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The purpose of this study was to enhance Mattayom Suksa II students’English reading 

comprehension ability by using authentic text materials. 
 The sample of this study was 50 Mattayom Suksa II students in the second semester of 
the 2006 academic year at Assumption College Thonburi, Bangkhae, Bangkok. They were 
chosen by simple random sampling. The study was carried out for 12 periods. (50 minutes per 
period)  The experimental design was one group pretest and posttest. 

The instruments used in this study were  1.) lesson plans  2.)  the English reading  
comprehension test (Pretest and Posttest)    3.) the students’ attitude questionnaires. For data 
analysis, mean, percentage and t-test for dependent samples were used. 
 The result of this study revealed that: 

1. The students’ ability in reading English for significantly increased at the .01 level 
after using authentic text materials. 

2. The students had positive attitudes towards using authentic materials in reading 
English. 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
 ภูมิหลัง 

ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความส าคัญมากในฐานะเป็นภาษาสากลท่ีใช้เป็นส่ือกลางของการติดต่อ
ระหว่างประเทศ ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  วัฒนธรรม และการศึกษา  ภาษาอังกฤษเข้ามามี
อิทธิพลต่อชีวิตประจ าวันของคนไทยมากขึ้น  เราจะพบภาษาอังกฤษจากเครื่องมือส่ือสารต่างๆ  จนค า
ต่างประเทศบางค ากลายเป็นภาษาไทยไปเพราะ คนไทยได้อ่านและฟังจนคุ้น จากหนังสือพิมพ์  นิตยสาร  
ฉลากยา ป้ายโฆษณา บรรจุภัณฑ์  และเครื่องใช้ต่างๆ  อยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ทักษะการอ่านนับว่าเป็นทักษะท่ีจ าเป็นและส าคัญทักษะหน่ึงส าหรับผู้เรียนท่ีเรียน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศใช้ในการศึกษาหาความรู้ ซึ่งล้วนต้องอาศัยความเข้าใจในการอ่าน
ท้ังส้ิน ครูผู้สอนจึงจ าเป็นต้องจัดการเรียนการสอนท่ีช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ
ยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2544 : 3) ท่ีว่า สถานศึกษา
ควรจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้ป้องกันและแก้ปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการ
ปฏิบัติ ให้คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน สอดคล้องกับความรู้ด้านต่างๆอย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน 

แม้ว่าประเทศไทยมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมาเป็นเวลานาน แต่ว่าความสามารถในการ
อ่านของนักเรียนไทยยังไม่ประสบความส าเร็จ ดังเช่น ผลการประเมินของกรมวิชาการ พบว่า
ความสามารถในการอ่านของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง 
(กรมวิชาการ. 2540 : 17) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสิริบุปผา  อุทารธาดา (2543 : 2) ท่ีพบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อยู่ในเกณฑ์
ต่ า ซึ่งสภาพดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนกับงานวิจัยของนฤมล  พงศโรจน์ 
(2547 : 1) ท่ีพบว่าปัญหาในด้านการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 
ไม่เข้าใจเร่ืองท่ีอ่าน ไม่สามารถหาข้อมูลรายละเอียดของเร่ืองท่ีอ่าน สรุปและจับใจความของเร่ืองท่ีอ่าน
ไม่ได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทรา ตันติพงศนุรักษ์ ( 2541  :  50 )   กล่าวว่าครูมักสอนทักษะการ
อ่านโดยใช้วิธีสอนแบบเดิมคืออ่านตามครูจากหนังสือ ผู้เรียนจึงมีปัญหาในด้านทักษะการอ่าน   อีกท้ัง
ปัญหาส่วนหน่ึงก็เกิดจากวิธีการเรียนของนักเรียนเอง 
 จากการตระหนักถึงความส าคัญของภาษาอังกฤษในการด ารงชีวิตของคนไทยดังกล่าวน้ัน  
ปัจจุบันจึงเห็นได้ว่ามีการขยายตัวทางด้านการสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนในขณะเดียวกันโรงเรียน
เอกชนหลายแห่งก็เร่งปรับเปล่ียนนโยบายในการบริหารงานโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยได้ร่วมก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ในธรรมนูญของโรงเรียนฉบับปรับปรุง  
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( 2541 :  12 )  ไว้ดังน้ี  “โรงเรียนจะผลิตนักเรียนให้เป็นผู้มีความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ มีความวิริยะ
อุตสาหะเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข” 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนท่ีสังกัดอยู่ในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทยจึงได้ก าหนดเป้าหมาย (Goals)ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนไว้
ดังน้ีคือ “เพื่อให้นักเรียนและครูมีความสามารถทางการใช้ภาษาได้อย่างน้อย 2  ภาษา  รวมท้ังมีทักษะใน
การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้อย่างเชี่ยวชาญ ”   โรงเรียนจึงมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนของนักเรียนในระบบทุกระดับชั้นให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะท่ีเป็นพื้นฐานในการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และมุ่งเน้นให้ความส าคัญต่อการให้การศึกษาเพิ่มเติม   เพื่อความก้าวหน้าในด้านภาษา  
ส่วนทวีศักด์ิ   ไชยมาโยและคณะ  ( 2541  :  80 )  กล่าวว่า ด้านเทคนิคการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ   
นักเรียนไม่สามารถจดจ าค าศัพท์   เรียงพยัญชนะ   และสระแต่ละค าได้   ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยของ  
ธิดารัก   ดาบพลอ่อน   ( 2542  :  2 )  พบว่า  เมื่อนักเรียนอ่านภาษาอังกฤษแล้วไม่เข้าใจความหมายของ
ค าศัพท์ในข้อความน้ัน   ก็มักแก้ปัญหาโดยการเปิดพจนานุกรมฉบับภาษาอังกฤษ – ไทย ซึ่งถึงแม้จะจด
ค าแปลจนเปรอะหน้าก็ยังคงไม่สามารถเข้าใจเร่ืองท่ีอ่านได้ 
 จากการรายงานการประเมินผลการเรียนรู้คาดหวังกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  วิชา
ภาษาอังกฤษ 8   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ในภาคเรียนท่ี 2   ต้ังแต่ปี  
2547   ถึงปี 2548   ในด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ  พบว่าสมรรถภาพด้านการอ่านอยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่าท่ี
เป้าหมายก าหนดโดยเฉพาะในผลการเรียนรู้คาดหวังที่เกี่ยวกับการอ่านเพื่อความเข้าใจ   การจับใจความ
ส าคัญของเร่ืองท่ีอ่าน   การล าดับเหตุการณ์   และตอบค าถามจากเร่ืองท่ีก าหนดให้   ท้ังน้ีเกณฑ์ก าหนด
ไว้ร้อยละ  80  พบว่า  ในปี 2547  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ  78.45 ในปี 2548  นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ  75.33  และในปี 2548 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 72.49 
ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการประชุมภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศระดับชั้นมัธยมศึกษา  
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549 ท่ีกล่าวถึง   นโยบายการเตรียมบุคลากรภายในกลุ่มให้พร้อมรับการประเมิน
ภายในสถานศึกษา  และรู้จักน ากระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  มาใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพน้ันได้มีการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันภายในกลุ่มเพื่อมาท าวิจัย   พบว่าทักษะท่ีเป็นปัญหาที่
น่าจะปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ ทักษะด้านการอ่าน  ซึ่งอยู่ในข้อสอบในส่วนของ การอ่าน นักเรียน
ส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าใจในเร่ืองท่ีอ่านและจับใจความไม่ได้  เน่ืองจากเด็กไม่รู้ความหมายของค าศัพท์  
ไม่สามารถเชื่อมโยงความคิดและแปลความได้   หากไม่เร่งแก้ไขอาจจะส่งผลต่อการเรียนในระดับชั้น
ต่อไปได้    
 สาเหตุท่ีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไม่ประสบผลส าเร็จ และผู้เรียนขาดทักษะในการอ่าน 
เน่ืองมาจากครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเดิมๆ คือ ครูผู้สอนใช้วิธีการสอนแบบแปล อธิบาย
หลักไวยากรณ์ และค าศัพท์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถตอบค าถามท้ายบทอ่าน นอกจากน้ันบทอ่านไม่
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น่าสนใจ ไม่ทันสมัย ไม่เหมาะสมกับผู้เรียน เพราะครูส่วนใหญ่ยังใช้เน้ือหาจากหนังสือแบบเรียนเป็นหลัก 
(กรมสามัญศึกษา. 2541 : 61) ซึ่งจะเห็นว่าบทอ่านท่ีน ามาใช้ในการสอนอ่านน้ัน ผู้เรียนไม่คุ้นเคยและ
ไกลตัวผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนไม่สนใจในการอ่าน เกิดความเบื่อหน่ายและไม่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความ
เข้าใจในการอ่าน 
 ดังน้ันแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาและฝึกฝนทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจตามแนว
การสอนอังกฤษเพ่ือการส่ือสารด้วยการจัดเน้ือหาซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันให้แก่ผู้เรียนโดยน า
เอกสารจริง ( Authentic  Materials )  ซึ่งเป็นส่ือส่ิงพิมพ์  เอกสารต่างๆท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวัน อัน
ได้แก่  ส่ือจากโฆษณา  การ์ตูน  หนังสือพิมพ์  นิทาน  ค าอธิบายการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ มาใช้ประกอบใน
การสอนอ่านจึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะท าให้การเรียนรู้ของผู้เรียนมีค่ามากยิ่งขึ้นเพราะเป็นส่ิงท่ีนักเรียนคุ้นเคย
ท่ีพบเห็นได้ในชีวิตประจ าวัน  สามารถน าส่ิงท่ีได้เรียนรู้ในชั้นเรียนน้ันๆไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เมื่อต้อง
เผชิญกับการแก้ปัญหาในชีวิตจริงนอกชั้นเรียนได้  ครูนับว่าเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการจัดประสบการณ์
ท่ีสมจริงดังกล่าวเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความพยายามในการใช้ภาษา ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้
ท้ังน้ีซึ่งวิลเลียมส์  ( Williams.  1993 : 25 )  ได้ให้ความหมายไว้ว่าเป็นเอกสารหรือส่ิงพิมพ์ที่ผลิตขึ้นเพื่อ
เป็นส่ือผ่านข่าวสาร เช่น ป้ายโฆษณา  หนังสือแนะน า  คู่มือการเดินทาง  ฯลฯ สามารถสนองตอบแนวการ
สอนอ่านเพื่อการส่ือสารได้ เพราะเอกสารจริงมีรูปแบบภาษาท่ีเป็นธรรมชาติ  และเป็นภาษาท่ีเจ้าของ
ภาษาใช้ในชีวิตประจ าวันจริงๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเซียร์ฟอร์ดและรีดเดนซ์ (Searfoss and 
Readence. 1994 : 371) กล่าวว่าการน าเอกสารจริงท่ีพบในชีวิตประจ าวันมาใช้ในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและเกิดแรงจูงใจในการเรียน เพราะเกี่ยวข้องและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ นอกจากน้ันยังสอดคล้องกับแนวคิดของ แซนเดอร์สันและมาติเนซ (Sanderson. 1999 : 
13; Matinez. 2002)  ท่ีว่าการใช้ส่ือเอกสารจริงช่วยให้ผู้เรียนมีจุดมุ่งหมายในการเรียน เกิดความอยาก
อ่าน เห็นประโยชน์ของการเรียนภาษา และน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประกอบอาชีพได ้
 นอกจากน้ันงานวิจัยต่างๆ เกี่ยวกับการอ่านโดยใช้สื่อเอกสารจริง เช่น งานวิจัยของพูลทรัพย์ นาค
นาคา (2539 : 222- 223) พิศาล  อินทร์ทอง (2541)  สุวรรณี  เวธไธสง (2544 : 48)  จินตอาภา  ผลบุญ
รักษ์ (2544)  นฤมล  พงศโรจน์ (2547 : 34) พบว่าการน าเอกสารจริงมาใช้ในการสอนอ่านภาษาอังกฤษ 
ท าให้นักเรียนพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
 ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาการน าเอกสารจริงมาสร้างเป็นแบบฝึกการอ่าน  โดยมีเน้ือหา
อ้างอิงจุดประสงค์ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น   พุทธศักราช 2524  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)    
เพื่อน าไปใช้สอนในชั้นเรียนและและค านึงถึงประโยชน์ท่ีจะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกและพัฒนาความสามารถ
ในการอ่านโดยมุ่งหวังให้เกิดความเพลิดเพลินและเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านและเพื่อเป็นแนวทางส าหรับ
การสอนเพื่อการส่ือสาร 
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ผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ของ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
กรุงเทพมหานคร  จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจตามแนวการ
สอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้เอกสารจริงท่ีเน้นส่ือใน
ชีวิตประจ าวันขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านการอ่านของนักเรียนให้ดีขึ้น และ
สามารถน าความรู้ท่ีได้จากการอ่านไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริงในชีวิตประจ าวัน  ตลอดจนเพื่อ
เป็นแนวทางแก่ผู้สอนในการน าไปใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ต่อไป 

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
              1.  เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจตามแนวการสอนภาษา  
อังกฤษเพ่ือการส่ือสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้เอกสารจริงท่ีเน้นส่ือในชีวิตประจ าวัน 
              2.  เพื่อส่งเสริมแรงจูงใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช ้
เอกสารจริงท่ีเน้นส่ือในชีวิตประจ าวัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2  ปีการศึกษา  2549  โรงเรียน

อัสสัมชัญธนบุรี  กรุงเทพมหานคร จ านวน  7  ห้องเรียน  ห้องเรียนละ 50 คน  รวมท้ังส้ิน  350  คน 
กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2  ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา 2549      

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จ านวน 50 คน ท่ีเลือกมาโดยการสุ่มอย่างง่าย ( Simple  Random  Sampling )  
โดยการจับฉลากมา 1 ห้องเรียน 

 
ระยะเวลาในการทดลอง 
              ผู้วิจัยด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา 2549  โดยใช้เวลาในการทดลอง
ปฏิบัติการสอนจ านวน 4  สัปดาห์  สัปดาห์ละ   3  คาบ  คาบละ 50 นาที  รวม  12  คาบ ท้ังน้ีไม่รวมเวลา
ในการทดสอบ 2  คาบ  ก่อนการเรียนและหลังการเรียนรวมใช้เวลาทั้งส้ิน  14  คาบ 

 
เน้ือหาท่ีใช้ในการทดลอง 
              เน้ือหาที่น ามาสร้างแผนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข้าใจโดยใช้เอกสารจริงท่ีเน้นส่ือท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น ประกาศ โฆษณา ข่าว บทความ  ค าแนะน าวิธีใช้
อุปกรณ์  ฉลากยา  จดหมาย พยากรณ์อากาศ  เป็นต้น  แล้วน ามาสร้างเป็นแผนการสอนจ านวน  12  แผน 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรต้น 
การสอนอ่านโดยใช้สื่อในชีวิตประจ าวัน 
ตัวแปรตาม 
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

 
ข้อตกลงเบื้องต้น 
 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2   ท่ีเป็นตัวอย่างประชากร  มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ  และมี
ความสามารถเข้าใจ  เดาความหมายของข้อความจากวงค าศัพท์ท่ีนักเรียนเคยเรียนมาแล้วในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี  1  และต่อเน่ืองในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 
ค านิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.  เอกสารจริง  ( Authentic  Materials )  หมายถึง  ส่ือประเภทเขียนหรือส่ิงพิมพ์  ท่ีมิได้สร้าง
ขึ้นมาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนโดยเฉพาะ  แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการส่ือความหมายในชีวิตจริง
และในสถานการณ์ท่ีเป็นจริงในชีวิตประจ าวัน ได้แก ่หนังสือพิมพ์  นิตยสาร  โฆษณา  การ์ตูน  ค าแนะน า
วิธีใช้อุปกรณ์ ฉลากยา พยากรณ์อากาศ 
 2.  ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ  หมายถึง  ความสามารถในการอ่านด้านต่างๆ   
ได้แก่ความสามารถในด้านจับใจความส าคัญและรายละเอียดของเร่ืองภาษาอังกฤษ ความสามารถใน
การเรียงล าดับขั้นตอนหรือเหตุการณ์  บอกได้ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน – หลัง ความสามารถในการ
ถ่ายทอดข้อมูล  คือ  การน าข้อความหรือส่ิงท่ีเข้าใจจากการอ่านไปถ่ายทอดเป็น  รูปภาพ  ตาราง  และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ข้อความ  หมายถึง  ความสามารถในการแสดงความคิดเห็น  เกี่ยวกับ
เร่ืองท่ีอ่านอย่างมีเหตุผล  คาดคะเนเหตุการณ์ต่างๆ  จากเร่ืองท่ีอ่านได้ 

3.  แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร หมายถึง  วิธีการสอนท่ีจะน ามาใช้สอนเน้ือหาภาษา 
อังกฤษจากส่ือในชีวิตประจ าวันท่ีนักเรียนได้พบเห็นอยู่เสมอในแต่ละคาบได้อย่างเหมาะสม  ได้แก่ 
ขั้นท าให้เกิดความสนใจ  ( Preparatory  Level )  ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีการอภิปราย  พูด  คุย  
ซักถามเกี่ยวกับส่ือท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันท่ีครูน ามาสอน  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้น าความรู้เดิม
มาใช้ท าความเข้าใจกับข้อความและเน้ือหาที่อ่านจากส่ือ  ขั้นอ่าน  ( Reading  Level )  ให้นักเรียนอ่าน
ข้อความโดยการเดาหรือคาดการณ์เร่ืองราว  ค าศัพท์  ต่าง ๆ  ท่ีปรากฎจากส่ือในชีวิตประจ าวัน  และขั้น
ตรวจสอบ  ( Evaluation  Level )  ใช้วิธีตรวจสอบ โดยการท าแบบฝึกหัดและกิจกรรมในลักษณะต่างๆ ท่ี
เหมาะสมกับลักษณะของส่ือท่ีน ามาใช ้



บทท่ี   2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 ในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี  ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในการศึกษาและทํา
ความเข้าใจ  ตามประเด็นความสําคัญดังต่อไปน้ี 
1. เอกสารที่เก่ียวข้องกับการอ่าน 

1.1 ความหมายของการอ่าน 
1.2 ความเข้าใจในการอ่าน 
1.3 องค์ประกอบของความเข้าใจในการอ่าน 
1.4 ระดับความเข้าใจในการอ่าน 
1.5 จุดมุ่งหมายและกลวิธีในการอ่าน 

2. เอกสารที่เก่ียวข้องกับการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
2.1 ความหมายของการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 
2.2 แนวการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 
2.3 หลักการสอนอ่านภาษาอังกฤษตามแนวการสอนเพื่อการส่ือสาร 
2.4 การจัดกิจกรรมและขั้นตอนการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับวิธีการสอนอ่านภาษาอังกฤษตามแนวการสอนเพื่อการส่ือสาร 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการใช้เอกสารจริงในการสอนอ่านภาษาอังกฤษ 
3.1 ความหมายและประเภทของเอกสารจริง 
3.2 ความสําคัญและประโยชน์ของเอกสารจริง 
3.3 เกณฑ์การเลือกใช้เอกสารจริงในการเรียนการสอน 
3.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เอกสารจริง 
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1.  เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการอ่าน 
1.1 ความหมายของการอ่าน 
การอ่านเป็นส่ิงจําเป็นและมีความสําคัญยิ่งต่อการดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย์ มีนักการ

ศึกษาหลายท่านให้ความสนใจและให้คําจํากัดความของการอ่านไว้ต่างทัศนะกันดังน้ี 
 เกศินี   บูรณกิจ  ( 2540 : 9 )  ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการอ่านว่า เป็นการจําสัญญลักษณ์ซึ่งเป็น
ส่ิงเร้าให้ผู้อ่าน ได้นึกถึงความหมายของคําซึ่งผู้อ่านได้รับรู้จากประสบการณ์ท่ีผ่านมา ความหมายใหม่จะ
เกิดขึ้นจากการผสมผสานของสังกัป (Concept)   กับความเข้าใจท่ีผู้อ่านทําความเข้าใจส่ิงท่ีผู้เขียน
ต้องการให้ผู้อ่านทราบ  ผู้อ่านสามารถตีความ หรือประเมินค่าจากความหมายท่ีอ่านน้ันได้   ในขณะท่ี  
สมุทร  เซนเชาวนิช  ( 2541 : 1)  ได้ให้ความหมายของการอ่านว่า เป็นการส่ือความหมายระหว่างผู้เขียน
กับผู้อ่าน โดยผู้เขียนเปรียบเสมือนเป็นผู้พูด       ผู้อ่านแสดงปฏิกริยาตอบโต้ และอาจจะตอบโต้กับผู้อื่น
ด้วยการส่ือความหมายในการอ่าน 
 เดย์ และ แบมฟอร์ด ( Day and Bamford. 1998 : 12) ให้ความหมายของการอ่านคล้ายกับ คอน
เลย์ (Conley. 1995 : 6)  ไว้ว่า  การอ่านเป็นการสร้างความหมายจากข้อความท่ีเขียนหรือพิมพ์ ซึ่งผู้อ่าน
จะต้องใช้กระบวนการคิดเชื่อมโยงระหว่างข้อความหรือข้อมูลท่ีอ่านกับความรู้และประสบการณ์เดิม 
เพื่อให้สามารถเข้าใจความหมายท่ีผู้เขียนต้องการส่ือสารได้อย่างถูกต้อง 
 ครอเลย์ (Crawley. 1995 : 14-15)  ได้ให้ความหมายของการอ่านเพิ่มเติมจากข้างต้นไว้ว่า การ
อ่านเป็นกระบวนการท่ีสลับซับซ้อน ซึ่งต้องใช้กระบวนการคิดระลึกถึงคําต่างๆท่ีทําให้เกิดปฏิสัมพันธ์
ระหว่างความคิดกับส่ิงท่ีมองเห็น  แล้วจึงส่ือความหมายจากสัญลักษณ์ท่ีอ่าน 
 จากคํานิยามของนักการศึกษาท่ีกล่าวไว้ข้างต้น สรุปได้ว่า การอ่านเป็นกระบวนการทางความคิด 
ท่ีส่ือสารกันระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร  โดยอาศัยความรู้  ความสามารถในการส่ือความหมายจากอักษร
ท่ีปรากฏ  ตลอดจนอาศัยประสบการณ์ หรือความรู้เดิมเพื่อช่วยในการแปลความหมายให้ชัดเจนขึ้น  และ
หากส่ิงท่ีอ่านเป็นส่ิงท่ีไม่เคยพบมาก่อน  ผู้อ่านก็ต้องใช้ความพยายามในการหาความหมายจากส่ิงท่ีอ่าน
ด้วยการเดาหรือหาตัวบ่งชี้ท่ีปรากฏในข้อความมาช่วยในการอ่านง่ายขึ้น 
 

1.2 ความเข้าใจในการอ่าน   
ในด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจได้มีผู้ให้ความหมายไว้นานาทัศนะ   ดังเช่น  เบียล่ีสตอค    

(วิมลรัตน์  จตุรานนท์ 2540 : 22 ; อ้างอิงจาก Bealystok. 1994 : 4936)  กล่าวว่า  ความเข้าใจในการ
อ่านเป็นรูปแบบของการคิดท่ีซับซ้อนท่ีสุดท่ีคนเราต้องเผชิญเป็นประจํา   มโนทัศน์   และแหล่งทางภาษา
ผสมผสานกันอย่างรวดเร็ว   เพื่อให้เกิดการส่ือความจากประโยค   หรือส่วนของประโยค   นอกจากน้ี 
สุขุม เฉลยทรัพย์ ( อนงค์  อินตาพรหม . 2541 : 18, อ้างอิงจาก สุขุม  เฉลยทรัพย์ . 2534 : 18 )ได้ให้
ความหมาย  ว่าเป็นกระบวนการค้นหาความหมายหรือความเข้าใจจากตัวอักษรและสัญญลักษณ์อื่นๆ   
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ท่ีใช้แทนความคิด  เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ของผู้อ่าน   ซึ่งการอ่านให้เข้าใจขึ้นอยู่กับประสบการณ์เดิม
ของผู้อ่านด้วย   ไม่ใช่มองผ่านประโยคหรือย่อหน้าแต่จะตีความหมายและประเมินความเห็นเหล่านั้น 
 กันน่ิง  (Gunning. 1992 : 188) และรูบิน  (Rubin.1993 : 194) เคยกล่าวว่าความเข้าใจในการ
อ่าน คือ ความสามารถในการทําความเข้าใจความหมายของคําและภาษาท่ีเขียนซึ่งถือได้ว่าเป็น
วัตถปุระสงค์หลักของการอ่าน ถ้าไม่เกิดความเข้าใจน่ันหมายความว่าไม่เกิดการอ่านซึ่งสมุทร  เซ็นเชาว
นิช (2540 : 73) มีความเห็นเช่นเดียวกับ กันน่ิง และ รูบิน กล่าวคือ ความเข้าใจในการอ่าน  คือ
ความสามารถที่จะอนุมานข้อสนเทศหรือความหมายอันพึงประสงค์จากส่ิงท่ีอ่านมาแล้วได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุดเท่าที่จะทําได้ ความเข้าใจน้ีเป็นเรื่องท่ีมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการศึกษา  และ
ประสบการณ์ต่างๆ หลายๆ ด้านของแต่ละคนและถือเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญยิ่งอย่างหน่ึงของการอ่าน 
ถ้าอ่านแล้วไม่เกิดความเข้าใจใดๆเลย ก็อาจจะกล่าวได้ว่าการอ่านท่ีแท้จริงยังไม่เกิดขึ้น และการอ่านใน
ลักษณะเช่นน้ีจึงเป็นแค่เพียงตัวหนังสือปรากฏอยู่บนหน้ากระดาษเท่านั้นไม่ส่ือความหมายอะไรทั้งส้ิน 

จากคํากล่าวของนักการศึกษาท่ีกล่าวมานั้น จะเห็นว่าความเข้าใจในการอ่าน เป็นรูปแบบ
ความคิดซึ่งเป็นกระบวนการภายในบุคคลท่ีมีความซับซ้อน ในการประกอบกันของข้อมูลท่ีได้จากการรับรู้  
ผสมผสานกับโครงสร้างความรู้เดิม  เป็นการส่ือความจากประโยคหรือส่วนของประโยคท่ีผู้อ่านอ่านโดยใช้
ความรูเ้กี่ยวกับข้อมูลท่ีมีในการแปลความส่ิงท่ีอ่านให้เป็นรายละเอียดของเร่ือง   เรียงลําดับเหตุการณ์  
ถ่ายทอดข้อมูลจากเร่ืองท่ีอ่านสรุปเน้ือเร่ือง  ตลอดจนวิเคราะห์ข้อความ  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ือง
ท่ีอ่านได้อย่างมีเหตุผลอันเป็นหัวใจของการอ่าน 

 
1.3 องค์ประกอบความเข้าใจในการอ่าน 
บอร์น และทิงเกอร์  (เกศินี บูรณกิจ 2540 : 9; อ้างอิงจาก Bond and Tinker. 1979 : 234-235 )  

กล่าวถึงองค์ประกอบพื้นฐานของความเข้าใจในการอ่านว่าจะต้องประกอบด้วย 
 1.   ความเข้าใจความหมายของคํา   ( Word meaning ) 

2. ความเข้าใจความหมายกลุ่มคํา   ( Thought units ) 
3. ความเข้าใจประโยค   ( Sentence comprehension ) 
4. ความเข้าใจอนุเฉท   ( Paragraph comprehension ) 
5. ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างอนุเฉท  ( Comprehending larger units ) 
การท่ีจะสามารถเข้าใจในเร่ืองท่ีอ่านได้ นอกจากจะเข้าใจระดับคํา  กลุ่มคํา ประโยค แล้วยังต้อง   

