                       0  คะแนน 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
แบบแผนการทดลอง 
               22การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชงิทดลอง  ดําเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลอง 
Randomized   ControlGroup Pretest – Posttest Design   ดังแสดงในตาราง 1 
 

ตาราง 1  แสดงแบบแผนการทดลองแบบ Randomized Control Group Pretest–Posttest Design 
 

การกําหนดการเขากลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
RE T1E X T2E 
RC  T1C - T2C  

 
ความหมายของสัญลักษณ 
RE         แทน    กลุมทดลองที่ไดรับการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารควบคูกับการชี้แนะ 
RC         แทน    กลุมควบคุมที่ไมไดรับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการชี้แนะ 
X           แทน    การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการชี้แนะ 
-    แทน    การไมไดรับการสอนภาษาเพือ่การสื่อสารควบคูกับการชีแ้นะ 
T1E             แทน    การทดสอบกอนการทดลอง    (Pretest) 
T1C         แทน    การทดสอบกอนการทดลอง    (Pretest) 
T2E         แทน    การทดสอบหลังการทดลอง     (Posttest) 
T2C         แทน    การทดสอบหลังการทดลอง     (Posttest) 
 
การดําเนินการทดลอง 
               ผูวิจัยดําเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลองแบบ  Randomized   Control Group 

Pretest – Posttest Design  เปน 3 ขั้นตอน  ดังนี้ 
               ระยะที่ 1  ระยะกอนการทดลอง 
               ผูวิจัยนําแบบทดสอบทักษะการอานภาษาอังกฤษ  มาทดสอบกับกลุมตัวอยางทั้ง 2 
กลุม  แลวบันทึกคะแนนเกบ็ไวเปนคะแนนกอนการทดลอง  (Pretest) 
               ระยะที่ 2  ระยะดําเนินการทดลอง 
               กลุมทดลอง  ไดรับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการชี้แนะ  ใชเวลาในการ
ทดลอง 12 คร้ัง  เปนเวลา 4  สัปดาห   สัปดาหละ 3  คร้ัง  คร้ังละ 1 คาบเรียน    คาบเรียนละ 1 
ชั่วโมง   คือในวันอังคาร   เวลา  09.30 – 10.30 น.  วันพุธ  เวลา 09.30 – 10.30 น.  และวัน
พฤหัสบดี  เวลา  13.30-14.30 น. ตั้งแต วันอังคารที่ 12  ธันวาคม  พ.ศ. 2549  ถงึ วันพฤหัสบดีที่ 
4  มกราคม  พ.ศ. 2550   สําหรับกลุมควบคุมไมไดรบัการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการ
ชี้แนะ    
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               ระยะที่ 3  ระยะหลังการทดลอง 
               ผูวิจัยนําแบบทดสอบทักษะการอานภาษาอังกฤษ  มาทดสอบกับกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม  แลวเก็บคะแนนไวเปนคะแนนหลังการทดลอง  (Posttest) 
 

การวิเคราะหขอมูล 

               1.   เปรียบเทียบทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรยีน  กอนและหลังไดรับการสอน
ภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการชี้แนะ 
               2.   เปรียบเทียบทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรยีน  กอนและหลังไมไดรับการ
สอนภาษาเพือ่การสื่อสารควบคูกับการชีแ้นะ 
               3.   เปรียบเทียบผลตางของทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน  ที่ไดรับการสอน
ภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการชี้แนะ  กับนักเรียนทีไ่มไดรับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคู
กับการชี้แนะ 
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. สถิติพ้ืนฐาน 
1.1 คาเฉลีย่  (Mean)  ของคะแนน  (ชูศรี  วงศรัตนะ. 2546 : 35) 
1.2 ความเบีย่งเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  (ชศูรี  วงศรัตนะ. 2546 :  

65) 
2. สถิตทิี่ใชในการหาคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัย 

2.1 สถิตทิี่ใชสําหรับวิเคราะหหาความยากงาย  และหาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ 
ของแบบทดสอบ  โดยใชเทคนิค 27%  กลุมสูง - กลุมต่ํา จากตารางของ จุง เต ฟาน  (สมนึก 
ภัทริยธนี. 2537 : 152) 

2.2 วิเคราะหหาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ  โดยใชสูตร KR – 20 ของ คูเดอร 
 ริชารดสัน  (ชูศรี วงศรตันะ. 2549 : 76) 

3. สถิติสําหรับการทดสอบสมมติฐาน 
3.1 เปรียบเทียบทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน  กอนและหลังไดรับการ 

สอนภาษาเพือ่การสื่อสารควบคูกับการชีแ้นะ  และไมไดรับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับ
การชี้แนะ โดยใชสตูร  t-test  for Dependent Samples  แบบไมเปนอิสระตอกัน (ลวน สายยศ; 
และ อังคณา สายยศ. 2538 : 104)    ใชทดสอบสมมตฐิานการวิจัยขอที่ 1 และ2 

3.2 เปรียบเทียบผลตางของทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน  ที่ไดรับการ 
สอนภาษาเพื่อการส่ือสารควบคูกับการช้ีแนะ กับนักเรียนท่ีไมไดรับการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารควบคู
กับชี้แนะ โดยใชสตูร  t-test  for Independent Samples แบบเปนอิสระตอกัน  (ลวน สายยศ; และ 
อังคณา สายยศ. 2538 : 102) ใชทดสอบสมมติฐานการวิจัยขอที่ 3 

  



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

สัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
               ในการวิเคราะหและแปลความหมายผลของการวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาคร้ังนี ้
ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณตาง ๆ ที่ใชแทนความหมายดังตอไปน้ี 
 N  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
 X   แทน คาคะแนนเฉลีย่ 
 X diff  แทน ผลตางของคาคะแนนเฉลี่ย 
          S.D.               แทน    คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 S.D.diff  แทน ผลตางของคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
 t   แทน คาสถิตทิี่ใชในการพิจารณา t – distribution 

 ΣD  แทน ผลรวมของคะแนนความแตกตางจากการทดสอบกอนการ 
    ทดลอง และการทดสอบหลงัการทดลอง 

ΣD2  แทน ผลรวมของคะแนนความแตกตางจากการทดสอบกอนการ  
   ทดลอง และการทดสอบหลงัการทดลองแตละตวัยกกําลังสอง 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
               ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลไปตามลําดับ
ดังนี้ 
              1.   เสนอผลการเปรียบเทียบทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนกอน และหลัง
ไดรับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการชี้แนะ   ปรากฏผลดังแสดงในตาราง 2 
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ตาราง 2  แสดงการเปรียบเทียบทักษะการอานภาษาอังกฤษของนกัเรียนกอน และหลังไดรับการ  
     สอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการชี้แนะ 
 

กลุมทดลอง N ΣD ΣD2 t 

กอนทดลอง 10 
 

10 

 
54 

 
298 

 
20.255**  

หลังทดลอง 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 
               จากตาราง 2 ปรากฏวาคะแนนทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนมากขึ้นหลงั
ไดรับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการชี้แนะ   ปรากฏผลดังแสดงในตาราง 2  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั่นคือ นักเรียนมีทักษะการอานภาษาอังกฤษหลังไดรับการสอน
ภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการชี้แนะ   มากขึ้น ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 ที่ตั้งไว 
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              2. เสนอผลการเปรียบเทียบทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนกอน และหลังไมได
รับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการชี้แนะ    ปรากฏผลดังแสดงในตาราง 3 
 
ตาราง 3  แสดงการเปรียบเทียบทักษะการอานภาษาอังกฤษของนกัเรียนกอน และหลังที่ไมไดรับ 
     การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการชี้แนะ 
 

กลุมทดลอง N ΣD ΣD2 t 

กอนทดลอง 10 
 

10 

 
29 

 
99 

 
7.127**  

หลังทดลอง 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 
               จากตาราง 2 ปรากฏวาคะแนนทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนมากขึ้นหลงัจาก
ที่ไมไดรับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการชีแ้นะ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
นั่นคือ นักเรียนมีทักษะการอานภาษาอังกฤษหลังจากที่ไมไดรับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคู
กับการชี้แนะ มากขึ้น ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 ที่ตั้งไว 
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3. เสนอผลการเปรียบเทยีบทกัษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน ที่ไดรับการสอน 
ภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการชี้แนะ  กับนักเรียนทีไ่มไดรับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคู
กับการชี้แนะ   ปรากฏผลดังแสดงในตาราง 4 

 
ตาราง 4  แสดงการเปรียบเทียบผลตางทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน ที่ไดรับการสอน 
     ภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการชีแ้นะ  กับนักเรียนที่ไมไดรับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
     ควบคูกับการชี้แนะ 
 

กลุมตัวอยาง N X diff S.D.diff t 
กลุมทดลอง 10 

 
10 

5.4 
 

2.9 

.80 
 

1.22 

 
5.411**  

กลุมควบคุม 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 
               จากตาราง 3 ปรากฏวาคะแนนทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน ที่ไดรับการ
สอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการชีแ้นะ  มากกวานักเรียนที่ไมไดรับการสอนภาษาเพื่อการ
สื่อสารควบคูกับการชี้แนะ อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 นั่นคือ นักเรียนที่ไดรับการสอน
ภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการชี้แนะมีทักษะการอานภาษาอังกฤษมากขึ้น มากกวา นักเรยีนที่
ไมไดรับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการชี้แนะซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอ 3 ที่ตั้งไว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



บทที่ 5 
บทยอ สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

บทยอ 
ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
               เพ่ือศึกษาผลของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการชี้แนะทีมี่ตอทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 3  โรงเรียนประชาราษฎรอุปถมัภวิทยา  เขตคลอง
สามวา กรุงเทพมหานคร ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
               1.  เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  
โรงเรียนประชาราษฎรอุปถัมภวิทยา  เขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร  กอนและหลังไดรับการ
สอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการชีแ้นะ 
               2.  เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  
โรงเรียนประชาราษฎรอุปถัมภวิทยา  เขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร  กอนและหลังไมไดรับ
การสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารควบคูกับการชี้แนะ 
               3.  เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  
โรงเรียนประชาราษฎรอุปถัมภวิทยา  เขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร ที่ไดรับการสอนภาษา
เพ่ือการสื่อสารควบคูกับการชี้แนะ  กับนกัเรียนที่ไมไดรับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับ
การชี้แนะ 
 

สมมติฐานในการศึกษาคนควา 
               1.  นักเรียนมีทักษะการอานภาษาอังกฤษมากขึ้นหลังจากไดรับการสอนภาษาเพื่อการ 
สื่อสารควบคูกับการชี้แนะ 
               2.  นักเรียนมีทักษะการอานภาษาอังกฤษมากขึ้นหลังจากไมไดรับการสอนภาษาเพื่อ 
การส่ือสารควบคูกับการชี้แนะ 
               3.  นักเรียนที่ไดรับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการชี้แนะมีทักษะการอาน 
ภาษาอังกฤษมากขึ้น มากกวา นักเรียนที่ไมไดรับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการชีแ้นะ 
 

ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
1. ประชากร 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี   เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนประชาราษฎรอุปถัมภวิทยา   เขตคลองสามวา   กรุงเทพมหานคร  ป
การศึกษา 2549  ที่มีทักษะการอานภาษาอังกฤษนอย    จํานวน  58  คน 
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2. กลุมตวัอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาคร้ังนี้    เปนนักเรียนที่กําลังศกึษาอยูชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนประชาราษฎรอุปถัมภวิทยา   เขตคลองสามวา   กรุงเทพมหานคร  ป
การศึกษา 2549  ที่มีทักษะการอานภาษาอังกฤษนอย  จํานวน  20  คน    ซึ่งไดจากการสุมอยาง
งาย  (Sample  Random  Sampling) จากประชากร     แลวสุมอยางงายอีกคร้ังหน่ึงเปนกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม   กลุมละ  10  คน   โดยมีขั้นตอนการสุมกลุมตัวอยางดังนี้ 

2.1   ผูวิจัยคดัเลือกนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 3  จากจํานวน  208 คน  โดยตอบ
แบบสอบถามปลายเปดจํานวน 2 ขอ  พบวา  นักเรียนจํานวน  58 คน  มีปญหาดานทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษ  โดยมีทักษะการอานภาษาอังกฤษนอย   

2.2 ผูวิจัยสุมกลุมตัวอยางโดยการสุมอยางงาย  จํานวน  20 คน  จากประชากร   
จํานวน  58 คน 

2.3 ผูวิจัยขอความรวมมือจากกลุมตัวอยางจํานวน  20 คน  ในการเขารวมการ 
ทดลอง  หลังจากน้ันผูวิจัยสุมอยางงายอีกคร้ังหนึ่งเปนกลุมทดลอง  และกลุมควบคุม  กลุมละ 10 
คน 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
               00เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา  มี 2 เคร่ืองมือ  ไดแก 
               1.  โปรแกรมการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการชี้แนะ     
               2.  แบบทดสอบทักษะการอานภาษาอังกฤษ   

 

วิธีดําเนินการทดลอง 
               ผูวิจัยดําเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลองแบบ  Randomized   Control Group 

Pretest – Posttest Design  เปน 3 ขั้นตอน  ดังนี้ 
               ระยะที่ 1  ระยะกอนการทดลอง 
               ผูวิจัยนําแบบทดสอบทักษะการอานภาษาอังกฤษ  มาทดสอบกับกลุมตัวอยางทั้ง 2 
กลุม  แลวบันทึกคะแนนเกบ็ไวเปนคะแนนกอนการทดลอง  (Pretest) 
               ระยะที่ 2  ระยะดําเนินการทดลอง 
               กลุมทดลอง  ไดรับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการชี้แนะ  ใชเวลาในการ
ทดลอง 12 คร้ัง  เปนเวลา 4  สัปดาห   สัปดาหละ 3  คร้ัง  คร้ังละ 1 คาบเรียน    คาบเรียนละ 1 
ชั่วโมง   คือในวันอังคาร   เวลา  09.30 – 10.30 น.  วันพุธ  เวลา 09.30 – 10.30 น.  และวัน
พฤหัสบดี  เวลา  13.30-14.30 น. ตั้งแต วันอังคารที่ 12  ธันวาคม  พ.ศ. 2549  ถึง วันพฤหัสบดีที่ 
4  มกราคม  พ.ศ. 2550  สําหรับกลุมควบคุมไมไดรับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการ
ชี้แนะ    
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               ระยะที่ 3  ระยะหลังการทดลอง 
               ผูวิจัยนําแบบทดสอบทักษะการอานภาษาอังกฤษ  มาทดสอบกับกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม  แลวเก็บคะแนนไวเปนคะแนนหลังการทดลอง  (Posttest) 
               นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบทั้ง 2 คร้ัง ของนักเรียนกลุมทดลอง และกลุมควบคุมมา
วิเคราะหขอมูล โดยใชวธิีการสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 

การวิเคราะหขอมูล 

               1.   เปรียบเทียบทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน  กอนและหลังไดรับการสอน
ภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการชี้แนะ 
               2.   เปรียบเทียบทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน  กอนและหลังไมไดรับการ
สอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการชีแ้นะ 
               3.   เปรียบเทียบผลตางของทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน  ที่ไดรับการสอน
ภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการชี้แนะ  กับนักเรียนทีไ่มไดรับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคู
กับการชี้แนะ 
 

สรุปผลการศึกษาคนควา 
               ผลการวิเคราะหขอมูลจากการทดลอง สรุปไดดังนี้ 

1. นักเรียนมีทักษะการอานภาษาอังกฤษมากขึ้นหลังจากไดรับการสอนภาษาเพื่อการ 
สื่อสารควบคูกับการชี้แนะ  อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 

2. นักเรียนมีทักษะการอานภาษาอังกฤษมากขึ้นหลังจากไมไดรับการสอนภาษาเพื่อ 
การส่ือสารควบคูกับการชี้แนะ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. นักเรียนที่ไดรบัการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการชี้แนะมีทกัษะการอาน 
ภาษาอังกฤษมากขึ้น มากกวา นักเรียนที่ไมไดรับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการชีแ้นะ  
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 
 

อภิปรายผล 
               การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาผลของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการ
ชี้แนะที่มีตอทกัษะการอานภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 3  โรงเรียน
ประชาราษฎรอุปถัมภวิทยา  เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 

1. นักเรียนมีทักษะการอานภาษาอังกฤษมากขึ้นหลังจากไดรับการสอนภาษาเพื่อการ 
สื่อสาร    ควบคูกับการชี้แนะ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอ 1 
ที่ตั้งไวแสดงวาการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการชี้แนะสามารถพัฒนาทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษมากขึ้นได ทั้งน้ีเพราะการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการชี้แนะเปนวธิีการสอน
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               ผลการวิจัยครั้งน้ีสอดคลองกับการสัมภาษณครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศกึษา
ปที่ 3  ของโรงเรียนในเขตคลองสามวา  ที่ใชสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการชี้แนะ  พบวา
นักเรียนมีความสนใจในการเรียน  สามารถใชภาษาอังกฤษในการสือ่สาร  และมีทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษมากขึ้น  และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ วิรัช   คูหาวันต  (2547 : 29)   ได
ทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปที่ 1  สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล   วิทยาเขตพณิชยการพระนคร   โดยใชกิจกรรมการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร
ของ คีธ  จอหนสัน   ผลจากการศึกษาคนควาพบวา     นักศึกษามีความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษแตกตางจากกอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ .01   และนักศึกษามี
พัฒนาการในการทํากิจกรรมตางๆเพ่ิมมากขึ้นตั้งแตแผนการสอนที่ 1- 6   เน่ืองจากงานวิจัยใน
ระดับประถมศึกษามีนอยมากจึงนํางานวิจัยในระดับการศึกษาอ่ืนๆมาสนับสนุนการวิจัยในครั้งนี ้
               จากการสังเกตในขณะทดลอง ผูวิจัยพบวาการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการ
ชี้แนะ เปนวธิหีนึ่งที่สามารถพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
ได เน่ืองจากนักเรียนไดมีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมตางๆ เชนเลนเกม แสดงบทบาทสมมติ  รองเพลง 
เปนตน วธิีการเหลาน้ี ชวยใหนักเรียนเกิดความสนุกสนานและสนใจอยากจะอานเน้ือหาที่เรียน  
เปนแนวทางในการพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษใหมากขึ้นได 
               จากที่กลาวมาแสดงใหเห็นวาการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการชี้แนะ  ชวยให
นักเรียนมีทักษะการอานภาษาอังกฤษมากขึ้นได 

2. นักเรียนมีทักษะการอานภาษาอังกฤษมากขึ้นหลังจากไมไดรับการสอนภาษาเพื่อ 
การส่ือสาร ควบคูกับการชีแ้นะ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอ
ที่ 2 ที่ตั้งไว ทัง้นี้แสดงวาในการสอนปกตคิรูผูสอนจะใชวิธีการสอนโดยใหนักเรียนอานตามครู
หลายๆครั้ง  และครูอธบิายความหมายใหนักเรียนฟง  ทําใหนักเรียนมีทักษะการอานภาษาอังกฤษ
มากขึ้นได   
               ผลการวิจัยครั้งน้ีสอดคลองกับการสัมภาษณครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศกึษา
ปที่ 3  ของโรงเรียนในเขตคลองสามวา  ที่ไมไดใชสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารควบคูกับการชี้แนะ  
โดยใชการสอนตามปกติ  พบวา ครูผูสอนจะใชวธิีการสอนโดยใหนักเรียนอานตามครูหลายๆคร้ัง  
และครูอธบิายความหมายใหนักเรียนฟงอยางเขาใจ  และครูคอยควบคุมดูแลนักเรียนใหฝกฝนใน
การอานอยางเต็มที่   ทําใหนักเรียนมีทักษะการอานภาษาอังกฤษมากขึ้นได   และผลการวิจัยคร้ังนี้
ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ จิราพร  สุจริต  (2543 : 59)  ไดเปรียบเทียบความเขาใจในการอาน
และความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  ที่ไดรับการสอน
ตามแนวทฤษฎีเพ่ือการสื่อสารของ คีธ  จอหนสัน  (Keith  Johnson)   กับการสอนตามคูมือครู   
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               จากการสังเกตในขณะทดลอง ผูวิจัยพบวา  ในการสอนปกติครูผูสอนจะเขมงวดในการ
อานภาษาอังกฤษของนักเรียน  ทําใหนักเรียนมีทักษะการอานภาษาอังกฤษมากขึ้นได 
               จากที่กลาวมาแสดงใหเห็นวาการไมไดรับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ควบคูกับการ
ชี้แนะก็สามารถพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษได 

