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การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ีเนน้

การเรียนศพัทแ์ละการวเิคราะห์โครงสร้างบทอ่าน เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถดา้นศพัท์ และการอ่านเพ่ือความ
เขา้ใจของนกัเรียนก่อนและหลงัการใชส่ื้อเสริมการอ่านท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีตอ่
ส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ีเนน้การเรียนศพัท์และการวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่านต่อความสามารถดา้นศพัท์
และการอ่านเพ่ือความเขา้ใจท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 

กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4     ภาคเรียนท่ี 2      ปีการศึกษา 2558                       
โรงเรียนบางเลนวิทยา อ าเภอบางเลน จังหวดันครปฐม จ านวน 1 ห้องเรียน เป็นนักเรียนแผนการเรียน
ภาษาองักฤษ-ภาษาจีน จ านวน 20 คน โดยวิธีสุ่มห้องเรียนอยา่งง่าย ท าการทดลองโดยให้นกัเรียนเรียนส่ือเสริม
การอ่านภาษาองักฤษท่ีเนน้การเรียนศพัท์และโครงสร้างบทอ่าน จ านวน 10 บท ใชเ้วลาในการเรียน 10 สัปดาห์ 
สปัดาห์ละ 2 คาบเรียน โดยนกัเรียนใชเ้วลาเรียนบทเรียนละ 2 คาบ รวมทั้งส้ิน 20 คาบเรียน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจัยประกอบดว้ย 1) ส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ีเนน้การเรียนศพัท์และ
การวเิคราะห์โครงสร้างบทอ่าน 2) แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ 3) แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อส่ือเสริมการอ่าน 4) แบบสมัภาษณ์ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อส่ือเสริมการอ่าน 

การวิเคราะห์ขอ้มูลใช ้t-test เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถทางดา้นศัพท์และการอ่านเพ่ือความ
เขา้ใจของนักเรียนก่อนและหลงัเรียนดว้ยส่ือเสริมการอ่านท่ีเน้นการเรียนศพัท์และโครงสร้างบทอ่าน และใช้
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานหาค่าระดบัความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อส่ือเสริมการอ่านท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 

ผลการวจิยัพบวา่ 
1. ประสิทธิภาพของส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ีเนน้การเรียนศพัทแ์ละการวเิคราะห์โครงสร้าง

บทอ่านมีค่าเท่ากบั 77.55/77.20 ซ่ึงถือวา่สูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไวคื้อ 75/75 
2. ความสามารถดา้นศพัท์และการอ่านเพ่ือความเขา้ใจของนักเรียนสูงข้ึนหลงัจากท่ีเรียนดว้ยส่ือ

เสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ีเนน้การเรียนศพัทแ์ละโครงสร้างบทอ่านอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
3. นกัเรียนมีความคิดเห็นในระดบัดีต่อส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ีเนน้การเรียนศพัท์และการ

วเิคราะห์โครงสร้างบทอ่าน 
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The purposes of the research were: 1) to develop and test the efficiency of a supplementary reading material 

focusing on vocabulary learning and text structure analysis for Mattayomsuksa Four students of Banglane Wittaya School, 

Nakhon Pathom; 2) to compare the students’ ability in vocabulary and reading comprehension before and after using 

supplementary reading materials; and 3) to survey the students’ opinions toward the supplementary reading materials. 

The sample, selected by a simple random sampling technique, comprises 20 Mattayomsuksa Four students 

of Banglane Wittaya School, Nakhon Pathom, during the second semester of the academic year 2015. The students studied 

the supplementary reading materials through 10 units. The duration of the experimental research covered 20 classes sessions 

over a ten-week period. 

The instruments used for gathering data consisted of: 1) supplementary reading materials focusing on 

vocabulary learning and text structure analysis; 2) an English achievement test on reading comprehension; 3) a questionnaire 

on opinions toward the supplementary reading materials; and 4) an interview on opinions toward the supplementary reading 

materials. 

The paired sample t-test was used to analyze the gathered data in order to assess the students’ abilities in 

vocabulary and reading comprehension before and after using the supplementary reading materials. Furthermore, the mean 

and the standard deviation of items were used to evaluate the students’ opinion toward the reading materials.  

The results of the study were as follows: 

1. The efficiency score of the supplementary reading materials was 77.55/77.20. Consequently, the 

efficiency score of the supplementary reading materials is higher than expected criterion (75/75). 

2. The students’ abilities in vocabulary and reading comprehension after studying through the English 

supplementary reading materials was significantly higher than those before students’ studying at the 0.05 level. 

3. The students’ opinions toward the supplementary reading materials were at a good level. 
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ท่ีสละเวลาให้ค  าแนะน าและเสนอแนะแนวทางอนัเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแกไ้ขและการ
ด าเนินการวจิยั ค  าแนะน าอนัมีค่าเหล่าน้ีไม่เพียงท าให้วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ได ้อีกทั้งยงั
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผูว้ิจยัในการด าเนินงานวิจยัต่อไปในอนาคต ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ
อยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 
 กราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.สุนีตา โฆษิตชยัวฒัน์ และอาจารย ์ดร.กนัตด์นยั วรจิตติพล 
ท่ีกรุณาให้ความอนุเคราะห์เป็นประธานกรรมการและผูท้รงคุณวุฒิในการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 
รวมทั้งใหค้  าแนะน าในการปรับปรุงวทิยานิพนธ์จนเสร็จสมบูรณ์ 

กราบขอบพระคุณ อาจารย ์Mr.Philip Calabro ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อุษา นอ้ยทิม และ
คุณครูยุพดี ภู่รุ่งเรือง ท่ีกรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ตลอดจนการใหค้วามช่วยเหลือและใหค้  าแนะน าซ่ึงเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการด าเนินการวิจยั 

กราบขอบพระคุณผูอ้  านวยการโรงเรียนบางเลนวิทยา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ และคณาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศท่ีให้ความอนุเคราะห์
ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการทดลองเคร่ืองมือวิจัย และขอขอบใจนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบางเลนวทิยาท่ีใหค้วามร่วมมือในการทดลองอยา่งเตม็ท่ี 

ขอขอบคุณเพื่อนๆ รุ่นพี่ และรุ่นน้องนักศึกษาปริญญาโทสาขาการสอนภาษาองักฤษ 
ในฐานะภาษาต่างประเทศทุกท่านท่ีใหค้วามช่วยเหลือและก าลงัใจในการท าวจิยัคร้ังน้ี 

สุดทา้ยน้ีผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัวท่ีคอยให้ความช่วยเหลือ
และเป็นก าลงัใจ อนัเป็นพลงัท่ีส าคญัยิ่งในการผลกัดนัให้งานวิจยัคร้ังน้ีเสร็จสมบูรณ์ได ้ผูว้ิจยัขอ
มอบคุณค่าและประโยชน์แห่งงานวิจยัน้ีเพื่อกราบบูชาบุพการี ผูมี้พระคุณ ตลอดจนครูอาจารย ์
ทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบนั 
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บทที ่1 

บทน ำ 

 
1. ควำมส ำคัญ ปัญหำและควำมเป็นมำของกำรวจัิยด้ำนกำรอ่ำน 

1.1 ภูมิหลงัและควำมส ำคัญของกำรอ่ำน 

การอ่านคือทกัษะพื้นฐานท่ีทุกคนใช้ในชีวิตประจ าวนั โดยเฉพาะในยุคท่ีขอ้มูลข่าวสาร

ทางเทคโนโลยีหรือส่ือออนไลน์ต่างๆ ท าให้มนุษยต์อ้งใช้ทกัษะในการอ่านมากข้ึน เพื่อท าความ

เขา้ใจ ตีความ หรือศึกษาความรู้เพิ่มเติม การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส าคญัและจ าเป็นอยา่ง

ยิง่ส าหรับนกัเรียนไทย กระทรวงศึกษาธิการจึงตระหนกัถึงความจ าเป็นดา้นการเรียนการสอนภาษา

โดยเฉพาะภาษาองักฤษ โดยมีจดัการเรียนการสอนแบบต่อเน่ืองตั้งแต่ระดบัประถมศึกษาจนถึง

ระดบัมธัยมศึกษาในทกัษะทุกดา้น รวมถึงทกัษะการอ่าน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2539) ดงัท่ี เถกิง

กิจ แก้วเสน่ห์ (2545) กล่าวไวว้่าความส าเร็จในชีวิตการเรียน การศึกษา และการประกอบอาชีพ

ข้ึนอยูก่บัการอ่านเป็นองคป์ระกอบส าคญัในทุกอาชีพและทุกระชั้น เพื่อใหป้ระสบผลส าเร็จทั้งดา้น

การศึกษาและประกอบอาชีพ Berardo (2006) กล่าวไวว้า่ การอ่านมีความหมายต่างกนัตามแต่ละ

บุคคล บางคนก็บอกว่าการอ่านคือการเขา้ใจค าท่ีเขียนในบทอ่าน แต่ส าหรับคนอ่ืนๆ การอ่านคือ

โอกาสในการสอนการออกเสียงและการฝึกพดู อยา่งไรก็ตามการอ่านยอ่มมีจุดประสงค ์การอ่านคือ

ส่ิงท่ีเราท าอย่างสม ่าเสมอในทุกๆวนัและเป็นส่ิงท่ีทุกคนสามารถท าได ้ในทุกวนัน้ีมีเทคนิคการ

สอนอ่านเพื่อความเขา้ใจมากมายมาแทนท่ีการสอนแบบ “อ่านแลว้สอบ” นอกจากน้ีการอ่านยงัเป็น

เคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ ท าให้มนุษย์สามารถพฒันาสติปัญญา อารมณ์และสังคมจาก

การศึกษาหาความรู้ และประสบการณ์ (เสง่ียม โตรัตน์, 2524) สมุทร เซ็นเชาวนิช ( 2528) กล่าวไว้

ว่า การอ่านคือกระบวนการถอดรหัสตวัอกัษรท่ีจดหรือเรียบเรียงไวอ้ย่างมีระเบียบ ดงันั้นผูอ่้าน

จะตอ้งเรียนรู้ในการใช้สัญลกัษณ์การเขียนและเรียบเรียงให้เหมาะสมเพื่อให้ไดผ้ลตามความมุ่ง

หมาย จะเห็นไดว้า่การอ่านเป็นทกัษะท่ีส าคญัท่ีทุกคนใชเ้พื่อ แสวงหาความรู้ พฒันาศกัยภาพของ

ตนเอง และเป็นทกัษะท่ีตอ้งมีเทคนิคหรือวธีิการ เพื่อช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจ 
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การรู้โครงสร้างของบทอ่านจะสามารถเขา้ใจถึงวตัถุประสงค์ของการอ่านและของผูเ้ขียน  

ละยงัสามารถช่วยให้นกัเรียนสามารถคาดเดา หรือจบัใจความของบทอ่านไดง่้ายข้ึน เม่ือชนิดของ

บทอ่านมีความแตกต่างกนั ผูส้อนจึงตอ้งเตรียมเทคนิคในการสอนอ่านท่ีแตกต่างกนัไปข้ึนอยู่กบั

รูปแบบและจุดประสงค์ของการอ่าน เทคนิคท่ีดีจะช่วยให้ผูเ้รียนจบัใจความไดส้มบูรณ์ (Terney, 

Readence and Dishner, 1995) นอกจากน้ีวิสาข ์จติัวตัร์ (2543) กล่าววา่ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการอ่าน

มีความเห็นท่ีสอดคลอ้งกนัวา่ ผูอ่้านจะสามารถอ่านบทความไดต้อ้งมีความรู้เร่ืองโครงสร้าง (Text 

Structure) ประกอบกบัตวับ่งช้ีหรือสัญญาณค า (Word Clues) ท่ีปรากฏอยูใ่นบทความช่วยดา้นการ

อ่าน จากการคาดเดาความหมาย การตีความ การวิเคราะห์ ใจความส าคญั รูปแบบการเขียน จะช่วย

ท าใหผู้อ่้านเกิดความเขา้ใจไดร้วดเร็วข้ึน หากผูอ่้านมีความรู้เก่ียวกบัโครงสร้างงานเขียนท่ีแสดงให้

เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างใจความต่าง ๆ ของเร่ืองการจัดเรียบเรียงแนวคิดของผู ้เขียนมี

วตัถุประสงคท่ี์จะส่ือให้ผูอ่้านทราบจุดหมายปลายทางของการอ่าน นอกจากน้ีโครงสร้างขอ้ความ

ยงัมีประโยชน์ต่อผูอ่้านในการจ าแนกความแตกต่างหรือความเหมือนของขอ้ความและสามารถช่วย

ให้จ  าแนกขอ้ความแต่ละประเภทได ้ Riazi (2003)ไดน้ าเสนอตวัอยา่งของโครงสร้างบทอ่านไวใ้น

บทความของเขาวา่ การวเิคราะห์บทอ่านจะเนน้เพื่อน ามาสอนเพื่อการพฒันาทกัษะทางภาษาจะเนน้

เร่ืองโครงสร้างของการเขียน เช่น การเขียนเรียงความ บทความ ป้ายประกาศ หนงัสือ เป็นตน้ และ

หลักสูตรสาระแกนกลาง วิชาภาษาต่างประเทศในระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ได้ก าหนด

โครงสร้างของบทอ่านไวห้ลากหลายชนิด เช่น ค าแนะน า ค  าช้ีแจง ค าบรรยาย ข่าว ประกาศ 

โฆษณา บทร้อยกรอง บทละครสั้น สารคดี บนัเทิงคดี วิถีชีวิต ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม ประเพณี 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

การอ่านบทความหรือส่ือต่างๆเป็นภาษาต่างประเทศ ส่ิงจ าเป็นส่ิงหน่ึงท่ีมีผลต่อความ

เขา้ใจคือ ค าศพัท ์หากผูอ่้านไม่รู้ค  าศพัทห์รือไม่รู้วิธีการหาและเดาความหมายของค าศพัทแ์ลว้ จะ

ไม่สามารถเขา้ใจส่ิงท่ีอ่านได ้Johnson and Pearson (1987) กล่าววา่การรู้ค าศพัทเ์ป็นเคร่ืองมือใน

การอ่านท่ีจะท าให้ผูอ่้านสามารถออกเสียงและเขา้ใจค าศพัท์ใหม่ๆในขณะท่ีอ่านได้ ครูผูส้อน 

นกัวชิาการและนกัวจิยัมีความเห็นตรงกนัวา่การอ่านคล่องกบัคลงัศพัทมี์ความสัมพนัธ์กนั กล่าวคือ 

ถา้นกัเรียนรู้ค าศพัท์น้อยหรือไม่สามารถรู้หรือวิเคราะห์ศพัท์ใหม่ได ้จะไม่สามารถอ่านไดค้ล่อง 

ดงันั้นครูจึงมีหน้าท่ีในการสอนศพัท์ และสอนกลวิธีการอ่าน เพื่อให้นกัเรียนสามารถน าไปใช้ใน
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การเพิ่มพูนค าศพัทแ์ละทกัษะการอ่าน ซ่ึงตรงกบัท่ีสมุทร เซ็นเชาวนิช (2528) ท่ีกล่าวไวว้า่ ในการ

อ่านเพื่อความเขา้ใจนั้น การรู้ค าศพัทเ์ป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นมาก เน่ืองจากท าให้นกัเรียนเขา้ใจส่ิงท่ี

อ่านไดต้ลอดและถูกตอ้ง มีความมัน่ใจในการอ่าน และสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้ นอกจากน้ี 

Stoodt (1981) ไดก้ล่าวไวว้า่กลวิธีการสอนจะส่งผลโดยตรงต่อความเขา้ใจในการอ่านของผูเ้รียน 

กระตุน้ความรู้เดิมของนกัเรียนท่ีสามารถเช่ือมโยงกบับทอ่าน และมีส่วนช่วยให้นกัเรียนสามารถ

จบัประเด็นความคิดหรือสารของผูเ้ขียนท่ีแฝงอยูใ่นบทอ่านได ้นอกจากนั้นขอบเขตของทกัษะและ

ความรู้ท่ีจะไดจ้ากบทอ่านจะสามารถน าไปสู่ความส าเร็จในอนาคตได ้ดงันั้นขอบเขตของทกัษะ

และความรู้ท่ีจะไดจ้ากบทอ่านจะตอ้งสัมพนัธ์กบัระดบัการเรียน การศึกษาและความกา้วหน้าใน

อนาคต Terney, Readence และ Dishner (1995) กล่าววา่หากครูเปล่ียนแปลงรูปแบบการสอนและ

การฝึกปฏิบติัจากส่ิงเดิมๆ จะไม่เพียงแต่กระตุน้หรือจดัการความคิดได้ แต่นักเรียนจะได้รับผล

สะทอ้นกลบัเก่ียวกบัประสิทธิภาพของความคิดนั้นอีกดว้ย ซ่ึงแนวทางในการสอนศพัทม์าหลายวิธี 

เ ช่น กลวิธี เดาศัพท์จากบริบท การให้ค  าจ  ากัดความ และการกระตุ้นประสบการณ์เดิม                    

(วิสาข ์จติัวตัร์, 2543) การศึกษาส่วนประกอบของค า ท่ีมาของค า รากศพัท ์พจนานุกรม และการ์ด

ค าศัพท์ (Nation, 2003) นอกจากน้ี สมุทร เซ็นเชาวนิช (2549) ยงัเสนอเทคนิค วิธีก าหนด

ความหมายของค าโดยใชข้อ้ความเชิงแนะ เช่น บริบท ค านิยาม ประสบการณ์ การเปรียบเทียบ เป็น

ตน้ ซ่ึงบางค าศพัทอ์าจจะตอ้งใชข้อ้ความเชิงแนะมากกวา่หน่ึงลกัษณะ วิธีวิเคราะห์โครงสร้างของ

ค า เช่น ค าประสม อุปสรรคและปัจจยั วิธีวิเคราะห์เคร่ืองหมายวรรคตอน เช่น มหพัภาคคู่ (colon) 

ยติัภงัค์ (dashes) เคร่ืองหมายละ (ellipsis) เป็นตน้ การใช้ค  าพูดง่ายๆจ ากดัความหมาย และการใช้

พจนานุกรม 

กล่าวโดยสรุปคือ การรู้ค าศพัทมี์ความจ าเป็นในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ เพราะจะช่วยให้

นักเรียนสามารถอ่านบทอ่านได้ล่ืนไหล และสามารถเข้าใจบทอ่านได้อย่างถูกต้อง สามารถ

วิเคราะห์ขอ้ความท่ีผูเ้ขียนตอ้งการจะบอก รวมทั้งสามารถเพิ่มพูนการรู้ค าศพัท์ของตวัเอง โดย

ผูส้อนสามารถใชก้ลวิธีในการกระตุน้การเรียนรู้ค าศพัทไ์ดห้ลายวิธี เช่น การให้ค  าจ  ากดัความ การ

เดาความหมายค าศพัทจ์ากบริบท การเปรียบเทียบ การวเิคราะห์เคร่ืองหมาย วิเคราะห์รากศพัท์ และ

การ์ดค าศพัท ์เป็นตน้ นอกจากน้ีผูส้อนควรเลือกบทอ่านและทกัษะให้เหมาะสมกบัความสามารถ

ของนกัเรียนดว้ย 
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1.2 ปัญหำด้ำนกำรอ่ำนเพือ่ควำมเข้ำใจ 

การอ่านเป็นทกัษะท่ีส าคญัท่ีมนุษยทุ์กคนใชใ้นชีวติประจ าวนั และในปัจจุบนัภาษาองักฤษ

เป็นภาษาสากลท่ีทุกคนควรให้ความส าคัญ เน่ืองจากเป็นภาษาท่ีใช้ได้ทั่วโลก ซ่ึงกระทรวง 

ศึกษาธิการได้จัดหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบต่อเน่ืองตั้ งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับ

มธัยมศึกษา แต่ยงัมีปัญหาการอ่านไม่ออกอยูม่าก ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจาก ปัจจยัดา้นการศึกษา (Rude 

and Oehlkers, 1984) ซ่ึงประกอบไปดว้ย ความยากง่ายของการสอน ความเร็วของการสอน ส่ือการ

สอน วธีิสอน และครูผูส้อน 

เม่ือครูจะสอนให้นักเรียนอ่าน ควรใช้ส่ือท่ีสามารถทา้ทายความสามารถของนักเรียนได ้

แต่ก็ไม่ควรยากเกินไปจนกลายเป็นอุปสรรคท่ีท าให้นกัเรียนไม่อยากอ่าน นัน่คือความยากง่ายของ

การสอน (instructional level) มีผลกระทบต่อการเรียนของนกัเรียน เช่นเดียวกบันกัเรียนท่ีมีทกัษะ

ในการอ่านสูงจะรู้สึกเบ่ือหน่าย หากไดรั้บบทอ่านท่ีง่ายเกินไป จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีครูจะจดัการเรียน

การสอนในระดบัท่ีเหมาะสมกบัระดบัการอ่านของนกัเรียน 

ความเร็วของการสอน (instructional pace) มีผลกระทบมากเน่ืองจากครูผูส้อน จะสอนใน

ระดบัความเร็วท่ีนกัเรียนส่วนมากสามารถเขา้ใจได ้จึงมีนกัเรียนอีกจ านวนหน่ึงท่ีไม่สามารถตามได้

ทนั นอกจากน้ีส่ือการสอน (instructional materials) ก็ให้ผลกระทบเช่นเดียวกนั เช่น หนังสือ

ส่วนมากในห้องสมุดมกัจะมีระดบัการอ่านท่ียากเกินไปส าหรับนกัเรียนท่ีขาดทกัษะการอ่าน หรือ

ส่ือการสอนท่ีครูใช ้ส่วนใหญ่ครูมกัหาส่ือการสอนท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหามากกวา่ระดบัการอ่านของ

นกัเรียน รวมทั้งปัญหาดา้นวิธีสอน (teaching methods) ท่ีครูจะไม่มีการฝึกฝนนกัเรียนให้อ่านนอก

เวลา รวมทั้ งไม่ได้สอนวิธีการในการแปลค าศัพท์ท่ีนักเรียนไม่รู้จัก เช่น โครงสร้างค า หรือ

ความหมายของค า  

นอกจากน้ี Rude and Oehlkers (1984) ไดเ้สนอแนวคิดวา่แต่ละโรงเรียนควรจะพูดคุยกนั

และมีแนวทางการสอนท่ีเป็นแกนหลกั เพราะหากครูคนใดคนหน่ึงสอนแตกต่างออกไป จะท าให้

นกัเรียนมีความสามารถท่ีแตกต่างกนั และในประเทศไทยเอง แมว้า่หลกัสูตรจะให้ความส าคญักบั

ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ แต่ท่ีผา่นมาการเรียนการสอนทกัษะการอ่านภาษาองักฤษยงัไม่บรรลุ

เป้าหมายเท่าท่ีควร นักเรียนยงัขาดความสามารถในการอ่าน เพราะการเรียนการสอนอ่าน

ภาษาองักฤษยงัเป็นแบบดั้งเดิม ซ่ึงขดัต่อแนวคิดท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ท าให้นักเรียนไทยมี
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ความสามารถในการเรียนภาษาองักฤษอยู่ในเกณฑ์ตอ้งปรับปรุง (ปิยาภรณ์ โคตรชมพู, 2555) 

นอกจากน้ีนักเรียนไทยมีความเขา้ใจผิดว่าการอ่านคือการท่ีตอ้งอ่านทุกค า แต่มกัไม่ได้ใจความ

ส าคญั ท าใหน้กัเรียนส่วนใหญ่ยงัมีระดบัความสามารถดา้นการอ่านภาษาองักฤษอยูใ่นเกณฑ์ไม่น่า

พอใจ (รุ่งวนา สุดจิตต์, 2545) ในห้องเรียนปัจจุบนัครูยงัคงเป็นผูป้้อนขอ้มูลและควบคุมชั้นเรียน 

หรือ การเรียนการสอนท่ีครูเป็นศูนยก์ลางในห้องเรียน โดยครูจะใส่ใจนกัเรียนท่ีตนช่ืนชม จะเห็น

ไดจ้ากการเรียกใหน้กัเรียนเหล่านั้นตอบค าถาม แต่นกัเรียนท่ีเหลือจะไม่มีโอกาสในการตอบค าถาม

เลย หรือถา้ตอบผดิก็จะถูกลงโทษหรือถูกมองดว้ยสายตาท่ีไม่พอใจ (ชยัยงค ์พรหมวงศ ์และ คณะ, 

2520) ซ่ึงครูผูส้อนเป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดในกระบวนการเรียนการสอน นักเรียนจะมีทศันะคติ

อย่างไรต่อการอ่านข้ึนอยู่กบัว่าครูสอนอย่างไร ครูท่ีดีย่อมมีวิธีการสอนท่ีหลากหลาย ให้ความ

สนใจในตวันกัเรียน ตรวจงานและบนัทึกคะแนนนกัเรียน และจดับรรยากาศในชั้นเรียนให้เอ้ือต่อ

การเรียนรู้ ซ่ึงพฤติกรรมเหล่าน้ีขาดหายไปในตวัครูจ านวนมาก 

และอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัคือ นักเรียนไทยเกือบทุกคนประสบเม่ืออ่านภาษาองักฤษคือ 

อ่านแลว้ไม่เขา้ใจเน่ืองจากไม่รู้จกัค าศพัท ์หรือไม่เขา้ใจความหมายของค าต่างๆ ท าใหเ้กิดความรู้สึก

ว่าภาษาองักฤษเรียนยาก และอาจท าให้เกิดความไม่มัน่ใจท่ีจะใช้ภาษาองักฤษไดอี้กด้วย (สมุทร 

เซ็นเชาวนิช, 2528) 

สรุปได้ว่าครูผูส้อนเป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดในกระบวนการเรียนการสอน นักเรียนจะมี

ทศันะคติอยา่งไรต่อการอ่านข้ึนอยูก่บัวา่ครูสอนอยา่งไร ครูท่ีดียอ่มมีวิธีการสอนท่ีหลากหลาย ให้

ความสนใจในตวันกัเรียน จดับรรยากาศในชั้นเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ นอกจากน้ีการเลือกส่ือท่ี

เหมาะสม และกระบวนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ จะช่วยลดปัญหาท่ีเกิดจากปัจจยัอ่ืนๆได้ เช่น 

ความแตกต่างของเศรษฐกิจใจครอบครัว ความคาดหวงัทางวฒันธรรม ความฉลาด แนวความคิด 

และอารมณ์ หากครูสามารถพฒันาส่ือการอ่านและกลวิธีการอ่านท่ีดีและเหมาะสม จะท าให้

นกัเรียนพฒันาทกัษะการอ่านของตนเองไดซ่ึ้งเป็นอีกปัจจยัท่ีตอ้งให้ความส าคญั รวมถึงปัญหาใน

การรู้ศพัทข์องนกัเรียนท่ีตอ้งไดรั้บการพฒันาเพื่อให้นกัเรียนสามารถใชท้กัษะในการอ่านไดดี้ข้ึน 

1.3 ควำมเป็นมำของกำรวจัิยด้ำนกำรอ่ำนเพือ่ควำมเข้ำใจ 

จากการศึกษางานวิจยัท่ีผ่านมาพบว่ามีผูว้ิจยัหลายท่านท่ีเห็นว่าทกัษะด้านการอ่านเป็น

ปัญหาส าคญัท่ีตอ้งแกไ้ข โดยส่วนมากจะใชก้ารสอนกลวิธีการอ่านดงัเช่นท่ีงานวิจยัของ Hermida 
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(2009) ได้ท าการวิจยัโดยสอนกลวิธีการอ่านเชิงวิชาการ พบว่านักเรียนท่ีไปเรียนระยะสั้ นใน

ประเทศแคนาดาประสบความส าเร็จในชั้นเรียนการอ่านเชิงวิชาการ และมีความพึงพอใจในระดบัดี

มากต่อการเตรียมตวัโดยสอนกลวิธีการอ่านเชิงวิชาการ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าทกัษะการอ่านเป็น

ส่ิงจ าเป็นส าหรับนกัเรียนเม่ือพวกเขาตอ้งการศึกษาต่อในอนาคต พวกเขาจ าเป็นตอ้งมีทกัษะการ

อ่านท่ีดีเพื่อรับข้อมูลข่าวสารและความรู้ใหม่ๆ การอ่านเป็นกระบวนการท่ีซับซ้อนและ

ความสามารถในการอ่านน้ีคือส่ิงท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จทางวิชาการ (Odwan, 2012) และAl-

Mansour และ Al-Shorman (2011) ศึกษาผลกระทบการเล่านิทานของครูท่ีมีผลต่อการอ่านเพื่อ

ความเขา้ใจของนักเรียนซาอุดิอาระเบียระดบัประถมศึกษา ผลการทดลองพบว่ากลุ่มท่ีไดรั้บการ

สอนแบบเล่านิทานได้ผลสัมฤทธ์ิดีกว่ากลุ่มท่ีสอบแบบเดิม ท าให้เห็นว่าการใช้การเล่านิทาน

สามารถช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านมากข้ึน   

ดา้นการสอนโครงสร้างเร่ืองมีผูว้ิจยัท าการวิจยัเร่ืองโครงสร้างเร่ืองต่อการจ า และการเล่า

นิทาน ดงัน้ี Davis (1988) ท าการวจิยัเร่ืองผลกระทบของการสอนโครงสร้างบทอ่านเพื่อช่วยในการ

จ าของนกัเรียนท่ีเรียนภาษาต่างประเทศเร่ืองบทความทางวิทยาศาสตร์ ผลการทดลองช้ีให้เห็นว่า

การสอนโครงสร้างบทอ่านมีผลกระทบส าคญัในการจ าและการเขา้ใจของผูอ่้านภาษาต่างประเทศ 

ในปี 2009 May (2009) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์อนัซับซ้อนของความคล่อง โครงสร้างบทอ่าน 

และการเล่านิทาน พบวา่ทั้งครูและนกัเรียนมีระดบัผลการอ่านอยูใ่นเกณฑ์ พอใช ้และส่วนใหญ่จะ

อ่านไดดี้เม่ือมีบทสนทนา และการวดัความเขา้ใจในการอ่านวดัโดยให้กลุ่มตวัอย่างเล่าเร่ืองท่ีอ่าน 

ซ่ึงผูท่ี้อ่านไดดี้ท่ีสุดของทั้ง 2 กลุ่มสามารถเล่าเร่ืองไดค้่อนขา้งสมบูรณ์ 

นอกจากการสอนกลวธีิการอ่านและโครงสร้างเร่ืองแลว้ การสอนค าศพัทก์็สามารถช่วยให้

ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจบทอ่านได้ดียิ่งข้ึนเช่นกนั นกัวิจยัหลายท่านไดท้  าการวิจยัเก่ียวกบัการเรียน

ค าศพัท์โดยใช้กลยุทธ์ต่างๆ ดงัเช่น Özen (2012) ศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนค าศพัทร์ะหว่าง

ผูช้ายและผูห้ญิงในกลุ่มทดลอง และเปรียบเทียบผลการเรียนไวยากรณ์ผ่านบทกวีและเรียนตาม

หนังสือเรียน ผลปรากฏว่า กลุ่มทดลองท่ีได้รับการสอนผ่านบทกวีได้คะแนนสอบหลังเรียน

มากกวา่ก่อนเรียน และเม่ือเปรียบเทียบคะแนนแลว้พบวา่ คะแนนหลงัเรียนของกลุ่มทดลองสูงกวา่

กลุ่มควบคุมซ่ึงสอนตามหนงัสือเรียน และผลการเรียนค าศพัทข์องผูห้ญิงและผูช้ายพฒันาข้ึน แต่ไม่

แตกต่างกนัทั้งก่อนเรียนและหลงัเรียน นอกจากน้ีหลงัจากศึกษาผลการเรียนไวยากรณ์ทั้งทั้งกลุ่ม
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ทดลองและกลุ่มควบคุมแลว้พบว่า ก่อนเรียนทั้งสองกลุ่มมีคะแนนไวยากรณ์ไม่แตกต่างกนั แต่

หลงัจากการเรียนแลว้ทั้งสองกลุ่มพฒันาข้ึน และกลุ่มทดลองไดค้ะแนนสูงกวา่กลุ่มควบคุม ดงันั้น

การเรียนผ่านบทกวีสามารถท าให้นักเรียนรู้ค าศพัท์มากข้ึน ซ่ึงต่างจาก Shou (2011) ท่ีศึกษา

ผลกระทบการรู้ค าศพัท์และความรู้เดิมต่อการอ่านเพื่อความเขา้ใจของนักเรียนไตห้วนัท่ีเรียน

ภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ โดยแบ่งนักเรียน 3 กลุ่ม หลงัการทดลองพบว่า กลุ่มเรียน

ค าศพัทมี์คะแนนสูงกวา่กลุ่มท่ีเรียนแบบเดิม และกลุ่มเนน้ความรู้เดิม จากผลการทดลองสรุปไดว้า่ 

การรู้ค าศพัท์สามารถช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจบทอ่านมากข้ึน นอกจากน้ี Pakzad (2012) ศึกษาเร่ือง

ผลกระทบของการสอนกลยุทธ์การอ่านเชิงวิเคราะห์ท่ีมีต่อการจดจ าค าศพัท์ของนกัเรียนท่ีเรียน

ภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ผลการทดลองพบว่าการสอนกลยุทธ์การอ่านมีผลกระทบต่อ

การจดจ าค าศพัทข์องนกัเรียน 

จากงานวิจยัดา้นการอ่านท่ีผ่านมาจะเห็นไดว้า่นกัวิจยัส่วนใหญ่ท างานวิจยัโดยใชรู้ปแบบ

ของกลยทุธ์การสอนอ่าน เช่น กลยุทธ์การอ่านเชิงวิชาการ การเล่านิทาน กลยุทธ์การอ่านเพื่อความ

เขา้ใจ และใช้ส่ือเพื่อช่วยกระตุน้ความเขา้ใจในการอ่าน เช่น นิทานหรือรูปภาพ เช่นเดียวกับ

งานวจิยัดา้นค าศพัทท่ี์เนน้การสอนกลยุทธ์ค าศพัทแ์ละเรียนผา่นส่ือบทกวี ซ่ึงยงัไม่มีนกัวิจยัท าการ

วิจยัดา้นการอ่านเพื่อความเขา้ใจโดยการสอนกลยุทธ์ค าศพัทแ์ละโครงสร้างเร่ืองควบคู่กนั และยงั

ไม่มีความชดัเจนในเร่ืองการใชก้ลยทุธ์ศพัท ์เน่ืองจากเป็นการสอนโดยใชก้ลยทุธ์การอ่านมาช่วยใน

เร่ืองค าศพัทแ์ละสอนโดยผา่นบทอ่านท่ีแตกต่างกนัเท่านั้น นอกจากน้ีนกัวจิยัส่วนใหญ่มกัจ ากดัการ

เลือกโครงสร้างบทอ่านเพียงไม่ก่ีชนิด  

นอกจากน้ีนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบางเลนวิทยาท่ีผูว้ิจยัสอนซ่ึงอยูใ่น

แผนการเรียนภาษาจ านวน 40 เปอร์เซ็นตเ์คยไดผ้ลการเรียน 0 รายวิชาภาษาองักฤษมาก่อน และอีก 

45 เปอร์เซ็นต์ได้ผลการเรียนเพียงเกรด 1 และ 2 เท่านั้น (งานทะเบียน โรงเรียนบางเลนวิทยา, 

2556) แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีทกัษะในการใช้ภาษาองักฤษอยู่ในระดบัท่ีต ่ามาก แน่นอนว่าจะ

ส่งผลกระทบต่อทกัษะต่างๆของนักเรียนรวมทั้งทกัษะการอ่าน และอีกสาเหตุหน่ึงคือในระดบั

มธัยมศึกษาตอนตน้การสอนภาษาองักฤษจะเนน้ดา้นไวยากรณ์เป็นหลกั จึงมีการส่งเสริมการอ่าน

ไม่มากนกั ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะท างานวิจยัเร่ืองผลการใช้ส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ี

เนน้การเรียนศพัทแ์ละการวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่านต่อความสามารถดา้นศพัท์และการอ่านเพื่อ
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ความเข้าใจของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบางเลนวิทยา อ าเภอบางเลน จงัหวดั

นครปฐมท่ีผูว้ิจยัสอน ซ่ึงนอกจากจะเป็นการพฒันานกัเรียนให้มีทกัษะดา้นการอ่านท่ีสูงข้ึนแล้ว 

นกัเรียนยงัจ าเป็นตอ้งใช้ทกัษะการอ่านในการสอบเพื่อศึกษาต่อในอนาคต โดยเฉพาะการอ่านท่ี

สอดคล้องกับหลักสูตร หรือมาตรฐานและตวัช้ีวดัท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด เพื่อเป็นการ

กระตุ้นให้นักเรียนเห็นความส าคญัของการอ่านและช่วยให้นักเรียนสามารถอ่านได้อย่างเป็น

ขั้นตอน สามารถจบัใจความส าคญัและวิเคราะห์โครงสร้างของบทอ่านได ้นอกจากน้ีนกัเรียนยงั

สามารถน าเทคนิควธีิการเดาค าศพัทไ์ปใชใ้นการอ่านบทความภาษาองักฤษในอนาคต 

 

กรอบแนวคิดในกำรท ำงำนวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 1 กรอบแนวคิดในการท างานวจิยั 

Input 
1. หลกัสูตรภาษาองักฤษระดบั
มธัยมศึกษา 

1.1 สาระการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การอ่าน 

1.2 ชนิดของบทอ่าน 
2. กลยทุธ์การอ่าน (Reading 
Strategies) 
      2.1 การวเิคราะห์ศพัท ์
      2.2 การวเิคราะห์โครงสร้างเร่ือง 
      2.3 ทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 

Process 
1. กระบวนการจดัการเรียนการสอน 

1.1 ก าหนดจุดประสงค ์
1.2 วเิคราะห์หลกัสูตรภาษาองักฤษท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการอ่าน 
1.3 ขั้นตอนการเรียน 

 Pre-Reading: สอนศพัทแ์ละ
น าเขา้สู่บทเรียน 

 While-Reading: อ่านและตอบ
ค าถาม 

                   Language Analysis: วเิคราะห์
โครงสร้างบทอ่าน 

                   Post-Reading: น าโครงสร้างมา
ใชใ้นการเขียนหรือพูด 

1.4 การประเมินผล 

- แบบทดสอบ 

Outcome 

1. ความสามารถดา้นศพัท ์

2. การอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
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วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ีเนน้การเรียนศพัทแ์ละการ

วิเคราะห์โครงสร้างบทอ่านเพื่อพฒันาความสามารถด้านศพัท์และการอ่านเพื่อความเขา้ใจของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบางเลนวทิยา อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ให้เป็นไปตาม
เกณฑท่ี์ก าหนด คือ 75/75  

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดา้นศพัท์ และการอ่านเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบางเลนวิทยา ก่อนและหลงัการใชส่ื้อเสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ีเนน้
การเรียนศพัทแ์ละการวเิคราะห์โครงสร้างบทอ่านต่อความสามารถดา้นศพัทแ์ละการอ่านเพื่อความ
เขา้ใจท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบางเลนวิทยาท่ีมีต่อ
ส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ีเน้นการเรียนกลยุทธ์ศพัท์และการวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่านต่อ
ความสามารถดา้นศพัทแ์ละการอ่านเพื่อความเขา้ใจท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 

 
ปัญหำกำรวจัิย 

1. ส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ีเนน้การเรียนศพัทแ์ละการวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่าน
ต่อความสามารถดา้นศพัทแ์ละการอ่านเพื่อความเขา้ใจท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไวห้รือไม่ 

2. ความสามารถดา้นศพัท์ และการอ่านเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี4 
โรงเรียนบางเลนวิทยา หลงัจากไดรั้บการฝึกอ่านโดยใช้ส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ีเน้นการ
เรียนศพัท์และการวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่านท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนสูงกวา่ความสามารถดา้นศพัท์ และ
การอ่านเพื่อความเขา้ใจก่อนไดรั้บการฝึกอ่านโดยใชส่ื้อเสริมการอ่านหรือไม่ 

3. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี4 โรงเรียนบางเลนวิทยามีความคิดเห็นอยา่งไรต่อการใชส่ื้อ
เสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ีเนน้การเรียนศพัทแ์ละการวเิคราะห์โครงสร้างบทอ่านต่อความสามารถ
ดา้นศพัทแ์ละการอ่านเพื่อความเขา้ใจท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน  

 
 
 
 
 



10 
 

สมมติฐำนในกำรวจัิย 

1.  ส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ีเนน้การเรียนศพัทแ์ละการวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่าน

ต่อความสามารถดา้นศพัทแ์ละการอ่านเพื่อความเขา้ใจท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ี