ทําความเข้าใจความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ท่ีรวมกันเป็นข้อความจึงจะทําให้จัดลําดับความคิด
ของผู้เรียนได้ดี   และมีส่วนช่วยให้เข้าใจเน้ือหาที่อ่านได้อย่างมีความหมาย 
 สมุทร   เซ็นเชาวนิช  ( 2541 : 94 )  กล่าวสรุปไว้ดังน้ี 

1. สามารถจดจําเรื่องราวส่วนใหญ่ท่ีอ่านมาแล้วได้เมื่อถึงคราวจําเป็นต้องการจะใช ้
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ประโยชน์หรืออ้างอิงก็ทําได้โดยไม่ยาก 
2. สามารถจับใจความสําคัญๆได้ สามารถแยกแยะ หรือระบุประเด็นหลักออกจากประเด็นย่อย 

ท่ีไม่จําเป็นหรือสําคัญเกี่ยวข้องมากนักได ้ สามารถประเมินได้ว่าอะไรบ้างที่ควรจะสนใจเป็นพิเศษหรือไม่   
ก็ตัดท้ิงไปได้เลย 

3. สามารถตีความเกี่ยวกับเร่ืองราวหรือข้อคิดเห็นท่ีอ่านมาแล้วได้ว่า  มีนัยสําคัญหรือลึกซึ้ง 
มากน้อยขนาดไหน  เพียงใด 

4. สามารถสรุปความเห็นจากส่ิงท่ีได้อ่านมาแล้วได้อย่างถูกต้องมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ 
5. สามารถใช้วิจารณญาณของตนพิจารณาไตร่ตรองข้อสรุป หรือการอ้างอิงต่างๆของผู้เขียน 

ได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบไม่สับสน 
6. สามารถถ่ายโอนหรือประสมประสานความรู้ท่ีได้จากการอ่านกับประสบการณ์อื่นได้อย่าง 

เหมาะสมตามกาลเทศะ 
 พรชุลี  อาชวอํารุง (2541  : 47) ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการพัฒนาความเข้าใจในการอ่านน้ัน 
ผู้เรียนจะต้องมีความสามารถที่จะกระทําการได้ 3 เร่ือง คือ 

1. ผู้เรียนจะต้องรู้จักกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวกับสัญลักษณ์ และเสียงท่ีสัมพันธ์กันในภาษาอังกฤษ 
2. ผู้เรียนจะต้องมีความสามารถที่จะใช้กฎเหล่านี้ในการเรียนรู้คํา และสามารถที่จะก้าวหน้า 

ไปในการถอดรหัสของคําให้ดี ละเอียดละออยิ่งๆขึ้น  
3. ผู้เรียนจะต้องสามารถสร้างทักษะในการถอดรหัสอย่างอัตโนมัติและผู้เรียนจะต้องมีทักษะใน 

การจัดการท่ีซับซ้อนเกี่ยวกับภาษา ซึ่งจะช่วยให้สามารถจัดการกับข้อความท่ีเข้ามาได้อย่างรวดเร็ว และ
สามารถที่จะถอดความหมายได้อย่างอัตโนมัติ 
 สรุปได้ว่าความเข้าใจในการอ่านน้ัน ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายๆอย่าง คนท่ีอ่านเร็วและมี
ความเข้าใจในส่ิงท่ีอ่านย่อมมีหลักการและแนวทางที่จะนําไปสู่ความสําเร็จได้มากกว่าคนท่ีอ่านได้ช้าท้ังน้ี 
เพราะเขาสามารถอ่านข้อความต่างๆได้รวดเร็ว สามารถตีความและเข้าใจส่ิงท่ีอ่านมาแล้วได้อย่างถูกต้อง 
จดจําเรื่องราวต่างๆได้ท้ังหมดหรือเกือบท้ังหมด เมื่อถึงคราวจําเป็นก็สามารถถ่ายทอดหรือส่ือสารส่ิง
เหล่านั้นให้เป็นท่ีเข้าใจ องค์ประกอบสําคัญท่ีมีผลต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย   
ความรู้ทางภาษา เสียง ศัพท์  โครงสร้างที่จําเป็นต่อการอ่านเรื่อง   รวมท้ังประสบการณ์เดิมตลอดจน
ความรู้รอบตัวด้านต่างๆ  ของผู้อ่านท่ีมีผลต่อการจะส่ือสาร  ซึ่งองค์ประกอบการอ่านดังกล่าวยังส่งผลต่อ
ความง่ายในการทําความเข้าใจในส่ิงท่ีอ่านภายในเวลาจํากัดและส่งผลให้การอ่านมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

1.4 ระดับความเข้าใจในการอ่าน 
 ในการอ่านน้ันผู้อ่านไม่อาจเข้าใจความหมายได้ตรงกันภายในระยะเวลาที่เท่ากันความ 
สามารถในการอ่านของแต่ละบุคคลน้ันขึ้นอยู่กับระดับสติปัญญา  ความรู้ทางด้านภาษาความรู้เกี่ยวกับ
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เร่ืองท่ัวไป  หรือประสบการณ์เดิมตลอดจนการฝึกฝนของผู้เรียน  ท้ังน้ีได้มีผู้แบ่งระดับความเข้าใจในการ
อ่านไว้ต่าง ๆ กันดังน้ี 
 เพ็ญศรี  รังสิยากุล  (2528 : 61 – 62 )  ได้แบ่งความเข้าใจในการอ่านออกเป็น  3  ระดับ  คือ 
      1.    ความเข้าใจตามตัวอักษร  หมายถึง  การท่ีผู้อ่านมีความเข้าใจตามตัวอักษรท่ีปรากฏอยู่
ในแต่ละบรรทัด  เป็นการเข้าใจถึงคําพูดท่ีผู้เขียนใช้นั่นเอง 
      2.  ความเข้าใจท่ีเกิดจากการตีความ  หมายถึง  การท่ีผู้อ่าน  อ่านแล้วเข้าใจว่าผู้เขียน
หมายถึงส่ิงใด 
      3.  ความเข้าใจท่ีจะนําไปสู่การสรุป     เป็นการเข้าใจที่เกิดขึ้นภายหลังจากท่ีอ่านเรื่องราว
ท้ังหมด แล้วนําส่ิงต่าง ๆ ท่ีได้จากการอ่านมารวบรวมทําเป็นบทสรุปและมีวิธีท่ีจะช่วยให้เกิดความเข้าใจ
ในการอ่าน  มี  2  ประการ  คือ 
           3.1  ก่อนอ่านต้องต้ังจุดมุ่งหมายในการอ่าน  โดยการถามตนเองว่าต้องการจะทราบอะไร
ในการอ่านแต่ละครั้ง 
           3.2  เมื่อทราบจุดมุ่งหมายแล้ว  ควรเลือกวิธีการอ่าน  ด้วยการปรับอัตราความเร็วในการ
อ่านให้เหมาะสมกับจุดมุ่งหมาย  และลักษณะของเร่ืองท่ีอ่าน  การท่ีผู้อ่านจะกําหนดว่า  ผู้เรียนควรอ่าน
ได้อย่างเข้าใจในระดับใดน้ัน  ผู้สอนจะต้องพิจารณาองค์ประกอบเกี่ยวกับความยากง่ายของเน้ือหา  และ
ความเหมาะสมของตัวผู้เรียน  เช่น  อายุ  ระดับชั้น  ความรู้พื้นฐาน  ตลอดจนความสามารถในการอ่าน  
เป็นต้น 
 สมิทธิ์ (Smith. 1963 : 28 )  จัดระดับความเข้าใจในการอ่านดังน้ี 
 1.  การเข้าใจความหมายตามตัวอักษร  เป็นระดับความเข้าใจพื้นฐาน  คือ  การอ่านท่ีผู้เข้าใจส่ิง
ท่ีผู้เขียนโดยตรง 
 2.  ระดับความเข้าใจขั้นตีความ  คือ  การท่ีผู้อ่านสามารถเข้าใจความหมายของข้อความท่ีอ่านได้
ลึกซึ้งกว่าระดับแรก  เป็นการตีความส่ิงท่ีผู้เขียนไม่ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ได้กล่าวไว้โดยตรงแต่
เป็นความหมายแฝงอยู่ในเน้ือความ 
 3. ระดับความเข้าใจในระดับวิจารณ์  คือ  การอ่านท่ีต้องอาศัยความเข้าใจสองระดับแรกเป็น
พื้นฐานก่อน  เน่ืองจากเป็นการอ่านท่ีผู้อ่านต้องใช้ความคิดเพื่อวิเคราะห์ตัดสินและประเมินส่ิงท่ีอ่าน 
 วาเล็ท และ ดิซิค (Vallette and Disick. 1972 : 47  - 48 )  แบ่งระดับการอ่านไว้ดังน้ี 
 1. ระดับกลไก   (Mechanical  skills)  เป็นระดับความสามารถในการอ่านท่ีผู้อ่านแสดง
ความสามารถออกทางด้านความจําแบบนกแก้วนกขุนทอง  มากกว่าความสามารถด้านความเข้าใจ  
กล่าวคือ  ผู้อ่านสามารถรับรู้ถึงความแตกต่างของตัวอักษรได้  ถึงแม้จะไม่สามารถเข้าใจความหมายท่ี
แท้จริงและส่ิงท่ีอ่านก็ตาม 
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 2.  ระดับความรู้  (Knowledge)  เป็นระดับท่ีผู้อ่านสามารถจําได้  คือ ผู้อ่านสามารถทําความ
เข้าใจกับข้อความท่ีตนคุ้นเคยได้  เช่น  สามารถจับคู่รูปภาพกับข้อความได้อย่างถูกต้อง 
 3.  ระดับถ่ายโอน  (Transfer)  ผู้อ่านท่ีมีความสามารถขั้นน้ีย่อมสามารถรับรู้ได้  คือ  สามารถนํา
ความรู้ท่ีมีอยู่ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้  เช่น  สามารถนําโครงสร้าง   และคําศัพท์ท่ีคุ้นเคยมาเรียบเรียง
ขึ้นใหม่ได้ 
 4.  ระดับสื่อสาร  (Communication)  ผู้อ่านมีความสามารถเข้าใจในส่ิงท่ีอ่าน  สามารถทําความ
เข้าใจกับข้อความท่ีไม่คุ้นเคยมาก่อน  ท้ังด้านโครงสร้างและด้านคําศัพท์ได้แม้บางครั้งจะไม่รู้ความหมาย
ของคําครบทุกคําก็ตาม 
 5. ระดับวิเคราะห์วิจารณ์  (Criticism)  ในระดับนี้ผู้อ่านต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์  
(Analysis)  และประเมินผล  (Evaluation)  ลักษณะการใช้ภาษา  (Expression)  และลีลาการเขียน  
(Style)  ของผู้เขียนจากเร่ืองท่ีอ่านอีกท้ังต้องเข้าใจจุดประสงค์  หรือความมุ่งหมายของผู้เขียนและเข้าใจ
ความหมายแฝง  (Implicit  meaning)  ตลอดจนสามารถสรุปใจความของเร่ืองท่ีอ่านได้ด้วย 
 ดังน้ันการท่ีจะให้ผู้เรียนอ่านได้เข้าใจในระดับใดน้ัน  ครูผู้สอนจะต้องคํานึงถึงองค์ประกอบของ
ความยากง่ายของเน้ือหา  ความเหมาะสมของผู้เรียน  เช่น  อายุ  ระดับชั้น  ความรู้พื้นฐาน  เป็นต้น 
 การอ่านสามารถแบ่งออกเป็นหลายระดับขั้น   การกําหนดเป้าหมายการอ่านจึงควรคํานึงถึง
ความเหมาะสมของวัยและระดับความสามารถของผู้เรียนเป็นหลัก   เพื่อพัฒนาการอ่านของผู้เรียนให้
บรรลุตามเป้าหมายท่ีต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ท้ังน้ี   ทิพพดี   อ่องแสงคุณ  ( 2535 : 50 อ้างถึง
ในกรมวิชาการ  2542 : 26 – 27 )  แบ่งการอ่านออกตามระดับความยากง่ายได้เป็น 4  ระดับดังน้ี 
 ระดับที่ 1   การอ่านพื้นฐาน  ( Literal  Reading )   เป็นการอ่านในระดับประถมต้น   โดยอ่าน
เน้ือเร่ืองง่ายๆ   และอ่านเพื่อจับใจความท่ีปรากฏอย่างชัดเจนในเน้ือเร่ือง 
 ระดับที่ 2  การอ่านตีความ   ( Interpretation )   เป็นการอ่านท่ีผู้อ่านใช้ความสามารถในการ
ตีความ  เพื่อคาดเดาเหตุการณ์ท่ีเป็นใจความของเร่ือง 
 ระดับที่ 3  การอ่านขั้นวิจารณ์   ( Critical  Reading )   เป็นการอ่านท่ีผู้อ่านสามารถประเมินได้
ว่า   ตัวละครมีลักษณะอย่างไร   และเน้ือหาของเร่ืองมีข้อเตือนใจอย่างไร 
 ระดับที่  4 การอ่านขั้นสร้างสรรค์   ( Creative  Reading )   เป็นการอ่านท่ีทําให้ผู้อ่านเกิด
ความคิดใหม่ๆ   สามารถสร้างจินตนาการได้กว้างไกล   แสดงความคิดเห็นและแนะแนวทางแก้ปัญหา
นอกเหนือจากในเน้ือเร่ือง 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่าระดับความเข้าใจในการอ่าน เป็นส่วนสําคัญสําหรับครูในด้าน
การกําหนดเน้ือหาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่านของผู้เรียน ซึ่ง
การจะสอนอ่านให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในระดับใดต้องพิจารณาถึงความพร้อมของผู้เรียนเป็นสําคัญ 
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1.5 ประเภทและวิธีการอ่าน 
การอ่านน้ันมีหลายวิธี  ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการอ่านน้ันๆ บางคนอาจจะอ่านเพราะความ 

สนใจหรือพอใจ แต่บางคนอาจจะอ่านเพื่อความรู้หรือหาข้อมูลบางอย่าง ในท่ีน้ีนักการศึกษาได้แบ่ง
ประเภทการอ่านไว้ดังน้ี 
 สุไร   พงษ์ทองเจริญ  (กรมวิชาการ 2542 : 9 –10; อ้างอิงจาก  สุไร   พงษ์ทองเจริญ. 2519 : 104 
- 105 ได้แบ่งประเภทของการอ่านไว้ว่า   การอ่านมีหลายชนิด  ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไปดังน้ีคือ 

1. การอ่านเพื่อสํารวจ (Survey) ในส่ิงท่ีกําลังศึกษาอยู่  เช่นการอ่านหัวเรื่องสารบัญ เป็นต้น 
2. การอ่านเพื่อจับใจความ (Skimming) ซึ่งเป็นการอ่านเพื่อจับใจความสําคัญของเร่ืองท่ีอ่าน  

ว่าเป็นเรื่องอะไร   ประเภทใด   มีลักษณะอย่างไร 
3. การอ่านเพื่อให้ได้รายละเอียด (Scanning) เป็นการอ่านเพื่อให้ได้เรื่องราวและรายละเอียด 

ในบางอย่าง   และมีความเข้าใจในส่ิงท่ีอ่าน 
4. การอ่านเพื่อความเข้าใจและการศึกษา (Comprehension)   เป็นการอ่านเพื่อให้ได้เน้ือหา 

ของเร่ือง และมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ สามารถตอบคําถามและเล่าเรื่องราวของส่ิงท่ีอ่านได้ 
5. การอ่านเพื่อวิเคราะห์ (Analysis) เป็นการอ่านเพื่อวิเคราะห์เน้ือหาเรื่องราว 
กุศยา  แสงเดช (2542 : 12) ซึ่งเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ได้แบ่งการอ่านออกเป็น 3 ประเภท   

โดยยึดจุดมุ่งหมายของการอ่านเป็นหลัก  ซึ่งมีรายละเอียด คือ 
 1.   อ่านเพื่อบันเทิง   ได้แก่   เร่ืองราวประเภทนิทาน   นิยาย 
 2.   อ่านเพื่อรู้วิธีการ   ได้แก่   ตํารา   ฉลากยา   คู่มือการใช้ส่ิงต่างๆ 
 3.   อ่านเพื่อค้นคว้า   ได้แก่   เร่ืองราว สารคดีโดยท่ัวไป 
 วิธีอ่านข้างต้นสอดคล้องกับ มิลเล่อร์  (Miller. 1982 : 12) ซึ่งได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการอ่าน
ไว้ 6 ประการคือ อ่านเพื่อจับใจความอย่างคร่าวๆ  อ่านเพื่อจับใจความสําคัญ อ่านเพื่อสํารวจรายละเอียด   
การจับใจความสําคัญท่ัวไป  อ่านเพื่อเข้าใจอย่างถ่องแท้  อ่านโดยใช้วิจารณญาณติดตามข้อความท่ีอ่าน  
และ อ่านเพื่อวิเคราะห์ข้อความหรือแนวคิดเร่ืองท่ีอ่าน 

จึงเห็นได้ว่าการอ่านแบ่งได้เป็นหลายประเภท มีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ 
ของผู้อ่านและลักษณะของบทอ่าน 
 ดังน้ันครูผู้สอนจึงต้องตระหนักถึงเป้าหมายของการอ่านด้วย   เพื่อจัดการเรียนการสอนอ่านให้
เหมาะสม   โดยควรคํานึงถึงรายละเอียดดังน้ี 
 1.   ทักษะการอ่านในชั้นต้น  (Pre – Reading skill) เป็นทักษะท่ีจูงใจผู้เรียนให้เกิดความต้องการ
ท่ีจะเรียนรู้การอ่าน   ซึ่งก่อนท่ีผู้เรียนจะอ่านได้น้ันจําเป็นต้องเห็นความแตกต่างของตัวอักษรแต่ละตัว   
ฟังความแตกต่างของเสียงในภาษาได้   จําลําดับพยัญชนะและสระได้   เข้าใจเครื่องหมายสัญญลักษณ์
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ต่างๆ   สามารถพูดและฟังคําศัพท์ได้ตามสมควรมีความคิดรวบยอดและจินตนาการต่อประสบการณ์ท่ี
ผ่านมา   สนใจในคําศัพท์และการอ่านหนังสือสามารถเรียกชื่อตัวอักษรต่างๆได้แล้ว 
 2.   ทักษะการจําคํา  (Word  Recognition) ผู้สอนจะช่วยเหลือผู้เรียนให้รู้จักสังเกตคําได้   โดย
เรียนคําด้วยการเห็นบ่อยๆ   เรียนเสียงพยัญชนะ   รู้จักแบ่งคําออกเป็นพยางค์และออกเสียงแต่ละพยางค์
อย่างถูกต้อง   รู้จักใช้บริบทเพื่อเดาความหมายของคําศัพท์และการออกเสียงคําอย่างถูกต้อง   รู้จักสังเกต
โครงสร้างของประโยคเพื่อเดาความหมายของคําและการออกเสียง   ใช้พจนานุกรมเพื่อหาความหมาย
และการออกเสียงคํา 
 3.  ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ  (Comprehension) เป็นการอ่านเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจ
ในส่ิงท่ีอ่าน   ผู้สอนจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจได้โดยการสอน   เช่น   รู้วิธีหาใจความสําคัญของเร่ือง       
(Main  Idea)   เขียนย่อเน้ือหาสําคัญของเร่ืองได้   เรียงลําดับเหตุการณ์ของเร่ืองได้   สรุปใจความสําคัญ
ของเร่ืองได้   เพิ่มพูนคําศัพท์ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจเร่ืองได้ดีขึ้น   พัฒนาอัตราความเร็วของการอ่านให้
เหมาะสม   พัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงเพ่ือให้ผู้อื่นได้ฟังและเข้าใจ 
 4.  ทักษะการอ่านเพื่อวัตถุประสงค์ (Functional  Reading)  เป็นการอ่านเพื่อแสวงหาความรู้   
และเพื่อให้สนุกเพลิดเพลินกับการอ่าน   ผู้สอนจะช่วยผู้เรียนได้โดยการฝึกให้อ่านส่ิงต่างๆ เช่น   อ่าน
สัญลักษณ์   อ่านแผนท่ี   อ่านตาราง และป้ายโฆษณา   รู้วิธีใช้ส่วนต่างๆ ของหนังสือ   ใช้หนังสือเป็นส่ือ
อ้างอิง   พัฒนาทักษะการใช้ห้องสมุด   พัฒนาทักษะการเขียนเพลิดเพลินกับการอ่านเปรียบดังกิจกรรม
เพื่อการพักผ่อน 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า  ประเภทของการอ่านและวิธีการอ่านน้ันจะขึ้นอยู่กับจุดประสงค์
ของการอ่านว่า ต้องการความเข้าใจในรายละเอียดมากน้อยเพียงใด   ผู้สอนจึงควรจัดกิจกรรมการสอน
อ่านให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย   ระดับและวัยของผู้อ่านเป็นสําคัญ 
 
2.  เอกสารท่ีเกี่ยวกับการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

2.1  ความหมายของการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
แนวคิดในการจัดเน้ือหาหลักสูตรเพื่อการส่ือสารจะให้ความสําคัญกับเน้ือหา   ตามแนวหน้าที่  

ของภาษามากกว่าเน้ือหาด้านไวยากรณ์   โดยคํานึงถึงบทบาทและโอกาสในการใช้ภาษาของผู้เรียนเป็น
สําคัญ   ท้ังน้ี   อาห์เฮลลัล  ( Ahellal.  1990 : 37 )   ได้กล่าวถึงแนวการสอนเพื่อการส่ือสารว่า   เป็นแนว
การสอนท่ีให้ความสําคัญกับสมรรถวิสัยในการใช้ภาษาได้ตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริง   ทําให้ผู้เรียน
สามารถนําภาษาไปส่ือสารได้   ส่วน เดวิทท์  และ คณะ  ( Devitt;  et.  al. 1994 : 43 – 44 )   กล่าวถึง
วิธีการสอนเพื่อการส่ือสารว่า   เป็นวิธีการสอนท่ีเน้นการจัดกิจกรรมโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษา
ผ่านการส่ือสาร   ซึ่งเป็นการเรียนรู้ท่ีเป็นธรรมชาติ   ซึ่งเป็นประโยชน์ในการส่ือสารทางสังคม   โดยยึด
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ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้ผู้เรียนได้มีความสามารถนําความรู้ในส่ิงท่ีพบเห็นในชีวิตประจําวันมาใช้ได้
อย่างเหมาะสม 
 จะเห็นได้ว่าแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนเพื่อการส่ือสาร จะให้ความสําคัญกับสถานการณ์
ในการใช้มากกว่าการเน้นโครงสร้างไวยากรณ์  เป็นการเรียนท่ีเน้นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและ
กัน เช่น ผู้เรียนกับผู้เรียน   ผู้เรียนกับผู้สอน เน้นการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ ให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาตรงกับ
สถานการณ์เป้าหมายท่ีต้องการจะส่ือสารสามารถนําความรู้ท่ีมีไปปรับใช้กับส่ิงท่ีพบเห็นในชีวิตประจําวัน
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 การอ่านเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการส่ือสาร  ซึ่งในการอ่านผู้อ่านจะมีจุดประสงค์แตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่กับเหตุผลของผู้อ่านเป็นสําคัญ และในท่ีน้ีได้มีผู้กล่าวถึงการอ่านเพื่อการส่ือสารในทัศนะต่างๆกัน   
ดังน้ี 
 อรุณี   วิริยะจิตรา   (พิศาล   อินทร์ทอง  2541 : 21 อ้างอิงถึงอรุณี   วิริยะจิตรา   198 5  :  44)  
กล่าวว่า   การสอนอ่านเพื่อการส่ือสารนั้น  จุดมุ่งหมายของการสอนอยู่ท่ีการพัฒนาความสามารถให้ทํา
ความเข้าใจกับภาษาได้และรู้จักใช้ความสามารถนั้นๆ เป็นเครื่องมือทําความเข้าใจกับภาษาได้ และ  รู้จัก
ใช้ความสามารถนั้นๆเป็นเครื่องมือทําความเข้าใจเอกสารต่างๆ ท่ีตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ี สุมิตรา    อังวัฒนกุล  ( 2537 : 178 )  ได้กล่าวถึง  การอ่านเพื่อการส่ือสารว่า
เป็นการอ่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หน่ึงท่ีนอกเหนือไปจากการอ่านเพื่อการศึกษา เพราะ     ใน
ชีวิตจริงการอ่านส่ิงต่างๆ  เช่น หนังสือพิมพ์  ป้ายประกาศ   โฆษณา  หรือแม้แต่นวนิยาย  ผู้อ่านไม่ได้มุ่ง
สนใจตัวภาษาแต่สนใจเพียงสาระท่ีได้รับ   หลังจากน้ันก็อาจมีการแสดงออกต่อส่ิงท่ีอ่านในรูปแบบต่างๆ   
เช่น   เมื่ออ่านพบประกาศสมัครงานก็อาจจะเขียนจดหมายไปสมัคร   หรือไปเล่าให้เพื่อนฟังถึงความ
สนุกสนานท่ีได้รับจากการอ่านนวนิยาย   จึงกล่าวได้ว่าจุดมุ่งหมายในการอ่านเป็นส่วนสําคัญสําหรับการ
อ่านเพื่อการส่ือสาร 

การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนั้น  มีความแตกต่างไปจากการอ่านเพื่อศึกษาภาษา  ซึ่ง 
ผู้อ่านต้องมีจุดประสงค์ในการอ่าน   และผู้อ่านไม่ใช่เป็นเพียงผู้รับสารเท่านั้น   แต่เป็นการอ่านท่ีผู้อ่าน
เป็นผู้กระทําหรือมีปฏิสัมพันธ์กับเน้ือหา   เพื่อให้ได้รับข่าวสารข้อมูลท่ีต้องการ   และสามารถนําสาระท่ี
ได้รับจากการอ่านไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้    
 

2.2  แนวการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 การจัดการเรียนการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  (Communicative Approach) เป็น
การจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อส่ือความหมายได้อย่างแท้จริงไม่ว่ าเป็น
สถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จําลอง ซึ่งยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยใช้กิจกรรมภาษาเป็นหัวใจในการ
สอน เน้นกิจกรรมของนักเรียนเป็นศูนย์กลางโดยใช้กิจกรรมภาษาเป็นหัวใจในการสอนเน้นกิจกรรมของ
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นักเรียนมากกว่ากิจกรรมของครู  ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนภาษาเพื่อการส่ือสาร ความ หมายตาม
สถานการณ์ต่างๆ ฝึกใช้ความคิดสติปัญญา  ความกล้าในการใช้ภาษาซึ่งมีผลทําให้นักเรียนมีความกล้า
ทางภาษามากขึ้น  อีกท้ังมีการเน้นการสอนภาษาอังกฤษเน้ือหาวิชาและทักษะทางภาษาอังกฤษให้
สัมพันธ์กับวิชาอื่นๆ  มิได้มุ่งเน้ือหาวิชาและทักษะทางภาษ าอังกฤษแต่เพียงอย่างเดียว  (พิตรวัลย์  
โกวิทย์วที, 2537 : 33 ) 
 ทรงพร  อิศโรวุธกุล  (2529 : 49 )  ได้กล่าวว่าในการสอนอ่านและการจัดกิจกรรมการอ่านมี
ข้อพิจารณา  ดังน้ี 
      1.   เข้าใจระดับประโยคยังไม่พอ  กล่าวคือ  ถ้าจะสอนอ่านให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้เรียน
จะต้องไม่เข้าใจเฉพาะความหมายของประโยคน้ัน ๆ แต่จะต้องเข้าใจความหมายท้ังหมดในย่อหน้านั้น  
รวมท้ังความหมายของท้ังบทอ่านด้วย 
      2.  ความเข้าใจบทอ่านโดยรวมมาก่อนรายละเอียด    เป็นการเน้นให้ผู้อ่านอ่านเพื่อให้ได้
ความเข้าใจเร่ืองท่ีอ่านโดยรวมเสียก่อน  หลังจากน้ันจึงค่อยลงรายละเอียดของเน้ือหา 
      3.    ใช้บทอ่านท่ีพบในชีวิตจริง  (Authentic  texts) 
      4.    ควรใช้ทักษะสัมพันธ์     ในการสอนทักษะการอ่านน้ันไม่ควรสอนโดด  ๆ     แยกออกจาก
การสอนทักษะอื่นโดยส้ินเชิง  เพราะในชีวิตจริงเมื่อเราได้ฟังหรืออ่านอะไรแล้วเรามักจะนําไปเล่าต่อหรือ
เขียนให้อีกคนหน่ึงทราบ 

