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งานวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษ

เพื่อความเขาใจ ที่มีตอความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี 

กลุมตัวอยางทีใ่ชในการทดลองครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ  
(อ 32101) ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี จํานวน 50 คน ไดมาจาก
การสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) มีหองเรียนเปนหนวยสุม โดยจับสลากมา 1 หองเรียน 
จากจํานวนนักเรียนทั้งหมด 15 หองเรียน แบบแผนการวิจัยแบบที่ใชเปนแบบกลุมเดี่ยวสอบกอนและ
หลัง (One Group Pretest – Posttest Design)  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย ชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความ
เขาใจ และแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ ผูวิจัยทําการทดสอบความสามารถ   
ในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจกอนการทดลองสอน ทําการสอนนักเรียนกลุมตัวอยางโดยใช    
ชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจที่ผูวิจัยสรางขึ้น เปนเวลา 7 สัปดาห รวมทั้งสิ้น 
14 ชั่วโมง จากนั้นทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเขาใจ ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดพัฒนาทักษะการอาน ดังกลาว และ
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
โดยใช t-test แบบ Dependent t-test  

ผลการวิจยัสรุปได ดังนี้  
1. ชุดพัฒนาทกัษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ มีประสิทธิภาพ 83.16/80.10 
2. หลังการทดลอง คาเฉลีย่ของคะแนนความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพือ่ความ

เขาใจของนกัเรียนสูงกวากอนการทดลองอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ.05  
สรุปวา ชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจมีประสิทธิภาพสูง โดยสูงกวา

เกณฑที่ต้ังไว (80/80)  และมีประสิทธิภาพในการพัฒนาความสามารถในการอานของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี ใหสูงขึ้น  กลาวคือ นักเรียนที่เรียนโดยใชชุด
พัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนการทดลอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ขอเสนอแนะจากการวิจัยนี้คือครูสอนอานควรพัฒนาชุดแบบฝก
การอานภาษาอังกฤษเสริมในทักษะการอานอื่น ๆ ที่ทีความสําคัญตอการอานเพื่อความเขาใจ ในระดับชั้น
อ่ืนๆ อยางตอเนื่อง  
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The purpose of this research was to study the effectiveness of Reading Comprehension 

Instructional Package on the reading ability of Mattayomsuksa II Students, Pathumwilai School, 
Pathumthani. 

The participants were 50 mattayomsuksa II students who studied Fundamental 
English  (E 32101)  in the first semester of the 2009 academic year, at Pathumwilai School. 
The participants were simply randomized from all 15 intact classes. This study is a quasi-
experimental study with a one group pretest-posttest design.  

The instruments used in this study were seven sets of Reading Comprehension 
Instructional Packages and the English reading comprehension test. The English reading 
comprehension test was conducted in the beginning and at the end of the experiment as 
pre-test and posttest. The data were statistically analyzed by dependent t-test to determine 
the significant difference between the mean scores of the pretest and posttest of the 
reading comprehension test, and the data were also analyzed to find out the effectiveness 
of the Reading Comprehension Instructional Packages.  

The results of this study were as follows: 
1. The effectiveness of the reading comprehension instructional package was 

83.16/80.10.  
2. There is a significant difference between the mean scores of the pretest and post 

of English reading comprehension test of Mattayomsuksa II students at  Pathumwilai School 
at the .05 level.  

The results of the study showed that the English Reading Comprehension 
Instructional Packages are effective in developing students’ reading comprehension; the 
effectiveness of the packages is 83.16/80.10 which is higher than the criteria (80/80). In 
addition, students who were taught to read by the English Reading Comprehension 
Instructional Packages improved their reading comprehension after the experiment. 
Therefore, the reading teachers should construct the English reading packages that 
combine important reading skills necessary for reading comprehension and use them with 
students at different academic levels.  
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 สารนิพนธนี้สําเร็จดวยดีเพราะผูวิจัยไดรับความกรุณาอยางยิ่งจาก อาจารย ดร.วไลพร ฉายา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิตยา สุขเสรีทรัพย อาจารย ดร.พณิตา ฉัตรานนท และอาจารย ดร.อัญชลี  จันทรเสม 

ซึ่งไดสละเวลาอันมีคาใหคําปรึกษาและเสนอแนะ ตลอดจนชวยปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ ในการ

ทําวิจัยจนเสร็จสมบูรณ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณอาจารยทุกทานที่ประสิทธิ์ประสาทความรูแกผูวจิัย ซึง่ผูวิจยัจะได       

นําความรูที่ไดไปใชใหเกิดประโยชนในการพัฒนาการจัดการเรียนรูตอไป 

 ขอกราบขอบพระคุณ นายกิจจา  ชูประเสริฐ ผูอํานวยการโรงเรียนปทุมวิไล นายคําหลา       

ลาภาอุตย รองผูอํานวยการฝายแผนงาน คุณครูอารีย สุวรรณทัศน หัวหนากลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ โรงเรียนปทุมวิไล คุณครูพิมพา ใจยงค กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

โรงเรียนปทุมวิไล คุณครูปทุม  ลาภาอุตย หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนปทุมวิไล 

และคณะครูโรงเรียนปทุมวิไลทุกทาน ที่ใหความชวยเหลืออํานวยความสะดวก เปนกําลังใจและให

ความเมตตาแกผูวิจัยในการแกไขปญหาตางๆ มอบขอคิดและเสนอแนะแนวทางที่เปนประโยชนพรอม

ทั้งเปนแบบอยางที่ดีในการทํางาน 

 ขอขอบพระคุณทานเจาของเอกสารและงานวิจัยทุกทาน ที่ผูวิจัยไดนํามาอางอิงไวในการ     

ทําสารนิพนธ และขอขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนปทุมวิไล ที่      

ใหความรวมมือในการวิจัยครั้งนี้จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

 ขอขอบคุณ คุณครูสิริรัตน  แสนวัง คุณครูทรงฤทธิ์  ฉิมโหมด คุณครูอาชววิศิษฎ  อูขาวอูน้ํา 

อาจารยอภิชา  นอมศิริ คุณภคภทร จันทรเอี่ยม และคุณครูอัจฉราภรณ  เกษตรรุงเรือง ที่สนับสนุน 

ชวยเหลือ หวงใยและเปนกําลังใจแกผูวิจัยมาโดยตลอด 

 ขอขอบคุณเพื่อนนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ 

ปการศึกษา 2549 ทุกทานที่เปนกําลังใจและใหความชวยเหลือในทุกเรื่องเปนอยางดี 

 

 ทายสุด ขอกราบขอบพระคุณ คุณยายทองคํา  อาจปรุ คุณพอสํารวย – คุณแมสุภาพ      

พรายรักษา ผูวางแนวทางชีวิต เปนแบบอยางที่ดีและเปนทุกสิ่งทุกอยางของผูวิจัย คุณคาและ

ประโยชนของสารนิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณของทาน  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
        ปจจุบันโลกกําลังพัฒนาไปอยางรวดเร็ว ทําใหมีการติดตอส่ือสารกันไดอยางไรขีดจํากัด ภาษา

เปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งที่ใชในการสื่อสารเพื่อใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน ภาษาอังกฤษ

นับเปนภาษาสากลที่ประชากรทั่วโลกใชติดตอสื่อสารมากที่สุด ประเทศไทยเปนหนึ่งในสมาชิกของ

ประชาคมโลกและเปนประเทศหนึ่งที่ไดรับอิทธิพลความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ   

ที่หลั่งไหลเขามาอยางตอเนื่อง สงผลใหภาษาอังกฤษมีบทบาทสําคัญสําหรับประชากรไทยในการพัฒนา

ประเทศใหมีความเจริญกาวหนาทัดเทียมอารยประเทศผานการติดตอส่ือสารกับนานาประเทศทั่วโลก

ในดานตางๆ เชน ธุรกิจ การทองเที่ยว วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การวิจัยในสาขาวิชาตางๆ การแพทย 

ตลอดจนดานการศึกษา ความเจริญกาวหนาดังกลาวไมเพียงจะเปนแคส่ิงสงเสริมการติดตอส่ือสารที่

สะดวกรวดเร็วทั่วโลก แตยังเปนปจจัยผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง

ของประเทศไทยที่เห็นไดอยางชัดเจน นอกจากนี้แลวภาษามิใชเปนเพียงเครื่องมือในการศึกษาคนควา

หาขอมูลที่ตองการหรือเพื่อการประกอบอาชีพเทานั้น แตยังสามารถใชเปนเครื่องมือเจรจาตอรองและ

กอใหเกิดความรวมมือทางดานเศรษฐกิจและการเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งชวยสรางสัมพันธภาพ

อันดีระหวางบุคคลที่มีความแตกตางกันทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติ เพื่อใหปฏิบัติตอกันอยางถูกตอง

เหมาะสมตามความตองการในสถานการณตางๆ (กรมวิชาการ.  2544 ก1: 2) และที่สําคัญภาษาอังกฤษยัง

เปนเครื่องมือในการศึกษาหาความรู เปนกุญแจเปดประตูแหลงความรูทั่วโลกและชวยใหบุคคลใช

แสวงหาความรูไดอยางไมมีที่ส้ินสุด 

 สําหรับประเทศไทย ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศที่มีผูนิยมเรียนมากที่สุด ดังที่           

สุมิตรา อังวัฒนกุล (2535: 12-13) ไดกลาววาภาษาอังกฤษเริ่มเขามามีสวนเกี่ยวของกับชีวิตของคน

ไทยตั้งแตป พ.ศ.2391 และเริ่มมีบทบาทอยางยิ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

รัชกาลที่ 5 ไดโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหมีการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนเปนครั้งแรกในป            

พ.ศ.2424  สงผลใหในปจจุบันมีการเรียนภาษาอังกฤษอยางแพรหลายและเปนสิ่งจําเปน เนื่องจาก

ผูเรียนไมไดเรียนภาษาเพื่อความรูเกี่ยวกับภาษาเทานั้น แตเรียนภาษาเพื่อใหสามารถใชภาษาเปน

เครื่องมือในการสื่อสารกับชาวตางชาติไดตามความตองการ กระทรวงศึกษาธิการจึงไดตระหนักถึง

ความสําคัญและความจําเปนของทักษะ ความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ จึงไดพยายาม

ปรับปรุง ปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหมีมาตรฐาน จึงไดกําหนดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2544 กําหนดใหภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศที่เปนสาระการเรียนรูที่เสริมสราง
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ความเปนมนุษย สรางศักยภาพในการคิดและการทํางานอยางสรางสรรค กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กําหนดใหภาษาอังกฤษเปน

ภาษาตางประเทศที่เปนสาระการเรียนรูพื้นฐานใหเรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหเรียน

ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศทุกชวงชั้น (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ. 2544: 6) ทั้งนี้ได

เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะตางๆ ทั้งดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนไปพรอมๆ กัน เพื่อใหผูเรียนมี

ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม เมือ่ผูเรียนเรยีนภาษาตางประเทศ

อยางตอเนื่องตั้งแตชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา ผูเรียนจะมีเจตคติที่ดีตอภาษาตางประเทศ และ

สามารถใชภาษาตางประเทศสื่อสารในสถานการณตางๆ แสวงหาความรู ประกอบอาชีพ ศึกษาตอใน

ระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู ความเขาใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมที่หลากหลายของประชาคมโลก 

สามารถถายทอดความคิดเห็นและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกไดอยางสรางสรรค สาระของกลุมสาระ

การเรียนรูภาษาตางประเทศจึงประกอบดวย ภาษาเพื่อการสื่อสาร, ภาษาและวัฒนธรรม, ภาษากับ

ความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และ ภาษาเพื่อความสัมพันธกับชุมชนโลก หากพิจารณา

อยางมีเหตุผลแลว ทักษะที่ผูเรียนจําเปนตองใชมากในชีวิตประจําวันคือ “ทักษะการอาน” (อรรณพาณี  

เทียนเพิ่มพูน. 2541: 1) การจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ในหลักสูตรการศึกษา

ข้ันพื้นฐานจึงจัดใหมีการพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถดานการอานไวในสาระที่ 1 ภาษาเพื่อการ

ส่ือสาร มาตรฐาน ต 1.1 เขาใจในกระบวนการฟงและอาน สามารถตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อ

ประเภทตางๆและนําความรูมาใชอยางมีวิจารณญาณ 

 เหตุที่กลาววาทักษะการอานเปนทักษะที่สําคัญมากในการดํารงชีวิต เนื่องจากเอกสารสิ่งพิมพ 

วารสาร หนังสือ ตําราเรียน ปายประกาศ รวมทั้งเครื่องอุปโภคและบริโภคจากตางประเทศ ตางกเ็ขามา

เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันอยางยิ่ง ดังที่ วิสาข  จัติวัตร (2541: 1) ไดกลาวสอดคลองกับ แซนดรา  ซิลเบอรสไตน 

(Sandra Silberstein : 14) วาการอานคือกระบวนการทางทักษะที่ผสมผสานขอมูล ทําใหผูอานเกิด

ปฏิสัมพันธกับขอมูล เพื่อสรางการสื่อสารใหมีความหมายและผูที่มีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ 

เปนผูที่มีโอกาสรับรูขอมูลขาวสารจากสื่อตางๆ ไดอยางรวดเร็ว แสดงใหเห็นวาแนวการสอนภาษาอังกฤษที่

มุงเนนทักษะการสื่อสารยอมตองใชทักษะการอานมากกวาทักษะอื่น เพราะเปนทักษะที่จําเปนในการ

ดํารงชีวิตและชวยสงเสริมใหผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษในการติดตอส่ือสารและคนควาหาความรู

ที่มีอยูอยางหลากหลายไดอยางมีความชํานาญ 

 การจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ ของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนปทุมวิไล 

ในปการศึกษา 2549 และ 2550 โดยใชฐานขอมูลจากการประเมินมาตรฐานของโรงเรียนในดานตางๆ 

ปรากฏวาการประเมินมาตรฐานที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษยังอยูในเกณฑตํ่า และ

อยูในอันดับที่ 8 จาก 8 กลุมสาระการเรียนรู และผลจากการสอบวัดผลระดับประเทศ (National Test) 
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ในปการศึกษา 2551 ที่ผานมา ผลการสอบของนักเรียนมีคาเฉลี่ยที่ 12.47 คะแนนสูงสุด 24 คะแนน และ

คะแนนต่ําสุด 5 คะแนน อยูในระดับพอใช 41.67 ระดับปรับปรุง รอยละ 58.33 และจากการจัดการเรียนรู

วิชาภาษาอังกฤษที่ผานมา พบวา การที่นักเรียนไมสามารถทําแบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษไดนั้น 

เนื่องจากนักเรียนขาดพื้นฐานเบื้องตนในทักษะการอาน เพื่อชวยใหนักเรียนเขาใจคําถาม บทอานตางๆ 

และจากการประเมินผลการสอนและอภิปรายเกี่ยวกับผลการจัดการเรียนรูระหวางปการศึกษา 2548 – 2550  

ของคณะครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนปทุมวิไล พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยรวมอยูในระดับพอใชและปรับปรุง ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนดานทักษะการอานภาษาอังกฤษอยูในระดับที่ไมนาพอใจ คือมีคะแนนต่ํากวารอยละ 60  

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหลายเหตุผล ดังที่ เคมพ (Kemp. 1985: 133) ไดกลาววา ปญหาการจัดการเรียน

การสอนสวนใหญนั้น อาจเกิดจากตัวนักเรียนเอง จํานวนนักเรียนในชั้น ครูผูสอน เนื้อหาบทเรียนรวมทั้ง

วิธีสอน นอกจากการอานภาษาอังกฤษเพื่อทําแบบทดสอบในการเรียนแลว การอานภาษาอังกฤษยังมี

ความสําคัญอื่นๆ อีก ดังงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถทางการอานของ จรรยา สุภาพเนตร 

(2546: 6) ไดกลาววา การอานภาษาอังกฤษเปนทักษะที่มีความสําคัญ เนื่องจากการอานเปนการเพิ่มพูน

ความรู และสรางเสริมประสบการณใหผูอานได โดยเฉพาะในยุคแหงขอมูลขาวสารนี้ ซึ่งขอมูลและขาวสาร

ที่นาสนใจจากตางประเทศ สวนใหญจะมีการพิมพและเผยแพรเปนภาษาอังกฤษ ถาผูเรียนมีความสามารถ

ทางการอานที่ตํ่า จะเปนอุปสรรคที่สําคัญในการรับรูเหตุการณ คนควาหาความรูเพื่อสรางสมประสบการณ

จากแหลงการเรียนรูที่มีอยูอยางหลากหลายในสถานการณโลก ตลอดจนนําไปใชในการศึกษาตอใน

ระดับสูงหรือในการประกอบอาชีพ 

 จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยเห็นวาวิธีการและสื่อที่สงเสริมการจัดการเรียนรูเพื่อตอบสนองการเรียนรู 

ใหประสบความสําเร็จ ครูผูสอนจะตองเปนผูสงเสริม ผูสนับสนุน ผูแนะแนวรวมทั้งคอยชวยเหลือให

ผูเรียนสามารถสรุปความรูและเกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง ชุดพัฒนาทักษะหรือชุดการเรียนการสอน

เปนสื่อประเภทหนึ่งที่เปนที่รวบรวมกระบวนการจัดการเรียนรูที่ครอบคลุมทุกความตองการในการ

จัดการเรียนรูและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนไดอยางเปนระบบ ชุดการเรียนการสอนจึงเปนนวัตกรรม

และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่สามารถนํามาใชในการปรับปรุงกระบวนการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ 

(โสมาวดี  โอภาโส. 2542: 2) นอกจากนี้แลวยังมีผลงานวิจัยหลายชิ้นที่สนับสนุนผลของการนําชุดการเรียน

การสอนมาใชในกิจกรรมการเรียนการสอน อาทิเชน สุวดี เมืองสุข (2546: บทคัดยอ) จรรยา สุภาพเนตร 

(2546: 92) รัตนา ไพโรจนภักดี (2548: 17) รัตนา วงศยะรา (2548: 68) สมพิศ กอบจิตติ (2548: 92) 

และ พรทิพย อรุณสุโข (2547: บทคัดยอ) โดยทั้งหมดกลาวสอดคลองกันวา ชุดการสอนเปนสื่อที่มี

ประสิทธิภาพ และหลังการทดลองโดยใชชุดการเรียนการสอนแลว นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ดีกวากอนใชชุดการเรียนการสอน นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอชุดการเรียนการสอน ผูวิจัยจึงเห็นวา
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ชุดการเรียนการสอนถือเปนนวัตกรรมรูปแบบหนึ่ง ที่จะชวยพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการอาน

ภาษาอังกฤษของผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ดานการอานเพิ่มข้ึน และเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจในการ

นํามาพัฒนา เพื่อนํามาใชในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู  

 จากความสําคัญของชุดการเรียนการสอนหรือชุดพัฒนาทักษะที่กลาวขางตน ผูวิจัยจึง

มีความสนใจที่จะศึกษาคนควางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางชุดพัฒนาทักษะ เพื่อเปนแนวทางใน

การพัฒนาชุดพัฒนาทักษะการอานเพื่อการสื่อสาร เพื่อพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล ตอไป  

 

ความมุงหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครัง้นี้ผูวิจัยไดต้ังความมุงหมายไวดังนี ้

 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ ที่มี

ตอความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัด

ปทุมธานี 

 2. เพื่อศึกษาความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

กอนและหลังเรียนดวยชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี 

 3.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการเรียนดวยชุดพัฒนา

ทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล 

จังหวัดปทุมธานี 

 

ความสําคัญของการวิจัย 
 ทักษะการอานมีความสําคัญตอการพัฒนาความสามารถในการอาน ซึ่งจะชวยใหผูอานเขาใจ

ส่ิงที่อาน นอกจากนี้การอานขอความที่มีจุดประสงคแตกตางกันยอมตองใชกลวิธีในการอานที่แตกตางกัน

ดวย นักเรียนจึงตองไดรับการฝกทักษะการอานใหสอดคลองกับจุดประสงคในการอาน ผลการศึกษาวิจัย

ในครั้งนี้จะเปนแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการอานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และ

สนองความตองการของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ การศึกษาคนควาครั้งนี้ 

มีความสําคัญดังนี้ 

 1. ไดชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี ที่มีประสิทธิภาพและเปนแนวทางในการสรางชุดพัฒนา

สําหรับทักษะอื่นตอไป 
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 2. เปนแนวทางสําหรับครูผูสอนภาษาอังกฤษ สามารถนําไปใชพัฒนาความสามารถทาง              

การอานภาษาอังกฤษของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

 3. นักเรียนทีเ่รียนโดยใชชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาองักฤษเพื่อความเขาใจ สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 โรงเรียนปทมุวิไล จงัหวัดปทุมธาน ีมีความสามารถทางการอานสูงขึ้น 

 4. เปนแนวทางสําหรับผูจัดทําหลักสูตร สามารถนําไปใชพัฒนาหลักสูตร เพื่อใหผูเรียนได

เรียนอยางเต็มศักยภาพ 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจยั 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล อําเภอ

เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ปการศึกษา 2552 จํานวน 15 หองเรียน ที่ไดรับการจัดหองเรียนแบบ

คละระดับความสามารถทางการเรียนสูง ปานกลาง และต่ํา มีนักเรียนรวมทั้งหมด 840 คน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัย 
    กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 50 คน ซึ่งไดจากการ

สุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลากมา 1 หองเรียน ซึ่งเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 2/3 

 
 ตัวแปรที่ศกึษา 
 1.   ตัวแปรตน ไดแก การสอนอานดวยชุดการเรียนการสอนพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษ 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี 

    2. ตัวแปรตาม ไดแก  

         2.1  ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ 

         2.2  ความคิดเหน็ของนักเรียนทีม่ีตอชุดพัฒนาทกัษะการอานภาษาองักฤษเพือ่ความ

เขาใจ สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่2 โรงเรียนปทมุวิไล จังหวดัปทุมธาน ี

 
 นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  ชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ หมายถึง ส่ือการเรียนรูที่ถายทอด

เนื้อหาสาระอยางเปนระบบ เพื่อใชเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  

ปที่ 2 โดยดําเนินการจัดทําตามกระบวนการพัฒนาชุดพัฒนาทักษะการอาน 4 ข้ัน คือ ข้ันศึกษาขอมูล 

ข้ันพัฒนา ข้ันวิจัยทดลองใชชุดพัฒนาทักษะ ข้ันพัฒนาการประเมินผลและปรับปรุงเพื่อเนนใหผูเรียน

เกิดพฤติกรรมการเรียนรู ซึ่งประกอบดวยคํานํา วัตถุประสงค คูมือครู คูมือนักเรียน ใบความรู ส่ืออ่ืนๆ 
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แบบฝกหัดและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีครูเปนผูใหคําแนะนํา มีทั้งหมด 7 ชุด คือ 

ชุดที่ 1 บอกความหมายของคําศัพทจากบริบท (Context Clues)  ชุดที่ 2 บอกใจความสําคัญและรายละเอียด 

(Main Ideas and Detail) ชุดที่ 3 อานขอความ (Reading Passage) ชุดที่ 4 ลําดับเหตุการณ (Sequence) 

ชุดที่ 5 ส่ือในชีวิตประจําวันที่มุงบอกวิธีทํา วิธีใช (Instructions) ชุดที่ 6 ส่ือในชีวิตประจําวันที่มุงบอก

ขอมูล ชี้แจงขอมูล (Information) และชุดที่ 7 สื่อในชีวิตประจําวันที่มุงชักจูง ชักชวน ขอรอง หรือ

เรียกรอง (Request)  

 2. ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ หมายถึง พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงใหเห็นวา มี

ความรูความเขาใจและความสามารถในการอาน โดยประเมินจากการทําแบบประเมินทักษะการอาน 

 3. ประสิทธิภาพของชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ หมายถึง 

คุณภาพของชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ ตามเกณฑมาตรฐานที่ผูวิจัยกําหนด

ไว 80/80 

       80  ตัวแรก หมายถึง คารอยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนจากการทําแบบฝกหัด

ระหวางใชชุดพัฒนาทักษะฯ 

  80  ตัวหลัง หมายถึง คารอยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน จากการทําแบบทดสอบ

หลังเรียนจากการใชชุดพัฒนาทักษะฯ 
 4. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการเรียนดวยชุดพัฒนา
ทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของนักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรม 

กระบวนการเรียนรูและสื่อจากชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยประเมินจากแบบสอบถาม

ความคิดเห็นของนักเรียน 

 5. ทักษะการอานเพื่อความเขาใจ หมายถึง พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงใหเหน็วามคีวามเขาใจ

ในการอาน โดยสามารถบอกความหมายของคําศัพทจากบริบท (Context Clues) บอกใจความสําคัญ

และรายละเอียด (Main Ideas and Detail) อานขอความ (Reading Passage) และ ลําดับเหตุการณ 

(Sequence) 

 6. ทักษะการอานเพื่อการสื่อสาร หมายถึง พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงใหเห็นและสามารถ

ปฏิบัติตามขั้นตอนตางๆ ในลักษณะการสื่อสาร จากสื่อในชีวิตประจําวันที่มุงบอกวิธีทํา วิธีใช (Instructions) 

ส่ือในชีวิตประจําวันที่มุงบอกขอมูล ชี้แจงขอมูล (Information) และสื่อในชีวิตประจําวันที่มุงชักจูง ชักชวน 

ขอรอง หรือเรียกรอง (Request)  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

ภาพประกอบ  1  กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 

สมมุติฐานการวิจัย 

 1. ประสิทธิภาพของชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจมีประสิทธิภาพใน

การพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2   

ใหสูงขึ้น 

  2. ความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังการทดลอง

สูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

การพัฒนาความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 

กระบวนการเรยีนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

รูปแบบการสอน/ 

การจัดการเรียนรู 

ส่ือการสอนทีพ่ัฒนาการ

เรียนรูอยางอสิระ 

ชุดพัฒนาทกัษะการอาน

ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ 

ความสามารถทางการอานภาษาองักฤษ

ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษที่มี

ตอความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัด

ปทุมธานี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตามลําดับหัวขอตอไปนี้ 

      1.  แนวทฤษฎีเกี่ยวกับการอาน 

           1.1  ความหมายของการอาน 

           1.2  ทฤษฎีเกี่ยวกับการอาน 

           1.3  แนวการสอนอานเพื่อการสื่อสาร 

           1.4  แนวการสอนอานเพื่อความเขาใจ 

   2.  เอกสารเกีย่วกับชุดการเรียนการสอนและชุดพัฒนาทักษะ 

           2.1  ความหมายของชุดการเรียนการสอนและชุดพัฒนาทักษะ 

           2.2  แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วของกับชุดการเรียนการสอนและชุดพัฒนาทกัษะ 

           2.3  ประเภทของชุดการเรียนการสอนและชุดพฒันาทักษะ 

           2.4  องคประกอบของชุดการเรียนการสอนและชดุพัฒนาทกัษะ 

           2.5  ข้ันตอนการผลติชุดการเรียนการสอนและชดุพัฒนาทกัษะ 

           2.6  คุณคาของชุดการเรียนการสอนและชุดพัฒนาทักษะ 

      3.  เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของกับชุดพัฒนาทกัษะ 

           3.1  งานวิจยัที่เกี่ยวกบัชุดพัฒนาทกัษะในประเทศ 

           3.2  งานวิจยัที่เกี่ยวกบัชุดพัฒนาทกัษะตางประเทศ 

      4.  หลักสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 

 

1.  แนวทฤษฎีเกี่ยวกับการอาน 

 จากที่เคยไดกลาวมาแลววาการอานเปนทักษะที่สําคัญทักษะหนึ่งในการสื่อสารและชีวิตประจําวัน 

เปนทักษะที่ใชในการแสวงหาความรูและประสบการณชีวิต ผูวิจัยจึงศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการอาน 