ก าหนดไว ้คือ 75/75 (ชยัยงค ์พรหมวงศ ์และคณะ, 2520) 

2. ความสามารถในดา้นศพัท ์และการอ่านเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนบางเลนวิทยา หลงัจากไดรั้บการฝึกอ่านโดยใช้ส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ีเน้นการ
เรียนศพัท์และการวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่านต่อความสามารถด้านศพัท์และการอ่านเพื่อความ
เขา้ใจท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนสูงกวา่ความสามารถในดา้นศพัท ์และการอ่านเพื่อความเขา้ใจก่อนไดรั้บการ
ฝึกอ่านโดยใชส่ื้อเสริมการอ่าน 

3. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี4 โรงเรียนบางเลนวิทยามีความคิดเห็นท่ีดีต่อการใชส่ื้อเสริม
การอ่านภาษาอังกฤษท่ีเน้นการเรียนศัพท์และการวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่านเพื่อพัฒนา
ความสามารถดา้นศพัทแ์ละการอ่านเพื่อความเขา้ใจท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 
 

ขอบเขตของกำรวจัิย 

 เพื่อให้การวิจยัคร้ังน้ีตรงตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัท่ีตั้งไว ้ ผูว้ิจยัไดก้  าหนดขอบเขต
ของการวจิยัดงัน้ี 

1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ในภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศึกษา 2558 โรงเรียนบางเลนวิทยา อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม สังกดักรมสามญัศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 4 ห้องเรียน เป็นแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 2 ห้องเรียน 
แผนการเรียนภาษาองักฤษ-ภาษาจีน 1 ห้องเรียน และแผนการเรียนทัว่ไป 1 ห้องเรียน จ านวน
นกัเรียนทั้งหมด 112 คน ซ่ึงนกัเรียนทั้งหมดมีความสามารถดา้นภาษาองักฤษไม่แตกต่างกนั 

กลุ่มตวัอยา่ง คือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบาง
เลนวิทยา อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม จ านวน 1 ห้องเรียน โดยวิธีสุ่มห้องเรียนอยา่งง่าย เป็น
นกัเรียนแผนการเรียนภาษาองักฤษ-ภาษาจีน จ านวน 20 คน  
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2. ตัวแปรทีศึ่กษำ 

ตวัแปรท่ีศึกษาในการวจิยัคร้ังน้ีคือ 
ตวัแปรตน้ 
 ส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ีเนน้การเรียนศพัทแ์ละการวเิคราะห์โครงสร้างบทอ่าน 
ตวัแปรตาม 

1. ความสามารถดา้นศพัท์และการอ่านเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี4 
โรงเรียนบางเลนวทิยาก่อนและหลงัการฝึกอ่านโดยใชส่ื้อเสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ีเนน้การเรียน
ศพัท์และการวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่านต่อความสามารถดา้นศพัทแ์ละการอ่านเพื่อความเขา้ใจท่ี
ผูว้จิยัสร้างข้ึน 

2. ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี4 โรงเรียนบางเลนวิทยาท่ีมีต่อการใชส่ื้อ
เสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ีเนน้การเรียนศพัทแ์ละการวเิคราะห์โครงสร้างบทอ่านต่อความสามารถ
ดา้นศพัทแ์ละการอ่านเพื่อความเขา้ใจท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 
 
ข้อตกลงเบือ้งต้น 

1. การก าหนดเกณฑ์และประสิทธิภาพของส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษในการวิจยัคร้ังน้ี 
ก าหนดไว ้75/75 (ชยัยงค ์พรหมวงศ ์และคณะ, 2520) ซ่ึงให้ถือค่าความคลาดเคล่ือนในการยอมรับ
หรือไม่ยอมรับประสิทธิภาพของส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษไวร้้อยละ 2.5 – 5 กล่าวคือ 

1.1 เม่ือประสิทธิภาพของส่ือเสริมการอ่านสูงกวา่เกณฑ์ท่ีตั้งไวร้้อยละ 2.5 ข้ึนไป 
ถือวา่ส่ือการอ่านมีประสิทธิภาพดีมาก 

1.2 เม่ือประสิทธิภาพของส่ือเสริมการอ่านสูงกวา่หรือเท่ากบัเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้แต่ไม่
เกินร้อยละ 2.5 ถือวา่เป็นส่ือการอ่านท่ีมีประสิทธิภาพดี 

1.3 เม่ือประสิทธิภาพของส่ือเสริมการอ่านต ่ากวา่เกณฑ์ท่ีตั้งไว ้ แต่ไม่ต ่ากวา่ร้อย
ละ 2.5 ถือวา่ยงัมีประสิทธิภาพเป็นท่ียอมรับได ้หรืออยูใ่นระดบัพอใชแ้ต่ถา้ประสิทธิภาพ
ของส่ือเสริมการอ่านต ่ากว่าเกณฑ์และมากกว่าร้อยละ 2.5 ถือว่าเป็นเกณฑ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพต ่า 
2. การวิจยัคร้ังน้ีไม่รวมศึกษาตวัแปรในเร่ืองเพศ ความถนดั อายุ บุคลิกภาพ สภาพทาง

เศรษฐกิจและสภาพแวดลอ้มทางครอบครัว 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 1. ส่ือเสริมกำรอ่ำน หมายถึง เอกสารประกอบการสอนอ่านภาษาองักฤษท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน
เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านด้านการเรียนค าศพัท์ โครงสร้างบทอ่าน และการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
ผูว้ิจยัใช้สอนเสริมในรายวิชาเพิ่มเติม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยคดัเลือกบทอ่านท่ีสอดคล้องกบั
หลกัสูตรการสอนภาษาองักฤษในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 10 บท มีเน้ือหาเก่ียวกบั 
ข่าวหรือเหตุการณ์ ค าช้ีแจง ค าอธิบาย ป้ายประกาศ โฆษณา ฉลาก สารคดีและบนัเทิงคดี จากส่ือ
ส่ิงพิมพต่์างๆ เช่น หนงัสือเรียน หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร หรือฉลากยา เป็นตน้ มีกระบวนการจดัการ
เรียนการสอน 4 ขั้นตอนคือ ขั้นก่อนการอ่าน (Pre-Reading) เป็นการสอนค าศพัทท่ี์นกัเรียนจะได้
พบในบทอ่าน และอาจการพูดคุย ระดมความคิดเพื่อน าเขา้สู่บทอ่าน ขั้นการอ่าน (While-Reading) 
คือ การอ่านบทอ่านและตอบค าถามเพื่อตรวจสอบความเขา้ใจของนักเรียน ขั้นวิเคราะห์ภาษา 
(Language Analysis) คือ การวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่านและวิเคราะห์ไวยากรณ์ท่ีพบในบทอ่าน 
และขั้นหลงัการอ่าน (Post-Reading) คือ การน าโครงสร้างบทอ่านท่ีวิเคราะห์มาถ่ายโอนสู่กิจกรรม
การพดูหรือการเขียน 
 2. กำรอ่ำนเพื่อควำมเข้ำใจ หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการวิเคราะห์ ตีความ 
และแปลความหมายและเจตนาของผูเ้ขียนจากบทอ่าน โดยใชท้กัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
 3. ควำมสำมำรถด้ำนศัพท์  หมายถึง คะแนนท่ีผูเ้รียนได้จากการท าแบบทดสอบวดั
ความสามารถในการอ่าน แบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 10 ขอ้ ท่ีวดักลยุทธ์การเดาศพัทแ์บบต่างๆ 
จ านวน 20 เปอร์เซ็นต ์เช่น การเดาศพัทจ์ากบริบท การเดาศพัทค์  าตรงขา้ม การวิเคราะห์โครงสร้าง
ค า เป็นตน้ 
 4. ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนเพื่อควำมเข้ำใจ หมายถึง คะแนนท่ีผูเ้รียนไดจ้ากการท าการท า
แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน แบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 40 ขอ้ ท่ีวดัความเขา้ใจ
ทกัษะย่อยของการอ่านเพื่อความเขา้ใจ จ านวน 20 เปอร์เซ็นต์ โครงสร้างบทอ่าน จ านวน 10 
เปอร์เซ็นต ์และไวยากรณ์ จ านวน 10 เปอร์เซ็นต ์รวมทั้งส้ินจ านวน 80 เปอร์เซ็นต ์

5. ควำมเห็นต่อส่ือเสริมกำรอ่ำน หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดหรือความคิดเห็นของนกัเรียนท่ี
มีต่อส่ือเสริมการอ่านเพื่อความเขา้ใจท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน โดยมีการสอบถามดา้นเน้ือหาสาระท่ีน ามาท า
บทอ่าน ดา้นรูปแบบภาษาท่ีใช้ ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอน ด้านการประเมินผล ดา้น
รูปแบบทัว่ไป และดา้นประโยชน์ของส่ือเสริมการอ่าน 

6. นักเรียน หมายถึง ผูท่ี้ก  าลงัศึกษาอยูช่ั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบางเลนวิทยา อ าเภอ
บางเลน จงัหวดันครปฐม ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
  

 การวจิยัเร่ือง “ผลการใชส่ื้อเสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ีเนน้การเรียนศพัทแ์ละการ
วิเคราะห์โครงสร้างบทอ่านต่อความสามารถในการเรียนรู้ค าศพัทแ์ละการอ่านเพื่อความเขา้ใจของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบางเลนวิทยา อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม” เป็นการวิจยั
เชิงทดลอง (Pre - experimental Research) มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของส่ือ
เสริมการอ่านองักฤษท่ีเนน้การเรียนศพัทแ์ละการวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่านต่อความสามารถดา้น
ศพัทแ์ละการอ่านเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบางเลนวิทยา อ าเภอ
บางเลน จงัหวดันครปฐม ใหเ้ป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด คือ 75/75 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถใน
ดา้นศพัท ์และการอ่านเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบางเลนวิทยา ก่อน
และหลงัการใชส่ื้อเสริมการอ่านองักฤษท่ีเนน้การเรียนศพัทแ์ละการวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่านต่อ
ความสามารถดา้นศพัทแ์ละการอ่านเพื่อความเขา้ใจท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบางเลนวิทยาท่ีมีต่อส่ือเสริมการอ่านองักฤษท่ีเนน้การเรียน
ศพัทแ์ละการวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่านต่อความสามารถดา้นศพัทแ์ละการอ่านเพื่อความเขา้ใจท่ี
ผูว้จิยัสร้างข้ึน ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 
 

1. ความส าคัญของค าศัพท์ต่อการอ่าน 
  1.1 ความหมายของค าศพัท ์

1.2 ความส าคญัของค าศพัท ์
1.3 ชนิดของค าศพัทต์ามหลกัสูตร 
1.4 การสอนกลยทุธ์ศพัท ์
1.5 กิจกรรมการเรียนการสอนค าศพัท ์
1.6 การวดัและประเมินผลค าศพัท ์

 2. การอ่านเพือ่ความเข้าใจ 
2.1 ความหมายของการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
2.2 องคป์ระกอบของการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
2.3 ทกัษะยอ่ยของการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
2.4 แนวการสอนการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
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2.5 ขั้นตอนการสอนอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
2.6 โครงสร้างบทอ่าน 
2.7 กิจกรรมการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
2.8 การวดัและประเมินผลการอ่าน 

3. หลกัสูตร 
  3.1 หลกัสูตรภาษาองักฤษดา้นการอ่านของประเทศไทย 
  3.2 หลกัสูตรภาษาองักฤษดา้นการอ่านในต่างประเทศ 

4. การพฒันาส่ือ 
  4.1 ลกัษณะของส่ือการเรียนรู้ 

4.2 ขั้นตอนการผลิตส่ือการสอน 
5. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

5.1 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดา้นค าศพัท ์
  5.2 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่านโดยใชโ้ครงสร้างบทอ่าน 
  5.3 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาส่ือการอ่าน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



15 

1. ความส าคญัของค าศัพท์ต่อการอ่าน 
ค าศพัทเ์ป็นทกัษะอยา่งหน่ึงส าหรับผูเ้รียนท่ีจะใชใ้นการอ่านเพื่อความเขา้ใจ โดยในหวัขอ้

น้ีผูว้ิจยัจะกล่าวถึง ความหมายของค าศพัท์ ความส าคญัของค าศพัท ์ชนิดของค าศพัทต์ามหลกัสูตร 
การสอนกลยทุธ์ศพัท ์กิจกรรมการเรียนการสอนศพัทแ์ละการประเมินผลค าศพัท ์  
1.1 ความหมายของค าศัพท์ 
 องค์ประกอบส าคญัในการอ่านภาษาอังกฤษคือ ค าศพัท์ (Vocabulary) นักเรียนท่ีเรียน
ภาษาองักฤษตอ้งใชค้  าศพัทเ์พื่อเป็นพื้นฐานในการส่ือสารในทกัษะต่างๆ Hatch and Brown (1995) 
กล่าววา่ ค  าศพัท ์คือ ค า หรือ กลุ่มค าในภาษาใดภาษาหน่ึงท่ีผูพู้ดอาจจะใช้ส่ือความหมายในภาษา
นั้นๆ นอกจากน้ี McCarthy (1992) ได้กล่าวว่า ค  าศพัท์ หมายถึง หน่วยค า (Morphemes) ท่ีไม่
สามารถถอดให้เป็นหน่วยยอ่ยไดอี้ก แต่ยงัรวมไปถึง รากศพัท ์(Roots) ค าอุปสรรค (Prefixes) ค า
ปัจจยั (Suffixes) และค าประสม (Compound words) เช่น Mother-in-law เป็นตน้ Kamil และ 
Heibert (2005) กล่าวไวว้่า ค  าศพัท์คือความรู้ดา้นค าและความหมายของค าในรูปแบบต่างๆท่ีถูก
บนัทึกในรูปตวัอกัษรสรุปไดว้า่ ค  าศพัท ์คือ ค า หรือ กลุ่มค าทุกค าในภาษาใดภาษาหน่ึงท่ีใชใ้นการ
ส่ือสารเพื่อใหบ้รรลุจุดประสงคข์องผูส่้งสาร 
 
1.2 ความส าคัญของค าศัพท์ 
 การรู้ค าศพัท์เป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการอ่านเพื่อความเขา้ใจ มี
นกัการศึกษาหลายท่านท่ีกล่าวถึงความส าคญัดา้นต่างๆของค าศพัท์ ดงัเช่นท่ี วิสาข์ จติัวตัร์ (2543) 
กล่าววา่ ความความสามารถในการอ่านและความเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านสามารถตดัสินไดจ้ากความรู้ดา้น
ค าศพัท ์ นอกจากน้ี Harmer (1991) กล่าวว่าถา้เปรียบโครงสร้างภาษาเป็นร่างกาย ค าศพัท์ก็คือ
อวยัวะและเน้ือของภาษา ถา้ไม่รู้ค  าศพัท์ท่ีถูกตอ้งจะไม่สามารถใช้โครงสร้างภาษาได ้ดงันั้นหาก
ผู ้เ รียนรู้ค าศัพท์ไม่มากพอจะท าให้ เ กิดปัญหาในในการใช้ทักษะรับสารและส่งสารใน
ภาษาต่างประเทศ Qian (1998) ไดท้  างานวิจยัเร่ืองความรู้ดา้นค าศพัทท่ี์มีต่อการอ่านเพื่อความเขา้ใจ
กบัผูพ้ดูภาษาเกาหลีและภาษาจีน พบวา่ยิง่ผูเ้รียนมีความรู้ในค าศพัทม์ากเท่าไหร่ก็จะอ่านบทอ่านได้
เขา้ใจมากยิง่ข้ึน 
 ดงัท่ี Anderson and Freebody (1979) เสนอความสัมพนัธ์ของค าศพัทแ์ละความเขา้ใจไวว้า่ 
1.) ความถนดัทางภาษา ผูท่ี้รู้ค  าศพัทม์ากยอ่มเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านไดดี้ และสะทอ้นให้เห็นถึงความถนดั
ทางภาษา และความถนดัน้ีเป็นเคร่ืองตดัสินวา่นกัเรียนจะเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านหรือไม่ นอกจากน้ียงัเป็น
เคร่ืองมือในการอ่าน หัวใจส าคญัคือ การรู้ค าศพัท์ท าให้สามรรถท าความเขา้ใจกบัเร่ืองท่ีอ่านไดดี้
ข้ึน คนท่ีท าคะแนนแบบทดสอบค าศพัท์ไดดี้ ย่อมเขา้ใจค าต่างๆในเร่ืองท่ีอ่านไดม้ากกวา่คนท่ีได้
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คะแนนน้อยกว่า ดงันั้นความรู้ดา้นค าศพัท์จึงเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้เขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านไดดี้ข้ึน และ
เป็นความรู้ สาระส าคญัคือ ศพัท ์และความเขา้ใจในการอ่านเป็นผลสะทอ้นของความรู้ทัว่ไป เช่น 
นกัเรียนมีความรู้ค าศพัทเ์ก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน แสดงว่านกัเรียนมีความรู้ในหวัขอ้ของเร่ืองท่ีอ่านเป็น
อย่างดี ดงันั้นการรู้ศพัท์จะบ่งช้ีให้เห็นว่านกัเรียนมีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านเพียงใด การสอนจะ
เน้นการพฒันาความคิดรวบยอดและการอ่านอย่างกวา้งขวางเพื่อให้มีความรู้เก่ียวกบัค าศพัท์ท่ี
จ  าเป็น การสอนศพัทค์วรเสนอในรูปของแผนภูมิความหมาย ซ่ึงเนน้ความสัมพนัธ์ของความคิดรวบ
ยอด และง่ายต่อการจ าหรือระลึกถึง 
 จากการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัความส าคญัของค าศพัทแ์สดงให้เห็นวา่ การรู้ค าศพัท์มีความ
จ าเป็นอยา่งยิ่งต่อการอ่านเพื่อความเขา้ใจ หากนกัเรียนมีความรู้ค าศพัทแ์ลว้จะสามารถอ่านบทอ่าน
ไดเ้ขา้ใจมากยิ่งข้ึน และการเสนอค าศพัทส์ามารถเสนอในรูปของแผนภูมิความหมายเพื่อให้ง่ายต่อ
ความเขา้ใจและจดจ า 
 
1.3 ชนิดของค าศัพท์ตามหลกัสูตร 
 ชนิดของค าศัพท์ตามหลักสูตรสาระแกนกลาง วิชาภาษาต่างประเทศในระดับชั้ น
มธัยมศึกษาตอนปลายท่ีผูว้ิจยัวิเคราะห์ได ้คือ กริยาช่วย ค าสันธาน ค าเช่ือม การเปรียบเทียบ การ
แสดงความคิดเห็น การให้เหตุผล การยกตวัอย่าง เป็นตน้ โดยมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบั ค าแนะน า ค  า
ช้ีแจง ค าบรรยาย ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง บทละครสั้น สารคดี บนัเทิงคดี วิถีชีวิต ความ
เช่ือ ขนบธรรมเนียม ประเพณี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) และตามหลกัสูตรภาษาองักฤษระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย (2552) ไม่ไดก้ล่าวถึงค าศพัท์ท่ีนกัเรียนตอ้งเรียน แต่ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์จาก
ตวัช้ีวดัไดด้งัน้ี กริยาช่วย ค าสันธาน ค าเช่ือม และค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการให้ค  าแนะน า ค  าอธิบาย 
การทกัทาย การแสดงความคิดเห็น อาหาร การศึกษา การเปรียบเทียบ เป็นตน้ 
 เน่ืองจากหลกัสูตรภาษาองักฤษไม่ไดก้ล่าวถึงค าศพัท์ท่ีนกัเรียนควรเรียนไวอ้ย่างชดัเจน 
ผูว้ิจยัจึงศึกษาค าศพัท์จากหนงัสือเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 3 เล่ม พบว่าใน
หนงัสือเรียน real life (2556) นกัเรียนควรเรียนค าศพัท์จ  านวน 613 ค า โดยเป็นค าศพัท์เก่ียวกบั
อุปกรณ์ต่างๆ ครอบครัว ลักษณะภายนอก กิจว ัตร กิจกรรม กีฬา สุขภาพ อาหาร เส้ือผ้า 
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต เพลง เทศกาล เทคโนโลยี สภาพอากาศ ปัญหาและการแกไ้ข โลก ภยั
พิบติั การขนส่ง อาชีพและหน้าท่ี ความรู้สึก ทกัษะและความสามารถด้านต่างๆ การเมือง และ
วฒันธรรม ซ่ึงมีความคลา้ยคลึงกบัหนงัสือเรียน Mastery in Reading 1 (2010) ซ่ึงเป็นหนงัสือเรียน
การอ่านของม.4 นกัเรียนจะตอ้งเรียนค าศพัท์จ  านวน 600 ค า โดยเป็นค าศพัท์เก่ียวกบัโลกและ
อวกาศ  เทคโนโลย ี ชีวิตสัตว ์ธรรมชาติ สถานท่ีและการท่องเท่ียว ปัญหาต่างๆและการแกไ้ข กีฬา 



17 

กิจกรรม เหตุการณ์ต่างๆ นอกจากน้ีในหนงัสือเรียน Weaving It Together (2556) ไดเ้สนอค าศพัท์
เก่ียวกบัวนัส าคญั สถานท่ี สุขภาพ ขนบธรรมเนียมประเพณี อาหาร กิจกรรมและเหตุการณ์การ
ต่างๆ อาชีพ ค าเปรียบเทียบ ค าแสดงความถ่ี ค  าศพัทท์างวิทยาศาสตร์เก่ียวกบัระบบร่างกายมนุษย์
และสกุลเงิน 
 
1.4 การสอนกลยุทธ์ศัพท์ 

การท าความเขา้ใจความหมายของค ากระท าโดยการโยงความหมายกบัค าท่ีเขียนไวเ้ป็น
สัญลกัษณ์ ซ่ึงไดแ้ก่ตวัอกัษร ถา้หากนกัเรียนไม่สามารถโยงความหมายกบัสัญลกัษณ์ไดแ้ลว้ จะไม่
สามารถเรียนอ่านได ้เพราะไม่สามารถเขา้ใจความหมายของค าหรือเร่ืองราวได ้การอ่านในลกัษณะ
น้ีจึงเป็นเพียงการอ่านออกเสียงไปตามตวัอกัษรเท่านั้น การท าความเขา้ใจความหมายของเร่ืองราวท่ี
อ่านนั้น สามารถกระท าได้โดยการศึกษาค าหรือความท่ีอยู่ข้างเคียง ทั้ งน้ีเพราะเหตุว่าค าก็มี
ความหมายในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของประโยค ประโยคก็เป็นส่วนหน่ึงของอนุเฉท และอนุเฉทก็
เป็นส่วนหน่ึงของเร่ืองราวทั้งหมด (ประเทิน มหาขนัธ์, 2530) ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษา
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศพัท์โดยแบ่งเป็น 2 วิธีใหญ่ๆคือ การวิเคราะห์โครงสร้างค า (Word 
Formation Analysis) และการเดาศพัทจ์ากบริบทแบบต่างๆ (context Clues) 

การวเิคราะห์โครงสร้างค า  
สมุทร  เซ็นเชาวนิช (2528) ไดก้ล่าวถึงเทคนิคการวเิคราะห์โครงสร้างค าศพัทไ์วด้งัน้ี 

 1 ค าประสม (compound words) 
 ค าบางค ามีรูปเป็นค าประสม  คือประกอบข้ึนดว้ยค าตั้งแต่ 2 ค าข้ึนไป และมีความหมาย
ใหม่เฉพาะ  เช่น cover girl (สตรีท่ีเป็นภาพหน้าปกนิตยสาร)  หรืออาจจะมีเคร่ืองหมายย ัติภงัค ์
(hyphen) เช่ือมระหวา่งค า เช่น man-of-war หรือเขียนติดกนัเป็นค าเดียวกนั เช่น newspaper เป็นตน้ 
 2 อุปสรรคและปัจจยั (prefixes and suffixes) 
 ค าประสมบางค าอาจจะมีค าอุปสรรค (prefix) ท่ีเขียนติดไวข้า้งหนา้รากค า (root) หรืออาจ
ตามติดดว้ยค าปัจจยั (suffix) ท่ีวางไวข้า้งหลงัค าก็ได ้ 
 2.1 อุปสรรค (prefixes) 
  auto-  (self)    :automatic 

bi-  (two, twice)   : biannual 
in-  (in)    : include 
macro-  (large)    : macro-teaching 
tri-  (three)    : triangular 
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2.2 ปัจจยั (suffixes) 
 -able, -ible (capable of being)   : readable, edible 
 -ful  (full of, or characterized by)  :spoonful. Powerful 
 -less  (without, loose from)  : harmless 
 - ly  (like)    : friendly 
2.3 รากค า (word stems / root) 
 cycl  (wheel, circle)   :  cyclone 
 geo  (earth)    :  geography 
 gram, graph (write, writing)   :  telegram, autograph 
องค์กรการศึกษา (1992) ได้เสนอการเรียนค าศัพท์โดยการวิเคราะห์โครงสร้างค า 

ประกอบดว้ย ค าอุปสรรค คือค าท่ีใชน้ าหนา้รากค า และสามารถท าให้ค  านั้นเปล่ียนความหมายไป
จากเดิม เช่น anti- (ตรงกนัขา้ม เป็นปรปักษ ์หรือต่อตา้น) dis- (ไม่ ต่างหาก หรือแยกออกไป) ปัจจยั 
คือ ค าท่ีใชเ้ติมขา้งหลงัรากค า ใชเ้พื่อเปล่ียนชนิดของค า เช่น –ful, -ship, -able เป็นตน้ และรากค า 
จะเป็นความหมายพื้นฐานของค านั้น ถา้ผูอ่้านรู้จกัรากค าแลว้จะสามารถคาดเดาความหมายของค า
ไดง่้ายข้ึน เช่น -cred- (เช่ือ) -val- (มีค่า แข็งแรง) เป็นตน้ เช่นเดียวกบั Fink et al. (1983) ไดก้ล่าวไว้
วา่การเรียนศพัทจ์ากการวิเคราะห์โครงสร้างค าสามารถวิเคราะห์ไดจ้าก ค าอุปสรรค ค าปัจจยั และ
รากค า แต่นอกจาก 3 ประเภทน้ีแลว้ Fink et al. ยงัไดเ้สนอประเภทอ่ืนๆอีก เช่น ค าประสม คือ ค าท่ี
เกิดจากค าท่ีมีความหมายสองค ามารวมกนั แลว้เกิดเป็นค าใหม่ข้ึนมา ซ่ึงอาจจะเป็นเป็นค าเดียว สอง
ค า หรือค าท่ีมียติัภงัค์ก็ถือว่าเป็นค าประสมค าเดียว และความหมายของค าประสมบางค าก็มาจาก
ความหมายของรากค านั้นเอง 
 

การเดาความหมายจากบริบท 
Nunan (1991) เสนอกลวิธีในการสอนค าศพัท์ โดยการเดาความหมายค าศพัท์จากบริบท 

(Deriving meaning from context) สามารถใชใ้นขั้นก่อนอ่านได ้(Pre-reading) คือให้นกัเรียนอ่าน
บทอ่านแลว้คาดเดาความหมายจากบทอ่าน หลงัจากนั้นให้นกัเรียนอภิปรายความหมายของค าศพัท ์
และเลือกความหมายท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

Thornbury (2004: อมตา เวชพฤติ แปล, 2547) ไดเ้สนอกลวิธีในการสอนค าศพัท์ไว ้คือ 
การเดาความหมายจากบริบท (Guessing from context) เป็นทกัษะท่ีมีประโยชน์ท่ีสุดทกัษะหน่ึงท่ี
ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ และน ามาปรับใชท้ั้งในและนอกชั้นเรียน ทกัษะน้ีเป็นทกัษะท่ีสอนกนัไดแ้ละ
น ามาปฏิบติัไดง่้าย อีกทั้งยงัเป็นทกัษะท่ีเราทุกคนใชก้นัอยู่แลว้ อาจจะโดยไม่รู้ตวัเม่ืออ่านหรือฟัง
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ภาษาแม่ของเรา ดงันั้นจึงอาจจะไม่ถือเป็นการเรียนทกัษะใหม่ แต่เป็นการถ่ายโอนทกัษะท่ีมีอยูแ่ลว้ 
ปัญหาของผูเ้รียนส่วนใหญ่ในการเดาความหมายของค าในภาษาท่ีสอง คือ การท่ีเขามีความมัน่ใจวา่
ตนเองเขา้ใจเน้ือหาของเร่ืองน้อยกวา่ตอนท่ีเขาอ่านเร่ืองท่ีเขียนเป็นภาษาแม่ของเขา ดงันั้นเขาจึงมี
แนวโน้มท่ีจะพึ่ งบริบทน้อยลง ด้วยเหตุผลน้ีจึงควรผสมผสาน “การเดา” ศัพท์ (vocabulary 
‘guesswork’) เขา้ไปในกิจกรรมท่ีอิงเน้ือเร่ืองให้บ่อยท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้เช่น กิจกรรมการอ่านหรือ
การฟังเพื่อความเขา้ใจและจะไดผ้ลดีท่ีสุด หลงัจากท่ีผูเ้รียนเขา้ใจเน้ือหาโดยทัว่ไป หรือสาระส าคญั
ของเร่ืองแลว้ และการใชพ้จนานุกรม (Using dictionaries) สามารถใชเ้ป็นท่ีพึ่งสุดทา้ย เม่ือกลวิธี 
‘การเดาความหมายจากบริบท’ ใชไ้ม่ไดผ้ล ประโยชน์ของพจนานุกรมข้ึนอยูก่บัผูเ้รียนในการท่ีจะ
สามารถสืบคน้ขอ้มูลท่ีมีอยูไ่ดท้ ั้งอยา่งรวดเร็วและถูกตอ้งแม่นย  า การฝึกผูเ้รียนใหใ้ชพ้จนานุกรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพเป็นส่ิงส าคัญยิ่ง เพราะผู ้เรียนจ านวนมากอาจไม่คุ ้นเคยกับรูปแบบท่ีใช้
พจนานุกรม แมแ้ต่ในภาษาของตนเอง การฝึกดงักล่าวยงัเป็นการจดัหาเคร่ืองมือให้ผูเ้รียนเพื่อท่ีจะ
เรียนรู้ศพัทต่์อไปอีกยาวนานหลงัจากจบหลกัสูตรการศึกษาอยา่งเป็นทางการแลว้ 

สมุทร  เซ็นเชาวนิช (2528) ไดก้ล่าวถึงเทคนิคการเดาความหมายและการพฒันาค าศพัทไ์ว้
ดงัน้ี 

1. ใชว้ิธีเดาความหมาย ขณะท่ีก าลงัอ่านอยู ่ถา้หากพบค าใดท่ีไม่เขา้ใจความหมายควรจะ
อ่านผา่นค านั้นไปก่อน และพยายามคิดวา่ เม่ืออ่านขอ้ความนั้นจบแลว้อาจจะเขา้ใจความหมายของ
ค านั้นๆไดใ้นภายหลงั 

2. ใชข้อ้ความเชิงแนะ (Context clues) ก าหนดความหมายของค า ขอ้ความเชิงแนะน้ีมี
ลกัษณะต่างๆ กนั พอสรุปไดด้งัน้ี 

2.1 บริบท (Context) วธีิน้ีจะตอ้งพึ่งบริบท คือ ขอ้ความหรือใจความท่ีอยูใ่กล้ๆ  กบั
ขอ้ความท่ีก าลงัอ่านซ่ึงอาจจะมาขา้งหนา้หรืออยูถ่ดัไปก็ได ้เช่น  

He only had a cup of coffee before he left for his office this morning. (drank) 
The Department Head is having a visitor right now. (receiving) 
My brother has a bicycle. (owns) 

2.2 ค านิยาม (definition) ผูเ้ขียนอาจจะใชว้ธีิอธิบายค าหรือจ ากดัความหมาย เช่น 
A number of languages of South African have clicks, a variety of popping sounds made 

by forming vacuums between the tongue and the hard or soft palate. 
2.3 ประสบการณ์ (experience) ความหมายของค าจะเป็นท่ีเขา้ใจได ้ก็ต่อเม่ือมี

ส่วนเก่ียวขอ้งกบัประสบการณ์ของผูอ่้านดว้ย ซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนโดยตรงหรือโดยออ้มก็ได ้เช่น 
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The sweat rolled down his face. His entire body was wet as if he had fallen into a 
spring… the heat was terrible. 

2.4 การเปรียบเหมือนและเปรียบต่าง (comparison and contest) เป็นการ
เปรียบเทียบให้เห็นความคลา้ยกนัและความต่างกนัอาจจะใชก้ารเปรียบเทียบค าศพัทน์ั้นๆ กบัค าท่ี
คิดวา่เคยชินหรือพบเห็นกนับ่อยๆ 
 Although he was accustomed to life in the desert, he could not endure the heat of this 
valley very long… Two more hours of such heat would finish him. 
  2.5 ค าพอ้งความหมาย (synonym) ผูเ้ขียนอาจจะใช้ค  าหรือวลีต่างๆ ท่ีแสดง
ความหมายท่ีเหมือนกนั แต่จะตอ้งมีค าหน่ึงหรือวลีหน่ึงท่ีผูอ่้านจะตอ้งเขา้ใจดว้ย 
 When it comes to manufactured goods, there is actually more diversity in this country 
than Europe has ever known. The variety of goods carried by our stores is the first thing that 
impresses any visitor from abroad. 
  2.6 สรุปความ (summary) ผูเ้ขียนอาจจะใช้วิธีสรุปความคิดหรือใจความท่ี
แสดงออกในลกัษณะต่างๆ กนัดว้ยค าๆ เดียวกนัหรือประโยคเดียวกนัก็ได ้
 The Spanish word ni means “nor” but the closest equivalent combination of sounds in 
English is knee.  In Congo Swahiliini is a prefix to affirmative verbs and means “I,” while in 
Navajo it is a suffix to verbs and indicates completed action… It is entirely arbitrary which 
sounds are employed to express particular ideas. 
 อยา่งไรก็ตาม  ความหมายของค าศพัท์บางค าอาจจะตอ้งใช ้ขอ้ความเชิงแนะมากกวา่หน่ึง
ลกัษณะ  จึงจะเป็นท่ีเขา้ใจกนัได ้

3. ใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนบางคร้ังผูเ้ขียนจะใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอน  อธิบายความหมาย
ของค าศพัทบ์างค า 
  3.1 เคร่ืองหมายจุดคู่ (colon) คือเคร่ืองหมาย (:) ท่ีใชเ้พื่อเนน้ให้ทราบวา่ขอ้ความท่ี
ตามมานั้นเป็นค าอธิบายเพิ่มเติม 

One fact, indeed, is certain : you can read better than you do. 
3.2 เคร่ืองหมายยติัภงัค ์ (dashes) คือเส้นขีดยาว (-) คัน่หน้าหลงัขอ้ความหรือ

ประโยค  เพื่อแบ่งแยกรายละเอียดออกจากใจความส าคญั 
By one dictionary definition, “bureaucrat” is a neutral word-it simply means an 

administrator – but its connotations are far from complimentary. 
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3.3 เคร่ืองหมายวงเล็บโคง้หรือนขลิขิต (parentheses) เป็นเคร่ืองหมาย ( ) ผูเ้ขียน
เพียงแต่ตอ้งการจะเสริมรายละเอียดเพิ่มเติมเขา้ไปเท่านั้น จะตดัออกก็ไดโ้ดยไม่ท าให้ใจความส าคญั
เสีย 

Shakespeare (whose life spanned the sixteenth and seventeenth centuries) was a great 
dramatist. 