3. นักเรียนที่ไดรบัการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการชี้แนะมีทกัษะการอาน 
ภาษาอังกฤษมากขึ้น มากกวา นักเรียนที่ไมไดรับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการชีแ้นะ  
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน ขอ 3 ที่ตั้งไว แสดงใหเห็นวาการ
สอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการชีแ้นะเปนวธิีหนึ่งที่สามารถพัฒนาทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 3 ได ซึ่งในการทดลองครั้งนี้ ผูวิจัยไดจัดกิจกรรมการ
สอนที่มุงเนนใหผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษในการสือ่สารหรือส่ือความหมายได     นักเรียนไดมี
โอกาสปฏิบัตกิิจกรรมที่หลากหลาย  มีความแปลกใหม  และนาสนใจ  เชน เลนเกม  แสดงบทบาท
สมมติ  และรองเพลง     ซึ่งทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูในทักษะการอานอยางตอเน่ือง (ละเอียด  
จุฑานันท. 2539 : 100-101)     สวนนักเรียนที่ไมไดรับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการ
ชี้แนะ  ก็จะไมไดทํากิจกรรมท่ีหลากหลาย  ไมมีสิ่งเราความสนใจ  ทําใหนักเรียนเกิดความเบื่อ
หนายไมอยากจะเรียน    จึงทําใหนักเรียนที่ไมไดการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารควบคูกับการชีแ้นะ
สามารถพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษมากขึ้นไดเหมือนกัน  แตนอยกวานักเรียนที่ไดรับการ
สอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ควบคูกับการชี้แนะ  ดังนั้นนักเรียนที่ไดรบัการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ควบคูกับการชี้แนะมีทักษะการอานภาษาอังกฤษมากกวานักเรียนที่ไมไดรับการสอนภาษาเพื่อการ
สื่อสาร ควบคูกับการชี้แนะ 
               ผลการวิจัยครั้งน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ  คมเดือน  โพธิสุวรรณ  (2535 : 53)  ได
เปรียบเทียบความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนนาฏศิลปชั้นกลางที่เรียนโดยวธิอีาน
เพ่ือการสื่อสารกับวธิีอานแบบเดิม    ผลปรากฎวานักเรียนที่ไดรับการสอนอานดวยวธิีอานเพ่ือการ
สื่อสารมีความเขาใจในการอานแตกตางจากนักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวธิีอานแบบเดิมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    และสอดคลองกับงานวิจัยของศราวุธ  วงศทอง  (2536 : 49)   ได
ศึกษาเปรียบเทียบผลของการวางเงื่อนไขเปนกลุม และการชี้แนะที่มีตอวินัยในหองเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนตระกาลพชืผล  อําเภอตระกาลพืชผล   จังหวัด
อุบลราชธานี   ผลการศึกษาพบวา  วินัยในหองเรียนของนักเรียนที่ไดรับการวางเง่ือนไขเปนกลุม
กับนักเรียนทีไ่ดรับการชี้แนะ  เพ่ิมขึ้นแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
               จากการสังเกตพบวานักเรียนที่ไดรับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการชีแ้นะ 
จะมีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มขึน้อยางเห็นไดชัด  คือสามารถอานคํา  ประโยค  และบอก
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               จากผลการศึกษาคนควาคร้ังนี้แสดงใหเห็นวา การไดรับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
ควบคูกับการชี้แนะเปนวิธหีนึ่งที่ใชการพัฒนาทักษะการอานของนักเรียนใหมากขึ้น ทั้งน้ีเพราะเปน
การสอนที่มุงเนนใหผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารหรือส่ือความหมายได     โดยมี 3 
ขั้นตอนคือ  1.ขั้นการนําเสนอเน้ือหา   (Presentation) 2. ขั้นการฝก   (Practice)  3. ขั้นการ
นําไปใช   (Production)   นักเรียนไดมีโอกาสปฏิบัตกิิจกรรมตางๆ เชนเลนเกม แสดงบทบาทสมมติ  
และรองเพลง      ซึ่งทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูในทกัษะการอานอยางตอเน่ือง      จึงทําให
นักเรียนที่ไดรบัการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการชี้แนะไดรับประสบการณมากกวา
นักเรียนที่ไมไดรับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการชี้แนะ       ดังนั้น นักเรียนที่ไดรับการ
สอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการชีแ้นะจึงมีทักษะการอานภาษาอังกฤษ มากกวานักเรียนที่
ไมไดรับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการชี้แนะ    ดังแนวความคิดของ ซาวิยอง  
(Savignon. 1999 : 23)    ไดกลาววาการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเปนการใชภาษาเปนไปอยางเสรี
และริเร่ิมสรางสรรค   เปดโอกาสใหผูเรียนใชวธิีการหลากหลายในการถายทอดความรูหรือ
ประสบการณที่มีอยูในการสื่อความหมายอยางเปนระบบ        และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ  
รอสเซนบัม  และไบรริ่ง  (Rosenbaum and  Breiling. 1976 : 323 –333)   ไดทําการศึกษาผลของ
การใชการชี้แนะรวมกับการเสนอตัวแบบและการเสริมแรงทางบวก  เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมความ
เขาใจในการอานคําหรือประโยคของเด็กผูหญิงออทิสติค  อายุ 12 ป  โดยใหการชี้แนะดวยคําพูด
และชี้แนะดวยทาทาง     จากนั้นจึงเสนอตัวแบบในการอานและใหการเสริมแรงทางบวกเม่ือแสดง
พฤติกรรมเปาหมายไดถูกตอง   ผลการวิจัยพบวา    การใชการชี้แนะรวมกับการเสนอตัวแบบและ
การเสริมแรงทางบวก      สามารถเพ่ิมพฤติกรรมความเขาใจในการอานคําหรือประโยคได 
               จากที่กลาวมาแสดงใหเห็นวานักเรียนที่ไดรับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับ
การชี้แนะมีทกัษะการอานภาษาอังกฤษมากขึ้น มากกวา นักเรียนที่ไมไดรับการสอนภาษาเพื่อการ
สื่อสารควบคูกับการชี้แนะ 
 

ขอเสนอแนะ 
               1. ขอเสนอแนะในการนําผลวจัิยไปใช 
                   1.1. ควรนําวิธีการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารควบคูกับการชี้แนะไปใชในการเรยีนการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน 
                   1.2. ควรมีการฝกอบรมครูและผูที่เก่ียวของกับนักเรียนในการใชการสอนภาษาเพ่ือ
การส่ือสารควบคูกับการชี้แนะใหเกิดความชํานาญ กอนนําไปใชพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษ
ของนักเรียน 
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                   1.3. ควรสงเสริมใหนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 3 ที่มีทักษะการอานภาษาอังกฤษ
นอย  ที่ยังไมเคย  ไดรับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการชี้แนะ   ใหไดรับการสอนภาษา
เพ่ือการสื่อสารควบคูกับการชี้แนะเพื่อใหมีการพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษมากขึ้น 
               2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในครั้งตอไป 
                    2.1. ควรทดลองใชการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารควบคูกับการชี้แนะในการพัฒนา
ทักษะดานอ่ืนๆ เชน ทักษะการฟง  ทักษะการพูด  และทักษะการเขยีน เปนตน 
                    2.2. ควรมีการศึกษาผลของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการชี้แนะที่มีตอ
ทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับชั้นอ่ืนๆ  เชน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  
นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปที่ 5   และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  เปนตน 
                    2.3 ควรทดลองใชเทคนคิอ่ืนควบคูกับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร  เพ่ือพัฒนา
ทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน เชน การปรับพฤติกรรมโดยการวางเงื่อนไข หรือการ
เสริมแรง เปนตน 
                    2.4 ควรมีการติดตามผล  เชน ติดตามผลในระยะ 1 เดือน  และ 4 เดือน เปนตน 
เพ่ือศึกษาการพัฒนาของทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน 
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ภาคผนวก  ก 
         0- โปรแกรมการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการช้ีแนะ 
         1- รายละเอียดโปรแกรมการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการช้ีแนะ 
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โปรแกรมการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการช้ีแนะ 
 
                         โปรแกรมการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการชี้แนะ    จัดการเรียน
การสอน 4 สปัดาห   สัปดาหละ 3 คร้ัง  คร้ังละ 1 คาบเรียน  คาบเรยีนละ 1 ชั่วโมง  คือในวัน
อังคาร  เวลา 09.30-10.30 น.  วันพุธ เวลา 09.30-10.30 น.  และวนัพฤหัสบดี  เวลา 13.30-
14.30 น.  รวมเวลาในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 12  คาบเรยีน     ตั้งแต วันอังคารที่ 12  
ธันวาคม  พ.ศ. 2549  ถึง วันพฤหัสบดีที่ 4  มกราคม  พ.ศ. 2550  ดังนี้ 
                 คาบเรียนที่  1                    ปฐมนิเทศ 
                 คาบเรียนที่  2 - 3               ทักษะการอานภาษาอังกฤษเกีย่วกบั Classroom 
                 คาบเรียนที่  4 - 5               ทักษะการอานภาษาอังกฤษเกีย่วกบั Animals 
                 คาบเรียนที่  6 - 7               ทักษะการอานภาษาอังกฤษเกีย่วกบั Family 
                 คาบเรียนที่  8 – 9              ทักษะการอานภาษาอังกฤษเกีย่วกบั Occupation 
                 คาบเรียนที่  10-11             ทักษะการอานภาษาอังกฤษเกีย่วกบั Places                
                 คาบเรียนที่  12                  ปจฉิมนิเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 62 

โปรแกรมการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการช้ีแนะ 
 

คร้ังที ่ เร่ือง จุดประสงค วิธีดําเนินการทดลอง อุปกรณ 
1 ปฐมนิเทศ 1. เพ่ือสราง

ความคุนเคย
ระหวางผูวิจัย
กับนักเรียน  
และนักเรียนกับ
นักเรียน 

2.  เพ่ือใหนักเรียน
ทราบถึง
วัตถุประสงค
ของการเขารวม  
โปรแกรมการ
สอนภาษาเพื่อ
การส่ือสาร
ควบคูกับการ
ชี้แนะ 

 

1. ผูวิจัยใหนักเรยีนกลาวสวัสดีทักทาย
กันเปนภาษาอังกฤษ 

2. ใหนักเรียนชวยกันรองเพลง Hello และ
จับคูทําทาทางประกอบเพลง  และสลับ
คูกันไปเรื่อยๆ 

3. ผูวิจัยชี้แจงใหนักเรียนในกลุมทดลอง
ทราบถึงวตัถปุระสงคของการเขารวม  
โปรแกรมการสอนภาษาเพื่อการ
สื่อสารควบคูกับการชี้แนะ 

4. ผูวิจัยและนักเรียนรวมกันวางระเบียบ
เก่ียวกับการปฏิบัตตินในชวงเวลาการ
ทดลอง เชนการตรงตอเวลา  ความมี
ระเบียบวินัยในหองเรียน  เปนตน 

5. ผูวิจัยนัดหมายเวลาและสถานที่ที่ใชใน
การทดลอง 

การประเมินผล   
       สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
 

Chart 
เพลง 
Hello 
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โปรแกรมการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการช้ีแนะ 
 

คร้ังที ่ เร่ือง จุดประสงค วิธีดําเนินการทดลอง อุปกรณ 
2-3 ทักษะการอาน

ภาษาอังกฤษ
เก่ียวกับ

Classroom 

เพ่ือใหนักเรียน
สามารถอานคํา 
ประโยค และบอก
ความหมายเก่ียวกับ
สิ่งของในหองเรียน
และเครื่องเขยีนได 
 

ผูวิจัยดําเนินการทดลองเปน 3 ขั้น  ดังนี้ 
ข้ันที่ 1.  การนําเสนอเน้ือหา 
1. ครูสอนคําศัพทเก่ียวกบัเคร่ืองเขียน

และสิ่งของในหองเรียน โดยชี้สิ่งของ
และถามคําถามใหนักเรียนตอบ 

2.  ครูชูบัตรคําใหนักเรียนทุกคนสะกด
และอานคําศพัทพรอมกัน  และสะกด
และอานคําศพัททีละคน จนคลอง 

3. เลนเกม Touch  and  Tell  และเกม
ถุงดํา 

4. ครูถาม-ตอบประโยคที่ใชบพุบท in , 
on และ under โดยวางสิ่งของตามจุด
ตางๆ ใหนักเรียนดูและฟง 
(ครูชี้แนะทางวาจา และทาทาง) 

5. ใหนักเรียนพูดตามครู   ทุกคนพูด
พรอมกัน   และพูดทีละคนจนคลอง 
(ครูชี้แนะการเลียนแบบ) 

6. ครูแจกใบความรูอานใหนักเรียนฟง 
ข้ันที่ 2. การฝก   
1   ฝกใหนักเรียนอานตามครู  ทุกคน   
     อานพรอมกัน  และอานทีละคนจน        
     คลอง  (ครูชี้แนะการเลยีนแบบ) 
2   ครูใหนักเรียนเดาความหมายของ   
     ประโยค(ครูชี้แนะทางวาจาและทา  
     ทาง) 
3. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเรื่องที่อาน 
ข้ันที่ 3. การนําไปใช   
       ใหนักเรียนวางแถบประโยคบน
กระดานใหตรงกับรูปภาพ  ทีละคน 
 
 

1. สิ่งของใน
หองเรียน
และ
เคร่ือง
เขียนของ
จริง 

2. ถุงดํา 
3. บัตรคํา 
4. ใบความรู 
5. แถบ

ประโยค 
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การประเมินผล   
1.   สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
2.   ตรวจความถูกตองในการอาน 
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โปรแกรมการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการช้ีแนะ 
 

คร้ังที ่ เร่ือง จุดประสงค วิธีดําเนินการทดลอง อุปกรณ 
4-5 ทักษะการอาน

ภาษาอังกฤษ
เก่ียวกับ
Animals 

เพ่ือใหนักเรียน
สามารถอานคํา 
ประโยค และบอก
ความหมายเก่ียวกับ
สัตวได 
 

ผูวิจัยดําเนินการทดลองเปน 3 ขั้น  ดังนี้ 
ข้ันที่ 1. การนําเสนอเน้ือหา   
1. ครูสอนคําศัพทเก่ียวกบัสตัวตางๆ   

โดยชูบัตรภาพสัตวอยางละ 1 ตัว  และ
ถามนักเรียนโดยใหนักเรียนตอบ 

2. ครูชูบตัรคํา ใหนักเรียนทุกคนสะกด
และอานคําศพัทพรอมกัน  และสะกด
และอานคําศพัททีละคน 