ดังนี้  
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 1.1 ความหมายของการอาน 
  นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการอานไวแตกตางกัน อาทิเชน 
        เจ็ฟเฟรย (Geoffrey. 1999: 1) ไดเปรียบเทียบการอานไววาการอานเปรียบเสมือนรถบรรทุกที่
ขนสงขอความเพื่อนําไปตีความความหมายของขอความนั้น โดยการสอนอานนั้นควรมีกิจกรรมที่เหมาะสม
เพื่อใหผูอานตอบสนองตอขอความนั้นและแปลสัญลักษณออกมาเปนความหมาย 
        นอกจากนี้แลว มอรริส (Morris. 1994: 14) และ แมรี่ และคนอื่นๆ (Mary; et al.  2005: 21) 
ไดนิยามความหมายของการอานไวสอดคลองกันวา การอานคือกระบวนการที่ผูอานรับรูขาวสาร ซึ่งถูก
เสนอไวในรูปรหัสพิเศษ ผูเขียนเปนผูสงขาว ผูอานจึงเปนผูแปรรหัสเหลานั้นโดยอาศัยประสบการณเดิม
ของตน อันกอใหเกิดการนําไปสูเปาหมายหลักของการอานที่วา ผูอานตองคิดเปนและเขาใจความหมาย
ของสิ่งที่อาน มีการตอบสนองและการทําความเขาใจกับขอความเพื่อที่จะใหเกิดการตอบสนองและ
เขาใจขอความนั้น การอานตองเขาใจภาษาทั้งในระดับคํา ระดับประโยคและระดับโครงสราง นอกจากนี้
แลวกระบวนการอานยังจําเปนตองอาศัยทั้งความรูทั่วไปและประสบการณในการเชื่อมโยงขอความ 
และความรูทางไวยากรณที่อยูในประโยคหรือขอความที่อาน เพื่อชวยใหเขาใจความหมายของ
ขอความที่ปรากฏในบทอานนั้นๆ นอกจากนี้แลวผูอานไมจําเปนตองอานทุกขอความในเรื่องที่อาน ส่ิงที่
ตองอานขึ้นอยูกับวาอานเพื่ออะไร และอะไรคือส่ิงที่กําลังอาน  
  กรมวิชาการ (2539: 11) กันนิกา ผิวออนดี (2548: 68) สุนารี เธียรธารณา (2549:  6) และ 
โรเบิรต (Robert. 2002:12) ไดกลาวเกี่ยวกับการอาน ในทํานองเดียวกัน โดยอาศัยขอมูลเชิงจิตวิทยา
วาการอานเปนมากกวากระบวนการทางจิต การอานเปนความสัมพันธระหวางภาษากับความคิด การ
ผสมผสานกระบวนการทางจิตกับโครงสรางทางความหมายซึ่งผูอานมีปฏิสัมพันธกับขอความโดยอาศัย
ความรูเดิมและประสบการณเกี่ยวกับขอมูลในขอความที่อาน เปนกระบวนการสื่อสารกันระหวางผูอาน
กับผูเขียนผานทางตัวอักษร ซึ่งในการอานนั้นผูอานจะพยายามสรางความหมายจากขอความที่ผูเขียน
ถายทอดออกมา โดยอาศัยความรูพื้นฐานและประสบการณที่มีอยูมาชวยในการสรางความหมายทํา
ใหเกิดกระบวนการรับรูขอมูล ผูอานควรมีความรูรอบตัวดานวัฒนธรรม ประเพณี ขนบธรรมเนียม 
ลักษณะเนื้อหาที่อาน บรรยากาศ นอกจากนี้ตองมีเหตุผลและลีลาในการอาน ในการแปลความหมาย
ของสิ่งที่ผูรับรูอานมานั้นเปนความคิด ตองใชประสบการณเดิมและจินตนาการของผูอานมาชวยพิจารณา
ความหมายของสิ่งที่อานนั้นจนเกิดเปนความเขาใจ 

  ไดแอน และ เจมส (Diane; & James. 1992: 117) กลาววาการอานคือ การไดมาซึ่ง

ความรูและประสบการณ การอานเปนหนึ่งในกระบวนการสื่อสารทั้ง 4 ทักษะ ไดแก การฟง, การพูด, 

การอานและการเขียน โดยการอานมีทั้งแบบการอานในใจและการอานออกเสียง นอกจากนี้แลวการอาน

ยังเปนกระบวนการรับสารอีกอยางหนึ่งดวย การอานตองใชทักษะความชํานาญหลายอยาง ผูอานตอง

สามารถทําความเขาใจทั้งแนวคิดที่เปนนามธรรมและรูปธรรมในเนื้อหาที่อาน เพื่อใหการอาน       

บรรลุเปาหมาย 
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       1.2 ทฤษฎีเกี่ยวกบัการอาน 
  เนื่องจากการอานเปนกระบวนการทักษะการรับสารที่ตองใชทฤษฎีตางๆ เขามาประยุกต

เพื่อใหกระบวนการอานนั้นบรรลุวัตถุประสงค ไดมีนักจิตวิทยาและนักการศึกษาหลายทาน ไดเสนอ

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการอานไวอยางหลากหลาย เชน 

 1.2.1 ทฤษฎีความรูเดิม (Schema Theory) 

 ทฤษฎีความรูเดิม สําคัญตอการศึกษาความเขาใจในการอาน คารเรล (จรรยา สุภาพเนตร. 

2546: 29; อางอิงจาก Carrell. n.d.) กลาวถึงทฤษฎีความรูเดิมไววามีความเกี่ยวของกับการเก็บและ

รวบรวมประสบการณและความรูเดิมดานตางๆ ที่อยูในความทรงจํา ซึ่งความรูเดิมเหลานี้ไดรวบรวมมา

จากสภาพแวดลอม ประสบการณ ทั้งยังสามารถนํามาประยุกตใหเขากับประสบการณใหมไดอีกดวย 

นอกจากนี้แลวยังไดจําแนกโครงสรางความรูเดิมไว 2 ประเภท ดังนี้ 

 1. โครงสรางความรูเดิมดานเนื้อหา (Content Schema) คือ การที่ผูอานมีความรูเดิมเกี่ยวกับ

เนื้อหาในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งมากอน เชน ประวัติศาสตร เศรษฐกิจ สุขภาพ ธุรกิจ เปนตน ซึ่งสามารถ

ทําใหผูอานเกิดความเขาใจในบทอานไดอยางดีข้ึน ทั้งนี้โครงสรางความรูเดิมทางเนื้อหายังรวมถึงความรู

ดานวัฒนธรรมของชาติตางๆ อีกดวย 

 2. โครงสรางความรูเดิมดานรูปแบบ (Format Schema) คือ การที่ผูอานมีความรูเกี่ยวกับ

กลวิธีการเขียนและโครงสรางเรื่องของเรื่องที่อาน เชน การพรรณนา นิทาน เรื่องสั้น ประกาศ และโฆษณา 

จะทําใหผูอานเขาใจและจดจําขอมูลจากเรื่องที่อานไดเปน อยางดี 

 กลาวคือ ทฤษฎีความรูเดิม เปนทฤษฎีที่ชวยอธิบายความรูจากโครงสรางความรูที่มีอยูใน

มนุษย โดยจัดเปนประสบการณพื้นฐานของแตละบุคคลที่จะเลือกนํามาทําความเขาใจกับบทอาน ทํา

ใหเกิดความเขาใจในความหมายของสิ่งที่อานไดเร็วยิ่งขึ้น และยังเปนการนําขอมูลที่ไดใหมมาสังเคราะห

และขยายความออกเพื่อนําไปใชตอไปได 

 1.2.2 ทฤษฎีการเรียนรูของกลุมพุทธินยิม (Cognitivism) 

 กลุมพุทธินิยมหรือกลุมความรูความเขาใจ เปนกลุมที่เนนกระบวนการทางความคิด โดย

เนนกระบวนการภายในของสมอง  โดยมีความเชื่อวาการเรียนรูของมนุษยไมใชเร่ืองของพฤติกรรมที่

เกิดจากการตอบสนองตอส่ิงเราเพียงเทานั้น การเรียนรูของมนุษยมีความซับซอนไปกวานั้น การเรียนรู

เปนกระบวนการทางความคิดที่เกิดจากการสะสมขอมูล การสรางความหมาย และความสัมพันธของ

ขอมูลและการดึงขอมูลออกมาใชในการกระทําและการแกปญหาตางๆ การเรียนรูเปนกระบวนการทาง

สติปญญาของมนุษยในการสรางความรูความเขาใจใหกับตนเอง (ทิศนา แขมณี. 2550: 59)  ทฤษฎีใน

กลุมนี้ที่สําคัญและเกี่ยวของกับการอาน เชน ทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมาย (A theory of meaningful 

verbal learning) ทิศนา  แขมณี (2550: 68) ไดเสนอแนวความคิดเรื่องจิตวิทยาการอานของ           
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David Ausubel ไววา Ausubel เปนผูต้ังทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมาย (A theory of meaningful 

verbal learning) หรือที่เรียกอีกชื่อวา A theory of subsumption โดยอธิบายวา การเรียนรูจะเกิดขึ้นได

ถาในการเรียนรูส่ิงใหมนั้นผูเรียนเคยมีพื้นฐาน และความพรอม ซึ่งเชื่อมโยงเขากับความรูใหมได จะทํา

ใหการเรียนรูส่ิงใหมนั้นมีความหมาย และไดเสนอแนวทางการสอนเพื่อใหมีความหมายกับผูเรียน โดย

ข้ึนอยูกับการจัด concept หรือ set of ideas ใหกับผูเรียนกอนที่จะเรียน ดังนี้ คือ 

 1. กอนจะสอนสิ่งใดใหม สํารวจความรูความเขาใจของนักเรียนเสียกอนวาพอจะทําความเขาใจ

เร่ืองที่เรียนใหมไดหรือไม ถายังไมมีจะตองจัดให 

 2.  ชวยใหผูเรียนจําในสิ่งที่เรียนไปแลวได โดยชวยใหผูเรียนมองเห็นความเหมือนและความแตกตาง

ของความรูใหมกับความรูเดิม 

 จากแนวคิดที่กลาวมาแลวนั้นสามารถสรุปไดวา การอานจะมีประสิทธิภาพและไดรับผลดีนั้น 

จะตองมีความพรอมในการอาน โดยเนนวาความพรอม คือ ความสามารถที่มีอยูในตัวที่จะรับเอาสิ่งนั้น 

และตองมีความสัมพันธกับความตองการที่จะอานจากสิ่งนั้น โดยที่ความสามารถที่มีอยูนี้เปนผลที่ได

จากพันธุกรรม วุฒิภาวะ และคุณสมบัติประจําตัว เชน ประสบการณ การเรียนรู และความสามารถ 

โดยหลักการสอนและวิธีการเรียนรูอยางมีความหมายของ Ausubel สามารถสรุปไดดังนี้ คือ 

 1. กอนที่จะสอนครูตองพยายามหาวิธีรวบรวมเรียบเรียงสิ่งที่ตองการใหนักเรียนเรียนรูไว 

อยางมีแบบแผน และมีความหมายตอผูเรียน เพื่อเตรียมใหเขากับขุมปญญาที่ผูเรียนมีอยู สามารถ

เชื่อมโยงหรือรวมความรูใหมที่จะเรียนไดอยางมีความหมาย นอกจากนี้แลวยังชวยใหผูเรียนนึกยอนหลัง 

และระลึกถึงสิ่งที่เคยเรียนแลวและเกี่ยวของกับส่ิงที่จะเรียนใหม 

 2. ครูแจงใหนักเรียนทราบถึงวัตถุประสงคของบทเรียน เปนการบอกสิ่งที่ตองการใหนักเรียน

เรียนรู พรอมกับบอกนักเรียนถึงคําจํากัดความของความคิดรวบยอดที่สําคัญ เพื่อผูเรียนจะไดใชเปน

พื้นฐานในการเรียนความรูใหม 

 3. แบงบทเรียนออกเปนขั้นๆ เพื่อใหผูเรียนเขาใจ เมื่อสอนจบแตละขั้นควรจะถามนักเรียนเพื่อ

จะไดแนใจวาผูเรียนไดเรียนรูดวยความเขาใจกอนที่จะเรียนในขั้นตอไป 

 4. ชี้ใหผูเรียนเห็นความแตกตางและความคลายคลึงของสิ่งที่เรียนใหมกับความรูเดิมที่มีอยูแลว 

เพื่อจะชวยใหจําไดนาน 

 5. ใหการบานหรือแบบฝกหัด เพื่อผูเรียนไดมีโอกาสทบทวนความรูใหมดวยตนเองและนําไป

ประยุกตตอไป 
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 1.2.3 ทฤษฎีการเรียนรูกลุมผสมผสาน (Eclecticism) 

 ทิศนา แขมณี (2550: 72) ไดกลาววา กานเย (Gagne) เปนนักจิตวิทยาและนักการศึกษา

ในกลุมผสมผสานระหวางพฤติกรรมนิยมและพุทธินิยม โดยอาศัยทฤษฎีและหลักการที่หลากหลาย 

เนื่องจากความรูมีหลายประเภท บางประเภทสามารถเขาใจไดอยางรวดเร็ว บางประเภทมีความซับซอน

มาก จําเปนตองใชความสามารถในขั้นสูง ซึ่ง กานเย ไดจัดขั้นการเรียนรูเริ่มจากงายไปหายาก โดย

ผสมผสานทฤษฎีการเรียนรูของทั้งสองกลุมเขาดวยกัน ซึ่งกานเยไดจัดประเภทของการเรียนรูเปน

ลําดับข้ันจากงายไปหายากไว 8 ประเภท ดังนี้ 

 1. การเรียนรูสัญญาณ (Signal-learning) เปนการเรียนรูที่เกิดจากการตอบสนองตอส่ิงเรา

ที่เปนไปโดยอัตโนมัติ อยูนอกเหนืออํานาจจิตใจ ผูเรียนไมสามารถบังคับพฤติกรรมไมใหเกิดขึ้นได 

 2. การเรียนรูสิ่งเรา-การตอบสนอง (Stimulus – response Learning) เปนการเรียนรู

ตอเนื่องจากการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเราและการตอบสนอง โดยมีความเชื่อวาการเรียนรูเปนสิ่งที่ผูเรียน

กระทําเองมิใชรอใหส่ิงเราภายนอกมากระทํา พฤติกรรมที่แสดงออกเกิดจากสิ่งเราภายในของผูเรียนเอง 

 3. การเรียนรูการเชื่อมโยงแบบตอเนื่อง (Chaining) เปนการเรียนรูที่เชื่อมโยงระหวางสิ่ง

เราและการตอบสนองที่ตอเนื่องกันตามลําดับ เปนพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการกระทํา 

 4.  การเชื่อมโยงภาษา (Verbal association) เปนการเรียนรูในลักษณะการใชภาษา เปน

พื้นฐานของการเรียนรูแบบตอเนื่อง 

 5.  การเรียนรูความแตกตาง (Discrimination Learning) เปนการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถ

มองเห็นความแตกตางของสิ่งตางๆ โดยเฉพาะความแตกตางตามลักษณะของวัตถุ 

 6. การเรียนรูความคิดรวบยอด (Concept Learning) เปนการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถจัดกลุม

ส่ิงเราที่มีความเหมือนหรือแตกตางกัน พรอมทั้งสามารถขยายความรูไปยังสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากที่เคย

เห็นมากอนได 

 7.การเรียนรูกฎ (Rule Learning) เปนการเรียนรูที่เกิดจากการรวมหรือเชื่อมโยงความคิด

รวบยอดตั้งแตสองอยางขึ้นไป และตั้งเปนกฎเกณฑข้ึน การที่ผูเรียนสามารถเรียนรูกฎเกณฑ จะชวยให

ผูเรียนสามารถนําการเรียนรูนั้นไปใชไดในสถานการณตางๆ กันได 

 8. การเรียนรูการแกปญหา (Problem Solving) เปนการเรยีนรูทีจ่ะแกปญหาโดยนาํกฎเกณฑ

ตางๆ มาใช การเรียนรูแบบนี้เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตัวผูเรียน เปนกฎเกณฑในขั้นสูงเพื่อการ

แกปญหาที่คอนขางซับซอน และสามารถนําไปใชในการแกปญหาในสถานการณที่มีความคลายคลึง

กันได 
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 จากทฤษฎีของกานเย สามารถนํามาเสนอเปนรูปแบบการสอนได ดังนี ้

 1. ข้ันสรางความสนใจ (Gaining attention) เปนขั้นที่ทําใหผูเรียนเกิดความสนใจในบทเรียน 

เปนแรงจูงใจที่เกิดขึ้นทั้งจากสิ่งยั่วยุภายนอกและแรงจูงใจที่เกิดจากตัวผูเรียนเองดวย ครูอาจใชวิธีการ

สนทนา ซักถาม ทายปญหา ที่กระตุนใหผูเรียนตื่นตัว และมีความสนใจที่จะเรียนรู 

 2. ข้ันแจงจุดประสงค (Informing the learner of the objective) เปนการบอกใหผูเรียน

ทราบถึงเปาหมายหรือผลที่จะไดรับจากการอาน เพื่อชวยใหนักเรียนเห็นแนวทางของการจัดกิจกรรม

การเรียนและสามารถวางแผนการเรียนของตนเองได นอกจากนี้แลวยังสามารถชวยใหครูดําเนินการสอน

ตามแนวทางที่จะนําไปสูจุดหมายไดเปนอยางดี 

 3. ขั้นกระตุนใหผูเรียนระลึกถึงความรูเดิมที่จําเปน (Stimulating recall of prerequisite 

learned capabilities) เปนการทบทวนความรูเดิมที่จําเปนตอการเชื่อมโยงใหเกิดการเรียนรูความรูใหม 

เนื่องจากการอานเปนกระบวนการตอเนื่อง การเรียนรูความรูใหมตองอาศัยความรูเกาเปนพื้นฐาน 

 4.  ข้ันเสนอบทเรียนใหม (Presenting the stimulus) เปนการเริ่มกิจกรรมของบทเรียนใหม

โดยอาศัยวัสดุอุปกรณตางๆ ที่เหมาะสมมาประกอบการสอน 

 5.  ข้ันใหแนวทางการเรียนรู (Providing learning guidance) เปนการชวยใหผูเรียนสามารถ

ทํากิจกรรมดวยตนเอง โดยมีครูเปนผูชวยแนะนํา 

 6. ข้ันลงมือปฏิบัติ (Eliciting the performance) เปนการใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ เพื่อชวยให

ผูเรียนสามารถแสดงพฤติกรรมตามจุดประสงค 

 7. ข้ันใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) เปนขั้นที่ครูใหขอมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติกิจกรรม

หรือพฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกวามีความถูกตองหรือไม อยางไร และเพียงใด 

 8. ข้ันการประเมินพฤติกรรมการเรียนรูตามจุดประสงค (Assessing the performance) 

เปนขั้นการวัดและประเมินวาผูเรียนสามารถเรียนรูตามจุดประสงคเพียงใด โดยเครื่องมือที่ใชวัดตองมี

ความเที่ยงตรง 

 9.  ข้ันสงเสริมความแมนยําและการถายโอนการเรียนรู (Enhancing retention and transfer) 

เปนการสรุป การย้ํา ทบทวนการเรียนที่ผานมาเพื่อใหนักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรูที่ฝงแนนขึ้น 

 นอกจากนี้แลวการสรางความสามารถในการอาน มีรูปแบบหรือกระบวนการหลากหลาย

รูปแบบ ซึ่ง ฉวีวรรณ คูหาภินันทน (2542: 21) ไดนําเสนอทฤษฎี SQ3R ไวดังนี้ 

 การที่ผูอานจะประสบความสําเร็จในการอาน ควรมีข้ันตอนในการอานตามลําดับดังนี ้

 ข้ันที่ 1 S (Survey) สํารวจคราวๆ สวนตางๆ ของหนังสือเพื่อดูชื่อเร่ือง ผูเขียนและเนือ้เร่ือง

ในแตละบท  

 ข้ันที่ 2 Q (Question) ต้ังคําถามในเรื่องราวที่ตองการรูจากเรื่องนั้นๆ 
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 ข้ันที่ 3 R1 (Read) อานเพื่อหาคําตอบจากคําถามที่ต้ังไว 

 ข้ันที่ 4 R2 (Recall) จําและจดบันทึกขอความสําคัญหรือประเด็นหลกั 

 ข้ันที่ 5 R3 (Review) อานทบทวน เปนการยอนกลับไปอานอีกครั้งวาสามารถจําประเด็น

หลักไดครบถวนหรือไม 

 
  1.3 แนวการสอนอานเพือ่การสื่อสาร 
  เนื่องจากการอานเปนสวนหนึ่งของกระบวนการสื่อสาร สงผลใหวัตถุประสงคในการอาน

ของแตละบุคคลมีความแตกตางกันไป เชน อานเพื่อหาความรู อานเพื่อความบันเทิง อานเพื่อการพัฒนา

สติปญญาและความคิด ดังที่ บรัมฟท (Brumfit. 1986: 187-190) ไดกลาวถึงกระบวนการเรียน

ภาษาอังกฤษเพื่อใหมีความรูความสามารถในการสื่อสาร (Communicative Competence) ตามแนว

การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนั้น โดยเนนที่การสื่อความใหผูอ่ืนเขาใจตรงกับจุดประสงคที่ตน

ตองการ โดยการสงเสริมใหเกิดปฏิสัมพันธ (Reaction) ซึ่งกันและกันระหวางผูเรียนกับผูเรียน หรือ

ผูเรียนกับผูสอน โดยเนนที่ความคลองของภาษา(Fluency) มากกวาความถูกตองของภาษา (Accuracy) 

นอกจากนั้น สุมิตรา อังวัฒนกุล (2535: 178) ไดกลาววา การอานเพื่อการสื่อสารเปนการอานเพื่อ

วัตถุประสงคใดวัตถุประสงคหนึ่งที่นอกเหนือจากการอานเพื่อการศึกษาภาษา เพราะในชีวิตจริงการ

อานสิ่งตางๆ เชน หนังสือพิมพ ปายประกาศ โฆษณา หรือแมแตนวนิยาย ซึ่งผูอานไมไดสนใจตัวภาษา

แตสนใจเพียงสาระที่ไดรับ ผูอานจะมีการแสดงออกตอส่ิงที่อานตางกันออกไปตามรูปแบบของสื่อที่อาน 

เชน เมื่ออานประกาศสมัครงานแลวอาจจะเขียนจดหมายไปสมัครงาน หรือหลังจากการอานนวนิยายก็

จะเลาเรื่องราวและความสนุกสนานที่ไดรับจากนวนิยายเรื่องนั้นๆ แตอยางไรก็ตาม  การสอนภาษา

ตามแนวสื่อสารไมไดละเลยโครงสรางทางไวยากรณ แตในการสอนโครงสรางไวยากรณจะตองเนนการ

นําหลักไวยากรณเหลานั้นไปใชในการสื่อความหมายหรือการสื่อสาร (วิไล ตันเสียงสม. 2548: 31)  

 วิสาข จัติวัตร (2528: 43-45) ไดกลาวถึงการสอนอานตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสารไววา 

ผูอานตองมีความรูเร่ืองที่อานทั้งเรื่องและเรื่องที่ตัดตอนมาใหอานนั้นไมควรนับความรูเร่ืองไวยากรณ 

นอกจากนี้ เร่ืองที่ตัดตอนมานั้นควรมีลักษณะความเปนธรรมชาติและเปนบทความที่ตัดมาจากของจริง 

เชน จากหนังสือพิมพ เปนตน 

 เจเรมี ฮารเมอร (Jeremy Harmer. 2001: 200-202) ไดกลาววา การที่คนคนหนึ่งจะอานสิง่ใด

นั้น ยอมมีเหตุผลที่แตกตางกันไป ไดแก 
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 1. อานเพื่อใชเปนเครื่องมือ (Instrumental purpose) การอานจํานวนมากเกิดขึ้นเพราะ

ชวยใหผูอานไดเขาใจจุดมุงหมายของผูอานไดอยางชัดแจง เชน เมื่ออานปายบอกทางบนถนน ก็จะทําให

ทราบวาตองเดินทางไปทางไหน ซึ่งสามารถสรุปไดวา การอานเกิดขึ้นเพราะผูอานมีจุดมุงหมายในใจ

อยูแลว 

 2. การอานเพื่อความสนุก (Pleasurable purpose) เปนอีกจุดประสงคหนึ่งของการอาน   

การอานเพื่อความสนุกเพลิดเพลิน มีหลายรูปแบบ บางคนอานนิตยสาร, หนังสือพิมพ, นวนิยาย, การตูน, 

เร่ืองราวตางๆ ซึ่งในบางครั้ง การอานเพื่อใชเปนเครื่องมือ (Instrumental purpose) ก็สามารถเปนการอาน

เพื่อความสนุกเพลิดเพลินไดในเวลาเดียวกัน เชน การอานประวัติศาสตร และเรื่องราวที่ชื่นชอบ 

 จากจุดประสงคของการอานทั้งสอง ชวยใหครูสามารถเลือกเรื่องที่จะนํามาอานในจุดประสงค

ตางๆ ได โดยคํานึงถึงความตองการของนักเรียนเปนหลัก 

 เจเรมี ยังไดกลาวเพิ่มเติมถึงจุดประสงคของการอาน โดยอาศัยทักษะที่แตกตางกัน โดย

กลาววา กระบวนการในการอานสื่อตางๆ นั้น มีความแตกตางกันออกไป ซึ่งขึ้นอยูกับส่ือที่อานเปนหลัก 

ไดแก  

 1.  การบอกหัวขอ (Identifying the topic) นักอานที่ดีนั้น เมื่ออานเรื่องแลวตองทราบหัวขอ

เร่ืองไดอยางรวดเร็ว ซึ่งอาจจะใชความรูเดิม เพื่อใหเกิดแนวคิดจากเรื่องที่อาน 

 2.  การคาดคะเน และการคาดเดา (Predicting and guessing) นักอานบางครั้งตองคาดเดา

เพื่อใหเกิดความเขาใจวาเรื่องที่อานเกี่ยวกับอะไร เพราะบางครั้งการคาดเดาโดยอาศัยประสบการณ

และความรูเดิมก็สามารถชวยใหผูอานประสบความสําเร็จในการอานได 

 3. การอานเพื่อความเขาใจโดยทั่วไป (Reading for general understanding) ผูอานที่ดี

ตองสามารถบอกจุดสําคัญของเรื่องไดโดยไมตองกังวลกับรายละเอียดมากเกินไป ผูอานไมควรกังวล

กับทุกคําและวิเคราะหทุกตัวอักษรในขอความ หรือที่เรียกวา การอานแบบผานๆ (Skimming) ครูตอง

ชวยกระตุนใหนักเรียนอานอยางเร็วกอนที่จะอานรายละเอียดของเรื่องนั้นๆ ชวยใหเด็กเขาใจเร่ืองโดย

กวางๆ วาเรื่องที่อานนั้นเกี่ยวกับอะไร 

 4. การอานเพื่อขอมูลเฉพาะเจาะจง (Reading for specific information) ตรงขามกับการ

อานแบบผานๆ (Skimming) เปนการอานเพื่อหาขอมูล รายละเอียดเฉพาะ เชน ในการอานเรื่องราว

เกี่ยวกับภาพยนตร ผูอานอาจจะเนนหาชื่อของผูกํากับภาพยนตรเร่ืองนั้น วิธีการนี้เรียกวา การอาน

แบบกวาดสายตา (Scanning)  

 5. การอานเพื่อสํารวจรายละเอียด (Reading for detailed information) บางครั้งผูอาน

จําเปนตองอานและเขาใจทุกๆ รายละเอียดในเรื่องที่อาน เชน ขอแนะนํา, ประกาศสําคัญตางๆ เชน 

ประกาศสายการบิน 
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 6.  การตีความขอความ (Interpreting text) บางครั้งการอานก็จําเปนตองมีการคิดและ

ตีความมากกวาตัวอักษรที่ปรากฏ การที่จะตีความไดสําเร็จนั้นตองอาศัยความรูเดิม มาเปนพื้นฐาน

ประกอบกับความรูทั่วไปในการตีความ 

 จากขอความขางตนสามารถสรุปไดวา การอานเพื่อการสื่อสารเปนการอานตามจดุประสงค

ของผูอาน ผูอานจะมีจุดประสงคในการอาน  โดยการอานเพื่อเปนการสื่อสารเปนการอานทีน่อกเหนอืจาก

การศึกษาตัวภาษา โดยผูอานจะมีปฏิสัมพันธกับเนื้อหาที่อาน และสามารถนําสาระจากการอานไปใช

ประโยชนไดจริง 

 หลักการจัดกิจกรรมและขั้นตอนการสอนอานเพื่อการสื่อสาร 

 การสอนทักษะการอานเพื่อการสื่อสารนั้น ครูจําเปนตองทราบขั้นตอนของการสอนอานเพือ่

การสื่อสาร เพื่อใหเกิดการจัดการเรียนรูที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพ สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 