3.4 เคร่ืองหมายอญัประกาศหรือเคร่ืองหมายค าพูด (quotation marks) (“……..”)  
ใชเ้ขียนคร่อมบนค าพดู ความคิด  หรือขอ้ความท่ีตอ้งการใหส้ังเกต เนน้ หรือยกมาอา้งอิง 

They told her to “keep her chin up.” 
  3.5 เคร่ืองหมายจุดไข่ปลา (ellipsis) (…) ท่ีผูอ่้านจะตอ้งเขา้ใจวา่ ขอ้ความท่ีได้
คดัลอกออกมาโดยตรงจากแหล่งเดิมนั้น มีบางส่วนท่ีไดล้ะไวม้กัจะเป็นขอ้ความท่ีไม่ค่อยส าคญั
มากนกั 

I know that I should do it, but… 
  3.6 เคร่ืองหมายจุลภาค (comma) เป็นเคร่ืองหมาย (,) ท่ีใชแ้บ่งคัน่ขอ้ความบาง
ตอนในประโยคท่ีค่อนข้างยาวๆ เพื่อช่วยให้ผูอ่้านเข้าใจความคิดในบางช่วงบางตอนนั้นๆ ได้
ถูกตอ้ง อาจจะเป็นค าอธิบาย ขอ้ความเสริมต่อ วลี หรือ ประโยค ท่ีท าหน้าท่ีขยายใจความส่วนใด
ส่วนหน่ึงของประโยค หรือทั้งหมด 

David Smith, who was the chairman for ten years, finally bought the company. 
4. ใชค้  าพดูง่ายๆ จ ากดัความหมาย 
เวลาอ่านขอ้ความท่ีเป็นเร่ืองวิชาการเฉพาะ  เม่ือเขา้ใจแลว้ พยายามใช้ถอ้ยค าง่ายๆ สรุป

บนัทึกอธิบายความหมายของค าบางค าท่ีตอ้งการส าหรับไวใ้ชเ้ป็นการส่วนตวัต่อไป 
องคก์รการศึกษา (1992) ไดก้ล่าวถึงค าช้ีแนะในการเรียนศพัทไ์วห้ลายประเภท คือ  
1. ค  าช้ีแนะเชิงอนุมาน คือการท่ีผู ้อ่านใช้บริบทโดยรอบของบทอ่านในการคาดเดา

ความหมายของค าศพัทท่ี์ไม่รู้จกั  
2. ค  าช้ีแนะเชิงประสบการณ์ คือการใชป้ระสบการณ์ท่ีผา่นมาในการจินตนาการ และช่วย

คาดเดาความหมายศพัท ์ 
3. ค  าช้ีแนะเชิงสรุป คือ ค าท่ีไม่รู้จกันั้นเป็นค าท่ีใชใ้นการสรุปความหมายโดยรวมของบท

อ่าน จะมีค าช้ีแนะ เช่น in short เป็นตน้  
4. ค  าช้ีแนะเชิงค าจ ากดัความและค าอธิบาย คือการให้ความหมายของค านั้นมาในบทอ่าน 

โดยมีตวัช้ีแนะคือ เคร่ืองหมายต่างๆ เช่น จุลภาค (,) ยติัภงัค ์(-) หรือนขลิขิต ( ) เป็นตน้  
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5. ค  าช้ีแนะเชิงตวัอยา่ง คือ การให้ตวัอยา่งของค านั้นมา โดยมีตวัช้ีแนะ เช่น example หรือ 
such as เป็นตน้  

6. ค  าช้ีแนะเชิงเปรียบเทียบความเหมือน จะเป็นการเปรียบเทียบค าศพัท์ท่ีไม่รู้ว่าเหมือน
อะไร มีค าช้ีแนะคือ similar หรือ like เป็นตน้  

7. ค  าช้ีแนะเชิงเปรียบเทียบความต่าง เป็นการบอกว่าค าศพัท์นั้นแตกต่างหรือไม่เหมือน
อะไร มีค าช้ีแนะ คือ in contrast, differ from หรือ unlike เป็นตน้  

นอกจากน้ี Thammongkol (1991) ไดก้ล่าวถึงการเดาความหมายจากบริบทเพิ่มเติมไว ้ดงัน้ี  
1. การกล่าวซ ้ า การใช้ค  าท่ีต่างกนัแต่มีความหมายเหมือนกบัค าศพัท์นั้นๆโดยมีตวัช้ีแนะ 

เช่น or หรือ in other words เป็นตน้  
2. เหตุและผล ผูเ้ขียนอาจจะใชป้ระโยชน์จากความสัมพนัธ์ของเหตุและผลมาช่วยผูอ่้านใน

การคาดเดาความหมายของค า โดยมีตวัช้ีแนะ เช่น because, so หรือ therefore เป็นตน้  
3. ค  าพอ้งความหมาย คือ ค าท่ีเขียนต่างกนัแต่มีความหมายเหมือนกนั อาจมีตวัช้ีแนะ เช่น 

or  เป็นตน้ หรืออาจแฝงอยูใ่นขอ้ความใกลเ้คียงก็ได ้ 
4. สถานการณ์หรือค าอธิบาย ค าช้ีแนะบางตวัอาจไม่ชัดเจนเน่ืองจากไม่มีค  าบอกใบ ้แต่

อาจจะกล่าวถึงความสัมพนัธ์กบัค าศพัทแ์บบออ้มๆโดยอาศยัสถานการณ์หรือค าอธิบาย มกัจะเป็น
ประโยคท่ีอยูติ่ดกบัค าศพัทน์ั้นๆ อาจจะอยูข่า้งหนา้หรือขา้งหลงัค าก็ได ้

กล่าวโดยสรุปคือ การสอนค าศพัทส์ามารถท าได ้2 วิธีใหญ่ๆ คือ การเดาค าศพัทจ์ากบริบท 
และการวิเคราะห์โครงสร้างค าศัพท์ แต่วิธีท่ีใช้กันมากท่ีสุดคือ ใช้พจนานุกรม ซ่ึงวิธีการใช้
พจนานุกรมน้ีควรใช้เป็นวิธีสุดท้าย เพื่อให้นักเรียนได้ทดลองกระบวนการอ่ืนๆท่ีจะสามารถ
น าไปใช้ไดใ้นอนาคตก่อน ดงันั้นในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัจึงเลือกใช้การสอนศพัท์โดยใช้การเดา
ค าศพัท์จากบริบท การวิเคราะห์โครงสร้างค าศพัท์ รวมถึงการให้ค  าจ  ากดัความในการสอนศพัท์
นกัเรียน 

 
1.5 กจิกรรมการเรียนการสอนค าศัพท์ 

ดงัท่ีไดก้ล่าวแลว้วา่การรู้ค าศพัทมี์ความส าคญัต่อการอ่าน ดงันั้นจึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีผูส้อน
ตอ้งสอนค าศพัทใ์ห้นกัเรียน ซ่ึงกลวิธีในการสอนค าศพัทมี์หลากหลายวิธี ผูส้อนจึงตอ้งเลือกกลวิธี
ท่ีเหมาะสมกบัค าศพัท์และระดบัการเรียนรู้ของผูเ้รียน นักการศึกษาได้เสนอกลวิธีในการสอน
ค าศพัทไ์ดม้ากมาย เช่น Nunan (1991) เสนอกิจกรรมท่ีใช้ในการฝึกฝน เพิ่มพูนค าศพัท ์ดงัน้ี 1.) 
Jigsaw listening task ครูผูส้อนจะแบ่งนกัเรียนเป็น 2 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะไดรั้บเทปท่ีมีขอ้มูลท่ี
ขดัแยง้กนั แลว้ให้นกัเรียนจบัคู่กนัใหม่ โดยแต่ละคู่มาจากคนละกลุ่มแลว้ร่วมกนัอภิปรายขอ้มูลท่ี
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ไดฟั้งจากเทป 2.) Spot the odd one out เป็นกิจกรรมท่ีให้นกัเรียนเลือกค าท่ีแตกต่างจากค าอ่ืนๆ 
กิจกรรมท่ีช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจความหมายของค า ไดเ้รียนรู้ค าศพัทท่ี์มีความหมายท่ีใกลเ้คียงกนั 3.) 
Semantic map คือการเขียนแผนผงัความคิด โกยการโยงเส้นคลา้ยใยแมงมุม โดยการเขียนหัวขอ้
กลางหนา้กระดาษ และโยงค าศพัทท่ี์นึกถึงหรือเก่ียวขอ้งกนั 
 Thornbury (2004: อมตา เวชพฤติ แปล, 2547) แนะน ากิจกรรมการเรียนการสอนค าศพัทไ์ว้
หลายวธีิ ดงัน้ี  

1. การผสมผสานความรู้ใหม่เขา้กบัความรู้เดิม (Integrating new knowledge to old) ซ่ึง
ความรู้ใหม่ซ่ึงก็คือค าใหม่ๆ จ าเป็นท่ีจะตอ้งผสมผสานให้เขา้กบัความรู้เดิมท่ีมีอยู่ นัน่คือเครือข่าย
การเช่ือมโยงค าท่ีมีอยูเ่ดิมของผูเ้รียนหรือท่ีเราเรียกวา่ คลงัศพัทใ์นสมอง (Mental lexicon) เพื่อให้
แน่ใจวา่ค าต่างๆจะคงอยูน่านและนึกออกไดจ้ะตอ้งมีการน าค าเหล่านั้นไปใช ้ 

2. กิจกรรมการตดัสินใจ (Decision-making tasks) เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนจะตอ้งตดัสินใจ
เก่ียวกบัค าอาจแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ซ่ึงจดัเรียงล าดบัจากกกิจกรรมท่ีตอ้งการความพยายาม 
และทกัษะในการเรียนรู้นอ้ยท่ีสุดไปถึงมากท่ีสุด คือ การระบุ การเลือก การจบัคู่ การจดักลุ่ม และ
การจดัล าดบัและการเรียงล าดบั 

3. การระบุค าศพัท์ (Identifying works) หมายความว่าเป็นการหาค าเหล่านั้นในท่ีท่ีค  า
เหล่านั้นอาจซ่อนอยู ่(hidden) เช่น ในบทเรียน (ตวัอยา่งกิจกรรม) ครูแจกบทเรียนและให้ผูเ้รียนนบั
จ านวนคร้ังท่ีค า plane (s) และ train (s) ปรากฏในบทเรียน แลว้นบัค าท่ีเก่ียวขอ้งกบัflying ใน
บทเรียน 4 ค า และหา Phrasal verb ในบทเรียน 5 ค า 

4. กิจกรรมการเลือก (Selecting task) เป็นกิจกรรมท่ีอาศยัความรู้ความเขา้ใจท่ีซบัซ้อนกวา่
กิจกรรมการระบุ เพราะกิจกรรมการเลือกเก่ียวข้องทั้งกบัการจ าค าได้และการเลือกระหว่างค า
เหล่านั้น ซ่ึงอาจมาอยูใ่นรูปของการเลือกค าท่ีไม่เขา้กลุ่มออกไป (Odd one out) กิจกรรมแบบน้ีไม่
จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีค าตอบท่ี ‘ถูกตอ้ง’ ส่ิงท่ีส าคญัก็คือผูเ้รียนจะตอ้งสามารถอธิบายการเลือกของ
ตวัเองไดอ้ยา่งมีเหตุผล 

5. กิจกรรมการจบัคู่ค  า (Matching task) เก่ียวขอ้งกบัการจ าค าให้ไดก่้อนเป็นอยา่งแรกแลว้
จบัคู่ค  าเหล่านั้นกบัภาพ กบัค าแปล กบัค าพอ้งความหมาย กบัค าท่ีมีความหมายตรงขา้มกนั กบัค า
นิยาม หรือกบัค าท่ีมกัปรากฏร่วมกนั เป็นตน้ 

6. กิจกรรมจดักลุ่มค า (Sorting activities) เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนตอ้งจดักลุ่มค าเป็นประเภท
ต่างๆโดยครูอาจใหป้ระเภทมา หรือผูเ้รียนคิดเอาเอง 

7. กิจกรรมการจดัล าดบัและการเรียงล าดบั (Ranking and Sequencing activities) เป็น
กิจกรรมท่ีผูเ้รียนตอ้งจดัค าใหอ้ยูใ่นล าดบัแบบใดแบบหน่ึง โดยอาจเก่ียวขอ้งกบัการจดัเรียงค าต่างๆ
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ท่ีอยูใ่นประเภทเดียวกนั แต่มีความแตกต่างในรายละเอียด เช่น ค ากริยาวิเศษณ์บอกความถ่ี (always, 
sometimes, never, occasionally, often เป็นตน้) หรือผูเ้รียนอาจจดัล าดบัค าต่างๆ ตามความชอบ 

8. กิจกรรมการใชค้  า (Production tasks) เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนตอ้งน าค าท่ีเพิ่งเรียนไปใหม่ๆ 
ไปใช้ในกิจกรรมการพูดและการเขียนรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ 
ไดแ้ก่ การท าประโยคและขอ้ความให้สมบูรณ์ (Completion) และการสร้างประโยคและขอ้ความ 
(Creation) 

9. กิจกรรมการท าประโยคและขอ้ความให้สมบูรณ์ (Completion) เป็นกิจกรรมท่ีรู้จกักนั
โดยทัว่ไปว่าเป็นกิจกรรมเติมช่องว่าง (Gap-fills) ซ่ึงโดยปกติเป็นกิจกรรมการเขียนและมกัใช้ใน
แบบทดสอบ เพราะง่ายต่อการสร้างและตรวจ กิจกรรมน้ีมีหลายรูปแบบ ความแตกต่างเบ้ืองตน้คือ 
ความแตกต่างระหวา่งการเติมช่องวา่งชนิด เปิด และชนิด ปิด (Open and Closed gap-fills) แบบเปิด
ก็คือแบบท่ีผูเ้รียนตอ้งเติมช่องวา่งโดยใชค้ลงัศพัทใ์นสมอง (แมอ้าจจะมีตวัใบใ้ห้ เช่น ตวัอกัษรแรก
ของค า) ส าหรับการเติมช่องวา่งแบบปิด จะมีค าศพัทใ์หใ้นตอนตน้ของแบบฝึกหดั โดยอาจจะมาใน
รูปของรายการ ส่ิงท่ีผูเ้รียนตอ้งท าเป็นเพียงการตดัสินใจวา่จะใส่ค าลงไปในช่องวา่งไหน 

10. แบบฝึกหดัชนิดตวัเลือกหลายตวั (Multiple choice) ซ่ึงเป็นท่ีนิยมมากในหมู่ผูส้ร้างขอ้
ทดสอบดา้นค าศพัท ์

11. กิจกรรมการสร้างประโยคและขอ้ความ (Creation) ผูเ้รียนตอ้งสร้างบริบทส าหรับค าท่ี
ก าหนดให้ แบบฝึกหัดลกัษณะน้ีจะน าไปสู่กิจกรรมการพูดไดอ้ย่างเป็นธรรมชาติ ซ่ึงอาจเป็นการ
อ่านออกเสียง หรือแสดงบทสนทนาหนา้ชั้น หรือเปรียบเทียบและอธิบายประโยคต่างๆโดยท าเป็น
คู่หรือเป็นกลุ่มเล็กๆ กิจกรรมต่างๆเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการมากมายท่ีใชเ้พื่อส่งเสริมการคง
ค าศพัทไ์วใ้นส่วนความจ าระยะยาว เช่น การซอ้ม การพดูตามซ ้ าๆ และการอธิบาย 

12. เกม (Games) เกมท่ีสามารถใชใ้นการเรียนศพัทท่ี์ Thornbury แนะน าไวมี้ดงัน้ี 
12.1 เรียนศพัทก์บัการปรบมือ (Word clap) นกัเรียนยืนหรือนัง่เป็นวงกลม และ

รักษาจงัหวะ 4 จงัหวะท าตามโดยใช้มือทั้งสองขา้งตีตน้ขา 3 คร้ัง (หน่ึง สอง สาม...) แลว้ปรบมือ 
(ส่ี) จุดประสงคก์็คือ การผลดักนัตะโกนค าต่างๆ ท่ีอยูใ่นชุดค าศพัทท่ี์เลือกไวก่้อนแลว้ (เช่น ผลไม้
และผกั) ผูเ้ล่นท่ีใชค้  าศพัท ์หรือท าใหจ้งัหวะเสีย หรือไม่พดูอะไรเลย จะตอ้งออกจากการเล่น 

12.2 การเรียนกลุ่มค าศพัท ์(Categories) ผูเ้รียนท างานดว้ยกนัเป็นคู่หรือเป็นกลุ่ม
เล็ก โดยลากเส้นแบ่งคอลมัน์หลายๆคอลมัน์ลงในกระดาษแต่ละคอลมัน์เขียนช่ือชุดค าศพัทชุ์ดหน่ึง 
เช่น fruit, transport, clothes, animals, sports หลงัจากนั้นครูจะขานตวัอกัษรของพยญัชนะหน่ึงตวั 
(เช่น B!) และในเวลาท่ีก าหนด นักเรียนจะต้องเขียนค าศพัท์ท่ีข้ึนต้นด้วยตวัอกัษรตวันั้นลงใน
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คอลมัน์ต่างๆให้ไดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้(เช่น banana, berry; bikini, blouse; bear, bat; baseball, 
basketball …) กลุ่มท่ีเขียนค าท่ีถูกตอ้งไดม้ากท่ีสุดจะไดเ้ป็นผูช้นะ 

12.3 เกมปริศนา Coffeepot เป็นเกมเดา ผูเ้ล่นคนหน่ึงของเพื่อนในชั้น (หรือใน
กลุ่ม) จะตอบค าถาม yes/no ซ่ึงเป็นค าถามเก่ียวกบัค ากริยาท่ีคิดไวห้รือท่ีครูกระซิบบอก ในค าถาม
เหล่านั้น จะใช้ค  า coffeepot แทนค ากริยาท่ีเป็นปริศนา เช่น เพื่อนๆอาจถาม Do you coffeepot 
indoors or outdoors? เป็นตน้ ถา้จะท าใหเ้กมง่ายข้ึนอาจเขียนค ากริยาไวบ้นกระดานประมาณ 20 ค า 
ผูใ้บค้  าตอบจะเป็นผูเ้ลือกค ากริยามาหน่ึงค า เกมน้ีอาจจะเล่นเป็นคู่ก็ได ้

12.4 บอร์ดเกม (Back to board) เป็นเกมการเดาอีกเกมหน่ึง แต่คราวน้ีนกัเรียนผูใ้บ้
ค  าตอบจะตอ้งเดาค าโดยถามค าถามเพื่อนคนอ่ืนๆท่ีเหลือในชั้น 

12.5 การเรียนรู้ค าศพัทจ์ากรูปภาพ (Pictionary) ให้นกัเรียนเดาค าหรือวลีจากภาพ
ท่ีวาด นกัเรียนจะท างานเป็นทีม โดยแต่ละคนในทีมจะผลดักนัเป็นศิลปิน ซ่ึงศิลปินจะไปท่ีหนา้ชั้น 
แลว้ครูจะให้ดูค  าหรือวลีในบตัรค า หลงัจากนั้นศิลปินจะรีบกลบัไปท่ีกลุ่มแลว้ให้เพื่อนในกลุ่มเดา
ค าให้ถูกต้องโดยใช้กระดาษและปากกาวาดภาพ ทีมแรกท่ีเดาถูกจะได้หน่ึงแต้ม และผลัดให้  
‘ศิลปิน’ ใหม่วาดภาพอีกค าหน่ึง 

กล่าวโดยสรุปไดว้า่ กิจกรรมการเรียนการสอนค าศพัท ์เป็นกิจกรรมท่ีจะช่วยให้นกัเรียนได้
น าค าศพัท์ท่ีเรียนมาใช้ เพื่อให้นกัเรียนมีความเขา้ใจและจดจ าไดน้านยิ่งข้ึน เช่น การจบัคู่ การจดั
กลุ่มค าศพัท ์การเลือกค าท่ีแตกต่าง การเติมค า และเกมต่างๆ เป็นตน้ 

 
1.6 การวดัและประเมินผลค าศัพท์ 

การวดัและประเมินผลค าศพัทข์องนกัเรียนมีความส าคญั เน่ืองจากสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลใน
การจดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมส าหรับนกัเรียนแลว้ ยงัใชเ้พื่อสามารถทบสอบความกา้วหน้า
ของนักเรียนได้อีกด้วย ซ่ึงในการสร้างแบบทดสอบจ าเป็นต้องมีจุดประสงค์ในการทดสอบว่า
ทดสอบเพื่ออะไร เช่น ทดสอบความกา้วหนา้ หรือทดสอบผลสัมฤทธ์ิในการเรียน ลกัษณะของการ
ทดสอบ เช่น ทดสอบความหมายค าศพัท ์ทดสอบความเขา้ใจค าศพัท์ หรือทดสอบการใช้ค  าศพัท์ 
นอกจากน้ีในการเลือกค าศพัทเ์พื่อใชใ้นแบบทดสอบควรเป็นค าศพัทท่ี์นกัเรียนพบเห็นบ่อยๆหรือมี
โอกาสไดใ้ชจ้ริงๆ หลงัจากนั้นจึงออกแบบรูปแบบของขอ้สอบ เช่น แบบทดสอบขนาดค าศพัท ์การ
เดาค าศพัทจ์ากบริบท การเติมค าศพัทใ์นบทอ่าน เป็นตน้ 

Read (2000) ไดก้ล่าวถึงแบบทดสอบค าศพัท์ 4 ประเภทคือ 1.) The Vocabulary Levels 
Test ใช้ทดสอบเม่ือผูส้อนตอ้งการรู้ขนาดของค าศพัท์ท่ีนกัเรียนรู้ มีทั้งหมด 5 ส่วน 5 ระดบั คือ 
2000 ค า 3000 ค า 5000 ค  า ระดบัมหาวทิยาลยั (มากกวา่ 5000 ค า) และ 10,000 ค า โดยค าศพัทใ์นแต่
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ละระดบัจะใช้วิธีการสุ่มโดยใช้วตัถุประสงค์ของการเรียนเป็นตวัตั้ง ซ่ึงค าศพัท์ในระดบั 2000 ค า 
และ 3000 ค  านั้นจะเป็นค าท่ีพบเห็นบ่อยๆ รูปแบบแบบทดสอบใชก้ารจบัคู่ค  าศพัทก์บัค าจ  ากดัความ 
โดยให้ค  าศพัท ์36 ค าต่อ 18 ค าจ ากดัความ หรือการเติมประโยคให้สมบูรณ์ ซ่ึงผลของการทดสอบ
สามารถใชเ้พื่อเป็นขอ้มูลส าหรับครูผูส้อนในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 2.) The Eurocentres 
Vocabulary Size Test ใชท้ดสอบขนาดค าศพัทท่ี์นกัเรียนรู้เช่นเดียวกบัแบบแรก แต่แบบทดสอบน้ี
จะมีรายการค าศพัท์มาให้ แลว้ให้นกัเรียนบอกว่ารู้จกัค าศพัท์นั้นๆหรือไม่ ทั้งน้ีในรายการค าศพัท์
อาจมีตวัลวงท่ีไม่ใช่ค าศพัทด์ว้ย และส่วนมากมกัทดสอบโดยใชค้อมพิวเตอร์ 3.) The Vocabulary 
Knowledge Scale แบบทดสอบน้ีใชใ้นการทดสอบระดบัความรู้ค าศพัทข์องนกัเรียนวา่รู้จกัค าศพัท์
มากน้อยเพียงใด โดยในแบบทดสอบจะมีรายการค าศพัทแ์ละระดบัความรู้ค าศพัท์ 5 ระดบั คือ 1. 
ไม่เคยเห็นค าศพัท์น้ีเลย 2. เคยเห็นแล้ว แต่ไม่รู้ความหมาย 3. เคยเห็นค าศพัท์แล้วและคิดว่า
ความหมายคือ 4. รู้จกัค าศพัทน้ี์และความหมายคือ 5. สามารถใชค้  าศพัทน้ี์เขียนเป็นประโยคไดคื้อ 
(ถ้านกัเรียนท าขอ้ 5 จะตอ้งท าขอ้ 4 ด้วย) แบบทดสอบน้ีเป็นการทดสอบทั้งขนาดค าศพัท์และ
ความรู้ค าศพัทน์ั้นๆดว้ย 4.) The Test of English as a Foreign Language (TOEFL) ใชใ้นการศึกษา
และการจา้งงาน เพื่อให้แน่ใจว่าผูท้ดสอบจะไม่มีปัญหาในดา้นของภาษาเม่ือตอ้งไปเรียนท างาน
แลว้ และในการศึกษาต่อบางสถาบนัจะใชเ้พื่อทดสอบวา่ผูเ้รียนอยูใ่นระดบัใดและสามาเรียนเรียน
ในระดบัใด 

นอกจากน้ี Read (2000) ยงัได้กล่าวถึงแบบทดสอบความกา้วหน้าของผูเ้รียนไดด้้วยว่า
สามารถทดสอบไดโ้ดยใช ้ขอ้สอบแบบจบัคู่ การเติมประโยคให้สมบูรณ์ การระบุประเภทค าศพัท์
และเสียงหนกั การทดสอบความรู้ค าศพัท ์และการจดักลุ่มค าศพัท ์

ประเภทของแบบทดสอบ (Types of test)  
1. ประเภทเลือกค าตอบ (Multiple choice tests) เป็นวิธีการทดสอบท่ีเป็นท่ีนิยม ตรวจง่าย 

และสร้างง่าย ยิ่งกวา่นั้นรูปแบบของแบบทดสอบประเภทเลือกค าตอบยงัน ามาใชไ้ดท้ั้งกบัค าเด่ียว 
ค าในบริบทประโยคเดียว หรือค าในเน้ือเร่ืองทั้งเร่ือง 

2. การเติมค าตอบ (Gap-fill) แบบทดสอบประเภทเติมค าตอบตอ้งการให้ผูเ้รียนฟ้ืนค าจาก
ความทรงจ า เพื่อน ามาเติมลงในประโยคหรือเน้ือเร่ือง ดงันั้นจึงเป็นการทดสอบการใช้ค  ามากกว่า
เพียงจ าค านั้นไดเ้ท่านั้น แบบทดสอบประเภทน้ีท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดีท่ีสุดก็คือ cloze test แบบทดสอบ
ประเภทน้ีจะเวน้ช่องวา่งไวอ้ย่างสม ่าเสมอ อย่างไรก็ตามปัญหาของการเติมช่องวา่ง คือบ่อยคร้ังท่ี
ค าตอบถูกมีมากกว่าหน่ึงข้อ วิธีหน่ึงท่ีจะควบคุมค าตอบได้คือ การให้ตวัอกัษรตวัแรกของค า 
แบบทดสอบประเภทน้ีชนิดหน่ึงเรียกว่า C-test โดยใน C-test จะละคร่ึงหลงัของทุกๆค าท่ีสอง
ออกไป 
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3. การเขียน (Writing) เป็นการเนน้การน าค าศพัทไ์ปใช ้เช่น เขียนเร่ืองจากค าศพัทท่ี์ใหไ้ว ้
4. ค าท่ีเก่ียวขอ้งกนั (Associated words) มี 2 ลกัษณะคือ 
     4.1 วดัการรู้ค าศพัท ์(Recognition) หาค าท่ีแตกต่าง 
     4.2 วดัการน าไปใช ้(Production) ระบุหวัเร่ืองของกลุ่มค าศพัท ์
5. การจบัคู่ (Matching) เช่น การเลือกค าศพัทเ์ติมลงในประโยคใหส้มบูรณ์ 
6. การท าค าศพัทใ์หส้มบูรณ์ (Completion) การเวน้ค าบางค าของค าศพัทแ์ลว้ให้นกัเรียนท า

ใหส้มบูรณ์ (Thornbury, 2004: อมตา เวชพฤติ แปล, 2547) 
 กล่าวโดยสรุป แบบทดสอบท่ีใช้ในการวดัและประเมินผลมีหลากหลายวิธีการ เช่น การ
เลือกตอบ การเขียน การจบัคู่และ การเติมค าเป็นตน้ โดยการเลือกใชแ้บบทดสอบแต่ละประเภทนั้น
ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคใ์นการทดสอบของครู 
 จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัค าศพัท์จะเห็นไดว้่าค าศพัท์มีความส าคญัต่อการอ่าน
เพื่อความเขา้ใจ เพราะจะท าใหผู้อ่้านเขา้ใจเน้ือหาและสารท่ีผูเ้ขียนตอ้งการส่ือ ซ่ึงผูส้อนสามารถน า
กลยทุธ์ต่างๆมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนไดห้ลากหลายวิธี เช่น การเดาศพัทจ์ากบริบท การให้
ค  าจ  ากดัความ การวเิคราะห์โครงสร้างค า เป็นตน้ นอกจากน้ีผูว้จิยัสามารถประเมินศพัทห์รือกลยุทธ์
ในการเดาศพัทข์องนกัเรียนไดจ้ากกิจกรรมและการท าแบบทดสอบท่ีเป็นปรนยั 4 ตวัเลือก 
 

2 การอ่านเพือ่ความเข้าใจ 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาเก่ียวกบัการอ่านเพื่อความเขา้ใจและประเด็นต่างๆเก่ียวกบั
ความหมายของการอ่านเพื่อความเขา้ใจ องคป์ระกอบของการอ่านเพื่อความเขา้ใจ ทกัษะยอ่ยในการ
อ่านเพื่อความเขา้ใจ แนวการสอนและขั้นตอนการสอนอ่านเพื่อความเขา้ใจ โครงสร้างบทอ่าน 
กิจกรรมการอ่านและการวดัและประเมินผลการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
2.1 ความหมายของการอ่านเพือ่ความเข้าใจ 
 กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนและประเมินผล (2548) ได้กล่าวไวว้่า การอ่านหมายถึง 
กระบวนการในการแปลความหมายของตวัอกัษรหรือสัญลกัษณ์ท่ีมีการจดบนัทึกไว ้กระบวนการ
ในการอ่านเป็นกระบวนการท่ีซับซ้อน ลักษณะการอ่านท่ีแท้จริง ได้แก่ การท าความเข้าใจ
ความหมายของเร่ืองท่ีอ่าน ท่ีไม่ไดเ้กิดจากตวัอกัษรหรือสัญลกัษณ์ท่ีอ่านเท่านั้น แต่ข้ึนอยู่กบัการ
กระตุน้ใหเ้กิดความคิดรวบยอดหรือจินตนาการของผูอ่้าน การเขา้ใจความหมายของตวัอกัษรท่ีอ่าน
ข้ึนอยูก่บัความหมายท่ีผูอ่้านจะตอ้งท าความเขา้ใจโดยอาศยัประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐาน การอ่าน
จึงเป็นกระบวนการท่ีประกอบดว้ยการแปลความ การตอบสนอง การก าหนด ความมุ่งหมาย และ
การจดัล าดบัภาพของตวัอกัษรหรือสัญลกัษณ์ท่ีเห็น 
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Berardo (2006) กล่าวไวว้า่ การอ่านมีความหมายต่างกนัตามแต่ละบุคคล บางคนก็บอกวา่
การอ่านคือการเขา้ใจค าท่ีเขียนในบทอ่าน แต่ส าหรับคนอ่ืนๆ การอ่านคือโอกาสในการสอนการ
ออกเสียงและการฝึกพูด อย่างไรก็ตามการอ่านย่อมมีจุดประสงค์ การอ่านคือส่ิงท่ีเราท าอย่าง
สม ่าเสมอในทุกๆวนัและเป็นส่ิงท่ีทุกคนสามารถท าได ้ในทุกวนัน้ีมีเทคนิคการสอนอ่านเพื่อความ
เขา้ใจมากมายมาแทนท่ีการสอนแบบ “อ่านแลว้สอบ” 

เสง่ียม โตรัตน์ (2524) กล่าวไวว้า่การอ่านเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ ท าให้มนุษย์
สามารถพฒันาสติปัญญา อารมณ์และสังคมจากการศึกษาหาความรู้ และประสบการณ์  

บนัลือ พฤกษะวนั (2534) ไดศึ้กษาต าราและวิเคราะห์พฤติกรรมในการอ่านของนกัเรียน 
และให้ความหมายของค าว่า การอ่าน ไดห้ลายนยั ประกอบกบัการน าความหมายของการอ่านท่ี
ส่งผลของการอ่านมาใชป้ระกอบในการอธิบายความหมายดว้ย การอ่าน เป็นการส่ือความหมายท่ีจะ
ถ่ายโยงความคิด ความรู้จากผูเ้ขียน(ผูส่ื้อ) ถึงผูอ่้าน การอ่านลกัษณะน้ีเรียกว่า อ่านเป็น ผูอ่้านย่อม
เขา้ใจถึงความรู้สึกนึกคิดของผูเ้ขียน โดยอ่านแลว้สามารถประเมินผลของส่ิงท่ีอ่านดว้ย และเป็น
การพฒันาความคิด โดยท่ีผูอ่้านตอ้งใช้ความสามารถหลายๆด้าน เช่น ใช้การสังเกตจ ารูปค า ใช้
สติปัญญาและประสบการณ์เดิมในการแปลความ หรือถอดความให้เกิดความเขา้ใจเร่ืองราวท่ีอ่าน
ได้ดี โดยวิธีอ่านแบบน้ีจะต้องด าเนินการเป็นขั้นตอนและต่อเน่ือง (กระบวนการ) อาจต้องใช้
ความหมายของการอ่านจากขอ้ 1, 2 และ 3 (หรือไม่จ  าเป็นตอ้งครบทั้ง 3 ความหมายก็ได้) แล้ว
สามารถเขา้ใจความหมายของส่ิงท่ีอ่านและน าผลของส่ิงท่ีไดจ้ากการอ่านมาเป็นแนวคิด แนวปฏิบติั
ได ้เราเรียกวา่ อ่านเป็น 

Irwin (1986) กล่าววา่การอ่านเพื่อความเขา้ใจเป็นกระบวนการการใชป้ระสบการณ์เดิมของ
บุคคลและตวัช้ีน าในบทอ่าน เพื่อสร้างความหมายท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูอ่้านในการอ่านแต่ละบริบท 
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัความเขา้ใจและการจดัการความคิดวา่ อะไรคือใจความส าคญั อะไรเป็นรายละเอียด 
ซ่ึงผูอ่้านจะปรับเปล่ียนตามจุดประสงคข์องการอ่าน 

Carr (1983) กล่าววา่ความเขา้ใจในการอ่านคือการตีความจากเร่ืองท่ีอ่านและปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งเร่ืองท่ีอ่านกบัความรู้เดิมของผูอ่้านซ่ึงผูอ่้านใชค้วามรู้เดิมนั้นในการตีความและตดัสินความ
นั้นอยา่งมีเหตุผลนอกจากน้ียงัใชค้วามรู้นั้นในการตดัสินใจเลือกส่ิงท่ีคิดวา่จ าเป็นตอ้งเขา้ใจ 

กล่าวโดยสรุป การอ่านเพื่อความเข้าใจ คือ กระบวนการในการแปลความส่ิงท่ีผูเ้ขียน
ตอ้งการจะส่ือให้ผูอ่้านไดรั้บรู้ และสามารถใชใ้นการส่ือสาร ถ่ายโอนความคิดและแสวงหาความรู้
ในการพฒันาศกัยภาพของตนเอง 
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2.2 องค์ประกอบของการอ่านเพือ่ความเข้าใจ 
สมุทร  เซ็นเชาวนิช (2528) ไดส้รุปไวว้า่การอ่านคือการส่ือความหมาย ระหวา่งผูเ้ขียนกบั

ผูอ่้าน ผูเ้ขียนพูดหรือเขียนและผูอ่้านแสดงปฏิกิริยาตอบโตก้ับผูอ่ื้นด้วย การส่ือความหมายนั้น
จะตอ้งมีองคป์ระกอบ 3 อยา่ง คือ ผูเ้ขียน ผูอ่้าน และรายงาน คือ ส่ิงท่ีไดอ่้านมาแลว้หรือปฏิกิริยา
โตต้อบซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนจากการอ่านนั้นๆ 

สุนนัทา  มัน่เศรษฐวทิย ์(2540) กล่าวถึงองคป์ระกอบของการอ่านท่ีส าคญัมี 3 ประการ ซ่ึง
สรุปไดคื้อ ประการแรก คือ สารท่ีใชอ่้านควรมีความยากง่ายเหมาะสมกบัวยัและความสามารถใน
การอ่านของผูอ่้านในระดบัชั้นเรียนนั้น ประการท่ีสอง ครูควรค านึงถึงความพร้อมในการอ่านของ
ผูอ่้านทั้งในดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และประสบการณ์ทางภาษาทั้งดา้นการฟัง การ
พดู การอ่าน และการเขียน และประการสุดทา้ย กระบวนการในการอ่านซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัขั้นตอนการ
อ่านเร่ิมตั้งแต่ท่าทางในการอ่าน การวางระยะห่างระหวา่งตวัอกัษร การเคล่ือนตา การกวาดสายตา 
โดยสมองจะท าหนา้ท่ีรับรู้ และแปลตวัอกัษร  

บุญรวม  งามคณะ (2555) กล่าวว่าองค์ประกอบของการอ่านเก่ียวข้องกับวยั และ
ความสามารถของผูอ่้าน ส่ิงแวดลอ้ม แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ความหมายของสาร การเลือกความหมาย 
และการน าไปใช ้รวมไปถึงสารท่ีน ามาใชอ่้าน และกระบวนการในการอ่าน โดยผูอ่้านควรมีความ
พร้อมและมีความสามารถในการอ่านเหมาะกับระดบัของสารท่ีน ามาใช้เป็นส่ือ และได้รับการ
ฝึกฝนให้อ่านตามล าดบัขั้นของกระบวนการอ่าน จึงจะช่วยให้ประสบความส าเร็จในการอ่าน และ
ส่ิงท่ีจะช่วยให้การอ่านมีประสิทธิภาพนั้นต้องอาศยัความรู้ทางภาษา และความรู้ในด้านอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะประสบการณ์เดิมของนกัเรียน และความรู้รอบตวัดา้นต่างๆ  

Eskey (1986) กล่าวว่าความเขา้ใจในการอ่านข้ึนอยู่กบัความรู้ความเขา้ใจจึงเกิดจาก
ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงท่ีเราไม่รู้หรือสารสนเทศใหม่เขา้กบัส่ิงท่ีเรารู้แลว้ดงันั้นในการประเมิน
ความสามารถในการอ่านของนกัเรียนนั้นประเมินไดจ้ากความสามารถของนกัเรียนในการท าความ
เขา้ใจเน้ือหาของเร่ืองท่ีอ่าน 

Thornbury (2004: อมตา เวชพฤติ แปล, 2547) กล่าวไวว้่า องค์ประกอบของการอ่าน
ประกอบดว้ย  ผูอ่้าน การอ่านจะเกิดข้ึนไม่ไดถ้า้ไม่มีผูอ่้าน ตวัอกัษร ถา้ผูอ่้านมองเห็นตวัอกัษรแลว้
อ่านได ้แต่ไม่เขา้ใจความหมายของตวัอกัษรก็จะไม่ถือวา่เป็นการอ่าน ความหมาย ถา้ผูอ่้านมองเห็น
ตวัอกัษรชัดเจนสามารถเขา้ใจความหมายของตวัอกัษรก็จะถือว่าเป็นการอ่าน แต่ยงัไม่สมบูรณ์ 
เพราะมีเพียงทกัษะทางดา้นความเขา้ใจศพัท์ การเลือกความหมาย ถา้ผูอ่้านมองเห็นตวัอกัษร เขา้ใจ
ความหมายของตวัอกัษร และสามารถเลือกความหมายท่ีดีท่ีสุดในหลายๆความหมายของค าท่ีถูก
ลอ้มรอบดว้ยบริบทไดอ้ย่างถูกตอ้ง โดยอาศยัการพินิจพิจารณาดว้ยเหตุผลเช่นน้ี จะถือว่าเป็นการ
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อ่านท่ีสมบูรณ์ เพราะมีทกัษะทางดา้นความเขา้ใจ เน้ือหา เร่ืองราว และความคิดเชิงวิจารณ์เพิ่มข้ึน 
และการน าไปใช้ การอ่านท่ีจะมีความสมบูรณ์ท่ีสุดได้ก็ต่อเม่ือ ผูอ่้านมีขบวนการท่ีต่อเน่ือง คือ 
ผูอ่้านมองเห็นตวัอกัษร เขา้ใจความหมายของตวัอกัษร สามารถเลือกหาความหมายท่ีดีหรือถูกตอ้ง
ท่ีสุด และสามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัของผูอ่้าน จนกระทัง่เกิดประโยชน์แก่ตนเองต่อสังคม
ต่อไป การอ่านเช่นน้ีถือว่าเป็นการอ่านท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด หรืออาจจะเรียกว่า “อ่านเป็น” เพราะมี
ความคิดเชิงสร้างสรรคเ์พิ่มเติม 

Chapman (1987 อา้งถึงใน Grellet, 1994) ไดแ้บ่งองคป์ระกอบของการอ่านออกเป็น 3 
ส่วน ประกอบดว้ย ส่วนท่ีหน่ึงคือ ประสบการณ์เดิมหรือความรู้เดิมของผูอ่้าน ท่ีจะท าให้ผูอ่้านมี
ความสามารถใน การอ่านแตกต่างกนั เน่ืองจากความคิดรวบยอดของผูท่ี้มีประสบการณ์เดิมเก่ียวกบั
เร่ืองท่ีอ่านจะช่วยใหเ้ขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านไดง่้ายและรวดเร็วข้ึน ส่วนท่ีสองคือ ความสามารถของ ผูอ่้าน
ในการเขา้ใจกระบวนการในการตีความและแกปั้ญหาต่างๆ ซ่ึงจะช่วยใหเ้ขา้ใจในการอ่านดีข้ึน และ
ส่วนสุดทา้ยคือ โครงสร้างของเน้ือความ ผูเ้ขียนทุกคนยอ่มมีแนวทางในการส่ือ ความของตน ซ่ึง
ยอ่มมีจุดประสงค์ในการส่ือความต่างกนั โครงสร้างของเน้ือความเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีจะช่วยให้เรา
เขา้ใจเน้ือความในการอ่านไดดี้หากเรา เขา้ใจการวิเคราะห์โครงสร้างและทราบจุดมุ่งหมายของการ
เขียน 

กล่าวโดยสรุปแล้ว องค์ประกอบในการอ่านประกอบด้วย ผู ้เขียน ผู ้อ่าน ตัวอักษร 
ความหมาย เลือกความหมายและการน าไปใช ้โดยองคป์ระกอบน้ีเม่ือมีครบทุกอย่างแลว้จะท าให้
กระบวนการอ่านครบถว้นสมบูรณ์ ผูเ้ขียนสามารถส่ือสารความคิดให้ผูอ่้านเขา้ในขอ้ความคิดนั้น
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
2.3 ทกัษะย่อยของการอ่านเพือ่ความเข้าใจ 

Evans (1982) ยงัเสนอแนะว่าการอ่านประกอบด้วยทักษะ 5 ประการ ได้แก่ การ
ตีความหมาย การเขา้ใจขอ้เขียน (ได้แก่ การอนุมาน การปรับเปล่ียนภาษาและการสรุปย่อ) การ
พิจารณาเหตุผล การประเมิน และการแสดงความซาบซ้ึงเชิงวิเคราะห์ ซ่ึงครูสามารถทดสอบทกัษะ
เหล่าน้ีได ้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะท่ีใหน้กัเรียนสามารถท าส่ิงต่อไปน้ีได ้

1. เขา้ใจความหมายของค า วลี และประโยคท่ีส าคญั 
2. แยกขอ้เทจ็จริงออกจากค าแนะน า โดยดูจากการเรียบเรียงและประเภทของขอ้ความ 
3. แยกใจความส าคญัและรายละเอียด 
4. เขา้ใจและแยกแนวคิดท่ีแฝงอยูใ่นเร่ือง 
5. สรุปความและพิจารณารูปแบบของขอ้ความไดถู้กตอ้ง 
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6. คาดคะเนขอ้ความท่ีจะตามมา 
7. เขา้ใจความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผล 
8. แยกความจริงออกจากความคิดเห็น และแยกสมมุติฐานออกจากขอ้พิสูจน์ 
9. เขา้ใจปัญหาในการตีความ โดยเฉพาะในกรณีท่ีมีขอ้ความก ากวม 
10. อ่านอยา่งวเิคราะห์และอยา่งเหมาะสม 
Willis (2012) ไดเ้สนอทกัษะยอ่ยของการอ่านไวด้งัน้ี 
1. การรู้ค าและกลุ่มค า 
2. การใชค้วามรู้ในการคาดเดาและตีความบทอ่าน 
3. การหาและระบุขอ้มูลในบทอ่าน 
4. การหาใจความส าคญั 
5. การตีความหมายของค าศพัทท่ี์ไม่รู้จกั 
6. การเขา้ใจความหมายและการใชโ้ครงสร้างไวยากรณ์ เช่น สาเหตุ ผล จุดประสงค ์การ

เปรียบเทียบ 
7. การใชค้  าเช่ือม 
8. การรู้หนา้ท่ีของประโยค เช่น การยกตวัอยา่ง การใหค้  าจ  ากดัความ การสรุป 
9. การเขา้ใจความสัมพนัธ์ของประโยคและบทอ่าน 
10. การสรุปความและการจดโนต้ 
11. การอ่านเพื่อหาจุดส าคญัหรือการจดัองคค์วามคิดในบทอ่าน 
12. การเขา้ใจความคิดท่ีแฝงในบทอ่านและเจตคติของบทอ่าน 
13. การใชส้ารบญั 
14. การเขา้ใจรูปแบบและหวัขอ้บทอ่าน 
Lucantoni (2002) กล่าวถึงทกัษะยอ่ยของการอ่าน คือ การหารายละเอียดเฉพาะ การอ่านหวั