วิสาข์ จัติวัตร์  (2541  : 102 – 103 )  ได้กล่าวเกี่ยวกับการสอนอ่านเพื่อการส่ือสารว่า  ทักษะ
หน่ึงท่ีสําคัญในการสอนอ่านเพื่อการส่ือสารก็คือ  การท่ีผู้อ่านสามารถบอกได้ว่าข้อความน้ัน  มีหน้าที่ใน
การส่ือสารอย่างไร  (communicative  function)  น่ันคือผู้อ่านสามารถบอกได้ว่าผู้เขียนมีจุดประสงค์
อย่างไร  เช่น บรรยาย โฆษณา  ให้  ข้อมูลบางอย่างแก่ผู้อ่าน  หรือชักชวนให้ทําในส่ิงท่ีเขาคิด  การท่ี
ผู้อ่านสามารถ  บอกหน้าที่ของภาษาในการส่ือสารได้  จะทําให้เข้าใจเร่ืองท่ีอ่านได้ดียิ่งขึ้น 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร น้ันเป็นการจัดการ
เรียนการสอนเน้นกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนภาษาเพื่อการส่ือสารตามสถานการณ์ต่างๆและเป็น
การสอนภาษาอังกฤษให้สัมพันธ์กับวิชาอื่นๆด้วย 
 

2.3  หลักการสอนอ่านตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสาร 
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสอนอ่านเพื่อการส่ือสาร จากนักการศึกษาหลาย 

ท่าน (Morrow. 1981 : 59-66 ; Johnson. 1982 : 163-175 ; อรุณี วิริยะจิตรา. 2532:119-127 ; สุมิตรา  
อังวัฒนกุล. 2540 : 106-119 และ วิสาข ์ จัติวัตร์. 2541 : 49-52)  สามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังน้ี 
 1.  เป็นแนวการสอนท่ีเน้นทักษะในระดับสูงไปสู่ทักษะในระดับพื้นฐาน (Top-down) ซึ่งผู้อ่าน
ต้องเข้าใจความหมายรวมๆของบทอ่าน ก่อนท่ีจะทําความเข้าใจในรายละเอียด ผู้อ่านต้องใช้ความรู้เดิม
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ในการเดาเน้ือหาจากบทอ่าน โดยพยายามสรุปความหมายหรือใจความสําคัญ หน้าที่ทางภาษา 
จุดประสงค์ของบทอ่าน ก่อนท่ีจะพยายามทําความเข้าใจกับรายละเอียด เช่น เดาศัพท์ยากๆในบทอ่าน 
ซึ่งมีลักษณะขั้นตอนการอ่านดังต่อไปน้ี 
 
ศึกษาโครงร่างของ                 สร้างสมมติฐาน   เตรียมการคาดหวังล่วงหน้าว่า 
บทอ่านโดยสังเกต   เกี่ยวกับเน้ือหา   จะหาข้อมูลมายืนยันสมมติฐาน 
หัวข้อเร่ือง ความยาว  และหน้าที่   ท่ีต้ังขึ้นจากท่ีใดโดยอาศัยความรู้ 
รูปภาพ และ    ทางภาษา   เดิมท่ีมีเกี่ยวกับลักษณะของ 
ลักษณะตัวพิมพ์       โครงสร้างเรื่องน้ันๆ 

 
อ่านครั้งท่ีสองให้              ทํานายเน้ือหา         หาข้อมูลมายืนยัน                 อ่านคร่าวๆ 

ละเอียดอีกครั้ง         ต่อไป          หรือแก้ไข                  ตลอดบทอ่าน 
              สมมติฐานท่ีต้ังไว ้
           (วิสาข์  จัติวัตร์. 2541 : 50 ; อ้างอิงมาจาก Grellet. 1981 : 7) 
 ภาพประกอบ 1 แผนภูมิแบบจําลองของแนวการสอนอ่านเพื่อการส่ือสาร 
 
 2.  ทักษะการอ่านเป็นกระบวนการท่ีผู้อ่านต้องใช้ความสามารถทางภาษาตลอดเวลาในการทํา
ความเข้าใจเร่ืองท่ีอ่าน การอ่านเป็นกิจกรรมที่ผู้อ่านต้องคาดเดา ทํานาย ตีความ และตอบคําถามตนเอง
ตลอดระยะเวลาที่อ่าน ซึ่ง วิดโดสัน (Widdowson. 1978 : 86) ได้กล่าวถึงระดับความสามารถของผู้อ่าน
ไว้ว่า สามารถแบ่งได้ 2 ระดับ คือ 

1) ความเข้าใจ (Comprehension) หมายถึง ผู้อ่านใช้ความสามารถทางด้าน 
โครงสร้างภาษาและไวยากรณ์ในการแปลความหมายโดยตรงของประโยคใดประโยคหน่ึง   

2) ความสามารถในการตีความ (Interpreting) หมายถึง ผู้อ่านไม่เพียงแต่แปลความ 
หมายจากคํา และประโยคเท่านั้น แต่ยังตีความหมายของประโยคต่างๆ โดยการอนุมานความจาก
ความสัมพันธ์ของประโยค  

หากผู้อ่านต้องการมีความสามารถในการอ่านเพื่อการส่ือสารแล้วผู้อ่านต้องพัฒนาความสามารถ
ท้ังสองระดับ เพื่อจะสามารถหาความหมายจากส่ิงท่ีต้องการได้จากเน้ือเร่ือง 
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3.   บทอ่านเปรียบเสมือนบทสนทนาระหว่างผู้เขียนและผู้อ่าน การอ่านไม่ใช่ปฏิกิริยาโต้ตอบของ
ผู้อ่านเพียงอย่างเดียว ซึ่ง วิดโดสัน (Widdowson. 1979 : 174) ได้กล่าวถึงการอ่านไว้ว่า การอ่านคือ 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่าน ซึ่งใช้ความคิดพิจารณาอ่านเรื่องคล้ายกับการมีส่วนร่วมในการ
สนทนากับผู้เขียน ถึงแม้ว่าการมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันจะไม่เกิดขึ้นทันทีทันใดเหมือนกับการพูด แต่ก็ถือ
ว่าการอ่านเป็นบทสนทนาที่เขียนไว้เพื่อการส่ือสารระหว่างผู้อ่านและผู้เขียน ในขณะเดียวกันเมื่อผู้เขียน
เขียนเร่ืองมักจะพยายามสมมติให้ตนเองเป็นผู้อ่าน และนึกถึงข้อสงสัยต่างๆ ท่ีผู้อ่านมี ดังน้ันจึง
เปรียบเสมือนกับผู้เขียนตอบคําถามท่ีผู้อ่านสงสัย ซึ่งทําให้การอ่านมีความคล้ายคลึงกับการพูด 
 4.  การออกแบบการสอนอ่านควรเน้นความต้องการของผู้เรียนเป็นสําคัญ ผู้อ่านย่อมมีเหตุผล
ต่างๆกันในการอ่าน เช่น อ่านเพื่อหาข้อมูล อ่านเพื่อพัฒนาสติปัญญา หรืออ่านเพื่อความสนุกสนาน
บันเทิง ดังน้ันผู้อ่านควรปรับทักษะการอ่านให้เหมาะสมกับจุดประสงค์ในการอ่าน ซึ่งผู้สอนควรสอน
เทคนิคในการอ่าน เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านด้วยเทคนิคท่ีสําคัญดังต่อไปน้ี 

4.1 การอ่านเพื่อหาข้อมูลโดยเฉพาะ (Scanning) ผู้อ่านคิดไว้ก่อนว่าต้องการหา 
ข้อมูลในเร่ืองใดแล้วจึงอ่านโดยเร็ว มุ่งสนใจเฉพาะส่ิงท่ีต้องการ เช่น รายชื่อของนักฟุตบอลในข่าวกีฬา ส่ิง
อํานวยความสะดวกท่ีทางโรงแรมจัดให้ หรือรายชื่อบุคคลในสมุดโทรศัพท์ 

4.2 การอ่านเพื่อทราบเร่ืองราวคร่าวๆ (Skimming) ผู้อ่านกวาดสายตาอย่างรวดเร็ว 
จนท่ัวบทอ่านเพื่อหาข้อความท่ีต้องการ หาข้อมูลบางอย่าง หรือเพื่อรู้ว่า บทอ่านเกี่ยวกับเร่ืองอะไร บท
อ่านในลักษณะน้ีผู้เขียนอาจจะต้ังคําถามเอาไว้ก่อน แล้วให้ผู้อ่าน อ่านคําถามก่อนท่ีจะอ่านข้อความ ท้ังน้ี
เพื่อให้ผู้อ่านมีจุดประสงค์ในการอ่าน ลักษณะการอ่านเพื่อหาข้อมูลคร่าวๆ เช่น การอ่านสารบัญเพื่อดู
หัวข้อ การเปิดอ่านหัวข้อข่าวคร่าวๆในหนังสือพิมพ์ การเปิดอ่านเรื่องท่ีกําลังสนใจอย่างรวดเร็ว เป็นต้น 

4.3 การอ่านแบบเข้ม (Intensive reading) ใช้เมื่อต้องการทราบรายละเอียดของข้อมูล 
เช่น การอ่านตําราต้องอ่านให้ละเอียดเพื่อให้เข้าใจมากท่ีสุด 

4.4 การอ่านโดยทํานายข้อความต่างๆล่วงหน้า (Prediction) โดยผู้อ่านใช้ความรู้ท่ีมี 
อยู่เกี่ยวกับเร่ืองน้ันๆ ทํานายข้อความท่ีจะอ่านจากหัวเรื่อง หัวข้อย่อย เช่น การอ่านเรื่อง Mr.Smith’s 
House แล้วให้ผู้อ่านทํานายว่าต้องมีเน้ือหาเกี่ยวกับจํานวนสมาชิกในครอบครัว ตําแหน่งท่ีต้ังของส่ิงต่างๆ
หรือจํานวนของห้อง เป็นต้น 

4.5 การเดาความหมายของคําศัพท์จากบริบท (Guessing the meaning from the 
 context) ผู้อ่านอาจเดาความหมายคําศัพท์ได้โดยอาศัยความหมายจากรากศัพท์ คําที่มีความหมายตรง
ข้าม ข้อความท่ีขัดแย้งกัน และจากประสบการณ์ของผู้อ่าน 
 5.  วิธีการสอนควรเน้นการส่ือสารอย่างมีความหมาย ผู้สอนควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนอ่านเพื่อการ
ส่ือสารอย่างมีความหมาย ไม่ใช่อ่านเพื่อตอบคําถามท้ายบทแต่เพียงอย่างเดียว วิธีสอนอ่านจึงเน้น
เทคนิคดังต่อไปน้ี 
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5.1 การเติมข้อมูลท่ีขาดหายไป (Information gap) 
5.2 การอ่านเพื่อแก้ปัญหา (Problem solving) 
5.3 การอ่านเพื่อถ่ายโอนข้อมูล (Information transfer) 

6. การสอนทักษะอ่านไม่ควรแยกสอนจากทักษะอื่น ควรใช้ทักษะสัมพันธ์ในการสอนอ่าน 
ไม่สอนให้ผู้เรียนอ่านบทอ่านเพียงอย่างเดียว เพราะในชีวิตจริงเมื่อได้อ่านส่ิงใดมักนําไปใช้ด้วย เช่น การ
นําไปบอกเล่า บรรยาย หรือเขียนเพื่อถ่ายทอดให้อีกคนหน่ึง ดังน้ันการจัดกิจกรรมควรให้ฝึกฝนทักษะ
อย่างต่อเน่ือง เช่น ให้อ่านบทอ่านท่ีเกี่ยวกับการรับสมัครงาน แล้วเขียนจดหมายระบุว่าต้องการสมัครงาน
ในตําแหน่งน้ัน ให้อ่านเกี่ยวกับบ้านและส่ิงตกแต่งภายในแล้วเขียนหรือวาดส่ิงของต่างๆลงในแผนผัง ให้
อ่านบทอ่านท่ีต่างกันในช่วงทํากิจกรรมแล้วให้สนทนาแลกเปล่ียนข้อมูลกัน เพื่อกรอกลงในแผนผัง 
 7.  บทอ่านท่ีนํามาใช้สอนต้องเป็นเอกสารจริง (Authentic Materials) เอกสารจริง คือ เอกสารที่
ไม่ได้เขียนขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ในการสอนภาษาโดยตรง เพราะบทอ่านท่ีเขียนขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือใน
การสอนศัพท์และไวยากรณ์จะมีลักษณะไม่เป็นธรรมชาติ เน่ืองจากผู้เขียนจะเขียนโครงสร้างหรือหลัก
ไวยากรณ์ท่ีต้องการสอนให้ปรากฏในเน้ือเร่ืองมากเกินไป ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้เขียนต้องการสอน Present 
Continuous Tense ข้อความท่ีเขียนก็จะเป็น Present Continuous Tense เกือบท้ังเร่ือง ซึ่งทําให้
ข้อความไม่สมจริง นักทฤษฎีท่ีเชื่อในแนวการสอนเพื่อการส่ือสาร จึงมีแนวคิดว่า บทอ่านควรมีลักษณะท่ี
เป็นเอกสารจริงซึ่งใช้ในชีวิตประจําวัน เช่น โฆษณา ข่าว ฉลากยา หรือป้ายประกาศ เป็นต้น ท้ังน้ีเพื่อ
สนองความต้องการของผู้เรียนท่ีต้องอ่านข้อความต่างๆ เหล่านี้ในชีวิตประจําวัน การนําเอกสารจริงมาใช้
ไม่ควรแก้ไขให้ภาษาง่ายขึ้น สรุป หรือย่อ ทําให้ข้อความผิดไปจากเดิม ท้ังน้ีเพราะเอกสารที่ผู้อ่านจะได้
พบในชีวิตประจําวันน้ัน ไม่มีใครมาปรับระดับความยากง่ายให้ ต้องเตรียมพร้อมท่ีจะอ่านเอกสารที่อาจมี
ระดับความยากง่ายตรงตามความเป็นจริง 
 8. แบบ ฝึกหัดอ่านไม่ควรมุ่งท่ีจะทดสอบความเข้าใจในการอ่าน แต่ควรช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจ
ข้อความท่ีอ่านดีขึ้น แบบฝึกหัดการอ่านตามแนวการสอนแบบฟัง-พูด นิยมใช้แบบการให้ตัวเลือก 
(Multiple choice) หรือเป็นคําถามแบบ  Wh-questions และ Yes-No questions ซึ่งเป็นการทดสอบ
ความเข้าใจ ทําให้ผู้อ่านต้องกลับไปอ่านข้อความซ้ําๆหลายๆเท่ียว อาจเกิดความสับสน แบบฝึกหัดอ่าน
ตามแนวการสอนเพื่อการส่ือสารจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจข้อความท่ีอ่านดีขึ้น เช่น แบบฝึกหัดในรูปของ
ตาราง แผนภูมิ แผนท่ี กราฟ และรูปภาพ จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถสรุปใจความสําคัญของเร่ืองท่ีอ่านทํา
ให้เข้าใจบทอ่านดีขึ้น  
 การสอนอ่านตามแนวการสอนเพื่อการส่ือสารนั้น เป็นการสอนท่ีจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนอ่านเพื่อ
การส่ือสารอย่างมีความหมาย โดยพยายามสรุปความหมายหรือใจความสําคัญได ้
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2.4   การจัดกิจกรรมและขั้นตอนการสอน การอ่านเพื่อการสื่อสาร 
การอ่านเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการส่ือสาร   ดังน้ันการสอนอ่านจึงควรมุ่งเน้นให้นักเรียนมี 

สมรรถวิสัยในการส่ือสารทางด้านการอ่าน   การมีสมรรถวิสัยในด้านการอ่าน   คือ   การท่ีผู้อ่านสามารถ
เข้าใจข้อความท่ีอ่าน   และสามารถนําข้อความท่ีอ่านเข้าใจน้ีไปใช้ประโยชน์ได้   ดังน้ันจึงมีผู้แสดงความ
คิดเห็นในการจัดกิจกรรมการสอนอ่านเพื่อการส่ือสารที่หลากหลายรูปแบบดังน้ี 
 เกร็ลเล็ท  ( Grellet.  1981 : 19 )   ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมไว้ว่าควรเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียน
รู้จักแก้ปัญหาด้วยการหาคําตอบจากข้อความท่ีอ่าน   ซึ่งเป็นการมอบภาระงานให้ทํา   ส่ิงท่ีนํามาให้อ่าน
จะเป็นบทความ  ตาราง   แผนผัง  สมุดรายชื่อสินค้าและราคาสินค้า  ลักษณะกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยให้
บทเรียนมีลักษณะเป็นจริงขึ้น   เช่น   การอ่านโฆษณาจากหนังสือพิมพ์เพ่ือเลือกฟังรายการวิทยุ   
โทรทัศน์   ชมภาพยนตร์   หรือเลือกรายการในร้านอาหารตามข้อมูลท่ีกําหนดมาให้   นอกจากน้ีอาจจะให้
ผู้เรียนเป็นผู้หาข้อมูลท่ีต้องการจากตารางหรือแผนผัง   เป็นต้น    

วิสาข์   จัติวัตร์ ( 2541 : 51)   ได้เสนอแนะ   แบบฝึกหัดการอ่านเพื่อการส่ือสารว่า   แบบฝึกหัด
การอ่านไม่ควรมุ่งท่ีจะทดสอบความเข้าใจในการอ่าน   แต่ช่วยทําให้ผู้อ่านเข้าใจข้อความท่ีอ่านดีขึ้น   
รูปแบบของคําถามท่ีช่วยให้ผู้อ่านพัฒนาทักษะการอ่านได้แก่   คําถามถูกผิด   ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านลําดับ
ความเข้าใจและเน้ือเร่ืองได้ดีขึ้น    นอกจากน้ึแบบฝึกหัดซึ่งเป็นตาราง   แผนภูมิ   แผนท่ี   กราฟ   และ
รูปภาพจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจในข้อความท่ีอ่านได้ดีขึ้น 
 การอ่านจึงเป็นกิจกรรมเพื่อการส่ือสารมากกว่าจะเป็นกิจกรรมที่เป็นเพียงการรับสารเท่านั้น การ  
ท่ีจะพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารและเป็นกิจกรรมที่เป็นผู้ผลิตภาษา       
ผู้เรียนต้องตระหนักและมีจิตสํานึกในการใช้ กลวิธีในการอ่านมากกว่าการอ่านภาษาแม่   ซึ่งเดวีส์  
( Davies; et  al.  1990 : 100 )  ได้เสนอกิจกรรมการอ่านดังน้ี    

1. ให้ผู้เรียนได้ถ่ายโอนข้อมูลจากภาษาแม่ไปสู่ภาษาอังกฤษ 
2. เน้ือหาที่ใช้ควรเป็นเอกสารจริง   หรือมาจากแหล่งข้อมูลทางภาษาอย่างแท้จริง 
3. ขั้นนําเขัาสู่กิจกรรมควรมีความสําคัญท้ังการอ่านและการเขียน 
4. ใช้รูปแบบภาษาเขียนท่ีคล้ายกันเน้นทักษะสัมพันธ์   คือ    อ่าน   พูด   และเขียน 
สุภัทรา  อักษรานุเคราะห์  (2530 : 63 – 64 )  กล่าวถึงขั้นตอนการสอนอ่านและการจัดกิจกรรม

การสอนอ่านดังน้ี 
1.   ต้ังจุดประสงค์  ซึ่งต้องกําหนดท้ังจุดประสงค์นําทางและจุดประสงค์ปลายทาง 
2. การดําเนินการสอน  เป็นการนําจุดประสงค์นําทางมาสอนโดยใช้เทคนิคทําความกระจ่างใน

บริบท  (contextualization)  และการใช้ความรู้ทางภาษา 
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3.  การฝึกอ่าน เป็นข้ันตอนท่ีตรงกับจุดประสงค์ปลายทางที่กําหนดไว้โดยอาศัยความรู้ทางภาษา
ท่ีได้เรียนในขั้นท่ี  2  มาใช้ตีความ  จับใจค วามสําคัญ  ตลอดจนรายละเอียดท่ีจําเป็น  เมื่ออ่านจบแล้ว
สามารถแสดงออกทางการส่ือสารได้  เช่น  เมื่ออ่านจดหมายแล้วสามารถตอบจดหมายรับเชิญได ้

4.   การถ่ายโอน  ถือเป็นการฝึกการส่ือสารที่นอกเหนือไปจากจุดประสงค์ปลายทางที่วางไว ้
เพื่อให้นักเรียนนําสิ่งท่ีเรียนไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ถูกต้อง 

สุมิตรา    อังวัฒนกุล   ( 2537  :  178 – 179 )   ได้เสนอขั้นตอนและกิจกรรมการสอนอ่านเพื่อ
การส่ือสารไว้ดังน้ี 

1. กิจกรรมก่อนการอ่าน  (Pre -  reading  Activities)  เป็นการสร้างความสนใจและปูพื้น 
ความรู้ในเร่ืองท่ีอ่าน   ตัวอย่างกิจกรรมในขั้นน้ีได้แก่ 

1.1 ให้คาดคะเนเร่ืองท่ีจะอ่าน  เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนคํานึงถึงความรู้เดิม  แล้วนํา 
มาสัมพันธ์กับเร่ืองท่ีอ่าน  การคาดคะเนอาจจะผิดหรือถูกก็ได้ 

1.2 ให้เดาความหมายของคําศัพท์จากบริบท   โดยดูจากประโยคข้างเคียงหรือจาก 
รูปภาพ   และการแสดงท่าทางของครู 

2. กิจกรรมระหว่างการอ่าน (While -  reading Activities)  เป็นการทําความเข้าใจโครงสร้าง 
และเน้ือความในเร่ืองท่ีอ่าน   กิจกรรมในขั้นน้ีได้แก่ 
  2.1   ให้ลําดับเรื่องโดยตัดเร่ืองออกเป็นส่วนๆ   (Strip  Story)   อาจจะเป็นย่อหน้า หรือ
เป็นประโยคก็ได้   แล้วให้ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มลําดับข้อความกันเอง 

2.2    เขียนแผนผังโยงความสัมพันธ์เน้ือเร่ือง   (Semantic  Mapping) 
2.3    เติมข้อความลงในแผนผังของเน้ือเร่ือง   (Graphic  Organizer) 
2.4    เล่าเรื่องโดยสรุป   (Summarizing) 

3.   กิจกรรมหลังการอ่าน  (Post  -  reading  Activities)  เป็นการตรวจสอบความเข้าใจของผู้ 
เรียน   กิจกรรมที่ทําอาจจะเป็นการถ่ายโอนไปสู่ทักษะอื่นๆ  เช่น ทักษะการพูด   และการเขียนก็ได้โดยให้
ทํากิจกรรมดังต่อไปน้ี 

3.1 ให้แสดงบทบาทสมมุติ 
3.2 ให้เขียนเร่ืองหรือเขียนโต้ตอบ  เช่น เขียนจดหมาย  เขียนบทสนทนา  เขียน 

แบบฟอร์ม   วาดรูป  เป็นต้น 
3.3 พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองท่ีอ่าน 

วิสาข์   จัติวัตร์   ( 2543 : 52 – 57 )    เสนอแนะเกี่ยวกับกลวิธีในการสอนอ่านเพื่อการส่ือสารไว้   
ดังน้ี 
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 1.   ก่อนอ่านข้อความใดๆ   ผู้อ่านควรทํานายข้อความท่ีอ่านล่วงหน้าจากหัวข้อเร่ือง   หัวข้อย่อย   
โดยใช้ความรู้ของตัวเองท่ีมีอยู่เกี่ยวกับเร่ืองน้ันๆ   ผู้อ่านสามารถเดาเน้ือหาเรื่องได้จากรูปภาพ   ตาราง   
แผนภูมิ   ซึ่งสามารถเสนอแนะเน้ือหาของเร่ืองท่ีจะอ่านได้ 
 2. ผู้อ่านควรมีจุดประสงค์ในการอ่าน เช่น อ่านเพื่อค้นหาข้อมูลบางอย่าง โดยใช้เทคนิค  
Scanning   กวาดสายตาอ่านข้อความอย่างรวดเร็ว   เพื่อหาข้อความท่ีต้องการ   ท้ังน้ีผู้เขียนอาจต้ัง
คําถามหรือปัญหาให้ผู้อ่านหาคําตอบก่อนท่ีจะอ่านข้อความน้ันๆ   เพื่อให้ผู้อ่านมีวัตถุประสงค์ในการอ่าน 
 3.  การตีความหมายของคําศัพท์ยากจากข้อความในบริบท  (Context)   โดยผู้อ่านอาจจะ
อนุมาน  (Inference)   ความหมายจากคําศัพท์ได้จากคําที่มีความหมายคล้ายกัน   คําที่มีความหมาย
ตรงกันข้าม   โครงสร้างของคํา   และจากประสบการณ์ของผู้อ่าน 
 4. ผู้อ่านควรทราบความสัมพันธ์ของประโยคต่างๆ   และโครงสร้างของย่อหน้าที่อ่านโดยใช้
ความรู้เกี่ยวกับศัพท์  ไวยากรณ์   และคําที่ใช้เชื่อมประโยค   เช่น   สามารถเขียนโครงสร้างของย่อหน้าซึ่ง
ประกอบด้วยใจความสําคัญ  (Main idea)   และข้อความสนับสนุน  (Supporting  details)   ได้   
สามารถบอกหน้าที่ของภาษาว่าข้อความน้ันๆ  มีจุดมุ่งหมายท่ีจะให้คําจํากัดความ   บรรยาย   ให้
ตัวอย่าง   หรือให้เหตุผล  เป็นต้น 
 5.  การสร้างแบบฝึกการอ่านตามแนวการสอนเพื่อการส่ือสารที่แปลกใหม่และช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจ
ข้อความท่ีอ่านได้ดียิ่งขึ้น คือ ถ่ายโอนข้อมูลท่ีอ่านในรูปแบบต่างๆ  (transfer  of  information) 

1. การถ่ายโอนข้อมูลจากข้อความท่ีอ่านมาเป็น แผนผัง   ตาราง   รูปภาพ   แผนท่ี 
และแผนภูมิ 

2. การถ่ายโอนข้อความจากแผนผัง  ตาราง  รูปภาพ  แผนท่ี  และ แผนภูมิ เป็น 
ข้อความภาษาอังกฤษ 

3. การย่อข้อความท่ีอ่านในรูปของตาราง   หรือย่อหน้าสั้นๆ 
4. การอ่านเพื่อแก้ปัญหาโดยใช้หลัก  Jigsaw  reading   คือ ผู้อ่านพยายามนําเน้ือหา 