ไดมีนักการศึกษาและนักวิชาการเสนอขั้นตอนการสอนอานเพื่อการสื่อสารไวหลายทาน เชน 

 ฟนอคเคียโร และโบโนโม (Finocchiaro; & Bonomo. 1989: 65) ไดเสนอหลักการสอน

ภาษาเพื่อการสื่อสารไวดังนี้ 

 1.  วางแผนในการจัดประสบการณการเรียนการสอนแกนักเรียนอยางรอบคอบ  

 2.  วางแผนการจัดสถานการณและการใชอุปกรณเพื่อชวยใหผูเรียนเขาใจความหมายของ

เร่ืองที่นํามาเสนอใหม 

 3.  จัดบทเรียนแตละบทใหมีการฝกเพื่อใหเปนนิสัยสําหรับการฝกใชอยางมีความหมาย 

โดยใชกิจกรรมเพื่อการสื่อสาร 

 4.  ควรใชภาษาที่เห็นวาสามารถชวยใหนักเรียนเขาใจขอมูลที่สําคัญไดชัดเจน 

 5. รูวิธีฝกนักเรียนพรอมกันทั้งชั้น เปนกลุมและรายบุคคล 

 6. มีความชํานาญในการสอน 

 7. จัดหาบทเรียนที่มีความหลากหลาย เพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร 

 8. จัดเตรียมอุปกรณเพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม 

 9. มีการจัดลําดับกิจกรรม 

 10. จัดเตรียมบทเรียนสําหรับอาน 

 11. จัดกิจกรรมการเขียน 

 12. สงเสริมใหนักเรียนเขาใจวัฒนธรรมของเจาของภาษาจากการจัดกิจกรรมและบทสนทนา 

 13. สงเสริมความภาคภูมิใจของตนเองขณะที่เรียนรูวัฒนธรรมจากเจาของภาษา 

 14. เลือกอุปกรณโสตทัศนูปกรณอยางมีประสิทธิภาพ 

 15. จัดประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและประสิทธิภาพการสอนของครู 
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 สุมิตรา อังวัฒนกุล (2535: 178) ไดกลาวถึง กระบวนการจัดกิจกรรมการสอนอานเพื่อการ

ส่ือสาร ดังนี้ 

 1. ข้ันกอนการอาน (Pre-reading) เปนการสรางความสนใจและปูพื้นความรูในเร่ืองที่จะ

อาน ไดแก การคาดคะเนเรื่องที่อาน เปนการกระตุนใหผูเรียนคิดถึงความรูเดิม แลวนํามาสัมพันธกับ

เร่ืองที่อาน การคาดคะเนอาจถูกหรือผิดก็ได การเดาความหมายของคําศัพทจากบริบท โดยดจูากประโยค

ขางเคียงหรือรูปภาพ และการแสดงทาทาง 

 2. ขั้นระหวางการอาน (While-reading) เปนการทําความเขาใจโครงสรางเนื้อความใน

เร่ืองที่อาน กิจกรรมที่ควรจัดไดแก การลําดับเร่ือง โดยตัดเรื่องออกเปนสวนๆ อาจเปนยอหนาหรอืประโยค

ก็ไดใหผูเรียนลําดับขอความเอง แลวเลาเรื่องโดยสรุป 

 3. ข้ันหลังการอาน (Post-reading) เปนการตรวจสอบความเขาใจของผูเรียน กิจกรรมที่

นํามาจัดอาจจะเปนการถายโยงไปสูทักษะอื่นๆ 

 กรมวิชาการ (2544: 109) ไดเสนอลักษณะสําคัญของการสอนอานเพื่อการสื่อสารไว 4 ประการ 

ที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธกัน ดังนี้ 

 1. เปาหมายของการสอนเนนไปที่องคประกอบทั้งหมดของทักษะการสื่อสารและไมจํากัด

อยูภายในกรอบเนื้อหาภาษาหรือไวยากรณ 

 2. เทคนิคทางภาษาไดรับการออกแบบมาเพื่อนําผูเรียนไปสูการใชภาษาอยางแทจริงตาม

หนาที่ภาษาและปฏิบัติจริง โดยมีจุดมุงหมายในการอาน รูปแบบโครงสรางภาษามิใชเปาหมายหลัก 

ตัวรูปแบบเฉพาะของภาษาเปนสิ่งที่ทําใหผูเรียนสามารถสื่อสารจนสําเร็จตามเปาหมาย 

 3. ความคลองแคลวและความถูกตองเปนหลักการเสริมที่อยูภายใตเทคนิคการสื่อสาร 

ความคลองแคลวอาจมีความสําคัญมากกวาความถูกตองเพื่อที่จะทําใหผูเรียนสามารถนําภาษาไป

ใชไดอยางมีความหมาย 

 4. ในการเรียนการสอนภาษาตามแนววิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ผูเรียนตองใช

ภาษาอยางเขาใจและสรางสรรค ภายใตบริบทที่ไมเคยฝกมากอน 

 นอกจากนีแ้ลว วลิเลีย่ม (William. 1986: 85) ไดกลาวสอดคลองกับ สุภัทรา อักษรานเุคราะห 

(2531: 57-59)  เกี่ยวกับข้ันตอนการสอนอานเพื่อการสื่อสารไว 3 ข้ันตอน ดังนี ้

 1. ข้ันกอนการอาน (Pre-reading) มีจุดประสงคเพื่อแนะนําและกระตุนความสนใจในหัวเรื่อง, 

ชักจูงใหผูเรียนสนใจอยากเรียนดวยการใหเหตุผลสําหรับการอานและเตรียมตัวในดานภาษาใหแก

ผูเรียนกอนจะอานเนื้อเร่ือง โดยผูสอนอาจจัดกิจกรรมตางๆ เชน ใหคาดคะเนเรื่องที่อาน ใหเดาความหมาย

จากบริบทโดยดูจากประโยคขางเคียงหรือการทํานายเรื่องจากหัวเรื่อง ซึ่งอาจจะใชความรูเดิมหรือ

ประสบการณเขามาเปนสวนประกอบ 
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 2. ข้ันระหวางการอาน (While-reading) ข้ันตอนนี้เนนที่เนื้อเร่ืองที่จะอานโดยมีจุดประสงคเพือ่

ชวยใหผูเรียนไดเขาใจจุดประสงคของการเรียน ชวยใหผูเรียนขยายความเนื้อความของเรื่องใหชัดเจนและ

ชวยใหผูเรียนเขาใจโครงสรางของเนื้อความที่จะอาน ข้ันนี้เปนขั้นที่ผูเรียนจะไดทํากิจกรรมในขณะที่อาน

เนื้อเร่ือง เชน การอานเพื่อหาขอมูลทั่วไป (general information) หรือหารายละเอียดเฉพาะ (specific 

detail) นอกจากนั้นยังสามารถใหนักเรียนอานแบบเร็วๆ หรืออานแบบหารายละเอียดเพื่อตอบคําถาม

เกี่ยวกับเนื้อเร่ือง ใหเรียงลําดับเร่ือง และอื่นๆ 

 3. ข้ันหลังการอาน (Post-reading) มีจุดประสงคเพื่อชวยใหผูเรียนสามารถถายโอนความรู 

ความคิดในเรื่องที่อานไปแลวและชวยใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงเรื่องที่อานกับความรู ความสนใจหรือ

ความคิดเห็นของผูเรียนได ข้ันนี้เปนขั้นที่นักเรียนจะไดแสดงผลลัพธหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองที่

อาน ซึ่งเปนสิ่งสะทอนใหเห็นสิ่งที่นักเรียนไดอานมาแลว ดวยการใชภาระงาน เชน ใหผูเรียนกลาวถึง

ประโยชนของเรื่องที่อานวาใหขอคิดอยางไรบาง 

 จากแนวคิดที่เกี่ยวกับการสอนอานเพื่อการสื่อสารนั้นสามารถสรุปไดวา ข้ันตอนในการสอน

อานเพื่อการสื่อสาร มีข้ันตอนที่สําคัญ 3 ข้ันตอน คือ ข้ันกอนการอาน (Pre-reading) ข้ันระหวางการอาน 

(While-reading) และ หลังการอาน (Post-reading) โดยในแตละกิจกรรมมีความหลากหลาย โดยมี

จุดประสงคที่แตกตางกัน เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีความเขาใจในการอานและอานอยางมีประสิทธิภาพ 

 
  1.4 แนวการสอนอานภาษาอังกฤษเพือ่ความเขาใจ 
  ส่ิงสําคัญที่สุดของการอานคือ ความเขาใจในการอาน หากอานสิ่งใดแลวไมเขาใจเร่ืองที่

อานถือวากระบวนการอานนั้นไมสมบูรณ นอกจากนี้แลวความเขาใจในการอานเปนจุดหมายปลายทาง

ของการอานทุกชนิด ผูที่มีความสามารถในการอานจะตองมีความรูความเขาใจและสามารถจดจํา

รายละเอียดที่สําคัญได จับใจความสําคัญได ลําดับความคิดเห็นทั้งที่คลายคลึงกันและขัดแยงกันได 

รวมทั้งเขียนสรุปได (กรมวิชาการ. 2539: 11)  

  สมุทร เซ็นเชาวนิช (2538: 73) ไดกลาววา ความเขาใจในการอานคือความสามารถที่จะ

อนุมานขอสนเทศหรือความหมายอันพึงประสงคจากส่ิงที่อานมาแลวไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด

เทาที่จะทําได ความเขาใจนี้เปนเรื่องที่มีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับการศึกษาและประสบการณตางๆ ใน

หลายๆ ดานของแตละคน และถือวาเปนองคประกอบที่สําคัญอยางยิ่งอยางหนึ่งของการอาน ถาอาน

แลวไมเกิดความเขาใจ ถือวาเปนเรื่องของการสรางมโนภาพจากตัวหนังสือใหเกิดรูปธรรมข้ึนมาไดเร็ว

ที่สุดเทาที่จะทําได โดยตองมีความสามารถดังนี้ 

  1. สามารถจดจําเรื่องราวสวนใหญที่อานมาแลวได เมื่อถึงคราวจําเปนที่ตองการใช

ประโยชนหรืออางอิงก็ทําไดโดยไมยาก 
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  2.  ความสามารถจับใจความสําคัญๆ สามารถแยกแยะหรือระบุประเด็นหลักออกจากประเด็น

ยอยที่ไมจําเปน 

  3. สามารถตีความเกี่ยวกับเร่ืองราวหรือขอคิดเห็นที่อานมาแลวไดวามีนัยสําคัญหรือลึกซึ้ง

มากนอยเพียงใด 

  4. สามารถสรุปลงความเห็นจากสิ่งที่ไดอานมาแลวไดอยางถูกตองมีเหตุผลและนาเชื่อถือ 

  5.  สามารถใชวิจารณญาณของตนพิจารณาไตรตรองขอสรุป หรือการอางองิตางๆ ของผูเขยีน

ไดอยางถูกตองเปนระบบ 

  6.  สามารถถายโอนหรือประสานความรูที่ไดจากการอานกับประสบการณอ่ืน  ๆไดอยางเหมาะสม

ตามกาลเทศะ 

  นอกจากนี้ระดับความเขาใจในการอาน สามารถจําแนกเปนระดับตางๆ ไดหลายระดับ เชน 

  เรเกอร และเรเกอร (Raygor; & Raygor. 1985: 230) กลาววา ความเขาใจในการอานสามารถ

แบงไดเปน 2 ระดับ คือ 

  1.  ความเขาใจระดับตัวอักษร (Literal Comprehension) เปนความเขาใจที่เกี่ยวของกับ

คุณสมบัติของผูอานนอยที่สุด สวนใหญเปนความเขาใจคําและความคิดเห็นของผูเขียน และเปนเพียง

การรับรูขาวสารจากผูเขียนเทานั้น 

  2.  ความเขาใจระดับตีความ (Interpretive Comprehension) เปนระดับความเขาใจที่ผูอาน

ตองพยายามหาความสัมพันธ ทราบความสัมพันธของเหตุและผล และตีความขอมูลทั่วไป 

  3.  ความเขาใจระดับนําไปประยุกตใช (Applied Comprehension) นอกจากผูอานจะสามารถ

เขาใจและตีความขาวสารจากผูเขียนแลว ผูอานจะตองประเมินผลความคิดของผูเขียน ตัดสินใจยอมรับ

หรือปฏิเสธ นําขอมูลเหลานั้นไปประยุกตใช  

  เบอรมิสเตอร (กันนิกา ผิวออนดี. 2548: 74; อางอิงจาก Burmeister. 1974: 133-145) ได

แบงความเขาใจในการอาน ออกเปน 7 ระดับดังนี้ 

  1.  ระดับความจํา (Memory level) ผูอานสามารถจดจําสิ่งตางๆ ที่ปรากฏในบทอานได เชน 

จําขอเท็จจริงในเนื้อเรื่อง จําลําดับเหตุการณ คําจํากัดความ ตลอดจนใจความสําคัญของเรื่องและ

รายละเอียดตางๆ ได 

  2.  ระดับการแปลความหมาย (Translation level) เปนระดับความเขาใจที่ผูอานนํา

ขอความหรือเร่ืองราวที่อานไปแปลเปนภาษาหนึ่งหรือในรูปแบบแผนภูมิ ตาราง เปนตน 

  3. ระดับการตีความ (Interpretation level) เปนระดับความเขาใจที่ผูอานจะสามารถเขาใจ

ส่ิงที่ผูเขียนมิไดเขียนไวโดยตรง เชน สามารถคาดคะเนเหตุการณที่จะเกิดขึ้นไดเพื่อหาสาเหตุของผลที่

เกิดขึ้นในเนื้อเร่ือง นําเหตุผลมาอธิบายปญหาในเรื่องที่อานได 
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  4. ระดับการประยุกตใช (Application level) เปนระดับความเขาใจที่ผูอานสามารถเขาใจ

หลักการ หรือความเขาใจความสําคัญของขอมูลแลวนําไปใชในครั้งตอไปได 

  5. ระดับการวิเคราะห (Analysis level) เปนระดับความเขาใจที่ผูอานสามารถแยกแยะ

รายละเอียดสวนยอยที่ประกอบเขาเปนสวนใหญได 

  6. การสังเคราะห (Synthesis level) เปนระดับความเขาใจที่ผูอานสามารถนํารายละเอียด

สวนยอยมาสรุปเขาเปนหลักใหญๆ ได 

  7.  ระดับประเมิน (Evaluation level) เปนความสามารถในการกําหนดเกณฑและตัดสิน

เร่ืองที่อาน อาศัยเกณฑจากประสบการณของตัวเอง 

   เจฟ็เฟรย (Geoffrey. 1999: 110) ไดแบงทกัษะความเขาใจในการอานออกเปน 7 ทกัษะ ดังนี ้

  1.  ทักษะความเขาใจระดับระบุรายละเอียด (Identifying details) คือทักษะการอานเพื่อหา

ขอมูลที่ตองการ ซึ่งปรากฏอยูตามรายละเอียดที่ระบุถึงเทานั้น 

  2.  ทักษะความเขาใจระดับลําดับความ (Establishing sequence of events) คือทักษะ

การอานเพื่อลําดับแนวความคิด การกระทํา การเกิดเหตุการณตามเนื้อหา  

  3.  ทักษะความเขาใจระดับหาเหตุและผล (Associating cause and effect) คือ ทักษะการ

บรรยายเหตุของเหตุการณตางๆ และผลลัพธที่เกิดขึ้นตามที่ปรากฏในเนื้อหา  

  4.  ทักษะความเขาใจระดับใจความหลัก (Determining the main idea) คือ ทักษะการอาน

เพื่อหาใจความหลัก และหาความสําคัญของเนื้อหา เปนการวิเคราะหและตีความขอมูลทั้งหมด 

  5.  ทักษะความเขาใจระดับคาดเดาเนื้อหา (Predicting outcomes) คือ ทักษะอานที่ใช

ประสบการณของตนเชื่อมโยงเขากับขอมูลที่ไดจากเนื้อหา แลวคาดเดาเหตุการณ 

  6. ทักษะความเขาใจระดับประเมินคุณคา (Valuing) คือ ทักษะการอานที่ใชทัศนคติและ

วิจารณญาณของผูอานมาชวยในการตีความขอมูล  

  7.  ทักษะความเขาใจระดับการแกปญหา (Problem solving) คือทักษะอานที่สามารถวิเคราะห

ปญหาที่เกิดขึ้นตามเนื้อหาแลวใชประสบการณและขอมูลทั้งหมดที่ไดจากการอานมาตั้งสมมติฐาน 

ทดสอบหาขอมูลสําหรับแกไขปญหา แลวสรุปความ 

  จากแนวคิดเรื่องระดับความเขาใจในการอานที่ไดศึกษา สามารถสรุปไดวาระดับความเขาใจ

ในการอานประกอบดวย 

  1.  ความเขาใจระดับขอเท็จจริง คือ ความเขาใจขอมูลตรงๆ ตามเนื้อหาในเรื่องที่อาน ซึ่ง

ประกอบดวย การรูความหมายของคํา วลี การหาใจความสําคัญ การหารายละเอียดของเนื้อเร่ือง 
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  2. ความเขาใจระดับตีความ คือ ความสามารถในการเขาใจในสิ่งที่ไมไดกลาวไวโดยตรงใน

เนื้อหา ผูอานตองใชความสามารถในการสรุป อางอิงและสรุปความเห็น ตองอาศัยการยอความ การ

เรียบเรียง การสรุป ตลอดจนการทํานายผลหรือเหตุการณในเรื่องที่อาน 

  3. ความเขาใจระดับวิเคราะหวิจารณ คือ ความสามารถในการวิเคราะหวิจารณในเรื่องที่

อาน รวมถึงการประเมินหรือการตัดสินสิ่งที่อานดวยเกณฑที่กําหนดขึ้นจากความรูและประสบการณ

ของผูอาน 

     4. ความเขาใจระดับแสดงความรูสึก คือ ความคิดที่ตองใชขอมูลจากเนื้อหา ประสบการณ

ของผูอานแลวประมวลออกมาเปนความรูสึก 

 

ตาราง 1  แสดงโครงสรางของทกัษะความเขาใจและความสัมพนัธกับระดับของความคิด 

 

ระดับของความคิด 
ทักษะความเขาใจ 

ขอเท็จจริง การตีความ การวิเคราะห 
การแสดง

ความรูสึก 

1. ทักษะความเขาใจระดับระบุ

รายละเอียด (Identifying details) 
  - - 

2. ทักษะความเขาใจระดับลําดับความ 

(Establishing sequence of events)  
  - - 

3. ทักษะความเขาใจระดับหาเหตุและผล 

(Associating cause and effect)  
    

4. ทักษะความเขาใจระดับใจความหลัก 

(Determining the main idea)  
    

5. ทักษะความเขาใจระดับคาดเดาเนื้อหา 

(Predicting outcomes)  
    

6. ทักษะความเขาใจระดับประเมินคุณคา 

(Valuing)  
    

7. ทกัษะความเขาใจระดับการแกปญหา 

(Problem solving)  
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แนวคิดและกลวิธีการสอนการอานเพื่อความเขาใจ 

 รูบิน (Rubin. 1993: 206) ไดเสนอหลักการสอนอานเพื่อความเขาใจไวดังนี ้

  1. ใหนักเรียนไดทํากิจกรรมอยางอิสระโดยครูเปนผูคอยชี้แนะ 

  2. ใหมีการฝกฝนอยางเพียงพอและเปนระบบ 

  3. มีการทบทวนอยูเสมอ 

  4. บทอานควรมีความเหมาะสมและสัมพนัธกับภูมหิลังของนักเรียน 

  5. เปดโอกาสใหนักเรียนไดทํานายเรื่องกอนอานจริง 

  6. ถามคําถามกอนการอาน 

  7. ถามคําถามในขณะอาน 

  8. ถามคําถามเมื่ออานจบ 

  9. กระตุนใหนกัเรียนไดถามคําถามจากเรื่องที่อาน 

  10. ถามคําถามที่ตองใชการตีความ 

  11. ถามคําถามที่ตองใชความคิดในการวเิคราะห  

  12. ถามคําถามที่ตองใชความคิดสรางสรรค 

  13. ใหนักเรียนไดตรวจสอบผลของการคาดเดาหรือผลของการทํานาย 

  14. ใหนักเรียนหาขอมูลจากเรื่องที่อานเพื่ออางองิคําตอบ 

  15. ใชส่ือที่เปนทัศนวัสดุหรือส่ือที่สามารถมองเห็นได 

  16. ใหนักเรียนสรุปส่ิงที่อาน 

  จากการศึกษาเกี่ยวกับการอานเพื่อความเขาใจนั้น ผูสอนตองคํานึงถึงสิ่งตางๆ อยางละเอียด 

ทั้งกลวิธีการสอนและเทคนิคตางๆ รวมทั้งทักษะการสอนของครู ส่ือการสอน รวมทั้งการฝกฝนจนเกิด

ความชํานาญจะทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการอานเพื่อความเขาใจ โดยเริ่มจากทักษะที่งายแลวพัฒนา

ไปสูทักษะที่มีความซับซอนมากขึ้น โดยคอยๆ เปลี่ยนจากการมีครูเปนผูสอนและผูควบคุมเปนการเปด

โอกาสใหนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมอยางอิสระ โดยครูทําหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู

ของผูเรียน สงเสริมใหผูเรียนฝกฝนอยางเพียงพอและเปนระบบ 
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2. เอกสารเก่ียวกับชุดการเรียนการสอน 
 ชุดการเรียนการสอนเปนสื่อประเภทหนึ่งที่มีผูนิยมนํามาใชประกอบการจัดการเรยีนรูเปนอยาง
มาก เนื่องจากชุดการเรียนการสอนเปนสื่อที่ผลิตไดงาย นํามาใชจัดการเรียนรูไดสะดวก และสามารถ
ดึงดูดความสนใจจากผูเรียนไดเปนอยางดี และการผลิตชุดการเรียนการสอนในประเทศไทยนั้น ไดรับ
ความนิยมมากวา 35 ป โดยอาจารยชัยยงค พรหมวงศ แผนกโสตทัศนศึกษา คณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนผูหนึ่งที่ไดทําวิจัยและสงเสริมการใชชุดการเรียนการสอนในสถาบันตางๆ 
จนเปนที่แพรหลายในปจจุบัน คําวาชุดการเรียนการสอนหรือชุดการสอนนั้น มีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษ
หลากหลายชื่อ เชน Instructional Package, Learning Package, Self Instructional Package, 
Learning Kits ตอมาเมื่อแนวคิดการจัดการศึกษาที่มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ จึงเรียกชุดการเรียนเปน
ชุดการสอน และบางคนอาจเรียกรวมกันวาชุดการเรียนการสอน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชคําวา ชุด
พัฒนาทักษะ  
 
 2.1 ความหมายของชุดพฒันาทักษะ 
       มีผูเชี่ยวชาญในการจัดทําชุดพัฒนาทักษะหลายทานไดใหคํานิยามของชดุพฒันาทกัษะไว
ตางทัศนะ ซึ่งมีความเหมือนและความแตกตางกัน เชน  
       กูด (Good. 1973: 306) ดวน (Duan. 1973: 169) และแคพเฟอร และแคพเฟอร (Kapfer; 
& Kapfer. 1972: 3-10) ไดใหความหมายของชุดพัฒนาทักษะสอดคลองกันวา ชุดพัฒนาทักษะเปนสือ่
รูปแบบหนึ่งของการสื่อสารระหวางครูกับนักเรียน ซึ่งประกอบดวยคําแนะนํา เพื่อใหนักเรียนไดทํากิจกรรม
จนบรรลุพฤติกรรมที่แสดงวานักเรียนเกิดการเรียนรู เปนรายการการสอนที่มีการจัดทุกอยางไวเปนการเฉพาะ 
ไดแก วัสดุอุปกรณตางๆ ที่ใชในการจัดการเรียนการสอน คูมือครู เนื้อหา แบบฝกหัด มีการกําหนด
จุดมุงหมายของการเรียนรูไวอยางครบถวน โดยมีครูเปนผูแนะนําเทานั้น นอกจากนี้แลวยังเปนวิธีการ
พัฒนาทรัพยากรที่มีอยูและนํามาใชเพื่อสงเสริมการเรียนการสอน ทั้งนี้อาจใหคําจํากัดความงายๆ วา 
ชุดการเรียนการสอนคือ ชุดของวัสดุทางการเรียนซึ่งทําการรวบรวมไวอยางเปนระบบระเบยีบ เพือ่สงเสรมิ
ใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเปาประสงค 
      สําหรับนักการศึกษาของไทย ไดใหความหมายของชุดพัฒนาทักษะไวหลายทานเชน       
ชัยยงค พรหมวงศ (2523: 32) คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา (2544: 13) และกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 
(2545 ก: 13) ไดใหความหมายของชุดพัฒนาทักษะไวสอดคลองกันวา ชุดพัฒนาทักษะเปนการนํา
ระบบสื่อประสมที่สอดคลองกับเนื้อหาและประสบการณของแตละหนวยมาจัดเปนโปรแกรมโดยให
ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนและไดเรียนรูใครครวญไปทีละนอยตามลําดับ เพื่อใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ และเปนการสอนที่ครูไดพิจารณานําสื่อการเรียนการสอนที่สอดคลอง
กับเนื้อหาวิชาในแตละหนวยมาใช โดยรวบรวมไวเปนระบบระเบียบเพื่อใหนักเรียนไดศึกษาจากประสบการณ
ทั้งหมด โดยมีการบูรณาการนวัตกรรมกับกระบวนการจัดการเรียนรู โดยจัดเปนกิจกรรม โดยครูจะ
เลือกสื่อการเรียนรูที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชาที่สอนมาใช เพื่อใหนักเรียนไดบรรลุจุดประสงคในการเรียนรู
จากประสบการณ 
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      ณิลุบล ดวงมี (2548: 12) ทิพยวัลย  พันธุเจริญ (2548: 25) จรรยา สุภาพเนตร (2546: 16) 

รัตนา ไพโรจนภักดี (2548: 17) และรัตนา วงศยะรา (2548: 68) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการใชชุด

พัฒนาทักษะแลวไดใหความหมายของชุดพัฒนาทักษะสอดคลองกันวา ชุดพัฒนาทักษะคือ ระบบการ

ผลิตสื่อในรูปแบบของสื่อประสมที่ผูสอนเปนผูสรางขึ้น ซึ่งประกอบดวย เนื้อหาวิชา วัตถุประสงค 

แบบทดสอบ คูมือครู กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อถายทอดสาระการเรียนรูอยางเปนระบบ เพื่อให

ผูเรียนเกิดการเรียนรูและสรางบรรยากาศในการเรียนรูของนักเรียนเปนรายบุคคลและกลุม อีกทั้งยัง

เปนการรวบรวมกิจกรรมและสื่อที่หลากหลายตางๆ ซึ่งสอดคลองกับเนื้อหา เพื่อใหผูเรียนไดศึกษาดวย

ตนเอง และทําใหผูเรียนมีความชํานาญเพิ่มข้ึนหลังจากที่ไดเรียนรูในภาคทฤษฎีหรือดานเนื้อหาแลว 

เพื่อชวยสงเสริมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนตามจุดประสงคอยางมีประสิทธิภาพ โดย

ยึดผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนไดปฏิบัติตามความสนใจและความสามารถของแตละบุคคล 

  สําหรับ สุวิทย มูลคํา (2550: 51) ไดใหความหมายของชุดพัฒนาทักษะวา ชุดพฒันาทกัษะ

เปนสื่อการสอนชนิดหนึ่งที่เปนลักษณะของสื่อประสม (Multi-media) เปนการนําสื่อต้ังแตสองชนิดขึ้น

ไปใชรวมกันเพื่อใหผูเรียนไดรับความรูที่ตองการ โดยอาจจัดขึ้นสําหรับหนวยการเรียนตามหวัขอเนือ้หา

และประสบการณของแตละหนวยที่ตองการจะใหผูเรียนไดเรียนรู อาจจัดไวเปนชุดๆ บรรจุในกลอง 

ซองหรือกระเปา 

      จากการศึกษาความหมายของชุดพัฒนาทักษะ ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา ชุดพัฒนาทักษะ

หมายถึง นวัตกรรมการจัดการเรียนรูที่มีเนื้อหาตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง และมีเนื้อหาเฉพาะ 

ประกอบดวย เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู ส่ือตางๆ แบบทดสอบ และแบบฝกหัด โดยสามารถ