3. ครูสอนรองเพลง  Old Mac Donald 
     (ครูชี้แนะทางทาทาง) 
4. ครูชูบตัรภาพสัตวหลายๆตวั  และออก

เสียงใหนักเรยีนฟง 
(ครูชี้แนะทางวาจา และทาทาง) 

5. ใหนักเรียนออกเสียงตามคร ู ทุกคน
ออกเสียงพรอมกัน  และออกเสียงทีละ
คน (ครูชี้แนะการเลียนแบบ) 

6. ครูชูบตัรคําสะกดและอานคําศัพทให
นักเรียนดูและฟง 

7. ใหนักเรียนทกุคนสะกดและอาน
คําศัพทตามครู     ทุกคนสะกดและ
อานคําศัพทพรอมกัน  และสะกดและ
อานคําศัพททลีะคน     (ครูชี้แนะการ
เลียนแบบ) 

8. ครูชูบตัรภาพและพูดประโยค There 
is/ are………… ใหนักเรียนดูและฟง 
(ครูชี้แนะทางวาจา และทาทาง) 

9. ใหนักเรียนพูดตามครู    ทุกคนพูด
พรอมกัน   และพูดทีละคน จนคลอง 
(ครูชี้แนะการเลียนแบบ) 

10. ครูแจกใบความรูอานใหนักเรียนฟง 
 

1. Chart
เพลง 

2. บัตรภาพ 
3. บัตรคํา 
4. ใบความรู 
5. แถบ

ประโยค 
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ข้ันที่ 2. การฝก   
1.   ฝกใหนักเรียนอานตามครู   ทุกคน  
     อานพรอมกัน   และอานทีละคนจน 
     คลอง (ครูชี้แนะการเลียนแบบ) 
2. ครูใหนักเรียนเดาความหมายของ

ประโยค (ครูชีแ้นะทางวาจา และ
ทาทาง) 

3. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเรื่องที่อาน 
ข้ันที่ 3. การนําไปใช   
1.   ใหนักเรียนเลนเกมทายคําศัพท  โดย  
      เลียนเสียงสัตวและใหเพ่ือนทาย 
2    ใหนักเรียนจับคูบตัรคํากับบัตรภาพ 
3.   ใหนักเรียนจับคูบตัรภาพกับประโยค 
การประเมินผล   
1.   สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
2.   ตรวจความถูกตองในการอาน 
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โปรแกรมการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการช้ีแนะ 
 

คร้ังที ่ เร่ือง จุดประสงค วิธีดําเนินการทดลอง อุปกรณ 
6-7 ทักษะการอาน

ภาษาอังกฤษ
เก่ียวกับ
Family 

เพ่ือใหนักเรียน
สามารถอานคํา  
ประโยค  และบอก
ความหมายเก่ียวกับ
ครอบครัวได 

ผูวิจัยดําเนินการทดลองเปน 3 ขั้น  ดังนี้ 
ข้ันที่ 1. การนําเสนอเน้ือหา   
1. ครูสอนรองเพลง Are you sleeping? 
     และทําทาทางประกอบเพลง (ครูชี้  
     แนะการเลียนแบบ) 
2. ครูชูแผนภูมิตนไมสะกดและอาน

คําศัพทเก่ียวกับครอบครวัใหนักเรียนดู
และฟง 

3. ใหนักเรียนสะกดและอานคําศัพทตาม
ครู    ทุกคนสะกดและอานคําศัพท
พรอมกัน   และสะกดและอานคําศัพท
ทีละคนจนคลอง  (ครูชี้แนะการ
เลียนแบบ) 

4. ครูพูดประโยคความสัมพันธของญาติพ่ี
นองใหนักเรียนฟง  (ครูชี้แนะทาง
วาจา) 

5. ครูใหนักเรียนพูดตามครู   ทุกคนพูด
พรอมกัน  และพูดทีละคนจนคลอง 
(ครูชี้แนะการเลียนแบบ) 

6. ครูแจกใบความรูอานใหนักเรียนฟง 
ข้ันที่ 2. การฝก   
1.   ฝกใหนักเรียนอานตามครู  ทุกคน  
      อานพรอมกัน  และอานทีละคนจน   
      คลอง(ครูชี้แนะการเลียนแบบ) 
2.   ครูใหนักเรียนเดาความหมายของ      
      ประโยค(ครูชี้แนะทางวาจา และทา 
      ทาง) 
3.   ครูและนักเรียนชวยกนัสรุปเรื่องที่อาน 
 
 
 

1.  Chart    
     เพลง 
     Are you    
    sleeping? 
4. แผนภูมิ

ครอบครั
ว 

5. ใบความรู 
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ขั้นท่ี 3. การนาํไปใช   
1.   ใหนักเรียนแสดงบทบาทสมมต ิ
2.   ใหนักเรียนเขียนแผนภมิูครอบครัว 
      ของตนเอง 
การประเมินผล   
1.   สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
2.   ตรวจความถูกตองในการอาน 
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โปรแกรมการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการช้ีแนะ 
 

คร้ังที ่ เร่ือง จุดประสงค วิธีดําเนินการทดลอง อุปกรณ 
8-9 ทักษะการอาน

ภาษาอังกฤษ
เก่ียวกับ

Occupation 

เพ่ือใหนักเรียน
สามารถอานคํา  
ประโยค  และบอก
ความหมายเก่ียวกับ
อาชีพได 

ผูวิจัยดําเนินการทดลองเปน 3 ขั้น  ดังนี้ 
ข้ันที่ 1. การนําเสนอเน้ือหา  
1. ครูสอนรองเพลงThe Farmer in the 

Dell (ครูชี้แนะทางทาทาง) 
2. ครูสอนคําศัพทเก่ียวกบัอาชีพ  ชูบัตร

ภาพและออกเสียงใหนักเรียนฟง 
     (ครูชี้แนะทางวาจา และทาทาง) 
3. ใหนักเรียนออกเสียงตามคร ู  ทุกคน

ออกเสียงพรอมกัน  และออกเสียงทีละ
คนจนคลอง 
(ครูชี้แนะการเลียนแบบ) 

4. ครูชูบตัรคําสะกดและอานคําศัพทให
นักเรียนฟง 

5. ใหนักเรียนสะกดและอานคําศัพทตาม
ครู    ทุกคนสะกดและอานคําศัพท
พรอมกัน  และสะกดและอานคําศัพทที
ละคน  (ครูชี้แนะการเลียนแบบ) 

6. ครูถาม-ตอบ เก่ียวกับอาชพี 
     ใหนักเรียนฟง(ครูชี้แนะทางวาจา และ 
     ทาทาง) 
7. ใหนักเรียนฝกถาม-ตอบเกี่ยวกับอาชีพ

ตามครู   และฝกถามตอบเปนคูกับ
เพ่ือน (ครูชี้แนะทางวาจา) 

8. ครูแจกใบความรูอานใหนักเรียนฟง 
ข้ันที่ 2. การฝก   
1.  ฝกใหนักเรียนอานตามครู    ทุกคน 
    อานพรอมกัน  และอานทีละคนจน  
    คลอง (ครูชี้แนะการเลียนแบบ) 
2.  ครูใหนักเรียนเดาความหมายของ   
     ประโยค (ครูชี้แนะทางวาจา และทา      
     ทาง) 

1. Chart
เพลง 

2. บัตรภาพ 
3. บัตรคํา 
4. แถบ

ประโยค 
5. ใบความรู 
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3.  ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเรื่องที่ 
     อาน 
ข้ันที่ 3. การนําไปใช   
1.   ใหนักเรียนจับคูบตัรภาพกับคําศัพท 
2.   ใหนักเรียนแสดงบทบาทสมมต ิ
การประเมินผล   
1.   สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
2.   ตรวจความถูกตองในการอาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 71 

โปรแกรมการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการช้ีแนะ 
 

คร้ังที ่ เร่ือง จุดประสงค วิธีดําเนินการทดลอง อุปกรณ 
10-11 ทักษะการอาน

ภาษาอังกฤษ
เก่ียวกับ
Places 

เพ่ือใหนักเรียน
สามารถอานคํา  
ประโยค  และบอก
ความหมายเก่ียวกับ
สถานที่ได 

ผูวิจัยดําเนินการทดลองเปน 3 ขั้น  ดังนี้ 
ข้ันที่ 1. การนําเสนอเน้ือหา   
1. ครูสอนคําศัพทเก่ียวกบัสถานที่  ชูบัตร

ภาพและออกเสียงใหนักเรียนดูและฟง 
2. ใหนักเรียนออกเสียงตามคร ู ทุกคน

ออกเสียงพรอมกัน  และออกเสียงทีละ
คนจนคลอง (ครูชี้แนะการเลียนแบบ) 

3. ครูชูบตัรคําสะกดและอานคําศัพทให
นักเรียนฟง 

4. ใหนักเรียนสะกดและอานคําศัพทตาม
ครู   ทุกคนสะกดและอานคําศัพท
พรอมกัน  และสะกดและอานคําศัพทที
ละคน (ครูชี้แนะการเลียนแบบ) 

5. ครูใหตวัแทนนักเรียนออกมายืน 3 คน
และครูพูดประโยคที่มี  near, next to, 
opposite, infront of  และ  behind  ให
นักเรียนดูและฟง (ครูชี้แนะทางวาจา) 

6. ใหนักเรียนพูดตามครู    ทุกคนพูด
พรอมกัน และพูดทีละคนจนคลอง 
(ครูชี้แนะการเลียนแบบ) 

7. ครูติดแผนที่บนกระดานและพูด
ประโยคเกี่ยวกับสถานที่    โดยใช
ประโยค เชน The school is near   

     the bank.  และใหนักเรยีนพูดจน   
     คลอง  (ครูชี้แนะทางวาจา)   
8. ครูแจกใบความรูอานใหนักเรียนฟง 
ข้ันที่ 2. การฝก   
1.   ฝกใหนักเรียนอานตามครู  ทุกคน 
      อานพรอมกัน  และอานทีละคน 
      จนคลอง (ครูชี้แนะการเลียนแบบ) 
 

1. บัตรภาพ 
2. บัตรคํา 
3. ใบความรู 
4. แผนที่ 
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2.   ครูใหนักเรียนเดาความหมายของ   
      ประโยค (ครูชี้แนะทางวาจา และทา  
      ทาง) 
3.   ครูและนักเรียนชวยกนัสรุปเรื่องที่อาน 
ข้ันที่ 3. การนําไปใช   
1.   ใหนักเรียนจับคูบตัรภาพกับคําศัพท 
2.   ใหนักเรียนวาดแผนที่บานของตนเอง 
      และโรงเรียน แลวบรรยายใหเพ่ือน   
      ฟง 
การประเมินผล   
1.   สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
2.   ตรวจความถูกตองในการอาน 
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โปรแกรมการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการช้ีแนะ 
 

คร้ังที ่ เร่ือง จุดประสงค วิธีดําเนินการทดลอง อุปกรณ 
12 ปจฉิมนิเทศ เพ่ือใหนักเรียน

สรุปผลที่ไดจากการ
ทดลองโดยใชการ
สอนภาษาเพื่อการ
สื่อสารควบคูกับการ
ชี้แนะ  เพ่ือพัฒนา
ทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษของ
นักเรียน 

1. ผูวิจัยใหนักเรยีนกลาวถึงผลที่ไดรับ
จากการทดลอง   

2. ผูวิจัยกลาวสรุปเพ่ิมเติม 
3. ผูวิจัยกลาวขอบใจนักเรียนทุกคนและ

ใหรางวัล 
4. กลาวปดการทดลอง 
การประเมินผล   
       สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
 
 

- 

 
 
 
* หมายเหตุการทดลองแตละครั้งใชเวลา 1 ชั่วโมง 
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โปรแกรมการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการช้ีแนะ 
คร้ังที่ 1 