เร่ือง ประโยคใจความส าคญั การอ่านซ ้ า การเขา้ใจค าศพัท์ การระบุส่วนส าคญัของเร่ือง และการ
สรุปความจากบทอ่าน นอกจากน้ี Harmer (1991) ไดเ้พิ่มเติมทกัษะยอ่ยไวอี้ก คือ การอ่านเพื่อส่วน
ส าคญั การอ่านเพื่อขอ้มูลเฉพาะ การอ่านรายละเอียด และการอ่านเพื่อถ่ายโอนขอ้มูล และ Williams 
(2006) ไดก้ล่าวถึงทกัษะยอ่ยของการอ่านเพื่อความเขา้ใจ คือ การจิตนาการ การสรุปความ การใช้
ค  าเช่ือม การถามค าถาม การคาดเดา การตรวจสอบ และอธิบาย 
 Alderson (2000) เสนอทกัษะย่อยของการอ่านเพื่อความเขา้ใจไว ้ดงัน้ี การรู้บริบทของ
ภาษา การสรุปความหมายของค าท่ีไม่คุน้เคย การท าความเขา้ใจขอ้มูลท่ีระบุไวใ้นบทอ่าน การเขา้ใจ
ขอ้มูลท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นบทอ่าน การเขา้ใจความหมายท่ีเป็นนามธรรมหรือความคิด การท าความ



32 

เขา้ใจสารท่ีส่ือออกมาจากประโยค การเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งประโยค เขา้ความสัมพนัธ์ใน
บทอ่านผา่นการเรียนรู้ค าศพัทแ์ละไวยากรณ์ การตีความบทอ่าน การตระหนกัถึงตวับ่งช้ีในบทอ่าน 
ระบุขอ้มูลส าคญัในบทอ่าน ระบุใจความส าคญัจากรายละเอียดในบทอ่าน การสรุปความคิด การ
อ่านเพื่อหาขอ้มูลเฉพาะ และการถ่ายโอนขอ้มูล 
 Hood and Solomon (1985) กล่าวถึงทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจไว ้คือ การอ่านเพื่อหา
ขอ้มูลเฉพาะ ทกัษะในการอา้งอิง หรือการระบุขอ้มูลท่ีตอ้งการจากบทอ่าน การคาดเดา การหา
ความหมายค าโดยอาศยับริบทโดยรอบ ประสบการณ์หรือค าเหมือนในบทอ่าน การจบัใจความ
ส าคญัและรายละเอียด นอกจากน้ี Langan (1982) เสนอทกัษะในการอ่านเพื่อความเขา้ใจไวด้งัน้ี 
ทกัษะการรู้ความหมายแฝงท่ีอยูใ่นบทอ่าน เน่ืองจากบางคร้ังผูเ้ขียนไม่ไดบ้อกส่ิงท่ีตอ้งการส่ือตรงๆ 
ดงันั้นผูอ้าจจะตอ้งตีความจากบทอ่านให้กระจ่าง ทกัษะการล าดบัความ ทกัษะในการจบัใจความ
ส าคญัและรายละเอียด ทกัษะในการตีความตวัช้ีแนะ เน่ืองจากตวัช้ีแนะจะน าไปสู่ความคิดของ
ผูเ้ขียน ดงันั้นหากผูอ่้านสามารถหาตวัช้ีแนะได ้ก็จะสามารถเขา้ใจความคิดของผูเ้ขียนไดเ้ช่นกนั 
ทกัษะการตระหนักถึงหัวขอ้ สามารถบอกได้ว่าอะไรคือหัวขอ้ของบทอ่าน และทกัษะการสรุป
ความ Harmer (2007) กล่าววา่ผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งมีทกัษะต่างๆในการอ่าน เช่น การอ่านเพื่อหาขอ้มูล
ท่ีตอ้งการ ทกัษะน้ีผูอ่้านไม่จ  าเป็นตอ้งอ่านทุกค า แต่จะเร็วๆเพื่อหาขอ้มูลท่ีตอ้งการ การอ่านเพื่อดู
ข้อมูลทัว่ไป ทักษะน้ีคือการอ่านเพื่อหาว่าเร่ืองท่ีอ่านนั้นเก่ียวกับอะไร และการอ่านเพื่อเขใจ
รายละเอียด เป็นการอ่านบทอ่านอย่างละเอียดเพื่อเขา้ใจขอ้มูลทั้งหมดของบทอ่าน รวมทั้งการใช้
ภาษาในบทอ่านดว้ย ส่วน Irwin (2007) กล่าวถึงการสอนทกัษะย่อยของความเขา้ใจวา่สามารถท า
ไดโ้ดยการใชค้  าถาม การเปรียบเทียบ การหาใจความส าคญั การแกปั้ญหา การล าดบัเหตุการณ์ และ
อ่ืนๆ 

จะเห็นไดว้า่การอ่านเพื่อความเขา้ใจมีทกัษะย่อยมากมาย เช่น การอ่านเพื่อหาขอ้มูลเฉพาะ 
การสรุปความ การเขา้ใจความสัมพนัธ์ของประโยคและขอ้ความ การเขา้ใจรูปแบบและหัวขอ้บท
อ่าน การใชค้  าเช่ือม การหาใจความส าคญั การคาดคะเน การแสดงความคิด เป็นตน้ ซ่ึงผูว้ิจยัจะใช้
ทกัษะย่อย ใจความส าคญั รายละเอียด สรุปความและพิจารณารูแปบของขอ้ความไดถู้กตอ้ง การ
วิเคราะห์ การใช้ความรู้ในการคาดเดาและตีความบทอ่าน การหาและระบุขอ้มูลในบทอ่าน การ
ตีความหมายของค าศพัทท่ี์ไม่รู้จกั การเขา้ใจความหมายและการใชโ้ครงสร้างไวยากรณ์ เช่น สาเหตุ 
ผล จุดประสงค ์การเปรียบเทียบ การใชค้  าเช่ือม การรู้หนา้ท่ีของประโยค  

ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัจะเนน้ทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญั ตีความ เรียงล าดบัเหตุการณ์ 
เดาความหมาย วิเคราะห์ เปรียบเทียบ สรุปใจความ และน าความรู้ไปใช้ และใชอ้งค์ประกอบของ
การแปลความหมายของค า และโครงสร้างการเขียนเพื่อช่วยในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
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2.4 แนวการสอนการอ่านเพือ่ความเข้าใจ 
ในปัจจุบนัแนวการสอนอ่านส่วนใหญ่ผูส้อนจะเนน้ให้นกัเรียนเขา้ใจบทอ่านโดยการแปล

ให้ฟัง หรือให้นักเรียนแปลบทอ่านเลยโดยใช้พจนานุกรมโดยไม่ได้ใช้แนวการสอนอ่าน หรือ
รูปแบบการสอนอ่านซ่ึงจะช่วยให้นกัเรียนประสบผลส าเร็จในการเรียน หรือการอ่าน ในท่ีน้ีจึงจึง
หมายถึงรูปแบบการสอนท่ีจะน ามาใช้เป็นกระบวนการสอนเพื่อช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจเน้ือหาของ
บทอ่าน 

Pronpimol Sukavatee (2007) กล่าวว่าเพื่อเขา้ใจกระบวนการอ่าน ครูจ าเป็นตอ้งศึกษา
รูปแบบของกระบวนการอ่านเสียก่อน จึงจะเขา้ใจวธีิการอ่านและน าวธีิต่างๆไปสอนได ้

1. การอ่านท่ีเน้นกระบวนการในระดบัพื้นฐานไปสู่กระบวนการในการอ่านระดบัสูง 
(Bottom-up models) เป็นรูปแบบของการเขา้ใจท่ีเร่ิมตน้จากลกัษณะหรือรูปตวัอกัษร แลว้จึงเขา้ใจ
ตวัอกัษร เขา้ใจค า  และเขา้ใจความหมายของค า  หรือรู้จกักนัในนามของ“lower level reading 
process” ซ่ึงประกอบด้วย การเขา้ใจค าศพัท์ รวมถึงลกัษณะภายนอกของตวัอกัษร (Pronpimol 
Sukavatee, 2007)  นูแนน (Nunan, 1991)  กล่าววา่ Bottom-up models เป็นรูปแบบพื้นฐานของการอ่าน
ท่ีใชใ้นการพฒันาทกัษะการรู้หนงัสือ  คือ  การตีความสัญลกัษณ์การเขียน  เป็นการออกเสียง 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
รูปท่ี 1 โมเดลแสดงกระบวนการอ่านแบบระดบัพื้นฐานไปสู่การอ่านระดบัสูง (Bottom-up models) 
ท่ีมา: Pronpimol Sukavatee, A Development of the Social Constructivism Blended-Learning 

Module for enhancing Reading Engagement and English Reading Ability of Upper 
Secondary Students (Chulalongkorn University, 2007) 

 

การจบัคู่หน่วย
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การแยกแยะ
ตวัอกัษร ส่ือส่ิงพิมพ ์

การออกเสียง 

ความหมาย 
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จากรูปแบบขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ ผูอ่้านจะเร่ิมจากการดูตวัอกัษรแต่ละตวัท่ีเห็นแลว้ท าความ
เขา้ใจ   เร่ืองความพอ้งกนัของเสียงและตวัอกัษร และหน่วยเสียงของตวัอกัษรเม่ือรวมกนัจะเกิดเป็น
ค า ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมาของความหมายและเป็นกระบวนการสุดทา้ยของ Bottom-up modelsซ่ึงตรงกบั
ความคิดเห็นของ Grabe and Stoller (2002) ท่ีกล่าววา่ผูอ่้านจะอ่านแบบตวัอกัษรต่อตวัอกัษรในการ
อ่านค า ค  าต่อค าในการอ่านประโยค และประโยคต่อประโยคในการอ่านบทอ่านโดยใช้ทกัษะ
ตระหนกัค า 

2. การอ่านท่ีเนน้กระบวนการในระดบัสูงไปสู่กระบวนการในการอ่านระดบัพื้นฐาน (Top 
– down models) หรือ “higher level” ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการประยุกตข์อ้มูลท่ีเป็นขอ้ความรวมถึงการ
แกปั้ญหาความก ากวมในบทอ่าน เช่ือมโยงค าพูดกบัผูพู้ด การสร้างและการประยุกตข์อ้มูลจากบท
อ่านกบัความรู้ท่ีมีก่อนแลว้  ( Pronpimol Sukavatee, 2007) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2 โมเดลแสดงกระบวนการอ่านแบบระดบัสูงไปสู่การอ่านระดบัพื้นฐาน (Top-down models) 
ท่ีมา: Pronpimol Sukavatee, A Development of the Social Constructivism Blended-Learning 

Module for enhancing Reading Engagement and English Reading Ability of Upper 
Secondary Students (Chulalongkorn University, 2007) 

 
จะเห็นไดว้่าทฤษฎีท่ีเป็นการสร้างหมายโดยการประยุกต์ประสบการณ์ท่ีผ่านมามากกว่า

การตีความจากรูปแบบทางภาษา จุดส าคญัของทฤษฎีน้ีคือ การปฏิสัมพนัธ์ของผูอ่้านและบทความ 
โดยผูอ่้านจะใชค้วามรู้เก่ียวกบัหวัขอ้ท่ีตอ้งอ่าน ขอ้มูลทางภาษา ความสนใจ และทศันคติ  (Nunan, 
1991) 

ประสบการณ์เดิม 
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ความรู้สึก 

เสียงและการ
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ส่ือส่ิงพิมพ ์ ความหมาย 
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 3. การอ่านแบบปฏิสัมพนัธ์ (Interactive models) เป็นรูปแบบท่ีรวมส่วนประกอบของ 
Bottom – upและ Top – down ไวด้ว้ยกนั เป็นรูปแบบท่ีท่ีมีการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีอ่านโดยใชแ้หล่ง
ความรู้ท่ีหลากหลาย Interactive models  มีลกัษณะการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูอ่้านกบับทความ  ผูอ่้าน
จะใชค้วามรู้พื้นฐานท่ีเป็นเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการเขา้ใจบทอ่าน  ผูท่ี้อ่านไดค้ล่องจะใชท้ั้ง  
ทกัษะการตีความและการแปลความ  (Pronpimol Sukavatee, 2007) 
 จากการศึกษาแนวคิดของนกัวิชาการ สรุปไดว้่า แนวการสอนอ่านมี 3 กระบวนการ คือ 
Bottom-up คือ การเรียนท่ีใหน้กัเรียนเร่ิมเรียนตั้งแต่พื้นฐาน คือ การรู้ตวัอกัษร การอ่านตวัอกัษร ค า 
กระสะกดค า เป็นตน้ Top-down คือกระบวนการท่ีเช่ือมโยงประสบการณ์ของนกัเรียนเขา้กบัการ
เรียนรู้ และ Interactive model คือกระบวนการท่ีน าทั้ง Bottom-up และ Top-down มาผสมผสานกนั 
ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชแ้นวการสอนรูปแบบท่ี 3 คือ Interactive Model คือนกัเรียนจะตอ้งใช้
ทั้งความรู้พื้นฐานหรือจากประสบการณ์ ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์รูปแบบของภาษา เช่น การ
วเิคราะห์รากศพัทแ์ละตีความใหส้ัมพนัธ์กบัหวัขอ้หรือเน้ือหาของบทอ่าน 
 
2.5 ขั้นตอนการสอนอ่านเพือ่ความเข้าใจ 

ปัจจุบนัในการสอนอ่านผูส้อนมกัไม่ไดค้  านึงถึงขั้นตอนในการสอน และผูส้อนส่วนใหญ่
จะให้นกัเรียนเร่ิมอ่านบทอ่านทนัที โดยไม่มีกิจกรรมมากระตุน้เลย ซ่ึงขั้นตอนในการสอนอ่านมี
ความส าคญั เพราะสามารถช่วยให้นักเรียนมีปฏิสัมพนัธ์กบับทอ่านได้มากข้ึน สามารถเช่ือมโยง
ความรู้หรือประสบการณ์เดิมท่ีมีเขา้กบับทอ่านท าใหเ้ขา้ใจบทอ่านไดดี้ยิง่ข้ึน 

สุมิตรา องักุลวฒันา (2535) ไดเ้สนอขั้นตอนของการสอนอ่าน คือ 1.) กิจกรรมก่อนการ
อ่าน (Pre-reading activities) เป็นการสร้างความสนใจและปูพื้นความรู้ในเร่ืองท่ีอ่าน เช่น ให้
คาดคะเนเร่ืองท่ีจะอ่านเป็นการกระตุน้ให้ผูเ้รียนคิดถึงความรู้เดิมแลว้มาสัมพนัธ์กบัเร่ืองท่ีอ่าน การ
คาดคะเนอาจผิดหรือถูกก็ได ้และให้คาดเดาความหมายของค าศพัทจ์ากบริบท โดยดูจากประโยค
ขา้งเคียงหรือจากรูป และการแสดงท่าทาง 2.) กิจกรรมระหวา่งการอ่าน (While-reading activities) 
เป็นการท าความเขา้ใจโครงสร้าง และเน้ือความในเร่ืองท่ีอ่าน เช่น ให้ล าดบัเร่ืองโดยให้ตดัเร่ือง
ออกเป็นส่วนๆ (Strip story) อาจจะเป็นยอ่หนา้หรือเป็นประโยคก็ได ้แลว้ให้ผูเ้รียนในกลุ่มล าดบั
ขอ้ความกนัเอง เขียนแผนผงัโยงความสัมพนัธ์ของเน้ือเร่ือง (Semantic mapping) เติมขอ้ความลงไป
ในแผนผงัของเน้ือเร่ือง (Graphic organizer) และเล่าเร่ืองโดยสรุป (Conclusion) 3.) กิจกรรมหลงั
การอ่าน (Post-reading activities) เป็นการตรวจสอบความเขา้ใจของผูเ้รียน กิจกรรมท่ีท าอาจจะเป็น
การถ่ายโอนไปสู่ทกัษะอ่ืนๆ เช่น ทกัษะการพูดและการเขียนก็ได ้เช่น ให้แสดงบทบาทสมมติ ให้
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เขียนเร่ืองหรือเขียนโตต้อบเช่นเขียนจดหมาย เขียนบทสนทนา เขียนแบบฟอร์ม วาดรูป เป็นตน้ 
และพดูแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 

Rogers (1988) กล่าวถึงขั้นตอนการสอนอ่าน ดงัน้ี 1.) ขั้นก่อนการอ่าน (Pre-reading) จะ
เป็นการกระตุน้ให้ผูเ้รียนอยากท ากิจกรรม หรือเป็นการสร้างความสนใจในเน้ือเร่ืองท่ีจะอ่าน และ
เป็นการปูพื้นความรู้ในเร่ืองท่ีจะอ่าน โดยอาจจดักิจกรรมต่างๆ เช่น ให้คาดคะเนเร่ืองท่ีจะอ่าน ให้
เดาความหมายจากบริบท โดยดูจากประโยคข้างเคียง  หรือการท านายเ ร่ืองจากหัวเ ร่ือง  
2.) ขั้นระหว่างการอ่าน (During-reading) ในขั้นน้ีนกัเรียนจะทราบวา่จุดประสงคใ์นการอ่านคือ
อะไร และเป็นขั้นท่ีผูเ้รียนจะไดฝึ้กท ากิจกรรมในขณะท่ีอ่านเน้ือเร่ือง เช่น การอ่านเพื่อหาขอ้มูล
ทัว่ไป (general information) หรือหารายละเอียดเฉพาะ (specific detail) นอกจากนั้นยงัสามารถให้
ผูเ้รียนอ่านเพื่อตอบค าถามเก่ียวกบัเน้ือเร่ือง ให้ล าดบัเร่ือง ซ่ึงท าในลกัษณะของการตดัเร่ืองราว
ออกเป็นส่วนๆ (strip story) ใหส้รุปความจากเร่ืองท่ีอ่านทั้งหมด 3.) ขั้นหลงัการอ่าน (Post-reading) 
เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนจะไดแ้สดงผลลพัธ์หรือความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นให้เห็น
ส่ิงท่ีผูเ้รียนไดอ่้านมาแลว้ดว้ยการใชภ้าระงาน (task) เช่น ให้ผูเ้รียนกล่าวถึงประโยชน์ของเร่ืองท่ี
อ่านวา่ใหข้อ้คิดเห็นอยา่งไรบา้ง 
 Dubin and Olshtain (1990) เสนอขั้นตอนการสอนอ่าน 3 ขั้นคือ 1.) การกระตุน้การเรียน
ก่อนการอ่าน เพื่อกระตุน้ความรู้เดิมท่ีเก่ียวขอ้งเร่ืองท่ีจะอ่าน 2.) กระบวนการคน้หาใจความบทอ่าน 
การท าความเขา้ใจกบับทอ่านโดยวิเคราะห์องค์ประกอบของลกัษณะและการเขียนบทอ่าน โดยมี
การช่วยเหลือเพื่อให้ผูอ่้านรู้ว่าบทอ่านนั้นสร้างข้ึนอย่างไร ส่ือการอ่านท่ีมีประสิทธิภาพจะมี
แบบฝึกหดัเพื่อช่วยใหผู้อ่้านไดท้  าความเขา้ใจกบับทอ่าน เช่น ใจความส าคญัและขอ้ความสนบัสนุน
ใจความ ลกัษณะการเช่ือประโยคหรือบทความ เป็นตน้ 3.) การแบ่งปันความคิด แมว้า่กิจกรรมการ
อ่านบางอยา่งจะเป็นกิจกรรมเด่ียว แต่ผูส้อนก็ควรให้นกัเรียนไดพู้ดคุยเพื่อแบ่งปันความคิดร่วมกนั
ดว้ย 

กล่าวโดยสรุป ขั้นตอนในการอ่านแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นก่อนอ่าน เป็นการ
กระตุน้นกัเรียนใหส้นใจในเร่ืองท่ีก าลงัจะอ่าน เช่ือมโยงความรู้เขา้กบับทอ่านและเรียนรู้ค าศพัทใ์น
บทอ่าน ขั้นระหวา่งอ่าน นกัเรียนจะไดอ่้านและท ากิจกรรมควบคู่กนัไป เช่น การอ่านแลว้ให้ตอบ
ค าถาม สรุปเร่ือง เติมแผนผงัเร่ือง เป็นตน้ และขั้นหลกัการอ่าน นกัเรียนจะไดผ้ลิตผลงาน เช่น การ
เขียนโปสเตอร์ เขียนจดหมาย เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน หรือ การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 
เป็นตน้ และในการวิจยัน้ีผูว้ิจยัใช้รูปแบบการสอนอ่าน 3 ขั้นตอนคือ กิจกรรมก่อนการอ่าน เพื่อ
เช่ือมโยงประสบการณ์ของนกัเรียนกบับทอ่านใหม่ กิจกรรมระหวา่งอ่าน เพื่อช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจ
เร่ืองท่ีอ่าน และกิจกรรมหลงัการอ่าน เพื่อประเมิน ทบทวนและถ่ายโอนความรู้ท่ีไดจ้ากบทอ่าน 
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2.6 โครงสร้างบทอ่าน 
2.6.1 ความหมายของโครงสร้างบทอ่าน 
วสิาข ์จติัวตัร์ (2543) ไดศึ้กษาความหมายของการอ่านเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างเร่ืองไว ้ดงัน้ี 

การอ่านเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างเร่ือง หมายถึง โครงสร้างท่ีผูแ้ต่งใช้เรียบเรียงความคิดของตน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ ในการอ่านนั้นนอกจากผูอ่้านจะตอ้งท าความเขา้ใจความสัมพนัธ์
ของประโยคแลว้ ผูอ่้านควรมีความรู้เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของความคิดรวบยอดท่ีประกอบกนัเป็น
โครงสร้างเร่ืองอีกดว้ย 

 William ( 1992) กล่าววา่ โครงสร้างบทอ่านคือขอ้เขียนท่ีผูเ้ขียนตอ้งส่ือความไปยงัผูอ่้าน
และท าให้เกิดความเขา้ใจกนั ซ่ึงองค์ประกอบ คือ ประโยค กลุ่มของประโยคและย่อหน้า โดยมี
ความสัมพนัธ์กนั นอกจากน้ี สมุทร  เซ็นเชาวนิช (2528) ไดก้ล่าวถึง รูปแบบการเรียบเรียงความคิด
ในยอ่หนา้ไวว้า่ ขณะท่ีก าลงัอ่าน ถา้เขา้ใจและสามารถบอกรูปแบบการเขียนและการเรียบเรียงความ
คิดหรือขอ้ความของผูเ้ขียนได ้ จะช่วยท าใหอ่้านเร็วข้ึน และเขา้ใจส่ิงท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง 

2.6.2 ชนิดของโครงสร้างบทอ่าน 
 สมุทร  เซ็นเชาวนิช (2528) แบ่งรูปแบบการเรียบเรียงความคิดในยอ่หนา้ออกเป็น

ชนิดกวา้งๆ และส าคญัๆ ไดช้นิด 5 ชนิด 1.) รูปแบบเชิงวิเคราะห์ (analysis) วิเคราะห์เน้ือหา
สาระส าคญัเป็นส่วนใหญ่ โดยจะเขียนแยกประเด็นออกมาในรูปของ เหตุ (causes) หรือผล 
(effects)ท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากเหตุท่ีกล่าวมาแลว้ หรือทั้งเหตุทั้งผลพร้อมกนั(reasons)  วิธีการ 
(methods) หรือวตัถุประสงค์เฉพาะอย่าง  (purposes) ซ่ึงทั้งหมดน้ีจะตอ้งสนบัสนุนหรือขยาย
ใจความหลกัอยา่งสัมพนัธ์กนั อาจจะเร่ิมมีขอ้ความ ดว้ยการกล่าวถึงรายละเอียดก่อน แลว้จบลงดว้ย
ข้อสรุปหรือหลักเกณฑ์ในตอนท้าย (inductive)หรืออาจจะเร่ิมด้วยหลักเกณฑ์แล้วจบลงด้วย
รายละเอียด  2.) รูปแบบเชิงพรรณนา (description) ผูเ้ขียนจะเขียนบรรยายเก่ียวกบัผูค้น (person) 
คนใดคนหน่ึงส่ิงของอยา่งใดอยา่งหน่ึง (thing) หรือสถานท่ีใดสถานท่ีหน่ึง(place) หรืออาจจะพูด
ถึงกระบวนการด าเนิน (process) หรือขั้นตอนในการท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง เป็นตน้ 3.) รูปแบบเชิงเปรียบ
เหมือนและเปรียบต่าง  (comparison and contrast) ผูเ้ขียนจะเร่ิมดว้ยประโยคท่ีแสดงใจความส าคญั
หรือใจความหลกัก่อนซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบระหวา่งส่ิงสองอยา่งหรือบุคคลสองคน  ในลกัษณะท่ี
เหมือนกนัหรือคล้ายคลึงกนั หรืออาจจะเปรียบเทียบในลกัษณะท่ีแตกต่างกนัหรือไม่เหมือนกนั 
มกัจะใชต้วัอย่างประกอบเพื่อขยายความท่ีก าลงักล่าวถึงเพื่อให้เขา้ใจมากข้ึนดว้ย 4.) รูปแบบเชิง
อุปมา (analogy) ผูเ้ขียนมีจุดมุ่งหมายท่ีจะอธิบายถึงส่ิง 2 ส่ิงซ่ึงมีสภาพแตกต่างกนั  แต่มีคุณลกัษณะ
คลา้ยๆ กนั เช่น อุปมา “ความตาย” เหมือน “การนอนหลบั” (sleep) เป็นตน้ ยอ่หนา้แบบน้ีมกัไม่มี
ประโยคท่ีแสดงใจความหลกั  แต่ก็พอสรุปใจความส าคญัแบบนยั (implication) ไดจ้ากขอ้ความท่ี
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อุปมาไว ้ 5.) รูปแบบเชิงนิยาม (definition) เพื่อมุ่งให้การจ ากดัความหรือขยายอธิบายความหมาย
ส าหรับส่ิงใดส่ิงหน่ึง การเขียนแบบน้ีมกัจะไปเก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การพรรณนา
หรือการอุปมา อยา่งใดอยา่งหน่ึงก็ได ้

Nunan (1995) ไดเ้สนอรูปแบบงานเขียนไว ้คือ บทความจากหนงัสือพิมพ ์นิตยสารและ
วารสาร รายงาน บทพูดรายการโทรทัศน์วิทยุ บทละคร เร่ืองเล่า เร่ืองสั้ น บทกลอน รูปภาพ 
โปสการ์ด เมนู ไดอาร่ี กราฟเศรษฐกิจ จดหมาย การ์ตูน หนงัสือ เป็นตน้ซ่ึงเป็นงานเขียนพบเห็นได้
จากรอบๆตวั 

Williams (1992) กล่าววา่ บทอ่านภาษาองักฤษสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1.) 
เร่ืองเล่า (Narrative text) จะมีตวัละครและมีการด าเนินเร่ืองไปเร่ือยๆ เช่น นวนิยาย เทพนิยาย 
ชีวประวติั การผจญภยั เร่ืองขบขนั เป็นตน้ 2.) อธิบายความ (Expository text) เป็นการน าเสนอ
ขอ้มูล ความรู้ต่างๆ เช่น บทอ่านในหนงัสือต่างๆ เป็นการอธิบายรายละเอียดให้ผูอ่้านไดรั้บความรู้ 
(Richek et all., 1996) ซ่ึงต่างจาก Arnaudet และ Berrnett (1984) แบ่งวิธีการเรียบเรียงบทอ่านไว้
เป็น 8 ประเภท ดงัน้ี บทอ่านประเภทแสดงตวัอยา่ง (Exemplification) บทอ่านประเภทเปรียบเทียบ
ความแตกต่าง (Contrast) บทอ่านประเภทเปรียบเทียบความเหมือน (Comparison) บทอ่านประเภท
แจกแจงรายละเอียด (Enumeration) บทอ่านประเภทเรียงล าดับเหตุการณ์ (Chorology) บทอ่าน
ประเภทบอกขั้นตอนหรือกระบวนการ (Process) บทอ่านประเภทเป็นเหตุเป็นผล (Causality) และ
บทอ่านประเภทอธิบายต าแหน่งท่ีตั้ง (Spatial order) 

McDerDemott และ Bridgemen (1991) กล่าวถึงชนิดและรายละเอียดเน้ือเร่ืองประเภท
ต่างๆ ดงัน้ี 1.) การเปรียบเทียบ คือ การบอกให้เห็นความเหมือนหรือต่างกนัของหวัขอ้ 2 หวัขอ้ข้ึน
ไป โดยการน าใจความของเร่ืองมาเรียบเรียงในลกัษณะของการเปรียบเทียบ ซ่ึงมีรูปแบบใหญ่ๆอยู ่
3 รูปแบบคือ การเทียบแทนจะอยูใ่นรูปของไวยากรณ์ “as …as you are” เป็นตน้ การให้ตวัเลือก
หรือทางเลือกจะเนน้ไปในทางตรงกนัขา้ม การแสดงความคิดเห็นขดัแยง้ แต่ผูเ้ขียนจะแสดงความ
คิดเห็นไปทางใดทางหน่ึงอยา่งชดัเจนหรืออาจแฝงไวเ้ป็นนยั 2.) การตอบสนอง ประกอบดว้ยส่วน
ท่ีเป็นการกระท าและส่วนท่ีเป็นการตอบสนอง ซ่ึงให้ใจความส าคญัแบ่งออกเป็น 2 ส่วน การ
ตอบสนองมี 3 รูปแบบ คือ การกล่าวถึงการยอมรับ ค าถามและค าตอบ และปัญหาและการแกไ้ข 3.) 
ความเป็นเหตุและผล คือการกล่าวถึงเหตุการณ์หน่ึงเกิดข้ึนเพราะเป็นผลมาจากอีกเหตุการณ์หน่ึง 
ใจความส าคญัแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนท่ีเป็นเหตุและส่วนท่ีเป็นผล 4.) การบรรยาย คือ การ
เรียบเรียงใจความส าคญัเป็นหัวเร่ืองแลว้อธิบายหัวขอ้นั้นๆ มีรูปแบบท่ีส าคญั 2 ชนิด คือ รายการ 
คือรายการของคุณสมบติั ลกัษณะเฉพาะหรือค าอธิบาย กลุ่มรายการ คือรายการท่ีแสดงให้เห็นถึง
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เหตุการณ์ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัตามล าดบั เช่น เรียงล าดบัเวลา เรียงล าดบัขั้นตอน หรือ เรียงล าดบั
ระยะห่าง  

Dufour and Strauss (1978) ท่ีไดเ้สนอประเภทของบทอ่านไว ้4 ชนิดคือ 1.) เร่ืองเล่า เป็น
การบรรยายเร่ืองราวท่ีมีประเด็นหลกัหรือเหตุการณ์หลกัเพียงอยา่งเดียว โดยจะมีการเรียบเรียงแบบ
เกร่ินน าดึงความสนใจในตอนแรก แลว้จะมีเหคุการณ์ท่ีส าคญัท่ีสุดในตอนกลางเร่ือง และตอนจบ
จะเป็นการท าให้เร่ืองสมบูรณ์ 2.) บทอ่านแบบพรรณนา จะเป็นการเล่าเร่ืองราวไปเร่ือยๆ หรือ
อาจจะมีรูปภาพและค าบรรยายรูปภาพ 3.) บทอ่านแบบบรรยาย  เป็นบทอ่านท่ีให้ขอ้มูล อธิบาย
หรือให้ค  าแนะน า โดนส่วนใหญ่แลว้ใจความส าคญัของบทอ่านจะอยูใ่นตอนอเร่ิมแรก แลว้จึงพูด
ถึงรายละเอียดเสริม และจบดว้ยการสรุป 4.) บทอ่านแบบชกัจูง เป็นการเขียนเพื่อโนม้นา้วให้ผูอ่้าน
เช่ือ ยอมรับหรือท าบางส่ิง เช่นเดียวกบั Postman, Keckler and Schneckner (1985) ไดเ้สนอไว ้แต่ 
Postman, Keckler and Schneckner ไดเ้สนอชนิดของบทอ่านไวอี้ก 3 ชนิดคือ 1.) บทอ่านแบบ
เปรียบเทียบ บทอ่านชนิดน้ีจะมีประโยคหลกัท่ีจะอธิบายส่ิง 2 ส่ิงท่ีมีความเหมือนหรือแตกต่างกนั 
และมีรายละเอียดสนบัสนุนท่ีจะมีเน้ือหาอธิบายความเหมือนหรือความต่าง นอกจากน้ีอาจมีตาราง 
แผนภูมิหรือกราฟดว้ย 2.) บทอ่านแบบอธิบายสาเหตุและผลกระทบ รูปแบบบทอ่านน้ีจะอธิบายถึง
สาเหตุแลว้โยงไปท่ีผลกระทบท่ีเกิดเพราะสาเหตุนั้นๆ ส่วนมากแลว้บทอ่านประเภทน้ีจะพบในบท
อ่านของสังคมศึกษา หรือวิทยาศาสตร์ โดยอาจมีตวัช้ีแนะ เช่น because, therefore, in conclusion, 
resulting, thus และ for this reason เป็นตน้ 3.) บทอ่านแบบบอกค าจ ากดัความ โดยส่วนมากจะเป็น
การอธิบายค าหรือความคิดท่ีไม่สามารถเขา้ใจไดโ้ดยทัว่ไป อาจเป็นการอธิบายโดยใชร้ายละเอียด
และการยกตวัอยา่งเพื่อท าใหค้วามคิดนั้นกระจ่างข้ึน 

Meyer (1975) และ Richard (1993) ไดแ้บ่งลกัษณะของโครงสร้างบทอ่านออกเป็น 5 
ประเภท คือ 1) โครงสร้างเชิงบรรยายความ คือ ขอ้ความท่ีกล่าวถึงหวัขอ้เฉพาะและบรรยายเก่ียวกบั
หวัขอ้นั้นโดยละเอียด เป็นการน าเสนอรายการขอ้มูลซ่ึงเป็นขอ้เทจ็จริง ลกัษณะพิเศษ ใชก้ารอธิบาย
น าเสนอโดยจดัล าดบัความส าคญัหรือคุณสมบุติ ขอ้ความประเภทน้ีไม่มีค  าช้ีแนะ 2) โครงสร้างเชิง
ล าดับความ คือ ข้อความท่ีมีรายละเอียดสนับสนุนใจความหลกัท่ีมีลักษณะเรียงล าดับขั้นตอน
ก่อนหลงั โดยใส่ล าดบัของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน อาจมีการอา้งอิงเวลาร่วมดว้ย ขอ้เป็นประเภทน้ีมีค า
ช้ีแนะไดแ้ก่ first, second, third, next และ finally เป็นตน้ 3) โครงสร้างเชิงเหตุและผล คือ ขอ้ความ
ท่ีประกอบดว้ยประโยคส าคญัและรายละเอียดสนบัสนุนท่ีกล่าวถึงเหตุและผลท่ีเกิดข้ึน เพื่อแสดงถึง
ขอ้เท็จจริงหรือเหตุการณ์ ขอ้เขียนน้ีมีค าช้ีแนะ ไดแ้ก่ so that, thus, because of, as a result, since, 
and so, และ in order to เป็นตน้ 4) โครงสร้างเชิงปัญหาและการแกไ้ข คือ ขอ้ความท่ีมีประโยค
ส าคญัท่ีกล่าวถึงปัญหา ส่วนในรายละเอียดสนบัสนุนจะกล่าวถึงสาเหตุของปัญหาและการแกไ้ข มี
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ค าช้ีแนะไดแ้ก่ a problem is, a solution is และ have solved this problem by เป็นตน้ 5) โครงสร้าง
เชิงเปรียบเทียบ คือ ขอ้ความท่ีแสดงให้เห็นความเหมือนหรือต่างกนัของส่ิงท่ีกล่าวถึง เช่น บุคคล 
เหตุการณ์ ความคิด เป็นตน้ มีค าช้ีแนะไดแ้ก่ different from, same as, alike, similar to และ 
resemble เป็นตน้ 
   จากการศึกษามาตรฐานและตัว ช้ีว ัดในหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) พบวา่ ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) หลกัสูตรการสอน
ภาษาองักฤษระบุใหส้อนบทอ่านท่ีมีโครงสร้าง เช่น การบรรยาย การอธิบาย บทความท่ีไม่ใช่ความ
เรียง ข่าว ประกาศ ค าแนะน า สารคดีและบนัเทิงคดี เป็นตน้ และจากค าอธิบายรายวิชาในหลกัสูตร
ของโรงเรียนบางเลนวทิยาไดร้ะบุโครงสร้างเร่ืองท่ีนกัเรียนควรเรียนไว ้คือ ข่าวสาร บทความ  สาร
คดี บนัเทิงคดี ส่ือท่ีเป็นความเรียง และไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆ  จากส่ือส่ิงพิมพ์หรือส่ือ
อีเล็กทรอนิกส์ หวัขอ้ต่างๆ เก่ียวกบัตนเอง ครอบครัวโรงเรียน  ส่ิงแวดลอ้ม อาหารเคร่ืองด่ืม บุคคล  
เวลาวา่งและสวสัดิการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 จากการศึกษาสรุปไดว้า่ โครงสร้างบทอ่านคือการจดัเรียบเรียงแนวคิดของผูเ้ขียนโดยแสดง
ให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างใจความต่าง ๆ ของเร่ืองท่ีต้องการส่ือความไปยงัผูอ่้าน ซ่ึงมี
หลากหลายรูปแบบ เช่น การบรรยาย ข่าว อธิบายความ และ สารคดี เป็นตน้ ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยั
ใช้โครงสร้างบทอ่านแบบเร่ืองเล่า ค  าแนะน า เหตุและผล ปัญหาและการแกไ้ข สารคดี ข่าว โคลง
กลอน ประกาศ และกราฟในการท าส่ือเสริมการอ่านเนน้การเรียนศพัทแ์ละการวิเคราะห์โครงสร้าง
บทอ่าน 
 
2.7 กจิกรรมการอ่านเพือ่ความเข้าใจ 
 นกัการศึกษาไดเ้สนอกิจกรรมการอ่านไวห้ลากหลายวิธี บางวิธีเป็นท่ีนิยมใช้กนั เช่น การ
แปล การใช้รูปภาพ การให้ความหมาย ซ่ึงสะดวกต่อการเขา้ใจและใช้เวลาน้อย และบางวิธียงัไม่
แพร่หลาย เช่น การให้ตวัอย่าง การใช้สถานการณ์ ซ่ึงแต่ละวิธีมีขอ้ดีและขอ้เสียแตกต่างกนัไป 
ดงันั้นผูส้อนจึงตอ้งพิจารณาและเลือกวธีิท่ีเหมาะสมกบับทอ่านและนกัเรียนของตวัเอง 