แยกเนื้อหาเปนหนวยตางๆ ตามความตองการเพื่อใหสอดคลองกับการจัดการเรียนรูในเนื้อหานั้นๆ 

นอกจากนี้แลวชุดพัฒนาทักษะยังเปนเครื่องมือที่ใชอํานวยความสะดวกสําหรับครูในการสงเสริมการเรยีนรู

ของนักเรียนทั้งรายบุคคลและเปนระบบกลุม ทั้งนี้ชุดพัฒนาทักษะจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมี

สัมฤทธิ์ผลทางการเรียนบรรลุตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 
 2.2   แนวคิดและทฤษฎทีี่เกีย่วของกบัชุดพัฒนาทักษะ 
        การสรางชุดพัฒนาทักษะไดใชหลักการออกแบบการสอนโดยเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 

พรทิพย อรุณสุโข (2547: 47) ไดกลาววาการสรางชุดพัฒนาทักษะมีแนวคิดและทฤษฎีสําคัญเพื่อใช

เปนหลักการออกแบบการสอนโดยเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคลและกลุม โดยไดพัฒนาขึ้น

จากทฤษฎีทางจิตวิทยาที่ผานการศึกษาทดลองของนักจิตวิทยาหลายทาน ผูวิจัยจึงพิจารณาถึงลักษณะ

สําคัญของทฤษฎีการเรียนรูดังกลาวแลว โดยจะนํามากลาวเพียง ทฤษฎีการเรียนรูดวยตนเอง (Self – 

directed Learning Theories) ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behavioral Theories) ทฤษฎีปญญานิยม 

(Cognitive Theories) 
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       1. ทฤษฎีการเรียนรูดวยตนเอง (Self – directed Learning) 

  มณีวรรณ ยังปลื้มจิตต (2547: 21) และ ประภาพรรณ พละสวัสด์ิ (2549: 14) กลาวถึง

ความหมายของการเรียนรูดวยตนเองไวอยางสอดคลองกันวาเปนกระบวนการที่ผูเรียนมีเสรีภาพในการ

เลือกเรียนไดตามความสนใจ ความถนัดและความตองการโดยใชความรูความสามารถในการแสวงหา

ความรูเพื่อพัฒนาตนเอง โดยผูเรียนสามารถเรียนรูโดยอาศัยแหลงเรียนรูหรือความชวยเหลือจากบุคคล

อ่ืนประกอบการเรียนรู 

  ลักษณะของการเรียนรูดวยตนเอง            

  โนวล (ประภาพรรณ พละสวัสด์ิ. 2549:15; อางอิงจาก Knowles. 1975) ไดกลาวถึง

ลักษณะของผูเรียนรูดวยตนเองไว ดังนี้ 

  1. ความเขาใจในความแตกตางดานความคิดเกี่ยวกับผูเรียนและทักษะที่จําเปนใน

การจัดการเรียนรู คือรูความแตกตางระหวางการสอนที่ครูเปนผูชี้นํากับการเรียนรูดวยตนเอง 

   2.  มีความเปนตัวของตัวเอง ไมข้ึนกับใครและเปนคนที่สามารถนําตนเองได 

  3.  มีความสามารถดานมนุษยสัมพันธกับผูอ่ืน เพื่อที่จะใชบุคคลเหลานีช้วยสะทอนให

ทราบถึงความตองการในการเรียนรูของตนเอง 

  4.  มีความสามารถในการวิเคราะหความตองการในการเรียนรู โดยอาจไดรับความ

ชวยเหลือจากบุคคลอื่น 

  5.  มีความสามารถที่จะชี้ใหเห็นความตองการของการเรียนออกมาเปนจุดมุงหมาย

ของการเรียนรู 

  6.  มีความสามารถที่จะโยงใยความสัมพันธกับผูสอน ใชประโยชนจากผูสอนใหเปน

ผูใหความชวยเหลือที่ปรึกษา 

  7.  มีความสามารถในการหาแหลงความรูที่เปนบุคคลและแหลงขอมูลที่เหมาะสมกับ

วัตถุประสงคของการเรียนรูที่แตกตางกัน 

   8. มีความสามารถในการเลือกแผนการเรียนที่มีประสิทธิภาพโดยใชประโยชนจาก

แหลงวิทยากร 

   9. มีความสามารถในการเก็บรวบรวมขอมูลและนําผลของขอคนพบไปใชอยาง

เหมาะสม 

   ทฤษฎีการเรียนรูดวยตนเองนี้ไดนํามาใชเพื่อพัฒนาการจัดทําชุดพัฒนาทักษะเพื่อ

สงเสริมใหผูเรียนไดเกิดทักษะการเรียนรูดวยตนเอง โดยสามารถศึกษาไดจากแหลงการเรียนรูที่ตนเอง

สนใจหรือแหลงการเรียนรูที่ครูเปนผูอํานวยความสะดวกจัดหาให 
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   2.  ทฤษฎพีฤติกรรมนิยม (Behavioral Theories) 

     พื้นฐานความคิดของนักคิดกลุมพฤติกรรมนิยมคือ พฤติกรรมทุกอยางเกิดขึ้นจาก  

การเรียนรูและสามารถสังเกตได  

  ทฤษฎีการวางเงื่อนไขของสกินเนอร (Skinner) 

  สกินเนอรเชื่อวา ตัวเสริมแรงเปนสิ่งสําคัญในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือการเรียนรู

ของผูเรียน โดยมีหลักการสําคัญดังนี้ 

  1. เงื่อนไขการตอบสนอง (Operant Conditioning) กลาวถึงพฤติกรรมที่แสดงออกมา

สวนมากของมนุษยประกอบดวยการตอบสนองที่แสดงออกมา พฤติกรรมเหลานี้จะเกิดขึ้นไดเพราะมี

การเสริมแรง 

  2.  การเสริมแรง (Reinforcement) เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหม ผูฝก

สามารถใหส่ิงเราใหม และสิ่งเราที่สามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เรียกวา ตัวเสริมแรง 

  3. การเสริมแรงทันทีทันใด (Immediate of Reinforcement) ส่ิงเราที่ดี ตัวเสริมแรง

จะตองเกิดทันทีทันใดหลังจากที่มีการตอบสนอง 

  4.  การยุติการตอบสนอง (Extinction) หากการตอบสนองนั้นมีการเสริมแรงแลวและ

มีอัตราการตอบสนองในอัตราที่เหมาะสม เราอาจลดอัตราการตอบสนองลงมาอยูในระดับเดิมของมัน

ไดโดยไมตองมีการเสริมแรงตอการตอบสนองนั้น 

  5. การคัดรูปพฤติกรรม (Shaping) พฤติกรรมการเรียนรูบางอยางมีความซบัซอนมาก 

ซึ่งประกอบดวยขั้นตางๆ ตอเนื่องกันไป โดยการเรียนรูจะบรรลุไดดีเพราะการปฏิบัติมาเปนขั้นๆ 

  ทฤษฎีนี้ไดนํามาใชในการจัดการเรียนรูโดยใชชุดพัฒนาทักษะ ซึ่งจะเนนใหผูเรียนเกิด

การเรียนรู โดยมีคําตอบที่ถูกตองไวเปนการเสริมแรง สวนใหญส่ิงเราที่ใชมักเปนคําถามแลวใหผูเรียน

ตอบซึ่งเปนการตอบสนอง ถาตอบสนองไดถูกตองก็จะไดรับการเสริมแรง ดังนั้นในชุดพัฒนาทักษะจึง

จําเปนตองมีส่ิงเรา การตอบสนองผูเรียนและการเสริมแรงเปนองคประกอบสําคัญเสมอ 

  ทฤษฎีการเรียนรูของธอรนไดค (Thorndike) 

  กฎการเรียนรูของธอรนไดค เนนการเรียนรูที่สําคัญ 3 กฎ คือ กฎแหงผลและความพอใจ 

(Law of Effect) กฎแหงการฝกหัด (Law of exercise) และ กฎแหงความพรอม (Law of Readiness)  

  1.  กฎแหงผลและความพอใจ (Law of Effect) กลาวถึงสิ่งเรากับการตอบสนอง ทั้ง

สองส่ิงจะเชื่อมโยงกันได ถาสามารถสรางความพึงพอใจใหแกผูเรียน อาจมาจากการเสริมแรงหรือรางวัล 

  2. กฎแหงการฝกหัด (Law of exercise) การที่ผูเรียนไดปฏิบัติซ้ําๆ หรือทําบอยครั้ง

จะเปนการชวยเสริมสรางใหเกิดการเรียนรูที่มั่นคง ดังนั้นการเรียนรูจะเกิดขึ้นมากหรือนอยขึ้นอยูกับการ

เปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกหัดในเรื่องที่เรียน ตามความเหมาะสม 
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  3.  กฎแหงความพรอม (Law of Readiness) เปนการคํานึงถึงความพรอมของผูเรียน 

เมื่อผูเรียนมีความพรอมแลวจะเกิดการเรียนรู แสดงใหเห็นวาผูสอนควรสอนเมื่อผูเรียนมีความพรอม 

และจะตองจัดประสบการณใหเหมาะสมกับความพรอมนั้นๆ 

  จากทฤษฎีของธอรนไดค สามารถนําทฤษฎีนี้มาประยุกตใชในการผลิตชุดพัฒนาทักษะ

ไดดังนี้ 

  1. การจัดประสบการณในการเรียนรูโดยการใชส่ือจะตองนําสื่อการสอนที่หลากหลาย

และผูเรียนสามารถใชส่ือนั้นไดดวยตนเอง 

  2. คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียนที่มีอยูอยางหลากหลาย จึงควรจัด

ประสบการณใหครอบคลุมความแตกตางของผูเรียน 

  3. ส่ือที่ผลิตขึ้นมาตองมีความสัมพันธสอดคลองกับเนื้อหาในหนวยนั้นๆ  

  4. ลักษณะที่ผลิตตองเนนใหผูเรียนไดทราบผลยอนกลับทันที 

  5. ส่ือที่ผลิตตองคํานึงถึงรูปแบบที่หลากหลาย งายตอการใช และนาสนใจเพื่อเปนสิ่งเรา

ใหผูเรียนอยากเรียนรู 

  3. ทฤษฎีปญญานิยม (Cognitive Theories) 

  ทฤษฎีกลุมปญญานิยมเนนการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการรูคิด โดยเชื่อวาการเรียนรู

เปนผลของการที่ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม โดยมีการรับรูเปนปจจัยสําคัญของการเรียนรู สวน

แรงจูงใจสําคัญที่นํามาใชกับผูเรียนคือแรงจูงใจภายใน 

  หลักการและแนวคิดของทฤษฎีปญญานิยมนี้สามารถนํามาใชในการออกแบบชุด

พัฒนาทักษะไดดังนี้  

  1. ควรสรางความนาสนใจในการศึกษาบทเรียนอยางตอเนื่องดวยวิธีการและรูปแบบ

ที่มีความหลากหลาย  

  2. ควรใชภาพประกอบโดยคํานึงถึงความสอดคลองกับเนื้อหาใหมีใจความสมบูรณ 

ครบถวน  

  3. ควรคํานึงถึงความแตกตางของผูเรียนในแงของการเลือกกิจกรรมการจัดการเรียนรู

และการควบคุมการศึกษาบทเรียน  

  4. ควรมีการชี้แนะใหกับผูเรียนอยางชัดเจนในกรณีที่เนื้อหามีความยากและซับซอน 

  5. ควรมีการเปดโอกาสใหผูเรียนไดทบทวนความรูเดิมที่สัมพันธกับความรูใหมใน

รูปแบบที่เหมาะสม  

  6. ควรมีการใหคําถามในกิจกรรมการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนไดคิดวิเคราะหหา

คําตอบ สรางแรงจูงใจ โดยเนนความพึงพอใจที่เกิดจากความสําเร็จในการเรียน 
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  นอกจากจะไดนําทฤษฎีทางจิตวิทยาเขามามีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาสื่อการ

จัดการเรียนรูแลว การสรางชุดพัฒนาทักษะควรคํานึงถึงแนวคิดตางๆ ซึ่ง ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2533: 

199) ไดกลาวถึงหลักการและแนวคิดเหลานั้นไวดังนี้ 

  1. ทฤษฎีเกี่ยวกับความแตกตางระหวางบุคคล จากการที่ชุดพัฒนาทักษะเปนสื่อและ

กิจกรรมการเรียนรูที่จัดทําขึ้นเพื่อสนองความสามารถ ดึงดูดความสนใจและเราความตองการของ

ผูเรียน จึงแสดงใหเห็นวาทฤษฎีที่วาดวยความแตกตางระหวางบุคคล และการจัดการศึกษาที่ใหอิสระ

ในการเรียนดวยตนเอง ตามกําลังความสามารถของผูเรียนแตละคนเปนสิ่งสําคัญในการสรางชุด

พัฒนาทักษะ 

  2.  แนวคิดการจัดการเรียนรูและประสบการณโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งชุดพัฒนา

ทักษะเปนการนําสื่อประสมหลายๆ อยางที่สอดคลองกันในเชิงเนื้อหาและประสบการณมาเปนแหลง

เรียนรูและกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาหาความรูดวยตนเองจากสื่อ 

  3. แนวคิดการจัดระบบการใชอุปกรณการสอน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเปล่ียนจากการ

ใชส่ือเพื่อชวยครูสอนมาเปนการใชส่ือเพื่อชวยใหนักเรียนเรียน ชวยใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการเรียน

และไดรับขอมูลปอนกลับอยางทันทีทันใด 

  4. หลักการวิเคราะหระบบ เนื่องจากชุดพัฒนาทักษะจัดทําโดยอาศัยวิธีวิเคราะหระบบ 

มีการทดสอบ ปรับปรุงแกไข จนเหมาะสมกับผูเรียนและสงผลใหกิจกรรมการเรียนรูดําเนินไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 

  สวน บุญเกื้อ ควรหาเวช (2542: 92-94) และพรทิพย อรุณสุโข (2547: 50) ไดเสนอแนวคิด

ในการนําชุดพัฒนาทักษะมาใชในระบบการศึกษาไวสอดคลองกัน 5 ประการ ดังนี้ 

  1. การจัดการเรียนรูตองคํานึงถึงความตองการและความสนใจของผูเรียนเปนสําคัญ 

ควรจัดการเรียนรูแบบรายบุคคลหรือศึกษาดวยตนเอง เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนมีอิสระในการเรียนตาม

ระดับสติปญญา ความสามารถและความสนใจ โดยครูจะทําหนาที่เปนผูแนะนํา ชวยเหลือ ตามความ

เหมาะสม 

  2.  การเปลี่ยนแปลงรูปแบบและแนวการสอนซึ่งแตเดิมเรายึดครูเปนหลัก เปลี่ยนมา

เปนการสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนเองโดยใชแหลงเรียนรูและสื่อที่มีความเหมาะสมตรงกับเนื้อหาและ

ประสบการณ โดยผูเรียนจะเรียนจากครูเพียงประมาณ 1 ใน 4 สวน ที่เหลือผูเรียนจะเรียนจากสื่อดวย

ตนเอง 

  3. มีการจัดระบบการใชส่ืออยางหลากหลายมาผสมผสานกันใหเหมาะสม ใชเปนแหลง

ความรูสําหรับผูเรียนแทนการใชครูเปนผูถายทอดความรูตลอดเวลา ผูเรียนสามารถหยิบและเลือกใช

ส่ือการสอนตางๆ ไดดวยตนเอง โดยสื่อจะอยูในรูปของชุดพัฒนาทักษะ 



 29 

  4. เปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรูระหวางผูสอนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูเรียน และ

ผูเรียนกับสภาพแวดลอม ซึ่งแนวโนมในปจจุบันและอนาคตของกระบวนการเรียนรูตองนําเอากระบวนการ

กลุมสัมพันธมาใชเปดโอกาสใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน ซึ่งตรงกับแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร

และนํามาสูการจัดระบบ การผลิตสื่อออกมาในรูปของชุดพัฒนาทักษะ 

  5. มีการจัดสภาพสิ่งแวดลอมการเรียนรูเปนแบบโปรแกรม คือ ระบบการจัดการเรียนรูที่

เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรมดวยตนเอง โดยสงเสริมใหผูเรียนไดลงมือทํากิจกรรม

และเรียนรูทีละขั้นตอนตามความสามารถและความสนใจ โดยไมมีใครบังคับ โดยมีชุดพัฒนาทักษะ

เปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยใหบรรลุจุดหมายปลายทาง 

 
 2.3 ประเภทของชุดการเรยีนการสอนและชุดพัฒนาทกัษะ 
     ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ (2522: 15) ไดกลาวถึงประเภทของชุดการเรียนการสอนและ

ชุดพัฒนาทักษะไว 3 ประเภท ดังนี้ 

      1. ชุดการเรียนการสอนสําหรับครูหรือชุดการเรียนการสอนประเภทคําบรรยาย เปนชุด

การสอนที่กําหนดกิจกรรมและสื่อการสอนใหครูใชประกอบการสอน เพื่อเปลี่ยนแปลงบทบาทของครู

ใหพูดนอยลง เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนมากขึ้น 

      2.  ชุดการเรียนการสอนสําหรับกิจกรรมกลุม ชุดการเรียนการสอนนี้เปดโอกาสใหผูเรียน

ไดประกอบกิจกรรมรวมกันในหองเรียนแบบศูนยการเรียน ดําเนินกิจกรรมระบบกระบวนการกลุม

ผูเรียนเปนศูนยกลาง และชุดการสอนมีเทากับจํานวนศูนยกิจกรรมที่แบงไวในแตละหนวย จํานวนศูนย

ที่เปนที่นิยมคือ 4 ศูนยกิจกรรม แตละศูนยจะมีส่ือการเรียนการสอนและบทเรียนครบชุดตามจํานวน

ผูเรียนในศูนยกิจกรรมนั้นๆ ส่ือการเรียนการสอนที่ใชอยูในรูปของสื่อประสม สามารถใชเปนสื่อรายบุคคล 

หรือส่ือสําหรับกลุมที่จะใชรวมกันในการจัดกิจกรรมกลุม ประกอบดวย ผูนํากลุม เลขากลุม และสมาชิก

ในกลุม 

      3.   ชุดการเรียนการสอนรายบุคคล เปนชุดการสอนที่จัดระบบเพื่อใหผูเรียนเรียนดวยตนเอง

ตามลําพังตามลําดับข้ันที่ระบุไว มีหองเรียนพิเศษที่เรียกวาหองเรียนรายบุคคล เมื่อศึกษาจบแลวจะทาํ

แบบทดสอบเพื่อประเมินผลความกาวหนาและศึกษาชุดอื่นตอไปตามลําดับ ผูเรียนสามารถนําไปเรียน

ที่ใดก็ได เปนการสงเสริมนิสัยใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง 

 พรทิพย อรุณสุโข (2547: 52) ไดแบงชุดการเรียนการสอนและชุดพัฒนาทักษะออกเปน 3 ประเภท 

ดังนี้ 

 1.  ชุดการเรียนการสอนประกอบการบรรยายหรือเรียกวาชุดการสอนสําหรับครู 

 2.   ชุดการเรียนการสอนสําหรับกิจกรรมกลุมยอยหรือเรียกวาชุดการเรียนแบบศูนยการเรียน 
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 3.  ชุดการเรยีนการสอนสําหรับศึกษารายบุคคล หรือเรียกวาชุดการเรยีนการสอนตามเอกตัภาพ 

 ซึ่งครูจะเลือกใชชุดการเรียนการสอนแบบใดขึ้นอยูกับความเหมาะสมกับลักษณะของนักเรียน

โดยใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและจุดมุงหมายของครู 

 สุวิทย มูลคํา (2550: 52) ไดแบงประเภทของชุดการเรียนการสอนและชุดพัฒนาทักษะไว 3 ประเภท 

ไดแก 

 1. ชุดการสอนประกอบคําบรรยายของครู เปนชุดการสอนสําหรับผูเรียนกลุมใหญ เปนการสอน

ที่มุงเนนการปูพื้นฐานใหทุกคนรับรูและเขาใจในเวลาเดียวกัน 

 2.  ชุดการสอนแบบกลุมกิจกรรม หรือชุดการสอนสําหรับการเรียนเปนกลุมยอย เปนชุดการ

สอนที่เนนใหผูเรียนเรียนรวมเปนกลุมยอย ประมาณกลุมละ 4-8 คน โดยใชส่ือการสอนตางๆ ที่บรรจุไว

ในชุดการสอนแตละชุด มุงที่จะฝกทักษะในเนื้อหาวิชาที่เรียน โดยใหผูเรียนมีโอกาสทํางานรวมกัน ชุด

การสอนชนิดนี้มักใชในการสอนแบบกิจกรรมกลุม เชน การสอนแบบศูนยการเรียน 

 3.  ชุดการสอนรายบุคคลหรือชุดการสอนตามเอกัตภาพ เปนชุดการสอนสําหรับเรียนดวย

ตนเองเปนรายบุคคล คือผูเรียนจะตองศึกษาหาความรูตามความตองการและความสนใจของตนเอง

โดยมีจุดประสงคหลักเพื่อใหผูเรียนไดทําความเขาใจกับเนื้อหาวิชาเพิ่มเติม ผูเรียนสามารถประเมินผล

การเรียนดวยตนเองได  

 สําหรับชุดพัฒนาทักษะที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนชุดพัฒนาทักษะสําหรับนักเรียนทํากิจกรรมกลุม

ยอย เพื่อใหนักเรียนฝกทักษะทางการอานและศึกษาอยางอิสระตามความแตกตางระหวางบุคคลและ

มีกิจกรรมที่เนนการฝก แบบทดสอบ การแสดงความคิดเห็นและการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

 
 2.4 องคประกอบของชุดพัฒนาทักษะ 
       ชุดพัฒนาทักษะประกอบดวยองคประกอบที่หลากหลาย แตกตางกันตามวัตถุประสงค

ของการใช แต ดวน (Duan. 1973: 169) ไดกลาววาแมชุดพัฒนาทักษะมีองคประกอบที่แตกตางกัน 

แตก็มีโครงสรางพื้นฐานที่คลายคลึงกันอยู 7 ประการ คือ 

  1.  จุดมุงหมายและเนื้อหา 

  2. บรรยายเนื้อหา 

  3. จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

  4. กิจกรรมการเรียนการสอน 

  5. อุปกรณประกอบการเรียนการสอน 

  6. เครื่องมือวัดผลระหวางเรียนและหลังเรียน 

  7. คูมือครู 
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  ตอมา ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2525: 153) ไดกลาวถึงองคประกอบของชุดพัฒนาทักษะที่

สําคัญ ดังนี้ 

  1. คูมือครู ทําหนาที่เปนคูมือและแผนการสอนสําหรับครูและนักเรียน ซึ่งมีการชี้แจงวิธีการ

และขั้นตอนในการใชชุดการเรียนการสอนอยางละเอียดโดยเนนใหครูและนักเรียนปฏิบัติตามคําชี้แจง

อยางเครงครัด จึงจะประสบผลสําเร็จในการใชชุดการเรียนการสอน ลักษณะของคูมือครูอาจเปนเลม

หรือเปนแผนก็ไดแตตองมีลักษณะสําคัญ 5 ประการ คือ 1) คําชี้แจงสําหรับครู 2) บทบาทของครู          

3) การจัดชั้นเรียนพรอมแผนผัง  4) แผนการจัดการเรียนรู  5) แบบฝกหัด 

  2. บัตรคําสั่ง เพื่อใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมที่มีอยูในชุดการเรียนการสอนทั้งแบบกลุมและ

แบบรายบุคคล ประกอบดวย 1) คําอธิบายในเรื่องที่จะศึกษา 2) คําสั่งใหผูเรียนดําเนินกิจกรรม 3) การสรุป

บทเรียน บัตรคําสั่งตองมีถอยคําสั้น เขาใจงาย ชัดเจน และครอบคลุมกิจกรรมที่ตองการใหผูเรียนทํา 

  3. เนื้อหา ซึ่งจะบรรจุอยูในรูปแบบของสื่อการสอนประเภทตางๆ ประกอบดวย บทเรียน

สําเร็จรูป สไลด เทปบันทึกเสียง รูปภาพ เปนตน โดยผูเรียนจะตองศึกษาบทเรียนจากสื่อตางๆ ที่บรรจุ

อยูในชุดการเรียนการสอนตามขั้นตอนในบัตรคําสั่ง 

  4. แบบประเมิน (ทั้งกอนและหลังเรียน) อยูในรูปแบบของแบบฝกหัดตางๆ ทีเ่หมาะสมกบั

เนื้อหา 

  จากการศึกษาเกี่ยวกับชุดการเรียนการสอนของผูเชี่ยวชาญหลายๆ ทาน สรุปไดวาองคประกอบ

ของชุดพัฒนาทักษะมีองคประกอบที่สําคัญดังนี้ 

  1. คูมือครู ประกอบดวย แผนการจัดการเรยีนรู แนวตอบใบงาน และผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

  2.   คูมือนักเรียน ประกอบดวย คํานํา คําชี้แจง ใบความรู ใบงาน แบบฝกหัด แบบทดสอบ

วัดผลกอนเรียนและหลังเรียนที่เกี่ยวของกับเนื้อหาในชุดการสอนนั้นๆ บัตรเฉลยแบบฝกหัดและแบบทดสอบ

วัดผล 

  3.  ส่ือ – อุปกรณที่ใชในการประกอบการศึกษา ไดแก วัสดุ – อุปกรณ ที่ใชประกอบกิจกรรม

การจัดการเรียนรู 

 
 2.5 ขั้นตอนการผลิตชุดพัฒนาทักษะ 
       ข้ันตอนในกระบวนการผลิตชุดพัฒนาทักษะมีหลากหลายวิธี โดย ชัยยงค พรหมวงศ 

(2523: 28) ไดอธิบายกระบวนการสรางชุดการเรียนการสอนไว 10 ข้ันตอน คือ 

  1. กําหนดเนื้อหาประสบการณ 

  2. กําหนดหนวยการสอน โดยประมาณเนื้อหาที่ครูสามารถถายทอดความรูไดในหนึ่ง

สัปดาห หรือหนึ่งครั้ง 
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 3. กําหนดหัวเรื่อง 

 4. กําหนดมโนทัศนและหลักการ จะตองสอดคลองกับหนวยและหัวเรื่อง เพื่อเปนแนวทางการ

จัดเนื้อหา 

 5.  กําหนดวัตถุประสงคใหสอดคลองกับเร่ือง 

 6. กําหนดกิจกรรมการเรียนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ทั้งนี้ กิจกรรมการเรียน 

หมายถึงกิจกรรมทุกอยางที่ผูเรียนปฏิบัติ 

 7. กําหนดแบบประเมินผล เพื่อใหทราบวาหลังจากผานกิจกรรมการเรียนมาแลว นักเรียน

เปลี่ยนพฤติกรรมทางการเรียนตามจุดประสงคที่ต้ังไว 

 8.  เลือกและผลิตสื่อการสอน และจัดสื่อการสอนเหลานั้นไวเปนหมวดหมูกอนนําไปทดลอง

หาประสิทธิภาพ เรียกวา “ชุดพัฒนาทักษะ” 

 9. หาประสิทธิภาพชุดพัฒนาทักษะ เพื่อเปนการประกันวาชุดพัฒนาทักษะที่สรางขึ้นมี

ประสิทธิภาพในการสอน 

 10.  การนาํชดุพัฒนาทกัษะไปใชในกระบวนการเรียนการสอน โดยกําหนดขั้นตอนดังนี้  

      10.1 ผูเรียนทาํแบบทดสอบกอนเรียน ใชเวลาประมาณ 10 – 15 นาท ี

      10.2 ข้ันนาํเขาสูบทเรียน 

      10.3 ข้ันประกอบกิจกรรมการเรียน 

      10.4 ข้ันสรุปผลการสอนเพื่อสรุปมโนทศันและหลักการสําคัญ 

      10.5 ผูเรียนทาํแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อดูพฤติกรรมการเรียนรูที่เปลี่ยนแปลงไป 
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ภาพประกอบ 2  แผนผงัแสดงขั้นตอนการสรางชุดการเรียนการสอนตามระบบผลิตชุดการเรียน 

       การสอนแบบจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

 

 ที่มา:  ชัยยงค พรหมวงศ. (2533). การผลติชุดการสอนแบบจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย.       

ไมปรากฏเลขหนา. 