ปฐมนิเทศ 
จุดประสงค 

1. เพ่ือสรางความคุนเคยระหวางผูวิจัยกับนักเรียน  และนกัเรียนกับนักเรียน 
2. เพ่ือใหนักเรียนทราบถึงวตัถุประสงคของการเขารวม  โปรแกรมการสอนภาษาเพื่อ 

การส่ือสารควบคูกับการชี้แนะ 
เวลาที่ใช   1 ชั่วโมง 
อุปกรณ     Chart  เพลง Hello 
วิธีดําเนินกิจกรรม 

1. ผูวิจัยใหนักเรยีนกลาวสวัสดีทักทายกันเปนภาษาอังกฤษ 
2. ใหนักเรียนชวยกันรองเพลง  Hello  และจับคูทําทาทางประกอบเพลง  และสลับคูกัน 

ไปเรื่อยๆ 
3. ผูวิจัยชี้แจงใหนักเรียนในกลุมทดลองทราบถึงวตัถุประสงคของการเขารวม  โปรแกรม 

การสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารควบคูกับการชี้แนะ 
4. ผูวิจัยและนักเรียนรวมกันวางระเบียบเก่ียวกับการปฏบิัตตินในชวงเวลาการทดลอง   

เชนการตรงตอเวลา  ความมีระเบียบวินยัในหองเรียน  เปนตน 
5. ผูวิจัยนัดหมายเวลาและสถานที่ที่ใชในการทดลอง 

การประเมินผล   
      สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
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โปรแกรมการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการช้ีแนะ 
คร้ังที่ 2 

เร่ือง                      ทักษะการอานภาษาอังกฤษเก่ียวกับ  Classroom 
ทักษะ                    การอาน 
จุดประสงค             เพ่ือใหนักเรียนสามารถอานคํา ประโยค และบอกความหมายเก่ียวกับ 
                            สิ่งของในหองเรียนได 
เน้ือหา                   - Preposition   (in,  on,  under)     
                            - A ………..  is  in / on / under  the  ……………   
คําศัพท                  clock, television, picture, blackboard, computer, desk, chair, vase,  
                           ball, ceiling fan, flag, wall, window, door, bin, broom, floor   
กิจกรรม                 เกม  Touch  and  tell 
เวลาที่ใช                1  ชั่วโมง 
อุปกรณ                   สิ่งของในหองเรียนของจริง  บัตรคํา   แถบประโยค   ใบความรู 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
การดําเนินการทดลอง 
ผูวิจัยดําเนินการทดลองเปน 3 ขั้น  ดังนี้  
ข้ันที่ 1. การนําเสนอเน้ือหา    
        811.   ครูสอนคําศัพทเก่ียวกับสิ่งของในหองเรียนโดยชี้สิ่งของและถามคําถามใหนักเรียน   
 ตอบ โดยใชประโยค  What’s this / that?  It’s a  ………. 
       2.   ใหนักเรียนชูบตัรคําใหนักเรียนทุกคนสะกดและอานคําศพัทพรอมกัน  และสะกดและ
อานคําศัพททลีะคน  

 3.   เลนเกม  Touch  and  Tell   โดยใหนักเรียนปดตา  และสัมผัสสิ่งของแลวทายวา 
สิ่งของที่คลําคืออะไร 
       4.   ครูพูดประโยคทีใ่ชบุพบท in , on และ under โดยวางสิ่งของตามจุดตางๆ ใหนักเรียน
ดูและฟง  เชน  A clock is on the wall.  (ครูชี้แนะทางวาจา และทาทางโดยทําทาวางสิ่งของ
ตามจุดตางๆใหนักเรียนดูและฟง) 
       5.   ใหนักเรียนพูดตามครู   ทุกคนพูดพรอมกัน และพูดทีละคนจนคลอง  (ครูชี้แนะการ
เลียนแบบโดยใหนักเรียนพูดตามครู) 
       6.   ครูแจกใบความรูอานใหนักเรียนฟง 
ข้ันที่ 2. การฝก   

1.    ฝกใหนักเรียนอานตามครู   ทุกคนอานพรอมกัน  และอานทีละคนจนคลอง  (ครู 
ชี้แนะการเลียนแบบโดยใหนักเรียนฝกอานตาม) 

2.  ครูใหนักเรียนเดาความหมายของประโยค  (ครูชี้แนะทางวาจา และทาทางในการชวย 
ใหนักเรียนเดาความหมายของประโยค) 
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3.    ครูและนักเรียนชวยกนัสรุปเรื่องที่อาน 
ข้ันที่ 3. การนําไปใช   

ใหนักเรียนวางแถบประโยคบนกระดานใหตรงกับรูปภาพ  ทีละคน 
การประเมินผล   
       1.    สังเกตการเขารวมกิจกรรม 

    2.    ตรวจความถูกตองในการอาน 
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โปรแกรมการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการช้ีแนะ 
คร้ังที่ 3 

เร่ือง                  ทักษะการอานภาษาอังกฤษเก่ียวกับ  Classroom 
ทักษะ                   การอาน 
จุดประสงค         เพ่ือใหนักเรียนสามารถอานคํา ประโยค และบอกความหมายเก่ียวกับเคร่ือง 
                        เขียนได 
เน้ือหา                - Preposition (in,  on,  under)      
                         - Where’s the……….?   It’s in / on / under  the ……….    
คําศัพท               book,  bag,  clip,  crayon,  eraser,  glue,  notebook,  pen,  pencil,   
                        ruler,  scissors,  sharpener                                 
กิจกรรม             เกมถุงดํา 
เวลาที่ใช            1  ชั่วโมง 
อุปกรณ               เคร่ืองเขียนของจริง  ถุงดํา  บัตรคํา   แถบประโยค  ใบความรู 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
การดําเนินการทดลอง 
ผูวิจัยดําเนินการทดลองเปน 3 ขั้น  ดังนี้    
ข้ันที่ 1. การนําเสนอเน้ือหา 
       861.   ครูสอนคําศัพทเก่ียวกับเคร่ืองเขียนโดยชี้สิ่งของและถามคําถามใหนักเรียนตอบ  โดย
ใชประโยค  What’s this / that?  It’s a  …………. 

   2.    ครูชูบตัรคําใหนักเรยีนสะกดและอานคําศัพทพรอมกัน  และสะกดและอานคําศัพทท ี
ละคน  
      3.    เลนเกมถุงดํา   โดยใหนักเรียนคลําเครื่องเขยีนในถุงดําและทายวาคืออะไร 
      4.   ครูพูดถาม-ตอบประโยคที่ใชบพุบท in , on และ under โดยวางสิ่งของตามจุดตางๆ 
ใหนักเรียนดูและฟงเชน   Where’s  the  book.  It’s  on  the  table.   (ครูชี้แนะทางวาจา และ
ทาทางโดยทําทาวางสิ่งของตามจุดตางๆใหนักเรียนดูและฟง) 

5.   ใหนักเรียนพูดตามครู    ทุกคนพูดพรอมกัน และพูดทีละคนจนคลอง  (ครูชี้แนะการ 
เลียนแบบโดยใหนักเรียนพูดตามครู) 

6.   ครูแจกใบความรูอานใหนักเรียนฟง 
ข้ันที่ 2. การฝก   
       1.    ฝกใหนักเรียนอานตามครู   ทุกคนอานพรอมกัน  และอานทีละคนจนคลอง  (ครู
ชี้แนะการเลียนแบบโดยใหนักเรียนฝกอานตาม) 
       2.    ครูใหนักเรียนเดาความหมายของประโยค  (ครูชี้แนะทางวาจา และทาทางในการชวย
ใหนักเรียนเดาความหมายของประโยค) 
       3.    ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเรื่องที่อาน 
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ข้ันที่ 3. การนําไปใช   
        ใหนักเรียนวางแถบประโยคบนกระดานใหตรงกับรูปภาพ  ทีละคน 
การประเมินผล   

1.   สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
      2.   ตรวจความถูกตองในการอาน 
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โปรแกรมการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการช้ีแนะ 
คร้ังที่ 4 

เร่ือง                        ทักษะการอานภาษาอังกฤษเก่ียวกับ  Animals 
ทักษะ                      การอาน 
จุดประสงค               เพ่ือใหนักเรียนสามารถอานคํา ประโยค และบอกความหมายเก่ียวกับ 
                              สัตวได 
เน้ือหา                     There is / are ……………. 
คําศัพท                     tigers,   ilons,   zebras,   deers,   monkeys,   cows,   cats,   dogs 
กิจกรรม                    เพลง Old Mac Donald    เกมทายคําศัพท 
เวลาที่ใช                  1  ชั่วโมง 
อุปกรณ                     Chart เพลง Old Mac Donald  บัตรภาพ  บัตรคํา   แถบประโยค   
                              ใบความรู 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
การดําเนินการทดลอง 
ผูวิจัยดําเนินการทดลองเปน 3 ขั้น  ดังนี้  
ข้ันที่ 1. การนําเสนอเน้ือหา    
      1.    ครูสอนคําศัพทเก่ียวกับสตัวตางๆ   โดยชูบัตรภาพสัตวอยางละ 1 ตวั  และถาม
นักเรียนโดยใหนักเรียนตอบ   โดยใชประโยค  What’s this / that?  It’s  a  ………………… 
      2.    ครูชูบัตรคํา ใหนกัเรียนทุกคนสะกดคําศัพทและอานคําศพัทพรอมกัน    และสะกด
และอานคําศพัททีละคน 
      3.    ครูสอนรองเพลง  Old Mac Donald   (ครูชี้แนะทางทาทางโดยทําทาทางของสัตว
เพ่ือใหนักเรียนเดาความหมายของสัตวชนิดตางๆในเพลง) 
      4.    ครูชูบัตรภาพสตัวหลายๆตวั  และออกเสียงใหนักเรียนดูและฟง (ครูชี้แนะทางวาจา 
และทาทางใหนักเรียนดูและฟง)    
      5.   ใหนักเรียนออกเสียงตามครู   ทุกคนออกเสียงพรอมกัน  และออกเสียงทลีะคน  (ครู
ชี้แนะการเลียนแบบโดยใหนักเรียนออกเสียงตามครู) 
      6.    ครูชูบัตรคําสะกดและอานคําศัพทใหนักเรยีนดูและฟง    
      7.   ใหนักเรียนสะกดและอานคําศัพทตามครู   สะกดและอานคําศัพทพรอมกัน   และสะกด
และอานคําศพัททีละคน  (ครูชี้แนะการเลียนแบบโดยใหนักเรียนสะกดและอานคําศัพทตามคร)ู 
      8.    ครูชูภาพและพูดประโยค There is/ are…………. ใหนักเรียนดูและฟง   (ครูชี้แนะ
ทางวาจา และทาทางใหนักเรียนดูและฟง) 
      9.   ใหนักเรียนพูดตามครู   ทุกคนพูดพรอมกัน  และพูดทีละคน จนคลอง   (ครูชี้แนะการ 
เลียนแบบโดยใหนักเรียนพูดตามครู) 
     10.  ครูแจกใบความรูอานใหนักเรียนฟง 
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ข้ันที่ 2. การฝก   
      1.    ฝกใหนักเรียนอานตามครู   ทุกคนอานพรอมกัน  และอานทีละคนจนคลอง  (ครูชี้แนะ
การเลียนแบบโดยใหนักเรยีนฝกอานตาม) 
      2.    ครูใหนักเรียนเดาความหมายของประโยค   (ครูชี้แนะทางวาจา และทาทางในการชวย
ใหนักเรียนเดาความหมายของประโยค) 
      3.    ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเรื่องที่อาน 
ข้ันที่ 3. การนําไปใช   
  1.    ใหนักเรียนเลนเกมทายคําศัพท  โดยเลียนเสยีงสตัวและใหเพ่ือนทาย 
      2.    ใหนักเรียนจับคูบัตรคํากับบตัรภาพ 
  3.    ใหนักเรียนจับคูบตัรภาพกับประโยค 
การประเมินผล   
      1.    สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
      2.    ตรวจความถูกตองในการอาน 
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โปรแกรมการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการช้ีแนะ 
คร้ังที่ 5 