ข้อมูลมาปะติดปะต่อกันเพื่อแก้ปัญหาบางอย่าง 
 กิจกรรมการสอนการอ่านเพื่อการส่ือสารนั้น   เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้หาข้อมูลท่ี
ต้องการจากส่ิงท่ีอ่าน   จากน้ันอาจให้ทํากิจกรรมหลังการอ่าน   กิจกรรมที่ให้ทําไม่ใช่กิจกรรมที่ตรวจสอบ
ความเข้าใจในการอ่าน   แต่เป็นกิจกรรมที่ให้ส่ือความหมายหรือถ่ายโอนความรู้ในรูปแบบต่างๆ   เช่น   
โดยการพูดสรุป   เขียน   หรือส่ือความหมายในรูปแผนผัง   ตาราง   แต่บางครั้งในการจัดกิจกรรมการ
สอนอ่านเพื่อการส่ือสารนั้น   การใช้คําถาม  ถูก / ผิด   เติมคํา   หรือ  แบบตัวเลือกให้ตอบ   ก็จะเป็นการ
ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเรียงลําดับเน้ือหา   และทําให้เข้าใจบทอ่านได้ดียิ่งขึ้น 
 การวิจัยเรื่องน้ีเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษตามแนว
การสอนเพื่อการส่ือสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  โดยใช้เอกสารจริงท่ีเน้นส่ือในชีวิตประจําวัน   
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 เน่ืองจากการเรียนการสอนตามแนวทางการส่ือสารมีวัตถุประสงค์   ให้ผู้เรียนใช้ภาษาในการ
ส่ือสารได้มากกว่าคํานึงถึงเพียงแต่โครงสร้างและหน้าที่ทางภาษาเพียงอย่างเดียว   ดังน้ันจึงเกิดแนวคิด
สร้างสรรค์ในการนําเอกสารจริง   ( Authentic  Materials )   มาใช้เป็นส่ือประกอบการเรียนการสอน   
ท้ังน้ีได้มีผู้ให้ความหมายและเสนอแนะแนวคิดในการคัดเลือกเอกสารจริงมาใช้ในหลายทัศนะ   ดังน้ี 
 วิลเลียมส์   ( Williams. 1993 : 25 )   ได้กล่าวถึง   เอกสารจริงว่านอกจากตําราเรียนในหนังสือ
เสริมหลักสูตรแล้ว   เอกสารจริงถือเป็นเอกสารการสอนแหล่งท่ีสาม   เอกสารจริงหมายถึงตําราหรือ
เอกสารที่ไม่ได้ผลิตขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการสอนภาษา   แต่ผลิตขึ้นเพื่อเป็นส่ือผ่านข่าวสารข้อมูล   
ได้แก่   ส่ือโฆษณาต่างๆ   ป้ายสัญลักษณ์   หนังสือแนะนํา   คู่มือการเดินทาง   แบบฟอร์ม   หนังสือพิมพ์   
บทความในนิตยสาร   บทกวี   เร่ืองส้ัน   นวนิยาย   นิทาน   บันทึกข้อความ   ไปรษณียบัตร   จดหมาย   
ฯลฯ   ท้ังน้ีได้ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของการนําเอกสารจริงมาใช้ในการเรียนการสอนว่า   เป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการใช้ภาษาอย่างแท้จริง   ช่วยให้ผู้เรียนประสบความสําเร็จในการอ่าน   
โดยนําไปใช้กับสถานการณ์นอกห้องเรียนท่ีผู้เรียนต้องเผชิญกับภาษาท่ีใช้อยู่จริง   ในขณะท่ี หว่องและ
คณะ   ( Wong;  et  al.  1995  :  318 )   ได้กล่าวถึงเอกสารจริงว่า   เป็นเอกสารที่ใช้เพื่อการส่ือสารอย่าง
แท้จริงไม่ใช่เอกสารที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในการเรียนการสอน   ได้แก่   ส่ิงพิมพ์   เอกสารที่ใช้ในอาชีพการ
งาน   รวมถึงตําราเรียนในสาขาวิชาต่างๆ  เป็นต้น   และกล่าวสนับสนุนว่า   การใช้เอกสารจริง   เป็นการ
ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ในการใช้ภาษาตามสถานการณ์จริง   ทําให้ผู้เรียนรู้วิธีการในการเรียนภาษา
ได้จริงอย่างสร้างสรรค์ 
 จึงเห็นได้ว่า   เอกสารจริงเป็นส่ือท่ีมีความเหมาะสมในการนํามาใช้ประกอบการเรียนการสอน
ตามแนวการสอนเพื่อการส่ือสาร   เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาตามแบบท่ีเจ้าของภาษาใช้   
เป็นส่ือท่ีหาได้ง่ายอีกท้ังทําให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย   ตระหนักเห็นถึงความจําเป็นใน
การอ่านภาษาอังกฤษ   และสามารถนําไปใช้ได้จริงในชีวิตประจําวัน 

ส่ือการสอนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะส่ือการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนั้น  เป็นส่ิงท่ีจะ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้  การใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารได้มากขึ้นซึ่งในการใช้ส่ือการ
สอนของครูภาษาอังกฤษ ก็ถือว่าเป็นส่ิงท่ีสําคัญอย่างหน่ึง  M'barek  ahella.  (1990 : 65 – 66 )  ได้
กล่าวถึงการเลือกใช้สื่อในการสอนดังน้ี 

1.   เลือกส่ือท่ีนํามาให้มีความชัดเจน และมีความเป็นจริงมากท่ีสุด 
2.   ใช้สื่อท่ีมีหัวข้อเร่ืองต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ  เช่น  บทความหนังสือพิมพ์  รายงานข่าวกีฬา  และข่าว

ท่ีผู้เรียนคุ้นเคย 
3. ใช้สื่อท่ีมีความหมายเหมาะสมกับนักเรียนท้ังในด้านเน้ือหาประสบการณ์  หรือวัยของผู้เรียน  

ส่ืออาจประกอบไปด้วย  ส่ือท่ี ไม่มีส่วนท่ีเป็นภาษา (Non-linquistics)  เช่น  รูปภาพ  แผนภูมิ  ภาพวาด
ต่าง ๆ เป็นต้น 
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4.  ใช้สื่อท่ีไม่ลําเอียงทางวัฒนธรรม น่ันคือ ครูภาษาอังกฤษต้องนําเสนอส่ือท่ีมีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม  ไม่เน้นวัฒนธรรมของชนก ลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเป็นพิเศษ  ส่ือท่ีนํามาใช้ควรเป็นจุดศูนย์กลางที่
มีความเท่าเทียมกันทางวัฒนธรรมในการใช้ภาษา 
 มาห์มัด คูดา (Mahmoud Cudah.1991 : 87 – 89 ) ได้กล่าวถึงการเลือกใช้สื่อการสอนของครู
ภาษาอังกฤษเช่นกัน  ดังน้ี 
 1.  ใช้สื่อการสอนท่ีมีความชัดเจน    นําเสนอความคิดและจินตนาการที่สมบูรณ์     ซึ่งจะช่วย
ประหยัดเวลาในการอธิบาย 
 2.  ใช้สื่อการสอนท่ีทันสมัยหรือทันเหตุการณ์  เช่น  โปรแกรมโทรทัศน์ใหม่ ๆ  ข่าวปัจจุบัน  เป็น
ต้น  เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้คุ้นเคย  และมีทักษะในการใช้ภาษาใหม่ ๆ  จากส่ือเหล่านี้ 
 ดังน้ันการใช้ส่ือสารการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนั้นครูภาษาอังกฤษต้องบอกส่ือท่ีมี
ความชัดเจน  ใช้หัวข้อเร่ืองต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ  ใช้สื่อท่ีมีความเหมาะสมกับนักเรียน  ใช้สื่อท่ีไม่ลําเอียงทาง
วัฒนธรรมและใช้สื่อการสอนท่ีทันต่อเหตุการณ์  ซึ่งถ้าครูภาษาอังกฤษใช้ส่ือการสอนเพื่อการส่ือสารแล้ว  
นักเรียนก็จะมีประสิทธิภาพในการส่ือสารตามไปด้วย 
 

2.5 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับวิธีการสอนอ่านภาษาอังกฤษตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสาร 
 งานวิจัยต่างประเทศ 
 นิอิจิมา (Niijima. 1994 : 3357) ได้ศึกษาความเข้าใจการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยท่ีเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศในประเทศญี่ปุ่น ด้วยวิธีการสอนอ่านตามแนว
การสอนเพื่อการส่ือสาร ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาท่ีได้รับการสอนอ่านตามแนวการสอนเพื่อการ
ส่ือสาร มีความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
 มิเชลสัน-เอเซล (Michaelson-Ezell. 1996 : 2621) ได้ศึกษาผลของการใช้วิธีการสอนตามกลวิธี
การอ่านเพื่อการส่ือสารกับนักเรียนเกรด 1 ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนและทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ในรัฐหลุยส์เซียนา จํานวน 21 คน โดยแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม 
กลุ่มทดลอง 9 คน และกลุ่มควบคุม 12 คน โดยกลุ่มทดลองได้รับการฝึกทักษะการอ่านด้วยกลวิธีการอ่าน
เพื่อการส่ือสาร และกลุ่มควบคุมได้รับการสอนอ่านแบบเดิม ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนในกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม มีผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนและทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยนักเรียนท่ีได้รับการฝึกทักษะการอ่านด้วยกลวิธีการอ่านเพื่อการส่ือสาร มี
ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนและทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสูงกว่ากลุ่มควบคุม 
 รีชมัท (Reichmuth. 1997 : 660) ได้ศึกษาผลของการใช้วิธีการสอนตามกลวิธีการอ่านเพื่อการ
ส่ือสารกับผู้ใหญ่ท่ีมีระดับความสามารถในด้านการอ่านตํ่า จํานวน 12 คน โดยแบ่งผู้เรียนเป็น 2 กลุ่มๆละ 
6 คน กลุ่มทดลองได้รับการสอนตามกลวิธีการอ่านเพื่อการส่ือสารและกลุ่มควบคุมได้รับการสอนทักษะ
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ในการอ่าน ผลการศึกษาพบว่า วิธีการสอนท้ัง 2 วิธี ทําให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการจดจําเกี่ยวกับการ
ใช้คํา (Word  recognition) และมีความเข้าใจในการอ่านสูงขึ้น และเมื่อเปรียบเทียบวิธีการสอน 2 วิธี 
พบว่า ผู้เรียนท่ีได้รับการสอนตามกลวิธีการอ่านเพื่อการส่ือสารมีความสามารถในด้านการจดจําเกี่ยวกับ
การใช้คํา และมีความเข้าใจในการอ่านสูงกว่ากลุ่มควบคุม 
 
 งานวิจัยในประเทศ 
 คมเดือน  โพธิสุวรรณ . (2535 : 53-54) ได้ศึกษาเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนนาฏศิลปชั้นกลาง จังหวัดลพบุรี ท่ีเรียนโดยวิธีอ่านเพื่อการส่ือสารกับวิธีอ่านแบบเดิม พบว่า 
นักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีอ่านเพื่อการส่ือสารและนักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีอ่านแบบเดิม มีความเข้าใจในการ
อ่านภาษาอังกฤษแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยนักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีอ่านเพื่อ
การส่ือสารมีความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีอ่านแบบเดิม 
 จิราพร  สุจริต (2543 : 59-61) ได้ศึกษาเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านและความสนใจใน
การเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนลานวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น ท่ี
ได้รับการสอนตามแนวทฤษฎีเพื่อการส่ือสารของ คีธ จอห์นสัน (Keith Johnson) กับการสอนตามคู่มือครู 
พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการสอนตามแนวทฤษฎีเพื่อการส่ือสารของ คีธ จอห์นสัน กับนักเรียนท่ีได้รับการ
สอนตามคู่มือครู มีความเข้าใจในการอ่านและมีความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01โดยนักเรียนท่ีได้รับการสอนตามแนวทฤษฎีเพื่อการส่ือสารของ คีธ จอห์น
สัน มีความเข้าใจในการอ่านและมีความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการสอน
ตามคู่มือครู 
 จากงานวิจัยท้ังต่างประเทศและในประเทศแสดงให้เห็นว่า การสอนตามแนวการสอนเพื่อการ
ส่ือสาร ทําให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ในด้านการเรียนและมีความสามารถในด้านการอ่านภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
 
3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เอกสารจริงในการสอนอ่านภาษาอังกฤษ 

3.1   ความหมายและประเภทของเอกสารจริง 
 ศุภวรรณ    สงวนแก้ว  (2526 : 59 )  ได้ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของเอกสารจริงว่าคือ  เอกสาร
ท่ีมิได้ผลิตเพื่อใช้ในการเรียนการสอนภาษาแต่ใช้ในการติดต่อส่ือสาร  มีการใช้คําศัพท์  สํานวนภาษาใน
การใช้ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ตามสถานการณ์จริง  สามารถแบ่งได้เป็น  2  ประเภท  คือ 
 1.  เอกสารจริงประเภทเขียนหรือประเภทส่ิงตีพิมพ์  ได้แก่  หนังสือพิมพ์  นิตยสาร  โฆษณา  
การ์ตูน  โปสเตอร์ แผ่นป้าย  ต๋ัว  ตาราง  เทเล็กซ์  แผนภูมิ  นิทาน  นวนิยาย  รูปภาพ  บทประพันธ์  
ใบปลิว  ฉลากยา  แบบสํารวจ  แบบสอบถาม  แบบฟอร์มต่าง ๆ  คําแนะนําในการใช้เครื่องมือ  ฯลฯ 
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 2.  เอกสารจริงประเภทเสียง  ได้แก่  เสียงท่ีอัดจากสถานการณ์จริง  เทปท่ีอัดจากเจ้าของภาษา  
เพลง  สุนทรพจน์  ปาฐกถา  บทสัมภาษณ์  ภาพยนตร์  เทป  โทรทัศน์  รายการวิทยุ  และโทรทัศน์ เช่น  
ข่าว  การสนทนาปัญหาต่าง ๆ 
 กรรณิการ์  จันทโร (2531 : 31-32) ได้ศึกษาถึงความหมายของเอกสารจริงไว้ว่า เอกสารจริง 
(Authentic materials) ทางด้านการเรียนการสอนภาษาไม่ได้มีความหมายเฉพาะถึงเอกสารท่ีเขียนบันทึก 
หรือตีพิมพ์ลงในกระดาษแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมไปถึงเอกสารและวัตถุของจริง หรือเหมือนของจริง
ทุกชนิดท่ีเป็นภาษาเขียนหรือพูด ซึ่งเป็นการใช้ภาษาในสถานการณ์ชีวิตประจําวันจริงๆ ท่ีมีการบันทึก
และถ่ายทอดออกมาไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตามท่ีเราสามารถมองเห็น อ่าน และฟังเสียงได้ แต่จุดประสงค์
ของการผลิต ประดิษฐ์ หรือคิดค้นเอกสารจริงดังกล่าวมิใช่เพื่อใช้ในการเรียนการสอนภาษาโดยเฉพาะ 
ดังท่ี เดย์ และ แบมฟอร์ด (Day and Bamford. 1998 : 54) กล่าวว่า ข้อความใดๆก็ตามท่ีเขียนขึ้นโดย
เจ้าของภาษาและเพื่อเจ้าของภาษาอ่าน และมิได้เขียนขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อการสอนภาษาโดยเฉพาะ 
ถือว่าเป็นเอกสารจริง 
 นิภาวรรณ  ชูรัตนสิทธิ์ (2535 : 49) และวิสาข์  จัติวัตร์ (2541 : 51-52) ได้กล่าวถึง ความหมาย
ของเอกสารจริงคล้ายกับ เดย์ และ แบมฟอร์ด ว่าคือ วัสดุการสอนท่ีได้จากแหล่งต่างๆที่ไม่ใช่ตําราหรือ
บทเรียนท่ีจัดพิมพ์ขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ในการสอนภาษาโดยตรง เพราะบทเรียนท่ีเขียนขึ้นเพื่อเป็น
เครื่องมือในการสอนภาษาโดยตรงน้ันจะมีลักษณะท่ีไม่เป็นธรรมชาติ เน่ืองจากผู้เขียนจะเขียนโครงสร้าง
หรือหลักไวยากรณ์ท่ีต้องการสอนให้ปรากฏในเน้ือเร่ืองมากเกินไป ซึ่งลักษณะของเอกสารจริงท่ีใช้ใน
ชีวิตประจําวัน ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพับ โฆษณา ข่าว ฉลากยา หรือป้ายประกาศ เป็นต้น 
 เอเบอร์โซลด์ และฟิลด์ (Aebersold and Field. 1997 : 48) ได้ให้ความหมายของเอกสารจริง
คล้ายกับนักการศึกษาท่านต่างๆที่กล่าวไว้ข้างต้น คือ เอกสารการสอนใดๆ ท่ีได้จากแหล่งต่างๆที่พบใน
ชีวิตประจําวัน และมิได้ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนภาษาโดยตรง แต่เป็นเอกสารที่สร้างขึ้นมา
เพื่อส่ือความหมาย โดยใช้ภาษาตามสถานการณ์ท่ีเป็นจริงและไม่ได้มีการปรับเน้ือหาหรือแก้ไขใดๆก่อน
การนํามาใช้ในการเรียนการสอน ตัวอย่าง เช่น ตาราง แบบฟอร์ม แผ่นปลิว ประกาศ โฆษณา ฉลากยา 
เป็นต้น  
 สวัฟฟา (Swaffa.1985 : 15-31)  ได้อธิบายถึงเอกสารจริงไว้ว่า  เอกสารจริงท้ังสองประเภท คือ  
เอกสารประเภทเสียงและเอกสารจริงประเภทส่ิงพิมพ์นั้น  เป็นเอกสารที่ผลิตขึ้นมาเพื่อการส่ือสาร  
ข้อความในเอกสารนั้นเจ้าของภาษาจะเป็นผู้พูดหรือเขียนขึ้นมาเพื่อให้เจ้าของภาษาด้วยกันฟังหรืออ่าน  
ซึ่งอาจมีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูล แนะนําชักชวน  ขอโทษ  อย่างใดอย่างหน่ึง  แม้ว่ากลุ่มของผู้รับจะ
เปล่ียนแปลงไปแต่ข้อความในเอกสารนั้นจะยังคงมีลักษณะเดิม  มิได้มีการปรับเน้ือหาแต่อย่างใด  
(simplified)  ความสําคัญของเอกสารจริงจึงมีอยู่ท่ีว่ามีจุดประสงค์ในการส่ือสารอย่างแท้จริง 
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 โรเจอร์ (Roger. 1988 : 467-476 )  ได้ให้ความหมายของเอกสารจริงไว้ว่าเอกสารจริง  หมายถึง  
เอกสารที่เป็นได้ท้ังเสียงหรือข้อเขียน  ซึ่งมีความเป็นธรรมชาติของรูปแบบ  มีความเหมาะสมของบริบทท้ัง
ด้านวัฒนธรรมและสถานการณ์เหมือนเช่นท่ีเจ้าของภาษาใช้ 
 อาห์เฮลลัล (Ahella.1990 : 39 )  ได้กล่าวถึง  เอกสารจริง  (text)  ว่าหมายถึงเอกสารทุกชนิดไม่
ว่าจะเป็นเอกสาร  ท่ีเป็นส่ิงตีพิมพ์หรือเอกสารที่เป็นเสียงและมิได้ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในการเรียนการสอน
ภาษา  แต่เป็นเอกสารที่สร้างขึ้นมาเพื่อส่ือความหมาย  โดยใช้ภาษาตามสถานการณ์ท่ีเป็นจริงใน
ชีวิตประจําวัน  ลักษณะของข้อความเอกสารจริงจึงเน้นการส่ือสารจริงระหว่างเจ้าของภาษา  ไม่ว่า
ข้อความน้ันจะเป็นประเภทเขียนหรือพูดก็ตาม  ดังน้ันเอกสารชนิดใดท่ีสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการสอนภาษา
โดยเฉพาะลักษณะการส่ือสารมิใช่เน้นสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน  เอกสารนั้นก็ไม่จัดว่าเป็นเอกสารจริง 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า เอกสารจริงหมายถึง เอกสารทุกชนิดท่ีมิได้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการ
เรียนการสอนภาษาโดยเฉพาะ แต่เป็นเอกสารที่ผลิตขึ้นเพื่อให้ข้อมูล หรือข่าวสารทั่วๆไป โดยมี
จุดประสงค์เพื่อส่ือความหมายในชีวิตจริง เช่น สนทนาบางตอนท่ีได้บันทึกเสียงไว้ ข่าว ใบปลิว ประกาศ 
ป้ายโฆษณา ฉลากยา เป็นต้น ซึ่งเอกสารจริงดังกล่าว แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1.เอกสารจริงประเภทเขียน
หรือประเภทส่ิงพิมพ์  2. เอกสารจริงประเภทเสียง  

 
3.2  ความส าคัญและประโยชน์ของเอกสารจริง 

 ในการเรียนการสอนภาษาน้ัน แรงจูงใจเป็นปัจจัยสําคัญประการหน่ึง ผู้เรียนจะเกิดแรงจูงใจใน
การเรียน สนใจ และเต็มใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนน้ันขึ้นอยู่กับเน้ือหาของบทเรียนและ
กิจกรรมการเรียนการสอนว่าน่าสนใจ และมีประโยชน์เพียงใด การนําเอกสารจริงมาใช้ในการเรียนการ
สอนภาษาจึงนับว่ามีความสําคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่ง ดังมีนักภาษาศาสตร์หลายท่านได้กล่าวถึง
ความสําคัญ และประโยชน์ของเอกสารจริงไว้ต่างๆกันดังน้ี 

สุวรรณี  เวทไธสง (2544 : 22 – 23 )  ได้กล่าวถึงข้อดีในการเรียนการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดย
การใช้เอกสารจริงมีประโยชน์ ทําให้ผู้เรียนมีความสนใจ เกิดแรงจูงใจในการเรียน มีประสบการณ์ คุ้นเคย
กับภาษาท่ีใช้ในชีวิตจริง ซึ่งทําให้ผู้เรียนรู้สึกมั่นใจ และเป็นการเตรียมให้ผู้เรียนสามารถนําภาษาไปใช้ใน
ชีวิตจริงด้วย นอกจากน้ี ยังมีประโยชน์สําหรับผู้สอนในการเลือกใช้และเตรียมการสอน  เน่ืองจากเอกสาร
จริงมีมากมายและหาได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนําเอกสารจริงมาใช้ในการฝึกทักษะการอ่านน้ันมีผล
ให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านสูงขึ้น 
 นฤมล  พงศโรจน์   (2547 : 12 – 13)  ได้กล่าวถึงข้อดีในการนําเอกสารจริงมาใช้ในการเรียนการ
สอนอ่าน  คือ 
 1.  ตําราท่ีใช้ในการสอนภาษาอังกฤษ  โดยท่ัวไปมักเลือกใช้ภาษาที่ทําให้เข้าใจง่ายซึ่งการทําให้
ง่ายกลับมีข้อเสีย  กล่าวคือในชีวิตจริงคนเรามักพูดหรือเขียนซ้ําความหมายเดิมอ้างถึงสิ่งท่ีกล่าวมาแล้ว
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วนกลับไปท่ีเดิม  หรือมักมีเครื่องบ่งบอกต่าง ๆ  การเอาข้อเขียนน้ันมาทําให้ง่ายด้วยเจตนาที่ดีกลับทําให้
ข้อความน้ันยากต่อการเข้าใจ  เพราะผู้เรียนขาดเครื่องช่วยในการเดาความหมาย 
 2.  การฝึกให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับบทอ่านท่ีพบในชีวิตจริงเสียแต่เน่ิน ๆ  กลับมีผลดีและไม่ใช่เรื่อง
ยากเกินไป  ท้ังน้ีเพราะความยากง่ายที่ผู้เรียนจะพบเวลาอ่านน้ัน  มักขึ้นกับลักษณะและกิจกรรมการอ่าน
เสียงเป็นส่วนใหญ่  ถ้ากิจกรรมนั้นไม่ได้ยากเกินไปอยู่ในวิสัยท่ีผู้เรียนพอท่ีจะทําได้ เช่นอาศัยเฉพาะความ
เข้าใจกว้าง ๆ เกี่ยวกับเร่ืองกิจกรรม  ดังน้ันครูจึงควรเลือก  "จัดทํากิจกรรม"  ให้เหมาะสมกับผู้เรียน
มากกว่าที่จะเลือก  "ดัดแปลง"  ภาษาในบทอ่าน 
 ดังน้ัน  การนําเน้ือหา จากเอกสารจริงท่ีพบในชีวิตประจําวันมาใช้ในการเรียนการสอนอ่านน้ันมี
ประโยชน์หลายด้าน เป็นการให้ประสบการณ์ในชีวิตจริงแก่ผู้เรียน อันจะนําไปสู่เป้าหมายท่ีแท้จริงของ
การสอนภาษา คือช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางด้านความเข้าใจในการอ่านดีขึ้น นอกจากน้ันยังเป็นส่ิงกระตุ้น
และจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ท่ีดี อย่างไรก็ตามแม้ว่าเอกสารจริงจะมีประโยชน์ในการ
ฝึกภาษา  
 โรบินสัน (Robinson. 1980 : 111 –112 )  กล่าวว่า  เอกสารจริงน้ันมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งต่อ
การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือจุดหมายเฉพาะ  (English for  specific  purposes)  และการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  เพราะการนําเอกสารจริงประเภทส่ิงพิมพ์มาใช้ในการสอน  จะฝึกให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ส่ิงท่ีผู้เรียนจะนําไปปฏิบัติในชีวิตจริงได้  สําหรับหนังสือแบบเรียนท่ีพิมพ์ขึ้นมาสําหรับบุคคลใด
กลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะน้ันมักจะได้รับการคัดค้านท่ีจะนํามาใช้ในการเรียนการสอน  เพราะเป็นบทอ่านท่ี
ผู้เขียนเขียนขึ้น  โดยมีจุดประสงค์ในการสอนโครงสร้างทางภาษาและคําศัพท์บทอ่านมิได้มาจาก
สถานการณ์จริงนอกห้องเรียน  และมิช่วยให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาตามสถานการณ์ท่ีจําเป็นในชีวิตจริง 
 แคนดลิน ( Candlin. 1981 : 81 )  และ  เฟราร์ ( Ferrar. 1986 : 19 – 20 )  ได้กล่าวถึง
ความสําคัญของเน้ือหาที่พบในชีวิตประจําวันต่อการเรียนการสอนเพื่อการส่ือสารว่าแนวการสอนภาษา
เพื่อการส่ือสาร  ให้ความสําคัญต่อแรงจูงใจและความสามารถในการจดจําของผู้ เรียนท้ังน้ีขึ้นอยู่กับการ
เชื่อมโยงการเรียนการสอนกับชวีิตประจําวัน  ความสนใจและความจําเป็นของผู้เรียนท่ีต้องใช้ภาษาใน
ชีวิตจริงในอนาคต  การท่ีผู้เรียนได้มีโอกาสใช้ภาษาในสาถานการณ์จริงจะทําให้เกิดแรงจูงใจในการเรียน   
เต็มใจที่จะมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน  และได้ใช้ภาษาในการอภิปรายโต้แย้งอันจะก่อให้เกิด
ประสิทธิผลของการเรียนรู้ยิ่งขึ้น 
 สวัฟฟา (Swaffar. 1985 : 27 – 29 )  ได้กล่าวถึงความสําคัญและประโยชน์ของเอกสารจริงดังน้ี 
 1. ข้อความในเอกสารจริงจะเป็นข้อความท่ีสมบูรณ์เพราะไม่มีการปรับเน้ือหา  (simplified) 
ข้อความในเอกสารจริงแต่ละชนิดจะมีวัตถุประสงค์ต่างกันไป  ผู้สอนจึ งมีอิสระในการใช้เทคนิคและกลวิธี
ในการสอน 
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2.  เอกสารจริงมีข้อความท่ีหลากหลายและมีความเป็นธรรมชาติ    ผู้เรียนจึงสามารถเลือกได้
ตามความสนใจของตนทําให้เกิดแรงจูงใจในการอ่านสูงขึ้น นอกจากน้ีผู้อ่านก็อาจเลือกข้อความท่ี
เหมาะสมสําหรับการอ่าน  เพื่อความเพลิดเพลินได้ 