 

คณะกรรมการ  

ที่ปรึกษาและ

ผูเชี่ยวชาญ

ตรวจสอบ 

เสนอแนะ ปรับปรุง

แกไข

และ

พัฒนา 

กําหนดหมวดหมูเนื้อหา 

กําหนดหนวยการสอน 

กําหนดหัวเรื่อง 

กําหนดความคิดรวบยอด 

กําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

กําหนดกิจกรรมการเรียนตามเนื้อหา 

กําหนดแบบประเมินผล 

เลือกผลิตและจัดระบบสื่อ ทดลองใช 

หาประสทิธิภาพและคาดัชนีประสิทธิผล 
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 จรรยา สุภาพเนตร (2546: 24) ไดศึกษากระบวนการจัดทําพัฒนาทักษะจากผูเชี่ยวชาญเรื่อง

การสรางชุดพัฒนาทักษะหลายทานและไดสรุปข้ันตอนการผลิตชุดการเรียนการสอนเปนขั้นตอนหลัก

ใหญๆ ไว 4 ข้ันตอน คือ 

 1.  ข้ันเตรียมการ 

 2.  ข้ันดาํเนินการ 

 3.  ข้ันนาํไปใช 

 4.  ข้ันประเมนิผล 

 นอกจากนี้แลว สุวิทย มูลคํา (2550: 53-54) ไดเสนอวิธีการขั้นตอนในการผลิตชุดพัฒนาทักษะ

ไวดังนี้ 

 1. กําหนดเรื่องเพื่อทําชุดการสอน 

 2. กําหนดหมวดหมูเนื้อหาและประสบการณ 

 3. จัดเปนหนวยการสอน 

 4. กําหนดหวัเรื่อง 

 5. กําหนดความคิดรวบยอดหรือหลักการ 

 6. กําหนดจุดประสงคการสอน 

 7. กําหนดกิจกรรมการเรียน 

 8. กําหนดแบบประเมินผล 

 9. เลือกและผลิตสื่อการสอน 

 10.สรางขอทดสอบกอนและหลังเรียนพรอมเฉลย 

 11.หาประสทิธิภาพชุดการสอน 

 จากการศึกษาเอกสารและทฤษฎีการผลิตชุดพัฒนาทักษะแลว ผูวิจัยสรุปวากระบวนการและ

ข้ันตอนการผลิตชุดพัฒนาทักษะมีดังนี้ 

 1.  ศึกษาขอมลูเกี่ยวกับการผลิตชุดการเรียนการสอนและหลักสูตร 

 2.  กาํหนดหัวเรื่องสําหรับชดุการเรียนการสอนแตละชุด 

 3.  กาํหนดผลการเรียนรูที่คาดหวงัจากเรือ่งในแตละชุด 

 4.  กาํหนดเนือ้หาและองคความรูที่ตองการนําเสนอและจัดประสบการณในชุดการเรียนการ

สอนชุดนัน้ๆ โดยพิจารณาจากผลการเรียนรูที่คาดหวงั 

 5.  กาํหนดกิจกรรม โดยสรางเปนแผนการจัดการเรียนรู  

 6.  ผลิตสื่อ แบบฝกหัด รวมทั้งแบบทดสอบตางๆ แลวรวบรวมเปนชุดการเรียนการสอน 

 7.  นําชุดพัฒนาทักษะไปทดลองหาประสิทธิภาพ และทําการปรับปรุง พัฒนาอยางตอเนื่อง 
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 8.  นําชุดพัฒนาทักษะทีพ่ฒันาแลวไปใชกับการจัดการเรียนรู เพื่อพฒันาพฤติกรรมการเรียนรู

ของผูเรียน 

 
 2.6 คุณคาของชดุพัฒนาทักษะ 
 สุวิทย มูลคํา (2550:57) ไดเสนอคุณคา ขอดีของชุดพัฒนาทักษะไวดังนี ้

 1.  ชุดพัฒนาทักษะสามารถสงเสริมการเรียนรูเปนรายบุคคลและผูเรียนไดเรียนตาม

ความสามารถ ตามความสนใจ ตามโอกาสและเวลาที่เหมาะสมของแตละบุคคล 

 2.  ชุดพัฒนาทักษะชวยขจัดปญหาการขาดแคลนครู เพราะผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวย

ตนเองจากชุดการเรียนการสอน หรือผูเรียนอาจตองการความชวยเหลือจากครูเพียงเล็กนอย 

 3.  ชุดพัฒนาทักษะชวยการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพราะผูเรียนสามารถนําชุดการเรียน

การสอนไปใชไดในทุกสถานที่และทุกเวลา 

 4.  ชุดพัฒนาทกัษะชวยลดภาระและสรางความพรอมรวมทั้งความมัน่ใจใหกับครู 

 5.  ชุดพัฒนาทกัษะเปนประโยชนตอระบบการสอนแบบศูนยการเรียน 

 6.  ชุดพัฒนาทกัษะชวยในระบบการวัดผล ชวยใหครูวัดผลผูเรียนไดตามความมุงหมาย 

 7.  ชุดพัฒนาทักษะชวยเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น ฝกการตัดสินใจ 

แสวงหาความรูดวยตนเองและกระตุนใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ 

 จากการศึกษาคุณคาของชุดพัฒนาทักษะ สามารถสรุปไดวาชุดพัฒนาทักษะที่มีประสิทธิภาพ

สามารถตอบสนองความตองการและความสามารถของผูเรียนทั้งรายบุคคลและกลุม ชวยใหผูเรียน

เกิดพฤติกรรมการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้แลวชุดพัฒนาทักษะยังชวยสรางเสรมิพฒันาการ

ทางสังคมใหกับผูเรียน ชวยใหผูเรียนสามารถตัดสินใจแสวงหาความรูดวยตนเอง มีความรับผิดชอบทั้ง

ตอตนเองและสังคม  

 

3.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุดการเรียนการสอนและชุดพัฒนาทักษะ 
 งานวจิัยในประเทศ 
 ทิพยวัลย พันธุเจริญ (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาชุดการสอนเพลงเพื่อการสอน

ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนกรับใหญวองกุศลกิจพิทยาคม จังหวัดราชบุรี 

โดยเครื่องมือที่ใชในการทดลองคือ ชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบวาประสิทธิภาพของ

ชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษมีคา 86.12/81.18 ถือวามีประสิทธิภาพดีมากและความสามารถในการฟง

ภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการใชชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษสูงกวากอนใชชุดการสอนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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 จรรยา สุภาพเนตร (2546: 92-93) ไดศึกษาการพัฒนาชุดการเรียนการสอนทักษะการอาน

ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยผลิตชุดการสอนจํานวน 4 ชุด โดยกลุมตัวอยาง

ที่ใชในการวิจัยคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน 

จังหวัดนครปฐม จํานวน 30 คน ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 11 ชั่วโมง ผลการวิจัยพบวา นักเรียน

สามารถศึกษาหาความรูในใบความรูและปฏิบัติกิจกรรมในใบงานตามขั้นตอนไดอยางดีและคา

ประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอนในการทดลองพบวามีคาประสิทธิภาพเทากับ 77.58/78 ซึ่งสูง

กวาเกณฑประสิทธิภาพที่กําหนดไว  และผลการเรียนรูดานการอานหลังเรียนโดยใชชุดการเรียนการสอน

ทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที ่

0.01 เนื่องมาจากรูปแบบของชุดการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม ทําใหนักเรียนเขาใจ

เนื้อที่เรียนและสามารถพัฒนาทักษะการอานของนักเรียนได สงผลใหนักเรียนสวนใหญมีทักษะการอาน

อยูในเกณฑดี 

 วนิดา อัคราช (2535: 53-55) ทําการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยการสอนดวยชุดการสอนกับการสอนปกติ กลุมตัวอยางที่ใชใน

การวิจัยเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2535 โรงเรียนบานฝงแดง 

อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร รวม 62 คน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

เปนเครื่องมือวิจัย ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุมทดลองที่ใชชุด

การสอนดีกวากลุมควบคุมที่สอนตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรยีนมคีวาม

พึงพอใจตอการสอนโดยใชชุดการสอน 

 โสมาวดี โอภาโส (2542: 48) ทําการศึกษาผลการใชชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยนําชุดการสอนไปทดลองเพื่อทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากชุดการสอน 

พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชชุดการสอนสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยครูสอน

ตามแผนการสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงวาชุดการสอนชวยใหนักเรียนเรียนรู

มากขึ้น 

 สมพิศ กอบจิตติ (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาชุดการเรียนรูเรื่องกฎหมายนารูใน

ชีวิตประจําวัน โดยใชขอมูลทองถิ่นสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชชุดการสอน โดยมีลําดับ

การพัฒนาชุดการเรียนรูดังนี้ 1. ศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดการเรียนรู 2. ดําเนินการสรางชุด

การเรียนรู 3. หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู 4. วิเคราะหประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู ผลการวจิยั

พบวา ชุดการเรียนรูที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.85/89.01 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกอนและหลังเรียนโดยการใชชุดการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 และนักเรียนมีความเห็นตอชุดการเรียนรูอยูในระดับเห็นดวยมากโดยมีความเห็นวาชุดการเรียนรู

ชวยใหเกิดการเรียนรูไดเร็วขึ้น 
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 งานวจิัยตางประเทศ 
 เอ็ดเวิรดส (Edwards. 1997: 374A) ศึกษากลวิธีการเขียนแนวใหมสําหรับนักเรียนเกรด 1 และ 

2 จํานวน 175 คน โดยใชชุดการสอนที่กําหนดกิจกรรมใหตองทําทั้งในช้ันเรียนและที่บาน ผูวิจัยไดศึกษา

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในงานเขียนของกลุมตัวอยางที่ใชชุดการสอนการเขียน พบวาสื่อการสอน

เขียนที่หลากหลายชวยใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการเขียนและนักเรียนมีความชื่นชอบชุดการสอน 

 บรอวเลย (Brawley. 1975: 4280-A) ศึกษาประสิทธิภาพของการใชชุดการเรียนแบบสื่อผสม 

เร่ือง การบอกเวลากับเด็กเรียนชาโดยสุมเด็กเรียนชามาเปนกลุมตัวอยางและใชแบบทดสอบ Time 

Appreciation Test  Standford  Achievement Test Primary Level มาใชปรากฏวากลุมทดลองที่ใช

ชุดการเรียน Brawley’s Experimental Sequence on Time Telling มีผลดีกวากลุมควบคุม 

 จากขอสรุปของผลงานวิจัยที่เกี่ยวของและการศึกษาทฤษฎีตางๆเกี่ยวกับการอานและชุดการเรียน

การสอน ผูวิจัยจึงไดนําขอมูลที่ไดมาสังเคราะหเพื่อนํามาใชในการพัฒนาชุดพัฒนาทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เพื่อพัฒนาผลการเรียนรูทางการอานภาษาอังกฤษ
ของผูเรียนเพราะชุดพัฒนาทักษะเปนสื่ออยางหนึ่งที่สงเสริมการเรียนการสอนเปนรายบุคคล ชวย

ตอบสนองความตองการและความสามารถของแตละบุคคล เพราะผูเรียนไดเรียนตามความสามารถ 

ความสนใจ ตามเวลาและโอกาสที่เหมาะสมของแตละคน และเพื่อเปนการสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะ

กระบวนการทางการอานเพื่อเปนพื้นฐานความรูของผูเรียน และสงเสริมใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกต

อานสื่อที่มีอยูในชีวิตประจําวัน 

 

4. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 โครงสรางของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 โครงสรางของหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ กําหนดตามระดับความสามารถ

ทางภาษาและพัฒนาการของผูเรียน (Proficiency – Based) เปนสําคัญ โดยแบงเปน 4 ระดับคือ 

 1.  ชวงชัน้ 1 (ป.1 – ป.3) ระดับเตรียมความพรอม (Preparatory Level) 

 2.  ชวงชัน้ 2 (ป.4 – ป.6) ระดับตน (Beginner Level) 

 3.  ชวงชัน้ 3 (ม.1 – ม.3) ระดับกําลังพัฒนา (Developing Level) 

 4.  ชวงชัน้ 4 (ม.4 – ม.6) ระดับกาวหนา (Expanding Level) 

สาระและมาตรฐานการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 สาระของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศหมายถึง องคความรูที่เปนสากลสําหรับ

ผูเรียนภาษาตางประเทศ ประกอบดวยสาระดานภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษาและวัฒนธรรม ภาษากับ

ความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน และภาษากับความสัมพันธกับชุมชนโลก 
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 มาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ หมายถึง ผลการเรียนรูที่ตองการ

ใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน เปนมาตรฐานกลาง ซึ่งเปนกรอบดานความรู ทักษะกระบวนการและคุณธรรม 

จริยธรรม  

 ผูวิจัยไดพิจารณาสาระและมาตรฐานการเรียนรูภาษาอังกฤษชวงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปที่ 2) 

ที่เกี่ยวของกับการจัดทําชุดพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษ ไดแก สาระที่ 1 : 

ภาษาเพื่อการสื่อสาร มาตรฐาน ต 1.1 : เขาใจกระบวนการฟงและการอาน สามารถตีความเรื่องที่ฟง

และอานจากสื่อประเภทตางๆ และนําความรูมาใชอยางมีวิจารณญาณ  

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 ผลการเรียนรูที่คาดหวังที่เกี่ยวของกับการจัดทําชุดพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการอาน

ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู มีดังนี้ 

 1. เขาใจภาษาทาทาง น้ําเสียง ความรูสึกของผูเขียน รวมทั้งเขาใจคําสั่ง คําขอรอง คําแนะนํา 

คําอธิบายที่พบในสื่อจริง 

 2. เขาใจ และตีความสื่อที่ไมใชความเรียง (Non-Text Information) ในรูปแบบตางๆ โดยถายโอน

เปนขอความที่ใชถอยคําของตนเอง หรือถายโอนขอความเปนสื่อที่ไมใชความเรียง 

 3.  เขาใจ ตีความและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอความ ขอมูล ขาวสาระจากสื่อส่ิงพิมพ หรือ

ส่ืออิเล็กทรอนิกสเกี่ยวกับเร่ืองที่อยูในความสนใจในชีวิตประจําวัน  

 จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา การจัดการเรียนรูโดยใชชุดพัฒนาทักษะ 

ชวยใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และนักเรียนมีเจตคติตอการเรียนโดยใชชุดพัฒนาทักษะ

อยูในระดับสูง ไดมีกระบวนการใหนักเรียนไดฝกการคิดวิเคราะห นักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 

เปนการฝกใหนักเรียนไดพัฒนาความสามารถดานการอาน ผูวิจัยจึงไดนําขอมูลที่ไดมาสังเคราะห เพื่อ

นํามาใชในการพัฒนาชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 2 เพื่อพัฒนาความสามารถทางการอานของนักเรียนโดยใชชุดพัฒนาทักษะที่มีความเหมาะสมใน

การสงเสริมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตอไป  



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการศึกษา 

 

 การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษ 

เพื่อความเขาใจ ที่มีตอความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

      1.  การกาํหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 

      2.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

      3.  การเกบ็รวบรวมขอมลู 

      4.  การวเิคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
      ประชากรที่ใชในการศึกษาทดลองครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล 

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 จํานวน 15 หองเรียน ที่ไดรับการจัดหองเรียนแบบคละความสามารถ

ทางการเรียนประกอบดวยนักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนระดับสูง ปานกลาง และต่ํา มีนักเรียน

ทั้งหมด 843 คน 

 
 การเลือกกลุมตัวอยาง 
      กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาทดลองนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล 

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 จํานวน 50 คน ซึ่งไดจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 

โดยมีหองเรียนเปนหนวยสุม โดยวิธีจับสลากมา 1 หองเรียน 

 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 

      1. ชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี จํานวน 7 ชุด 

      2. แบบทดสอบวดัความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ กอนเรียนและหลังเรียน 

      3. แบบสอบถามความคิดเห็นตอการเรียนดวยชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อ

ความเขาใจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี 
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 ขั้นตอนการสรางชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ สาํหรับ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 2 โรงเรยีนปทุมวิไล จงัหวัดปทุมธานี 
 สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรางชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยวางแผนและกําหนดขั้นตอนในการสรางชุดพัฒนาทักษะการอาน

ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี 

ดังนี้ 

      1. ศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยเนนศึกษา

มาตรฐานที่มีความเกี่ยวของกับการอาน ไดแก สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร มาตรฐาน ต 1.1 เพือ่นาํ

ผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรูของทักษะการอานภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐานของโรงเรียนปทุมวิไล 

 2. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางชุดพัฒนาทักษะ 

 3. วิเคราะหและศึกษาเนื้อหา และรูปแบบที่จะนํามาสรางชุดพัฒนาทักษะ โดยแบงเปนการอาน

เพื่อการสื่อสารและการอานเพื่อความเขาใจ ตามมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 3 

 4.  กําหนดขอบขายเนื้อหาและเลือกบทเรียน และสื่อใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

โดยกําหนดเปนชุดพัฒนาทักษะการอาน 8 ชุดดังนี้ ชุดที่1  เร่ือง ความหมายของคําศัพทจากบริบท 

(Context Clues) ชุดที่ 2 ใจความสําคัญและรายละเอียด (Main Ideas and Detail) ชุดที่ 3 อาน

ขอความ (Reading Passage) ชุดที่ 4 ลําดับเหตุการณ (Sequence) ชุดที่ 5 ส่ือในชีวิตประจําวันที่มุง

บอกวิธีทํา วิธีใช (Instructions) ชุดที่ 6  ส่ือในชีวิตประจําวันที่มุงบอกขอมูล ชี้แจงขอมูล (Information)  

ชุดที่ 7 ส่ือในชีวิตประจําวันที่มุงชักจูง ชักชวน ขอรอง หรือเรียกรอง (Request)   

 5. กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหเปนไปตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

      6.  สรางแบบฝกหัดและแบบทดสอบใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 7. ดําเนินการสรางชุดพัฒนาทักษะตามขั้นตอน โดยมีองคประกอบดังนี้ 

  -   คํานํา 

  -   ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

  -   คูมือครู ประกอบดวย คําชี้แจง ข้ันตอนการดําเนินการใชชุดพัฒนาทักษะ ใบงาน ใบ

ความรู แผนการจัดการเรียนรูและแบบทดสอบ 

  -   คูมือนักเรียน ประกอบดวย คําชี้แจงสําหรับนักเรียน ใบความรู ใบงาน ใบกิจกรรม 

แบบทดสอบประจําชุดพัฒนาทักษะ บัตรเฉลย 
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  เมื่อไดองคประกอบของชุดพัฒนาทักษะแลวผูวิจัยไดดําเนินการสรางชุดพัฒนาทักษะการ

อานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัด

ปทุมธานี จํานวน 7 ชุด ซึ่งชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี แตละชุดมีผลการเรียนรูที่คาดหวังดังนี้ 

   ชุดที่ 1 เร่ือง ความหมายของคําศัพทจากบริบท (Context Clues) : ผูเรียนสามารถบอก

ความหมายของคําศัพทจากบริบทได 

   ชุดที่ 2  เร่ือง ใจความสําคัญและรายละเอียด (Main Ideas and Details) : ผูเรียนสามารถ

บอกใจความสําคัญและรายละเอียดจากเรื่องที่อานได   

   ชุดที่ 3  เร่ือง การอานขอความ (Reading Passage) : ผูเรียนสามารถตีความและสรุป

เร่ืองที่อานได   

   ชุดที่ 4  เร่ือง ลําดับเหตุการณ (Sequence) : ผูเรียนสามารถเรียงลําดับเหตุการณจาก

เร่ืองหรือขอความที่อานได   

   ชุดที่ 5  เร่ือง ส่ือในชีวติประจําวนัทีมุ่งบอกวิธทีํา วิธีใช (Instructions) :  ผูเรียนสามารถ

ปฏิบัติตามขอปฏิบัติ วิธีใช ได   

   ชุดที่ 6  เร่ือง ส่ือในชีวิตประจําวันที่มุงบอกขอมูล ชี้แจงขอมูล (Information) : ผูเรียน

สามารถบอกขอมูลสําคัญ ชี้แจงขอมูลสําคัญจากเรื่องที่อานได   

   ชุดที่ 7  เร่ือง ส่ือในชีวิตประจําวันที่มุงชักจูง ชักชวน ขอรอง หรือเรียกรอง (Request) :  

ผูเรียนสามารถปฏิบัติตามขอชักชวน ขอรอง หรือขอเรียกรองได  

 8. นําชุดพัฒนาทักษะที่สรางเสร็จแลวใหผูเชี่ยวชาญดานการสอนวิชาภาษาอังกฤษจํานวน        

3 ทาน ตรวจความถูกตองและนํามาแกไขปรับปรุง 

 9.  นําชุดพัฒนาทักษะที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปใชสอนนักเรียนกลุมตัวอยาง 
 ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ กอนเรียน
และหลังเรียนดวยชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล 
 ดําเนินการสรางตามขั้นตอนดังนี้ 

 1.  ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล วิธีการสรางแบบทดสอบจากหนังสือการสราง

ขอสอบภาษาอังกฤษ (อัจฉรา  วงศโสธร. 2539) การทดสอบและการประเมินผลการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ (อัจฉรา วงศโสธร. 2544) และการประเมินผลการอาน (Alderson. 2000) 
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 2.  ศึกษาผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศจากหลักสูตร คูมือครู 

เอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ ของชวงชั้น 3 ปที่ 2 (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2) เพื่อสรางแบบทดสอบวัดความสามารถ

ทางการอานภาษาอังกฤษ 

 3. สรางแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ เปนแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

จํานวน 60 ขอ 

 4.  นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงของเนื้อหา โดยพิจารณาวาขอสอบมีความสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังหรือไม 

โดยใชเกณฑกําหนดคะแนนความคิดเห็น (IOC) ดังนี้ 

  +1 เมื่อแนใจวาขอสอบมีความสอดคลองกับจุดประสงคที่ตองการวัด 

     0  ไมแนใจวาขอสอบมีความสอดคลองกับจุดประสงคที่ตองการวัด 

   -1  เมื่อขอสอบไมมีความสอดคลองกับจุดประสงคที่ตองการวัด 

  นําไปหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคที่ตองการวัด โดยผูวิจัยได

คัดเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต .50 – 1.00 ซึ่งแสดงวาขอสอบมีความเที่ยงตรงเชิง

เนื้อหา จํานวน 40 ขอ 

 5. นําแบบทดสอบที่ไดแกไขและปรับปรุงแลวไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไมใช

กลุมตัวอยาง จํานวน 50 คน แลวนําผลการทดสอบไปวิเคราะหขอสอบเปนรายขอโดยใชเทคนิค 27% 

ของ จุง เตห ฟาน เพื่อหาคาความยากงาย (p) และหาคาอํานาจจําแนก (r) โดยคัดเลือกขอที่มีคาความ

ยากงายตั้งแต 0.20 ถึง 0.80  และคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ข้ึนไป และเลือกขอสอบไว 40 ขอ 

 6. นําแบบทดสอบผานเกณฑมาคํานวณหาคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ โดยใชสูตร KR-20 ของ  

คูเดอร ริชารดสัน (Kuder Richardson) โดยไดคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเทากับ 0.84 และนํา

ขอสอบที่หาคาความเชื่อมั่นแลว ไปทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของผูเรียนกอน

และหลังการทดลอง 
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 ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอ
การเรยีนดวยชุดพัฒนาทกัษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ สําหรบันักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปทุมวไิล จงัหวัดปทุมธาน ี
 1. ศึกษาการสรางแบบสอบถามความเหน็  

 2. สรางแบบสอบถามความคิดเห็น แบบสอบถามชนิดปลายปด แบบมาตราสวนประมาณคา

(Rating Scale) 5 ความคิดเห็น คือ เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย 

และเห็นดวยนอยที่สุด ของลิเคอรท (Likert Five Rating Scale) จํานวน 10 ขอ ซึ่งกําหนดคาคะแนน

ของชวงน้ําหนัก ดังนี้ 

               1   หมายถงึ เห็นดวยนอยที่สุด 

          2  หมายถงึ เห็นดวยนอย 

          3  หมายถงึ เห็นดวยปานกลาง 

                     4  หมายถงึ เห็นดวยมาก 

          5  หมายถงึ เห็นดวยมากทีสุ่ด 

 3.  นําแบบสอบถามความคิดเห็นใหอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบแลว

นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข 

 

การเก็บรวบรวมขอมลู 
 ในการวิจัยครัง้นี ้ผูวิจยัดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงไดดังนี ้

 1. แบบแผนการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ซึ่งผูวิจัยดําเนินการทดลอง

โดยใชแผนการทดลองแบบกลุมเดี่ยวสอบกอนและหลัง (One Group Pretest – Posttest Design)  

 

ตาราง 2 แบบแผนการทดลอง 
 

สอบกอน การทดลอง สอบหลัง 

T1 X T2 
 

  T1 หมายถงึ การทดสอบกอนการทดลอง 

  T2 หมายถงึ การทดสอบหลังการทดลอง 

  X หมายถงึ การทดลองโดยใชชุดพัฒนาทักษะพัฒนา 

                                                             ทักษะการอานภาษาอังกฤษ 
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 2.  วิธีการดําเนินการวิจยั 

  1.  ข้ันเตรียมการ 

  1. ดําเนินการติดตอขออนุญาตผูบริหารโรงเรียน และหัวหนากลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ โรงเรียนปทุมวิไล เพื่อขออนุญาตดําเนินการทดลอง 

  2. จัดตารางเวลาในการทดลอง โดยทําการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552

ใชเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห สัปดาหละ 2 ชั่วโมง รวม 16 ชั่วโมง 

 2.  ข้ันทดลอง 

  ผูวิจัยดําเนินการใชชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไลที่สรางขึ้นดวยตนเองทุกขั้นตอน โดยปฏิบัติดังนี้ 

  1.  ชี้แจงเกี่ยวกับการใชชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไลใหนักเรียนทราบ และนักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรม

ตามชุดพัฒนาทักษะ เพื่อพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น 

  2.  นําแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ กอนเรียนและหลังเรียน

ดวยชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่สราง

ข้ึนจํานวน 40 ขอ เวลา 60 นาที เพื่อทดสอบกอนเรียน 

  3.  แบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 5 คน โดยแตละกลุมจะประกอบไปดวยนักเรียนที่ไดรับ

คะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษในภาคเรียนที่ผานมาในระดับสูง ปานกลาง และต่ํา ในอัตราสวน 1:2:2 

  4. ผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตนเอง โดยใชชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อ

ความเขาใจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี ที่เปนกลุมตัวอยาง 

โดยใชเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห จํานวน 16 ชั่วโมง ทําการสอนสัปดาหละ 2 ชั่วโมง ในภาคเรียนที่ 1 

ปการศึกษา 2552 โดยมีลําดับข้ันตอนการทดลองดังนี้ 

    4.1 ข้ันเตรียม 

    4.1.1 เตรียมตัวผูสอน โดยศึกษาคูมือครู 

    4.1.2 เตรียมเครื่องมือที่ใชในการทดสอบความสามารถทางการอานภาษาองักฤษ

ของผูเรียนทั้งกอนและหลังเรียน 

    4.1.3 เตรียมอุปกรณการจดัการเรียนรู 

     4.1.4 ทดสอบความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษกอนเรียนดวยชุดพัฒนาทักษะ 

    4.1.5 ทดสอบความสามารถทางการอานดวยแบบทดสอบประจําชุดพัฒนาทักษะ

กอนเรียนดวยชุดพัฒนาทกัษะแตละชุด 
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  4.2 ข้ันสอน ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นการสอนดังนี ้

    4.2.1 นักเรียนศึกษาใบความรู และทํากิจกรรมตามใบงานที่กําหนดไวในชุด

พัฒนาทักษะ 

    4.2.2  เมื่อทํากิจกรรมตามใบงานแตละใบเสร็จแลว นักเรียนตรวจคําตอบจาก

บัตรเฉลย และเริ่มศึกษาใบความรูและทํากิจกรรมในใบงานตอไป หากนักเรียนคนใดทํากิจกรรมตาม

ใบงานเสร็จกอน ใหทํากิจกรรมในใบกจิกรรมเสริมที่อยูในชุดพัฒนาทักษะ 

  4.3 ข้ันสรุป และประเมินผล 

    4.3.1  เมื่อสอนครบแตละชุดพัฒนาทักษะ ผูสอนสรุปบทเรียนรวมกับนักเรียน 

    4.3.2  นักเรียนทุกคนทําแบบทดสอบประจําชุดพัฒนาทักษะ หลังเรียนดวยชุด

พัฒนาทักษะแตละชุด 

    4.3.3 นักเรียนทําแบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อสอบถามความคิดเห็นที่มีตอ 

การเรียนดวยชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 แตละชุด 

  4.4. เมื่อนักเรียนเรียนดวยชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี ครบทั้ง 7 ชุดแลว ใหนักเรียน

ทําแบบทดสอบความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษหลังเรียนดวยชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษ

เพื่อความเขาใจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานีซึ่งเปนแบบทดสอบ

ชุดเดียวกันกับแบบทดสอบกอนเรียน แลวนําผลจากการสอบทั้งสองครั้งมาเปรียบเทียบเพื่อดูพฤติกรรมที่

เปลี่ยนแปลงตามแผนการทดลองแบบกลุมเดี่ยวสอบกอนและหลัง (One Group Pretest – Posttest 

Design) และหาประสิทธิภาพของชุดพัฒนาทักษะ E1/E2 .ใชเกณฑ 80/80 

   
การวิเคราะหขอมูล 

 1. หาคาสถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

  1.1 หาคาความเที่ยงของแบบทดสอบความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ โดยใชคา

ดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ระหวางขอสอบกับจุดประสงค

ของการอาน   

  1.2 คาความยากงาย (P) คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบความสามารถทางการอาน

ภาษาอังกฤษ โดยวิเคราะหขอสอบเปนรายขอ  
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 2.  สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 

  สถิติที่ใชในการหาประสิทธิภาพของชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 

สูตร E1/E2  

  E1 หมายถึง ประสิทธิภาพของคะแนนกระบวนการหรือรอยละของคะแนนจากการทําแบบ

บันทึกผลการทํากิจกรรมระหวางเรียน 

 สูตรที่ 1 

                                                                   
010

A
N

X

E1 ×=

∑

 
 

 เมื่อ  1E    แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการระหวางเรียนจากชุดพัฒนาทักษะฯ     

   ∑X  แทน คะแนนรวมของนักเรียนจากการทําแบบบันทกึผลการทํากจิกรรม 

                                                  ระหวางเรียน   

   A     แทน  คะแนนเต็มของแบบบันทึกผลการทาํกิจกรรม 

   N   แทน   จํานวนนักเรยีน 

 

  E2 หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลัพธหรือรอยละของคะแนนที่ไดจากการทาํแบบทดสอบ

ความสามารถทางการอานภาษาองักฤษ 

 สูตรที่ 2 

                        
100

B
N

F

E2 ×=

∑

 
 

 เมื่อ  2E    แทน  ประสิทธิภาพของชุดการสอนในการเปลี่ยนพฤติกรรม 

   ∑F  แทน  คะแนนรวมของนักเรียนจากการทําแบบทดสอบหลงัเรียน 

   B   แทน  คะแนนเต็มของแบบทดสอบ 

   N   แทน  จํานวนนักเรยีน 

 

 3. ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย (mean) ของคะแนนจากการสอบกอนเรียนและหลงั

เรียน โดย ใชสถิติ Dependent t-test เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนและหลังเรียนดวยชุด

พัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล 

จังหวัดปทุมธานี จัดกระทําขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรม SPSS 
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 4. หาคาของความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนดวยชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อ

ความเขาใจ โดยใชคาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Derivation) และคาความ

แปรปรวน (Variance) โดยใชโปรแกรม SPSS 

 จากกระบวนการวิธีการดําเนินการวิจัยที่ไดกลาวมาขางตน ผูวิจัยไดนําไปทดลองกับกลุม

ตัวอยางและหาคาทางสถิติเพื่อใหทราบถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของชุดพัฒนาทักษะการอาน

ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี  
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดพัฒนาทักษะการอาน

ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ ที่มีตอความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล โดยมีรายละเอียด

ตามขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ดังตอไปนี้  

 ผูรายงานไดวิเคราะหขอมูลและนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ตามประเด็นการศึกษาออกเปน  

3 ตอน ดังนี้ 

 1.  ลําดับข้ันในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 2.  ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

ลําดับขั้นในการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดนาํเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับดังนี ้

 1. ผลการวิเคราะหการหาประสิทธิภาพของชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อ

ความเขาใจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี ตามเกณฑ

มาตรฐาน 80/80  

 2. การวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยชุดพัฒนาทักษะ

การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัด

ปทุมธานี  โดยใชแผนการทดลองแบบกลุมเดี่ยวสอบกอนและหลัง (One Group Pretest – Posttest 

Design) 

 3. ผลการวิเคราะหการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนดวยชุดพัฒนาทักษะการอาน

ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี  

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผูรายงานไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลและเสนอผลตามลําดับตอไปนี้ 

 ตอนที่ 1 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อ

ความเขาใจ ที่มีตอความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน

ปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี 
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 ผูวิจัยไดนําชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี ที่ไดรับการปรับปรุงจากผูเชี่ยวชาญแลว ไป

ทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี ที่ไม

เคยเรียนเนื้อหานี้มากอน โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/3 จํานวน 50 คน โดยมี

วิธีดําเนินการดังนี้ 

 1. นําคะแนนที่ไดมาหาคารอยละของคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการแบบฝกหัดระหวางเรียน 

(E1) และหารอยละของคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน (E2) เพื่อหาประสิทธิภาพ

ของชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี ตามเกณฑ 80/80 โดยมีผลจากการหาคาประสิทธิภาพของ

กระบวนการและคาประสิทธิภาพของผลลัพธพบวา ประสิทธิภาพของชุดพัฒนาทักษะการอาน

ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี 

มีประสิทธิภาพตามเกณฑเปน 83.16/80.10 ซึ่งไดผลการทดลองดังตาราง 3 

 

ตาราง 3  คาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) คาประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) ของชุดพัฒนา 

     ทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ สําหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2  

     โรงเรียนปทุมวิไล จังหวดัปทุมธาน ี

 

แบบฝกหัดระหวางเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ประสิทธิภาพ 

คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย E1 คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย E2 E1/E2 

327 271.94 83.16 40 32.04 80.10 83.16/80.10 

 

 จากตาราง 3 สามารถสรุปไดวาคาประสิทธิภาพของกระบวนการจากการทําแบบฝกหัด

ระหวางเรียนมีคาเทากับ 83.16 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ไดต้ังไวถือวาแบบฝกหัดระหวางเรียนในชุดพัฒนา

ทักษะมีประสิทธิภาพดี และคาประสิทธิภาพของผลลัพธจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนมีคาเทากับ 

80.10 แสดงใหเห็นวาหลังจากเรียนดวยชุดพัฒนาทักษะแลวนักเรียนมีความสามารถทางการอานสูง

กวากอนเรียนดวยชุดพัฒนาทักษะ จากผลการประสิทธิภาพที่มีผลเทากับ 83.16/80.10 สอดคลองกับ

สมมติฐานการวิจัยขอที่ 1 สามารถสรุปไดวาชุดพัฒนาทักษะที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ สามารถ

ชวยพัฒนาความสามารถทางการอานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ไดเปนอยางดี 
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 ตอนที่ 2   ความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กอน

และหลังเรียนดวยชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  

ปที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี สามารถสรุปไดดังนี้  

 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยาง จากการเรียนดวยชุดพัฒนา

ทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล 

จังหวัดปทุมธานี กอนและหลังเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ 

หลังเรียนดวยชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  

ปที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล โดยใชวิธีการทางสถิติ t-test แบบ Dependent Design โดยนําระดับคุณภาพ

ทางการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ไดจากการทําแบบทดสอบทั้ง 7 เร่ือง คือ 1. บอกความหมายของ

คําศัพทจากบริบท 2. บอกใจความสําคัญและรายละเอียด 3. การอานขอความ 4. ลําดับเหตุการณ    

5. ส่ือในชีวิตประจําวันที่มุงบอกวิธีทํา วิธีใช 6. ส่ือในชีวิตประจําวันที่มุงบอกขอมูล ชี้แจง ขอมูล 7. ส่ือใน

ชีวิตประจําวันที่มุงชักจูง ชักชวน ขอรอง หรือเรียกรอง มาวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย ( X ) จากการ

ประเมินความสามารถทางการอานของนักเรียนพบวา นักเรียนมีทักษะทางการอานโดยภาพรวมอยูใน

เกณฑดี สามารถทําคะแนนของแบบทดสอบไดคะแนนรวม 28-37 คะแนน นักเรียนสามารถทําแบบทดสอบ

หลังเรียนไดมากกวากอนเรียนดวยชุดพัฒนาทักษะ โดยมีคาเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนดวย

ชุดพัฒนาทักษะเทากับ 24.40 และคาเฉลี่ยหลังการทําแบบทดสอบเทากับ 32.04 เมื่อแยกพิจารณาเปน

รายเรื่องพบวานักเรียนมีทักษะทางการอานเรื่องลําดับเหตุการณ (Sequence) ไดคาเฉลี่ย สูงสุด คิดเปน

รอยละ 90.80 และนักเรียนมีทักษะทางการอานเรื่อง ส่ือในชีวิตประจําวันที่มุงชักจูง ชักชวน ขอรอง 

หรือเรียกรอง (Request) ไดคาเฉลี่ยนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 73.00 ไดผลดังตาราง 4 

 

ตาราง 4 แสดงการเปรียบเทียบความสามารถทางการเรียนของนักเรียนจากการเรียนดวยชุดพัฒนา

ทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล 

จังหวัดปทุมธานี กอนและหลังเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ 

หลังเรียนดวยชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา          

ปที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี 

 

ผลการทดลอง N X  S.D. ∑D  2D∑  df P 

กอนเรียน 50 24.40 3.21 

หลังเรียน 50 32.04 2.36 
382 3292 49 .000 
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 จากตาราง 4 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดพัฒนาทักษะการอาน

ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ซึ่งเปนตามสมมติฐาน 
 

 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนดวยชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อ

ความเขาใจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี  

     ผลการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนจากการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2/3  โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี จํานวน 50 คน หลังจากเรียนดวยชุดพัฒนา

ทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล 

จังหวัดปทุมธานี ไดนําผลจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียน  โดยใชชุดพัฒนา

ทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล 

จังหวัดปทุมธานี มาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวานักเรียนมีความ

คิดเห็นตอ ชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี อยูในระดับมาก ( X  = 4.27, S.D.= 0.64) คาคะแนนความคิดเห็น

เฉลี่ยสูงสุดไดแก กิจกรรมในชุดพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

2 โรงเรียนปทุมวิไลชวยกระตุนความสนใจของนักเรียนมากที่สุด ( X  = 4.50, S.D.= 0.54) และคาคะแนน

ความคิดเห็นเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก หลังจากไดเรียนดวยชุดพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจ สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไลทําใหนักเรียนสามารถนํารูปแบบกิจกรรม เนื้อหา และสื่อ

ไปประยุกตใชเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอื่นๆ ( X  = 4.00, S.D.=  0.61)  รายละเอียดดังตาราง 5 
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ตาราง 5 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของแบบความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียน 

ดวยชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี 

 

ความคิดเหน็ X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเหน็ 
ลําดับที ่

1. กิจกรรมในชุดพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจ 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล

ชวยกระตุนความสนใจของนักเรียน 

4.50 0.54 มากที่สุด 1 

2. การเรียนดวยชุดพัฒนาทักษะการอานเพื่อความ

เขาใจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน

ปทุมวิไลเปนวิธีการเรียนที่นาสนใจและชวยใหนักเรียน

สนุกสนานกับการเรียนรู 

4.32 0.65 มาก 7 

3.  เนือ้หาในชดุพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจ 

สําหรับนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปที ่2 โรงเรียนปทุมวิไล

มีความนาสนใจ มีความยากงายเหมาะสมกับนกัเรยีน 

4.34 0.59 มาก 5 

4. ปริมาณของเนื้อหาและกจิกรรมเหมาะสมกับเวลา

เรียน 
4.10 0.76 มาก 10 

5. รูปแบบของชุดพัฒนาทักษะการอานเพือ่ความเขาใจ 

สําหรับนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปที ่2 โรงเรียนปทุมวิไล

เปดโอกาสใหนักเรียนทาํกิจกรรมดวยตนเองเปน

ข้ันตอน 

4.22 0.65 มาก 8 

6. กิจกรรมในชุดพัฒนาทักษะการอานเพือ่ความเขาใจ 

สําหรับนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปที ่2 โรงเรียนปทุมวิไล

มีคําสัง่และคําอธิบายชัดเจน 

4.40 0.57 มาก 3 

7. การเรียนดวยชุดพฒันาทกัษะการอานเพือ่ความ

เขาใจ สําหรับนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปที ่2 โรงเรียน

ปทมุวิไลสรางแรงจงูใจใหนกัเรียนเกิดการเรยีนรูดวย

ตนเอง 

4.42 0.61 มาก 2 
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

ความคิดเหน็ X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเหน็ 
ลําดับที ่

8. การเรียนรูดวยตนเองฝกความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน 

4.34 0.69 มาก 5 

9. หลังจากเรียนดวยชดุพฒันาทกัษะการอานเพื่อความ
เขาใจ สําหรับนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปที ่2 โรงเรียน
ปทมุวิไลทาํใหนักเรียนมคีวามสนใจในการพัฒนา
ทักษะการอานของนักเรียน 

4.18 0.60 มาก 9 

10. การเรียนดวยชุดพฒันาทกัษะการอานเพื่อความ
เขาใจ สําหรับนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปที ่2 โรงเรียน
ปทมุวิไลสงเสริมใหนักเรียนมีความซื่อสัตย 

4.10 0.76 มาก 10 

11. หลังจากไดเรียนดวยชุดพัฒนาทักษะการอานเพื่อ
ความเขาใจ สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศกึษาปที ่2 
โรงเรียนปทมุวไิลทาํใหนกัเรยีนสามารถนาํรูปแบบ
กิจกรรม เนื้อหา และส่ือไปประยกุตใชเพื่อพฒันาทกัษะ

ภาษาองักฤษอื่นๆ 

4.00 0.61 มาก 12 

12. ชุดพฒันาทักษะการอานเพื่อความเขาใจ สําหรับ
นักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปที ่2 โรงเรียนปทมุวิไลชวยให
นักเรียนมเีจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ 

4.36 0.63 มาก 4 

เฉลี่ย 4.27 0.64 มาก  

 
 จากตาราง 5 สามารถสรุปไดวา นักเรียนสวนใหญเห็นวาชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษ
เพื่อความเขาใจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี ทําใหนักเรียน

ไดมีสวนรวมในการเรียน ไดปฏิบัติกิจกรรมโดยใชกระบวนการกลุม ไดฝกทักษะกระบวนการทางการอาน  
มีความเขาใจมากกวาเรียนตามลําพัง เพราะสมาชิกในกลุมจะชวยอธิบายใหเขาใจ นอกจากนั้นแลว
กิจกรรมตางๆ ในชุดพัฒนาทักษะยังชวยกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจในการฝกฝนกระบวนการอาน 
โดยเนื้อหามีความนาสนใจ แสดงใหเห็นวานักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีการเรียนดวยชุดพัฒนาทักษะ การอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี  

 จากผลการวิจยัดังกลาวขางตน ผูวิจยัจะได อภิปรายผลการวิจยัโดยละเอยีด ในบทที่ 5 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรื่องประสิทธิภาพของชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจที่มีตอ

ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัด

ปทุมธานี เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีความมุงหมายเพื่อพัฒนาชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษ

เพื่อความเขาใจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี ใหมีคุณภาพ 

และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยชุดพัฒนาทักษะการอาน

ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี 

ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญและผลการศึกษาไดดังนี้ 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้นี้ผูวิจัยไดต้ังความมุงหมายไวดังนี ้

 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ ที่มี

ตอความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัด

ปทุมธานี 

 2. เพื่อศึกษาความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กอน

และหลังเรียนดวยชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ  

  3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการเรียนดวยชุดพัฒนา

ทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ 
 

สมมติฐานทางการวิจัย 
 1. ชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจมีประสิทธิภาพในการพัฒนา

ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ใหสูงขึ้น 

 2. ความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังการ

ทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวจิัย 
    ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล อําเภอ

เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ปการศึกษา 2552 จํานวน 15 หองเรียน ที่ไดรับการจัดหองเรียนแบบ

คละระดับความสามารถทางการเรียนสูง ปานกลาง และต่ํา มีนักเรียนรวมทั้งหมด 840 คน 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัย 
    กลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัยไดแก นักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 2 จํานวน 50 คน ซึง่ไดจาก

การสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลากมา 1 หองเรียน ซึ่งเปนนักเรยีนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2/3 
 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
   ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 ใชเวลาทดลองวันละ 1 ชั่วโมง สัปดาหละ 

2 วัน เปนเวลา 8 สัปดาห รวมใชเวลาทั้งสิ้น 16 ชั่วโมง แบงเปน ทดสอบกอนเรยีน 1 ชัว่โมง ทาํกจิกรรมใน

ชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน

ปทุมวิไล จํานวน 7 ชุด 14 ชั่วโมง และทดสอบหลังเรียน 1 ชั่วโมง 
 เครื่องมือที่ใชในการวจิัยประกอบดวย 
 1.  ชุดพัฒนาทกัษะการอานภาษาองักฤษสาํหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 โรงเรียนปทมุ

วิไล จังหวัดปทุมธาน ีจํานวน 7 ชุด 

 2. แบบทดสอบวดัความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ กอนเรียนและหลังเรียน 

 3. แบบสอบถามความคิดเหน็ตอการเรียนดวยชุดพฒันาทกัษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อ

ความเขาใจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 โรงเรียนปทมุวิไล 
 วิธีดําเนินการทดลอง 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษ

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี ผูวิจัยไดดําเนนิการทดลองโดย

ใชระยะเวลา จํานวน 8 สัปดาห สัปดาหละ 2 ชั่วโมง ในภาคเรียนที่ 2 ดังนี้ 

 1.   ข้ันเตรียมการ 

  1.  ดําเนินการติดตอขออนุญาตผูบริหารโรงเรียน และหัวหนากลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ โรงเรียนปทุมวิไล เพื่อขออนุญาตดําเนินการทดลอง 

  2.  จัดตารางเวลาในการทดลอง โดยทําการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552

ใชเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห สัปดาหละ 2 ชั่วโมง รวม 16 ชั่วโมง 
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 2.  ข้ันทดลอง 

  ผูวิจัยดําเนินการใชชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไลที่สรางขึ้น ดวยตนเองทุกขั้นตอน โดยปฏิบัติดังนี้ 

  1.  ชี้แจงเกี่ยวกับการใชชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไลใหนักเรียนทราบ และนักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรม

ตามชุดพัฒนาทักษะ เพื่อพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น 

  2.  นําแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ กอนเรียนและหลังเรียน

ดวยชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่

สรางขึ้นจํานวน 40 ขอ เวลา 60 นาที เพื่อทดสอบกอนเรียน 

  3.  แบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 5 คน โดยแตละกลุมจะประกอบไปดวยนักเรียนที่

ไดรับคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษในภาคเรียนที่ผานมาในระดับสูง ปานกลาง และต่ํา ในอัตราสวน 

1:2:2 

  4.  ผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตนเอง โดยใชชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อ

ความเขาใจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี ที่เปนกลุมตัวอยาง 

โดยใชเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห จํานวน 16 ชั่วโมง ทําการสอนสัปดาหละ 2 ชั่วโมง ในภาคเรียนที่ 

1 ปการศึกษา 2552 โดยมีลําดับข้ันตอนการทดลองดังนี้ 

     4.1 ข้ันเตรียม 

     4.1.1 เตรียมตวัผูสอน โดยศกึษาคูมือครู 

     4.1.2 เตรียมเครื่องมือที่ใชในการทดสอบความสามารถทางการอาน

ภาษาอังกฤษของผูเรียนทั้งกอนและหลังเรียน 

     4.1.3 เตรียมอปุกรณการจัดการเรียนรู 

      4.1.4 ทดสอบความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษกอนเรยีนดวยชุดพัฒนาทักษะ 

     4.1.5 ทดสอบความสามารถทางการอานดวยแบบทดสอบประจําชุดพฒันา

ทักษะกอนเรียนดวยชุดพัฒนาทักษะแตละชุด 

   4.2 ข้ันสอน ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นการสอนดังนี ้

     4.2.1 นักเรียนศึกษาใบความรู และทาํกิจกรรมตามใบงานที่กาํหนดไวในชุด

พัฒนาทักษะ 
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    4.2.2 เมื่อทาํกิจกรรมตามใบงานแตละใบเสร็จแลว นกัเรียนตรวจคําตอบจาก

บัตรเฉลย และเริ่มศึกษาใบความรูและทาํกิจกรรมในใบงานตอไป หากนักเรยีนคนใดทํากิจกรรมตาม

ใบงานเสร็จกอน ใหทาํกิจกรรมในใบกิจกรรมเสริมที่อยูในชุดพัฒนาทกัษะ 

  4.3 ข้ันสรุป และประเมินผล 

   4.3.1 เมื่อสอนครบแตละชุดพัฒนาทักษะ ผูสอนสรุปบทเรียนรวมกับนักเรียน 

   4.3.2  นักเรียนทุกคนทําแบบทดสอบประจําชุดพัฒนาทักษะ หลังเรียนดวยชุด

พัฒนาทักษะแตละชุด 

   4.3.3  นักเรียนทําแบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อสอบถามความคิดเห็นที่มีตอ

การเรียนดวยชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 แตละชุด 

  4.4 เมื่อนักเรียนเรียนดวยชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี ครบทั้ง 7 ชุดแลว ใหนักเรียน

ทําแบบทดสอบความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษหลังเรียนดวยชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษ

เพื่อความเขาใจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานีซึ่งเปนแบบทดสอบ

ชุดเดียวกันกับแบบทดสอบกอนเรียน แลวนําผลจากการสอบทั้งสองครั้งมาเปรียบเทียบเพื่อดูพฤติกรรมที่

เปลี่ยนแปลงตามแผนการทดลองแบบกลุมเดี่ยวสอบกอนและหลัง (One Group Pretest – Posttest 

Design)  และหาประสิทธิภาพของชุดพัฒนาทักษะ E1/E2 .ใชเกณฑ 80/80 
 การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจยัดําเนนิการดงันี ้

 1.  ใชสูตร 1E / 2E  เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษ

เพื่อความเขาใจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี 

 2.  ใชสถิติ Dependent t-test เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนและหลังเรียนดวย

ชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน

ปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี 

  

สรุปผลการวิจัย 
 จากการดําเนินการสรางและหาประสิทธิภาพของชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อ

ความเขาใจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี  สามารถสรุป

ผลการวิจัยไดดังนี้ 
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 1.  ชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป

ที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี พบวามีประสิทธิภาพเปน 83.16/80.10 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่

กําหนดคือ 80/80 โดยชุดพัฒนาทักษะที่นักเรียนสามารถทําแบบฝกหัดระหวางเรียนไดดีที่สุดคือ เร่ือง 

ลําดับเหตุการณ (Sequence) และเรื่องที่นักเรียนทําแบบฝกหัดระหวางเรียนไดนอยที่สุดคือ เร่ืองสื่อใน

ชีวิตประจําวันที่มุงชักจูง ชักชวน ขอรอง (Request) 

 2.  นักเรียนกลุมทดลองที่เรียนโดยใชชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ 

มีคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนสูงกวากอน

การทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05  กลาวคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนดวย

ชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ สูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 และจากการประเมินความสามารถทางการอานพบวา นักเรียนมีทักษะทางการอาน

ภาษาอังกฤษอยูในเกณฑดี สามารถอานและปฏิบัติกิจกรรมในแบบทดสอบวัดความสามารถทางการ

อานดวยตนเองอยางถูกตอง เร่ืองที่นักเรียนทําแบบวัดความสามารถทางการอานอยูในระดับดีมาก

ที่สุดคือ เร่ือง ลําดับเหตุการณ (Sequence) คิดเปนรอยละ 90.80 และเรื่องที่นักเรียนทําแบบวัด

ความสามารถทางการอานไดในนอยที่สุดอยูในระดับมาก คือเร่ือง ส่ือในชีวิตประจําวันที่มุงชักจูง 

ชักชวน ขอรอง (Request) คิดเปนรอยละ 73.00  

 3. ผลการวิเคราะหการวัดความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนดวยชุดพัฒนาทักษะการอาน

ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี 

ปรากฏวานักเรียนมีความพึงพอใจตอ ชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี อยูในระดับมาก นักเรียนมีความ

คิดเห็นวาการเรียนดวยชุดพัฒนาทักษะชวยใหนักเรียนมีอิสระในการเรียนรู กระทํากิจกรรมดวยตนเอง

มากที่สุด นักเรียนสวนใหญเห็นวาชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี ชุดนี้ดี ทําใหนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรม

โดยใชกระบวนการกลุม ไดฝกทักษะกระบวนการทางการอาน มีความเขาใจกระบวนการทางการอาน

มากกวาเรียนโดยลําพัง เพราะสมาชิกในกลุมจะชวยอธิบายใหสมาชิกเขาใจ 
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การอภิปรายผล 

 ผลจากการทดลองหาประสิทธิภาพของชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความ

เขาใจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี ที่มีประสิทธิภาพดีและ

นักเรียนที่เรียนดวยชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี มีความสามารถทางการอานสูงขึ้น สืบ

เนื่องมาจาก 

 1.  ผลจากการพัฒนาชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 83.16/80.10 

แสดงวา ชุดการสอนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว คือ 80/80 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน

และผลการทดลองครั้งนี้สอดคลองกับผลการทดลองของ ธรัญญา นาคหอม (2545) สุพัตรา ชื่นเจริญ 

(2546) รัตนาวลี คําชมพู (2549) และวชิรพรรณ จันทนเทศ (2549) แสดงใหเห็นวา ชุดการสอนที่สราง

ข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว ทั้งนี้เพราะชุดพัฒนาทักษะที่สรางขึ้นผานกระบวนการที่สราง

ข้ึนมาอยางมีระบบ มีวิธีการสรางอยางเหมาะสมตามหลักการสรางของนูแนน (Nunan. 1995)  คือ 

ศึกษาหลักสูตร เทคนิค วิธีการ กระบวนการ ทฤษฎี เปนแนวทาง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของ

เนื้อหาและสื่อการสอนที่หลากหลายที่เอื้อกันอยางเปนระบบ ทั้งการวิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงค 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนการเลือกสื่อตางๆ ใหเหมาะสม และยังเปนการสงเสริม

ทักษะการอานใหกับนักเรียนไดโดยตรง สงผลใหนักเรียนไดเรียนอยางเปนขั้นตอน คือ 1) กอนทําการเรียน

ดวยชุดพัฒนาทักษะนักเรียนสามารถดูจุดประสงคการเรียนรูของบทเรียนได 2)  นักเรียนไดทําแบบทดสอบ

กอนเรียน (Pretest) เพื่อทดสอบวานักเรียนมีความรูในเรื่องบทเรียนมากนอยเพียงใด 3) การนําเสนอ

เนื้อหาและทักษะการอานนั้นไดมีการนําเสนอ อธิบายจากระดับคําศัพทจนถึงระดับประโยคและตัวอยาง

ที่ชัดเจน 4) นักเรียนไดทํากิจกรรมจากใบงาน ซึ่งเปนการฝกฝนใหนักเรียนไดเกิดประสบการณทาง 

การอาน 5) นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เพื่อเปนการประเมินสิ่งที่ไดเรียนมาก โดยการ

ทําแบบทดสอบประเมินบทเรียน นอกจากนั้นนักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียนได 

ทั้งนี้เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูถึงความสามารถทางการอานของตนเอง   

 ทั้งนี้  ผลการพัฒนาชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจยังสอดคลองกับ

หลักการสอนอานภาษาอังกฤษ ของ เกบฮารด (Gebhard. 1985: 16-20) ที่ไดกลาววา การฝกอาน

ดวยตนเอง สามารถชวยใหผูเรียนเรียนรูที่จะอานไดเพราะถายิ่งผูเรียนใชเวลาในการอานมากเทาใด 

ผูเรียนก็จะยิ่งเปนผูอานที่ดีมากขึ้นเทานั้น นอกจากนี้แลวการสรางชุดพัฒนาทักษะใหสอดคลองกับ

หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ซึ่งไดมีการกําหนดกิจกรรม

การเรียนการสอนใหสอดคลอง มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน ผานการประเมินตรวจสอบคุณภาพและ
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ความเหมาะสมจากผูเชี่ยวชาญในดานเนื้อหาของชุดพัฒนาทักษะและแบบทดสอบ นอกจากนี้ผูวิจัย

ไดปรับปรุงแกไขขอบกพรองตามคําแนะนําและขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหไดชุดการสอนที่

เหมาะสม โดยมีภาพประกอบที่สรางแรงจูงใจใหนักเรียนสนใจรวมทํากิจกรรม จากการสังเกต

พฤติกรรมของนักเรียนพบวา นักเรียนใหความสนใจรวมทํากิจกรรมในชุดพัฒนาทักษะไดเปนอยางดี 

จากผลการหาคาความสามารถทางการอานของนักเรียนที่เรียนโดยใชชุดพัฒนาทักษะชุดนี้ เห็นไดวา

นักเรียนสามารถทําแบบทดสอบไดอยูในเกณฑดี โดยเฉพาะในเรื่องลําดับเหตุการณ (Sequence) 

นักเรียนที่เรียนเกงและออนสามารถทําแบบทดสอบไดคะแนนใกลเคียงกัน ทั้งนี้เปนผลมากจากการที่

นักเรียนไดรับการฝกฝนการอานจากชุดพัฒนาทักษะ เร่ือง ลําดับเหตุการณ (Sequence) ที่มีกิจกรรม

ที่หลากหลาย มีรูปภาพตางๆ ที่นาสนใจ สงเสริมทักษะการอานและการเรียนรูดวยตนเองอยางเปน

ระบบได  

 2.  จากการศึกษาพบวา นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษมีคาเฉลี่ย

ของคะแนนทดสอบการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจหลังการเรียนสูงกวากอนการเรียน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลาวคือนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนการเรียน แสดง

ใหเห็นวานักเรียนที่ไดเรียนโดยใชชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ มีความสามารถ

ในการอานสูงขึ้น ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว การที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนดีข้ึน เนื่องจาก

นักเรียนไดศึกษาตามกระบวนการโดยการใชชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี ต้ังแตชุดที่ 1 ถึงชุดที่ 7 เปนผล

ใหนักเรียนไดรับประสบการณในอานเพิ่มข้ึน และรูวาสิ่งที่เรียนอยูนั้นสามารถนําไปประยุกตใชสําหรับ

การอานในชีวิตประจําวันได ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูเรียนไดเรียนในสิ่งที่ไมยากเกินความสามารถของตน 

รูวาตนกําลังเรียนอะไรอยู และเมื่อผูเรียนรูวาสิ่งที่เรียนอยูนั้นสามารถนําไปประยุกตใชสําหรับการอาน

ในชีวิตประจําวันได จะทําใหผูเรียนเห็นความสําคัญของสิ่งที่เรียน สอดคลองกับที่มอรโรว (Morrow. 