เร่ือง                       ทักษะการอานภาษาอังกฤษเก่ียวกับ  Animals 
ทักษะ                     การอาน 
จุดประสงค              เพ่ือใหนักเรียนสามารถอานคํา ประโยค และบอกความหมายเก่ียวกับ 
                             สัตวได 
เน้ือหา                    There is / are……… 
คําศัพท                   snakes,  birds,  rabbits,  foxes,  horses,  chickens,  ducks,  fish 
กิจกรรม                  เพลง Old Mac Donald   เกมทายคําศัพท 
เวลาที่ใช                1  ชั่วโมง 
อุปกรณ                   Chart เพลง Old Mac Donald  บัตรภาพ  บตัรคํา  แถบประโยค 
                             ใบความรู 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
การดําเนินการทดลอง 
ผูวิจัยดําเนินการทดลองเปน 3 ขั้น  ดังนี้  
ข้ันที่ 1. การนําเสนอเน้ือหา    
     921.    ครูสอนคําศัพทเก่ียวกับสตัวตางๆ   โดยชูบัตรภาพสัตวอยางละ 1 ตวั  และถาม
นักเรียนโดยใหนักเรียนตอบ  โดยใชประโยค  What’s this / that?  It’s a  …………. 
     2.    ครูชูบัตรคํา ใหนักเรียนสะกดคําศัพทและอานพรอมกัน  และสะกดและอานคําศัพทที
ละคน 
     3.    ครูทบทวนเพลง  Old Mac Donald 
     4.    ครูชูบัตรภาพสตัวหลายๆตวั  และออกเสียงใหนักเรียนดูและฟง    (ครูชี้แนะทางวาจา 
และทาทางใหนักเรียนดูและฟง) 
     5.   ใหนักเรียนออกเสียงตามครู   ทุกคนออกเสียงพรอมกัน   และออกเสียงทีละคน  (ครู
ชี้แนะการเลียนแบบโดยใหนักเรียนออกเสียงตามครู) 
     6.    ครูสะกดและอานคําศัพทใหนักเรียนฟง   
     7.   ใหนักเรียนสะกดและอานคําศัพทตามครู    ทุกคนสะกดและอานคําศัพทพรอมกัน   
และสะกดและอานคําศัพททลีะคน  (ครูชี้แนะการเลียนแบบโดยใหนักเรียนสะกดและอาน
คําศัพทตามครู) 
     8.    ครูชูภาพและพูดประโยค There is/ are…………. ใหนักเรียนดูและฟง   (ครูชี้แนะทาง
วาจา และทาทางใหนักเรียนดูและฟง) 
     9.   ใหนักเรียนพูดตามครู    ทุกคนพูดพรอมกัน   และพูดทีละคน จนคลอง   (ครูชี้แนะการ
เลียนแบบโดยใหนักเรียนพูดตามครู) 
    10.  ครูแจกใบความรูอานใหนักเรียนฟง 
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ข้ันที่ 2. การฝก   
    1.    ฝกใหนักเรียนอานตามครู   ทุกคนอานพรอมกัน  และอานทีละคนจนคลอง   (ครูชี้แนะ
การเลียนแบบโดยใหนักเรยีนฝกอานตาม) 
    2.    ครูใหนักเรียนเดาความหมายของประโยค    (ครูชี้แนะทางวาจา และทาทางในการชวย
ใหนักเรียนเดาความหมายของประโยค) 
    3.    ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเรื่องที่อาน 
ข้ันที่ 3. การนําไปใช   
    1.   ใหนักเรียนเลนเกมทายคําศัพท  โดยเลียนเสียงสัตวและใหเพ่ือนทาย 
    2.   ใหนักเรียนจับคูบตัรคํากับบตัรภาพ 
    3.   ใหนักเรียนจับคูบตัรภาพกับประโยค 
การประเมินผล   
     1.  สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
     2.  ตรวจความถูกตองในการอาน 
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โปรแกรมการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการช้ีแนะ 
คร้ังที่ 6 

เร่ือง                       ทักษะการอานภาษาอังกฤษเก่ียวกับ  Family 
ทักษะ                     การอาน 
จุดประสงค              เพ่ือใหนักเรียนสามารถอานคํา ประโยค และบอกความหมายเก่ียวกับ 
                             ครอบครัวได 
เน้ือหา                     - Possessive  pronoun :   his,   her 
                              - Mr./Mrs. ………………..  is  his / her  ………………. 
คําศัพท                    father,   mother,  sister,   brother,   son,   daughter 
กิจกรรม                      เพลง  Are you sleeping?    แสดงบทบาทสมมติ 
เวลาที่ใช                 1  ชั่วโมง 
อุปกรณ                    Chart เพลง Are you sleeping?   แผนภูมิ    ใบความรู 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
การดําเนินการทดลอง 
ผูวิจัยดําเนินการทดลองเปน 3 ขั้น  ดังนี้  
ข้ันที่ 1. การนําเสนอเน้ือหา   
      1.   ครูสอนรองเพลง Are you sleeping?  และทําทาทางประกอบเพลง (ครูชี้แนะการ
เลียนแบบ  โดยใหนักเรียนทําทาทางประกอบเพลงตามครู) 
      2.   ครูชูแผนภูมิตนไมสะกดและอานคําศัพทเก่ียวกับครอบครวัใหนักเรียนดูและฟง 
      3.  ใหนักเรียนสะกดและอานคําศัพทตามครู    ทุกคนสะกดและอานคําศัพทพรอมกัน และ
สะกดและอานคําศัพททลีะคนจนคลอง    (ครูชี้แนะการเลียนแบบโดยใหนักเรียนสะกดและอาน
คําศัพทตามครู) 
      4.   ครูพูดประโยคความสัมพันธของญาติพ่ีนองใหนักเรียนฟง  โดยใชประโยค  เชน 
Mr.Peter is his father. (ครูชี้แนะทางวาจาใหนักเรียนฟง  เพ่ือเดาความหมายของประโยค) 
      5.   ครูใหนักเรียนพูดตามครู   ทุกคนพูดพรอมกัน   และพูดทีละคนจนคลอง   (ครูชี้แนะ
การเลียนแบบโดยใหนักเรยีนพูดตามครู) 
      6.   ครูแจกใบความรูอานใหนักเรียนฟง 
ข้ันที่ 2. การฝก   
      1.    ฝกใหนักเรียนอานตามครู    ทุกคนอานพรอมกัน  และอานทีละคนจนคลอง   (ครู
ชี้แนะการเลียนแบบโดยใหนักเรียนฝกอานตาม) 
      2.    ครูใหนักเรียนเดาความหมายของประโยค   (ครูชี้แนะทางวาจา และทาทางในการชวย
ใหนักเรียนเดาความหมายของประโยค) 
      3.    ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเรื่องที่อาน 
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ข้ันที่ 3. การนําไปใช   
       ใหนักเรียนแสดงบทบาทสมมต ิ
การประเมินผล   
     1.    สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
     2.    ตรวจความถูกตองในการอาน 
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โปรแกรมการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการช้ีแนะ 
คร้ังที่ 7 

เร่ือง                      ทักษะการอานภาษาอังกฤษเก่ียวกับ  Family 
ทักษะ                    การอาน 
จุดประสงค             เพ่ือใหนักเรียนสามารถอานคํา ประโยค และบอกความหมายเก่ียวกับ 
                            ครอบครัวได 
เน้ือหา                   - Possessive  pronoun :  his,  her 
                            - Mr./Mrs. …………..  is  his / her …………………. 
คําศัพท                  grandfather,   grandmother,   uncle,  aunt    
กิจกรรม                 เพลง Are you sleeping?     แสดงบทบาทสมมติ 
เวลาที่ใช                1  ชั่วโมง 
อุปกรณ                   Chart เพลง Are you sleeping?   แผนภูมิ    ใบความรู 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
การดําเนินการทดลอง 
ผูวิจัยดําเนินการทดลองเปน 3 ขั้น  ดังนี้    
ข้ันที่ 1. การนําเสนอเน้ือหา 
      1.   ครูทบทวนเพลง Are you sleeping? 
      2.   ครูชูแผนภูมิตนไมสะกดและอานคําศัพทเก่ียวกับครอบครวัใหนักเรียนดูและฟง 
      3.  ใหนักเรียนสะกดและอานคําศัพทตามครู    ทุกคนสะกดและอานคําศัพทพรอมกัน  และ
สะกดและอานคําศัพททลีะคนจนคลอง   (ครูชี้แนะการเลียนแบบโดยใหนักเรียนสะกดและอาน
คําศัพทตามครู) 
      4.   ครูพูดประโยคความสัมพันธของญาติพ่ีนองใหนักเรียนดูและฟง   โดยใชประโยค เชน 
Pranee  is  her  grandmother.  (ครูชี้แนะทางวาจา  เพ่ือใหนักเรียนเดาความหมายของ
ประโยค) 
      5.   ครูใหนักเรียนพูดตามครู   ทุกคนพูดพรอมกัน  และพูดทีละคนจนคลอง   (ครูชี้แนะ
การเลียนแบบโดยใหนักเรยีนพูดตามครู) 
      6.   ครูแจกใบความรูอานใหนักเรียนฟง 
ข้ันที่ 2. การฝก   
      1.   ฝกใหนักเรียนอานตามครู    ทุกคนอานพรอมกัน  และอานทีละคนจนคลอง   (ครู
ชี้แนะการเลียนแบบโดยใหนักเรียนฝกอานตาม) 
      2.   ครูใหนักเรียนเดาความหมายของประโยค  (ครูชี้แนะทางวาจา และทาทางในการชวย
ใหนักเรียนเดาความหมายของประโยค) 
      3.   ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเรื่องที่อาน 
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ข้ันที่ 3. การนําไปใช   
      1.   ใหนักเรียนแสดงบทบาทสมมต ิ
      2.   ใหนักเรียนเขียนแผนภูมิครอบครัวของตนเอง 
การประเมินผล   
     1.    สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
     2.    ตรวจความถูกตองในการอาน 
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โปรแกรมการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการช้ีแนะ 
คร้ังที่ 8 