Thornbury (2004: อมตา เวชพฤติ แปล, 2547) แนะน าวธีิการสอนอ่านไวห้ลายวธีิ ดงัน้ี 
 1. การใชก้ารแปล (Using translation) แต่เดิมการแปลนั้นเป็นวิธีการน าเสนอความหมาย
ของค าศพัทท่ี์ใชม้ากท่ีสุดในชั้นเรียนท่ีผูเ้รียนใชภ้าษาเดียวกนั การแปลมีขอ้ดีเพราะเป็นวิธีท่ีตรงท่ี
สุดในการเขา้ไปถึงความหมายของค าศพัท ์ประหยดัเวลาและเหมาะอยา่งยิ่งในการรับมือกบัค าศพัท์
ท่ีบงัเอิญเกิดข้ึนระหวา่งการเรียนการสอน อยา่งไรก็ตาม การพึ่งการแปลมากเกินไปจะท าให้ผูเ้รียน
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ไม่สามารถพฒันาคลงัศพัท์ท่ีเป็นอิสระในภาษาท่ีสองของตนได ้นอกจากน้ีการท่ีผูเ้รียนไม่ตอ้งใช้
ความพยายามมากในการเขา้ใจความหมายในการเรียนค าศพัทก์็อาจท าใหผู้เ้รียนลืมค าไดง่้าย 
 2. วธีิแสดงความหมาย (How to illustrate meaning) เป็นการน าเสนอกลุ่มค าท่ีเป็นรูปธรรม 
เช่น กลุ่มค าศพัทเ์ก่ียวกบัเส้ือผา้ คือการใชต้วัอยา่งประกอบหรือสาธิต ซ่ึงท าไดโ้ดยการใชข้องจริง  
หรือรูปภาพ หรือโดยการใชก้ารเคล่ือนไหวและท่าทางเป็นส่ือ (mime) การใชข้องจริง รูปภาพ และ
การสาธิตเป็นวิธีการนิยามศพัท์ตามแบบวิธีตรง (Direct Method)วิธีน้ีเหมาะอย่างยิ่งกบัการสอย
ผูเ้รียนในระดบัเร่ิมตน้การใชป้ระโยชน์จากสภาพแวดลอ้มของหอ้งเรียนและส่ิงของต่างๆท่ีสามารถ
น าเขา้มาในหอ้งเรียนได ้ก็เพื่อท่ีจะจ าลองประสบการณ์ในการเรียนรู้ภาษาแม่ของผูเ้รียน 
 3. ส่ือภาพ (Visual aid) มีหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ บตัรค า (flashcard) ตารางติดผนงั (wall 
chart) แผน่ใสท่ีสามารถฉายไปท่ีกระดานหรือก าแพง โดยใชเ้คร่ืองฉายขา้มศีรษะ และภาพวาดบน
กระดาน ครูหลายๆคนจะสะสมบตัรค าของตวัเองจากนิตยสาร และปฏิทิน เป็นตน้ ภาพเหล่าน้ีไม่
เพียงแต่สามารถใชใ้นการน าเสนอค าศพัทใ์หม่เท่านั้น แต่ยงัใชใ้นการฝึกฝนค าเหล่านั้นไดด้ว้ย 
 4. วิธีอธิบายความหมาย (How to explain meaning) อีกวิธีหน่ึงในการส่ือความหมายของ
ค าศัพท์ใหม่คือ การใช้ค  าอ่ืน เป็นวิธีท าให้ความหมายชัดเจนข้ึนโดยใช้ค  าอธิบายไม่ใช้ภาพ 
ประกอบดว้ย 1.) การใหส้ถานการณ์ตวัอยา่ง (Situational presentation) เป็นการบรรยายสถานการณ์
ซ่ึงจะช่วยเป็นบริบทของค าศพัท์ท่ีต้องการจะสอน 2.) การให้ประโยคตวัอย่างหลายๆประโยค 
(Example sentence) โดยแต่ละประโยคจะเป็นตวัอย่างของค าท่ีจะสอนซ่ึงอยู่ในบริบท การท่ี
นกัเรียนไดเ้ห็นตวัอยา่งประโยคจ านวนมาก ท าให้นกัเรียนสามารถตั้งสมมุติฐานความหมายของค า
นั้นๆไดข้อ้ไดเ้ปรียบของวิธีน้ีคือผูเ้รียนจะไดฟั้งค าศพัทห์ลายๆคร้ังซ่ึงเป็นการเพิ่มโอกาสท่ีจะจ าค า
นั้นๆ และการท่ีนกัเรียนไดย้ินค านั้นๆใช้อยู่ตามปกติในหลากหลายบริบท ผูเ้รียนก็จะไดเ้ขา้ใจถึง
ขอบข่ายการใช้ค  านั้ นๆการสอนวิธี น้ีท าให้ครูต้องเตรียมการสอนค่อนข้างมาก แต่การใช้
พจนานุกรมหรือฐานขอ้มูลค าศพัท์เพื่อหาประโยคตวัอย่างของค าท่ีตอ้งการซ่ึงใช้อยู่ในบริบทจะ
ช่วยลดเวลาวางแผนการสอนได ้3.) การใหค้  าพอ้งความหมาย ค าตรงขา้ม หรือค าจ่ากลุ่ม 4.) การให้
ค  านิยามครบถว้น 

วธีิน้ีทุกวธีิสามารถใชร้วมกนัหรือใชร่้วมกบัส่ือการสอนอยา่งเช่น การวาดภาพบนกระดาน 
หรือการใช้ท่าทางเลียนแบบ ถึงแมว้่าการอธิบายจะใช้เวลามากกว่าการใช้การแปลหรือการใช้ส่ือ
ภาพหรือการใช้ท่าทางเลียนแบบ แต่ขอ้ดีคือผูเ้รียนจะไดฝึ้กฟังอย่างอิสระ(free listening) มากข้ึน
และโดยท่ีผูเ้รียนและตอ้งพยายามมากข้ึนเล็กนอ้ยเพื่อจะไดเ้ขา้ใจความหมายของค า ผูเ้รียนจึงอาจจะ
เรียนรู้มากข้ึน เป็นท่ีชดัเจนวา่ ในการใชค้  าต่างๆ เพื่อนิยามค าอ่ืน ส่ิงส าคญัก็คือค าท่ีใชนิ้ยามนั้นตอ้ง
อยูใ่นระดบัความรู้ของผูเ้รียน 



42 

Robert, Cooter and Sutton (1996) ไดเ้สนอกิจกรรมท่ีใชใ้นการสอนอ่านคือ การใชค้  าถาม 
ซ่ึงสามารถช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจบทอ่านไดส้มบูรณ์ข้ึน การใช้ค  าถามน้ียงัสามารถแนะน านกัเรียน
ถึงประเด็นส าคญัท่ีนกัเรียนควรรู้จากบทอ่าน นอกจากน้ีนกัเรียนยงัไดรั้บการกระตุน้ให้มีส่วนร่วม
ในการเรียน และตอ้งใชก้ารคิดวิเคราะห์ก่อนจะตอบค าถามดว้ย ทั้งน้ีการใชค้  าถามยงัสามารถช่วย
ใหผู้ส้อนรู้วา่นกัเรียนเขา้ใจบทอ่านอยา่งไร และเขา้ใจมากนอ้ยเพียงใด 

Eddie (1981) ไดเ้สนอแนวทางในการเรียนอ่านไวว้่า นกัเรียนสามารถเขา้ใจส่ิงท่ีอ่านได้
จากประสบการณ์ แต่การใช้ประสบการณ์นั้ นอาจมีความยาก เน่ืองจากนักเรียนแต่ละคนมี
ประสบการณ์ไม่เหมือนกนั ดงันั้นการใช้วิธีน้ีจ  าเป็นตอ้งร่วมมือกบัครอบครัวของนักเรียนด้วย 
นอกจากน้ีการเรียนอ่านโดยใช้รูปภาพเป็นการช่วยให้ผูเ้รียนมีความเข้าใจในบทอ่านมากข้ึน 
โดยเฉพาะนกัเรียนท่ีเรียนชา้และเขา้ใจบทอ่านไดน้อ้ย การใชรู้ปภาพสามารถดึงดูดความสนใจของ
นกัเรียนไดด้ว้ย เช่นเดียวกบัท่ี Stoodt (1981) กล่าวไวว้า่ รูปภาพมีหลายประเภท เช่น แผนท่ี กราฟ 
ตารางและภาพ ภายในรูปภาพก็เหมือนการยอ่ขอ้มูลของบทอ่านลงมาไวใ้นรูป แต่มีนกัเรียนไม่นอ้ย
ท่ีไม่เขา้ใจหรือสับสนเม่ือเห็นรูปภาพ ดงันั้นในการเรียนการสอนครูจึงตอ้งแนะน าการใช ้หรืออาจ
ใช้การพูดคุย อภิปรายถึงประเด็นส าคญัจากรูปภาพ นอกจากน้ี Stoodtไดเ้สนอการเรียนผ่านเพลง 
ซ่ึงนกัเรียนสามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกร่วมกบัเพลงได ้และสามารถใชกิ้จกรรมการวาดรูปเพื่อ
แสดงความคิดหรือเร่ืองราวท่ีพวกเขาช่ืนชอบ การท าโปสเตอร์ การสร้างแผนภูมิจากเพลง สร้าง
เร่ืองราวจากเพลง เป็นตน้ 
 Block (1986) ซ่ึงเสนอแนะว่าการท่ีจะประเมินการใชก้ลวิธีของกลุ่มตวัอย่างโดยใชก้าร
จ าแนกประเภทค าตอบเก่ียวกบักลวิธีของกลุ่มตวัอย่างเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ ผูว้ิจยัควร
ศึกษาลกัษณะการตอบโตต่้อส่ิงท่ีผูเ้ขียนส่ือ (Mode) โดยแบ่งเป็นการตองโตเ้ชิงนิยาย (Extensive 
mode) คือ ผูอ่้านใหค้วามส าคญักบัส่ิงท่ีอยูใ่นบทอ่าน และไม่น าประสบการณ์ส่วนตวัมาสัมพนัธ์กบั
เร่ืองท่ีอ่าน และการตอบโตเ้ชิงสะทอ้น (Reflexive mode) หมายถึงการท่ีผูอ่้านใช้ลกัษณะส่วน
บุคคล เช่น แนวคิด และ ความรู้สึกส่วนตวัช่วยในการตีความ มากกว่าท่ีจะใช้สารสนเทศในเร่ือง 
ดงันั้น บล็อกจึงแบ่งกลวธีิการอ่านเป็น 2 ประเภท คือ 
 1. กลวิธีทัว่ไป (General strategies) หมายถึง กลวิธีท่ีผูอ่้านใชล้กัษณะส่วนบุคคลช่วยใน
การเขา้ใจความหมายของเร่ือง ไดแ้ก่ การเรียบเรียง ความเขา้ใจ และการตรวจสอบความเขา้ใจ แบ่ง
ออกเป็นกลวธีิต่างๆ ดงัน้ี 

 1.1 การท านายเน้ือหา (Anticipate content) คือ ผูอ่้านเดาส่ิงท่ีจะเกิดต่อไปในเร่ือง
ท่ีก าลงัอ่าน กลวิธีน้ีมกัเกิดในการตอบโตเ้ชิงขยายมากกว่า แต่บางคร้ังก็อาจเกิดในการตองโตเ้ชิง
สะทอ้นไดบ้า้ง 
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 1.2 การจ าแนกโครงสร้างบทอ่าน (Recognizing text structure) คือ ผูอ่้านจ าแนก
ใจความส าคญัออกจากรายละเอียด หรือผูอ่้านกล่าวถึงจุดประสงค์ของสารสนเทศของเร่ืองท่ีอ่าน 
ผูอ่้านใชก้ารตอบโตเ้ชิงขยายในการเลือกใชก้ลวธีิน้ี 

 1.3 การบูรณาการสารสนเทศ  (Integrate information) คือ ผูอ่้านเช่ือมโยง
สารสนเทศใหม่กบัเน้ือหาท่ีอ่านผา่นมาแลว้ กลวธีิน้ีเป็นการตอบโตเ้ชิงขยาย 

 1.4 การตั้งค  าถามโดยใชส้ารสนเทศจากเร่ือง (Question information in the text) 
คือ ผูอ่้านตั้งค  าถามเก่ียวกบัเน้ือหาส่วนท่ีส าคญัๆ โดยใชก้ารตอบโตเ้ชิงนิยาย 

 1.5 การตีความเน้ือเร่ือง (Interpret the text)  คือ ผูอ่้านใช้การอนุมาน การสรุป
ความ หรือตั้งสมมติฐานเก่ียวกบัเน้ือหา การตอบโตล้กัษณะน้ีมกัใชก้ารตอบโตเ้ชิงขยาย  แต่ก็อาจ
เกิดในลกัษณะเชิงสะทอ้นได ้

 1.6 การใช้ความรู้ทัว่ไปและส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง (Use general knowledge and 
associations) คือ ผูอ่้านใชค้วามรู้และประสบการณ์ช่วยในการอธิบายความประเมินความเขา้ใจของ
ตนเอง และแสดงการตอบโตส่ิ้งท่ีอ่าน กลวธีิน้ีเป็นการตอบโตเ้ชิงสะทอ้น 

 1.7 การใช้วิจารณญาณเก่ียวกับพฤติกรรมหรือกระบวนการ (Comment on 
behavior or process) คือ ผูอ่้านอธิบายการใช้กลวิธี กล่าวถึงการตระหนกัรู้เก่ียวกบักระบวนการ 
หรือแสดงความรู้สึกประสบผลส าเร็จ หรือขบัขอ้งใจ เพราะเหตุท่ีการตอบโตล้กัษณะน้ีสะทอ้นการ
ตระหนกัรู้โดยตนเอง จึงไม่อาจจ าแนกลกัษณะการตอบโตไ้ด ้

 1.8 การตรวจสอบความเขา้ใจ (Monitor comprehension) คือ ผูอ่้านประเมินระดบั
ความเขา้ใจเน้ือหาของตนเอง กลวธีิน้ีเกิดข้ึนในการตอบโตเ้ชิงขยาย 

 1.9 การแกไ้ขพฤติกรราม (Correct behavior) คือ ถา้ผูอ่้านสังเกตวา่สมมติฐาน การ
ตีความหรือการเรียบเรียงใจความไม่ถูกตอ้ง ก็จะปรับเปล่ียนขอ้ความนั้นๆ กลวิธีน้ีเป็นการเช่ือโยง
กลวธีิการบูรณาการกบัการตรวจสอบ เพราะผูอ่้านตอ้งทั้งเช่ือมโยงสารสนเทศใหม่กบัเก่า และตอ้ง
ประเมินความเขา้ใจนั้นดว้ย กลวธีิน้ีเป็นการตอบโตเ้ชิงขยาย 

 1.10 การแสดงปฏิกิริยาต่อการอ่าน (React to the text) คือ ผูอ่้านแสดงการตอบโต้
สารสนเทศจากเร่ืองโดยใชค้วามรู้สึกของตวัเอง การตอบโตล้กัษณะน้ีเป็นการตอบโตเ้ชิงสะทอ้น 
 2. กลวิธีเฉพาะแห่ง (Local strategies) หมายถึง กลวิธีท่ีอาศยัเน่ืองเร่ืองเป็นหลกั และ
เก่ียวขอ้งกบัความเขา้ใจทางดา้นภาษาศาสตร์โดยเฉพาะ กลวิธีเหล่าน้ีลว้นเกิดในการตอบโตเ้ชิง
ขยายทั้งส้ิน ไดแ้ก่ 
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 2.1 การเรียบเรียงความใหม่ (Paraphrase) คือ ผูอ่้านเรียบเรียงเน้ือหาโดยใชค้  าท่ี
ต่างไปจากเน้ือเร่ือง แต่คงความหมายเดิม กลวิธีน้ีช่วยในการท าความเขา้ใจ การรวบรวมแนวคิด 
หรือ การน าสู่การแสดงปฏิกิริยาต่อบทอ่าน 

 2.2 การอ่านซ ้ า (Reread) คือ ผูอ่้าน อ่านออกเสียงหรืออ่านในใจเน้ือเร่ืองบางส่วน
อีกคร้ังหน่ึง การใชก้ลวิธีน้ีมกัแสดงให้เห็นว่าผูอ่้านไม่เขา้ใจเน้ือเร่ือง แต่อยา่งไรก็ตาม การอ่านซ ้ า
อาจท าใหผู้อ่้านมีเวลาแสดงความรู้สึกตอบโตส่ิ้งท่ีอ่านไปแลว้ 

 2.3 การตั้งค  าถามเก่ียวกบัความหมายของวลีหรือประโยค (Question meaning of a 
clause or sentence) คือ ผูอ่้านไม่เขา้ใจความหมายเน้ือเร่ืองบางส่วน 

 2.4 การตั้งค  าถามเก่ียวกบัความหมายของค า (Question meaning of a word) คือ 
ผูอ่้านไม่เขา้ใจค าเฉพาะบางค า 

 2.5 การแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัค าศพัท ์(Solve vocabulary problem) คือ ผูอ่้านอาจใช้
บริบท ลกัษณะค าพอ้ง หรือพฤติกรรมการแกปั้ญหาเก่ียวกบัค าศพัทว์ธีิอ่ืนๆ เพื่อใหเ้ขา้ใจค าบางค า 
 กล่าวโดยสรุปไดว้่า กิจกรรมหรือกลวิธีการอ่าน คือ แนวทางในการสอนการอ่านให้กบั
นกัเรียน เช่น การแปล การใชส่ื้อต่างๆ การอธิบายความหมาย เป็นตน้ โดยแต่ละวิธีการนั้นมีความ
เหมาะสมกบันกัเรียนและบทอ่านต่างกนั ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการเลือกใชว้ิธีการเพื่อให้เขา้ในเน้ือเร่ืองของ
ผูอ่้าน ถา้ผูอ่้านใชล้กัษณะส่วนบุคคลหรือส่ิงท่ีนอกเหนือจากสารสนเทศท่ีปรากฏในบทอ่านเพื่อให้
เกิดความเขา้ใจก็จะเป็นการตอบโตเ้ชิงสะทอ้นและเป็นการเลือกใช้กลวิธีทัว่ๆ ไป บางกลวิธี แต่
ผูอ่้านใชค้วามรู้ทางภาษาศาสตร์ หรือ ตอบโตเ้ชิงขยาย คือมุ่งตีความเฉพาะส่ิงท่ีปรากฏในบทอ่าน ก็
แสดงวา่ผูอ่้านใชก้ลวธีิเฉพาะดา้นภาษาศาสตร์ ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัใชกิ้จกรรมการใชค้  าถาม การ
ใชแ้ผนภูมิ การท านายเร่ือง การสรุปเร่ือง และส่ือภาพในการสอนอ่าน เป็นตน้ 
 
2.8 การวดัและประเมินผลการอ่าน 

ขั้นตอนในการประเมิน ประกอบดว้ย ระบุส่ิงท่ีตอ้งการประเมิน เก็บขอ้มูลหรือหลกัฐาน 
วิเคราะห์ขอ้มูล และการตดัสินใจจากผลการสิเคราะห์ขอ้มูล เช่น ถา้ผลการสอบดี แสดงว่าวิธีการ
สอนท่ีผา่นมาไดผ้ล เป็นตน้ 

ในการประเมินมีจุดประสงค์เพื่อระบุพฤติกรรมของนกัอ่านท่ีดี เพื่อระบุจุดอ่อนของผูถู้ก
ประเมินถ้าครูรู้จุดอ่อนของนักเรียน จะสามารถออกแบบหรือเน้นการเรียนการสอนเพื่อลดหรือ
ก าจดัจุดอ่อนนั้น เพื่อหาระดบัการอ่านของนกัเรียนเพื่อช่วยในการตดัสินใจเลือกบทอ่านไม่ให้ยาก
หรือง่ายเกินไป และเพื่อเก็บข้อมูลความก้าวหน้าของนักเรียนส่วนมากการประเมินน้ีมกัจะท า
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เปรียบเทียบกบักลุ่มนกัเรียน แต่ถา้เป็นการประเมินนกัเรียนท่ีมีระดบัการอ่านต ่า ครูจ าเป็นจะตอ้ง
เปรียบเทียบผลความกา้วหนา้แทน 
 เกณฑค์วามสามารถทางการอ่าน 
 1. ความสามารถเรียบเรียงความ ได้แก่ อ่านแลว้สามารถเขา้ใจขอ้ความนั้นๆได ้โดยแสดง
ความเข้าใจโดยการตอบค าถามท่ีให้เรียบเรียงถ้อยค าใหม่ให้ได้ใจความเดิม หรือสามารถตอบ
ค าถามแบบเลือกตอบและแบบเรียงล าดบัขอ้ความ 
 2. ความสามารถอ่านขอ้มูลท่ีเป็นรายละเอียด สามารถโยงรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกับ
ใจความส าคญัสามารถบอกไดว้า่เป็นรายละเอียดสนบัสนุน หรือเป็นรายละเอียดท่ีขดัแยง้กนัเพื่อให้
ขอ้มูลตรงขา้ม ตลอดทั้งเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งรายละเอียดดว้ยกนั 
 3. ความสามารถอ่านจบัใจความส าคญั สามารถระบุแก่นเร่ือง หวัเร่ือง และใจความส าคญั
ของเร่ืองท่ีอ่านได ้
 4. ความสามารถวเิคราะห์และประเมินความสัมพนัธ์ของเน้ือความและสุนทรียาศาสตร์ของ
การใชภ้าษา สามารถใชค้วามรู้ดา้นค าศพัท ์ไวยากรณ์ ความเขา้ใจในส่ิงท่ีอ่านและความรู้เก่ียวกบั
รูปแบบภาษาท่ีใช้ในบทอ่าน ซ่ึงเป็นตวักระตุน้วิเคราะห์ ประเมิน และสรุปไดว้่าเอกสารเหล่านั้น
เป็นสาสน์ประเภทใด ภาษาท่ีใช้เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ ทศันคติของผูเ้ขียนท่ีแฝงอยู ่
(อจัฉรา วงศโ์สธร, 2538) 
 การวดัความความเขา้ใจในการอ่าน สามารถวดัได ้2 แบบ คือ 1. วดัโดยการใชแ้บบทดสอบ
แบบอตันยั (Subjunctive Test) ไดแ้ก่ แบบทดสอบแบบความเรียง โดยให้นกัเรียนตอบค าถามจาก
เร่ืองท่ีอ่านดว้ยการเขียนค าตอบเป็นประโยค หรือขอ้ความยาวๆ 2. วดัโดยการใชแ้บบทดสอบแบบ
ปรนยั (Objective Test) ไดแ้ก่ แบบทดสอบแบบเลือกตอบ ถูกผิด จบัคู่ หรือเติมค าสั้นๆ เป็นตน้ 
โดยการวดัความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษ ควรวดัในส่ิงต่อไปน้ี ขอ้มูลส าคญัในขอ้ความ
รายละเอียดสนบัสนุนขอ้ความส าคญั ความสัมพนัธ์ของขอ้ความ ความหมายของค าศพัท์ และการ
ตีความขอ้ความ (Hughes, 1989) 

McKenna, Hinchman and Stahl (2009) ไดก้ล่าวถึงเหตุผลในการประเมินการอ่านเพื่อ
ความเขา้ใจไวว้า่ เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจจากการอ่านบทความท่ีให้ ซ่ึงการท ากิจกรรมหลงัการ
อ่านหรือการสอบหลงัเรียนสามารถวดัได ้และเพื่อวดัระดบัความสามารถในการอ่าน วิธีการประ
เมิลผลการอ่านสามารถท าไดโ้ดย 1. ใช้ค  าถาม เป็นวิธีท่ีผูส้อนใช้กนัเป็นปกติ  ซ่ึงสามารถถามได้
แบบหลากหลาย เช่น ถามขอ้มูลเฉพาะเจาะจง ให้สรุปความ หรือตดัสินบทอ่าน โดยมีประเภท
ค าถาม คือ ค าถามท่ีมีค าตอบอยูใ่นบทอ่าน หรือ literal questions ค  าถามแบบท่ีตรงสรุปค าตอบจาก
บทอ่าน หรือ inferential questions และค าถามเชิงวิเคราะห์ หรือ critical questions 2. โคลซเทส 
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(Cloze Assessment) เป็นขอ้สอบแบบเติมค า โดยผูส้อนอาจสรุปเน้ือหาท่ีเรียนเป็นยอ่หนา้แลว้ตดัค า
บางค าออกเพื่อให้นกัเรียนเติมให้สมบูรณ์ 3. การพูดเล่าเร่ือง (Oral Retelling) เป็นการให้นกัเรียน
เล่าเร่ืองสรุปจากบทอ่านท่ีไดอ่้าน ซ่ึงผูส้อนจะดูจากประเด็นส าคญั ความต่อเน่ืองและความเขา้กนั
ไดข้องเร่ืองท่ีนกัเรียนเล่า 4. อ่ืนๆ เช่น การเขียนแสดงความคิด (Written responses to a selection) 
การตรวจสอบประโยค (Sentence verification) การเขียนสรุปเร่ือง (Summary writing) และการ
ปฏิบติังานโดยอาศยับทอ่านท่ีเลือก (Performance tasks based on the selection) นอกจากน้ี 
Caldwell (2008) ยงัไดก้ล่าวถึงวิธีการตรวจให้คะแนน 2 แบบ คือ คะแนนแบบอิงกลุ่มและคะแนน
แบบอิงเกณฑ์ คะแนนแบบอิงกลุ่มคือ ผูส้อนตั้งเกณฑ์การให้คะแนนโดยดูจากความสามารถของ
นกัเรียนท่ีมีความสามารถมากท่ีสุดและนอ้ยท่ีสุด แลว้ลดหลัน่คะแนนลงมาตามความสามารถ เป็น
การเปรียบเทียบคะแนนในกลุ่มนักเรียน และแบบท่ีสองคือคะแนนอิงเกณฑ์ คือ การคิดคะแนน
แบบใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนนตามระดบัความสามารถท่ีนกัเรียนในระดบัชั้นนั้นควรมี 
 จากแนวคิดของนกัการศึกษาดงักล่าว พอสรุปไดว้า่ การอ่านเพื่อความเขา้ใจคือ การท่ีผูอ่้าน
รู้ความหมายของขอ้ความท่ีผูเ้ขียนส่ือถึงได้อย่างถูกตอ้งสมบูรณ์ โดยการอ่านเพื่อความเขา้ใจมี
ทกัษะยอ่ยมากมาย เช่น การอ่านจบัใจความ รายละเอียด ระบุหวัเร่ือง สรุปความ ความสัมพนัธ์ของ
เร่ือง การวเิคราะห์ขอ้ความ หนา้ท่ีของประโยคเป็นตน้  

โดยในการท าการวจิยัน้ีผูว้จิยัน าขั้นตอนการสอนมาประยุกตใ์ชเ้ป็น 4 ขั้นตอน คือ ขั้นก่อน
การอ่าน (Pre-Reading) เก่ียวกับการสอนค าศพัท์และการน าเขา้สู่บทเรียน ขั้นการอ่าน (While-
Reading) คือ ขั้นท่ีนกัเรียนอ่านบทอ่านและตอบค าถามเพื่อตรวจสอบความเขา้ใจ และผูว้ิจยัไดเ้พิ่ม
ขั้นวิเคราะห์ภาษา (Language Analysis) คือ การวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่าน และขั้นหลงัการอ่าน 
(Post-Reading) คือ การน าโครงสร้างบทอ่านมาใช้ในกิจกรรมการพูดหรือการเขียน และการวดั
ความเขา้ใจในการอ่านผูว้จิยัใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
แบบปรนยั ชนิด 4 ตวัเลือก  
 

3. หลกัสูตร 
 ในการท าวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจ ัยได้ศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวข้องกับการอ่าน คือ 
หลักสูตรภาษาองักฤษของประเทศไทย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศออสเตรเลีย และประเทศ
สิงคโปร์ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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3.1 หลกัสูตรภาษาองักฤษด้านการอ่านของประเทศไทย 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐานปี 2551 
 จากการศึกษาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปี 2551 สรุปมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการอ่านของระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ไดด้งัน้ี ให้อ่านค าแนะน า 
ค  าช้ีแจง ค าอธิบาย ค าบรรยายการใชย้า การใชอุ้ปกรณ์และส่ิงของ ขอ้ความ ข่าวประกาศ โฆษณา 
บทร้อยกรองและบทละครสั้ น แผนภูมิ เพลง แล้วจบัใจความส าคญั วิเคราะห์ความ สรุปความ 
ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากสารคดีและบนัเทิงคดี บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ วิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม และ
ประเพณี และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
 
หลกัสูตรภาษาองักฤษโรงเรียนบางเลนวทิยาทีเ่กี่ยวข้องกบัการอ่าน 
 จากการศึกษาค าอธิบายรายวิชาและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัในหลักสูตรภาษาองักฤษ
โรงเรียนบางเลนวิทยาแล้วพบว่า นักเรียนจะต้องอ่าน ตีความ สรุป วิเคราะห์เร่ือง จบัใจความ 
เรียงล าดับเหตุการณ์ และแสดงความคิดเห็น ข้อความ ข่าว บทร้อยกรอง โฆษณา เร่ืองสั้ น 
ค าแนะน า การใชเ้คร่ืองมือเคร่ืองใช ้ฉลาก ป้ายประกาศ ข่าว ตารางหรือแผนภูมิ และเพลง  
 จากมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัในหลกัสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปี 2551 และหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบางเลนวิทยา ปี 2553 ผูว้ิจยัวิเคราะห์ได้ว่า
นกัเรียนจะตอ้งเรียนบทอ่านท่ีมีลกัษณะดงัน้ี 
 รูปแบบของบทอ่าน คือ เร่ืองเล่า กระบวนการ ประกาศ เหตุและผล การอธิบายความ และ
บทอ่านท่ีไม่ใช่ความเรียง โดยบทอ่านจะมีเน้ือหาเก่ียวกบั ค าแนะน า ค าช้ีแจง ค าอธิบาย ค าบรรยาย 
เช่น ประกาศเตือนภยัต่างๆ ยาและการใช้ยา การใช้อุปกรณ์และส่ิงของ ขอ้ความ ข่าว ประกาศ 
โฆษณา บทร้อยกรอง  บทละครสั้ น สารคดีและบันเทิงคดี  วิ ถี ชีวิต  ความคิด ความเ ช่ือ 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี แผนภูมิ เพลง และเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และ
นกัเรียนจะตอ้งฝึกฝนทกัษะในการจบัใจความส าคญั วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ บรรยาย 
อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น มีระดบัการอ่าน คือ การตีความ 
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3.2 หลกัสูตรภาษาองักฤษด้านการอ่านในต่างประเทศ 
 จากการศึกษาและวเิคราะห์หลกัสูตรภาษาองักฤษดา้นการอ่านของประเทศไทยพบวา่ยงัไม่
มีความชดัเจนในการสอนศพัท์ และอาจมีการเปล่ียนแปลงหลกัสูตรในการจดัการเรียนการสอน 
ผูว้ิจยัจึงศึกษาหลักสูตรการศึกษาของประเทศสิงคโปร์และประเทศจีนเพิ่มเติม เน่ืองจากเป็น
ประเทศท่ีไม่ไดมี้ภาษาองักฤษเป็นภาษาประจ าชาติ 

Nunan (1991) กล่าวไวว้า่ หลกัสูตรในการสอนภาษาจะเนน้การสอนไวยากรณ์ เน่ืองจากมี
ความเช่ือวา่ ถา้นกัเรียนเขา้ใจรูปแบบพื้นฐานทางภาษา จะสามารถสร้างคลงัค าศพัทไ์ดใ้นภายหลงั 
แต่ในปัจจุบนัสถานะของค าศพัทไ์ดรั้บความส าคญัมากข้ึน เม่ือมีการพฒันากระบวนการสอนเพื่อ
การส่ือสาร เน่ืองจากการเรียนและการใช้ภาษาในระยะเร่ิมตน้จะท าได้ดีเม่ือรู้ค  าศพัท์มากกว่ารู้
ไวยากรณ์ ซ่ึงผูว้จิยัไดศึ้กษาหลกัสูตรภาษาองักฤษของประเทศต่างๆ สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
 กระทรวงศึกษาธิการประเทศประเทศสิงคโปร์ (2010, 2013) ได้ก าหนดมาตรฐานและ
ตวัช้ีวดัในการเรียนอ่านภาษาองักฤษ คือ นักเรียนตอ้งสามารถใช้ความรู้เดิม และใช้เบาะแสตาม
บริบท (Contextual clues) ในการหาหวัขอ้ ค าศพัท ์และองคป์ระกอบของบทอ่านได ้นกัเรียนตอ้ง
สามารถคาดเดาเหตุการณ์จากเบาะแสตามบริบท และจากความสัมพนัธ์ของเน้ือหา เช่น สาเหตุและ
ผลกระทบ ได ้นกัเรียนตอ้งสามารถอ่านรายละเอียด อ่านเพื่อหาใจความส าคญั เปรียบเทียบความ
แตกต่างและความเหมือน แยกแยะรายละเอียด และล าดบัเหตุการณ์ได ้นกัเรียนตอ้งสามารถสรุป
ความจากขอ้มูลบริบท ความคิดของผูเ้ขียน และจากการวิเคราะห์ขอ้มูลได้ นักเรียนตอ้งสามารถ
วิเคราะห์และบูรณาการขอ้มูลท่ีได้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆได้ นักเรียนตอ้งสามารถเลือกและ
ประเมินค่าของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายได ้นกัเรียนตอ้งสามารถวิเคราะห์
และเปรียบเทียบความแตกต่างขององค์ประกอบของบทอ่านชนิดเหตุการณ์แบบมีล าดับเวลา 
(Sequence) การเปรียบเทียบ (Comparison-contrast) สาเหตุและผลกระทบ (Cause-effect) ปัญหา
และการแกไ้ข (Problem-solution) เหตุผล (Reasons) สรุปความ (assumptions-conclusion)เร่ืองเล่า 
(Story) โคลงกลอน (Poem) ได ้นกัเรียนจะตอ้งรู้ค  าศพัทเ์ก่ียวกบัการเปรียบเทียบค าเหมือน ค าท่ีมี
ความหมายใกลเ้คียงกนั ค าตรงขา้ม ค าเปรียบเหมือน ค าเปรียบเป็น ค าศพัทท่ี์เป็นกลุ่มเดียวกนั ค าท่ี
สะกดหรืออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายต่างกัน ค าศพัท์แสดงความรู้สึก กริยาวลี ส านวน 
สุภาษิต ค ายอ่ ค าบอกกาล ค าเช่ือม และค าอุปสรรค โดยใชก้ารเดาค าศพัทจ์ากบริบท และใชค้วามรู้
เดิม 
 โดยใชท้กัษะ การเดาเน้ือหา การอ่านรายละเอียด จบัใจความส าคญั การระลึกขอ้ความ การ
เขียนสรุปความ การแสดงออกถึงอารมณ์และทศันคติ การสร้างความรู้จากรูปภาพ แผนภูมิ กราฟ 
สัญลกัษณ์ ตารางและแผนท่ี  และการอภิปราย ระดบัการอ่าน คือ การตีความและประเมินค่า 
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หลกัสูตรประเทศจีน  
 จากการศึกษาบทความ (Liu, 2009) ท่ีไดว้ิเคราะห์สถานการณ์การสอนภาษาองักฤษใน
ปัจจุบนั เก่ียวกบัหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่านภาษาองักฤษของประเทศจีนพบวา่ นกัเรียนจะตอ้ง
อ่านเร่ืองเก่ียวกบัเวลา สภาพอากาศ อาหาร สัตวแ์ละโลก ร่างกาย ขอ้มูลส่วนตวั ความบนัเทิง กีฬา 
วนัส าคญั เร่ืองสั้นต่างๆ ข่าว และควรอ่านบทความท่ีเก่ียวกบัสังคม วิทยาศาสตร์ วฒันธรรม ศิลปะ 
และการด าเนินชีวติของประเทศท่ีใชภ้าษาองักฤษ และเป็นบทความท่ีมีความยาวประมาณ 700 ค า  

โดยใชท้กัษะ การเขา้ใจค า กลุ่มค า และความสัมพนัธ์ของขอ้ความในบทอ่าน การแปลและ
จบัใจความส าคญั การวิเคราะห์ การแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก และการถ่ายโอนขอ้มูล และ
นกัเรียนจะตอ้งรู้ค  าศพัท์อย่างน้อย 3,300 ค า เก่ียวกบัอาหาร อากาศ ขอ้มูลส่วนตวั เหตุการณ์ วนั
ส าคญั ค าศพัทท์างวทิยาศาสตร์ ค าศพัทท่ี์ใชใ้นการแสดงความคิดเห็น และกลุ่มค าหรือส านวนอยา่ง
นอ้ย 500 ค า 

นอกจากน้ีจากการศึกษาข้อมูลจาก ศูนย์การทดลองและการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แห่งชาติประเทศจีน (2003) พบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนในระดบัท่ี 6 (grade 10) จะตอ้งเรียนเก่ียวกบัการ
อ่านข้อมูลและแสดงความคิดเห็นจากบทอ่าน การแปลความหมายค าศพัท์จากบริบทและการ
วเิคราะห์โครงสร้างประโยค การคาดเดาเร่ืองท่ีอ่านจากบริบทโดยรอบ การใชก้ลยุทธิชนิดต่างๆใน
การอ่านบทอ่านท่ีแตกต่างกนั และการรับหรืออ่านขอ้มูลจากส่ือท่ีหลากหลาย ในเน้ือหาเก่ียวกบั
ครอบครัว สังคมรอบตวั ประเพณีและวฒันธรรมต่างๆ วิทยาศาสตร์ และหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ด ารงชีวติ เช่น เก่ียวกบัอาชีพ เทศกาล มารยาททางสังคม รวมทั้งวถีิชีวติของเจา้ของภาษาและก่อนท่ี
นกัเรียนเรียนจะจบระดบั 6 ควรอ่านบทอ่านนอกเวลาท่ีมีค าศพัทม์ากกวา่ 200,000 ค า นอกจากน้ี
นกัเรียนจะตอ้งเรียนการใชค้  าศพัทป์ระมาณ 3,000 ค  า และเรียนการใชส้ านวนภาษาองักฤษอีก 400 
– 500 ค า  
 จากการศึกษาหลกัสูตรของประเทศไทย และประเทศต่างๆแลว้ ผูว้จิยัสรุปขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการอ่านท่ีจะน ามาท างานวจิยัไดด้งัน้ี ทกัษะยอ่ยท่ีใชใ้นการอ่าน คือ  จบัใจความส าคญั วิเคราะห์
ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็น มีลกัษณะของบทอ่าน ประกอบไปดว้ย ค าบรรยาย 
นิทาน การใชย้า การใชอุ้ปกรณ์ และส่ิงของ ขอ้ความ ข่าว ประกาศโฆษณา เพลง กราฟหรือแผนภูมิ 
และสารคดี โดยค าศพัท์ เป็นค าท่ีเก่ียวขอ้งกบับทอ่าน เช่น ค าเช่ือม ค าท่ีใช้ในการแนะน า อาหาร 
และค าศพัทอ่ื์นๆท่ีพบในบทอ่าน มีระดบัการอ่านอยูใ่นระดบัความเขา้ใจขั้นตีความ 

โดยในการท าการวจิยัน้ีผูว้จิยัใชห้วัขอ้บทอ่านเก่ียวกบั การท าอาหาร นิทาน สารคดี ปัญหา
และการแกไ้ข ชีวประวติั การเปรียบเทียบ แผนภูมิ ข่าว ประกาศ และโคลงกลอน และใชท้กัษะการ
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อ่านจบัใจความส าคญั ตีความ เรียงล าดบัเหตุการณ์ เดาความหมาย วิเคราะห์ เปรียบเทียบ สรุป
ใจความในสร้างส่ือเสริมการอ่านท่ีเนน้การเรียนศพัทแ์ละการวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่าน 

 
4. การพฒันาส่ือ 

ส่ือการเรียนการสอน (Instructional Materials) คือ วสัดุหรือเคร่ืองมือท่ีจดัท าข้ึนส าหรับ
น าไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอนของครูและนักเรียนให้เป็นไปตามกลกัสูตรก าหนด เป็น
องค์ประกอบส าคญัประการหน่ึงท่ีใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้
เน้ือหา เกิดทกัษะกระบวนการ และความรู้สึกนึกคิดต่างๆ อนัจะน าไปสู่จุดหมายของหลกัสูตร 
4.1 ลกัษณะของส่ือการเรียนรู้ 
 ส่ือการเรียนการสอนเป็นส่วนท่ีมีความส าคญัต่อการเรียนการสอนภาษาองักฤษ เพื่อช่วยให้
นกัเรียนสามารถฝึกฝนการใชภ้าษาไดอ้ย่างถูกตอ้งและตรงตามจุดประสงค์ของผูส้อน ดงันั้นการ
เลือกใช้หรือการผลิตส่ือการสอนจึงมีความจ าเป็นและส าคญัต่อผูเ้รียน เน่ืองจากการผลิตส่ือใช้เอง 
ผูส้อนสามารถก าหนดจุดประสงคท่ี์ตอ้งการ และสามารถก าหนดเน้ือหาท่ีเหมาะสมต่อผูเ้รียนและ
ตรงตามหลกัสูตรได ้