1981: 69) กลาวถึงหลักการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวา ควรเนนใหผูเรียนเห็นความสําคัญ

ของบทเรียนและรูวาเขาจําสามารถนําภาษาที่ไดเรียนไปแลวไปใชในสถานการณใดไดบาง   

 นอกจากนี้ ยังเปนผลมาจากรูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยชุดพัฒนาทักษะเปน

แบบกิจกรรมกลุม สงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู การทํางานรวมกัน และการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน สอดคลองกับ วิลเลียมส (William. 1995: 12) ไดกลาวถึงแนวการสอน

ภาษาเพื่อการสื่อสารวาเปนการเนนความสําคัญที่ภาระงาน โดยสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นระหวางนักเรียนกับนักเรียน นอกจากนั้นกระบวนการกลุมยังเปนการสรางบรรยากาศทีดี่ในการเรยีน 

นักเรียนเกิดความมั่นใจในการเรียนรูภาษา ทั้งนี้ชุดพัฒนาทักษะยังมีข้ันตอน รูปแบบของบทเรียนเปน

ระบบ เปนการสอนตนเองหรือเรียนรูดวยตนเอง เปดโอกาสใหผูเรียนแกไขขอบกพรองดวยตนเองตาม
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ทฤษฎีการเรียนรูดวยตนเองของโนวล (Knowles. 1980) ที่กลาวถึงกิจกรรมในชุดพัฒนาทักษะ วามี

กระบวนการยอนกลับ โดยไดจากคําแนะนําเพิ่มเติมหรือคําอธิบาย เฉลยคําตอบเมื่อจบบทเรียน โดย

สงเสริมใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง โดยมีการโยงใยความสัมพันธกับผูสอนโดยใช

ประโยชนจากผูสอนใหเปนผูใหความชวยเหลือปรึกษา (Facilitator) อีกทั้งยังเปนการสงเสริมใหผูเรียน

มีความสามารถในการหาแหลงความรูที่เปนบุคคลและแหลงขอมูลที่เหมาะสมกับวัตถุประสงคของการ

เรียนรูที่แตกตางกัน 

 จากผลการศึกษาในครั้งนี้จะเห็นไดวา ชุดพัฒนาทักษะจัดเปนสื่อการเรียนการสอนที่สราง

ความพึงพอใจแกนักเรียน เพราะมีข้ันตอนการปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสม นักเรียนมีอิสระในการดําเนิน

กิจกรรม รวมทั้งเปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษาและทําแบบทดสอบโดยผานกระบวนการคิดของตนเอง

แทนการสอนของครู ซึ่งสอดคลองกับสุวิทย มูลคําและอรทัย มูลคํา (2550: 57) ที่ไดเสนอคุณคา ขอดี

ของชุดพัฒนาทักษะไววา ชุดพัฒนาทักษะสามารถสงเสริมการเรียนรูเปนรายบุคคลและผูเรียนไดเรียน

ตามความสามารถ ตามความสนใจ ตามโอกาสและเวลาที่เหมาะสมของแตละบุคคลและชวยเปด

โอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น ฝกการตัดสินใจแสวงหาความรูดวยตนเองรวมทั้งกระตุนให

ผูเรียนมีความรับผิดชอบสงผลใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรน และสนใจชุดพัฒนาทักษะอยู

ตลอดเวลา และเมื่อนํามาใชจึงทําใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด คือ 80/80 แสดงวาชุดพัฒนา

ทักษะผูวิจัยสรางขึ้น สามารถนําไปใชในกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 3. ผลการประเมินความสามารถการอาน พบวานักเรียนสวนใหญมีทักษะทางการอานอยูใน

เกณฑดี สามารถอานและปฏิบัติกิจกรรมในแบบประเมินทักษะการอานไดถูกตอง เนื่องจากแบบ

ประเมินผลทางการอานที่สรางขึ้นใชประเมินทักษะที่นักเรียนไดฝกฝนในชุดพัฒนาทักษะมาแลว ทั้งนี้

อาจเปนเพราะนักเรียนมีพื้นความรูเดิมเกี่ยวกับเร่ืองที่อานอยูบาง ดังที่ มาลินี จันทวิมล (1999: 34-35) 

ไดกลาววา ความรูเดิมจะมีสวนชวยใหผูอานพัฒนาทักษะทางการอานและรูวาควรใหความสําคัญใน

ตอนใดของเรื่อง ซึ่งสอดคลองกับ กิลเลท; และเทมเพิล (Gillet; & Temple. 1990: 53-61) ที่กลาววาใน

การอานแตละครั้งผูอานตองใชความรูเดิมทั้งสองชนิด เพื่อการทําความเขาใจในการอาน คือ ความรู

เดิมจากการรวบรวมความรูรอบตัว และความรูเดิมในดานโครงสรางทางไวยากรณของเนื้อความ แตใน

บางเรื่องที่นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนไดนอย อาจเปนเพราะการฝกฝนในชุดพัฒนาทักษะเปน

ชวงระยะเวลาที่นอย หากไดรับการฝกฝนมากกวานี้ นักเรียนอาจจะทําแบบประเมินไดดีกวานี้ ซึ่ง

สอดคลองกับกรีน และวอลเตอร (Green; & Walter. 1971: 496) ที่ไดกลาวถึงการจัดการเรียนการสอน

ภาษาไววา การจัดการเรียนการสอนควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชความรูอยูเสมอโดยการฝกหัด 

กระทําซ้ํามีความตอเนื่องในการฝกอยางเปนระบบ ยอมทําใหเกิดการเรียนรูไดนานและคงทนถาวร แต

เมื่อเปรียบเทียบกับการประเมินผลการวัดความสามารถทางการอานจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน
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ดวยชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี พบวา นักเรียนสามารถทําแบบทดสอบในเรื่อง ลําดับเหตุการณ ได

ดีที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะแบบทดสอบมีความยากงายอยูในเกณฑเหมาะสม และนักเรียนอาจมีพื้น

ความรูทางคําศัพทหรือประสบการณจริงกับเร่ืองที่อานนั้นในชีวิตประจําวันมากกวาเรื่องอื่นๆ สําหรับ

ทักษะการอานที่นักเรียนสามารถทําแบบทดสอบไดมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ การอานสื่อในชวีติประจาํวนั

ที่มุงชักจูง ชักชวน ขอรอง หรือเรียกรอง (Request)  ทั้งนี้อาจเปนเพราะนักเรียนยังมีทักษะทางการอาน

และพื้นคําศัพทไมมากพอ การฝกฝนในชุดพัฒนาทักษะเปนชวงระยะเวลาสั้น ซึ่งสื่อในชีวิตประจําวันที่

มุงชักจูง ชักชวน ขอรอง หรือเรียกรอง มีอยูอยางมากมายในชีวิตประจําวัน นอกจากนี้แลวอาจเปน

เพราะตัวอยางที่อยูในชุดพัฒนาทักษะ มีความหลากหลายไมครอบคลุมและไมมากเพียงพอให

นักเรียนเรียนเรียนรู 

 4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน หลังเรียนดวยชุดพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษ

เพื่อความเขาใจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี พบวานักเรียน

มีความเห็นวาชุดพัฒนาทักษะมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวานักเรียนมีเจตคติที่ดี

ตอการอานภาษาอังกฤษ ดวยชุดการสอนที่สรางขึ้น และเมื่อเทียบกับเกณฑระดับความเห็นของเบสท 

(Best. 1986: 182) และจากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนยังพบวา ชุดพัฒนาทักษะใหนักเรียน

เขาใจกระบวนการอาน ที่ไดเรียงลําดับจากงายไปหายาก มีการกําหนดจุดประสงคการเรียนใหนักเรียน

ทราบ ทําใหนักเรียนไดเรียนรูตามเนื้อหา และจุดประสงคที่กําหนดไวอยางครบถวน มีการจัดแบบฝกหัด 

และแบบทดสอบไวในแตละเรื่องซึ่งนักเรียนสามารถตรวจคําตอบไดดวยตนเอง เปนการชวยใหทราบ

ผลการเรียนของตนเอง เปนการเสริมแรง  อยางหนึ่ง ชวยใหนักเรียนกระตือรือรนอยากเรียนมากขึ้น 

โดยมีความคิดเห็นเฉลี่ยสูงสุดไดแก กิจกรรมในชุดพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจ สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไลชวยกระตุนความสนใจของนักเรียนมากที่สุด  

 แคพเฟอร และแคพเฟอร (Kapfer; & Kapfer 1972: 3-10) กลาววา ชุดพัฒนาทักษะเปนสื่อ

รูปแบบหนึ่งของการสื่อสารระหวางครูกับนักเรียน ซึ่งประกอบดวยคําแนะนํา เพื่อใหนักเรียนไดทํากิจกรรม

จนบรรลุพฤติกรรมที่แสดงวานักเรียนเกิดการเรียนรู โดยมุงเนนใหนักเรียนเกิดความเพลิดเพลินขณะ

เรียนและนักเรียนสามารถศึกษาดวยตนเองไดอยางเต็มความสามารถ โดยเหตุผลทั้งหมดเพื่อสงเสริม

ใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเปาประสงค สอดคลองกับงานวิจัยของ พรทิพย  อรุณสุโข 

(2547: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การสรางชุดการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อ

ความเขาใจโดยใชเอกสารจริง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา นักเรียนสวนใหญมีความเห็น

วาบทเรียนและแบบฝกหัดมีความนาสนใจ นักเรียนพอใจกับการเรียนรูดวยตนเอง เนื้อหาของบทเรียน

ชัดเจนและเขาใจงาย หลังจากไดเรียนบทเรียนแลวนักเรียนรูถึงความจําเปนในการฝกฝนทักษะการ
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อานอยางจริงจัง นอกจากนี้แลวการที่นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอชุดพัฒนาทักษะฯ เปนเพราะชุด

พัฒนาทักษะที่สรางขึ้นมีคุณประโยชนหลายอยางที่ดึงดูใจนักเรียนใหนักเรียนเกิดความสนใจใฝเรียนรู

และยังทําใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสําเร็จของตน สอดคลองกับงานวิจัยของ ราวนทรี 

(Roundtree. 1992: 192) ที่กลาวถึงสื่อการสอนที่เนนใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง สงผลใหผูเรียน

สามารถเรียนรูจากสื่อตางๆไดมากที่สุด ตามความตองการและความสามารถของแตละบุคคล  
 

ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะทั่วไป  
  1.1 ในการผลิตชุดพัฒนาทักษะนั้น ครูผูสอนควรเตรียมเนื้อหา ภาพประกอบ ใหพรอม 

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการสรางแบบฝกทักษะ และควรมีความรูเกี่ยวกับหลกัจิตวิทยาเด็กเปน

อยางด ีจะสงผลใหแบบฝกทักษะนัน้มีประสิทธิภาพ สงผลตอผูเรียนอยางแทจริง   

  1.2  ในขณะที่ผูเรียนศึกษาเนื้อหาในแบบฝกทักษะดวยตนเอง อาจจะมีผูเรียนบางคนที่

ไมเขาใจเนื้อหาในบางสวนหรือเขาใจเนื้อหาบางสวนผิดไป ดังนั้น ครูผูสอนจึงควรที่จะดูแลใหคําแนะนํา 

ใหคําอธิบาย ใหกําลังใจแกผูเรียนอยางใกลชิด 

  1.3  ในชุดพัฒนาทักษะ ควรมีการสอดแทรกในดานคุณธรรมและจริยธรรม ไปพรอมๆ 

กับการศึกษาเนื้อหาบทเรียนดวย เพื่อใหผูเรียนไดรับประโยชนสูงสุดจากการเรียน 

  1.4 ควรมีการสํารวจความตองการของผูเรียนดานเนื้อหาสาระ กอนการสรางชุดพัฒนา

ทักษะ  

  1.5 ชุดพัฒนาทักษะควรประกอบดวยการนําเทคนิคและการนําเสนอรูปแบบอื่นๆ ที่

หลากหลาย เชน เกม บทบาทสมมติ เปนตน มาใชประกอบการสรางชุดพัฒนาทักษะ 
 

 2.   ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยในครั้งตอไป 
  2.1 ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรู หลังจากการศึกษาดวยชุด

พัฒนาทักษะเปนระยะๆ เชน 1 สัปดาห 1 เดือน 2 เดือน เปนตน   

  2.2 ควรมีการวิจัยและพัฒนาชุดพัฒนาทักษะรวมกับการนําวิธีการสอนอื่นๆ ที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ มาจัดการเรียนการสอนใหกับผูเรียน เชน การพัฒนาชุดพัฒนาทักษะ โดยใชเทคนิคคูคิด

อภิปราย การพัฒนาชุดพัฒนาทักษะ โดยใชกิจกรรม คิด-จับคู-เลาสูกันฟง เปนตน 

  2.3 ควรมีการพัฒนาชุพัฒนาทักษะ เพื่อสงเสริมคุณลักษณะของผูเรียนในดานตางๆ เชน 

ความรับผิดชอบ ทักษะการคิดและความคงทนในการเรียนรู คุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียน เปนตน 

หรือเพื่อสงเสริมทักษะการสื่อสารในดานตางๆ เชน การดู การฟง การพูด การอาน และการเขียน เปนตน 
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาทดลอง 
ตัวอย่างชุดพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี  
ชุดที่ 3 เรื่อง การอ่านข้อความ 
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ชุดพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปทุมวไิล จังหวัดปทุมธาน ี

ชุดที่ 3 เรื่อง การอ่านข้อความ  (Reading Passage) 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 

นายพลรบ  พรายรักษา 

โรงเรียนปทุมวิไล 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ค าชี้แจง ส าหรับคร ู

 1.  ชุดพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ เรื่อง Comics ใช้เวลา 2 

ชั่วโมง เป็นเวลาศึกษาใบความรู้และปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน 1 ชั่วโมง 45 นาที ทดสอบ 

15 นาที 

 2.  นักเรียน เรียนรู้โดยการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ศึกษา         

ใบความรู้ดังนี ้

 

 

 

3.  ถ้านักเรียนกลุ่มใดท ากิจกรรมในใบงานเสร็จก่อนกลุ่มอื่น ให้นักเรียนท ากิจกรรมเสริม 

 4.  เมื่อนักเรียนศึกษาใบความรู้และปฏิบัติกิจกรรมในใบงานเสร็จเรียบร้อย นักเรียน

สรุปและอภิปรายความรู้ท่ีได้รับร่วมกัน 

 5.  ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง ค าสั่ง ข้ันตอน (Instructions) 

 

คู่มือคร ู

ชุดพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 

เร่ือง การอ่านข้อความ (Reading Passage) 

ใบความรู้ท่ี 1/ใบงานท่ี 1 

ใบความรู้ท่ี 2/ใบงานท่ี 2-7 
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จุดประสงค์ของชุดพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 

     ชุดที่ 3 เร่ือง การอ่านข้อความ (Reading Passage)   

มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1. เสริมทักษะทางการอ่านให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจความหมายของข้อความ 

ที่อ่านได้ 

2. เพ่ือเป็นสื่อการจัดการเรียนรู้ส าหรับพัฒนาทักษะการอ่านส าหรับครูและ

ผู้เรียน 

3. เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
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ค าชี้แจง ส าหรับนักเรียน 

 1.  ชุดพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจชุดนี้ นักเรียนเรียนรู้โดยการปฏิบัติ
กิจกรรมกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน ใช้เวลาเรียน 2 ชั่วโมง เป็นเวลาศึกษาใบความรู้และปฏิบัติกิจกรรมในใบ
งาน 1 ชั่วโมง 45 นาที ทดสอบ 15 นาที 

 2.  นักเรียน เรียนรู้โดยการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ศึกษาใบความรู้ดังนี้ 

 

 

 

 

ถ้านักเรียนกลุ่มใดท ากิจกรรมในใบงานเสร็จก่อนกลุ่มอื่น ให้นักเรียนท าใบกิจกรรมเสริม  

 3.  ในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม นักเรียนจะต้องเลือกหัวหน้าและรองหัวหน้าเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ดังนี้ 

 หัวหน้า  ชี้แจงสมาชิกเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามค าชี้แจงส าหรับหัวหน้ากลุ่ม  

 รองหัวหน้า ช่วยเหลือหัวหน้า 

 4.  สมาชิกทุกคนควรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม และควรช่วยเหลือเมื่อเพื่อนไม่
เข้าใจเนื้อหาในใบความรู้หรือกิจกรรมที่ท าในใบงาน 

 

ใบความรู้ท่ี 1/ใบงานท่ี 1 

ใบความรู้ท่ี 2/ใบงานท่ี 2-7 

คู่มือนักเรียน 

ชุดพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 

เร่ือง การอ่านข้อความ (Reading Passage) 
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ค าชี้แจงส าหรับหัวหน้ากลุ่ม 

ชั่วโมงที่  1 -2  ให้ปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 

1.  แจกใบความรู้ท่ี 1  ให้สมาชิกทุกคนอ่านและสรุปเน้ือหาร่วมกัน 

2.  แจกEXERCISE 1  ให้สมาชิกและช่วยกันท ากิจกรรมในใบงาน 

3.  เฉลยค าตอบจากบัตรเฉลยค าตอบให้สมาชิกทุกคนตรวจค าตอบ ถ้ามีข้อผิดให้พิจารณา

ค าตอบร่วมกันใหม่ เมื่อเข้าใจแล้วจึงศึกษาใบความรู้ท่ี 2 ต่อไป 

4.  แจกใบความรู้ท่ี 2  ให้สมาชิกทุกคนอ่านและสรุปเน้ือหาร่วมกัน 

5.  แจกEXERCISE 2 ให้สมาชิกและช่วยกันท ากิจกรรมในใบงาน 

6.  เฉลยค าตอบจากบัตรเฉลยค าตอบให้สมาชิกทุกคนตรวจค าตอบ ถ้ามีข้อผิดให้พิจารณา

ค าตอบร่วมกันใหม่ เมื่อเข้าใจแล้วจึงท ากิจกรรมในEXERCISE 3 ต่อไป 

7.  แจกEXERCISE 3  ให้สมาชิกและช่วยกันท ากิจกรรมในใบงาน 

8.  เฉลยค าตอบจากบัตรเฉลยค าตอบให้สมาชิกทุกคนตรวจค าตอบ ถ้ามีข้อผิดให้พิจารณา

ค าตอบร่วมกันใหม่ เมื่อเข้าใจแล้วจึงท ากิจกรรมในEXERCISE 4 ต่อไป 

9.  แจกEXERCISE 4  ให้สมาชิกและช่วยกันท ากิจกรรมในใบงาน 

10.  เฉลยค าตอบจากบัตรเฉลยค าตอบให้สมาชิกทุกคนตรวจค าตอบ ถ้ามีข้อผิดให้

พิจารณาค าตอบร่วมกันใหม่ เมื่อเข้าใจแล้วจึงท ากิจกรรมในEXERCISE 5 ต่อไป 

11.  แจกEXERCISE 5  ให้สมาชิกและช่วยกันท ากิจกรรมในใบงาน 

12.  เฉลยค าตอบจากบัตรเฉลยค าตอบให้สมาชิกทุกคนตรวจค าตอบ ถ้ามีข้อผิดให้

พิจารณาค าตอบร่วมกันใหม่ เมื่อเข้าใจแล้วจึงท ากิจกรรมในEXERCISE 6 ต่อไป 

13.  แจกEXERCISE 6  ให้สมาชิกและช่วยกันท ากิจกรรมในใบงาน 

14.  เฉลยค าตอบจากบัตรเฉลยค าตอบให้สมาชิกทุกคนตรวจค าตอบ ถ้ามีข้อผิดให้

พิจารณาค าตอบร่วมกันใหม่ เมื่อเข้าใจแล้วจึงท ากิจกรรมในEXERCISE 7 ต่อไป 

15.  แจกEXERCISE 7  ให้สมาชิกและช่วยกันท ากิจกรรมในใบงาน 
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16.  เฉลยค าตอบจากบัตรเฉลยค าตอบให้สมาชิกทุกคนตรวจค าตอบ ถ้ามีข้อผิดให้

พิจารณาค าตอบร่วมกันใหม่  

17.  ถ้าสมาชิกในกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมครบทุกใบงานแล้ว และเสร็จก่อนกลุ่มอื่น ให้แจก         

ใบกิจกรรมเสริม ให้สมาชิกท ากิจกรรมเสริม 1 

18. เก็บใบความรู้และใบงานใส่กล่องให้เรียบร้อย พร้อมท้ังน าส่งครู 
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ก่อนอื่น เรามาท าแบบทดสอบ 

ก่อนเรียนกันก่อนนะเด็กๆ 
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Part 1:   

Directions: Read the passage and answer the following questions. 

      It is sunny and hot this morning. It is cloudy and windy in the afternoon. It rains 

in the evening. You should have an umbrella. 

1. What’s the weather like this morning? 

……………………………………………………………………………………… 

2. Is it windy in the afternoon? 

……………………………………………………………………………………… 

3. What’s the weather like this evening? 

……………………………………………………………………………………… 

4. Is it hot in the evening? 

……………………………………………………………………………………… 

5. What should you have if it rains? 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

แบบทดสอบก่อน/หลังเรียน 
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 Part 2   

Directions: Read the passage and choose the best answer 

     My friends and I love sports. I can play football well. I always play football at 

the football field on weekends. Joe and Jim are my friends. They are good at 

playing table tennis. They play table tennis everyday after school. Linda is good 

at swimming. She swims very fast. She practices swimming every Wednesday 

and Friday at 5 p.m. at the swimming pool. We are happy with sport. 

6. What is the best title for the passage? 

   a.  Linda can swim.   b. Sport lovers  c. Table tennis player d.  We are happy. 

7.  Who can play football? 

     a.  I   b. Linda  c. Joe  d. Jim 

8.  What do Joe and Jim do everyday after school? 

     a.  Play football  b. Play table tennis c. Swim d.  Do homework 

9. Where does Linda swim? 

      a.  In the field  b.  At the court c.  At school d. At the pool 

10. What time does Linda practice swimming? 

     a.  at 5 a.m.  b.  at 6 a.m.  c. at 5 p.m. d. at 6 p.m. 
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ANSWER SHEET 

 

My name is       Class   No  

 

PRE - TEST  POST - TEST 

 

1…………………………………………. 
 

 

1…………………………………………. 

2………………………………………….  2…………………………………………. 

3………………………………………….  3…………………………………………. 

4………………………………………….  4…………………………………………. 

5………………………………………….  5…………………………………………. 

 A B C D   A B C D 

6      6     

7      7     

8      8     

9      9     

10      10     
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มาศึกษาวิธีการอ่านข้อความกัน 

Let’s learn how to read a passage! 
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ก่อนอ่านข้อความให้เข้าใจควรทราบอะไรบ้าง 

ก่อนอ่านข้อความให้เข้าใจ นักเรียนควรทราบก่อนว่าเร่ืองที่

อ่านเป็นเร่ืองเกี่ยวกับอะไร โดยลองอ่านคร่าวๆ เพ่ือหา

ข้อมูลที่นักเรียนต้องการ โดยนักเรียนต้องตอบค าถาม 

“เร่ืองที่นักเรียนอ่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร” ให้ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบความรู้

ที่ 1 

 

          การอ่านข้อความ หรือ Passage นั้น มีความส าคัญอย่างยิ่งในการเรียน

ภาษาอังกฤษ เพราะเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการเรียนภาษา ถ้าหากนักเรียนสามารถ 

อ่านข้อความต่างๆได้เข้าใจ จะท าให้นักเรียนสามารถเรียนภาษาอังกฤษในทักษะอื่น

ได้อย่างง่ายและประสบความส าเร็จ 
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EEXXAAMMPPLLEE  11  

     This boat has two sails. The sails are triangle-

shaped. One sail is red and the other is yellow. The 

boat is bright blue. 

     จากเรื่องที่อ่าน มีค าที่เนื้อเรื่องได้กล่าวถึงบ่อยๆ คือ  

ค าว่า sail และอีกค าที่เป็น key word คือ ค าว่า boat  

โดยเริ่มด้วยประโยค This boat has two sails. (เรือล านี้ 

มีใบ 2 ใบ) และหลังจากนั้นก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับ sail (ใบ) 

ต่อไปเป็นรายละเอียด จึงสามารถสรุปได้ว่า เรื่องนี้เป็นเรื่อง

เกี่ยวกับ boat (เรือ) นั่นเอง 
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EEXXAAMMPPLLEE  22  

     

       The elephant is large and grey. Its trunk is long. 

Their ears are wide. 

     จากเรื่องที่อ่าน เป็นเริ่มต้นประโยคด้วย The elephant 

is large and grey.  (ช้างตัวใหญ่) และหลังจากนั้นก็ 

เล่าเรื่องเกี่ยวกับ elephant (ช้าง) ต่อไปเป็นรายละเอียด  

จึงสามารถสรุปได้ว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ elephant 

(ช้าง) นั่นเอง 
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Exercise 1 

Reading Passage 

 

 

 

 

Directions: Match the headline with the short passage by writing A-D into the boxes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ravaging Flood 

Bus crash leaves 11  
people dead 

Tamarine takes on 
Russian 

Kidnap victim shot 
dead 

AIDS deaths rise 

A 

B 

C 

D 
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ใบความรู้

ที่ 2 

 

          นอกจากนี้แล้ว เม่ืออ่านเร่ืองแล้ว นักเรียนควรตอบให้ได้ว่า ใคร (Who),  

ท าอะไร (What),  ที่ไหน(Where), เมื่อไร (When) ซึ่งเป็นค าถามพ้ืนฐานในการช่วยให้

นักเรียนทราบว่านักเรียนอ่านเร่ืองแล้วเข้าใจเร่ืองที่อ่านหรือไม่ 

E 
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EEXXAAMMPPLLEE  11    

     Tim and Mary are playing in the playground now. 