3.  ข้อความในเอกสารจริงท่ีผู้เรียนสนใจและมีความคุ้นเคยจะสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียน 
4.  ลักษณะของความซ้ําซ้อน (redundancy)  ท่ีปรากฏในเอกสารจริงจะช่วยให้ผู้เรียนฝึกการเดา

ได ้
5.  ข้อความในเอกสารจริงช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้เดิม  (prior  knowledge)  และช่วย

พัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้สูงขึ้น 
6.  เอกสารจริงช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้เดิม  และช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้

สูงขึ้น 
 ดัฟฟี และ โรเลอร์ (Duffy and Roehler. 1993 : 200-201) กล่าว่าการนําบทอ่านท่ีผู้เรียนพบใน
ชีวิตจริงมาใช้ในการเรียนการสอนภาษาน้ัน จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถในการอ่านและมี 
ทัศนคติท่ีดีต่อการอ่าน เน่ืองจากผู้เรียนมีโอกาสได้อ่านบทอ่านท่ีมีลักษณะเป็นการใช้ภาษาที่แท้จริง และ
เป็นส่ิงท่ีผู้เรียนพบในชีวิตประจําวัน ไม่ใช่บทอ่านท่ีเขียนขึ้นเพื่อสอนภาษาโยเฉพาะ ซึ่งบทอ่านดังกล่าวจะ
ไม่เป็นธรรมชาติ ทําให้ผู้เรียนขาดแรงจูงใจในการอ่าน ซึ่ง เซียร์ฟอส และรีดเดนซ์  (Searfoss and 
Readence. 1994 : 371) มีความเห็นเช่นเดียวกับดัฟฟี และ โรเลอร์  (Duffy and Roehler. 1993 : 200-
201) ว่าการนําเอกสารจริงท่ีผู้เรียนพบในชีวิตประจําวันมาใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษน้ันจะช่วย
กระตุ้นและจูงใจผู้เรียนให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้ภาษาได้เพราะ บทเรียนเหล่านั้นจะมีความหมาย
ต่อผู้เรียน เป็นส่ิงท่ีเกี่ยวข้องและอยู่รอบๆตัวผู้เรียน ผู้เรียนจะตระหนักถึงคุณค่า และประโยชน์ของส่ิงท่ี
เรียน  เน่ืองจากผู้เรียนสามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตจริง นอกจากน้ี บทเรียนยังช่วยให้ผู้เรียนพัฒนา
ความสามารถในด้านคําศัพท์และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้วย 

เกรลเลท ( Grellet. 1994 : 7 – 8)  กล่าวถึงบทความหรือข้อความท่ีนํามาใช้ในการสอนอ่านว่า
ควรเป็นบทความท่ีเราใช้อ่านกันในชีวิตประจําวันจริง ๆ  ด้วยเหตุผลว่าการดัดแปลงบทความทําให้ง่ายลง
ด้วยวิธีใดก็ตามมักจะมีผลตรงข้าม  คือกลับจะทําให้บทความน้ันอ่านเข้าใจยากขึ้นเพราะบทความท่ีถูก
ดัดแปลงแก้ไขแล้วมักจะขาดระบบการใช้คํานามหรือสรรพนามแทนส่ิงท่ีกล่าวแล้วหรือท่ีจะกล่าวถึงต่อไป  
ขาดการพูดซ้ําไม่มีคําที่ใช้เชื่อมความหมายของคําพูดหรือประโยค  และขาดการย้ําของเน้ือความ  ซึ่งส่ิง
เหล่านี้เป็นลักษณะของบทความท่ีผู้เรียนจะได้พบในชีวิตจริงและช่วยให้ผู้เรียนอ่านบทความไดเ้ข้าใจง่าย
ยิ่งขึ้น 

เดย์ และแบมฟอร์ด (Day and Bamford. 1998 : 54) ได้ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมถึงความสําคัญ
ของเอกสารจริงท่ีมีต่อการเรียนการสอนอ่านภาษาอังกฤษว่า นอกจากเป็นบทอ่านท่ีน่าสนใจ สะดุดตา 
ชวนอ่าน เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของผู้เรียน ทําให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการอ่าน แล้วยังทําให้ผู้เรียน
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เข้าใจภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษามากยิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยให้ผู้เรียนมีความคุ้นเคยและ
เตรียมพร้อมท่ีจะอ่านบทอ่านท่ีจะพบในชีวิตจริง 
 แซนเดอสัน (Sanderson. 1999 : 3-4)  กอเรียนโตและมอร์เลย์ (Guariento and Moley. 2001 : 
347-349) ได้กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้เอกสารจริงในการสอนภาษา ในทํานองเดียวกัน
ว่าเอกสารจริงช่วยให้ผู้เรียนได้เผชิญสถานการณ์จริงและได้เรียนรู้วัฒนธรรม หรือเหตุการณ์ต่างๆของ
เจ้าของภาษา ช่วยให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับรูปแบบของภาษาท่ีหลากหลาย ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และ
แรงจูงใจในการเรียนภาษา ช่วยให้นักเรียนค้นพบความต้องการ และจุดมุ่งหมายท่ีแท้จริง ก่อให้เกิด
แรงจูงใจในการนําภาษาไปใช้นอกห้องเรียน 
 มาร์ติเนซ (Martinez. 2002) ได้กล่าวถึงข้อดีของการนําเอกสารจริงมาใช้ในการสอนภาษาไว้ว่า 
การใช้เอกสารจริงช่วยให้นักเรียนได้ใช้ภาษาจริง ทําให้ทราบความเป็นไปของส่ิงท่ีเกิดขึ้น ซึ่งทําให้เกิด
แรงจูงใจในการเรียน นอกจากน้ันการใช้เอกสารจริงมีรูปแบบของภาษาท่ีหลากหลาย ช่วยให้นักเรียนได้
ฝึกการอ่านและเผชิญกับรูปแบบภาษาท่ีหลากหลาย ซึ่งเป็นแรงกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจที่จะ
อ่านและรักการอ่าน 
 จากแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญในการเรียนการสอนภาษาหลายๆท่านท่ีกล่าวมา จะเห็นว่าการใช้
เอกสารจริงมีประโยชน์ทําให้ผู้เรียนมีความสนใจ และเกิดแรงจูงใจในการเรียน มีประสบการณ์ คุ้นเคยกับ
ภาษาท่ีใช้ในชีวิตจริง ซึ่งทําให้ผู้เรียนรู้สึกมั่นใจ และเป็นการเตรียมให้ผู้เรียนสามารถนําภาษาไปใช้ในชีวิต
จริงด้วย นอกจากน้ี ยังมีประโยชน์สําหรับผู้สอนในการเลือกใช้และเตรียมการสอน เน่ืองจากเอกสารจริงมี
มากมายและหาได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนําเอกสารจริงมาใช้ในการฝึกทักษะการอ่านน้ัน สามารถ
หาได้ง่ายและสะดวก 
 

3.3  เกณฑ์การเลือกใช้เอกสารจริงในการเรียนการสอน 
 เน่ืองจากเอกสารจริงมีหลายรูปแบบ แต่ละแบบจะมีลักษณะเฉพาะตัว มีการใช้ภาษาท่ีแตกต่าง
กัน รูปแบบสํานวนต่างกัน การนําเอกสารจริงหลายๆแบบมาใช้ จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สํานวนภาษาท่ี
ต่างกันออกไป ดังน้ันในการนําเอกสารจริงมาใช้ในการเรียนการสอนน้ันผู้สอนจําเป็นต้องคํานึงถึงปัจจัย
ต่างๆดังท่ีผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาได้เสนอไว้ดังน้ี 

สาวิตรี  วุฒิคะโร  (2530 : 38 – 39 )  ได้เสนอเกณฑ์การเลือกเอกสารจริงดังน้ี 
      1.  ข้อความท่ีเลือกมาควรจะต้องเหมาะสมกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน 
      2.  ผู้เรียนอาจเลือกบทอ่านหลาย ๆ ประเภท   แล้วผู้สอนและผู้เรียนท้ังชั้นช่วยกันเลือกว่าจะ
ใช้อ่านบทใด  โดยพิจารณาความต้องการแ ละความสนใจของผู้เรียนความเหมาะสมกับระดับความรู้ของ
ผู้เรียนและจุดประสงค์ของบทเรียน  เป็นต้น  หรือผู้สอนอาจ หาบทอ่านมาหลาย ๆ บท  แล้วให้ผู้เรียน
เลือกให้เหมาะสมโดยพิจารณาดังองค์ประกอบข้างต้น 
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      3.  เพื่อความสะดวกในการเลือกข้อความจากเอกสารจริงมาใช้เป็นบทเรียนควรแบ่งประเภท
ของข้อความ  ตามประเภทของทักษะความส้ันยาว  คําศัพท์  เป็นต้น  โดยยึดจุดประสงค์การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเป็นหลัก  และจุดประสงค์การเรียนรู้จะช่วยจํากัดขอบเขตการเลือกให้แคบลงด้วย 
      4.  ควรเป็นเร่ืองท่ีผู้เรียนมีความคุ้นเคยอยู่บ้าง เพราะจะทําให้ผู้เรียนเข้าใจเร่ืองน้ันได้เร็วและ
เพิ่มความสามารถของผู้เรียนในการคาดคะเนหรือเดาเรื่องได้ 
      5.  ข้อความท่ีเลือกมาควรมีความเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ทํามาแล้วในชั้นเรียนหรือท่ีกําลังจะทํา 
 วิสาข์  จัติวัตร์ (2541 : 255) ได้เสนอวิธีการเลือกบทอ่านท่ีเป็นเอกสารจริงไว้ว่า การเลือกบทอ่าน
เป็นส่ิงสําคัญสําหรับผู้อ่าน ครูไม่ควรเลือกเอกสารที่ยากเกินไป จนกระทั่งครูต้องให้ความช่วยเหลือ
นักเรียนเป็นอย่างมาก ควรหาบทอ่านท่ีเป็นเอกสารจริงในระดับที่เหมาะสมกับนักเรียน เน่ืองจากผู้อ่าน
ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับบทอ่านโดยตรง ครูจึงควรมีเกณฑ์ในการคัดเลือกเอกสารอย่างมีขั้นตอน ซึ่งจะต้อง
คํานึงถึงท้ังองค์ประกอบภายนอกตัวผู้อ่านและองค์ประกอบท่ีเกี่ยวกับตัวผู้อ่านมาเป็นปัจจัยสําคัญในการ
วัดว่า ผู้อ่านจะสามารถเข้าใจบทอ่านได้ดีเพียงใดอีกด้วย 

โรบินสัน ( Robinson. 1980 : 38 – 40 )  ไดก้ล่าวถึงการเลือกใช้เอกสารจริงว่าจะเลือกโดยการ
พิจารณาเฉพาะหัวเรื่องน้ันไม่เพียงพอ  เพราะจะทําให้ได้เอกสารจริงท่ีไม่สอดคล้องกับหน้าที่การใช้ภาษา  
ดังน้ันเพื่อให้การสอนภาษาบรรลุจุดประสงค์ท่ีแท้จริง  ในการนําเอกสารจริงมาใช้ในการเรียนการสอนจึง
จําเป็นในการเลือกใช้  ซึ่งมีแนวการเลือกใช้ดังน้ี 

1.    ควรดูจุดมุ่งหมายในการใช้เพื่อจะได้จัดอันดับและประเภทของเอกสารจริงท่ีต้องการใช้ได้
ถูกต้อง 

2.    ควรดูความส้ันยาวขอข้อความว่าเหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียนหรือไม่  
3.    ควรเป็นเร่ืองใหม่และทันสมัย 
4.    ควรเน้นข้อความหรือเน้ือเร่ืองท่ียอมรับเชื่อถือได้แบบเหมาะสมกับผู้เรียน 
5.  ควรให้เอกสารจริงมอบหมายให้ผู้เรียนฝึกทํา  เพื่อเน้นการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจใน

การใช้ภาษามากขึ้น 
 สวัฟฟา (Swaffa. 1985 : 16 - 19)  ได้กล่าวถึงเกณฑ์ในการเลือกเอกสารจริงดังน้ี 

1.  คัดเลือกเอกสารจริงท่ีมีข้อความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการสอน และให้สอดคล้องกับ
ความต้องการและความสนใจของผู้เรียน 

2.  จําแนกประเภทและเร่ืองของลักษณะเอกสารจริง  โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการคัดเลือก  
ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสนใจในเอกสารจริงมากขึ้น 
 3.    คัดเลือกข้อความท่ีผู้เรียนมีความคุ้นเคย  เพราะจะทําให้ผู้เรียนเข้าใจเร่ืองน้ันได้เร็วขึ้น 

 4.    คัดเลือกข้อความท่ีมีความชัดเจน  สอดคล้องตามหลักเหตุผล 
 5.    เป็นข้อความท่ีมีลักษณะเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่เคยทําในชั้นเรียนมาก่อนแล้วหรืออาจเป็น 
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กิจกรรมที่ทําอยู ่
6.  เลือกข้อความท่ีคํานึงถึงศัพท์  โครงสร้างที่ผู้เรียนคุ้นเคยรวมท้ังเลือกหัวข้อท่ีน่าสนใจซึ่งจะ

ช่วยในด้านความทรงจําของนักเรียน  แทนท่ีจะยึดจุดประสงค์การเรียนรู้อย่างเดียว 
 การเลือกใช้สื่อในชีวิตประจําวันในการเรียนการสอนน้ัน  ครูควรดูวัตถุประสงค์ในการเรียนการ
สอน  ความเหมาะสมของส่ือ  โดยคํานึงถึงความต้องการและความสนใจของผู้เรียน  จะทําให้กิจกรรมใน
การเรียนการสอนน่าสนใจและมีความสําคัญยิ่งขึ้น 
 แซนเดอร์สัน (Sanderson. 1999 : 7-9) ได้ให้ข้อเสนอแนะในการเลือกใช้เอกสารจริงดังต่อไปน้ี 

1. ควรเลือกเอกสารที่เหมาะสมกับความต้องการ และความสนใจของผู้เรียน เพื่อให้เกิด 
แรงจูงใจในการเรียน 

2. เลือกเอกสารที่มีความเหมาะสมด้านข้อมูลความรู้ เช่น ความรู้ด้านวัฒนธรรม ความรู ้
ท่ัวไป หรือความรู้เฉพาะด้านสาขาวิชา 

3. เลือกเอกสารที่เหมาะกับระดับผู้เรียน โดยคํานึงถึงความยากง่ายของเอกสาร 
4. ควรเลือกเอกสารที่เป็นเร่ืองใหม่ ทันสมัย ผู้เรียนมีความคุ้นเคยอยู่บ้าง เพื่อช่วยเพิ่ม 

ความสามารถของผู้เรียน 
5. เลือกบทอ่านให้ตรงตามรูปแบบของภาษา และจุดมุ่งหมายในการใช้ 
เคลลี (Kelly and others : n.d.) ได้สรุปหลักการเลือกเอกสารจริงท่ีสอดคล้องกับแซนเดอร์สันไว้ 

3 ประการคือ เลือกเอกสารที่อยู่ในความสนใจของผู้เรียน เป็นส่ิงปัจจุบันทันสมัย และเหมาะสมกับระดับ
ของผู้เรียน แต่มีท่ีแตกต่างจากท่ีกล่าวไว้คือความส้ันยาวของข้อความท่ีจะนํามาใช้ว่าบทอ่านไม่ควรยาว
หรือมีข้อมูลจํานวนมากเกินไป 
 ไฮเปอร์ (Hiper. n.d.) ได้สรุปหลักเกณฑ์การเลือกเอกสารจริงไว้ 4 ด้าน คือ 

1. ด้านเน้ือหา (Contextual Criteria) ข้อความท่ีเลือกมาจะต้องสอดคล้องกับหัวข้อ ตํารา 
เรียนหรือหลักสูตร และหัวข้อน้ันควรมีความน่าสนใจ นักเรียนมีประสบการณ์เดิม คุ้นเคยเกี่ยวกับเร่ืองน้ัน
อยู่บ้าง เพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจเร่ืองราวได้ดียิ่งขึ้น 

2. ด้านวัฒนธรรม (Cultural Criteria) เอกสารที่เลือกต้องคํานึงถึงรูปแบบของวัฒนธรรม 
เจ้าของภาษาและวัฒนธรรมของผู้เรียนด้วย 

3. ด้านภาษา (Linguistic Criteria) ควรคํานึงถึงระดับความยากง่ายของภาษา เช่น  
สัญลักษณ์ ความหมายแฝง หรือสํานวน นอกจากน้ันยังต้องคํานึงถึงระดับความสามารถของนักเรียนด้วย 

4. ด้านการเรียบเรียงข้อความ (Text Organization) ซึ่งควรคํานึงถึงการเรียบเรียงข้อความ 
ในลักษณะท่ีมีความคุ้นเคยและความชัดเจนของข้อความ 

สเปลเลอรี่ (Spelleri. n.d.) ได้แบ่งเกณฑ์ในการเลือกเอกสารจริงไว้ 2 ด้านคือ 
1. การนํามาประยุกต์ใช้ (Applicability) ควรเลือกเอกสารที่ให้ข้อมูลใหม่ๆ เพื่อให้ผู้เรียนนํา 
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ไปใช้และเป็นประโยชน์ในการดําเนินชีวิต เช่น ข้อมูลหรือตารางโปรแกรมการใช้ห้องสมุด  นอกจากน้ันส่ือ
เอกสารจริงน้ันควรสะท้อนในส่ิงท่ีเป็นจริงท่ีผู้เรียนสามารถพบได้จริง 

2. การปรับได้ง่าย (Adaptability) เน่ืองจากเอกสารจริงมีคําศัพท์ท่ียากหรือข้อมูลมากเกินไป 
กับระดับของผู้เรียน เอกสารจริงน้ันจึงควรสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของระดับผู้เรียน 

สรุปได้ว่า การเลือกใช้เอกสารจริงในการเรียนการสอนภาษาน้ัน ผู้สอนจําเป็นต้องคํานึงถึงความ
เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น อายุของผู้เรียน ความสนใจ ระดับความยากง่ายของเอกสารจริงท่ีนํามาใช้ 
ความจําเป็นในการใช้ ตลอดจนจุดประสงค์การเรียนรู้  ความทันสมัยของเอกสารนั้น รวมไปถึงโอกาสของ
ผู้เรียนท่ีจะนําไปใช้ ครูผู้สอนจึงมีแนวทางในการเลือกและนําเอกสารที่คัดเลือกไว้ไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

 
3. 4  งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการใช้เอกสารจริง 
งานวิจัยในประเทศ 
พูลทรัพย์ นาคนาคา (2539 : 222-223) ได้ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน

ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจและความสนใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาสถาบันราชภัฎสวน
สุนันทา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ท่ีเรียนด้วยส่ือการสอนท่ีพัฒนาจาก
หนังสือพิมพ์และวารสารภาษาอังกฤษกับส่ือการเรียนปกติ ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาท่ีเรียนด้วยส่ือ
การเรียนท่ีพัฒนาจากหนังสือพิมพ์และวารสารภาษาอังกฤษ มีความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
และความสนใจในการอ่านสูงกว่านักศึกษาท่ีเรียนด้วยส่ือการเรียนปกติ 

พิศาล อินทร์ทอง (2541 : 102) ได้ทําการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้บทเรียนเสริม
อ่านจากหนังสือพิมพ์ ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการใช้
บทเรียนอ่านเสริมสูงกว่าก่อการใช้บทเรียนอ่านเสริมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

พรรณศรี  ปทุมสิริ (2541)   ได้ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   โดยใช้เทคนิคการสอนท่ีเน้นส่ือในชีวิตประจําวัน   
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   โรงเรียนเอกชัย   อําเภอเมือง   จังหวัดสมุทรสาคร   
จํานวน   44   คน   ผลการทดลองพบว่าคะแนนความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ก่อนใช้เทคนิค
การสอนท่ีเน้นส่ือในวีวิตประจําวันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.01 
 ณิชาภัทร  วัฒน์พานิช (2543 : 60-62) ศึกษาเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านและความสนใจ
ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนด์ 
กรุงเทพมหานคร ท่ีได้รับการสอนตามแนวทฤษฎีอรรถฐานด้วยส่ือหนังสือพิมพ์ มีความเข้าใจในการอ่าน
และมีความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนตามคู่มือครู 
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สุวรรณี  เวทไธสง (2544 : 47) ศึกษาความสามารถและแรงจูงใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนพุทไธสง อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการศึกษาพบว่า
ความสามารถและแรงจูงใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังจากท่ีได้รับการสอนอ่านโดยใช้
เอกสารจริงสูงกว่าก่อนการเรียนอ่านโดยใช้เอกสารจริง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

จินตอาภา  ผลบุณยรักษ์ (2544 : 83) ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกการอ่านเพื่อการส่ือสารโดยใช้
เอกสารจริงจากอินเตอร์เน็ท ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี ผล
การศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีได้รับการฝึกจากแบบฝึกการอ่านท่ี
ผู้วิจัยสร้างขึ้นสูงกว่าก่อนได้รับการฝึกจากแบบฝึกการอ่าน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

นฤมล  พงศโรจน์ (2547 : 31) ศึกษาการใช้เอกสารจริงในการพัฒนาความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม อําเภอแปลงยาว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีได้รับการฝึกจากแบบ
ฝึกการอ่านท่ีใช้เอกสารจริงท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นสูงกว่าก่อนได้รับการฝึกจากแบบฝึกการอ่านท่ีใช้เอกสารจริง 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
   
 งานวิจัยต่างประเทศ 
 ลิเจรอน (Lijeron. 1993 : 1734) ได้ศึกษาความเข้าใจในการอ่านภาษาสเปนของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ด้วยวิธีการสอนอ่านตามกลวิธีเมต้าคอกนิทีฟจากส่ือเอกสารจริง  โดยกลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนท่ีมีประสบการณ์ในด้านการเรียนภาษาสเปนมาแล้ว 3 ปี ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีความ
เข้าใจในการอ่านภาษาสเปนสูงขึ้น หลังจากได้รับวิธีการสอนอ่านตามกลวิธีเมต้าคอกนิทีฟจากส่ือเอกสาร
จริง 

ชุง   ( Chung  1994  :  บทคัดย่อ )   ได้วิจัยเกี่ยวกับลักษณะข้อความของเอกสารจริงท่ีส่งผลต่อ
ระดับความเข้าใจของนักเรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง   เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  คือ  
แบบทดสอบวัดความเข้าใจ  3  ระดับ  คือ       1 )  Macro - level  questions   2 )  Micro - semantic  
questions   3 )  Micro - syntactic  questions   กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนนานาชาติท่ีเรียน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง   ในสถาบันภาษารัฐเทกซัส   ( Texas )   จํานวน  156  คน   ผลการวิจัย
พบว่า   1 )  ความเข้าใจเน้ือเร่ืองแตกต่างระดับความสามารถทางการเรียนของผู้เรียนแต่ละคน   2 )   
ความยาวของข้อความส่งผลต่อความเข้าใจของผู้เรียน   ชี้ให้เห็นว่าเอกสารจริงท่ีมีข้อความยาวมีผลทําให้
ผู้เรียนสามารถสรุปใจความสําคัญและทําคะแนนได้ดีกว่าเน้ือหาที่มีข้อความส้ัน   และเน้ือหาที่มีข้อความ
ส้ันยังส่งผลต่อความเข้าใจระดับ  Macro - level   ด้วย 
 โจนส์ (Jones. 1998 : 404-407) ได้ศึกษาผลของการใช้บทเรียนท่ีนํามาจากเอกสารจริงกับ
นักศึกษาวิชาชีพครูของสถาบันเทคโนโลยี ในประเทศจีน โดยให้นักศึกษาแต่ละคนเลือกอ่านบทอ่านท่ีตน
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สนใจ และคิดว่ามีประโยชน์ จากนิตยสาร วารสาร หรือหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ แล้วเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนเขียนและพูดคุยเกี่ยวกับเร่ืองท่ีตนอ่านแลกเปล่ียนกับเพื่อนๆในชั้นเรียน ผลการศึกษาท่ีใช้บทเรียน
ท่ีนํามาจากเอกสารจริงมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
 จากแนวทางการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับเอกสารจริงดังกล่าวเป็นงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับ การ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านของนักเรียนโดยใช้เอกสารจริงกับหนังสือแบบเรียน  ผลจากการวิจัย
พบว่า  การใช้เอกสารจริงจะมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าการใช้หนังสือแบบเรียน  และนอกจากน้ียังมีการสร้าง
แบบฝึกหัดและแบบทดสอบความสามารถในการอ่านเอกสารจริง  งานวิจัยส่วนมากจะเป็นงานวิจัยใน
ระดับมัธยมศึกษาท้ังส้ิน ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการนําเอกสารจริงท่ีพบในชีวิตประจําวัน 
มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอ่านภาษาอังกฤษตามแนวการสอนเพื่อการส่ือสาร เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนให้สูงขึ้น 
 
 
 



บทท่ี  3 
วิธีด าเนินการศึกษาค้นคว้า 

 
 ในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี  ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามหัวข้อต่อไปน้ี 

1. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
2. ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า 
3. เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
4. การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
5. การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
6. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
  1.  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2  ปีการศึกษา  2549โรง
เรียนอัสสัมชัญธนบุรี  กรุงเทพมหานคร    จ านวน  7  ห้องเรียน  ห้องเรียนละ  50  คน  รวมท้ังส้ิน  350  
คน  
  2.  กลุ่มตัวอย่าง   ได้แก่   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 
2549  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี   จ านวน  50  คน   ท่ีเลือกมาโดยการสุ่มอย่างง่าย  ( Simple  Random  
Sampling)   โดยการจับฉลากมา 1 ห้องเรียน  
 
ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า 
  ในการศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยใช้เวลาในการทดลองในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา  2549  ตามแผนการ
สอนท่ีใช้แบบฝึกการสอนอ่านภาษาอังกฤษตามแนวการสอนเพื่อการส่ือสารโดยใช้เอกสารจริง โดยใช้
เวลาในการทดลองปฏิบัติการสอนจ านวน  1 2 คาบๆละ 50 นาที และเวลาในการประเมินผล  2  คาบ   
ก่อนการเรียนและหลังการเรียนรวมใช้เวลาทั้งส้ิน  14  คาบ 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
  1.  แผนการสอนอ่านภาษาอังกฤษตามแนวการสอนเพื่อการส่ือสารโดยใช้เอกสารจริงท่ีเน้นส่ือใน
ชีวิตประจ าวัน จ านวน 12  แผนๆละ  1  คาบ   คาบละ  50  นาที    
  2.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ จ านวน 30 ข้อ ใช้ทดสอบก่อน 
และหลังการทดลอง 
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  3.  แบบสอบถาม ความคิดเห็นของนักเรียนในการเรียนการอ่านภาษาอังกฤษ จ านวน1 5 ข้อ ใช้
ทดสอบหลังการทดลอง 
 
การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

1. แผนการสอน 
1.1 ศึกษาหลักสูตรขอบข่ายเน้ือหาวิชา และผลการเรียนรู้คาดหวังรายวิชาภาษาอังกฤษ 8 

ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น 
1.2 ศึกษาและเลือกเน้ือหาที่ใช้ในการสอนจากเอกสารจริง เช่น ประกาศ โฆษณา ข่าว  

ฉลากยา พยากรณ์อากาศ ค าแนะน าวิธีใช้อุปกรณ์ จดหมาย เป็นต้น โดยให้มีความยากง่ายของค าศัพท์ 
ส านวน และโครงสร้างของประโยค เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

1.3 น าเน้ือหาที่คัดเลือกแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญการสอนภาษาอังกฤษตรวจสอบความถูกต้อง 
และความเหมาะสมของเน้ือหา 

1.4 ศึกษาและสร้างแผนการสอนอ่านตามแนวการสอนเพื่อการส่ือสาร โดยยึดหลักการและ 
แนวคิดในการสอนอ่านตามแนวการสอนเพื่อการส่ือสารของ มอร์โร (Morrow. 1981 : 59-66) จอห์นสัน 
(Johnson. 1982 : 163-175) อรุณี  วิริยะจิตรา (2532 : 119-154) สุมิตรา  อังวัฒนกุล (2540 : 178-179) 
และ วิสาข์  จัติวัตร์ (2541 : 48-57) ซึ่งมีขั้นตอนดังน้ี 

1.4.1 สร้างกิจกรรมก่อนการอ่าน (Pre-reading Activities) เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ 
ผู้เรียนมีความสนใจ ใคร่รู้ในเน้ือหา และเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมในเร่ืองท่ีจะอ่าน 

1.4.2 สร้างกิจกรรมระหว่างการอ่าน (While-reading Activities) เพื่อให้ผู้เรียนท า 
ความเข้าใจในเน้ือหาที่อ่าน การสอนในระยะน้ีเป็นการสอนท่ีมุ่งให้ผู้เรียนส่ือความหมายจากส่ิงท่ีได้อ่าน 
โดยให้ผู้เรียนทราบก่อนว่าจุดมุ่งหมายในการอ่านคืออะไร แล้วจึงให้ผู้เรียนหาข้อมูลต่างๆตามจุดมุ่งหมาย
ท่ีมีไว้ เพื่อให้ผู้เรียนมีเหตุผลในการอ่าน 

1.4.3 สร้างกิจกรรมหลังการอ่าน (Post-reading Activities) เพื่อเป็นการตรวจสอบ 
ความเข้าใจของผู้เรียน กิจกรรมที่ท าอาจจะเป็นการถ่ายโยงไปสู่ทักษะอื่นๆ เช่น ทักษะการพูด หรือทักษะ
การเขียน 

1.5 ตรวจหาความเท่ียงตรง โดยน าแผนการสอนท่ีสร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขาการ 
สอนวิชาภาษาอังกฤษ และน ามาพิจารณาแก้ไขปรับปรุง ซึ่งรายละเอียดของแผนการสอนมีดังต่อไปน้ี 
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รายละเอียดแผนการสอน 
 

แผนท่ี หัวข้อ / เอกสารจริง แหล่งท่ีมา หน้า กลยุทธ์ท่ีใช้ในการอ่าน 
1 Classified Ads  

  - Where To Lunch & Dine 
Out 

Bangkok Post, 
CLASSIFIED, December 
20, 2006 : P. 16 
 
 

66 - Scanning 
- Skimming 
- Guessing the 
meaning from context 

2 Classified Ads  
  - Personnel Wanted 

Bangkok Post, 
CLASSIFIED, December 
20, 2006 : P. 1,2,3 
The Nation, December 
20, 2006 : P. 10,11 
 

67 - Predicting 
- Scanning 
- Skimming 

3 Classified Ads  
  Property Guide 

Bangkok Post, 
CLASSIFIED, December 
20, 2006: P. 17 
 

68 - Scanning 
- Skimming  

4 Weather Forecast Bangkok Post, 
CLASSIFIED, January 18, 
2007: P. 17 
 

69 - Scanning 
- Guessing the 
meaning from context 

5 Letter Nation Junior, August 16 
– 31, 2006 : P. 33 

70 - Predicting 
- Scanning 
- Skimming 
- Guessing the 
meaning from context 

6 Gang’s Calendar Nation Junior, January 1 – 
15, 2007 : P. 8 

71 - Scanning 
- Skimming 
- Guessing the 
meaning from context 
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รายละเอียดแผนการสอน (ต่อ) 
 

แผนท่ี หัวข้อ / เอกสารจริง แหล่งท่ีมา หน้า กลยุทธ์ท่ีใช้ในการอ่าน 
7 Horoscope Nation Junior, January 16 

– 31, 2007 : P. 30 
73 - Scanning 

- Skimming 
- Guessing the 
meaning from context 
 

8 Brochure 
 

Brochure 
 

75 - Predicting 
- Scanning 
- Skimming 
- Guessing the 
meaning from context 
 

9 Advertisement Nation Junior, 16 - 31 
January,  2007 : P.14 

77 - Guessing the 
meaning from context 
 

10 Medicine Labels Medicine Labels 
 
 

78 - Scanning 
- Skimming 

11 Scoop 
  - Personal Profile 

Nation Junior, November 
16 – 30, 2006 : P. 41 

80 - Skimming 
- Guessing the 
meaning from context 
 

12 News (1) 
  - Government to stress 
sufficiency economy 

The Nation, Business, 
October 25, 2006 : P.1B 

81 - Predicting 
- Scanning 
- Skimming 
- Guessing the 
meaning from context 
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2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ 
2.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบจากหนังสือ  การทดสอบและการประเมินผลการเรียน 

การสอนภาษาอังกฤษ (อัจฉรา วงศ์โสธร. 2539) การทดสอบและการประเมินผลทางภาษา (ส าอาง  หิรัญ
บูรณะ. 2542) การพัฒนาข้อทดสอบภาษาอังกฤษให้เป็นมาตรฐาน (อัจฉรา  วงศ์โสธร. 2543) แล้ว
ประมวลความคิดเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างแบบทดสอบ 

2.2 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรภาษาอังกฤษพุทธศักราช 2544 เน้ือหาและผลการเรียนรู้ 
คาดหวังของเน้ือหาที่ใช้ในการทดลอง เพื่อน าไปใช้ในการสร้างแบบทดสอบ 

2.3 ศึกษาและคัดเลือกเน้ือหาที่ใช้ในการสร้างแบบทดสอบ โดยให้มีระดับความยากง่าย 
ของค าศัพท์ และโครงสร้างทางภาษา ตามท่ีหลักสูตรก าหนดและผลการเรียนรู้คาดหวังที่ใช้ในการสอน 
จากน้ันผู้วิจัยสร้างข้อสอบจ านวน 30 ข้อๆละ 1 คะแนน โดยแบ่งเป็นข้อสอบแบบเลือกตอบชนิด 4 
ตัวเลือก จ านวน 23 ข้อ และข้อสอบแบบเติมข้อความส้ันๆ จ านวน 7 ข้อ ใช้เวลาในการสอบ 50 นาที 

2.4 น าแบบทดสอบท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขาการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
ตรวจสอบคุณภาพและน ามาแก้ไขปรับปรุง 
 

3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนในการเรียนการอ่านภาษาอังกฤษ 
3.1 ศึกษาหลักการสร้างและวิเคราะห์เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประเภทแบบสอบถามวัด 

ความสนใจ ของวิเชียร  เกตุสิงห์ (2524  : 79-97) หลักการสร้างแบบสอบถาม ของพวงรัตน์  ทวีรัตน์ 
(2540 : 98-103) และบุญชม  ศรีสะอาด (2535 : 63-71) ศึกษาการสร้างแบบสอบถามวัดความสนใจใน
การอ่านภาษาอังกฤษ จากงานวิจัยของพาพร  พึ่งศักด์ิ (2534 : 183-186) และอุไรวรรณ  สีชมภู (2542 : 
112-114) แล้วประมวลแนวคิดเพื่อน ามาสร้างแบบสอบถาม 
         3.2  สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนในการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้มาตรา
ส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) ซึ่งข้อความในแบบสอบถามเป็น
ข้อความในด้านถามความคิดเห็นของนักเรียนในการเรียนการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้เอกสารจริง 
ตลอดจนการเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการอ่านภาษาอังกฤษ ซึ่งนักเรียนเป็นผู้ตอบแบบสอบถามเมื่อ
เสร็จส้ินการเรียนการสอน ซึ่งผู้วิจัยปรับปรุงจากแบบสอบถามความสนใจและความคิดเห็นของนักเรียน
ต่อการเรียนอ่านภาษาอังกฤษ ของ ปัญชรี ทองวิสุทธิ์ (2541) สิริบุปผา  อุทารธารา (2543)  สุวรรณี  เวท
ไธสง (2544) และ นฤมล  พงศโรจน์ (2547) ซึ่งเป็นข้อความท้ังในเชิงบวกและลบโดยก าหนดข้อความให้
ครอบคลุมและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนการอ่านโดยใช้เอกสารจริง จ านวน 15 ข้อ และมี
เกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 
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         ถ้าข้อความน้ันแสดงความรู้สึกหรือการกระท าทางบวก (Positive) ให้คะแนนดังน้ี 
     เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้ 5 คะแนน  
     เห็นด้วย  ให้ 4 คะแนน  
     ไม่แน่ใจ  ให้ 3 คะแนน  
     ไม่เห็นด้วย  ให้ 2 คะแนน  
     ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้ 1 คะแนน  
         ถา้ข้อความน้ันแสดงความรู้สึกหรือการกระท าทางลบ (Negative) ให้คะแนนดังน้ี 
     เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้ 1 คะแนน  
     เห็นด้วย  ให้ 2 คะแนน  
     ไม่แน่ใจ  ให้ 3 คะแนน  
     ไม่เห็นด้วย  ให้ 4 คะแนน  
     ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้ 5 คะแนน  
       ในการพิจารณาว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นต่อการใช้เอกสารจริงในการเรียนการ
อ่านภาษาอังกฤษสามารถแปรผลออกมาเป็น ระดับความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้เอกสารจริงใน
การเรียนการอ่านภาษาอังกฤษ จะพิจารณาจากค่าเฉล่ียของคะแนนจากข้อความท้ังเชิงบวกและเชิงลบ 
โดยใช้เกณฑ์ดังน้ี 
 ค่าเฉล่ียระหว่าง  4.50 – 5.00  หมายความว่า  นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ระดับพึงพอใจ  มากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ียระหว่าง  3.50 – 4.49  หมายความว่า  นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ระดับพึงพอใจ  มาก 
 ค่าเฉล่ียระหว่าง  2.50 – 3.49  หมายความว่า  นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ระดับพึงพอใจ  ปานกลาง 
 ค่าเฉล่ียระหว่าง  1.50 – 2.49  หมายความว่า  นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ระดับพึงพอใจ  น้อย  
      ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.00 – 1.49  หมายความว่า  นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ระดับพึงพอใจ  น้อยท่ีสุด 
  3.3  น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของ
การใช้ภาษาและลักษณะของข้อความท้ังทางบวกและทางลบ ตลอดจนตรวจสอบว่าค าถามน้ันวัดความ
สนใจในการอ่านภาษาอังกฤษหรือไม่ จากน้ันน าแบบทดสอบมาแก้ไขปรับปรุง 
 
การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. แบบแผนการทดลอง 
การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)  ซึ่งผู้วิจัยด าเนินการทดลอง 

โดยใช้แผนการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design (พวงรัตน์  ทวีรัตน์. 2540 : 60-61) ดัง
แสดงในตาราง 1 
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ตาราง  1  แบบแผนการทดลอง 
 
   

   สอบก่อน     ทดลอง    สอบหลัง 

 
 

       T1        X         T2 

 

   สัญลักษณ์ท่ีใช้ในแบบแผนการทดลอง 
    T1  แทน การสอบก่อนการท าการทดลอง  
    T2  แทน การสอบหลังการทดลอง  
    X  แทน การสอนอ่านโดยใช้เอกสารจริง  

2. วิธีด าเนินการทดลอง 
 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) 
 จัดปฐมนิเทศเพื่อท าความเข้าใจกับนักเรียนถึงวิธีการด าเนินการทดลอง จุดประสงค์ 
ของการทดลอง และวิธีการประเมินผลการเรียน 
 ท าการทดสอบก่อนการเรียน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการ 
อ่านภาษาอังกฤษ 
 ด าเนินการสอน โดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนตามแผนการสอนท่ีจัดท าขึ้น ใช้เวลาในการสอน  
12 คาบๆละ 50 นาที  
 ท าการทดสอบหลังการเรียน (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบชุดเดิมท่ีใช้ทดสอบก่อนการ 
ทดลอง 
 สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนต่อการเรียนการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เอกสารจริง 
 ตรวจให้คะแนนการท าแบบทดสอบและคะแนนแบบสอบถาม แล้วน าผลคะแนนท่ีได้มา 
วิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ  โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
 สรุปและอภิปรายผลการทดลอง 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
   
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. เปรียบเทียบค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากแบบทดสอบวัดความ 
สามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน ก่อนและหลังการทดลอง 

2. เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน ก่อนและหลังการทดลอง  
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โดยใช้ t-test for Dependent Samples 
3. วิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียน ท่ีมีต่อการการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เอกสารจริง 

 ด้วยวิธีการหาค่าเฉล่ียรายข้อแล้วบรรยายออกมาเป็นภาพรวม 
  
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การค านวณหาค่าเฉล่ีย  ( Mean )  ของคะแนน (พวงรัตน์  ทวีรัตน์. 2540 : 137) 
 สูตรท่ีใช้ 

  X     = 
N

X
 

 

  X     = คะแนนเฉล่ีย 
   

   X    = ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
 

  N     = จ านวนนักเรียนในกลุ่ม 
2.   ค่าร้อยละ (Percentage) 
3.     ใช้ t-test for Dependent Samples  (พวงรัตน์  ทวีรัตน์. 2540 : 165) 
  3.1  เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน ก่อนและหลังการทดลอง  
  3.2  เปรียบเทียบความสนใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังการทดลอง  
 สูตรท่ีใช้ 

  t     = 
 

 1N

DDN

D
22



 


 

 

    df  = n-1 
  t     = ค่าที่ใช้พิจารณาของการแจกแจงแบบ t 
 

  D    = ผลต่างของคะแนนในแต่ละคู่ 
   

  N     = จ านวนนักเรียนคู่คะแนน 
 
 
   



บทท่ี 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยครั้งน้ี เป็น การศึกษ าผลการใช้เอกสารจริงท่ีเน้นส่ือในชีวิตประจ าวันเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษตามแนวการสอนเพื่อการส่ือสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2549 กลุ่มตัวอย่างจ านวน 50 คน ใช้เวลาในการ
ทดลอง 14 สัปดาห์ ๆ ละ 3 คาบ ๆ ละ 50 นาที 
 
สัญลักษณ์และอักษรย่อท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 n  แทน จ านวนนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง  
 X  แทน ค่าเฉล่ียของคะแนน  
 S.D.  แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
    t  แทน ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณา t- test  for Dependent Samples 

D  แทน ผลรวมความแตกต่างคะแนนแต่ละคู่ 

D2     แทน  ผลรวมความแตกต่างคะแนนแต่ละคู่ยกก าลังสอง 
p  แทน  ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 

 **  แทน ความมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษตามแนวการสอนเพื่อการส่ือสาร 
ของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้เอกสารจริงท่ีเน้นส่ือในชีวิตประจ าวัน 

2. วิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้เอกสารจริงท่ีเน้นส่ือในชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการ อ่านภาษาอังกฤษตามแนวการสอนเพื่อการ
ส่ือสารของนักเรียน ก่อนและหลังการ เรียน  ด้วยวิธีการสอนอ่านโดยใช้เอกสารจริงท่ีเน้นส่ือใน
ชีวิตประจ าวัน  

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เอกสารจริงท่ีเน้นส่ือใน
ชีวิตประจ าวัน 
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ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการ อ่านภาษาอังกฤษตามแนวการสอน
เพื่อการสื่อสารของนักเรียน ก่อนและหลังการ เรียน  ด้วยวิธีการสอนอ่านโดยใช้เอกสารจริงที่
เน้นสื่อในชีวิตประจ าวัน  

การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานการเปรียบเทียบทดสอบความสามารถในการ อ่านภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้เอกสารจริงท่ีเน้นส่ือ
ในชีวิตประจ าวัน จากจ านวนข้อสอบ 30 ข้อ  วิเคราะห์โดยการทดสอบค่าที  ( t- test  for Dependent 
Samples)ก่อนและหลังการเรียนด้วยวิธีการสอนอ่านโดยใช้สื่อในชีวิตประจ าวัน วิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย 
( X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.)  ดังแสดงในตาราง 1 

 
ตาราง  1   ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ท่ีได้รับการสอนโดยใช้เอกสารจริงท่ีเน้นส่ือใน
ชีวิตประจ าวัน  ก่อนและหลังการเรียน (n = 50) 

 

การทดสอบ X SD D D2 t p 

ก่อนเรียน (Pretest)  20.36 4.10 
138 644 8.42** .000 

หลังเรียน (Posttest) 23.12 3.31 

** p<.01 

จากตาราง 1   พบว่า คะแนนทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนและหลังการ
ทดลองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ท่ีได้รับการสอนโดยใช้เอกสารจริงท่ีเน้น
ส่ือในชีวิตประจ าวัน แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉล่ียก่อนและหลังการ
ทดลองเป็น 20.36 และ 23.12 ตามล าดับมีค่าเฉล่ียเพิ่มขึ้น 2.76  คิดเป็นร้อยละ 9.2  และเมื่อพิจารณา
คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ดูรายละเอียดภาคผนวก ค 
หน้า 105) พบว่านักเรียนจ านวน 42 คน มีคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้นหลังการ
ทดลอง ซึ่งมีคะแนนความแตกต่างก่อนและหลังการทดลองอยู่ระหว่าง 1 - 8 คะแนน และนักเรียน 8 คน 
ได้คะแนนเท่าเดิม ซึ่งนักเรียนท้ัง 8 คน น้ี มีศักยภาพทางด้านการเรียนท่ีดีอยู่แล้วและมีความคงท่ี ซึ่งก่อน
การทดลองมีนักเรียนสอบผ่านเกณฑ์ 50% คิดเป็นร้อยละ 92 (46 คน) โดยได้คะแนนอยู่ระหว่าง 15 – 27 
คะแนน นักเรียนสอบไม่ผ่านคิดเป็นร้อยละ 8 (4 คน) โดยได้คะแนนอยู่ระหว่าง 11 – 12 คะแนน และหลัง
การทดลองมีนักเรียนสอบผ่านเกณฑ์ 50% คิดเป็นร้อยละ 98 (49 คน) โดยได้คะแนนอยู่ระหว่าง 17 – 28 
คะแนน นักเรียนสอบไม่ผ่านคิดเป็นร้อยละ 2(1 คน) โดยได้คะแนน 13 คะแนน  และจากตารางแสดงให้
เห็นว่า หลังเรียนคะแนนสูงขึ้น คะแนนก่อนการเรียนมีค่าเฉล่ีย  20.36  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  4.10   
หลังการเรียน  มีค่าเฉล่ีย 23.12  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.31      
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้เอกสารจริงที่เน้น
สื่อในชีวิตประจ าวัน 
 ผู้วิจัย น าข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้เอกสารจริงใน
การอ่านภาษาอังกฤษ มาค านวณหาค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรายข้อและโดยรวมแล้วบรรยาย
ผลในภาพรวมตามมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scales) 5 ระดับ  ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) ซึ่งมี
เกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 
         ถ้าข้อความน้ันแสดงความรู้สึกหรือการกระท าทางบวก (Positive) ให้คะแนนดังน้ี 
     เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้ 5 คะแนน  
     เห็นด้วย  ให้ 4 คะแนน  
     ไม่แน่ใจ  ให้ 3 คะแนน  
     ไม่เห็นด้วย  ให้ 2 คะแนน  
     ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้ 1 คะแนน  
         ถา้ข้อความน้ันแสดงความรู้สึกหรือการกระท าทางลบ (Negative) ให้คะแนนดังน้ี 
     เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้ 1 คะแนน  
     เห็นด้วย  ให้ 2 คะแนน  
     ไม่แน่ใจ  ให้ 3 คะแนน  
     ไม่เห็นด้วย  ให้ 4 คะแนน  
     ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้ 5 คะแนน  
 
ตาราง 2  ค่าความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารจริงที่เน้นส่ือในชีวิตประจ าวัน   
 

รายการประเมิน 
X S.D. ระดับ 

1. การอ่านภาษาอังกฤษมีความส าคัญต่อการน าไปใช้ในการ
ด ารงชีวิต 4.84 0.37 มากท่ีสุด 

2.  การใช้เอกสารจริงช่วยให้นักเรียนพัฒนาการอ่านมากขึ้น 4.20 0.54 มาก 
3. นักเรียนมีความต้ังใจในการอ่านภาษาอังกฤษเพราะบทอ่าน 
    น่าสนใจ 4.04 0.73 มาก 
4. บทเรียนท่ีน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นบทเรียนท่ี 
    ไม่น่าเบื่อ 3.34 1.04 ปานกลาง 
5.   นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการอ่านมากขึ้น 4.00 0.57 มาก 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
X S.D. ระดับ 

6. นักเรียนสามารถน าความรู้เดิมมาช่วยในการสร้างความ 
    เข้าใจบทอ่าน 4.20 0.61 มาก 
7. นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดความคิดเห็นขณะเรียนการอ่าน 3.82 0.85 มาก 
8. บทอ่านท่ีศึกษามีจ านวนเพียงพอ เหมาะสม และสะดวกใน 
    การใช้ 4.24 0.69 มาก 
9. นักเรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้จากการเรียนวิชาการอ่าน 
     ภาษาอังกฤษไปใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน 4.54 0.61 มากท่ีสุด 
10. นักเรียนได้รับความรู้จากบทอ่านท่ีน ามาใช้ในการจัดการ 
      เรียนการสอนอ่านภาษาอังกฤษ 4.18 0.63 มาก 
11. บทอ่านท่ีน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอ่านท าให้ 
      นักเรียนคุ้นเคยและสนใจการอ่านบทอ่านอื่นๆในชีวิต     
      ประจ าวัน 4.18 0.69 มาก 
12. นักเรียนมีความเชื่อมั่นท่ีจะน าความรู้ท่ีได้จากการเรียนอ่าน 
     ภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 4.18 0.83 มาก 
13. นักเรียนชอบเลือกบทอ่านภาษาอังกฤษท่ีนอกเหนือจาก 
      บทเรียนตามความสนใจของตนเอง 3.92 0.94 มาก 
14. การเรียนการอ่านภาษาอังกฤษจากเอกสารจริงท าให้นักเรียน 
      รักการอ่านและมีความกระตือรือร้นสนใจของตนเอง 3.84 0.87 มาก 
15. การใช้เอกสารจริงช่วยให้นักเรียนฝึกทักษะการอ่าน 4.06 1.08 มาก 

รวม 4.10 0.82 มาก 
 

  
จากตาราง 2  พบว่า  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

ท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารจริงท่ีเน้นส่ือในชีวิตประจ าวัน  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉล่ีย 4.10  
เมื่อพิจารณาความคิดเห็นต่อการใช้เอกสารจริงในการอ่านของนักเรียนแต่ละประเด็นพบว่า ประเด็นท่ี
นักเรียนให้คะแนนอยู่ในระดับมากท่ีสุดจ านวน 2 ข้อ คือการอ่านภาษาอังกฤษมีความส าคัญต่อการ
น าไปใช้ในการด ารงชีวิต และ นักเรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้จากการเรียนวิชาการอ่านภาษาอังกฤษไปใช้
ส่ือสารในชีวิตประจ าวัน โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.84 และ  4.54  ตามล าดับ   คะแนนอยู่ในระดับมาก มี
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จ านวน 12 ข้อ โดยมีคะแนนเฉล่ีย 3.82 – 4.24  ซึ่งในระดับข้อท่ีสูงสุด คือบทอ่านท่ีศึกษามีจ านวน
เพียงพอ เหมาะสม และสะดวกในการใช้  โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.24 และ การใช้เอกสารจริงช่วยให้
นักเรียนพัฒนาการอ่านมากขึ้น โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.20 ส าหรับข้อท่ีอยู่ในระดับปานกลาง คือ 
บทเรียนท่ีน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นบทเรียนท่ีน่าเบื่อ โดยมีคะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 3.34   จาก
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม นักเรียนนักเรียนมีความสนใจที่ใช้เอกสารจริงท่ีเน้นส่ือใน
ชีวิตประจ าวันเพราะท าให้นักเรียนเพลิดเพลิน น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้เพราะ
ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่ใช้กันท่ัวโลกและนักเรียนก็เห็นความส าคัญ 
   

   
 



บทท่ี 5 
สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาการใช้เอกสารจริงท่ีเน้นส่ือในชีวิตประจ าวันเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน

ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนเพื่อการส่ือสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี   
สรุปผลได้ตามล าดับดังน้ี 
 
ความมุ่งหมายในการวิจัย 

เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 
ตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้เอกสารจริงท่ีเน้น
ส่ือในชีวิตประจ าวัน ก่อนและหลังเรียน และศึกษาแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการสอน
โดยใช้เอกสารจริงท่ีเน้นส่ือในชีวิตประจ าวัน 
  
กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2549  จ านวน 50 คน  ท่ีได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี ประกอบไปด้วย 
1. แผนการสอนอ่านภาษาอังกฤษตามแนวการสอนเพื่อการส่ือสารโดยใช้เอกสารจริงท่ีเน้นส่ือใน

ชีวิตประจ าวันจ านวน 12 แผน 
 2.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ  จ านวน 30 ข้อ 
 3. แบบ สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนในการเรียนอ่านภาษาอังกฤษ จ านวน 15 ข้อ 
 
วิธีด าเนินการทดลอง 
 ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง แบบ One  Group  Pretest – Posttest Design มีล าดับ
ขั้น ดังน้ี 

1. คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) 
2. จัดปฐมนิเทศเพื่อท าความเข้าใจกับนักเรียนถึงวิธีการด าเนินการทดลอง จุดประสงค์ 

ของการทดลอง และวิธีการประเมินผลการเรียน 
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 3. ท าการทดสอบก่อนการเรียน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ 
 4. ด าเนินการสอนโดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนตามแผนการสอนท่ีจัดท าขึ้นใช้เวลาในการสอน 12 คาบๆ 
ละ 50 นาที 
 5. ท าการทดสอบหลังการเรียน (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบชุดเดิมท่ีใช้ทดสอบก่อนการ
ทดลอง 
 6. สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนต่อการเรียนการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เอกสารจริง  
 7. ตรวจให้คะแนนการท าแบบทดสอบและคะแนนแบบสอบถาม แล้วน าผลคะแนนท่ีได้มา
วิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ  โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
 8. สรุปและอภิปรายผลการทดลอง 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี  ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยด าเนินการดังน้ี  
 1. หาค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนทดสอบ ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ
ตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้เอกสารจริงท่ีเน้น
ส่ือในชีวิตประจ าวัน ก่อนและหลังเรียน และความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการสอนโดยใช้เอกสารจริงท่ี
เน้นส่ือในชีวิตประจ าวัน 
 2. เปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบ ความสามารถในการอ่าน ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ
ตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  โดยใช้เอกสารจริงท่ีเน้น
ส่ือในชีวิตประจ าวัน หานัยส าคัญทางสถิติ ก่อนและหลังการเรียน  
 3. หาค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการ
สอนโดยใช้เอกสารจริงท่ีเน้นส่ือในชีวิตประจ าวัน 
 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาการใช้เอกสารจริงท่ีเน้นส่ือในชีวิตประจ าวันเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนเพื่อการส่ือสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี    
สรุปผลได้ดังน้ี 

1. ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนอัสสัมชัญ 
ธนบุรี ท่ีได้รับการสอนโดยใช้เอกสารจริงท่ีเน้นส่ือในชีวิตประจ าวัน  เพิ่มขึ้นโดยคะแนนก่อนการเรียน มี
ค่าเฉล่ีย  20.36  และหลังการเรียน  มีค่าเฉล่ีย 23.12  จากคะแนนเต็ม 30 คะแนนโดยมีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   
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 2. จากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้เอกสารจริงท่ีเน้นส่ือใน
ชีวิตประจ าวันในการอ่านภาษาอังกฤษโดยรวมอยู่ในระดับมาก  และพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจใน
ระดับมากต่อการใช้เอกสารจริงในการอ่านภาษาอังกฤษ เห็นความส าคัญต่อการน าไปใช้สื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน  รวมท้ังนักเรียนมีการพัฒนาและฝึกทักษะการอ่าน  การมีส่วนร่วมในการเรียน บทอ่านท่ี
ศึกษามีจ านวนเพียงพอ เหมาะสม สะดวกในการใช้ การมีความกระตือรือร้นสนใจเรียนวิชาภาษอังกฤษ
มากขึ้น เน่ืองจากเอกสารจริงเป็นส่ือท่ีนักเรียนสนใจ  
  
อภิปรายผล 

การศึกษาการใช้เอกสารจริงท่ีเน้นส่ือในชีวิตประจ าวันเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนเพื่อการส่ือสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี      
สามารถอภิปรายผลได้ดังต่อไปน้ี 

การวิจัยครั้งน้ี  เป็นการวิจัยเชิงทดลอง  เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษตาม
แนวการสอนเพื่อการส่ือสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  โดย การใช้
เอกสารจริงท่ีเน้นส่ือในชีวิตประจ าวัน  จากการทดลองพบว่า  หลังจากนักเรียนได้รับการเรียนรู้โดยการ ใช้
เอกสารจริงท่ีเน้นส่ือในชีวิตประจ าวัน   นักเรียนมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษสูงขึ้นกว่าก่อน
การเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงว่าการใช้เอกสารจริงช่วยให้นักเรียนมีการพัฒนา
ความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษ การน าเอกสารจริงมาใช้สอนอ่านช่วยให้นักเรียนมีการ
พัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษสูงขึ้น และช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะด้านการอ่าน  เช่นการ
เข้าใจความหมายของค าศัพท์ รายละเอียด สรุปและจับใจความส าคัญจากเร่ืองท่ีอ่านได้ ซึ่งผลการวิจัย
ครั้งน้ีสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พิศาล  อินทร์ทอง (2541 :  102) ท่ีได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  โดยใช้บทเรียนเสริมอ่านจาก
หนังสือพิมพ์ พบว่าความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการใช้บทเรียนเสริมอ่านสูง
กว่าก่อนการใช้บทเรียนเสริมอ่าน และยังสอดคล้องกับแนวคิดของวิลเล่ียมส์ (Williams 1993:25) ท่ีกล่าว
ว่า  นอกจากต าราเรียนในหนังสือเสริมหลักสูตร  เอกสารจริงถือเป็นเอกสารการสอนแหล่งท่ีสาม  เอกสาร
จริงหมายถึงต าราหรือเอกสารที่ไม่ได้ผลิตขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการสอนภาษา  แต่ผลิตขึ้นเพื่อเป็นส่ือ
ผ่านข่าวสารข้อมูล เช่น ส่ือโฆษณาต่างๆ    ป้ายสัญลักษณ์   หนังสือแนะน า  และส่ืออื่นๆ   ดังน้ันการน า
เอกสารจริงมาใช้ในการเรียนการสอน เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษ
อย่างแท้จริง  ช่วยให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการอ่านโดยน าไปใช้กับสถานการณ์นอกห้องเรียนท่ี
ผู้เรียนต้องเผชิญกับภาษาท่ีใช้อยู่จริง    นอกจากน้ีผลการศึกษายังสอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤมล  พงศ
โรจน์  (2547 :31) ท่ีได้ศึกษาการใช้เอกสารจริงในการพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม  อ าเภอแปลงยาว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ซึ่ง
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ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนจากแบบฝึกการอ่านท่ีใช้เอกสารจริงท่ี
ผู้วิจัยสร้างขึ้นสูงกว่าก่อนได้รับการฝึกจากแบบฝึกการอ่านท่ีใช้เอกสารจริง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  และยังสอดคล้องกับโจนส์ (Jones.1998:404-407) ท่ีได้ศึกษาผลของการใช้บทเรียนท่ีน ามา
จากเอกสารจริงกับนักศึกษาวิชาชีพครูของสถาบันเทคโนโลยี  ในประเทศจีน  โดยให้นักศึกษาแต่ละคน
เลือกอ่านบทอ่านท่ีตนสนใจ และคิดว่ามีประโยชน์ จากนิตยสาร  วารสาร หรือหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ 
แล้วเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเขียนและพูดคุยเกี่ยวกับเร่ืองท่ีตนอ่านแลกเปล่ียนกับเพื่อนๆในชั้นเรียน  ผล
การศึกษา พบว่านักศึกษามีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษสูงขึ้น    นอกจากความสามารถ
ทางการอ่านของนักเรียนท่ีสูงขึ้นแล้ว  นักเรียนยัง มีความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนการสอนการอ่าน
ภาษาอังกฤษ โดยการใช้เอกสารจริงท่ีเน้นส่ือในชีวิตประจ าวัน  โดยรวมอยู่ในระดับมาก   สรุปได้ว่า 
วิธีการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ โดยการใช้เอกสารจริงท่ีเน้นส่ือในชีวิตประจ าวัน  เป็นวิธีการ
สอนท่ีช่วยพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนได้ดี และนักเรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้จาก
การเรียนไปใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งผลท่ีได้จากการทดลองดังกล่าว อาจเน่ืองมาจาก 

1. บทอ่านท่ีน ามาใช้ในการทดลอง เป็นบทอ่านท่ีมาจากแหล่งท่ีมีความหลากหลาย เช่น  
หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ โฆษณา ฉลากยา ผู้คน การงาน การท านายดวงชะตา  ตารางการ
ท่องเท่ียว ซึ่งบทอ่านเหล่านี้เป็นเน้ือหาที่ให้ท้ังข่าวสารข้อมูล  ความรู้ความบันเทิง อีกท้ังยังสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ท าให้นักเรียนเกิดความสนใจ ต้ังใจท่ีจะอ่านเน่ืองจากมีภาพประกอบและเป็น
บุคคลท่ีนักเรียนชอบ เช่น นักฟุตบอล หรือโฆษณาที่มีภาพประกอบ ซึ่งจากการตอบแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนในการอ่านภาษาอังกฤษ นักเรียนมีความคิดเห็นว่าเอกสารจริงท่ีน ามาใช้ในการสอน
อ่านมีความน่าสนใจ โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.04  หรือคิดเป็นร้อยละ 83.47  ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าว ของ
ยุค- ชุน ลี (Yuk-Chun Lee 1995 : 324) ท่ีว่าเอกสารจริงสามารถดึงดูดความสนใจได้มากกว่าบทเรียน 
เพราะเน้ือหามีความทันสมัยและเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจ าวัน นอกจากน้ันผู้วิจัยได้
คัดเลือกเน้ือหาแต่ละอย่างให้เพียงพอและตรงกับความสามารถด้านการอ่านแต่ละด้านท่ีต้องการจะวัด 

2.   เน้ือหา มีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับของนักเรียน เช่น ปฏิทินกิจกรรม ข่าว จดหมาย 
การท านายดวงชะตา  มาช่วยพัฒนาความสามารถด้านด้านการสรุปและจับใจความส าคัญ  โฆษณา ท่ี
อยู่อาศัย ร้านอาหาร สถานท่ีท่องเท่ียว  มาช่วยพัฒนาความสามารถด้านตี ความ การหาข้อมูล
รายละเอียด ผู้วิจัยสังเกตได้ว่า นักเรียนสามารถท ากิจกรรมเกี่ยวกับการอ่านอย่างเต็มท่ี และมีบรรยากาศ
ท่ีดีต่อการเรียน  จะเห็นได้ว่า การคัดเลือกบทอ่านท่ีเหมาะสมกับระดับของนักเรียน เพียงพอ และตรงกับ
ความสามารถของการอ่าน ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษดีขึ้น 
 3.   บทอ่านท่ีน ามาใช้ในการเรียนการสอนเป็นเรื่องท่ีนักเรียนคุ้นเคย ทันสมัย และเป็นเหตุการณ์
ท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของนักเรียน ซึ่งมีความแตกต่างจากบทอ่านในหนังสือแบบเรียนท่ีนักเรียนใช้
ปกติ เช่นถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคคล ในหนังสือแบบเรียนจะเป็นบุคคลท่ีมีชื่อเสียงแต่นักเรียนไม่คุ้นเคย ไม่
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รู้จัก แต่ถ้าเป็นบทอ่านท่ีมาจากเอกสารจริงจะเป็นบุคคลท่ีนักเรียนรู้จักคุ้นเคย  และนักเรียนยังสามารถน า
ความรู้ทางภาษาที่ได้จากการอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้  ซึ่งเห็นได้จากการตอบแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เอกสารจริง ท่ีว่า นักเรียนมีความเชื่อมั่นท่ีจะน า
ความรู้ท่ีได้จากการเรียนอ่านภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.18 คิด
เป็นร้อยละ 83.36 ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ ดัฟฟี และโรเลอร์ (Duffy and Roehler. 1993 : 200-
201) ท่ีว่า การน าบทอ่านท่ีนักเรียนพบในชีวิตจริงมาใช้ในการเรียนการสอนภาษาน้ันจะท าให้นักเรียนมี
ทัศนคติท่ีดีต่อการอ่าน เน่ืองจากนักเรียนมีโอกาสได้อ่านบทอ่านท่ีมีลักษณะเป็นการใช้ภาษาที่แท้จริง มี
ความเป็นธรรมชาติ เป็นส่ิงท่ีนักเรียนพบในชีวิตประจ าวัน  ผู้วิจัยสังเกตว่านักเรียนส่วนใหญ่ได้ใช้ความรู้
หรือประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับเร่ืองท่ีอ่านแต่ละเร่ืองอยู่บ้าง เพราะบทอ่านท่ีน ามาใช้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่อง
ท่ีนักเรียนคุ้นเคยพอสมควร ท าให้เกิดความเข้าใจในการอ่านมากขึ้น สามารถตอบค าถามท่ีเกี่ยวกับบท
อ่านได้มาก ซึ่งตรงกับค ากล่าวของ  แซนเดอร์สัน (Sanderson. 1999 : 79) และ 
สแวฟฟาร์ (Swaffar. 1985 : 35) ท่ีกล่าวไว้ว่า ข้อความในเอกสารจริงท่ีผู้เรียนสนใจและมีความคุ้นเคยอยู่
บ้าง เพราะจะช่วยเพิ่มความสามารถและช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจได้เร็วขึ้นและจากแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนท่ีมีต่อการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เอกสารจริง ท่ีว่า นักเรียนสามารถน าความรู้เดิมมาช่วยใน
การสร้างความเข้าใจบทอ่าน  โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.20 คิดเป็นร้อยละ 86.78 แสดงให้เห็นว่า จากการท่ี
นักเรียนมีความคุ้นเคยกับบทอ่าน และมีประสบการณ์เดิมในเร่ืองท่ีอ่านอยู่บ้าง ส่งผลให้มีความเข้าใจใน
การอ่านดียิ่งขึ้น 
 4.   การจัดกิจกรรมการอ่านท่ีหลากหลาย มีท้ังกิจกรรมเด่ียว  กิจกรรมคู่และกิจกรรมกลุ่ม 
สามารถตอบสนองความต้องการของนักเรียนได้ เน่ืองจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย
สามารถช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการอ่านภาษาอังกฤษได้ นักเรียนมีโอกาสใช้
ความสามารถของตนท่ีมีอยู่อย่างเต็มท่ีในขณะท่ีท างานเด่ียว และมีโอกาสได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อ
นักเรียนท างานร่วมกันเป็นคู่และเป็นกลุ่มและเหมาะสมกับความยากง่ายของบทอ่าน เน่ืองจากบทอ่านท่ี
ผู้วิจัยน ามาใช้ในการทดลองมีหลายประเภท และมีความยากง่ายแตกต่างกัน จึงต้องอาศัยการจัด
กิจกรรมที่หลากหลายเพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถอ่านและท าความเข้าใจเร่ืองท่ีอ่านให้มากท่ีสุด  ส่วน
กิจกรรมที่จัดจะเน้นให้นักเรียนอ่านเพื่อการส่ือสารอย่างมีความหมาย ไม่ใช่อ่านเพื่อตอบค าถามท้ายบท
เพียงอย่างเดียว กิจกรรมที่ผู้วิจัยได้จัดขึ้นในการทดลองครั้งน้ี เช่น อ่านแล้วจับคู่ภาพกับข้อความ 
(Matching)  การท านายข้อความต่างๆ (Predicting)  การถ่ายโอนข้อมูล (Information transfer)  การเดา
ความหมายศัพท์จากปริบท (Guessing the meaning from context)  การอ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ 
(Scanning)  การอ่านเพื่อทราบเร่ืองคร่าวๆ (Skimming)  เป็นต้น และจากกการตอบแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เอกสารจริง ท่ีว่า นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน
การอ่านมากขึ้น  โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.00 คิดเป็นร้อยละ 82.64  ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของแคนดลิน 
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(Candlin. 1983 : 51-53) ท่ีกล่าวว่า การมอบหมายงานและแบบฝึกหัดจากเอกสารจริง เพื่อให้ผู้เรียนได้
ฝึกท า เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ภาษามากขึ้น นอกจากน้ันสอดคล้องกับค ากล่าวของ เคลลีและคน
อื่นๆ (Kelly and others. n.d.) ท่ีว่าการมอบหมายงานให้ผู้เรียนได้รับผิดชอบในการท างาน ท้ังงานเด่ียว 
งานคู่ หรืองานกลุ่ม และคอยให้ความช่วยเหลือเมื่อเขาต้องการเพื่อช่วยให้เกิดความกระตือรือร้นในการ
ท างาน นอกจากน้ันการใช้กิจกรรมที่หลากหลายมาจัดให้เหมาะสมกับบทอ่านส่งผลให้ความสามารถใน
การอ่านมากขึ้น นักเรียนมีการพัฒนาความเข้าใจในการอ่านมากขึ้น ซึ่งเห็นได้จากแบบทดสอบความ
เข้าใจในการอ่าน ซึ่งทุกคนมีคะแนนเพิ่มขึ้นหลังการทดลอง จะเห็นว่าการจัดกิจกรรมการอ่านท่ี
หลากหลายน้ันส าคัญยิ่งท่ีจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจบทอ่าน สรุปและจับใจความส าคัญของเร่ืองท่ีอ่านได้ 
 สรุปได้ว่า การน าเอกสารจริงมาใช้ในการสอนอ่านภาษาอังกฤษ ให้ผลสอดคล้องกับการวิจัย
ดังกล่าวข้างต้น คือท าให้นักเรียนพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษสูงขึ้น มีความคิดเห็นท่ีดีต่อ
การใช้เอกสารจริงในการเรียนการอ่านภาษาอังกฤษ ซึ่งต้องอาศัยองค์ประกอบต่างๆทั้งการคัดเลือกบท
อ่านควรเป็นบทอ่านท่ีใกล้ตัว การจัดกิจกรรมที่หลากหลาย การสอนอ่านตามแนวการสอนเพื่อการส่ือสาร 
ท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนมีจุดมุ่งหมายในการอ่านเห็นคุณค่าและประโยชน์จากส่ิงท่ีอ่าน ซึ่งช่วยให้เกิดความ
สนใจและรักการอ่าน ท่ีส่งเสริมให้เข้าใจบทอ่านมากขึ้น 
ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยพบปัญหาและข้อเสนอแนะท่ีอาจเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการ
สอน และการศึกษาครั้งต่อไป ดังน้ี 
 ปัญหาจากการวิจัยและแนวทางในการแก้ไข  
 1.   นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ชอบอ่านบทอ่านประเภทข่าว ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะในเน้ือหาข่าวมีค าศัพท์ 
โครงสร้างที่ค่อนข้างยาก เป็นเหตุให้นักเรียนบางคนโดยเฉพาะนักเรียนท่ีอ่อนอ่านบทอ่านไม่เข้าใจ เกิด
ความท้อแท้ เบื่อหน่าย  ซึ่งผู้วิจัยสังเกตได้จากการท าแบบฝึกหัดการอ่านและการตอบค าถามของนักเรียน 
ดังน้ันผู้สอนจึงควรหาวิธีท่ีจะท าให้นักเรียนมีทัศนคติและเจตคติท่ีดีต่อการอ่านบทอ่านประเภทข่าว เช่น 
น าเสนอค าศัพท์ โครงสร้างที่ยากก่อนให้นักเรียนอ่าน  เลือกข่าวท่ีทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ อยู่ในความ
สนใจและใกล้ตัวนักเรียน โดยค านึงถึงความรู้หรือประสบการณ์เดิมของนักเรียนเป็นหลัก เพราะความรู้
หรือประสบการณ์เดิมน้ัน จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนใจอ่านบทอ่านและท าความเข้าใจบทอ่าน
ได้ง่ายขึ้น 
 2.   ในการท ากิจกรรมคู่ ปัญหาที่พบคือ นักเรียนเก่งท่ีจับคู่นักเรียนเก่งสามารถอ่าน  
บทอ่านและหาข้อมูลได้เร็วกว่านักเรียนอ่อนคู่กับนักเรียนอ่อน ซึ่งท าให้นักเรียนเก่งต้องเสียเวลาใน 
การรอ และเกิดความเบื่อหน่าย ซึ่งผู้วิจัยได้สังเกตและแก้ไขปัญหาตรงจุดน้ีโดย จัดให้นักเรียนเก่งคู่กับ
นักเรียนอ่อนเพื่อคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ส่งผลให้การท างานครั้งต่อไปนักเรียนสามารถท างานได้
เสร็จส้ินในเวลาใกล้เคียงกัน ท าให้การท ากิจกรรมและบรรยากาศในการเรียนดีขึ้น 
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 3.   ในการท ากิจกรรมกลุ่ม นักเรียนบางคนไม่มีโอกาสร่วมท ากิจกรรม หรือมีโอกาสในการท า
กิจกรรมน้อย และไม่สนใจในการเรียน ดังน้ันในการแบ่งนักเรียนท ากิจกรรมกลุ่ม ควรมีสมาชิกไม่มากเกิน 
คือควรมีสามชิกกลุ่มละประมาณ 3-4 คน และควรมีสมาชิกท่ีมีความสามารถแตกต่างกัน เพื่อนักเรียนจะ
ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และควรจัดกิจกรรมที่นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมทุกคนหรือ
มากท่ีสุด 
 4.   การใช้เวลาในการท ากิจกรรมกลุ่ม บางกิจกรรมใช้เวลานานเกินไป ท้ังน้ีเน่ืองจากผู้วิจัยไม่ได้
ก าหนดเวลาที่แน่นอนให้นักเรียนทราบ ท าให้นักเรียนไม่กระตือรือร้น และไม่รับผิดชอบท่ีจะท าให้เสร็จส้ิน 
ส่งผลให้กิจกรรมบางกิจกรรมไม่เสร็จตามเวลาที่ผู้วิจัยได้คาดหวังไว้และไม่เสร็จในคาบเรียนน้ันๆ ดังน้ัน
ในการท ากิจกรรมควรมีการก าหนดเวลาให้นักเรียนท ากิจกรรมอย่างชัดเจน เพื่อให้นักเรียนท ากิจกรรม
เสร็จตามท่ีก าหนดเวลาให้ 

ข้อเสนอแนะทั่วไปจากการวิจัย 
ผลจากการศึกษาครั้งน้ี พบว่านักเรียนมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษสูงขึ้น  หลังจาก

ได้รับการสอนโดยการใช้ เอกสารจริงท่ีเน้นส่ือในชีวิตประจ าวัน  ดังน้ันครูผู้สอนตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง
สามารถน ารูปแบบวิธีการเรียนการสอนแบบการใช้ เอกสารจริงท่ีเน้นส่ือในชีวิต ประจ าวัน   ไปเป็นส่วน
หน่ึงของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษ รวมถึงในรายวิชาอื่นๆ  ท้ังน้ีในการน าไปใช้
ผู้สอนควรศึกษาและพิจารณาความเหมาะสมของเน้ือหาและธรรมชาติของแต่ละวิชาด้วย 

1.   การเลือกบทอ่านท่ีเป็นเอกสารจริงมาใช้ในการสอนอ่านภาษาอังกฤษน้ัน ควรเลือกบทอ่านท่ี
มีลักษณะเป็นภาษาท่ีใช้จริง เพราะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริง และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

2.   บทอ่านท่ีน ามาใช้สอนการอ่านภาษาอังกฤษน้ัน ควรเป็นเร่ืองท่ีนักเรียนคุ้นเคย เกี่ยวข้องกับ
นักเรียน อยู่ในความสนใจ เป็นเรื่องท่ีทันสมัย และเหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียนไม่ยาก
หรือง่ายจนเกินไป เพราะจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น และต้ังใจท่ีจะอ่านบทอ่าน ซึ่ง
จะช่วยเพิ่มความสามารถและช่วยให้นักเรียนเข้าใจบทอ่านได้เร็วขึ้น ดังน้ันในการเลือกบทอ่านท่ีจะน ามา
สอน ผู้สอนควรค านึงถึงระดับความรู้ของนักเรียน เป็นเรื่องทันสมัย มีความคุ้นเคยอยู่บ้าง เพราะจะช่วย
ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสนใจ ต้ังใจอ่านบทอ่าน และเข้าใจเร่ืองท่ีอ่านมากขึ้น เอกสารจริงมีมากมาย
แต่ต้องเลือกอย่างเหมาะสม ดังน้ันการเลือกเอกสารจริงทีจะมาใช้ในการสอนอ่านภาษาอังกฤษต้องไม่
เกินความสามารถของนักเรียนเกินไป และเป็นบทอ่านท่ีใกล้ตัว ไม่ควรเลือกเอกสารที่ไกลตัวเกินไปนักเช่น 
การเช่าบ้านหรือการสมัครงาน ถึงแม้ว่าจะเป็นเอกสารจริงแต่ยังไม่เหมาะสมกับวัยนักเรียนน้ัน ถ้าเลือก
เป็นการกรอกแบบฟอร์มการศึกษาต่อต่างประเทศ จะดีกว่าและเป็นส่ิงท่ีใกล้ตัวแล้วนักเรียนน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
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3.   การจัดกิจกรรมแต่ละบทอ่าน ควรมีความหลากหลายรูปแบบ เพื่อช่วยให้นักเรียนเกิดการ
พัฒนาความเข้าใจในการอ่าน ช่วยให้ผู้เรียนสนใจที่จะท ากิจกรรมเกี่ยวกับการอ่าน เป็นการสร้างความ
สนุกสนานและบรรยากาศท่ีดีในการเรียนการสอน 

4.   ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมด้วยตนเองมากท่ีสุด ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของการจัด
กิจกรรมด้วย ครูจะเป็นผู้คอยชี้แนะในการท ากิจกรรม และแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ ท่ีส าคัญ หลังจากการ
ท ากิจกรรมของนักเรียน ท้ังน้ีเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกคิดและสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาในสถานการณ์
จริง 

5.   การตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารจริงท่ีเน้นส่ือ
ในชีวิตประจ าวันน้ัน นักเรียนจะต้องมีความเข้าใจในการตอบแบบสอบถามเน่ืองจากแบบสอบถามน้ัน
แสดงความรู้สึกหรือการกระท าท้ังทางบวกและทางลบ ถ้านักเรียนไม่เข้าใจจะท าให้การประเมินค่ามีความ
แตกต่างกันซึ่งเห็นได้จากคะแนนการตอบแบบสอบถามข้อ 3 และ ข้อ 4 มีผลท่ีต่างกันท้ังท่ีในเชิง
ความหมายเหมือนกันแต่ข้อท่ี 3 เป็นค าถามท่ีถามความรู้สึกทางบวกและข้อท่ี 4 เป็นค าถามท่ีถาม
ความรู้สึกในทางลบ 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 

1. ควรมีการทดลองการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยการใช้เอกสารจริงท่ีเน้นส่ือใน 
ชีวิตประจ าวัน กับนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆ  เช่น ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ถึง 6 

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยการใช้เอกสารจริงท่ีเน้น 
ส่ือในชีวิตประจ าวันกับวิธีการสอนการอ่านภาษาอังกฤษในรูปแบบอื่นๆ 

3. ควรมีการศึกษาตัวแปรตามอื่นๆ นอกเหนือจากความสามารถทางการเรียน เช่น เจตคติ 
ความสนใจในการเรียน  และพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
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รายการเอกสารจริงท่ีใช้ในการทดลอง 
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Medicine  Labels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIFFY DEY 
 

INDICATION: 
Symptomatic relief of common cold with 
nasal congestion, running nose, 
sneezing, headache and fever. 
DOSAGE : 
Adults 1-2 tablets every 4-6 hours. 
Children 6-12 years 1 tablet every hours. 

Keep out of the reach of children. 
Should be kept at a temperature not exceeding 35c 

THAI NAKORN PATANA CO., LTD. 

Nonthaburi, Thailand 

Imodium 
Each capsule contains loperamide 
hydrochloride 2mg. 
Indication: For treatment of acute diarrhea 
Dosage&administration : 
Adult :   Initial doses: 2 capsules followed by 1 
capsule every hours or after any subsequent 
loose stools. Do not take more than 8 capsules 
per day. 
Warning : 1. Not recommended for children and 
the elderly. 
                 2. Discontinue if improvement not 
apparent within 48 hours and see your doctor 

Manufactured by: OLIC(Thailand) Limited 
 

 
 

PARACETAMOL TABLETS 
500 MG 
Each tablet contains: 
Paracetamol (Acetaminophen) 500 mg 
Action & use : Analgesic antipyretic for relief of 
headache, toothache, myalgia, dygmenorhoes 
Dose  : Adult, 1-2 tablets 
            Children 6-12 years, ½ tablets 
            Every 4 or 6 hours or as directed by the 
            physician. 
 

THE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL 
ORGANIZATION, BANKOK, THAILAND 

BETADINE 
ANTISEPTIC 
LIQUID 

 

    For minor cuts and abrasions and  
    treatment of minor skin infections. 
DIRECTION FOR USE : 
   Apply Betadine Antiseptic Liquid 
 undiluted to the injured area two or  
 three times daily or as required.   
 May be covered with gauze,  
 adhesive dressing or bandage if  
 required. 
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Medicine  Labels 

 

Opilca 
 

Hair removal cream 
 
Opilca is a hair removal cream with apricot oil and vitamin E. Opilca cream removes 
unwanted body hair. It works thoroughly and gives the skin a soft, smooth appearance. 
Areas of application :  Armpits, legs bikini zone 
Notes  :   Contains Thioglycolate. Contains alkali. Keep away children. 
     Follow the instruction for use carefully. Avoid contact with eyes. 
      Danger of blindness. In the event of contact with eyes rinse immediately with  
     Large quantities of water and seek medical advice. 
Directions  :   1.   Moisten skin, apply Opilca evenly with the enclosed spayula. 