เร่ือง                       ทักษะการอานภาษาอังกฤษเก่ียวกับ  Occupation 
ทักษะ                     การอาน 
จุดประสงค              เพ่ือใหนักเรียนสามารถอานคํา ประโยค และบอกความหมายเก่ียวกับ   
                             อาชีพได 
เน้ือหา                     What  is  he / she?     He / She  is  a……………….. 
คําศัพท                    doctor,   nurse,   singer,   postman,    policeman,   teacher,    
                             student,  farmer 
กิจกรรม                  เพลง The Farmer in the Dell    แสดงบทบาทสมมต ิ
เวลาที่ใช                 1  ชั่วโมง 
อุปกรณ                    Chart เพลง The Farmer in the Dell   บัตรภาพ    บัตรคํา      
                             แถบประโยค   ใบความรู 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
การดําเนินการทดลอง 
ผูวิจัยดําเนินการทดลองเปน 3 ขั้น  ดังนี้  
ข้ันที่ 1. การนําเสนอเน้ือหา   
     1.   ครูสอนรองเพลง  The Farmer in the Dell  (ครูชี้แนะทางทาทาง  เพ่ือใหนักเรียนเดา
ความหมายของเพลง) 
     2.   ครูสอนคําศัพทเก่ียวกับอาชีพ  ชูบัตรภาพและออกเสียงใหนักเรียนดูและฟง   (ครูชี้แนะ
ทางวาจา และทาทางใหนักเรียนดูและฟง) 
     3.   ใหนักเรียนออกเสียงตามครู    ทุกคนออกเสียงพรอมกัน   และออกเสียงทีละคนจน
คลอง    (ครูชี้แนะการเลียนแบบโดยใหนกัเรียนออกเสียงตามครู) 
     4.   ครูชบูัตรคําสะกดและอานคําศพัทใหนักเรียนดูและฟง    
     5.  ใหนักเรียนสะกดและอานคําศัพทตามครู     ทุกคนสะกดและอานคําศัพทพรอมกัน  และ
สะกดและอานคําศัพททลีะคน   (ครูชี้แนะการเลียนแบบโดยใหนักเรยีนสะกดและอานคําศัพท
ตามครู) 
     6.   ครูถาม-ตอบ เก่ียวกับอาชีพ ใหนักเรียนฟง เชน  What is he?  He is a doctor. (ครู
ชี้แนะทางวาจา และทาทางใหนักเรียนดูและฟง) 
     7.  ใหนักเรียนถาม-ตอบเกี่ยวกับอาชีพตามครู  และถาม-ตอบเปนคูกับเพื่อน   (ครูชี้แนะ
ทางวาจาและทาทาง ใหนักเรียนพูดถาม-ตอบ) 
     8.   ครูแจกใบความรูอานใหนักเรียนฟง 
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ข้ันที่ 2. การฝก   
     1.   ฝกใหนักเรียนอานตามครู    ทุกคนอานพรอมกัน  และอานทีละคนจนคลอง   (ครูชี้แนะ
การเลียนแบบโดยใหนักเรยีนฝกอานตาม) 
     2.   ครูใหนักเรียนเดาความหมายของประโยค   (ครูชี้แนะทางวาจา และทาทางในการชวย
ใหนักเรียนเดาความหมายของประโยค) 
     3.   ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเรื่องที่อาน 
ข้ันที่ 3. การนําไปใช   
     1.   ใหนักเรียนจับคูบตัรภาพกับคําศัพท 
     2.   ใหนักเรียนแสดงบทบาทสมมต ิ
การประเมินผล   
     1.    สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
     2.    ตรวจความถูกตองในการอาน 
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โปรแกรมการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการช้ีแนะ 
คร้ังที่ 9 

เร่ือง                        ทักษะการอานภาษาอังกฤษเก่ียวกับ  Occupation 
ทักษะ                      การอาน 
จุดประสงค               เพ่ือใหนักเรียนสามารถอานคํา ประโยค และบอกความหมายเก่ียวกับ 
                              อาชีพได 
เน้ือหา                      What  is  he / she?     He / She  is  a……………….. 
คําศัพท                     engineer,    merchant,    soldier,    carpenter,    tailor,    
                               fisherman,   barber,   pilot     
กิจกรรม                    เพลง The Farmer in the Dell   แสดงบทบาทสมมต ิ
เวลาที่ใช                  1  ชั่วโมง 
อุปกรณ                     Chart เพลง The Farmer in the Dell   บัตรภาพ    บัตรคํา   
                              แถบประโยค    ใบความรู 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
การดําเนินการทดลอง 
ผูวิจัยดําเนินการทดลองเปน 3 ขั้น  ดังนี้  
ข้ันที่ 1. การนําเสนอเน้ือหา 
     1.   ครูทบทวนเพลง  The Farmer in the Dell 
     2.   ครูสอนคําศัพทเก่ียวกับอาชีพ  ชูบัตรภาพและออกเสียงใหนักเรียนดูและฟง   (ครูชี้แนะ
ทางวาจา และทาทางใหนักเรียนดูและฟง) 
     3.   ใหนักเรียนออกเสียงตามครู   ทุกคนออกเสียงพรอมกัน  และออกเสียงทลีะคนจนคลอง   
(ครูชี้แนะการเลียนแบบโดยใหนักเรียนออกเสียงตามครู) 
     4.   ครูชบูัตรคําสะกดและอานคําศพัทใหนักเรียนดูและฟง 
     5.  ใหนักเรียนสะกดและอานคําศัพทตามครู     ทุกคนสะกดและอานคําศัพทพรอมกัน  และ
สะกดและอานคําศัพททลีะคน   (ครูชี้แนะทางการเลียนแบบโดยใหนักเรียนสะกดและอาน
คําศัพทตามครู) 
     6.   ครูถาม-ตอบ เก่ียวกับอาชีพ  เชน What is she?  She is a nurse.  (ครูชี้แนะทางวาจา 
และทาทางใหนักเรียนดูและฟง) 
     7.  ใหนักเรียนถาม-ตอบเกี่ยวกับอาชีพตามครู   และถาม-ตอบเปนคูกับเพื่อน    (ครูชี้แนะ
ทางวาจาใหนกัเรียนและทาทางพูดถาม-ตอบ) 
     8.   ครูแจกใบความรูอานใหนักเรียนฟง 
ข้ันที่ 2. การฝก   
     1.   ฝกใหนักเรียนอานตามครู   ทุกคนอานพรอมกัน  และอานทีละคนจนคลอง    (ครูชี้แนะ
การเลียนแบบโดยใหนักเรยีนฝกอานตาม) 
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     2.   ครูใหนักเรียนเดาความหมายของประโยค   (ครูชี้แนะทางวาจา และทาทางในการชวย
ใหนักเรียนเดาความหมายของประโยค) 
     3.   ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเรื่องที่อาน 
ข้ันที่ 3. การนําไปใช   
     1.   ใหนักเรียนจับคูบตัรภาพกับคําศัพท 
     2.   ใหนักเรียนแสดงบทบาทสมมต ิ
การประเมินผล   
     1.    สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
     2.    ตรวจความถูกตองในการอาน 
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โปรแกรมการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการช้ีแนะ 
คร้ังที่ 10 

เร่ือง                       ทักษะการอานภาษาอังกฤษเก่ียวกับ  Places 
ทักษะ                     การอาน 
จุดประสงค              เพ่ือใหนักเรียนสามารถอานคํา ประโยค และบอกความหมายเก่ียวกับ 
                             สถานที่ได 
เน้ือหา                    - Preposition :  near,    next to,   opposite  
                             - The …………. is  near / next to / opposite  the …………………. 
คําศัพท                   train station,  school,  bank,  post office,  store,   house     
กิจกรรม                 วาดแผนที่ 
เวลาที่ใช                1  ชั่วโมง 
อุปกรณ                   บัตรภาพ   บัตรคํา    แผนที่   ใบความรู 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
การดําเนินการทดลอง 
ผูวิจัยดําเนินการทดลองเปน 3 ขั้น  ดังนี้  
ข้ันที่ 1. การนําเสนอเน้ือหา   
      1.   ครูสอนคําศัพทเก่ียวกับสถานที ่ ชูบัตรภาพและออกเสียงใหนักเรียนดูและฟง 
      2.   ใหนักเรียนออกเสียงตามครู   ทุกคนออกเสียงพรอมกัน   และออกเสียงทีละคนจน
คลอง   (ครูชี้แนะทางการเลียนแบบโดยใหนักเรียนออกเสียงตามคร)ู 
      3.   ครูชูบัตรคําสะกดและอานคําศพัทใหนักเรียนดูและฟง 
      4.   ใหนักเรียนสะกดและอานคําศัพทตามครู    ทุกคนสะกดและอานคําศัพทพรอมกัน  
และสะกดและอานคําศัพททลีะคน   (ครูชีแ้นะทางการเลียนแบบโดยใหนักเรียนสะกดและอาน
คําศัพทตามครู) 
      5.   ครูใหตัวแทนนักเรียนออกมายืน 3 คน  และครูพูดประโยคที่มี  near, next to  และ
opposite  ใหนักเรียนคนอ่ืนๆดูและฟง   (ครูชี้แนะทางวาจา ใหนักเรียนดูและฟง) 
      6.   ใหนักเรียนพูดตามครู   ทุกคนพูดพรอมกัน และพูดทีละคนจนคลอง   (ครูชี้แนะการ
เลียนแบบโดยใหนักเรียนพูดตามครู) 
      7.    ครูติดแผนที่บนกระดาน  และพูดประโยคเก่ียวกับสถานที ่เชน  The school is near 
the bank.  (ครูชี้แนะทางวาจา  เพ่ือใหนักเรียนเดาความหมายของประโยค)  และใหนักเรียนพูด
จนคลอง           
      8.    ครูแจกใบความรูอานใหนักเรียนฟง 
ข้ันที่ 2. การฝก   
      1.    ฝกใหนักเรียนอานตามครู    ทุกคนอานพรอมกัน  และอานทีละคนจนคลอง  (ครู
ชี้แนะการเลียนแบบโดยใหนักเรียนฝกอานตาม) 
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      2.    ครูใหนักเรียนเดาความหมายของประโยค   (ครูชี้แนะทางวาจา และทาทางในการชวย
ใหนักเรียนเดาความหมายของประโยค) 
      3.    ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเรื่องที่อาน 
ข้ันที่ 3. การนําไปใช  
      1.   ใหนักเรียนจับคูบตัรภาพกับคําศัพท 
      2.   ใหนักเรียนวาดภาพแผนที่บานของตนเอง  และบรรยายใหเพ่ือนฟง 
การประเมินผล   
      1.   สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
      2.   ตรวจความถูกตองในการอาน 
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โปรแกรมการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการช้ีแนะ 
คร้ังที่ 11 

เร่ือง                       ทักษะการอานภาษาอังกฤษเก่ียวกับ  Places 
ทักษะ                     การอาน 
จุดประสงค              เพ่ือใหนักเรียนสามารถอานคํา ประโยค และบอกความหมายเก่ียวกับ  
                             สถานที่ได 
เน้ือหา                    - Preposition :   in  front  of,    behind             
                             - The ……………. is  behind / in front of  the ………………... 
คําศัพท                    hospital,  zoo,  museum,  playground,  bus stop,  park   
กิจกรรม                  วาดแผนที่  
เวลาที่ใช                 1  ชั่วโมง 
อุปกรณ                    บัตรภาพ    บัตรคํา    แผนที่    ใบความรู 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
การดําเนินการทดลอง 
ผูวิจัยดําเนินการทดลองเปน 3 ขั้น  ดังนี้  
ข้ันที่ 1. การนําเสนอเน้ือหา   
      1.   ครูสอนคําศัพทเก่ียวกับสถานที ่ ชูบัตรภาพและออกเสียงใหนักเรียนดูและฟง 
      2.   ใหนักเรียนออกเสียงตามครู    ทุกคนออกเสียงพรอมกัน    และออกเสียงทีละคนจน
คลอง   (ครูชี้แนะการเลียนแบบโดยใหนกัเรียนออกเสียงตามครู) 
      3.   ครูชูบัตรคําสะกดและอานคําศพัทใหนักเรียนดูและฟง 
      4.   ใหนักเรียนสะกดและอานคําศัพทตามครู   ทกุคนสะกดและอานคําศัพทพรอมกัน  และ
สะกดและอานคําศัพททลีะคน    (ครูชี้แนะการเลียนแบบโดยใหนักเรียนสะกดและอานคําศัพท
ตามครู) 
      5.   ครูใหตัวแทนนักเรียนออกมายืน 3 คน และครูพูดประโยคที่มี  in front of  และ behind  
ใหนักเรียนคนอ่ืนๆดูและฟง   (ครูชี้แนะทางวาจาใหนกัเรียนดูและฟง) 
      6.   ใหนักเรียนพูดตามครู    ทุกคนพูดพรอมกัน  และทีพูดละคนจนคลอง   (ครูชี้แนะการ
เลียนแบบโดยใหนักเรียนพูดตามครู) 
      7.    ครูติดแผนที่บนกระดานและพูดประโยคเก่ียวกับสถานที ่ โดยใชประโยค เชน The 
park is behind the bus stop.  (ครูชี้แนะทางวาจา  เพ่ือใหนักเรียนเดาความหมายของ
ประโยค)  และใหนักเรียนพูดจนคลอง 
      8.    ครูแจกใบความรูอานใหนักเรียนฟง 
ข้ันที่ 2. การฝก   
      1.    ฝกใหนักเรียนอานตามครู    ทุกคนอานพรอมกัน  และอานทีละคนจนคลอง   (ครู
ชี้แนะการเลียนแบบโดยใหนักเรียนฝกอานตาม) 
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      2.    ครูใหนักเรียนเดาความหมายของประโยค   (ครูชี้แนะทางวาจา และทาทางในการชวย
ใหนักเรียนเดาความหมายของประโยค) 
      3.   ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเรื่องที่อาน 
ข้ันที่ 3. การนําไปใช  
      1.   ใหนักเรียนจับคูบตัรภาพกับคําศัพท 
      2.   ใหนักเรียนวาดแผนที่โรงเรียน  และบรรยายใหเพ่ือนฟง 
การประเมินผล   
      1.    สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
      2.    ตรวจความถูกตองในการอาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 95 

โปรแกรมการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการช้ีแนะ 
คร้ังที่ 12 

ปจฉิมนิเทศ 
วัตถุประสงค 
               เพ่ือใหนักเรียนสรุปผลที่ไดจากการทดลองโดยใชการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร
ควบคูกับการชี้แนะ เพ่ือพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน 
เวลาที่ใช    1  ชั่วโมง 
อุปกรณ       - 
วิธีดําเนินการทดลอง 
       1.   ผูวจัิยใหนักเรียนกลาวถึงผลท่ีไดรับจากการทดลอง   
       2.   ผูวิจัยกลาวสรุปเพ่ิมเติม 
       3.   ผูวิจัยกลาวขอบใจนักเรียนทุกคนและใหรางวัล 
       4.   กลาวปดการทดลอง 
การประเมินผล   

สังเกตการเขารวมกจิกรรม         
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ภาคผนวก ข 

                              132-   แบบทดสอบทักษะการอานภาษาอังกฤษ 
                                -   ใบความรู 
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แบบทดสอบทักษะการอานภาษาอังกฤษ 
 

คําสั่ง  ใหนักเรียนอานออกเสียงและบอกความหมายคําศัพท  และประโยคตอไปน้ี    
ตอนที่ 1     

1.   chair  
2.   desk         
3.   window   
4.   tiger         
5.   bird         
6.   lion          
7.   zebra    
8.   mother      
9.   sister         
10. father        
11. nurse         
12. doctor   
13. house   
14. school      
15. bank         
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ตอนที่ 2 

         16.  A  book  is  on  the  desk. 
         17.  There  are  three  birds. 
         18.  She  is  a  nurse. 
         19.  The  bank  is  near  the  park. 
         20.  Mr. Joe  is  his  father. 
           
 

 

เกณฑการใหคะแนน 
อานออกเสียงและบอกความหมายของคําศัพทไดถูกตอง  ใหคําละ                       1  คะแนน 
อานออกเสียงและบอกความหมายของประโยคไดถูกตอง  ใหประโยคละ                1  คะแนน 
อานออกเสียงและบอกความหมายผิดได                                                       0  คะแนน 
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 109  109 
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เพลง  Hello 
 
                                                      Hello, Hello 
                                                            Hello,  How  are  you? 
                                             I’m  fine,  thank  you. 
                                             I  hope  that  you  are  too. 
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เพลง  Old Mac Donald 
 

                                         Old Mac Donald  had a farm, E  I  E  I  O! 
                               And  on  his  farm  he  had  ten  cows, E  I  E  I  O! 
                                          With  a moo moo  here  and  a moo moo  there, 
                               Here  a moo,  there  a moo, 
                               every  where  a moo moo, E  I  E  I  O! 
 

 
                                                      nine  sheep -  baa - baa 
                                          eight  chicks – chick - chick 
                                          seven  cats – meow - moew 
                                          six  ducks – quack - quack  
                                                      five  dogs – bow - bow 
                                          four  horses – neigh -neigh 
                                          three  pigs – oink - oink  
                                          two  rats – squeak – squeak 
                                          one  bird – cheep- cheep 
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เพลง  Are  you  sleeping? 
 

                                         Are  you  sleeping,  are  you  sleeping? 
                               Brother  John,  brother  John?                                               
                               Morning  bells  are  ringing,  morning  bells  are  ringing. 
                               Ding  ding  dong, ding  ding  dong. 
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เพลง   The  Farmer  in  the  dell 
 

                                       The  farmer  in  the  dell, the  farmer  in  the  dell, 
                           Heigh – oh  the  derry  oh,  the  farmer  in  the  dell. 
            

                                                              
                                                                
                                               The  farmer  takes  a wife, 
                                               The  wife  takes  a child, 
                                               The  child  takes  a nurse, 
                                               The  nurse  takes  a dog, 
                                               The  dog  takes  a cat, 
                                               The  cat  takes  a rat, 
                                               The  rat  takes  a cheese, 
                                               The  cheese  stands  alone    
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ภาคผนวก ค 
ตารางแสดงผลการวิเคราะหทางสถิต ิ
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ตาราง  5   แสดงการเปรียบเทียบคะแนนทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมทดลอง 
     กอนและหลังไดรับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการชีแ้นะ 
 
 

คนที ่ กอนทดลอง หลังทดลอง 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 

9 
12 
7 
10 
12 
9 
11 
10 
8 
6 
 

14 
16 
13 
15 
18 
14 
16 
16 
15 
13 
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ตาราง 6   แสดงการเปรียบเทียบคะแนนทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมควบคุม    
     กอนและหลังไมไดรับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการชี้แนะ 
 
 

คนที ่ กอนทดลอง หลังทดลอง 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 

8 
10 
9 
8 
11 
9 
10 
6 
7 
13 

13 
12 
10 
10 
14 
13 
12 
10 
11 
15 
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ตาราง 7   แสดงการเปรียบเทียบคะแนนทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ไดรับการ 
     สอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการชี้แนะกับนกัเรียนที่ไมไดรับการสอนภาษาเพื่อการ   
     สื่อสารควบคูกับการชี้แนะ 
 
 

กลุมที่ไดรับการสอนภาษาเพื่อ
การส่ือสารควบคูกับ 

การชี้แนะ 

กลุมที่ไมไดรับการสอนภาษาเพื่อ
การส่ือสารควบคูกับ 

การชี้แนะ 

 
คนที ่

กอนทดลอง หลังทดลอง 

 
คนที ่

กอนทดลอง หลังทดลอง 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 

9 
12 
7 
10 
12 
9 
11 
10 
8 
6 
 

14 
16 
13 
15 
18 
14 
16 
16 
15 
13 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

8 
10 
9 
8 
11 
9 
10 
6 
7 
13 

13 
12 
10 
10 
14 
13 
12 
10 
11 
15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 123 

ตาราง 8   แสดงผลตางทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ไดรับการสอนภาษาเพื่อการ 
     สื่อสารควบคูกับการชี้แนะ 
 
 

คนที ่ กอนทดลอง หลังทดลอง ผลตาง ผลตางยกกําลังสอง 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

9 
12 
7 
10 
12 
9 
11 
10 
8 
6 

14 
16 
13 
15 
18 
14 
16 
16 
15 
13 

5 
4 
6 
5 
6 
5 
5 
6 
5 
7 

25 
16 
36 
25 
36 
25 
25 
36 
25 
49 

N = 10 X  = 9.4 X  = 15 ΣD = 54 ΣD2  = 298 
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ตาราง 9   แสดงผลตางทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ไมไดรับการสอนภาษาเพื่อ 
     การส่ือสารควบคูกับการชี้แนะ 
 
 

คนที ่ กอนทดลอง หลังทดลอง ผลตาง ผลตางยกกําลังสอง 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

8 
10 
9 
8 
11 
9 
10 
6 
7 
13 

13 
12 
10 
10 
14 
13 
12 
10 
11 
15 

5 
2 
1 
2 
3 
4 
2 
4 
4 
2 

25 
4 
1 
4 
9 
16 
4 
16 
16 
4 

N = 10 X  = 9.1 X  = 12 ΣD = 29 ΣD2  = 99 
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ตาราง 10   แสดงการเปรียบเทียบผลตางของคะแนนทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ 
     ไดรับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารควบคูกับการชีแ้นะ  กับนักเรียนที่ไมไดรับการสอน 
     ภาษาเพ่ือการสื่อสารควบคูกับการชีแ้นะ 
 
 

กลุมที่ไดรับการสอนภาษาเพื่อ 
การส่ือสารควบคูกับการชี้แนะ 

กลุมที่ไมไดรับการสอนภาษาเพื่อการ
สื่อสารควบคูกับการชี้แนะ 

คนที ่

กอนทดลอง หลังทดลอง ผลตาง(D) กอน
ทดลอง 

หลัง
ทดลอง 

ผลตาง(D) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

9 
12 
7 
10 
12 
9 
11 
10 
8 
6 

14 
16 
13 
15 
18 
14 
16 
16 
15 
13 

5 
4 
6 
5 
6 
5 
5 
6 
5 
7 

8 
10 
9 
8 
11 
9 
10 
6 
7 
13 

13 
12 
10 
10 
14 
13 
12 
10 
11 
15 

5 
2 
1 
2 
3 
4 
2 
4 
4 
2 

 X diff = 5.4 
Sdiff  = .80  

X diff =  2.9 
Sdiff  =  1.22 
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ตาราง 11 แสดงคาความยากงาย  และคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบทักษะการอาน 
     ภาษาอังกฤษ 
 
 

ขอที่ คาความยากงาย
(p) 

คาอํานาจจําแนก ขอที่ คาความยากงาย
(p) เปนรายขอ(r) 

คาอํานาจ
จําแนกเปนราย

ขอ(r) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 

.37 

.48 

.60 

.66 

.50 

.41 

.62 

.58 

.65 

.50 
 

.24 

.52 

.71 

.65 

.68 

.23 

.42 

.42 

.56 

.26 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

.54 

.56 

.37 

.37 

.46 

.33 

.58 

.42 

.31 

.22 
 

.41 

.20 

.24 

.24 

.27 

.25 

.49 

.34 

.29 

.47 

 
คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทักษะการอานภาษาอังกฤษ เทากับ .60 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
   
ชื่อ  ชื่อสกุล     นางสาวเบญจมาศ   ชุมอารมณ 
วันเดือนปเกิด       27  สิงหาคม พ.ศ. 2517 
สถานที่เกิด     อําเภอสนามชัยเขต    จังหวัดฉะเชิงเทรา 
สถานที่อยูปจจุบัน    57  หมู 3  ถนนพระยาสุเรนทร    แขวงบางชัน   เขตคลองสามวา   

กรุงเทพมหานคร 10510  เบอรโทรศัพท 086-0204929 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน   อาจารย  1  ระดับ  5 
สถานที่ทํางานปจจุบัน   โรงเรียนประชาราษฎรอุปถัมภวิทยา เขตคลองสามวา  
                                        สังกัดกรุงเทพมหานคร  เบอรโทรศพัท 02-5182070 
ประวตัิการศึกษา     

   พ.ศ.  2530    ประถมศึกษา   
                     จากโรงเรียนชุมชนวัดบางมะเฟอง  อําเภอสนามชัยเขต   
                          จังหวัดฉะเชิงเทรา                              
    พ.ศ.  2533    มัธยมศึกษาตอนตน   

                                         จากโรงเรียนสนามชัยเขต   อําเภอสนามชัยเขต   
                          จังหวัดฉะเชิงเทรา                                              
    พ.ศ.  2536     มัธยมศึกษาตอนปลาย   
                          จากโรงเรียนดัดดรุณี   อําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา                                  
    พ.ศ.  2540    ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑติ วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
                          จากสถาบันราชภัฎจันทรเกษม    กรุงเทพมหานคร 

                   พ.ศ.  2550  ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวชิาจิตวทิยาการศึกษา 
        จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    กรุงเทพมหานคร 
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