They play on the swing and the slide. 

     เมื่ออ่านเรื่องแล้ว นักเรียนลองตอบค าถามดังนี ้

1. Who?  ค าตอบ คือ Tim and Marry 

2. What? ค าตอบ คือ playing 

3. Where? ค าตอบ คือ at the playground. 

4. When? ค าตอบ คือ now 
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EEXXAAMMPPLLEE  22  

     

       My mother and I always go to the market in the 

morning to buy food for breakfast. 

     เมื่ออ่านเรื่องแล้ว นักเรียนลองตอบค าถามดังนี ้

1. Who?  ค าตอบ คือ My mother and I 

2. What? ค าตอบ คือ buy food for breakfast 

3. Where? ค าตอบ คือ  the market 

4. When? ค าตอบ คือ in the morning 
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EEXXAAMMPPLLEE  33  

    Tim lives in Bangkok now. He likes Bangkok very 

much. 

     เมื่ออ่านเรื่องแล้ว นักเรียนลองตอบค าถามดังนี ้

1. Who?  ค าตอบ คือ Tim 

2. What? ค าตอบ คือ live 

3. Where? ค าตอบ คือ  in Bangkok 

4. When? ค าตอบ คือ now 

 

          นอกจากการตอบค าถามง่ายๆแล้ว การท่ีเราจะทราบว่าเราสามารถอ่านเร่ืองได้

เข้าใจหรือไม่น้ัน ต้องเกิดจากการฝึกฝนและท าแบบฝึกหัดทดสอบความเข้าใจในการ

อ่านที่มีความหลากหลาย และใช้ประสบการณ์จากการฝึกฝนการอ่านมาเป็นพ้ืนฐาน

ในการอ่านข้อความ จนเกิดความช านาญ 
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Exercise 2 

Reading Passage 

 

 

 

 

Directions: Read the passages and answer the following questions.  

 

1. Mike always eats lunch at the school canteen at 11.30 a.m. He likes a 

burger and a glass of orange juice very much. 

Who?           

 What?           

 Where?          

 When?          

 

2. Kate didn’t want to work yesterday. She went for a walk in the woods. 

She was very happy. 

Who?           

 What?           

 Where?          

 When?          
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3. Rita rides her bike to Sarah’s house at 9 a.m. today. They have a lot of fun. 

Who?           

 What?           

 Where?          

 When?          

 

4. Nutty the chef is cooking Insect Stew in the kitchen at present. He uses 

spiders, worms, fleas and bees. Have you ever eaten these? 

Who?           

 What?           

 Where?          

 When?          

 

5. Tony visited Chuang Chuang the panda at Chiang Mai zoo last vacation. 

It is black and white and it is very lovely. 

Who?           

 What?           

 Where?          

 When?          
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6. People all over the world washed clothes by hand until 1910. Then they 

started to use electric washing machines. 

Who?           

 What?           

 Where?          

 When?          

 

7. Alexander Graham Bell invented the telephone in 1876 in England. Most 

people didn’t  have telephones until years later. 

Who?           

 What?           

 Where?          

 When?          

 

8. Mandy read a story about Mary, a girl who lived in the Scottish 

Highlands in 1875, in her bedroom before she went to bed. 

Who?           

 What?           

 Where?          

 When?          
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9. Today is Anny’s birthday. Her mother is baking a cake for her in the 

kitchen. Anny is very happy. 

Who?           

 What?           

 Where?          

 When?          

 

10. Nat draws cartoons for her friends on New Year’s Day in her bedroom. 

She is going to give her tomorrow morning. 

Who?           

 What?           

 Where?          

 When?          
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Exercise 3 

Reading Passage 

 

 

 

 

Directions: Read the passages and draw the hands of the clock.  

Everyday Paula gets up at 6 o’ clock in the morning. She goes to work at         

7 o’clock. She gives some food to the elephants at 8 o’clock. At 8.30 she gives 

some meat to the lions. At 9 o’clock she goes to the pond to give food to the 

hippos, Hilda and Harold. At 10 o’clock, Paula gives some carrots to the rabbits. 

Paula has lunch at 12 o’clock. After her lunch, at 1 o’clock, Paula goes to the 

monkeys’ cage. She gives them bananas. At 3 o’clock Paula goes home.  

(From Tactic 1 “Workbook”. P.54) 

ZOO FOOD TIME TABLE 

 

The elephants 

 

The lions 

 

The hippos 

 

The rabbits 

 

The monkeys 
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Exercise 4 

Reading Passage 

Peter  4    Jack     Fred     

Jane     Samantha    John     

 

 

 

 

 

Directions: Read the text and write the number by their names.  

These are my friends. Peter is on the skateboard. Jack is the tall boy next 

to Peter. Fred is the short boy between Peter and Jane. Jane is the thin girl with 

the surfboard. Samantha is the girl next to me. She’s my girlfriend. She’s beautiful. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

From: English Here English There Book 1. Page  46. 
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Handout 5 

Reading Passage 

 

 

 

 

Directions: Read the passages and answer questions.  
 

 

 

 

 

 

1. What is the Pacific? 

             

2.  What ocean is in the north of the Pacific? 

             

3.  How many continents are there around the Pacific? What are they? 

             

4.  What are the oceans to the north and the south of the Pacific? 

             

5.  What is the other name of the Antarctic Ocean? 

             

The Pacific is the largest and deepest ocean of the world. Around it there are the 
east coasts of Asia and Australia and the west coast of the American continent. 
There are oceans to the north and south of the Pacific. To the north there is the 
Arctic Ocean. To the south there is the Antarctic Ocean, also known as the 
Southern Ocean. 
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A POSTAGE STAMP 

 Until 1840, there was no such thing as a postage stamp. If you wanted to 

mail a letter, you brought it to the post office and paid the postman the proper 

amount. If there was a crowd, you stood and waited. 

 Then in 1840 in England, a man named Rowland Hill had an amazing idea. 

He thought that if people had stamp to stick on their envelopes, they wouldn’t 

have to go to the trouble of visiting the postmaster for each letter they wanted to 

send. The idea was accepted in England, and the first were made, with a picture 

of Queen Victory on Each. 

 The convenience of postage stamps appealed to people, and soon the 

idea caught on. Now almost every country in the world makes stamps for licking 

and sticking. Stamps also introduced the hobby of stamp collecting – something 

that Hill never even thought about it. 

(From Student Weekly. July 17, 2003. P.6) 

1. In what year was the first stamp made? 
             
2.  Who made the first stamp? 
             
3.  In what country did people use stamp first? 
             
4.  Whose picture was on the first stamp? 
             
5.  What do you stick stamps on? 
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Exercise 6 

Reading Passage 

 
 

 

 

 

Directions: Match each healthy rhyme with its meaning.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(From: English Parade 4. Page 31.) 

You should eat good food to 

stay healthy. 

You should get enough sleep. 

You should take care of your 

teeth 

You should wash your hands to 

stay healthy. 

You should get enough 

exercise. 
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Exercise 7 

Reading Passage 

 

 

 

 

 

Directions: Join the picture to the description. 
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ใบกิจกรรมเสริม  

Complete each sentence by 

choosing the words provided.   
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ภาคผนวก 
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1. It’s sunny and hot 

2. Yes, it is. 

3. It rains. 

4. No, it isn’t. 

5. An umbrella 

6. B 

7. A 

8. B 

9. D 

10. C 

 

 

 

 

บ ัต ร เ ฉ ล ย 

แบบทดสอบก่อนเรียน-

หลังเรียน 



104 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ ัต ร เ ฉ ล ย 

EXERCISE 1 

Ravaging Flood 

Bus crash leaves 11  people dead 

Tamarine takes on Russian 

Kidnap victim shot dead 

AIDS deaths rise 

E 

C 

A 

D 

B 
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1. Mike always eats lunch at the school canteen at 11.30 a.m. He likes a burger and 

a glass of orange juice very much. 

Who?  Mike    What?  Eats lunch   

 Where? At the school canteen   When? At 11.30 a.m.    

2. Kate didn’t want to work yesterday. She went for a walk in the wood. She was very happy. 

Who?  Kate    What?  Went for a walk   

 Where? In the wood    When? Yesterday     

3. Rita rides her bike to Sarah’s house at 9 a.m. today. They have a lot of fun. 

Who?  Rita    What?  Rides her bike  

 Where? To Sarah’s house   When? 9 a.m. today   

4. Nutty the chef is cooking Insect Stew in the kitchen at present. He uses spiders, 

worms, fleas and bees. Have you ever eaten these? 

Who? Nutty     What? Cook insect Stew  

 Where? In the kitchen    When? At present   

5. Tony visited Chuang Chuang the panda at Chiang Mai zoo last vacation. It is 

black and white and it is very lovely. 

Who?  Tony   What?      Visit panda   

 Where? At Chiang Mai Zoo  When? Last vacation   

6. People all over the world washed clothes by hand until 1910. Then they started to 

use electric washing machines. 

Who? People all over the world  When?  1910   

 What? Started to use electric washing machines    Where? -  

บ ัต ร เ ฉ ล ย 

EXERCISE  2 
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 7. Alexander Graham Bell invented the telephone in 1876 in England. Most people 

didn’t  have telephones until years later. 

Who? Alexander Graham Bell What? invented the telephone  

 Where?  In England  When? 1876    

8. Mandy read a story about Mary, a girl who lived in the Scottish Highlands in 1875, 

in her bedroom before she went to bed. 

Who?  Mandy   What? Read a story about Mary 

 Where?    In her bedroom  When? Before she went to bed 

9. Today is Anny’s birthday. Her mother is baking a cake for her in the kitchen. Anny 

is very happy. 

Who? Anny’s mother   What? Bake a cake   

 Where?   In the kitchen   When? Today     

10. Nat draws cartoons for her friends on New Year’s Day in her bedroom. She is 

going to give her tomorrow morning. 

Who? Nat    What? Draw cartoons for her friends 

 Where? In her bedroom  When? Today    
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ZOO FOOD TIME TABLE 

 

The elephants 

 

The lions 

 

The hippos 

 

The rabbits 

 

The monkey 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ ัต ร เ ฉ ล ย 

EXERCISE 3 
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Peter  4    Jack  3   Fred  5   

Jane  6   Samantha 2   John  1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ ัต ร เ ฉ ล ย 

EXERCISE 4 
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1. What is the Pacific? 

 The largest and deepest ocean of the world      

2.  What ocean is in the north of the Pacific? 

 Arctic            

3.  How many continents are there around the Pacific? What are they? 

  3           

4.  What are the oceans to the north and the south of the Pacific? 

 The Arctic and the Antarctic        

5.  What is the other name of the Antarctic Ocean? 

 The Southern Ocean         
 

1. In what year was the first stamp made? 

 1840            

2.  Who made the first stamp? 

 Rowland Hill           

3. In what country did people use stamp first? 

 English           

4.  Whose picture was on the first stamp? 

 Queen Victoria          

5.  What do you stick stamps on? 

 Envelops           

บ ัต ร เ ฉ ล ย 

EXERCISE 5 
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บ ัต ร เ ฉ ล ย 

EXERCISE 6 

You should eat good food to 

stay healthy. 

You should get enough sleep. 

You should take care of your 

teeth 

You should wash your hands to 

stay healthy. 

You should get enough 

exercise. 
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A = ELEPHANT 

B = MOUSE 

C = SNAKE 

D = GIRAFFE 

E = SEAGULL 

F = PENGUIN 

G = ZEBRA 

H = MONKEY 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ ัต ร เ ฉ ล ย 

EXERCISE 7 
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1. white 

2. pool 

3. garden 

4. close 

5. meat 

6. ant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ ัต ร เ ฉ ล ย 

กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม 1 
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ภาคผนวก ข 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาทดลอง 

1. แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดพัฒนา ทักษะการอ่าน

ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี 

2. แบบส ารวจความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ

ความเข้าใจส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี 
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แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านของนักเรียน 

ก่อนเรียนด้วยชุดพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี 

Directions: Put X on the answer sheet. 

Part I: บอกความหมายของค าศัพท์จากบริบท (1-6) 

1. In many parts of the world, cereals e.g. wheat, barley, rye, and corn are a basic 

part of people’s diets. 

a.  diet  b.  dinner  c.  grain  d.  water 

2.  Mary is always talking about her domestic problems. She says, for example, 

that she has to do all the housework while her sister can enjoy watching TV. 

a.  money  b.  household c.  relative  d.  television 

3.  After the long, hot march over that rough countryside, the soldiers all looked 

dirty and haggard. 

a.  brave  b.  happy  c.  tired  d.  polite 

4.  The little girl tried to combat her fear of dogs by walking up to her friend’s dog 

and touching it gently. When she did, she felt less afraid. 

a.  overcome b.  touch  c.  express  d.  check 

Caffeine is a drug that is found in coffee, tea, the cola drink, and some 

other common “soft” beverages. Most people in American culture consume 

relatively large quantities of it. 

5.  “caffeine” refers to   . 

a.  Some common beverage.    b.  A very dangerous drug that is found in coffee. 

c.  Most people in American culture.  d.  A drug that is found in some beverage. 
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Akira and Kenzo love to shop. Last week they went to the mall and they 

bought a lot of things. 

6.  “to shop” refers to   . 

a.  to go  b.  to buy  c.  the mall  d.  a lot of things 

 

Part II:บอกใจความส าคัญและรายละเอียด (7-12) 

Tigers live in warm countries like India, Indonesia and Malaysia. They do 
not like the hot weather as it makes them very tired. They sleep in long grass, 
caves and ruined buildings and even in swamps or shallow water and they come 
out to hunt at night. 

Tigers hunt alone and usually at night. They hunt deer, wild pigs and also 
smaller animals such as monkeys. Sometimes they attack bigger animals such as 
buffaloes by springing on their backs and breaking their neck.  
7.  What is the main idea of the first paragraph? 

a.  Tigers sleep in long grass, caves and ruined buildings. 

b.  Tigers come out to hunt at night. 

c.  Tigers don’t like hot weather. 

d. Hot weather makes tigers very tired.   

8.  Why do tigers dislike warm weather? 

a.  They have to bathe often.  b.  They cannot sleep well. 

c.  They become very tired.  d.  They cannot go hunting. 

9.  How does a tiger attack a buffalo? 

a.  Twisting its tail.   b.  Breaking its back 

c.  Hitting its head.   d.  Breaking its neck. 
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Chocolate contains high level of phenol, a chemical that help reduce the risk 

of heart disease, according to a researcher at the University of California – Davis. 

10.  Why is chocolate useful according to this news? 

 a.  It’s sweet and delicious.  b.  It has a useful chemical for the heart. 

 c.  It’s risky to consume.  d.  It contains many chemical. 

Bangkok is a big city. There are many houses, shops, and buildings. There 

are many cars and buses, too. Many people live here. They like to live in Bangkok. 

11. What is the main idea of the paragraph? 

 a.  There are many houses in Bangkok.  b.  There are many people in Bangkok. 

 c.   People like to live in Bangkok.       d.  Bangkok is a big city. 

12.  Why do many people like to live in Bangkok? 

 a.    There are many animals.  b.  There are many trees. 

 d.  There are many waterfalls  d.  There are many buildings. 

 

Part III:อ่านข้อความ. (13-18) 

In the spring of 1924, I was a four-year-old kid, standing in line with my 

father inside the White House, waiting to meet US. President Calvin Coolidge.  As 

we neared him, I noticed that he said something to each visitor as they shook hands. 

Soon the thrilling moment arrived, I put my small hand into his and then he 

said words I’ll always remember “Move along”. 

13.  With whom did the boy standing at the White House? 

a.  With the members of a parliament.   b.  With the President and his father. 

c.  With the people of America.  d.  With his father and other people in lines. 
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14.  Who were they waiting for? 

a.  The President    b.  The President of America. 

c.  The Prime Minister.   d.  The Member of the Parliament. 

 

What do Hilltop High School students do for fun? 

   These are the results of the student activity survey. Twenty-five 

percent of students do working out once or twice a week. They do many kinds of 

exercise, but the most popular kind is playing sports. Thirty five of them surf the 

Internet. They surf 4 or 5 times a week. Is it for homework? No. They surf the net 

for fun. Forty percent of students watch TV. They watch TV everyday. They say the 

TV programme they like best is comedy. 
 

15.  What activity do most students do? 

  a.  Exercising    b.  Surfing the net   c.  Playing sports d.  Watching TV 

16.  What activity do they do most often? 

 a.  Doing homework.    b.  Watching TV. 

 c.  Playing sports.    d.  Surfing the Net. 

SINGAPORE: The children, three sisters and a boy aged between six and ten 

were trapped in a lift from 10 p.m. on Thursday until 7 a.m. Friday because no one 

answer their calls for help. 

(From Practice in Comprehension. Page17) 

17.  How many children were trapped in the lift? 

 a.  3   b. 4   c. 5  d. 6 

18.  When did the accident start? 

 a.  At noon  b.  In the afternoon c.  At night d.  In the morning 
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Part IV: ล าดับเหตุการณ์ (19-23) 

Alan took Dick for a walk in the park every day. They usually walked for 

about twenty minutes. Yesterday they met Tom and Hong. The two dogs began to 

bark. They were going to attack each other, but the boys stopped them by 

picking them up. Tom got angry and said that Dick started the fight. Alan got 

angry too and said that it was all Hong’s fault. The boys began to punch one 

another. By this time, there were a lot of people watching them, including a policeman. 

19. Which of these are in the correct order? 

 

 

 

 

 

  

 

 

a. 3/4/2/1   b. 3/2/4/1   c. 4/2/3/1 d. 4/1/2/3 

 

 

 

 

 

 

1 2 

3 4 

Tom 
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20.  After listening to the word, what should you do next? 

   a. Say it   b. Write it  c. Look at it  d. Use it 

21.  What is the final step to help you remember a new word? 

   a. Say it   b. Write it  c. Look at it  d. Use it 

Directions: Read the instructions and answer questions.  

How to make a flower garland. 

Procedure 

First, draw flowers in the colored paper. Next, cut out the flowers from the 

paper. Then, thread the flower. Finally, tie both ends of the thread together. 

 

 

 

 

22. Which of these are in the correct order? 

 a. 3/4/2/1   b. 1/4/3/2   c. 3/1/2/4  d. 1/3/4/2 

23.  Which of these are in the correct order?    

1.  He climbed the tree. 

2.  The branch fell down and the ball hit his head. 

3.  The ball stuck on a branch. 

4.  He cut off the branch. 

5.  John kicked a ball.  

 a.  5/2/1/3/4   b.  5/3/1/4/2   

 c.  3/5/1/2/4   d.  3/2/4/5/1 

 

1 2 3 4 
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Part V: สื่อในชีวิตประจ าวันที่มุ่งบอกวิธีท า วิธีใช้ (24-29) 

Directions: Read the notice and answer the question. 

 

 

 

24.  What does this sign mean? 

a.  Workmen are digging.   b.  Workmen are on overtime. 

c.  Workmen are up above.   d.  Workmen are inside this building. 

GOGI 

TEMPURA FLOUR 

1.  Mix one envelope with one glass of water (210cc.) 

2. Stir until batter thoroughly mixed. 

3. Dip prawns, lobsters, fish, crab, chicken, meat or vegetable such as 

beans, Chinese cabbage in batter and fry in hot fat or oil until golden 

brown.  

One envelope is sufficient for 500 grammes of prawns. 

25.  Where should this information mostly be found on? 

a.  A bottle of canned fish. b.  A bottle of glue. 

c.  A package of flour  d.  A pad of powder. 

26.  Which of the following is in the correct order? 

a.  mix-dip-fry b.  dip-fry-stir  c.  mix-stir-fry  d.  mix-stir-dip-fry 

27.  How many envelopes do you have to use with a kilo of prawn? 

 a.  4  b. 3   c. 2   d. 1 

 

MEN 

WORKING 

OVERHEAD 
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Making Perfect Tea 

In a pot, warm the teapot with hot water and empty it. Put in one teabag for 

each person. Add fresh boiling water. Leave it to infuse for at least 3 minutes before pouring. 

In a cup, put one teabag in a cup (200 cc.). Add fresh boiling water. Leave 

it to infuse for 2-3 minutes, or to taste. Add sugar, milk or lemon to taste. 

28.   What is the main purpose of this excerpt? 

a.  To remind you about making tea. 

b.  To tell you about how to make tea. 

c.  To persuade you to buy tea. 

d.  To inform you about tea. 

29.  Which is true according to the excerpt? 

a.  This tea can be served with lemonade. 

b.  This tea is better for aging people. 

c.  This tea is the best. 

d.  This tea can be made both in a pot and a cup. 

 

Part VI: สื่อในชีวิตประจ าวันที่มุ่งบอกข้อมูล ชี้แจงข้อมูล (30-34) 

 

 

 

 

 

30.  What language is spoken around two-thirds of the English language? 

 a.  Arabic b. French c.  Portuguese d.  Spanish 

Language Spoken in Most Countries 
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THE WAETHER 

Bangkok Today 

Cloudy with scattered showers of thunder showers. 

High: 35 Low:28 (95/83 F) 

Region by region 

CENTRAL: Very cloudy. Widely scattered rainfall.  

NORTH: Very cloudy with scattered showers or thunder shower. 

NORTHEAST: Very cloudy with scattered showers or thunder shower. Heavy to very heavy scattered falls. 

EAST: Very cloudy with widely scattered rainfall. 

SOUTH, EAST: Cloudy with scattered showers or thunder shower. Hat Yai: High 34, Low 25 (94/77 F) 

SOUTH, WEST: Cloudy with scattered showers or thundershower. Phuket: High 32, Low 25 (90/77 F) 

PHIL HAYWORTH JAZZBAND 

Open-Air Concert 

In Green Park 

Every Sunday 

From 1.30 pm to 2.30 pm. 

Admission 

Adult only 200฿    

31.  What is this notice about? 

 a.  A Jazz concert    b.  Green park  

 c.  Phil Hayworth    d.  Admission fee 

32.  How much does your father have to pay if he and your mother go to this 

concert? 

 a.  700฿   b.  650฿ c.  600฿  d.  400฿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(From แบบทดสอบเสริมทักษะภาษาอังกฤษ.page 192) 



123 

33.  What is the weather in Bangkok today? 

a.  Hot b.  Showers c.  Sunny d.  Windy 

34.  Which part of Thailand tells the temperature? 

a.  North b.  Northeast c.  South d.  Central 

Part VII: สื่อในชีวิตประจ าวันที่มุ่งชักจูง ชักชวน ขอร้อง หรือเรียกร้อง  (35-40) 

At the Beach 

You should keep quiet, put garbage in the bin and leave natural things at 

the beach. You shouldn’t put garbage on the beach, make a noise and take living 

things at the beach. 

35.  What should you do at the beach? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.  What kind of food is provided? 

a.  Russian b.  French      c.  English d.  Both English and French 

a b d c 
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37.  How many days is the restaurant closed? 

 a.  One day b.  Two days  c.  Three days d.  None 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.  Which job is in the evening? 

 a.  Job A   b.  Job B  c. Job C  d. Job D 

39.  Which job needs no experience? 

 a.  Child Care Worker b.  Cook  c.  Electrician  d.  Math Teacher 

40.  According to the film advertisement, what kind of film is it? 

 

 

 

 

 
 

(From คู่มือภาษาอังกฤษหลัก 9-10. 156) 

 a. Comedy  b. Tragedy  c. Horror  d.  Action 
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แบบส ารวจความคิดเห็นของนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดพัฒนาทักษะการอ่าน

ภาษาอังกฤษ 

เพื่อความเข้าใจส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  

โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี 

ค าชี้แจง 
 

        แบบส ารวจความคิดเห็นของนักเรียนนี้  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรม

การเรียนรู้ด้วยชุดพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  

ปีที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี  

ขอให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดพัฒนาทักษะ

การอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล จั งหวัด

ปทุมธานี 7  ชุดนี้ เพียงข้อละ 1 ระดับ โดยแต่ละข้อมีระดับความคิดเห็นให้เลือกตอบ 5 ระดับ ดังนี้ 

               1   หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 

          2  หมายถึง เห็นด้วยน้อย 

          3  หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 

                     4  หมายถึง เห็นด้วยมาก 

          5  หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด  

 การตอบแบบสอบถามครั้งนี้ถือว่าเป็นความลับ   และไม่ส่งผลต่อผลการเรียนของนักเรียนแต่

ประการใด  ทั้งนี้เพื่อน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน  ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น    

 

 ขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่ตอบค าถามทุกข้อ  

 

นายพลรบ  พรายรักษา 

ต าแหน่ง  ครู   

โรงเรียนปทุมวิไล  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  เขต 1 
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รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. กิจกรรมในชุดพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไลช่วยกระตุ้นความ

สนใจของนกัเรียน 

  
 

  

2. การเรียนด้วยชุดพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไลเป็นวิธีการเรียนที่

น่าสนใจและช่วยให้นักเรียนสนุกสนานกับการเรียนรู้ 

  
 

  

3.  เนื้อหาในชุดพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไลมีความน่าสนใจ มี

ความยากง่ายเหมาะสมกับนักเรียน 

  
 

  

4. ปริมาณของเนื้อหาและกิจกรรมเหมาะสมกับเวลาเรียน      

5. รูปแบบของชุดพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไลเปิดโอกาสให้

นักเรียนท ากิจกรรมด้วยตนเองเป็นขั้นตอน 

  
 

  

6. กิจกรรมในชุดพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไลมีค าสั่งและ

ค าอธิบายชัดเจน 

  
 

  

7. การเรียนด้วยชุดพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 โรงเรียนปทุมวิไลสร้างแรงจูงใจให้

นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

  
 

  

8. การเรียนรู้ด้วยตนเองฝึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน      

9. หลังจากเรียนด้วยชุดพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไลท าให้

นักเรียนมีความสนใจในการพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียน 
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รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

10. การเรียนด้วยชุดพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไลส่งเสริมให้

นักเรียนมีความซื่อสัตย ์

  
 

  

11. หลังจากได้เรียนด้วยชุดพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไลท าให้

นักเรียนสามารถน ารูปแบบกิจกรรม เนื้อหา และสื่อไปประยุกต์ใช้

เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอื่น  ๆ

  

 

  

12. ชุดพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไลช่วยให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ

การเรียนภาษาอังกฤษ 

  
 

  

 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………..…………………………………….……………

………… 
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ภาคผนวก ง 

การวิเคราะห์เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (ioc) ของแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่าน  

ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่าน 
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ตาราง 7 ค่าการประเมินดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างความชัดเจนของข้อค าถามของ 

   แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 

ข้อที่ 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม IOC สรุป 
1 2 3 

1 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

2 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

3 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

4 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

5 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

6 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

7 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

8 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

9 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

10 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

11 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

12 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

13 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

14 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

15 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

16 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

17 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

18 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

19 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

20 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

21 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

 

ข้อที่ ผู้เชี่ยวชาญคนที่ รวม IOC สรุป 

22 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

23 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

24 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

25 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

26 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

27 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

28 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

29 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

30 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

31 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

32 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

33 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

34 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

35 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

36 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

37 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

38 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

39 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

40 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 8 ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดความสามารถ

ทางการอ่าน 
 

ข้อที่ p r ข้อที่ p r 

1 0.41 0.36 21 0.36 0.45 

2 0.41 0.55 22 0.45 0.45 

3 0.50 0.27 23 0.55 0.45 

4 0.50 0.27 24 0.55 0.64 

5 0.59 0.45 25 0.27 0.64 

6 0.45 0.55 26 0.59 0.55 

7 0.41 0.36 27 0.27 0.45 

8 0.68 0.64 28 0.50 0.64 

9 0.36 0.36 29 0.45 0.55 

10 0.50 0.45 30 0.32 0.45 

11 0.41 0.45 31 0.55 0.45 

12 0.59 0.45 32 0.55 0.45 

13 0.41 0.45 33 0.36 0.45 

14 0.45 0.64 34 0.36 0.55 

15 0.59 0.64 35 0.64 0.550.64 

16 0.45 0.55 36 0.45 0.450.36 

17 0.36 0.45 37 0.36 0.36 

18 0.45 0.64 38 0.45 0.36 

19 0.32 0.55 39 0.36 0.45 

20 0.41 0.45 40 0.32 0.45 

ค่าความเชื่อม่ัน = 0.84 
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ประวัติย่อผู้ท าสารนิพนธ ์
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