Dubin and Olshtain (1990) ไดพ้ดูถึงลกัษณะของบทความไว ้3 ขอ้คือ กลยุทธ์การอ่านท่ีจะ
น าให้นักเรียนประสบผลส าเร็จในการอ่าน เช่น การคาดเดาและการท านาย เป็นต้น การใช้เดา
ความหมายค าศพัท์จากบริบท ลกัษณะของบทอ่าน จะต้องมีการวิเคราะห์ลักษณะของบทอ่าน 
ลกัษณะของโครงสร้างและความสัมพนัธ์ของบทอ่าน และองคป์ระกอบสุดทา้ยคือคุณลกัษณะของ
ผูอ่้าน ผูจ้ดัท าส่ือจะตอ้งรู้ความแตกต่างของพื้นเพวฒันธรรมของผูอ่้าน นอกจากน้ีส่ือการอ่านท่ีมี
ประสิทธิภาพจะมีแบบฝึกหดัเพื่อช่วยให้ผูอ่้านไดท้  าความเขา้ใจกบับทอ่าน เช่น ใจความส าคญัและ
ขอ้ความสนบัสนุนใจความ ลกัษณะการเช่ือประโยคหรือบทความ เป็นตน้ เพื่อจดัท าส่ือท่ีเหมาะสม
กบัผูอ่้าน 
 Hutchison and Waters (1989) กล่าวว่าส่ือการเรียนการสอนมีองค์ประกอบดงัต่อไปน้ี       
1. ขอ้มูลทางภาษา (Input) อาจเป็นข้อความ บทสนทนา แผนภูมิ หรือข้อมูลท่ีใช้ในการส่ือสาร
ข้ึนอยู่กับความต้องการ 2. เน้ือหา (Content focus) อาจเป็นเน้ือหาท่ีเป็นข้อความหรือไม่เป็น
ขอ้ความ คือ อาจเป็นรูปภาพ ซ่ึงส่ือถึงความหมายหรือความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 3. การเน้น
ภาษา (Language focus) เพื่อให้ผูเ้รียนใช้ภาษาในกิจกรรม ซ่ึงควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดฝึ้กการใช้
ภาษา 4. ภาระงาน (Tasks) เป็นการส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกัใชภ้าษา ควรเป็นกิจกรรมเพื่อการส่ือสารท่ี
สัมพนัธ์กบัเน้ือหาและภาษาท่ีมุ่งเนน้ 
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 Nunan (1995) ก าหนดองคป์ระกอบส่ือการสอนไวด้งัน้ี 1. ขอ้มูลทางภาษา (Input) คือ
ความรู้ดา้นเน้ือหาและทกัษะของภาษาท่ีผูเ้รียนไดใ้ช้เพื่อท่ีจะน า ไปสู่กิจกรรมการใชภ้าษาเพื่อการ
ส่ือสาร ผูส้อนสามารถหาขอ้มูลทางภาษาไดจ้ากแหล่งขอ้มูลต่างๆมากมายจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ 
เช่น จดหมาย ขอ้ความท่ีตดัตอนจากหนงัสือพิมพ์ รูปภาพแบบฟอร์มแจง้ความคนหาย บนัทึก
ความจ า ภาพถ่าย รายการซ้ือของ แผน่พบัแนะน า โรงแรมแผนท่ี รายการอาหาร ต า ราอาหาร การ
พยากรณ์อากาศ บนัทึกประจ า วนั ตารางเวลารถประจ าทาง ขอ้ความท่ีติดประกาศ โชคชะตาราศี 
รายการความบนัเทิงของโรงแรม โครงการสัมมนา กฎระเบียบการเดินทางไปประเทศองักฤษ 
รายงานการศึกษา กราฟแสดงขอ้มูลเศรษฐกิจของประเทศ เป็นตน้ 2. การเน้นเน้ือหา (Content 
focus) คือการน า เสนอค าศพัท์ ไวยากรณ์ เน้ือหา ซ่ึงน า ไปสู่การส่ือความหมาย เน้ือหาอาจจะเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร (linguistic context) หมายถึงเน้ือหาท่ีเป็นขอ้ความ เช่น บทสนทนา บทอ่าน หรือ
เน้ือหาท่ีไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร (non-linguistic context) หมายถึงเน้ือหาท่ีเป็นรูปภาพ เช่น 
สัญลกัษณ์ การเลือกเน้ือหาตอ้งเลือกขอ้ความท่ีน าไปสู่การส่ือความหมาย จุดประสงคใ์นการเลือก
เน้ือหาเพื่อผลิตภาษาเพื่อการส่ือสารในชั้นเรียน 3. การเนน้ภาษา (Language focus) คือการน า เสนอ
กฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์จากเน้ือหาโดยเน้นให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้กฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์เพื่อน า ไป
ประยกุตใ์ชไ้ดโ้ดยไม่ตอ้งท่องจ า 4. ภาระงาน (Task) คืองานแต่ละช้ินในชั้นเรียนท่ีท า ให้ผูเ้รียนเกิด
ความเขา้ใจในภาษาและสามารถปฏิบติัได้ เป็นการผลิตภาษาโดยใชภ้าษาเป้าหมาย ทั้งน้ีกิจกรรม
ตอ้งมุ่งความสนใจท่ีความหมายมากกวา่รูปแบบภาษา 

ส่ือท่ีผูว้ิจยัใช้ในการท างานวิจยัคร้ังน้ีคือ ส่ือเสริมการอ่านเพื่อความเขา้ใจ ซ่ึงไดเ้รียบเรียง
สาระความรู้ต่างๆ โดยใช้บทอ่านท่ีหลากหลาย  เช่น ประกาศ ฉลากยา คู่มือการใช้เคร่ืองมือ การ
ท าอาหาร ชีวประวติั เป็นตน้ ซ่ึงได้จากส่ือของจริง เช่น ฉลากยา คู่มือ และได้จากเอกสารส่ือ
ส่ิงพิมพ ์เช่น ประกาศ ข่าว สารคดี เป็นตน้ โดยในส่ือเสริมการอ่านประกอบดว้ย ขอ้มูลทางภาษา 
เน้ือหาหรือทกัษะ การเนน้ภาษาและภาระงาน 
 
4.2 ขั้นตอนการผลติส่ือการสอน 
 สุนนัทา สุนทรประเสริฐ (2547) เสนอขั้นตอนในการสร้างส่ือการสอนไวด้งัน้ี 

ขั้นตอนที ่1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา เกี่ยวกับส่ือการเรียนการสอนเพื่อเป็นแนวทาง
ในการก าหนดส่ือที่ควรจัดท า การศึกษาสภาพปัจจุบนัอาจท าไดห้ลายแนวทาง ดงัน้ี ทางแรกศึกษา
แผนการสอนว่ามีเน้ือหาใดบา้งท่ียงัไม่มีส่ือการสอน ให้น าเน้ือหาเหล่านั้นมาจดัล าดบัความส าคญั
ว่า ควรจดัท าส่ือของเน้ือหาใดก่อน ทางท่ีสอง คือ ศึกษาผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัในแต่ละกลุ่ม
ประสบการณ์ มีเร่ืองใดบา้งท่ีนกัเรียนส่วนใหญ่ไม่ผ่าน แลว้จดัล าดบัเร่ืองท่ีเป็นปัญหาของแต่ละ
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กลุ่มประสบการณ์ไว ้และศึกษาสภาพส่ือการเรียนการสอนท่ีมีอยู่ว่าส่ือใดช ารุดสูญหายหรือไม่
สอดคล้องกับเน้ือหาหรือกิจกรรมการเรียนการสอนในปัจจุบนัควรปรับปรุงหรือผลิตข้ึนใหม่ 
การศึกษาสภาพปัจจุบนั อาจศึกษาเพียงแนวทางเดียวกันหรือทั้ง 3 แนวทางก็ได้ แล้วน าขอ้มูล
ทั้งหมดมาจดัล าดบัความส าคญัไว ้ดงันั้นในขั้นน้ีจะไดเ้น้ือหา/จุดประสงค ์ เป้าหมายท่ีจะตอ้งจดัท า
ส่ือการเรียนการสอน 

ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูล โดยพิจารณาทั้งเน้ือหาจุดประสงค์ ผูเ้รียนและส่ือดว้ยวิธีต่อไปน้ี 
วิเคราะห์เน้ือหา/จุดประสงค์  ถ้าในขั้นท่ี1  ก าหนดเน้ือหาท่ีจะจดัท าส่ือไว ้ ให้น าเน้ือหานั้นมา
พิจารณาวา่สัมพนัธ์กบัจุดประสงคไ์ดบา้ง  ในท านองเดียวกนัถา้ในขั้นท่ี 1 ก าหนดจุดประสงคก์าร
เรียนรู้ท่ีเป็นเป้าหมายในการจกัท าส่ือไว ้ ก็ตอ้งพิจารณาวา่จุดประสงคน์ั้นสัมพนัธ์กบัเน้ือหาใดบา้ง 
แล้ววิเคราะห์ผูเ้รียน  โดยศึกษาพฒันาการของผูเ้รียนและจิตวิทยาการเรียนรู้ตลอกจนสังเกต
พฤติกรรมเพื่อจะไดท้ราบส่ิงท่ีนกัเรียนสนใจวิเคราะห์ทฤษฎีทางการสอนและจิตวิทยาการเรียนรู้
เพื่อจะไดน้ าแนวคิดมาใชใ้นการผลิตส่ือการเรียนการสอน และวิเคราะห์ส่ือการเรียนการสอน  เพื่อ
คดัเลือกว่าส่ือประเภทใดเหมาะสมกบัเน้ือหาและจุดประสงค์ของการเรียนรู้  ซ่ึงรวมถึง  วสัดุ  
อุปกรณ์  และเทคนิคและวิธีการต่างๆ  ท่ีจะใช้ในการถ่ายทอดเน้ือหาไปยงัผูเ้รียนเม่ือวิเคราะห์
เน้ือหา  วิเคราะห์ผูเ้รียน  และวิเคราะห์ส่ือการเรียนการสอนแล้วในขั้นน้ี  ผูผ้ลิตสามารถก าหนด
ประเภทของส่ือท่ีจะจดัท าใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาและเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 
 ขั้นที ่3 วางแผนการผลติส่ือการเรียนการสอน ไดแ้ก่  การก าหนดจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  
กิจกรรมรายภาคเรียน  ส่ือท่ีจะใช้ในแต่ละกิจกรรม  ออกแบบส่ือ  จดัหาวสัดุ  อุปกรณ์  คิกวิธีการ
ผลิตส่ือ  ก าหนดระยะเวลาในการผลิตและเวลาในการใชส่ื้อ  ตลอกจนงบประมาณท่ีใชใ้นการผลิต
ส่ือ 
 ขั้นที่ 4 ผลิตและทดลองใช้ส่ือการเรียนการสอน มีแนวทางดงัน้ี ผลิตส่ือตามท่ีวางแผนไว้
ในขั้นท่ี 3 โดยแสดงภาพประกอบด้วย หลงัจากนั้นทดลองใช้ส่ือ โดยทดลองกบันักเรียนเป็น
รายบุคคล นกัเรียนกลุ่มเล็ก และนกัเรียนทั้งชั้น พร้อมทั้งบนัทึกผลการทดลองแต่ละคร้ังไว ้แลว้น า
ผลการทดลองมาปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องของส่ือให้มีคุณภาพตามตอ้งการ แลว้จึงจดัท าคู่มือการ
ผลิตและการใชส่ื้อ หลงัจากปรับปรุงใหมี้คุณภาพจนเป็นท่ีพอใจแลว้ ควรจดัท าคู่มือการผลิตและใช้
ส่ือตามขั้นตอนอย่างละเอียด เพื่อเผยแพร่ความคิดและวิธีการให้ผูอ่ื้นน าส่ือไปใช้ได้อย่างถูกตอ้ง 
หรือสามารถผลิตส่ือเพื่อใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดเ้อง 

ขั้นที่ 5 น าส่ือการเรียนการสอนไปใช้ ก่อนน าส่ือไปใช้ควรเตรียมการดงัน้ี เตรียมตวัครู 
ไดแ้ก่ การเตรียมเน้ือหา ทบทวนการจดัล าดบักิจกรรม ทกลองใชส่ื้อเพื่อให้เกิดความคล่องตวัขณะ
ใช้ส่ือ เตรียมตวัผูเ้รียน ไดแ้ก่ การให้ผูเ้รียนทราบว่าจะตอ้งท ากิจกรรมอะไรบา้ง ส่ือท่ีดีควรเปิด
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โอกาสให้ผูเ้รียนไดจ้บัตอ้งลองท า และเตรียมสถานท่ีหรือเตรียมห้องเรียนท่ีจะใชส่ื้อเม่ือทดลองใช้
ส่ือจนไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจแลว้จึงน าไปใชแ้ละเผยแพรต่อไป 
 ขั้นตอนที ่6 ประเมินผลการใช้ส่ือการเรียนการสอน หลงัจากการน าส่ือไปใชแ้ลว้ควรมีการ
ประเมินผลการใชส่ื้อดว้ย เพื่อจะไดป้รับปรุงหรือพฒันาส่ือใหมี้คุณภาพมากข้ึน การประเมินผลการ
ใช้ส่ือ กระท าได ้2 วิธีคือ ประเมินกระบวนการ เป็นการประเมินความสนใจและความสะดวกใน
การใชส่ื้อของครูและผูเ้รียนโดยการทดสอบ สัมภาษณ์ หรือสังเกตพฤติกรรมของครูและผูเ้รียนท่ีใช้
ส่ือนั้น และประเมินผลท่ีไดจ้ากการใชส่ื้อ เป็นการประเมินผลการเปล่ียนแปลงดา้นความรู้ ทกัษะ 
และเจตคติของผูเ้รียนภายหลงัการใช้ส่ือนั้น อาจใช้วิธีการศึกษาเปรียบเทียบกบันกัเรียนสองกลุ่ม
กลุ่มหน่ึงสอนโดยใช้ส่ือท่ีผลิตข้ึนใหม่ กับอีกกลุ่มหน่ึงสอนตามแผนการสอนปกติ แล้ว
เปรียบเทียบความกา้วหนา้ทางการเรียนของนกัเรียนทั้งสองกลุ่มระหว่างการประเมินผลก่อนและ
หลงัเรียน  

ส่ือส่ิงพิมพมี์หลากหลายรูปแบบและหลายชนิด เราสามารถประยุกตม์าตรฐานพื้นฐานใน
การวางแผนและสร้างส่ือได้ มี 3 ขั้นตอน ขั้นท่ีหน่ึง ระบุบทบาทการสอนโดยใช้ส่ือ โดยดูจาก
จุดประสงค์การเรียนรู้ แล้ววางกรอบเน้ือหาของส่ือ และกลวิธีการสอนท่ีจะใช้ ขั้นท่ีสอง ระบุ
บทบาทของส่ือ และวางแผนในการเขียนส่ือแบบคร่าวๆ โดยเร่ิมจากการหาชนิดของส่ือท่ีจะใช ้เช่น 
ใบความรู้ หรือใบงาน เป็นตน้ เลือกเน้ือหาแลว้ท าโครงร่างในแต่ละขั้นตอน การสร้างส่ือควรร่าวง
ความคิดลงในกระดาษ เป็นการช่วยวเิคราะห์ความคิด และช่วยให้สามารถด าเนินการต่อไปได ้และ
ขั้นเขียนส่ือ เป็นการเขียนเต็มรูปแบบโดยการใชค้วามคิดและเขียนคร้ังสุดทา้ย ขั้นตอนการเขียนน้ี
ตอ้งใช้ระยะเวลานาน อาจใช้เวลาหลายชัว่โมง หลายวนัหรืออาจจะหลายสัปดาห์ โดยเฉพาะการ
เขียนส่ือท่ีมีขนาดใหญ่ เช่น ชุดใบความรู้ ชุดการสอน ชุดส่ือการฝึก โดยใชข้อ้แนะน าต่อไปน้ี จบัคู่
เน้ือหากบัจุดประสงคแ์ละประชากรท่ีตอ้งการ ใชว้ธีิการสอนท่ีเหมาะสม โดยดูจากชนิดของส่ือและ
ผูใ้ช้ ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ียากท่ีสุด และการใช้วิธีการท่ีมีประสิทธิภาพของการเรียบเรียงข้อความ 
(Ellington and Race, 1993) 

Tomlinson (2012) ไดเ้สนอแนวทางในการสร้างส่ือไวว้า่ ผูเ้ขียนส่ือส่วนใหญ่จะอา้งอิงงาน
เขียนมาจากส่ือท่ีประสบความส าเร็จรวมกบัแรงบนัดาลใจของตวัเอง และจะตอ้งลงมือร่างส่ือ ซ่ึง
จะตอ้งร่างแบบอยูห่ลายคร้ังก่อนจะไดส่ื้อท่ีจะน าไปใชจ้ริงๆ 
 นอกจากน้ีเขาได้เสนอหลกัในการพฒันาส่ือ ไวว้่าเราควรจะถามตวัเองก่อนว่า คนเราจะ
เรียนภาษาอย่างไร เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนและการเขียนส่ือ นอกจากน้ีเราควรประยุกต์
ทฤษฎีการเขา้ใจภาษา (Theory of Language Acquisition) ในการสร้างส่ือดว้ยเช่นกนั โดยหลกัการ
ท่ีทอมลินสันเสนอคือ 
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1. ประสบการณ์ทางภาษาท่ีจ าเป็นในบริบทและเพื่อความเขา้ใจ 

2. ตอ้งมีการกระตุน้ผูเ้รียน ไม่เครียด มีผลดา้นบวกและใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วม 

3. ลกัษณะของภาษาและบริบทจะตอ้งเป็นส่วนท่ีส าคญั มีความหมายและพบไดบ้่อย 

4. ผูเ้รียนจะตอ้งประสบผลส าเร็จในกระบวนการเรียนภาษา 

นอกจากน้ี Tomlinson (2011) ยงัเสนอเร่ืองการวิเคราะห์ส่ือการสอน ในดา้นรูปแบบของ
ส่ือวา่จะตอ้งประกอบไปดว้ย 

 1. จุดประสงค์หรือวตัถุประสงค์ของส่ือ เช่น เพื่อกระตุน้ให้นกัเรียนแสดงความคิดของ
ตวัเองและประยกุตบ์าทในการใชภ้าษา  
 2. หลกัในการเลือกส่ือ ชนิดของงาน บริบท เช่น ขอ้มูลส่วนตวัของผูเ้รียน เน้ือหาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวิชาอ่ืน หรือโครงเร่ืองท่ีเหมาะสมกบัอายุ เป็นตน้ และภาษา เช่น ไวยากรณ์ ค าศพัท์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้บทอ่าน เป็นตน้ 
 3. หลกัในการจดัล าดบัการใชส่ื้อ เช่น  
  การท ากิจกรรม โดยเร่ิมจากการน าเสนอภาษาท่ีเก่ียวกบับทอ่าน แลว้ท ากิจกรรม
เพือ่ความเขา้ใจ และฝึกภาษาท่ีน าเสนอไป เป็นตน้ ดา้นภาษา 
  ภาษา เร่ิมจากง่ายไปยากหรือซบัซอ้นข้ึน 
 4. หวัขอ้และเน้ือเร่ือง เช่น เร่ืองสมมติ เป็นตน้ 
 5. การสอนและกิจกรรมการสอน 
  จะใหผู้เ้รียนท าอะไร 
  กระบวนการ (ความรู้ ผล ทกัษะ) 
 6. การมีส่วนร่วม เช่น การท างานเด่ียว หรือ งานกลุ่ม 
 7. บทบาทของครูและผูเ้รียน เช่น  
  บทบาทของครู คือ การควบคุมชั้นเรียนและสังเกตการณ์การท ากิจกรรมของ
นกัเรียน 
  บทบาทของนกัเรียน คือ ท าตามค าสั่งของกิจกรรมนั้นๆ 

8. บทบาทของผูเ้รียนในการเรียนรู้ เช่น การท ากิจกรรมตามค าสั่งโดยใชส่ื้อ 
9. บทบาทของส่ือ เช่น ใชก้ระตุน้นกัเรียน หรือการน าเขา้สู่บทเรียน ใชเ้ป็นแนวทางในการ

สอนและการเรียนภาษาองักฤษ เวลาในการเรียนและการปฏิสัมพนัธ์ในชั้นเรียน เป็นตน้ 
Nunan (1991) ไดเ้สนอขั้นตอนการสร้างส่ือการสอนไวด้งัน้ี 
ขั้นท่ี 1: เลือกหวัขอ้เร่ืองท่ีตอ้งการสอน เช่น การหาท่ีอยูอ่าศยั 
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ขั้นท่ี 2: รวบรวมขอ้มูล เช่น โฆษณาในหนงัสือพิมพ์ ภาพแบบบา้น ขอ้ความจากแผน่พบั
แนะน า  

ขั้นท่ี 3: ก าหนดส่ิงท่ีผูเ้รียนตอ้งท า ซ่ึงจะตอ้งสัมพนัธ์กบัเน้ือหา เช่น การอ่านโฆษณาจาก
หนงัสือพิมพ ์ซกัถามเก่ียวกบับา้นเช่า การหาขอ้มูลจากบทความในหนงัสือพิมพ ์

ขั้นท่ี 4: สร้างกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น บทบาทสมมติ การเติมขอ้ความใหส้มบูรณ์ 
ขั้นท่ี 5: วเิคราะห์เน้ือหาและกิจกรรมเพื่อก าหนดโครงสร้างภาษา เช่น 

Adjectives : big , close , cheap , small , new , expensive 
Present Continuous: I’m looking for a flat. 
Wh-questions: Who , What , Where , How much , How many 

ขั้นท่ี 6: สร้างกิจกรรมฝึกโครงสร้างภาษา เช่น แบบฝึกหดัแบบโคลซ แบบฝึกจบัคู่ค  าถาม
และค าตอบ 

ขั้นท่ี 7: สร้างกิจกรรมฝึกทกัษะการเรียนรู้ เช่น อภิปรายเพื่อหาค าตอบกบัเพื่อนในชั้นเรียน 
ขั้นท่ี 8: สร้างภาระงานเพื่อให้ผูเ้รียนฝึกการใช้ภาษา เช่น คิดว่าถา้เป็นตวัของผูเ้รียนเอง 

ผูเ้รียนจะเช่าบา้นแบบใด ใหฝึ้กพดูโดยมีตวัอยา่งค าถามดงัน้ี : 
What area is it in ? 
How many bedrooms has it got ? 
Is it a house, a flat, or a condominium ? 
How much per week is it ? 

ส่วน Hutchinson and Waters (1989) เสนอแนวทางในการสร้างและพฒันาส่ือการสอนมา
ใชใ้นการเรียนการสอนภาษาองักฤษเฉพาะกิจไว ้3 แนวทาง ดงัต่อไปน้ี 

1. เลือกสรรส่ือการสอนหรือเอกสารการสอนท่ีมีอยูแ่ลว้โดยท าการประเมินส่ือการสอน  
2. สร้างส่ือการสอนหรือเอกสารการสอนดว้ยตนเองโดยกระบวนการพฒันาส่ือการสอน 
3. ปรับปรุงและดดัแปลงส่ือการสอนหรือเอกสารการสอนท่ีมีอยูแ่ลว้โดยการดดัแปลงส่ือ

การสอน  
ส่วน Graves (1996) เสนอแนวทางในการพฒันาส่ือการสอนไวว้่าถา้ส่ือการสอนยงัไม่

เหมาะสมอาจพฒันาส่ือการสอนข้ึนใหม่ โดยรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่างๆเพื่อความหลากหลาย 
หรืออาจดดัแปลงส่ือการสอนท่ีมีอยูก่็ได ้ ทั้งน้ีในกระบวนการพฒันาส่ือการสอนข้ึนมาใหม่ การ
คดัเลือกและการดดัแปลงส่ือการสอนนั้นควรค านึงถึงปัจจยั 2 ประการ คือ 

1. ประสิทธิภาพ ควรมีประสิทธิภาพเพียงพอ เพื่อให้บรรลุถึงจุดประสงค์ของรายวิชาท่ี
ก าหนดไว ้
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2. ความเหมาะสม คือเหมาะสมทั้งผูส้อนและผูเ้รียน ควรใชส่ื้อการสอนท่ีผูเ้รียนคุน้เคย มี
ความเหมาะสมกบัระดบัความสามารถทางภาษา ความสนใจและเก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียน หากผูส้อนใช้
เน้ือหาในส่ือการสอนท่ีผูเ้รียนไม่คุน้เคยในรายวชิาของผูส้อนนั้นควรพิจารณาหลกัการต่อไปน้ี 

1. ความเป็นไปไดใ้นการน า ไปใชจ้ริง (Feasibility) 
2. คุณประโยชน์ในการเรียนการสอน (Availability) 
กล่าวโดยสรุป ขั้นตอนการสร้างส่ือ ประกอบด้วย ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพปัจจุบนัและ

ปัญหา เก่ียวกับส่ือการเรียนการสอนเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดส่ือท่ีควรจัดท า ขั้นท่ี 2 
วิเคราะห์ขอ้มูล ขั้นท่ี 3 วางแผนการผลิตส่ือการเรียนการสอน ขั้นท่ี 4 ผลิตและทดลองใชส่ื้อการ
เรียนการสอน ขั้นท่ี 5 น าส่ือการเรียนการสอนไปใช ้และขั้นตอนท่ี 6 ประเมินผลการใชส่ื้อการเรียน
การสอน หลงัจากการน าส่ือไปใชแ้ลว้ โดยส่ือท่ีไดต้อ้งมีจุดประสงคใ์นการใชท่ี้ชดัเจน มีกิจกรรม
ในการสอนและกระตุน้การมีส่วนร่วมและช่วยใหน้กัเรียนประสบผลในการเรียน 
 

5. งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
5.1 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องด้านค าศัพท์ 
 ค าศพัท์เป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีมีความส าคญัท่ีท าให้นกัเรียนประสบความส าเร็จในหาร
อ่านหรือการใช้ภาษาอังกฤษ จึงมีผูค้ ้นควา้กลวิธีในการสอนค าศพัท์ท่ีหลากหลายซ่ึงผูว้ิจยัได้
น ามาใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เช่นเดียวกบันักวิจยัท่ีได้ท  าการวิจยัเร่ืองการเรียนค าศพัท์โดยใช้กลวิธี
ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

งานวจัิยในประเทศ 
 ภายในประเทศไทยไดมี้ผูศึ้กษาการสอนค าศพัทด์ว้ยกลวธีิต่างๆมากมาย เช่น การสอนแบบ
สัมพนัธ์ขอบข่ายความหมายท่ีมีต่อการจ าค าศัพท์ การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนค าศัพท์
ภาษาองักฤษโดยใช้แบบฝึกเสริมทกัษะภาษาองักฤษ การศึกษาผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรู้ค าศพัท์
ภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศพัท์  และการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์เพื่อส่งเสริม
ความสามารถทางการอ่านและความรู้ค าศพัทภ์าษาองักฤษ ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 

ภาวินี ทอนสูงเนิน (2543) ไดท้  างานวิจยัเร่ือง การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนค าศพัท์
ภาษาองักฤษ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาองักฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนบา้นหนองหมาก จงัหวดันครราชสีมา  มีกลุ่มเป้าหมายคือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
จ านวน 30 คน เวลาท่ีใช้ในการทดลอง 36 คาบ คาบละ 20 นาที จ านวน 12 แผนการสอน 
ด าเนินการทดลองโดยใช้รูปแบบวิจยัท่ียงัไม่เขา้ขั้นการทดลอง (Pre-Experimental designs) เป็น
การศึกษาเฉพาะกรณี โดยใชก้ารทดลองหน่ึงคร้ัง (One-shot case study) ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียน
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ร้อยละ 93.33 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผา่นเกณฑ์มาตรฐาน (ร้อยละ 70) โดยค่าเฉล่ียของคะแนน
นกัเรียนทั้งชั้นคิดเป็นร้อยละ 79.42   

อ านาจ อ่ิมอ าไพ (2546) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง การเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้ค าศพัท์
ยากของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลงัเรียนดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์รูปแบบค า และ
บริบท กลุ่มตวัอย่างคือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลยั อ าเภอเมือง 
จงัหวดันครปฐม จ านวน 7 ห้องเรียน รวมทั้งส้ิน 280 คน เทคนิคการวิเคราะห์รูปแบบค าครอบคลุม
เร่ือง รากศพัท์ (roots) ค าอุปสรรค (prefixes) ค าปัจจยั (suffixes) ส่วนของการเดาความหมาย
ค าศพัท์จากบริบทไดแ้ก่ การให้ค  าจ  ากดัความ (definition) การกล่าวซ ้ า (restatement) การเปรียบ
เหมือนและขดัแยง้ (comparison and contrast) การให้ตวัแนะโดยสังเกตจากตวัอยา่ง (examples)  
และเดาความหมายของใจความโดยรวม (General context) ผลการวิจยัสรุปวา่ความสารมารถในการ
เรียนรู้ค าศพัทย์าก กลุ่มตวัอยา่หลงัเรียนดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์รูปแบบค าและบริบท  สูงกวา่ก่อน
เรียน นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ รู้ค  าศพัท์ยากด้วยเทคนิคการวิเคราะห์รูปแบบค าและ
บริบทอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 

นอกจากน้ี นราวดี พนัธุ นรา (2548) ศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ โดยเดา
ความหมายของค าศพัทจ์ากบริบท ของนกัศึกษาปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั
ศรีปทุม โดยมีกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 100 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 50 คน และกลุ่มควบคุม 50 คน 
โดยท าการทดสอบก่อนเรียนทั้งสองกลุ่มดว้ยแบบทดสอบการอ่านภาษาองักฤษโดยเดาความหมาย
ค าศพัท์จากบริบท หลังจากนั้นจึงทดลองสอนการอ่านภาษาองักฤษด้วยวิธีเดาความหมายของ
ค าศพัท์จากบริบทแก่กลุ่มทดลอง และสอนกลุ่มควบคุมด้วยการให้ความหมายของค าศพัท์เป็น
ภาษาไทย หลังจากนั้ นจึงประเมินผลโดยให้ท าแบบทดสอบหลังเรียนและวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการวิจยัพบว่า นักศึกษากลุ่มทดลองท่ีเรียนด้วยวิธีเดาความหมายของค าศพัท์จากบริบท มี
ผลสัมฤทธ์ิสูงกวา่กลุ่มควบคุมท่ีไม่ไดเ้รียนการฝึกเดาความหมายค าศพัทจ์ากบริบทอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 

ศิรินณา ดอนชัย (2553) ได้ท าการวิจยัเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรู้ค าศพัท์
ภาษาองักฤษ โดยใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศพัทข์องนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
วิทยาลนัเกษตรและเทคโนโลยียโสธร มีกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 25 คน เวลาท่ีใช้ในการทดลอง 12 
ชัว่โมง ด าเนินการทดลองโดยใช้ แบบแผนการวิจยัแบบทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง (One 
Group Pre-test and Post-test Design) ผลการวิจยัพบว่าผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรู้ค าศพัท์ของ
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 หลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลอง และนกัศึกษาไดพ้ฒันาการเรียนรู้ค าศพัท ์
จากการด าเนินงานวิจยัพบว่าการสอนกลวิธีในการเรียนรู้ค าศพัท์ช่วยให้นกัเรียนอ่านภาษาองักฤษ
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ได้เขา้ใจมากข้ึน และเป็นการแก้ไขปัญหาการไม่รู้ค  าศพัท์ให้กบันักเรียน นอกจากน้ีนักเรียนยงั
ปรับเปล่ียนมุมมองวา่ค าศพัทน์ั้นเป็นส่วนส าคญัของภาษา แต่พบวา่นกัเรียนสามารถจดจ ากลวิธีการ
เรียนรู้ค าศพัทไ์ดใ้นระยะเวลาสั้นๆ และนกัเรียนยงัตอ้งการการช่วยเหลือจากครูเพราะนกัเรียนคิดวา่
แหล่งท่ีมาของค าศพัทน์ั้นมาจากครู   

ซ่ึงสอดคล้องกบักรกนก ภู่ฉ ่า (2555) ท่ีท าการวิจยัเก่ียวกบักลวิธีการเรียนรู้ค าศพัท์เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถทางการอ่านและความรู้ค าศพัทภ์าษาองักฤษกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
6 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จ านวน 44 คน ใช้เวลาในการด าเนินการวิจยัทั้งส้ิน 7 สัปดาห์ 
ผลการวจิยัพบวา่นกัเรียนมีความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษสูงข้ึน หลงัไดรั้บการสอนโดยใช้
กลวิธีการเรียนรู้ค าศพัทจ์ากระดบัคุณภาพปานกลางเป็นระดบัคุณภาพดีมาก  และนกัเรียนมีความรู้
ค าศพัท์ภาษาองักฤษสูงข้ึนหลงัไดรั้บการสอนโดยใชก้ลวิธีการเรียนรู้ค าศพัท์ จากระดบัคุณภาพ
ปานกลางเป็นระดบัคุณภาพดีมาก  จากผลการด าเนินการวจิยัของผูว้จิยัพบวา่ ผูเ้รียนไดฝึ้กฝนการใช้
กลวธีิการเรียนรู้ค าศพัทท่ี์มีหลากหลายจนท าใหผู้เ้รียนไดค้น้พบและฝึกใชก้ลวธีิการเรียนรู้ค าศพัทท่ี์
เหมาะสมกบัตวัผูเ้รียน ในท่ีน้ีผูเ้รียนได้เรียนรู้ค าศพัท์ท่ีหลากหลายจากบริบทต่างๆ ท าให้รู้
ความหมายของค าศพัทม์ากข้ึน นอกจากน้ีผูว้ิจยัไดฝึ้กให้ผูเ้รียนน าความรู้ความเขา้ใจในความหมาย
ของค าศพัทไ์ปใชใ้นการอ่านบทความสั้นๆ ท่ีมีกลุ่มค าศพัทท่ี์ไดเ้รียนไปแลว้ และตอบค าถามจาก
เร่ืองท่ีอ่าน เพื่อวดัความเขา้ใจในการอ่าน ระดบัค า ระดบัวลี เรียงล าดบัเหตุการณ์ บอกความเป็นเหตุ
เป็นผล และบอกใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่าน ท าใหน้กัเรียนไดฝึ้กฝนและมีความรู้ ความเขา้ใจมาก
ข้ึน แต่จากการวิจยัน้ีพบว่ามีนักเรียนจ านวนหน่ึงท่ีได้ผลคะแนนเท่าเดิม ซ่ึงผูว้ิจยัคาดการณ์ว่า 
ในขณะท่ีผูเ้รียนท าแบบทดสอบนั้น ผูเ้รียนอ่านไม่เขา้ใจเน่ืองจากไม่รู้ค  าศพัท ์จึงเดาค าตอบเพื่อให้
การท าแบบทดสอบนั้นเสร็จส้ินไปโดยเร็ว นอกจากน้ีผูเ้รียนมีระยะเวลาในการฝึกฝนใชก้ลวิธีการ
เรียนรู้ค าศพัท์น้อย โอกาสท่ีผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้การใช้กลวิธีแบบต่างๆ นั้นไม่เพียงพอ และการ
ฝึกฝนกลวิธีการอ่านนั้นจ าเป็นตอ้งใชเ้วลาและการฝึกปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดความช านาญ 
เม่ือผูเ้รียนเกิดทกัษะความช านาญในทกัษะการอ่านแลว้ ยอ่มส่งผลให้คะแนนความสามารถทางการ
อ่านมีแนวโนม้ท่ีสูงข้ึนตามมา  
 

งานวจัิยต่างประเทศ 
 จากการศึกษางานวจิยัในต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนค าศพัท ์พบวา่มีผูส้นใจท าการ
วิจยัการสอนค าศพัท์ดว้ยกลวิธีต่างๆมากมาย เช่น ความเขา้ใจในการพฒันาค าศพัท์ของนกัเรียนท่ี
เรียนภาษาองักฤษ การสอนค าศพัทผ์า่นบทกว ีและผลกระทบของการรู้ค าศพัทต่์อการอ่านเพื่อความ
เขา้ใจ  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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Olshavsky (1977) ศึกษาการใชก้ลวิธีในการท าความเขา้ใจเร่ืองสั้นของนกัเรียนระดบั 10 
จ านวน 24 คน โดยศึกษาปัจจยั 3 ประการท่ีสัมพนัธ์กบัการใชก้ลวิธี ไดแ้ก่ ความสนใจ สมิทธิภาพ
ในการอ่าน และลีลาการเขียน วิธีด าเนินการวิจยัใช้การวิเคราะห์แบบบนัทึกการพูดของผูอ่้าน ซ่ึง
พฒันามาจากงานวิจยัเก่ียวกบัจิตวิทยาการเรียนรู้ ผูว้ิจยัวิเคราะห์แบบบนัทึกโดยการรายงานดว้ย
วาจาเก่ียวกบัพฤติกรรมการอ่านในใจของกลุ่มตวัอย่างเอง โดยแบ่งกลวิธีเป็น 3 ระดบั และแต่ละ
ระดบัแบ่งเป็นกลวธีิต่างๆ ดงัน้ีคือ กลระวิธีระดบัค า มี 3 กลวิธี ไดแ้ก่ การใชบ้ริบทตีความหมายค า 
การแทนท่ีดว้ยค าท่ีมีความหมายเหมือนกนั และการกล่าวถึงความลม้เหลวในการเขา้ใจค า กลวิธี
ระดับข้อความประกอบด้วยกลวิธีการอ่านซ ้ า การอนุมานความ  การเพิ่มสารสนเทศ การใช้
ประสบการณ์ส่วนตวั การตั้งสมมติฐาน และการกล่าวถึงความลม้เหลวในการเขา้ใจขอ้ความ ส่วน
กลวธีิระดบัเน้ือเร่ืองเป็นการใชส้ารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือเร่ืองตลอดทั้งเร่ือง ผลการศึกษาพบวา่
ผูอ่้านท่ีมีความสนใจสูงใชก้ลวิธีบ่อยกว่าแต่ไม่ไดใ้ชก้ลวิธีท่ีแตกต่างไปจากกลุ่มท่ีสนใจนอ้ย และ
ผูอ่้านท่ีมีสิทธิภาพในการอ่านต่างกนัใชก้ลวิธีไม่แตกต่างกนั แต่ความถ่ีในการใชก้ลวิธีต่างกนั โดย
ผูอ่้านท่ีเก่งใช้กลวิธีการอ่านบ่อยกว่าผูอ่้านท่ีอ่อน ส่วนด้านอิทธิพลของลีลาการเขียน พบว่าเม่ือ
ผูอ่้าน อ่านเร่ืองท่ีมีลกัษณะนามธรรมจะใชก้ลวธีิมากกวา่ เม่ืออ่านเร่ืองท่ีมีลกัษณะรูปธรรม 

Barnett (1989)  ไดศึ้กษาผลของการใชก้ลวิธีการอ่านโดยอาศยับริบท และการรับรู้การใช้
กลวธีิท่ีมีต่อความเขา้ใจในการอ่านภาษาท่ีสองของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 ท่ีใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาแม่ 
และเรียนภาษาฝร่ังเศสเป็นภาษาต่างประเทศ จ านวน  264 คน ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัแบ่งกลวิธีการ
อ่านออกเป็น  2 ระดบั คือระดบัเน้ือเร่ืองและระดบัค า เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจยัได้แก่ บทความ
ฝร่ังเศสท่ีกลุ่มตวัอยา่งไม่คุน้เคย แลว้ใหก้ลุ่มตวัอยา่งเขียนระลึกขอ้ความเป็นภาษาองักฤษ ก่อนท่ีจะ
ลงมืออ่านเร่ืองนกัเรียนตอ้งตอบค าถามเก่ียวกบัความรู้เดิมในเร่ืองท่ีอ่าน เพื่อควบคุมตวัแปรดา้น
ความรู้เดิมของผูอ่้านและในขณะท่ีอ่าน นกัเรียนตอ้งเลือกวลี ประโยค หรืออนุเฉทเพื่อต่อเติมเร่ือง
ใหส้มบูรณ์ หลงัจากนั้นนกัเรียนตอ้งตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัรูปแบบกลวิธีการอ่านท่ีนกัเรียนใช้
ในการอ่าน แบบสอบถามน้ีเป็นภาษาองักฤษ  และเป็นแบบสอบถามแบบมีตวัเลือกซ่ึงนักเรียน
จะตอ้งเลือกค าตอบเพียงขอ้เดียวส าหรับค าถามแต่ละขอ้  ค  าตอบท่ีผูว้ิจยัก าหนดไวว้า่เป็นค าตอบท่ี
ถูกถือเป็นกลวิธีท่ีมีประสิทธิภาพ ผลการวิจยัปรากฏว่า การใช้กลวิธีมีผลต่อความเขา้ใจ กล่าวคือ
ผูอ่้านท่ีใชก้ลวธีิการอ่านโดยอาศยับริบทไดดี้กวา่มีความเขา้ใจมากกวา่ และผูอ่้านท่ีรับรู้วา่ตนไดใ้ช้
กลวธีิท่ีมีประสิทธิภาพ มีความเขา้ใจมากกวา่ผูท่ี้ไม่รับรู้วา่ใชก้ลวธีิเหล่านั้น  