2. So that the hair to be removed is lightly covered. 
3. Leave about 10 – 15 minutes for arms and legs and 20 – 30 minutes 

for armpits. Then check whether the hair can already be removed  
(depending on hair structure) 

Manufactured by :  Purna Pharma Belgium 
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู ้
 

เวลา 1 คาบ 50 นาท ี
สาระส าคัญ 
            การอ่านประกาศรับสมคัรงานตามส่ือต่างๆ จะชว่ยให้ผู้ท่ีต้องการหางานท าสามารถเลือก
ต าแหน่งงานท่ีเหมาะสมกับคุณสมบัติและความสามารถของตนเองได้ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้

1. นักเรียนสามารถอ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะจากประกาศรับสมัครงานได้ 
2. นักเรียนสามารถสรุปใจความส าคัญจากเร่ืองท่ีอ่านได้ 
3. นักเรียนสามารถเลือกงานให้เหมาะสมกับคุณสมบัติและความสามารถแต่ละบุคคลได้ 

สื่อการเรียนการสอน 
 1.ใบงาน A (Worksheet A) 
 2.ใบงาน B (Worksheet B) 
            3.ใบงาน C (Worksheet C) 
กิจกรรมก่อนการอ่าน 
 ครูสนทนากับนักเรียนโดยถามนักเรียนว่าเมื่อนักเรียนจบการศึกษาไปแล้วนักเรียนต้องการจะเป็น
อะไร เพราะเหตุใด และนักเรียนเคยอ่านประกาศรับสมัครงานตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือไม่ นักเรียนจะพบ
ข้อมูลอะไรบ้างในประกาศเหล่านั้น โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ประสบการณ์เดิมในการตอบค าถาม 
 
กิจกรรมระหว่างการอ่าน 
 บอกให้นักเรียนทราบจุดมุ่งหมายของการอ่าน และภาระงาน  (task) ท่ีจะต้องปฏิบัติ 

1. ให้นักเรียนจับคู่กัน โดยให้คนหน่ึงเป็นนักเรียน A และอีกคนหน่ึงเป็นนักเรียน B  
2. ครูบอกให้นักเรียนทราบว่า นักเรียนทุกคนจะได้รับใบงาน (Worksheet) คนละ 2 แผ่น 

แต่นกเรียน A และนักเรียน B จะได้รับใบงานท่ีแตกต่างกัน คือ นักเรียน A จะได้รับใบงาน A และใบงาน 
C ส่วนนักเรียน B จะได้รับใบงาน B และใบงาน C 

3. ครูแจกใบงาน A และ C ให้นักเรียน A ส่วนใบงาน B และ C ให้นักเรียน B และก าชับไม่ให้
นักเรียนในคู่เห็นใบงานของตน 

4. ครูอธิบายใบงาน A,ใบงาน B และ ใบงาน C 
- ใบงาน A และ ใบงาน B ให้นักเรียนใช้วิธีอ่านแบบ Scanning เพื่อหาข้อมูลเฉพาะ

จากประกาศรับสมัครงาน และตัดสินใจว่าข้อความท่ีให้มานั้นถูกหรือผิด 
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- ใบงาน C (Part 1) ให้นักเรียนอ่านประกาศรับสมัครงานอีกครั้งเพื่อหาข้อมูลมาเติม
ลงในตาราง แต่นักเรียนจะได้ข้อมูลท่ีไม่สมบูรณ์ นักเรียนจะต้องน าข้อมูลของตนท่ีมี
อยู่ในตารางมาแลกเปล่ียนกับข้อมูลของเพื่อนในคู่ โดยผลัดกันถามตอบ เพื่อจะได้
ข้อมูลลงในใบงาน C (Part 1) อย่างสมบูรณ์ โดยครูเตรียมภาษาที่จะใช้ในการถาม
ตอบให้นักเรียน 

- ใบงาน C (Part 2) ให้นักเรียนในแต่ละคู่น าข้อมูลท่ีตนมีใน ใบงาน A,ใบงาน B และ
ใบงาน C (Part 1) มาใช้ในการพิจารณาว่าบุคคลแต่ละคนจะเหมาะสมกับงานใด
มากท่ีสุด 

5. นักเรียนอ่านบทอ่านและท ากิจกรรม 
6. ครูเฉลยค าตอบร่วมกับนักเรียนเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับ 

 
กิจกรรมหลังการอ่าน (Post-reading Activity) 
 ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเน้ือหาที่นักเรียนได้อ่าน ว่าคุณสมบัติอะไรบ้างของผู้สมัครท่ีเป็นท่ี
ต้องการของงานในต าแหน่งต่างๆที่คล้ายๆกัน 
 
การประเมินผล 
 1.สังเกตการให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมคู่ 
 2. ตรวจผลงานจากใบงาน และการตอบค าถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         



 86 

         Worksheet A : Student A 
 
Directions : Scan the following job advertisements. Write “T”  on the  line before the true 
statements and write “F” on the lines before the false statements. 
1. 

          a. .…….  This Job is at Coca  
             Management  Company. 
        b. ……..  An experience is not  
            necessary for this job. 
        c. ……..  The person who gets this job  
            must know how to use the 
               computer. 
2. 

  
 
        a. ……..  This job requires experience. 
        b. ……..  It mentions about salary. 
        c. ……..  Women can’t apply. 
 
 



 87 

3. 

  
        a. ……..  Men and women can apply  
            this job. 
        b. ……..  It is for people not less than  
               twenty-five years old. 
        c. ……..  The person who gets this job 
               must be good at Japanese  
            and English. 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 88 

         Worksheet B : Student B 
Directions : Scan the following job advertisements. Write “T”  on the  line before the true 
statements and write “F” on the lines before the false statements. 
4. 

 
a. ..…….  This Job is good for a person with  
        much experience. 

         b. ………  It is for people over thirty-  five   
              years old. 
         c. ……..  It requires a Bachelor’s  degree  in 
            Accounting. 
5. 

 
       a. ……..  This job is for people who has 
           own transportation. 
       b. ……..  It requires at least 2 years  
           experience. 
       c. ……..  The person who gets this job  
              must be use English and 
           Chinese Language. 



 89 

6. 

      
        
       a. ……..  This job requires a Bachelor 
           degree. 
       b. ……..  Men and women can apply. 
       c. ……..  The person who gets this job 
           must know how to use a 
           computer. 
 
   (Bangkok Post, CLASSIFIED, Wednesday, December 20,2006 : P.1,2,3) 
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                   Worksheet B : Student A and B 
 
Part 1  :  Scan the information from the ads to complete the chart below. 
 
Company Position Sex Age Degree and 

field required 
Person/ where 

to contact 
1. 
 

 Male/ 
Female 

   

2. 
 

Sales 
Executive 

    

3. 
 

  Over 25   

4.World 
Quality Co.,Ltd 

     

5. 
 

    Human Resources 
Department 

6. 
 

   Bachelor’s degree 
in Engineer 

 

 
…………………..……………………………..FOLD…………………………………………...… 
Part 2 : Find the appropriate  job for these  people . Write the ad number on the line. 

1. ……….. A man is good at computer work. He graduated in Accounting  with two 
years of accounting  experience. 

2. ……….. A thirty- year-old man got Bachelor’s degree in Civil Engineering and he has 
5 years experience in this field. He can use English. 

3. ……….. A twenty-nine-year-old woman got Bachelor’s degree in Business 
Administration. She has 2 years experience in using English fluently. 

4. ……….. A Thai woman got Master’s degree in Marketing. She can speak English 
and Chinese. 

5. ……….. A man has his own car. He has 4 years experience in sales field. He can 
speak Chinese 
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ภาคผนวก ข 
             -    แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ 

      -     แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนในการอ่าน 
                     ภาษาองักฤษโดยใชเ้อกสารจริง 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ 
 

Class : M.2            Time: 50 minutes 
Number of Items :  30          Score: 30 points 

 
ค าชี้แจง 
 1.  ข้อสอบมีท้ังหมด   11    หน้า  
 2.  ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว โดยการท าเครื่องหมาย (x) ลงในช่อง a, 
b, c หรือ d ในกระดาษค าตอบ 
 3. ข้อสอบประเภทถูกหรือผิด (T or F) ถ้าข้อความถูกให้กากบาท (X) ในช่องตัวอักษร a ถ้า
ข้อความผิดให้กากบาทในช่องตัวอักษร b 
 4.  ประเภทเติมข้อมูลในตาราง ให้ท าลงในตารางได้เลย 
            5.  หากนักเรียนต้องการจะเลือกค าตอบใหม่ ให้ท าเครื่องหมายขีดฆ่าเครื่องหมายกากบาทอัน
เดิมท้ิงเสีย (ดังตัวอย่าง == ) 
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Directions  :  Read the passage and choose the best answer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  What is the main idea of this article? 
a. Some people love reality shows. 
b. There are no actors in reality shows. 
c. Reality shows on TV about real people have become very popular. 
d.   Reality shows are boring 

 
Directions  :  Read the e-mail and choose the best answer. (Items.2 – 3) 
 

 

 There is an increasing number of reality shows on television.  What is a reality 
show? In these TV programs, there are no actors.  Instead, are about real people.  In some 
cases, the people are trying to win a competition.  In other shows, the people are trying to 
change their lives by fixing up their houses or changing their style of clothing.  Many of the 
reality shows are just about people living their daily lives as students or as a family.  Some 
people dislike these programs, especially the ones that show too much about personal 
lives.  However, many other TV viewers love reality shows because the characters in them 
are real people. 
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2.  The e-mail is about ……………………………………………………… 
 a.   jazz singer.      

b.   co-workers of Sue. 
 c.   decorating balloon in the office.   

d.   the gift that Gerald sent to Sue. 
3.   Billie Holiday is a ………………………………………………………….. 
 a.   jazz singer     b.   rock and roll singer 
 c.   folk singer     d.   gospel singer 
 
Directions  :  Read the text and choose the best answer. (Items. 4 – 6) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J.K. Rowling and the Harry Potter Books 
  

J.K. Rowling was a divorced single mother with a baby and very little money when 
she first began writing the Harry Potter series. She used to sit in a café and write while her 
daughter was next to her taking her nap. 
 When the first Harry Potter book appeared, there wasn’t much publicity for it. But 
within  a few years, almost every child was familiar with the characters of Harry Potter and 
his friends Hermione, Ron and Hagrid. Children all over the world knew all about the magic 
school at Hogwarts Castle where Rowling’s characters learned to use magic powers and 
fight against the forces of evil. 
 Each book in the series has become a huge success, selling millions of copies 
throughout the world. Many parents, teachers, and librarians are thankful that these 
children’s books have become so popular. Even children who don’t usually like to read 
much outside of school love to read the Harry Potter books.  Interestingly, many of the most 
enthusiastic Harry Potter readers are adults.  Children and adults both find that these books 
are impossible to put down because the characters are so interesting and the story line is 
so exciting.    J.K. Rowling has said that there will be a total of seven Harry Potter books. 
Her millions of fans look forward to reading each one.  
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4.  The Harry Potter books are about ………………………………………………….. 
 a.   Rowling’s life.    b.  Rowling’s daughter. 
 c.   Rowling’s children  .  d.  children at the magic school. 
5.  Many adults think the Harry Potter books ……………………………………………… 
 a.   are good because they encourage children to read.    
 b.   are good to read because they are true stories. 
 c.   are good but they are too difficult to read.   

d.   are good but confusing because there are too many characters. 
6.  The number of Harry Potter books sold is 
 a.   in the billions    b.   in the millions 
 c.   a total of seven    d.   none of the above 
 

Directions  :  Read the weather Report and choose the best answer. (Items. 7– 9) 

   (Bangkok Post, January 12, 2007) 
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7.  According to the weather report, what was the weather like in the northern part of Thailand? 
 a.   Cold     b.   Rain 
 c.   Sunny     d.   Cloudy 
8.   When did the sun rise yesterday? 
 a.   12:27 am     b.   6:44 am 
 c.   6:06 pm     d.   12:20 pm 
9. Which part of Thailand had thundershower? 
 a.   Central     b.   Northeast 
 c.   South (west coast)    d.   East & Coastal 
 
Directions  :  Read the medicine label and choose the best answer. (Items. 10 – 12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       (Medicine Label) 
10. Take this medicine when you have …………………. . 
 a.   a cold     b.   a fever 
 c.   a headache    d.   a sore throat 

NASOREST 
Expectorant 

INDICATIONS : 
 Mucolytic of the upper respiratory tract and relief of non-
specific nasal congestion nasal allergic conditions and cases 
cough in the common cold. allergy and bronchitis. 
DOSAGE :   

Children Dosage 
12 years of age and over 
6 years – 12 years 
2 years – 6 years 

3-4 teaspoonfuls (15-20 ml) 
 2 teaspoonfuls (10 ml) 
 1  teaspoonful (5 ml) 

          4 times  daily  or every  4-6 hours 
     3 months – 2 years  0.8 mg of pseudoephedrine / kg / day 
      in 3 – 4 divided dose  or  as  directed  by  physician. 
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11. Which group of people should consult the doctor before taking this medicine? 
 a.   Adults     b.   Children 
 c.   Children under 2 years   d.   Children over 2 years 
12. Most likely, this medication is  ………………………… . 
 a.   a pill     b.   a liquid 
 c.   a capsule     d.   an injection 
 
Directions  :  Read the advertisement and choose the best answer. (Items.13 – 14) 
 

 
 
13. How will you make a reservation to Wellsword Inn? 
 a.   By phone    b.   By e-mail. 
 c.   Through a third person.  d.   By sending a postcard. 
14. What makes the Wellsword Inn special? 
 a.   Its convenient location.     

b.   Delicious meal. 
 c.   Luxurious decoration.     

d.   Air-conditioned rooms. 
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Directions  :  Read the text and choose the best answer. (Items. 15 – 18) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. People who wear eyeglasses and contact lenses …………………………………… 
 a.   are afraid of medical advance 
 b.   often got dizzy. Or often experience dizziness 
 c.   often have trouble forgetting where they leave them 
 d.   often cause trouble, and should be more careful 
16. Laser eye surgery can correct vision problems for people who are ………………………. 
 a.   farsighted     b.   nearsighted 
 c.   closed up     d.   farsighted and nearsighted 

Laser Eye Surgery 
 
It is not unusual to hear people who wear eyeglasses say, “I can’t find my 

glasses!” Another commonly heard comment is, “I lost a contact! Please help me find it!” 
It seems that whether people wear eyeglasses or contact lenses, they have trouble 
finding them. Perhaps this type of problem will occur less often now that medical science 
can make eyeglasses and contact lenses less necessary. 

 New medical advances in the field of laser eye surgery may help correct some 
common eye problems.  Both nearsightedness and farsightedness can now be corrected 
through surgery. People who are nearsighted can see clearly only when something is 
close up. They do not see well when things are far away. Those who are farsighted can 
see well far away, at a distance, but not close up. Laser surgery can now correct these 
types of vision problems. The surgery takes only a few minutes, and the recovery period 
is not long. 

With this surgery, patients no longer have to wear eyeglasses or use contact 
lenses.  People who have had the surgery report that they feel a new freedom in their 
lives since they can see well, and they don’t have to depend on glasses or contacts. 
However, not all people can have the surgery. An examination with an ophthalmologist, or 
eye specialist, can determine whether laser surgery would be possible. 
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17. The recovery period after laser eye surgery is ………………………………… 
 a.   only a few minutes     

b.   not very long 
 c.   a long period of time    

d.   very soon 
18. Many people are happy with laser eye surgery because 
 a.   it’s very cheap     

b.   they experience better vision and a feeling of freedom 
 c.   it’s good for everyone and for every type of eye problem   

d.   they can wear better eyeglasses and contacts 
 
Directions  :  Look at the coupon and answer the questions. (Items. 19 – 20) 
 
 

 
 
19. What is this coupon? 
 a.   Ticket for a concert.    

b.   Boarding pass for an airline flight. 
 c.   Registration form for classes.   

d.   Job application. 
20. What trip is the passenger taking? 
 a.   New York to Greece.   b.   New York to Los Angeles. 
 c.   Los Angeles to Newfoundland.  d.   Los Alamos to Greenland. 
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Directions  :  Read the advertisement and choose the best answer. (Items. .21 – 23) 
 
 

 
 

 
 
 
21. How long will you have to study at this school? 
 a.   1 – 2 weeks.    b.   4 – 6 weeks. 
 c.   2 – 6 months.    d.   6 – 12 months. 
22. When will the school help you get a job? 
 a.   When you enroll.    b.   While you are studying. 
 c.   When you have finished the course. d.   After you have found work. 
23. What should you do if you want to know more? 
 a.   Visit classes.    b.   Meet some graduates. 
 c.   Talk to employers.    d.   Call the school. 
 
Directions  :  Read the rules or regulations of borrowing books from the library. Write T if the  

           sentence is true,  and write F if it is false. (Items. 24 – 26) 
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……………  24. A student is allowed to borrow a fiction and nonfiction book from the library for  
                         seven days. 
……………  25. A grade 4 student can borrow only 3 books from the library. 
……………  26. A teacher who returned two books one day overdue will be charge 7 baht per  
                          book. 

 

Normal Loan Period 
   Fiction and nonfiction one week 
 

   Reference books not allowedlibrary use only 
 

  The Numbers of Item on Loan 
   Students Grade 3 – 6   Up to 2 Books 
 

   Students Grade 7 – 12   Up to 3 Books 
 

   All Teachers         Up to 3 Books 
 

  Charges 

   Books must be returned or the loan period  
renewed on or before the date due for return. 

 

   Overdue Charges are as follows 

      For Students  2 baht / day / book 

      For Teachers  5 baht / day / book 
 

   Borrowers are responsible for paying the replacement  
   value, as assessed by the Librarian, of an item lost or  
   damaged whilst on loan to them. 
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Directions  :  Read the following advertisements and complete the chart below. (Items. 27 -30) 
27.                                              29. 

    
 
28.                                                                       30. 

             
    

(Bangkok Post. January 9, 2006) 
 

Name Food Types 
 

Price Where Time 
Open-Close 

Telephone 

27…………… 
   ……………. 

Western & 
Thai 

- 59/4 
Langsuan 

- 02-2549249 
06-0994438 

 Deviate 
    (DV8) 

European - 28…………… 
   ……………. 

9.00 am – 
01.00 am 

02-66223745 

KAMIKAZE   29………….. 
   …………… 

Lunch 
Bt 80/ person 

Langsuan  
Soi 6-7 

11.00 am- 
01.00 am 

02-2519822 

 Pasand Indian Lunch 
Bt 149/set 

Sukhumvit 
Soi 12 

30……………. 
    ……………. 

02-6531171-
73 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 
ท่ีมีต่อการใช้เอกสารจริงในการอ่านภาษาอังกฤษ 

 
จุดประสงค ์  
เพื่อสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เอกสารจริง 
ค าชี้แจง 

1. ค าถามมี 15 ข้อ ในแต่ละข้อจะมีช่องให้นักเรียนเลือกตอบ 5 ช่อง คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง  เห็น 
ด้วย  ไม่แน่ใจ  ไม่เห็นด้วย  และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

2. ให้นักเรียนตอบค าถามตามความเป็นจริง โดยค าตอบไม่มีผลต่อการเรียนของนักเรียนแต่ 
ประการใด 

3. ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ในช่องของข้อความซึ่งตรงกับความรู้สึกและความคิดเห็นของ 
นักเรียนมากท่ีสุด 
 

 

ข้อท่ี 
 

ข้อความ 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่ 
แน่ใจ 

ไม่ 
เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

1. การอ่านภาษาอังกฤษมีความส าคัญ
ต่อการน าไปใช้ในการด ารงชีวิต 

     

2. การใช้เอกสารจริงช่วยให้นักเรียน
พัฒนาการอ่านมากขึ้น 

     

3. นักเรียนมีความต้ังใจในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพราะบทอ่านน่าสนใจ 

     

4. บทอ่านท่ีน ามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนเป็นบทอ่านท่ีน่าเบื่อ 

     

5. นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการ
อ่านมากขึ้น 

     

6. นักเรียนสามารถน าความรู้เดิมมาช่วย
ในการสร้างความเข้าใจบทอ่าน 

     

7. นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความ 
คิดเห็นขณะเรียนการอ่านอังกฤษ 

     

8. บทอ่านท่ีจะศึกษา มีจ านวนเพียงพอ 
เหมาะสม และสะดวกในการใช้ 
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ข้อท่ี 
 

ข้อความ 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่ 
แน่ใจ 

ไม่ 
เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

9. นักเรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้จาก
การเรียนวิชาการอ่านภาษาอังกฤษไป
ใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ 

     

10. นักเรียนได้รับความรู้จากบทอ่าน ท่ี
น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
อ่านภาษาอังกฤษ 

     

11. บทอ่านท่ีน ามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนอ่านท าให้นักเรียนคุ้นเคย 
และสนใจการอ่านบทอ่านอื่นๆใน
ชีวิตประจ าวัน 

     

12. นักเรียนมีความเชื่อมั่นท่ีจะน าความรู้
ท่ีได้จากการเรียนอ่านภาษาอังกฤษ
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้

     

13. นักเรียนชอบเลือกบทอ่านภาษา 
อังกฤษท่ีนอกเหนือจากบทเรียนตาม 
ความสนใจของตนเอง 

     

14. การเรียนการอ่านภาษาอังกฤษจาก
เอกสารจริง ท าให้นักเรียนรักการอ่าน
และมีความกระตือรือร้น สนใจของ
ตนเอง 

     

15. การใช้เอกสารจริงไม่ช่วยให้นักเรียน
ฝึกทักษะการอ่าน 

     

 
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.............................................................................................................. 
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ภาคผนวก ค 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

    -    ตาราง 3  แสดงคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ 

        ของนักเรียนกอ่นและหลังการทดลอง 
  -    ตาราง 4  คะแนนความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการอ่านภาษาอังกฤษ 

        โดยใชเ้อกสารจริง 
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ตาราง 3  แสดงคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังการทดลอง 
 
 

เลขท่ี ก่อนการทดลอง 
( 30 คะแนน) 

หลังการทดลอง 

( 30 คะแนน) 
ผลต่าง 

ของคะแนน 
ผลต่าง 

ของคะแนน2 
1 20 20 0 0 
2 21 24 3 9 
3 24 26 2 4 
4 16 18 2 4 
5 27 27 0 0 
6 22 22 0 0 
7 19 21 2 4 
8 19 21 2 4 
9 16 21 5 25 

10 21 24 3 9 
11 16 21 5 25 
12 24 26 2 4 
13 24 24 0 0 
14 21 23 2 4 
15 22 26 4 16 
16 26 26 0 0 
17 24 27 3 9 
18 17 23 6 36 
19 21 23 2 4 
20 16 17 1 1 
21 23 25 2 4 
22 24 26 2 4 
23 19 24 5 25 
24 19 26 7 49 
25 11 13 2 4 
26 17 20 3 9 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

 
 

 

เลขท่ี ก่อนการทดลอง 
( 30 คะแนน) 

หลังการทดลอง 

( 30 คะแนน) 
ผลต่าง 

ของคะแนน 
ผลต่าง 

ของคะแนน2 
27 22 22 0 0 
28 18 26 8 64 
29 18 21 3 9 
30 23 25 2 4 
31 20 21 1 1 
32 16 18 2 4 
33 12 18 6 36 
34 25 26 1 1 
35 22 26 4 16 
36 16 21 5 25 
37 12 18 6 36 
38 12 23 11 121 
39 23 26 3 9 
40 21 25 4 16 
41 22 22 0 0 
42 20 21 1 1 
43 25 28 3 9 
44 26 27 1 1 
45 21 22 1 1 
46 24 24 0 0 
47 24 26 2 4 
48 26 28 2 4 
49 26 28 2 4 
50 15 20 5 25 

รวม 1018 1156 D = 138 D2   = 644 
เฉล่ีย 20.36 23.12 2.76  

ร้อยละ 67.86 78.60 9.2  
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ตาราง 4 แสดงคะแนนความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เอกสารจริง 
 

 

ข้อท่ี 
 

ข้อความ 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่ 
แน่ใจ 

ไม่ 
เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

1. การอ่านภาษาอังกฤษมีความส าคัญ
ต่อการน าไปใช้ในการด ารงชีวิต 

42 8    

2. การใช้เอกสารจริงช่วยให้นักเรียน
พัฒนาการอ่านมากขึ้น 

13 34 3   

3. นักเรียนมีความต้ังใจในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพราะบทอ่านน่าสนใจ 

14 24 12   

4. บทอ่านท่ีน ามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนเป็นบทอ่านท่ีน่าเบื่อ 

3 6 19 16 6 

5. นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการ
อ่านมากขึ้น 

8 34 8   

6. นักเรียนสามารถน าความรู้เดิมมาช่วย
ในการสร้างความเข้าใจบทอ่าน 

14 33 2 1  

7. นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความ 
คิดเห็นขณะเรียนการอ่านอังกฤษ 

12 19 18 1  

8. บทอ่านท่ีจะศึกษา มีจ านวนเพียงพอ 
เหมาะสม และสะดวกในการใช้ 

19 24 7   

9. นักเรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้จาก
การเรียนวิชาการอ่านภาษาอังกฤษไป
ใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ 

30 17 3   

10. นักเรียนได้รับความรู้จากบทอ่าน ท่ี
น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
อ่านภาษาอังกฤษ 

15 29 6   

11. บทอ่านท่ีน ามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนอ่านท าให้นักเรียนคุ้นเคย 
และสนใจการอ่านบทอ่านอื่นๆใน
ชีวิตประจ าวัน 

17 35 8   
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

 

ข้อท่ี 
 

ข้อความ 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่ 
แน่ใจ 

ไม่ 
เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

12. นักเรียนมีความเชื่อมั่นท่ีจะน าความรู้
ท่ีได้จากการเรียนอ่านภาษาอังกฤษ
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

22 16 12   

13. นักเรียนชอบเลือกบทอ่านภาษา 
อังกฤษท่ีนอกเหนือจากบทเรียนตาม 
ความสนใจของตนเอง 

16 16 15 2 1 

14. การเรียนการอ่านภาษาอังกฤษจาก
เอกสารจริง ท าให้นักเรียนรักการอ่าน
และมีความกระตือรือร้น สนใจของ
ตนเอง 

10 26 11 2 1 

15. การใช้เอกสารจริงไม่ช่วยให้นักเรียน
ฝึกทักษะการอ่าน 

1 4 9 13 23 
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ประวัติย่อผู้ท าสารนิพนธ ์
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ประวัติย่อผู้ท าสารนิพนธ ์

 
ชื่อ ชื่อสกุล    นางสาวสุทธิรา    ปล่ังแสงมาศ  

วันเดือนปีเกิด    10  ธันวาคม  2502  

สถานท่ีเกิด    อ าเภอธนบุรี  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  

สถานท่ีอยู่ปัจจุบัน   11  ซอยตากสิน 14 ถนนตากสิน  แขวงบุคคโล  

     เขตธนบุรี   กรุงเทพฯ 10060  

ต าแหน่งหน้าที่การงานในปัจจุบัน  ครูผู้สอน 

สถานท่ีท างานปัจจุบัน   โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  30 หมู่ 3  

     ถนนทางเข้าหมู่บ้านเศรษฐกิจ เขตบางแค  

     กรุงเทพฯ 10160  

 

ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.  2522   ปกศ.สูง (ภาษาอังกฤษ) 

            วทิยาลัยครูบา้นสมเด็จเจา้พระยา 
  พ.ศ.  2525   คบ. (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครูนครปฐม  

 พ.ศ.  2549   ศศ.ม. (สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษา  

     ต่างประเทศ)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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