Erkaya and Drawer (2012) ศึกษาเร่ืองความเขา้ใจในการพฒันาค าศพัทข์องนกัเรียนท่ีเรียน
ภาษาองักฤษ การวิจยัคร้ังน้ีใชก้ารสังเกต การสัมภาษณ์ และขอ้มูลในการประเมิน เร่ืองเทคนิคการ
สอนและการเรียนท่ีมีผลต่อการเขา้ใจค าศพัทข์องนกัเรียนท่ีเรียนภาษาองักฤษในตุรกี กลุ่มตวัอยา่งมี
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เพียง 1 คน ช่ือย่อ E. C. เป็นผูพู้ดภาษาตุรกี อายุ 19 ปี เรียนคณะวิศวกรรมและอิเล็กทรอนิกส์ 
มหาวทิยาลยั Ekisehir Osmangazi ในตุรกี เขาท าขอ้สอบภาษาองักฤษก่อนเขา้เรียนในมหาวิทยาลยั
ไดค้ะแนน 70 จาก 100 คะแนน ในการเรียนปีสุดทา้ยเขาเขา้ร่วมการสอบ TOEFL ส าหรับคนท่ี
ตอ้งการเรียนต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา ได ้94 คะแนน จาก 120 คะแนน หลงัจากนั้นเขาไดรั้บทุน 
Fulbright เพื่อเรียนปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ เอกวิศวกรไฟฟ้าของมหาวิทยาลยัในประเทศ
สหรัฐอเมริกา นอกจากขอ้สอบ TOEFL แลว้ เขายงัตอ้งสอบ GRE ท่ีตอ้งสอบก่อนเขา้เรียนปริญญา
โทวิทยาศาสตร์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเขาไดค้ะแนน 320 คะแนนในส่วนของการพูด แต่เขา
ติดวา่ยงัไม่ดีพอ จึงเขา้ร่วมการสอนใหม่ แต่ในคร้ังน้ีคะแนนของเขาในการพูดกลบัลดลงเหลือ 270 
คะแนน แต่คะแนน 320 ของเขานั้นเป็นคะแนนเฉล่ียท่ีมหาวิทยาลยัในประเทศสหรัฐอเมริกา
หลายๆแห่งตอ้งการ ดงันั้นเขาจึงสมคัรเรียนเอกวิศวกรไฟฟ้าและไดรั้บการตอบรับให้เขา้เรียน ซึง
ผูว้ิจยัใชข้อ้มูลตั้งแต่ช่วงปี 2003 จนถึงปี 2008 ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลจากวิชาเรียน จากการสังเกต และมี
การสัมภาษณ์อีก 2 คร้ังเก่ียววิธีการเรียนและจดจ าค าศพัท ์ไดผ้ลดงัน้ีในตอนเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลายเขาเรียนโดยการเขียนซ ้ าไปซ ้ ามา จนจ าไดแ้ลว้อ่านตามครู ซ่ึงเขาคิดวา่วธีิน้ีท าให้เขาจดจ า
ค าศพัทไ์ด ้เขาจึงใชว้ิธีน้ีมาเร่ืองๆ  หลงัจากนั้นเขาจึงหาวิธีในการเพิ่มศพัทใ์หม่ๆให้ตวัเอง ดว้ยการ
ตดักระดาษ แลว้เขียนค าศพัทท่ี์ไม่รู้จกัและค าแปล แลว้ติดไวท่ี้หนา้โตะ๊หรือท่ีต่างๆท่ีเดินไปในบา้น 
วธีิต่อมาเรียนรู้จากค าบ่งช้ีและพจนานุกรม หลงัจากท่ีคล่องภาษามากข้ึนแลว้ จึงจ าเป็นตอ้งขยายวง
ค าศพัทอ์อกไปอีก วิธีหน่ึงท่ีช่วยไดคื้อ การอ่าน เม่ือเจอค าท่ีไม่รู้จกัก็ตรวจสอบกบัพจนานุกรม ส่ือ
ท่ีอ่านอาจเป็นเคร่ืองช่วยในการเพิ่มค าศพัทคื์อ หนงัสือและหลงัส่ือพิมพ ์อีกวิธีหน่ึงคือการหาความ
คลา้ยคลึงกบัทางตวัอกัษรหรือการออกเสียงของภาษาองักฤษและภาษาแม่ และจากการเล่นเกม 
ผู ้เ รียนควรค้นหากลวิธีในการเรียนค าศัพท์ของตนอง และรวมเทคนิคเพื่อให้การเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพ  

ในขณะท่ี Özen (2012) ศึกษาเร่ืองการสอนค าศพัทผ์า่นบทกวีในชั้นเรียนภาษาองักฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ เพื่อเปรียบเทียบการเรียนรู้ค าศพัท์ระหว่างการสอนผ่านบทกวีกบัการสอนตาม
หนงัสือเรียน เปรียบผลการเรียนค าศพัทร์ะหว่างผูช้ายและผูห้ญิงในกลุ่มทดลอง และเปรียบเทียบ
ผลการเรียนไวยากรณ์ผา่นบทกวีและเรียนตามหนงัสือเรียน ท าการวิจยัโดยแบ่งนกัเรียนออกเป็น 2 
กลุ่มคือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 24 คน เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน 
Çorlu Private Trakya เร่ิมการวิจยัโดยให้นกัเรียนทั้ง 2 กลุ่มท าขอ้สอบค าศพัทแ์ละไวยากรณ์ก่อน
เรียน ผลการสอนพบวา่นกัเรียนทั้ง 2 กลุ่มมีความรู้ทั้งค  าศพัทแ์ละไวยากรณ์พอๆกนั หลงัจากนั้นจึง
ด าเนินการสอน โดนกลุ่มทดลองสอนค าศพัท์และไวยากรณ์ผ่านบทกวี จ  านวน 5 บทเรียน ส่วน
กลุ่มควบคุมทดลองโดยสอนตามหนังสือเรียน ซ่ึงทั้ง 2 กลุ่มจะได้เรียนค าศพัท์เหมือนกนั หลัง
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ส้ินสุดการสอนให้นกัเรียนท าขอ้สอบหลงัเรียน ซ่ึงเป็นขอ้สอบฉบบัเดียวกบัขอ้สอบก่อนเรียน ผล
ปรากฏวา่ กลุ่มทดลองไดค้ะแนนสอบหลงัเรียนมากกวา่ก่อนเรียน และเม่ือเปรียบเทียบคะแนนแลว้
พบว่า คะแนนหลงัเรียนของกลุ่มทดลองสูงกวา่กลุ่มควบคุมซ่ึงไดค้ะแนนพอๆกนัในขอ้สอบก่อน
เรียน ซ่ึงแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และผลการเรียนค าศพัทข์องผูห้ญิงและ
ผูช้ายพฒันาข้ึน แต่ไม่แตกต่างกนัทั้งก่อนเรียนและหลงัเรียน นอกจากน้ีหลงัจากศึกษาผลการเรียน
ไวยากรณ์ทั้งทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแลว้พบว่า ก่อนเรียนทั้งสองกลุ่มมีคะแนนไวยากรณ์
ไม่แตกต่างกนั แต่หลงัจากการเรียนแลว้ทั้งสองกลุ่มพฒันาข้ึน แต่กลุ่มทดลองได้คะแนนสูงกว่า
กลุ่มควบคุม แต่ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 Kameli and Baki (2013) ท าการวิจยัเร่ืองผลกระทบของการรู้ค าศพัทต่์อการอ่านเพื่อความ
เขา้ใจในการเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ เพื่อทดสอบผลกระทบของการรู้ค าศพัท์ใน
การอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนผู ้ใหญ่ชาวอิหร่าน จ านวน 220 คน ท่ีเรียนในสถาบัน
ภาษาองักฤษเอกชน ประเทศอิหร่าน โดยใชแ้บบทดสอบค าศพัทภ์าษาองักฤษและแบบทดสอบการ
อ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ นักเรียนทุกคนจะได้ท าแบบทดสอบค าศพัท์ ซ่ึงประกอบด้วย
ค าศพัท ์5 ระดบั คือ 2000 3000 5000 10000 และค าศพัทร์ะดบัมหาวิทยาลยั และแบบทดสอบการ
อ่านเพื่อความเขา้ใจแบบปรนยั จ านวน 3 บทอ่าน รวม 40 ขอ้ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้ร้อยละ ความถ่ี 
มธัยฐาน และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการทดลองพบว่า มีความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัการรู้
ค าศพัท์ กล่าวคือ หากนกัเรียนมีความรู้ค าศพัท์ท่ีระดบั 5000 ก็จะมีความรู้ค าศพัท์ในระดบั 2000 
และ 3000 ดว้ยเช่นกนั นอกจากน้ีพบวา่มีความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้ดา้นค าศพัทแ์ละการอ่านเพื่อ
ความเขา้ใจในเชิงบวก คือ หากนกัเรียนมีความรู้เร่ืองศพัทม์ากก็จะมีความสามารถในการอ่านเพื่อ
ความเขา้ใจในระดบัท่ีดีข้ึน 
 จากการศึกษางานวิจยัทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วพบว่า ปัญหาดา้นค าศพัท์เป็น
ปัญหาท่ีส าคญัมากส าหรับการเรียนภาษาองักฤษโดยเฉพาะทกัษะการอ่าน แต่ครูผูส้อนสามารถ
แกไ้ขปัญหาน้ีไดห้ากสามารถหากลวิธีในการเรียนค าศพัท์มาเป็นตวัช่วยให้นกัเรียน เน่ืองจากการ
สอนกลวธีิในการเรียนรู้ค าศพัทจ์ะท าให้นกัเรียนสามารถวิเคราะห์ค าศพัท ์และช่วยให้นกัเรียนอ่าน
ภาษาองักฤษได้เข้าใจมากข้ึน และเป็นการแก้ไขปัญหาการไม่รู้ค  าศพัท์ให้กับนักเรียน ท าให้
นกัเรียนปรับเปล่ียนมุมมองวา่ค าศพัทน์ั้นเป็นส่วนส าคญัของภาษาอีกดว้ย 
 
5.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการอ่านโดยใช้โครงสร้างบทอ่าน 
 การวิเคราะห์โครงสร้างเร่ืองเป็นอีกหนทางหน่ึงท่ีจะสามารถช่วยให้ผู ้อ่านประสบ
ความส าเร็จในการอ่านมากข้ึน เน่ืองจากการรู้โครงสร้างเร่ืองท าให้ผูอ่้านสามารถตีความบทอ่าน
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และเขา้ใจเจตคติของผูเ้ขียนไดม้ากข้ึน จากการศึกษาเอกสารงานวิจยัพบว่ามีผูส้นใจท างานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างเร่ืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

งานวจัิยในประเทศ 
 จากงานวิจยัภายในประเทศพบว่ามีผูส้นใจในการท างานวิจยัเก่ียวกบัโครงสร้างเร่ือง เช่น 
การศึกษาความสามารถในการวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่านและการระลึกขอ้ความในบทอ่านท่ีมี
โครงสร้างแตกต่างกนั การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการสอนอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใช้
โครงสร้างเร่ืองเล่ากบัการสอนโดยวิธีการแปล การพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อวิเคราะห์
โครงสร้างเร่ืองโดยใชแ้ผนภูมิกราฟิก ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 สมบติั บุญประคม (2540) ศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านเพื่อความ
เขา้ใจภาษาองักฤษของนกัเรียนในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหวา่งการสอนอ่านโดยเนน้โครงสร้าง
ระดับยอดกับการสอนอ่านตามปกติ กลุ่มตวัอย่างคือ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบา้นเป็ด 
จงัหวดัขอนแก่นจ านวน 61 คนได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง แล้วน ามาจบัสลากแบ่งเป็นกลุ่ม
ทดลองจ านวน 31 คนและกลุ่มควบคุมจ านวน 30 คน โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
อ่านเพื่อความเขา้ใจเป็นตวัวดั ผลการวจิยัพบวา่ผลสัมฤทธ์ิและความกา้วหนา้ทางการอ่านเพื่อความ
เขา้ใจภาษาองักฤษของนกัเรียนท่ีเรียนจากการอ่านโดยเนน้โครงสร้างระดบัยอดกบันกัเรียนท่ีเรียน
การสอนอ่านตามปกติแตกต่างกัน โดยนักเรียนท่ีเรียนการอ่านโดยเน้นโครงสร้างระดับยอดมี
ผลสัมฤทธ์ิและความกา้วหนา้ทางการอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาองักฤษสูงกว่านกัเรียนท่ีเรียนโดย
การสอนอ่านตามปกติ 

ซ่ึงกิตดา ปรัตถจริยา (2540) ท าการวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่าน 
ความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ เจตคติต่อการอ่าน และการเขียนโดยใชโ้ครงสร้างระดบัยอด
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการสอนอ่านโดยใช้โครงสร้างระดบัยอดประกอบกบั
กลวิธีการเสริมต่อการเรียนรู้ มีกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนโรงเรียนมธัยมสาธิตสถาบนัราชภฏัสวน
สุนนัทา จ านวน 70 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการสอนอ่านโดยใช้โครงสร้างระดบัยอด 35 
คนและกลุ่มควบคุมท่ีสอนตามคู่มือครู 35 คน ใชเ้วลาในการทดลองทั้งหมด 16 คาบเรียน โดยใช้
เน้ือหาเดียวกนัในการทดลอง ผลการทดลองพบวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนอ่านโดยใช้โครงสร้าง
ระดับยอดประกอบกับกลวิธีการเสริมต่อการเรียนรู้มีความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ 
ความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษดีกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนอ่านตามคู่มือครู อาจเน่ืองมาก
จากการสอนอ่านโดยใชโ้ครงสร้างระดบัยอดประกอบกบักลวิธีการเสริมต่อการเรียนรู้ท าให้ผูเ้รียน
มีความรู้สึกวา่เร่ืองท่ีอ่านไม่ใช่เร่ืองยาก สามารถประสบความส าเร็จในการอ่านได ้และยงัเป็นการ
สร้างก าลงัใจใหก้บัผูเ้รียนประสบความส าเร็จในการอ่าน แต่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนตามคู่มือครูมี
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เจตคติในการอ่านภาษาองักฤษดีกว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนอ่านโดยใช้โครงสร้างระดับยอด
ประกอบกบักลวิธีการเสริมต่อการเรียนรู้ อาจเน่ืองมาจาก การสอนตามคู่มือครูจะมีการกระตุน้ให้
เกิดความสนใจในส่ิงท่ีเรียน โดยใชก้ลวธีิต่างๆ เช่น ใชส่ื้ออุปกรณ์ท่ีน่าสนใจ ไดแ้ก่ รูปภาพ บตัรค า 
เป็นตน้ ต่างจากผูเ้รียนซ่ึงเรียนท่ีไดรั้บการสอนอ่านโดยใช้โครงสร้างระดบัยอด ซ่ึงผูเ้รียนตอ้งใช้
กระบวนการคิดวเิคราะห์หลายขั้นตอน และใชเ้วลามากในการคิดพิจารณา ซ่ึงวิธีการน้ีอาจไม่เป็นท่ี
คุน้เคยกบัผูเ้รียนมากนกั 

เผด็จ ก๋าค า (2542) ท าการวิจยัเร่ือง การศึกษาความสามารถในการวิเคราะห์โครงสร้างบท
อ่านและการระลึกขอ้ความในบทอ่านท่ีมีโครงสร้างแตกต่างกนัของนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 วิชาเอก
ภาษาองักฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถานบนัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร โดย มี
ก ลุ่ม เ ป้าหมาย คือ นัก ศึกษาชั้ นปี ท่ี  2 วิชา เอกภาษาอังกฤษ จากสถาบันราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 5 สถาบนัคือ รวมทั้งหมด 140 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ 
แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ แบบทดสอบวดัความสามารถในการ
วิเคราะห์โครงสร้างบทอ่าน และวดัความสามารถในการระลึกข้อความจากบทอ่านตามล าดับ  
ด าเนินการทดลองโดยให้กลุ่มตวัอย่างท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ 
หลงัจากตรวจคะแนนแลว้แบ่งระดบัความสามารถในการอ่าน 3 ระดบัคือ ความสามารถในการอ่าน
ระดบัสูง กลาง และต ่า หลงัจากนั้นให้นกัศึกษาท าแบบทดสอบวดัความสามารถในการวิเคราะห์
โครงสร้างบทอ่านซ่ึงมี 2 ตอน โดยให้นกัศึกษาท าทีละตอน เพื่อป้องกนัไม่ให้น าแนวค าตอบใน
ตอนท่ี 1 มาตอบในตอนท่ี 2 เก็บรวบรวมแลว้น ามาตรวจให้คะแนน และแบ่งกลุ่มความสามารถใน
การอ่านระดบัสูง กลาง และต ่า หลงัจากนั้นใหก้ลุ่มตวัอยา่งท าแบบทดสอบท่ี 3 คือ แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการระลึกขอ้ความจากบทอ่าน ในการทดสอบน้ีผูว้ิจยัได้แบ่งนักศึกษาท่ีอยู่ใน
ระดบัความสามารถในการอ่านระดบัละ 4 กลุ่ม คือ กลุ่มความสามารถในหารอ่านระดบัสูงแบ่ง
ออกเป็นกลุ่มย่อย 4 กลุ่มและท าเช่นเดียวกนัในระดบัความสามรถในการอ่านระดบักลางและต ่า 
เพื่อให้แต่ละระดบัท าแบบทดสอบวดัความสามรถในการละลึกขอ้ความกลุ่มละ 1 โครงสร้างบท
อ่าน คือ ประเภทแจกแจงรายละเอียด เรียงเหตุการณ์ตามล าดบัเวลา ประเภทแสดงเหตุและผล และ
ประเภทแสดงการเปรียบเทียบ ผูว้ิจยัแจกบทอ่านให้กลุ่มตวัอย่างและให้เวลาในการอ่าน 10 นาที 
เม่ือผูว้ิจบัเก็บบทอ่านคืน จึงให้กลุ่มตวัอยา่งเขียนระลึกขอ้ความเป็นภาษาไทยโดยให้เวลา 15 นาที 
แบบทดสอบระลึกขอ้ความน้ีใชก้รรมการตรวจ 2 คนแลว้น ามาหาค่าสหสัมพนัธ์ จากการวิจยัพบวา่
นักศึกษาท่ีมีความสามารถในการอ่านระดับสูง กลางและต ่ ามีความสามรถในการวิเคราะห์
โครงสร้างบทอ่านและความสามารถในการระลึกขอ้ความจากบทอ่านประเภทต่างๆแตกต่างกนั 
และความสามารถในการวิ เคราะห์โครงสร้างบทอ่านกับความสามารถในการอ่าน และ
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ความสามารถในการระลึกขอ้ความจากบทอ่านกบัความสามารถในการอ่านมีความสัมพนัธ์กนั จาก
ผลการวิจยัของผูว้ิจยัพบวา่นกัเรียนท่ีมีความสามารถในการอ่านระดบัสูงจะมีความสามารถในการ
วเิคราะห์ระดบัสูงเช่นเดียวกนั และนกัเรียนท่ีมีความสามารถในการอ่านระดบัต ่า จะมีความสามารถ
ในการวิเคราะห์อยู่ในระดบัค่อนขา้งอ่อน ดงันั้นผูส้อนสามารถน าขอ้มูลน้ีไปปรับใช้ในการเรียน
การสอนได ้โดยการสอนให้นกัเรียนพฒันาความสามารถในการอ่านก่อน อาจเนน้ท่ีความสามารถ
ดา้นค าศพัท์ และพฒันาให้นกัเรียนมีความสามารถในดา้นไวยากรณ์ เพื่อน ามาใชใ้นการวิเคราะห์
โครงสร้างบทอ่าน หรืออาจจดัการเรียนการสอนในระบบกลุ่ม โดยหากิจกรรมท่ีสอดคลอ้งและ   
ทา้ทายความสามารถของนกัเรียน 

ในขณะท่ี หทยักาญจน์ เปรมใจสุข (2545) ศึกษาการสอนโครงสร้างระดบัยอดโดยใช้ชุด
การสอนเพื่อความเขา้ใจ กบันกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 โรงเรียนเทคโนโลยี
ไทย-ญ่ีปุ่น-เยอรมนั จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 25 คน ท าการวิจยัแบบทดลอง มีการสอนก่อนเรียน
และหลงัเรียน ผลการวิจยัพบว่าหลงัจากการสอนโดยใช้ชุดการสอนอ่านเพื่อความเขา้ใจดว้ยการ
สอนโครงสร้างระดบัยอดนกัเรียนมีความเขา้ใจในการอ่านแตกต่างกนั โดยคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่
ก่อนเรียน ท าใหท้ราบวา่ชุดการสอนเพื่อความเขา้ใจดว้ยการสอนโครงสร้างระดบัยอดสามารถช่วย
ใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจในการอ่านดีข้ึน 

ภักษร หรุ่นเลิศ (2547) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการสอนอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใชโ้ครงสร้างเร่ืองเล่า กบัการสอนโดยวิธีการแปลของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสายน ้าผึ้ง กรุงเทพมหานคร มีกลุ่มเป้าหมายคือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 2 จ  านวนทั้งหมด 90 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองจ านวน 44 คนและกลุ่มควบคุมจ านวน 46 คน 
เวลาท่ีใช้ในการทดลองจ านวน 20 คาบเรียน ด าเนินการโดยใช้รูปแบบการทดลองแบบ 
Randomized Control – group pre-test posttest design ผลการวิจยัพบวา่ผลสัมฤทธ์ิของการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใชโ้ครงสร้างเร่ืองเล่าสูงกวา่ผลสัมฤทธ์ิในการอ่านโดยวิธีการแปล 
และนักเรียนท่ีได้รับการสอนอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใช้โครงสร้างเร่ืองเล่ามีความ
คิดเห็นระดับดีต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้โครงสร้างเร่ืองเล่า จาก
ผลการวิจยัของผูว้ิจยัพบวา่ ผูว้ิจยัพยายามกระตุน้ให้นกัเรียนไดฝึ้กวิเคราะห์องคป์ระกอบเร่ืองผา่น
กิจกรรมการเรียนตามแนวการสอนอ่านแบบปฏิสัมพนัธ์ ซ่ึงนกัเรียนใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสาร
โดยนกัเรียนไดเ้รียนรู้ภาษาจากครูในขั้นแสดงแบบอย่างการอ่านและวิเคราะห์องค์ประกอบเร่ือง
ผ่านกระบวนการบอกความคิด นกัเรียนกลุ่มทดลองเรียนอ่านโดยใช้กิจกรรมท่ีหลากหลาย ผ่าน
ขั้นตอนการสอนท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนได้ฝึกกระบวนการอ่าน การคิดวิเคราะห์ทั้งแบบกลุ่มและ
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แบบเด่ียว เช่น กิจกรรมการท านายเร่ือง กิจกรรมการเรียบเรียงเร่ือง กิจกรรมแผนภูมิเร่ืองเล่า 
กิจกรรมสรุปยอ่เร่ืองและกิจกรรมการเล่าทวนเร่ือง เป็นตน้ 

นอกจากน้ีสมนึก กินรี (2550) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ
เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างเร่ืองโดยใช้แผนภูมิกราฟิก ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีกลุ่มเป้าหมายคือ 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบา้นเหล่าหลวง จ านวน 20 คน เวลาท่ีใช้ในการทดลองคือ 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2549 ด าเนินการวิจยัโดยใช้รูปแบบปฏิบติัการ รวบรวมขอ้มูลโดยใช้
เทคนิคการสังเกตแบบก่ึงโครงสร้างโดยการบนัทึกวิดีโอ การสังเกตของผูร่้วมวิจยั ผูศึ้กษาคน้ควา้ 
การเขียนอนุทินของนกัเรียน การและการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างโดยการบนัทึกเทป โดยการ
น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกต การสัมภาษณ์และการเขียนของนกัเรียนน ามาวิเคราะห์เทคนิคสามเส้า 
คือ การน าขอ้มูลท่ีไดม้าเขียนรายงานตามรูปแบบของการวิจยัเชิงปฏิบติัการ ผลการวิจยัพบวา่ การ
จดักิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างเร่ืองโดยใชแ้ผนภูมิกราฟิกและการเรียน
แบบร่วมมือ ช่วยให้นักเรียนสามารถอ่านเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างเร่ืองได้ดี โดยการใช้แผนภูมิ
กราฟิกชนิดต่างๆ ช่วยใหก้ารวเิคราะห์โครงสร้างเร่ืองมีรูปแบบท่ีหลากหลายน่าสนใจ   

นอกจากน้ียงัมีผูท้  าการวิจยัเก่ียวกบัโครงสร้างระดบัยอดอีกคือ ธนพร สงกรุง (2551) ท่ี
ศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบความเขา้ใจในการอ่านและเจตคติต่อวิชาภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีไดรั้บการสอนอ่านโดยใชเ้ทคนิคโครงสร้างระดบัยอดกบัการสอนอ่านตามปกติ 
มีกลุ่มตวัอยา่งคือ นกัเรียนโรงเรียนบา้นไร่วิทยา จ านวน 80 คนไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย แบ่งเป็น
กลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการสอนโครงสร้างระดบัยอดจ านวน 40 คน และกลุ่มควบคุมท่ีสอนตามปกติ 
40 คน จากการทดลองพบวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโครงสร้างระดบัยอดมีความเขา้ใจในการอ่าน
อยูใ่นระดบัดี ส่วนนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนอ่านตามปกติมีความเขา้ใจในการอ่านอยูใ่นระดบัปาน
กลาง และนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโครงสร้างระดบัยอดมีความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษสูง
กวา่อีกกลุ่ม และมีเจตคติต่อวชิาภาษาองักฤษยูใ่นระดบัดี ส่วนกลุ่มควบคุมมีเจตคติอยูใ่นระดบัปาน
กลาง จากผลการวจิยัทราบวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโครงสร้างระดบัยอดมีความเขา้ใจในการอ่าน
ไดดี้ เน่ืองจากสามารถวิเคราะห์รูปแบบของงานเขียนได ้ดงันั้นการเรียนโครงสร้างงานเขียนหรือ
บทอ่านสามารถช่วยให้นกัเรียนมีความเขา้ใจในการอ่านมากข้ึน นอกจากน้ีนกัเรียนยงัมีเจตคติท่ีดี
ต่อการเรียนอีกดว้ย  

 
งานวจัิยต่างประเทศ 

  จากการศึกษางานวิจัยต่างประเทศพบว่ามีผูส้นใจในการท างานวิจัยเก่ียวกับ
โครงสร้างเร่ือง เช่น ศึกษาผลของโครงสร้างความรู้ดา้นรูปแบบและโครงสร้างความรู้ดา้นเน้ือหาท่ี
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มีต่อการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ผลกระทบของกลวิธีการสอนโครงสร้างเร่ืองท่ีมีต่อการ
จดจ าบทอ่านและรูปแบบของการเคล่ือนสายตา และผลกระทบของชนิดของบทอ่านต่อการอ่าน
ภาษาต่างประเทศเพื่อความเขา้ใจของผูอ่้าน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

Bartlett และ Mathmas (1981) ท่ีท าการวิจยัเร่ือง โครงสร้างระดบัยอด: ความสัมพนัธ์ท่ีมี
ความส าคญัต่อส่ิงท่ีนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 สามารถจ าไดจ้ากห้องเรียนการอ่าน  โดยมีกลุ่ม
ตวัอยา่ง 2 กลุ่มคือ กลุ่มทดลองจ านวนท่ีจะไดรั้บการสอนโครงสร้างเร่ือง 25 คน และกลุ่มควบคุมท่ี
ไม่ไดรั้บการสอนโครงสร้างเร่ือง 29 คน รวมทั้งหมด 54 คน นกัเรียนทั้ง 2 กลุ่มจะไดรั้บบทอ่านใน
การสอนก่อนเรียนเหมือนกนัแล้วให้เขียนระลึกบทอ่าน นักเรียนจะได้รับการทดสอบหลงัเรียน
หลงัจากเรียนเสร็จแลว้ 3 สัปดาห์ จากการทดลองพบว่านกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโครงสร้างเร่ือง
สามารถเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านไดดี้กวา่และสามารถจดจ าเร่ืองท่ีอ่านไดดี้กวา่เช่นกนั จากผลการทดลองท า
ให้ทราบวา่โครงสร้างเร่ืองสามารถช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านมากข้ึน และนกัเรียนสามารถ
จดจ าเร่ืองท่ีอ่านไดดี้ อาจเน่ืองมาจากการกระจดัระเบียบการจดจ าเร่ืองตามโครงสร้างเร่ืองนัน่เอง 

นอกจากน้ี Slater, Graves และ Piche (1985) ท าการวิจยัเร่ือง ผลกระทบของการจดั
โครงสร้างของความเขา้ใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และการระลึกถึงรูปแบบของความเรียง 
4 แบบ กบันกัเรียนท่ีมีความสามารถในการอ่านอยูใ่นระดบัสูง กลางและต ่าจากการทดสอบการอ่าน
เพื่อความเขา้ใจของขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิแคลิฟอร์เนียจ านวนทั้งหมด 224 คน โดยนกัเรียนในแต่
ละระดบัจะถูกสุ่มให้อ่านบทอ่านคนละ 1 ชนิดจากบทอ่านทั้งหมด 4 ชนิดคือ แบบมีตารางสรุป 
แบบไม่มีตารางสรุป แบบจดโนต้และแบบไม่มีการจดโนต้ จากการทดลองพบวา่ การอ่านบทอ่านท่ี
เป็นแบบตารางสรุปและการจดโนต้สามารถท าให้นกัเรียนเขา้ใจบทอ่านและสามารถระลึกบทอ่าน
ไดดี้ ส่วนการอ่านแบบไม่มีตารางสรุปและไม่มีการจดโนต้ นกัเรียนสามารถอ่านแลว้เขา้ใจไดแ้ต่ไม่
สามารถระลึกถึงบทอ่านไดห้รือไดน้้อย ท าให้ทราบว่าตารางสรุปและการจดโน้ตมีส่วนช่วยให้
นกัเรียนจดจ าและระลึกบทอ่านได ้เพราะนกัเรียนจะไดส้รุปประเด็นส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านและจดจ า
ในส่วนท่ีส าคญันั้นๆ  

Carrell (1987) ไดศึ้กษาผลของโครงสร้างความรู้ดา้นรูปแบบและโครงสร้างความรู้ดา้น
เน้ือหาท่ีมีต่อการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ กลุ่มตวัอยา่งคือนกัศึกษาท่ีเรียนภาษาองักฤษเป็น
ภาษาท่ีสอง มหาวทิยาลยัเซาทเ์ทิน อิลลินอยส์ (Southern Illinois University) จ  านวนทั้งหมด 52 คน 
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกมีนกัศึกษา 28 คน มีพื้นฐานเป็นมุสลิม กลุ่มท่ี 2 มีนกัศึกษา 24 คน มี
พื้นฐานเป็นโรมนัคาทอลิก เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ บทอ่านจ านวน 2 เร่ือง เร่ืองแรกเป็นเร่ือง
เก่ียวกบับุคคลส าคญัในศาสนาอิสลาม เร่ืองท่ีสองเป็นเร่ืองเก่ียวกบับุคคลส าคญัในศาสนาคริสต์
นิกายโรมนัคาทอลิกด าเนินการทดลองโดยให้นกัศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม อ่านทั้ง 2 เร่ือง และในแต่ละกลุ่ม
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คร่ึงหน่ึงอ่านเร่ืองท่ีคุน้เคย อีกคร่ึงหน่ึงอ่านเร่ืองท่ีไม่คุน้เคย จากนั้นทั้ง 2 กลุ่มตอบค าถามแบบ
เลือกตอบ 14 ขอ้เป็นเชิงอนุมานความ ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัท่ีท าให้กลุ่มตวัอย่างอ่านเร่ืองแล้ว
เขา้ใจไดดี้คือเน้ือหาท่ีคุน้เคย ปัจจยัท่ีท าให้กลุ่มตวัอยา่งอ่านแลว้ไม่เขา้ใจคือเน้ือหาท่ีไม่คุน้เคย จาก
การทดลองให้กลุ่มตวัอย่างอ่านเน้ือหาท่ีคุ้นเคย โครงสร้างเร่ืองไม่คุ ้นเคย กับเน้ือหาไม่คุ ้นเคย 
โครงสร้างเร่ืองคุน้เคย พบวา่โครงสร้างความรู้ดา้นเน้ือหามีผลต่อการอ่านเพื่อความเขา้ใจมากกว่า
โครงสร้างความรู้ดา้นรูปแบบ 

Alidib (2004) ศึกษาผลกระทบของชนิดของบทอ่านต่อการอ่านภาษาต่างประเทศเพื่อความ
เขา้ใจของผูอ่้านภาษาฝร่ังเศสในระดบัเร่ิมอ่านและระดบักลาง กลุ่มเป้าหมายประกอบดว้ยนกัศึกษา
ท่ีเรียนภาษาฝร่ังเศสระดับเร่ิมต้นและระดับกลางในแผนการเรียนภาษาฝร่ังเศสท่ีมหาวิทยาลัย
โอไฮโอสเตจ จ านวน 37,000 คน ซ่ึงเป็นชาวต่างชาติทั้งหมด กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดอ่านบทความท่ี
คดัมาจากบทละครและนิยายฝร่ังเศสจ านวน 2 บทความ ซ่ึงแต่ละบทความมีค าประมาณ 250 ค า ใน
การวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัสุ่มคะแนนของนกัศึกษา 8 คนของแต่ละห้องมาท าการวิเคราะห์ จะได ้24 
คนต่อ  1 ระดบัการสอน (ระดบัเร่ิมตน้และระดบักลาง) หรือทั้งหมด 48 คน ผลท่ีไดคื้อ ชนิดของ
บทความและระดบัการอ่านของนกัศึกษามีผลต่อการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 

Williams (2005) ศึกษาเก่ียวกบัการสอนนกัเรียนระดบัประถมศึกษาเร่ืองการอ่านเพื่อความ
เขา้ใจ กบันกัเรียนท่ีมีความเส่ียงในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 และ 3 ในโรงเรียนรัฐบาลในเมือง
เฮอเล็ม (Herlem)โดยเนน้การสอนโครงสร้างเร่ือง นกัเรียนท่ีมีความเส่ียงคือนกัเรียนท่ีมีแนวโนม้ท่ี
จะลม้เหลวในการเรียน งานวิจยัน้ีจะมีการประเมินการสอนการแยกแยะรูปแบบของเร่ืองและการ
ประยุกตสู่์ชีวิตจริง โปรแกรมการสอนน้ีจะเนน้โครงสร้างขอ้ความแบบการช้ีแจงหรืออธิบาย และ
การเปรียบเทียบความเหมือนหรือต่าง ซ่ึงเน้ือหาจะเป็นเน้ือหาทางวิทยาศาสตร์ท่ีใช้สอนนกัเรียน
ระดบัประถมศึกษา  ในการสอนครูกระตุน้ความรู้เดิมท่ีนกัเรียนจ าเป็นตอ้งใชใ้นการอ่านในเร่ืองท่ี
จะเรียน กลวธีิท่ีน ามาใชใ้นการสอนคือ Scaffolding ใน 3 บทเรียนแรก ครูจะสาธิตเพื่อเป็นตวัอยา่ง
ให้นกัเรียน หลงัจากนั้นนกัเรียนจะเป็นผูล้งมือท าเองตามแบบท่ีไดดู้ ในบทเรียนท่ี 3 1ถึง 6 ครูจะ
เป็นคนแนะน าหรือบอกธีมกบันกัเรียน แต่เม่ือถึงบทเรียนท่ี 7 นักเรียนจะตอ้งพูดคุยแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเพื่อหาธีมดว้ยตวัเอง มีขั้นตอนการสอนคือ ครูอ่านบทอ่านให้นกัเรียนฟัง แลว้แทรก
ค าถามเพื่อเช่ือมโยงเร่ืองกบัความรู้เดิมของรักเรียน หรือ ให้นกัเรียนคาดเดาเร่ืองท่ีจะเกิดเป็นระยะ 
โดยค าตอบของนกัเรียนจะมีการน ามาแลกเปล่ียนขอ้มูลกนั และครูจะกระตุน้ให้นกัเรียนถามค าถาม
เอง เม่ืออ่านเสร็จนกัเรียนจะร่วมกนัสรุปเร่ืองโดยมี 4 องคป์ระกอบคือ ตวัละครหลกั ปัญหา การ
แกปั้ญหา และผลการแกปั้ญหา ในการถามค าถามจะมีค าถาม 8 ค าถาม 4 ค าถามแรกจะเก่ียวกบั
องค์ประกอบเร่ืองท่ีส าคญัๆ หรือก็คือค าถามท่ีจะใช้เพื่อสรุปเร่ือง และอีก 4 ค าถามเป็นค าถาม
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เพื่อให้นกัเรียนใชก้ารตดัสินใจ เช่น ส่ิงท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นส่ิงท่ีดีหรือไม่ เป็นตน้ การวิเคราะห์ขอ้มูล
ใชน้กัเรียนทั้งหมด 120 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มสอนโครงสร้างเร่ือง และกลุ่มสอนความ
เขา้ใจหรือสอนแบบเดิมซ่ึงจะเน้นค าศพัท์ ทั้ งสองกลุ่มจะเรียนเน้ือเร่ืองเดียวกนั ผลการทดลอง
พบวา่นกัเรียนกลุ่มสอนโครงสร้างเร่ืองประสบความส าเร็จมากกวา่อีกกลุ่ม และท าคะแนนไดดี้กวา่
ในการทดสอบหลงัเรียน ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีนกัเรียนไม่ไดเ้รียนในชั้นการทดลอง แต่ยงัไม่สามารถถ่าย
โอนความรู้ไปสู่ขอ้ความใหม่ได ้แต่มีพฒันาการท่ีดีและใกลค้วามส าเร็จแลว้ จากการวิจยัน้ีสรุปได้
ว่านักเรียนท่ีมีความเส่ียงในระดบัประถมศึกษาสามารถประสบผลส าเร็จในการเขา้ใจส่ิงท่ีอ่าน 
รวมทั้งพฒันาความสามารถในการถ่ายโอนส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปสู่ขอ้ความใหม่ เม่ือพวกเขาไดรั้บการ
สอนโครงสร้างขอ้ความท่ีชดัเจน 

ในขณะท่ี Yeh และ Schwartz (2011) ศึกษาผลกระทบของกลวิธีการสอนโครงสร้างเร่ืองท่ี
มีต่อการจดจ าบทอ่านและรูปแบบของการเคล่ือนสายตาของผูอ่้านภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสอง โดย
มีนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีเรียนภาษาสเปนและภาษาองักฤษท่ีมหาวิทยาลยัเทกซสัจ านวน 12 คน
เป็นกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงนกัศึกษาเหล่าน้ีเป็นนกัเรียนท่ีมาจากเม็กซิโก และใชภ้าษาสเปนเป็นภาษาแม่ 
กลุ่มตวัอย่างท าการทดสอบก่อนเรียน โดยอ่านบทอ่านจ านวน 2 บทโดยติดเคร่ืองติดตามสายตา 
เม่ืออ่านเสร็จและถอดเคร่ืองติดตามสายตาเสร็จแลว้จะตอ้งพิมพเ์น้ือหาท่ีอ่านลงในไมโครซอร์ฟ
เวิร์ด โดยท าทีละบทความ หลงัจากนั้นนกัศึกษาท าแบบสอบถามความคล่องทางภาษาองักฤษและ
ภาษาสเปน โดยผลปรากฏว่านกัศึกษาให้คะแนนความคล่องของภาษาสเปนมากกว่าภาษาองักฤษ 
ในขั้นการทดลองสอน ผู ้วิจ ัยคัดเลือกส่ือส าหรับฝึกท่ีมีโครงสร้างเร่ืองต่างกันจากนิตยสาร 
หนงัสือพิมพแ์ละหนงัสือ โดยบทความจะยาวข้ึนและมีความซบัซ้อนมากข้ึนตามล าดบั โดยในการ
สอนผูว้จิยัจะสอนทั้งค าบ่งช้ี (signal words) และรูปแบบของโครงสร้างบทอ่าน โดยใชเ้วลาทดลอง
สอนทั้งหมด 6 ชัว่โมง จ านวน 3 คร้ัง คร้ังละ 2 ชัว่โมง การทดสอบหลงัเรียนจะท าถดัจากสอนคร้ัง
สุดทา้ยไปอีก 3 วนั โดยมีขั้นตอนเหมือนกนัท าขอ้สอบก่อนเรียน ในการวิเคราะห์ขอ้มูลทดสอบ
ความจ าจากการพิมพเ์น้ือหาท่ีไดจ้ากบทอ่านนั้น น ามาวิเคราะห์ 2 แบบคือ Top-Level Structure 
scoring system โดยใชใ้นการวเิคราะห์โครงสร้างเร่ืองและความเหมาะสมของค าบ่งช้ี และวิเคราะห์
ความถูกตอ้งของเน้ือหาโดยใช ้Quality scoring system  ผลปรากฏวา่ คะแนนหลงัการเรียนของการ
วเิคราะห์ทั้งความถูกตอ้งทางโครงสร้างและเน้ือหาสูงกวา่ก่อนเรียน และการวิเคราะห์การเคล่ือนท่ี
ของสายตาพบวา่ก่อนเรียน นกัศึกษาจะอ่านเน้ือหา แต่หลงัเรียนนกัศึกษาจะอ่านโดยหาค าบ่งช้ี 

หลงัจากไดศึ้กษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างเร่ืองแลว้พบวา่ การสอนโครงสร้างเร่ือง
สามารถช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในการอ่านได้ดี นอกจากน้ียงัช่วยให้นักเรียนสามารถจดั
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ระเบียบความคิด เขา้ใจส่ิงท่ีผูเ้ขียนตอ้งการส่ือได้ อีกทั้งยงัสามารถช่วยให้ผูเ้รียนสามารถระลึก
ขอ้ความหรือบทอ่านได ้เน่ืองจากมีการจดจ าเป็นระบบและจดจ าประเด็นส าคญัๆ 
 
5.3 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาส่ือการสอน 
 ส่ือการสอนเป็นองคป์ระกอบในการสอนท่ีจะช่วยแกปั้ญหาในการเรียนการสอน ท าให้การ
สอนของครูสมบูรณ์มากข้ึน และยงัสามารถแกไ้ขปัญหาการเรียนของนกัเรียนได ้โดยเฉพาะส่ือการ
สอนในงานวจิยัท่ีสร้างข้ึนเพื่อแกไ้ขปัญหาต่างๆ เช่น การพูด การฟัง และการอ่านเพื่อความเขา้ใจท่ี
ผูว้ิจยัท า  และจากความส าคญัของส่ือการสอนจึงมีผูพ้ฒันาส่ือการสอนเพื่อการวิจยัทั้งในประเทศ
และต่างประเทศมากมาย 
 

งานวจัิยในประเทศ 
 งานวิจยัในประเทศท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษา เช่น การพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจ
จากหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารภาษาองักฤษ โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบติัส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนยานนาเวศวทิยาคม กรุงเทพมหานคร 

รุ่งวนา สุดจิตต์ (2545) ท่ีท าการพฒันาส่ือการอ่าน-เขียนมีเน้ือหาเก่ียวกบันิทานพื้นบา้น
ไทย ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนไทรโยค น้อยวิทยา จงัหวดักาญจนบุรี มีกลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 38 คน ใชเ้วลาทดลอง 16 สัปดาห์ โดยศึกษาเร่ืองการพฒันาส่ือ โครงสร้างความรู้
เดิมเก่ียวกบันิทานพื้นบา้นไทย ความสามารถทางการอ่าน-เขียนนิทานภาษาองักฤษ ความคิดเห็นต่อ
ความเหมาะสมของส่ือ และเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาองักฤษ จากการทดลองพอวา่ส่ือการอ่าน-
เขียนจากนิทานพื้นบา้นไทยมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ความสามารถการอ่าน-เขียนของ
กลุ่มตวัอยา่งหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนดว้ยส่ือการอ่าน-เขียนจากนิทานพื้นบา้นไทย ความสามารถ
ทางการอ่าน-เขียนของนกัเรียนท่ีมีความรู้ดา้นโครงสร้างความรู้เดิมต่างกนัหลงัเรียนเพิ่มข้ึนต่างกนั 
นกัเรียนมีความเห็นต่อความเหมาะสมของส่ืออยูใ่นระดบัดี และเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาองักฤษ
ของนกัเรียนหลงัเรียนดว้ยส่ือการอ่าน-เขียนจากนิทานพื้นบา้นไทยสูงกวา่ก่อนเรียน จากผลการวิจยั
ท าใหท้ราบวา่หากนกัเรียนมีความรู้เดิมเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน หรือเป็นเร่ืองใกลต้วั นกัเรียนจะมีความ
เขา้ใจในเร่ืองท่ีอ่านมากข้ึนและให้ความสนใจมากกว่าเร่ืองท่ีไกลตวั และนกัเรียนสามารถใชป้ระ
การณ์ของตวัเองมาเช่ือมโยงกบัเร่ืองท่ีอ่านและน าไปสู่การเขียน นอกจากน้ีการใชส่ื้อการอ่าน-เขียน
จากนิทานพื้นบา้นไทยมีกิจกรรมท่ีหลากหลายท่ีช่วยกระตุน้นักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ เช่น การ
อภิปรายเป็นกลุ่ม การเขียนแผนภูมิสรุปเร่ือง เป็นการฝึกทั้งทกัษะการพูดและการเขียนไปในตวั 
และเป็นการฝึกใหน้กัเรียนคิดอยา่งมีเหตุผล 
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ปริญญาพร สินหนู (2550) ท าการวิจยัเร่ือง การพฒันาส่ือการอ่านภาษาองักฤษท่ีเนน้สาระ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาสังคมของวยัรุ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม จงัหวดั
นนทบุรีโดยมีกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 32 คน ใชเ้วลาท าการทดลองทั้งส้ิน 40 คาบเรียน เป็นการทดลอง
แบบ กลุ่มเด่ียวสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน จากการวิจยัพบวา่ส่ือการอ่านภาษาองักฤษท่ีเนน้สาระ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาสังคมของวยัรุ่นมีประสิทธิภาพอยูใ่นเกณฑ์ดี นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิในการอ่าน
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนดว้ยส่ือการอ่านภาษาองักฤษท่ีเนน้สาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาสังคมของ
วยัรุ่น และนกัเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีต่อส่ือการอ่าน จากผลการทดลองสรุปไดว้า่ความสามารถของ
นักเรียนมีความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษอยู่ในระดับดี เพราะนักเรียนมีพื้นความรู้ทาง
ภาษาองักฤษท่ีดี และส่ือการอ่านมีหัวข้อเร่ืองและเน้ือหาท่ีทนัสมยั เหมาะสมกับผูเ้รียน และ
นกัเรียนมีความคุน้เคยกบัเน้ือหาเพราะเป็นเร่ืองใกลต้วั  

ในขณะท่ีพชัราวดี อกัษรพิมพ ์(2554) การพฒันาส่ือเสริมทกัษะการอ่านท่ีมีเน้ือหาสาระ
เก่ียวกับจริยธรรมจากเร่ืองเล่าพื้นบ้านภาคใต้ส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา กลุ่มตวัอยา่งมีจ านวน 25 คน ใชเ้วลาในการทดลอง 5 สัปดาห์ สัปดาห์
ละ 6 ชัว่โมง มีการสอบก่อนเรียนโดยทดสอบความสามารถทางการอ่านและทดสอบความตระหนกั
ทางจริยธรรม แลว้จึงเรียนอ่านโดยใชส่ื้อเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษท่ีเนน้สาระทางจริยธรรม
จากเร่ืองเล่าพื้นบ้านภาคใต้ หลังจากนั้ นจึงให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบหลังเรียนและ
แบบสอบถามความคิดเห็น จากการทดลองพบว่าประสิทธิภาพของส่ือเสริมทักษะการอ่าน
ภาษาองักฤษท่ีเน้นสาระทางจริยธรรมจากเร่ืองเล่าพื้นบ้านภาคใต้อยู่ในระดับดี ความสามารถ
ทางการอ่านภาษาองักฤษของกลุ่มตวัอย่างหลงัเรียนดว้ยส่ือเสรอมการอ่านดีกว่าก่อนเรียน กลุ่ม
ตวัอยา่งมีความตระหนกัทางจริยธรรมเพิ่มข้ึนจากก่อนเรียน และกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นท่ีดีต่อ
ส่ือเสริมทกัษะการอ่าน จากผลการวิจยัอาจท าให้ทราบว่าส่ือการสอนอ่านท่ีสร้างจากเร่ืองเล่า
พื้นบา้นภาคใตอ้าจท าให้นกัเรียนมีความสนใจและจดจ าจริยธรรมไดดี้เพราะมีความน่าสนใจ และ
อาจมีกิจกรรมการสอนท่ีหลากหลาย ซ่ึงจะเป็นการช่วยกระตุน้ให้นกัเรียนไดพ้ฒันาทกัษะการอ่าน
ได้ดีข้ึน และการจดัการเรียนการสอนอย่างเป็นขั้นตอนอาจท าให้นักเรียนไม่ได้มองว่าการอ่าน
ภาษาองักฤษเป็นเร่ืองท่ียากเกินไป นอกจากน้ีนกัเรียนมีความคุน้เคยกบัเน้ือหาเน่ืองจากเป็นเร่ือง
ใกลต้วั  

ซ่ึงคลา้ยคลึงกบั  จุติมา ศรีบวั (2555) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่าน
เพื่อความเขา้ใจจากหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารภาษาองักฤษ  โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบเนน้งาน
ปฏิบติัส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม กรุงเทพมหานคร กลุ่ม
ตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม กรุงเทพมหานคร จ านวน 30 
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คน ไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย ใชเ้วลาในการสอนทั้งหมด 10 คาบเรียน การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยั
แบบเชิงทดลองแบบกลุ่มเด่ียวสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยมีการสอบก่อนเรียนแลว้สอนอ่าน
โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจจากหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารภาษาองักฤษ โดยใชก้าร
จดัการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบติัแลว้จึงท าแบบทดสอบหลงัเรียน ผลการวิจยัพบวา่ประสิทธิภาพ
ของแบบฝึกทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจจากหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารภาษาองักฤษโดยใช้การ
จดัการเรียนรู้แบบเนน้งานปฏิบติั มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ และผลสัมฤทธ์ิดา้นการอ่านเพื่อความ
เขา้ใจของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่าน จากการผลการวิจยักล่าว
ไดว้า่แบบฝึกทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจจากหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารภาษาองักฤษสร้างข้ึนจาก
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ สติวเด้นท์วีคล่ีและนิตยสารเนชั่นจูเนียร์ซ่ึงเป็นหนังสือพิมพ์
ภาษาองักฤษท่ีมีความเหมาะสมกบันกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา มีระดบัความยากง่ายพอเหมาะกบั
ระดบัความสามารถของนกัเรียน ซ่ึงน่าจะมีส่วนช่วยในการพฒันาทกัษะการอ่านเป็นสาเหตุหน่ึงท่ี
ท าให้นกัเรียนสามารถท าแบบทดสอบวดัความสามารถทางการอ่านหลงัเรียนไดสู้งกว่าก่อนเรียน
ดว้ยแบบฝึก และท่ีนกัเรียนมีความสนใจในการเรียนจากแบบฝึกอาจเป็นเพราะเน้ือหาท่ีน ามาสร้าง
เป็นบทเรียนเป็นเร่ืองราวท่ีพบในชีวิตจริงของนกัเรียน ซ่ึงนกัเรียนสามารถน าส่ิงท่ีคุน้เคยอยูแ่ลว้มา
ใชใ้นการท าความเขา้ใจบทเรียนไดง่้ายยิง่ข้ึน 
 

งานวจัิยต่างประเทศ 
 จากการศึกษางานวจิยัต่างประเทศ เช่น การใชส่ื้อการสอนท่ีเป็นส่ือการสอนจริงท่ีส่งผลต่อ
เจตคติ แรงจูงใจ วฒันธรรมและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน เปรียบเทียบแนวการสอน
แบบ Whole Language ท่ีอาศยัการเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเรียนของนกัเรียนโดยใชแ้บบฝึกการเล่า
เร่ืองกบัแนวการสอนโดยตรงจากครูโดยนกัเรียนไม่มีส่วนร่วม และผลการเรียนจากแบบฝึกอย่าง
เป็นระบบ เพศของนกัเรียนส่งผลต่อความสามารถในการสะกดค า มีรายละเอียดดงัน้ี 
 McPeake (1979, อา้งถึงใน อารีย ์วาศน์อ านวย 2545) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองผลการเรียนจาก
แบบฝึกอยา่งเป็นระบบ เพศของนกัเรียนส่งผลต่อความสามารถในการสะกดค า ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้
ในการทดลองคือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จากโรงเรียนประถมศึกษาในเมือง Scituate และ 
Massachustte จ านวน 129 คน ผลการวิจยัพบวา่การใชแ้บบฝึกมีส่วนช่วยส่งเสริมความสามรถดา้น
การอ่าน การสะกดค าของนกัเรียนทุกกลุ่ม นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิในการสะกดค าสูงข้ึน ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนหญิงสูงกว่านกัเรียนชาย แต่เวลาเพียง 12 สัปดาห์ ไม่เพียงพอท่ีจะท าให้
เกิดการถ่ายโอนการเรียนรู้ในการสะกดค าใหม่ท่ียงัไม่ได้ศึกษา นอกจากน้ียงัพบว่าการอ่านมี
ความสัมพนัธ์ต่อความสามารถในการสะกดค าของนกัเรียน 
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Gonzalez (1991) ศึกษาการใช้ส่ือการสอนท่ีเป็นส่ือการสอนจริงท่ีส่งผลต่อเจตคติ 
แรงจูงใจ วฒันธรรมและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนภาษาต่างประเทศ กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีเป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท่ีเรียนภาษาสเปน จ านวน 4 ห้องเรียน ทั้งสองกลุ่มสอนโดยใชห้นงัสือ
แบบเรียนภาษาสเปนส า หรับชั้นปีท่ี 1 ท่ีมีเน้ือหาและวิธีการสอนเหมือนกนัและกลุ่มทดลองไดรั้บ
การสอนเสริมโดยใช้ส่ือการสอนท่ีสร้างจากเอกสารจริงเม่ือเสร็จส้ินการทดลอง ให้นกัเรียนท า 
แบบวดัเจตคติท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจ วฒันธรรม และภาษาต่างประเทศ จากนั้นจึงวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ผลการศึกษาช้ีให้เห็นวา่ กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติ และทั้งสองกลุ่มตอบสนองต่อส่ือการสอนท่ีสร้างจากเอกสารจริงในเชิงบวกและพอใจกบั
การเรียนท่ีสอนโดยใชส่ื้อการสอนท่ีสร้างจากเอกสารจริง  ผูว้ิจยัจึงไดเ้สนอแนะวา่มีความเป็นไปท่ี
จะสร้างส่ือการสอนท่ีสร้างจากเอกสารจริงในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและวฒันธรรม 
ในระดบัมธัยมศึกษาและอุดมศึกษา 

Hauk (1994 อา้งถึงใน ขวญัใจ จิตบุญ 2535) ไดว้ิจยัเปรียบเทียบแนวการสอนแบบ Whole 
Language ท่ีอาศยัการเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเรียนของนกัเรียนโดยใชแ้บบฝึกการเล่าเร่ืองกบัแนว
การสอนโดยตรงจากครูโดยนกัเรียนไม่มีส่วนร่วม กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนโปรแกรมภาษาฝร่ังเศส
จ านวน 38 คน กลุ่มท่ีสอนแบบ Whole Language และใชแ้บบฝึกการเล่าเร่ืองเป็นการช่วยฝึกให้กบั
นกัเรียน ส่วนการสอนโดยตรงจากครูโดยนกัเรียนไม่มีส่วนร่วม ครูจะเป็นผูบ้รรยายโดยอาศยัต ารา
เรียน โดยไม่มีการฝึกระหว่างครูกบันักเรียน ผลจากการเก็บขอ้มูลพบว่าการสอนแบบ Whole 
Language ท่ีใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการบรรยายจะช่วยให้นกัเรียนและครูมีปฏิสัมพนัธ์โตต้อบกนั
มากข้ึน 

จากการศึกษาหลกัสูตรภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่านพบวา่ นกัเรียนตอ้งเรียนอ่านบท
อ่านท่ีหลากหลายชนิด เช่น ประกาศ ค าแนะน า ข่าว สารคดี และส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง และตอ้งมี
การฝึกฝนทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจ เช่น การตีความ สรุปความ การวิเคราะห์ เป็นตน้ ซ่ึงการ
อ่านเป็นทกัษะการส่ือสารท่ีส าคญัอีกทกัษะหน่ึง เป็นทกัษะท่ีนกัเรียนตอ้งใชใ้นการรับสาร ซ่ึงไม่
เพียงแค่ตอ้งอ่านออกเท่านั้น แต่ตอ้งมีความเขา้ใจในส่ิงท่ีอ่าน โดยใช้ทกัษะย่อย เช่น การตีความ 
การวิเคราะห์ การเดาความหมายค าศพัท ์มาช่วยเพื่อให้เขา้ในส่ิงท่ีอ่านไดม้ากข้ึน และท าให้การรับ
สารนั้นประสบความส าเร็จ โดยผูส้อนสามารถช่วยสนับสนุนการใช้ทกัษะต่างๆได้ โดยการจดั
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมนกัเรียน เช่น การคาดเดาเน้ือเร่ือง การแสดงความคิดเห็น การบรรยายภาพ การ
สรุปเร่ือง เป็นตน้ ปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อการอ่านคือ ค าศพัท ์หากนกัเรียนรู้ค าศพัทไ์ม่มากพอจะไม่
สามารถเขา้ใจส่ิงท่ีอ่านได ้ซ่ึงความสามารถในการใชค้  าศพัทส์ามารถฝึกฝนไดโ้ดยการใชก้ลยุทธ์ใน
การเดาความหมายค าศพัท์ เช่น การเดาความหมายจากบริบท คือการใช้ใจความท่ีอยู่ใกล้ๆ กับ
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ค าศพัท์มาช่วยในการคาดเดาว่าค าศพัท์นั้นเก่ียวกบัอะไร การวิเคราะห์รากศพัท์หรือโครงสร้าง
ค าศพัท ์เช่น การวิเคราะห์ค าอุปสรรค ปัจจยั ค  าประสม เป็นตน้ นอกจากน้ีการใชรู้ปภาพประกอบ
ในการสอนก็จะท าให้นกัเรียนเขา้ใจส่ิงท่ีอ่านได ้ซ่ึงรูปภาพประกอบสามารถน ามาช่วยในการสอน
ค าศพัท์ได้ดว้ยและเป็นการให้ความหมายของค าท่ีค่อนขา้วชดัเจน และการให้ค  าจ  ากดัความ  คือ 
การบรรยายความหมายของค าเป็นภาษาองักฤษโดยใชร้ะดบัภาษาท่ีง่ายต่อการเขา้ใจ เม่ือนกัเรียนมี
ทกัษะในการเรียนรู้ค าศพัท์แลว้ จะสามารถช่วยให้มีความเขา้ใจในการอ่านมากข้ึน อีกวิธีหน่ึงท่ี
สามารถช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจบทอ่านได้คือ โครงสร้างการเขียนหรือโครงสร้างบทอ่าน คือ การ
เรียบเรียงความคิดของผูเ้ขียนแลว้ถ่ายโอนออกมาเป็นขอ้ความซ่ึงผูเ้ขียนสามารถใชส่ื้อถึงเจตนาของ
ตนได้ เช่น ประกาศ ค าแนะน า เป็นตน้ ซ่ึงการวิเคราะห์ลกัษณะหรือองค์ประกอบของบทอ่าน
สามารถช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจเจตนาของผูเ้ขียนได ้นอกจากน้ียงัสามารถช่วยในการเดาความหมาย
ของค าศพัท์ท าได้อีกด้วย เพราะเม่ือนักเรียนรู้ว่าบทอ่านน้ีมีโครงสร้างเก่ียวกบัอะไร เม่ือตอ้งเดา
ความหมายของค าศัพท์จะสามารถจ ากัดวงของการคาดเดาได้ การเรียนโครงสร้างบทอ่านจึง
สามารถช่วยนกัเรียนไดท้ั้งเร่ืองค าศพัทแ์ละความเขา้ใจ 

จากงานวิจัยท่ีได้ศึกษามาพบว่าการสอนกลยุทธ์ค าศัพท์สามารถช่วยให้นักเรียนเดา
ความหมายของค าศัพท์ได้และสามารถพฒันาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจได้เป็นผลส าเร็จ 
นอกจากน้ีการสอนให้นกัเรียนวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่านก็สามารถช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจความคิด
และสารจากผูเ้ขียนได้เช่นกนั แต่กลยุทธ์ค าศพัท์บางอย่างยากต่อการเขา้ใจและใช้จริง เน่ืองจาก
นกัเรียนไม่คุน้เคยต่อการใช ้จึงอาจตอ้งใชเ้วลานานในการฝึกฝน และการใช้การวิเคราะห์บทอ่าน
เพียงอยา่งเดียว นกัเรียนอาจไม่มีความเขา้ใจมากพอท่ีจะตีความบทอ่าน และจากงานวิจยัท่ีผ่านมา
พบว่าผูว้ิจยัส่วนใหญ่มกัเน้นสอนการวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่านแบบเจาะจงชนิดบทอ่าน เช่น 
โครงสร้างแบบเร่ืองเล่า และโครงสร้างระดบัยอด ซ่ึงประกอบดว้ย การบอกรายละเอียด ปัญหาและ
การแกไ้ข เหตุและผล และการเปรียบเทียบ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจในการใชก้ลยุทธ์ค าศพัทค์วบคู่กบั
การวเิคราะห์โครงสร้างบทอ่านท่ีหลากหลายตามหลกัสูตรภาษาองักฤษ เพื่อช่วยให้นกัเรียนพฒันา
ทกัษะการใชก้ลยทุธ์ศพัท ์และการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
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บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
 

การวิจยัเร่ือง “ผลการใช้ส่ือเสริมการอ่านองักฤษท่ีเน้นการเรียนศพัท์และการวิเคราะห์
โครงสร้างบทอ่านท่ีมีต่อความความสามารถในการเรียนรู้ค าศพัท์และการอ่านเพื่อความเขา้ใจของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบางเลนวิทยา อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม” เป็นการวิจยั
เชิงทดลอง (Pre - experimental Research) มีวตัถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของส่ือ
เสริมการอ่านองักฤษท่ีเนน้การเรียนศพัทแ์ละการวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่านต่อความสามารถดา้น
ศพัท์และการอ่านเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบางเลนวิทยา อ าเภอ
บางเลน จงัหวดันครปฐมให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ 75/75 เปรียบเทียบความสามารถใน
ดา้นศพัท ์และการอ่านเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบางเลนวิทยาก่อน
และหลงัการใช้ส่ือเสริมการอ่านองักฤษท่ีเน้นการเรียนศพัท์และการวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่าน 
และศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบางเลนวิทยาท่ีมีต่อส่ือเสริมการ
อ่านองักฤษท่ีเน้นการเรียนศพัท์และการวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่านท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนโดยมีวิธีการ
ด าเนินการวจิยัดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

1. ประชำกร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ในภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศึกษา 2558 โรงเรียนบางเลนวิทยา อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม  สังกดักรมสามญัศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 4 ห้องเรียน เป็นแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 2 ห้องเรียน 
แผนการเรียนภาษาองักฤษ-ภาษาจีน 1 ห้องเรียน และแผนการเรียนทัว่ไป 1 ห้องเรียน จ านวน
นกัเรียนทั้งหมด 112 คน ซ่ึงนกัเรียนทั้งหมดมีความสามารถดา้นภาษาองักฤษไม่แตกต่างกนั 

2. กลุ่มตัวอย่ำง 
กลุ่มตวัอยา่ง คือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบาง

เลนวิทยา อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม จ านวน 1 ห้องเรียน โดยวิธีสุ่มห้องเรียนอยา่งง่าย เป็น
นกัเรียนแผนการเรียนภาษาองักฤษ – ภาษาจีน นกัเรียนจ านวน 20 คน  
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3. ตัวแปรทีศึ่กษำ 
ตวัแปรท่ีศึกษาในการวจิยัคร้ังน้ีคือ 

ตวัแปรตน้ 
 1. ส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ีเนน้การเรียนศพัทแ์ละการวเิคราะห์โครงสร้างบทอ่าน 
ตวัแปรตาม 

1. ความสามารถดา้นศพัท์และการอ่านเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนบางเลนวทิยาก่อนและหลงัการฝึกอ่านโดยใชส่ื้อเสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ีเนน้การเรียน
ศพัท์และการวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่านต่อความสามารถดา้นศพัทแ์ละการอ่านเพื่อความเขา้ใจท่ี
ผูว้จิยัสร้างข้ึน 

2. ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบางเลนวิทยาท่ีมีต่อการใชส่ื้อ
เสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ีเนน้การเรียนศพัทแ์ละการวเิคราะห์โครงสร้างบทอ่านต่อความสามารถ
ดา้นศพัทแ์ละการอ่านเพื่อความเขา้ใจท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 
 
รูปแบบกำรวจัิย 
 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใช้แบบแผนเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Design) ใช้
รูปแบบ One-Group-Pretest-Posttest Design ซ่ึงมีรูปแบบดงัน้ี 
 

ทดสอบก่อนเรียน ทดลอง ทดสอบหลงัเรียน 

T1 X T2 

 
T1 แทนการทดสอบก่อนการใชส่ื้อเสริมการอ่าน 
X แทนการใชส่ื้อเสริมการอ่าน 
T2 แทนการทดสอบหลงัการใชส่ื้อเสริมการอ่าน 

คือ มีการทดสอบก่อนและหลังการใช้ส่ือเสริมการอ่านท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ในขั้นตอนการทดลอง
ภาคสนามโดยผูว้จิยัด าเนินการทดลองดว้ยตนเองตามขั้นตอนดงัน้ี 

1. ขั้นทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ก่อนจะทดลองใช้ส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษให้
นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 20 คน ท าแบบทดสอบวดัความสามารถทางการอ่านก่อนการเรียน 

2. ขั้นการใชส่ื้อเสริมการอ่านเนน้การเรียนศพัทแ์ละการวเิคราะห์โครงสร้างบทอ่านท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึนจ านวน 10 บทเรียน บทเรียนละ 2 คาบ รวมเป็น 20 คาบ ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558  
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3. ขั้นทดสอบหลงัเรียน (Post-test) เม่ือท าการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือเสริมการอ่าน
ภาษาองักฤษครบทั้ง 10 บทเรียนแลว้ให้นกัเรียนกลุ่มตวัอย่างท าแบบทดสอบวดัความสามารถ
ทางการอ่านหลงัเรียนซ่ึงเป็นแบบทดสอบฉบบัเดียวกนักบัแบบทดสอบก่อนเรียน 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรด ำเนินกำรวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 
1. ส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ีเน้นการเรียนศพัท์และการวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่าน 

แบ่งออกเป็นบทบทเรียนละ 2 คาบ คาบเรียนละ 50 นาที รวม 10 บทเรียน แต่ละบทเรียน
ประกอบดว้ยเน้ือหาวิชาส าหรับฝึกการอ่าน กิจกรรมการเรียนการสอน ภาระงาน แบบฝึกหัด ซ่ึง
คน้ควา้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ต าราเรียน หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร บทความ เป็นตน้ โดยเน้ือหา
ของบทอ่านจะสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัในหลกัสูตรภาษาองักฤษ 

2. แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ 1 ฉบบั ประกอบไปดว้ยขอ้สอบ
จ านวน 4 ตอน ตอนท่ี 1 วดักลยุทธ์การเดาศพัทแ์บบต่างๆ ตอนท่ี 2 วดัความเขา้ใจทกัษะยอ่ยของ
การอ่านภาษาองักฤษ และตอนท่ี 3 วดัการวิเคราะห์โครงสร้างเร่ือง และตอนท่ี 4วดัไวยากรณ์และ
โครงสร้างของการเขียนก่อนและหลงัการใชส่ื้อเสริมการอ่านเน้นการเรียนศพัท์และการวิเคราะห์
โครงสร้างบทอ่าน จ านวน 50 ขอ้ ใชเ้วลา 60 นาที 

3. แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ีเน้นการ
เรียนศพัทแ์ละการวเิคราะห์โครงสร้างบทอ่าน เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนเอง 
 4. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ีเน้นการ
เรียนศพัทแ์ละการวเิคราะห์โครงสร้างบทอ่าน เป็นแบบสัมภาษณ์ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนเอง 
 
กำรพฒันำส่ือเสริมกำรอ่ำนทีเ่น้นกำรเรียนกลยุทธ์ศัพท์และกำรวเิครำะห์โครงสร้ำงบทอ่ำน 
1. กำรก ำหนดเนือ้หำสำระภำษำของส่ือกำรอ่ำนเพือ่ควำมเข้ำใจ 
1. การก าหนดเน้ือหาสาระ (Subject Matter) 
 1.1 ศึกษาหลกัสูตรภาษาองักฤษพุทธศกัราช 2551 โดยศึกษามาตรฐานการเรียนรู้และ
ตวัช้ีวดัของรายวชิาภาษาองักฤษ และรายละเอียดเน้ือหาหลกัสูตรภาษาองักฤษของโรงเรียนบางเลน
วทิยา พุทธศกัราช2553 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะการอ่าน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1.1.1 นกัเรียนตอ้งเรียนค าศพัท์เก่ียวกบัค าเช่ือม เหตุการณ์ อาหาร อาชีพ ทกัษะ
และความสามารถ ค าแสดงความคิดเห็น เปรียบเทียบ และค าศพัทเ์ก่ียวกบัข่าว ประกาศต่างๆ 
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1.1.2 นกัเรียนอ่านค าแนะน าค าช้ีแจงค าอธิบายค าบรรยาย เช่น ประกาศเตือนภยั
ต่างๆ ยาและการใชย้า การใชอุ้ปกรณ์และส่ิงของ ขอ้ความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง สาร
คดี และบนัเทิงคดี วถีิชีวติ ความคิด ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม และประเพณี และเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
  1.1.3 นกัเรียนควรมีทกัษะจบัใจความส าคญัวิเคราะห์ความสรุปความตีความและ
แสดงความคิดเห็น อธิบาย เปรียบเทียบ วเิคราะห์ และสรุปความรู้/ขอ้มูลต่างๆได ้
 1.2 จากการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัรายวิชาภาษาองักฤษหลักตาม
หลกัสูตรภาษาองักฤษพุทธศกัราช2551ในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย2551 (ฉบบัปรับปรุง 
พ.ศ. 2552) และหลกัสูตรภาษาองักฤษของโรงเรียนบางเลนวิทยา พุทธศกัราช2553 ผูว้ิจยัซ่ึงเป็น
ผูส้อนวชิาภาษาองักฤษของหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบางเลนวิทยา ไดส้รุปเน้ือหาท่ีจะ
น ามาสร้างส่ือไดด้งัน้ี 

1.2.1 นกัเรียนตอ้งเรียนค าศพัท์เก่ียวกบัค าเช่ือม เหตุการณ์ อาหาร ค าแนะน า ค า
แสดงความคิดเห็น เปรียบเทียบ และค าศพัทเ์ก่ียวกบัข่าว ประกาศต่างๆ 
  1.2.2 นกัเรียนอ่านขอ้ความ คู่มือการท าอาหาร สารคดี ป้ายประกาศ ส่ือประเภท
ต่างๆ ข่าว ตารางหรือแผนภูมิ และค าประพนั 
  1.2.3 นกัเรียนควรมีทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญั ตีความ เรียงล าดบัเหตุการณ์ 
เดาความหมาย วเิคราะห์ เปรียบเทียบ สรุปใจความ และน าความรู้ไปใชไ้ด้ 
2. การก าหนดสาระภาษา (Language Content) 
 2.1 ศึกษาหลกัสูตรภาษาองักฤษพุทธศกัราช 2551ในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย
พุทธศกัราช2551 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2552) โดยศึกษามาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัของรายวิชา
ภาษาองักฤษและค าอธิบายรายวิชา และจุดประสงค์การเรียนรู้วิชาภาษาองักฤษอ่าน-เขียนใน
หลกัสูตรภาษาองักฤษของโรงเรียนบางเลนวิทยาพุทธศกัราช2553 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะการอ่านซ่ึง
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 ทกัษะยอ่ย: จบัใจความส าคญั วเิคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็น 
 ลกัษณะของบทอ่าน: ค าบรรยาย การใช้ยา การใช้อุปกรณ์ และส่ิงของ ขอ้ความ ข่าว 
ประกาศโฆษณา เพลง กราฟหรือแผนภูมิ สารคดี และบนัเทิงคดี 
 ค าศพัท์: ค าเช่ือม เหตุการณ์ ค าแนะน า อาชีพ ทกัษะและความสามารถ ค าแสดงความ
คิดเห็น เปรียบเทียบ และค าศพัทเ์ก่ียวกบัข่าว ประกาศต่างๆ 
 ระดบัการอ่าน: ความเขา้ใจขั้นตีความ 
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 2.2 ศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษของต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับทักษะการอ่าน  
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ทกัษะยอ่ย: การตีความหมายของค าท่ีมีความหมายก ากวม และอธิบายธรรมชาติของการ
เปล่ียนแปลงในเรียนรู้โครงสร้าง และความหมายของค า ทั้งค  าเด่ียว และค าในบริบท การอภิปราย 
การวเิคราะห์บทความ แสดงความคิดเห็น การวเิคราะห์บทความ และประเมินค่าของบทอ่าน 
 ลกัษณะของบทอ่าน: ความบนัเทิง กีฬา เร่ืองสั้ นต่างๆ ข่าว บทความท่ีเก่ียวกบัสังคม 
วิทยาศาสตร์ วฒันธรรม ศิลปะ และการด าเนินชีวิตของประเทศท่ีใชภ้าษาองักฤษ งานวรรณกรรม 
และบทอ่านท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมในประเทศต่างๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบนั 
 ค าศพัท์: กีฬา อาหาร ขอ้มูลส่วนตวั เหตุการณ์ ค าศพัท์ท่ีใช้ในการแสดงความคิดเห็น 
ค าศพัทท์างวทิยาศาสตร์ 
 ระดบัการอ่าน: ความเขา้ใจขั้นตีความ และประเมินค่าบทอ่าน 
 
ตารางท่ี 1 ตารางวิเคราะห์ทกัษะยอ่ย 

ทกัษะย่อยในกำร
อ่ำนภำษำองักฤษ 

หลกัสูตร
ภำษำองักฤษ 
พ.ศ. 2551 

หลกัสูตร
ภำษำองักฤษ

โรงเรียนบำงเลน
วทิยำ พ.ศ. 2553 

หลกัสูตร
ต่ำงประเทศ 

หนังสือเรียน 
Weaving It 
Together 

สรุป 

 การอ่าน
รายละเอียด 

    

 การอ่านขอ้มูล
เฉพาะ      

 การวเิคราะห์      
 การตีความ      

 การจบั
ใจความส าคญั 

     

 การเดา
ความหมาย
ศพัท ์
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ตารางท่ี 1 ตารางวิเคราะห์ทกัษะยอ่ย (ต่อ) 

ทกัษะย่อยในกำร
อ่ำนภำษำองักฤษ 

หลกัสูตร
ภำษำองักฤษ 
พ.ศ. 2551 

หลกัสูตร
ภำษำองักฤษ

โรงเรียนบำงเลน
วทิยำ พ.ศ. 2553 

หลกัสูตร
ต่ำงประเทศ 

หนังสือเรียน 
Weaving It 
Together 

สรุป 

 การสรุป      
 การแสดง

ความคิดเห็น 
     

 การถ่ายโอน
ขอ้มูล 

     

 การใช้
ค  าเช่ือม 

     

 การรู้หนา้ท่ี
ประโยค 

     

 
2.3 จากการวเิคราะห์ทกัษะดา้นการอ่านเพื่อความเขา้ใจจากหลกัตามหลกัสูตรภาษาองักฤษ 

พ.ศ. 2551 หลกัสูตรภาษาองักฤษโรงเรียนบางเลนวิทยา พ.ศ. 2553 หลกัสูตรต่างประเทศ และ
หนงัสือเรียน Weaving It Together ผูว้จิยัจึงสรุปทกัษะยอ่ยดา้นการอ่านเพื่อความเขา้ใจคือ การอ่าน
รายละเอียด การอ่านขอ้มูลเฉพาะ การวิเคราะห์ การตีความ การจบัใจความส าคญั การตีความหมาย
ค า การสรุป การถ่ายโอนขอ้มูล การใชค้  าเช่ือม และการรู้หนา้ท่ีประโยค 

2.4 จากการศึกษาเอกสารของผูเ้ช่ียวชาญดา้นโครงสร้างบทอ่าน บทเรียนในหนงัสือเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 และจากค าอธิบายรายวชิาภาษาองักฤษอ่าน-เขียน ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์โครงสร้าง
บทอ่านท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีตามตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ตารางวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่าน 

โครงสร้ำงบทอ่ำน 
สรุปจำกกำรศึกษำ

เอกสำรของผู้เช่ียวชำญ 
บทเรียนใน
หนังสือเรียน 

ค ำอธิบำย
รำยวชิำ 

สรุป 

เร่ืองเล่า     
ค าแนะน า     
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ตารางท่ี 2 ตารางวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่าน (ต่อ) 

โครงสร้ำงบทอ่ำน 
สรุปจำกกำรศึกษำ

เอกสำรของผู้เช่ียวชำญ 
บทเรียนใน
หนังสือเรียน 

ค ำอธิบำย
รำยวชิำ 

สรุป 

โคลงกลอน     
ประกาศ     
การเปรียบเทียบ     
เหตุและผล     
ปัญหาและการแกไ้ข     
ชีวประวติั     
ข่าว     
กราฟ     

 

จากการวเิคราะห์เอกสารของผูเ้ช่ียวชาญดา้นโครงสร้างบทอ่าน บทเรียนในหนงัสือเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 และจากค าอธิบายรายวชิาภาษาองักฤษอ่าน-เขียน ผูว้จิยัไดค้ดัเลือกโครงสร้าง
บทอ่านเพื่อน าไปท าส่ือเสริมการอ่านคือ นิทาน ค าแนะน า โคลงกลอน ประกาศ การเปรียบเทียบ 
สาเหตุและผล ปัญหาและการแกไ้ข ชีวประวติั ข่าวและกราฟ 

2.5 เน้ือหาบทอ่านตามหวัขอ้ท่ีน ามาท าส่ือเสริมบทอ่านมีความหลากหลายดา้นรูปแบบบท
อ่าน (Text Genre) ไดแ้ก่บทอ่านท่ีมีโครงสร้างแบบเร่ืองเล่า ค  าแนะน า โคลงกลอน ประกาศ การ
เปรียบเทียบ สาเหตุและผล ปัญหาและการแกไ้ข ชีวประวติั ข่าวและกราฟ 

 
กำรสร้ำงส่ือกำรอ่ำนเพือ่ควำมเข้ำใจ 

1. จากการศึกษาหลกัสูตรภาษาองักฤษพุทธศกัราช2551ในหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย
2551 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2552) และ เอกสารต่างๆ ผูว้ิจยัไดก้  าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ของส่ือ
เสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ คือ 

 1.1 เพื่อพฒันาทกัษะการใชก้ลยทุธ์ศพัทข์องนกัเรียน 
 1.2 เพื่อพฒันาทกัษะการวเิคราะห์โครงสร้างเร่ืองของนกัเรียน 
 1.3 เพื่อพฒันาทกัษะยอ่ยของการอ่านเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียน 
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2. ส่ือการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจส าหรับเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษามธัยมศึกษาปีท่ี4โรงเรียนบางเลนวิทยาจงัหวดันครปฐมท่ีผูว้ิจยัตอ้งการ
สร้างข้ึนนั้นมีเน้ือหาเก่ียวกบันิทาน การท าอาหาร ฉลากยา คู่มือการใช้ส่ิงของ ประกาศรับสมคัร
งาน สารคดี ชีวประวติั ข่าว เพลง และกราฟ โดยมีโครงสร้างบทอ่านแบบเร่ืองเล่า บอกล าดบัหรือ
ขั้นตอน บทอ่านแบบอธิบาย ประกาศ เหตุและผล และบทอ่านท่ีไม่ใช่ความเรียง โดยไดจ้ากการ
คน้ควา้จากส่ือจริง ส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ือออนไลน์หรือจากเวบ็ไซตต่์างๆ โดยเน้ือหาผูว้ิจยัไดท้  าการ
คดัเลือกตามหัวข้อท่ีได้จากการวิเคราะห์หลักสูตรภาษาองักฤษของกระทรวงศึกษาธิการและ
หลกัสูตรภาษาองักฤษโรงเรียนบางเลนวทิยา  

3.ส่ือการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนประกอบไปดว้ยบทเรียนจ านวน 
10 บท บทละ 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที 

4. การจดัล าดบับทเรียนในส่ือเสริมการอ่านนั้น ผูว้ิจยัจดัล าดบัโดยน าเน้ือหาบทอ่านมา
เปรียบเทียบบริบทและค าศพัท์ แล้วเรียงล าดบัตามความยากง่ายของบทอ่าน แนวกลยุทธ์ และ
ทกัษะยอ่ยในการอ่าน 

5. ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนนั้นผูว้จิยัไดพ้ิจารณาจากแนวคิดของบรินตนัและโฮ
ลเทน (Brinton and Holten, 1997) ในการวางกรอบโครงสร้างบทเรียนภาษาองักฤษโดยมี 3 
ขั้นตอน คือ ขั้นInto , Through และ Beyond จะเห็นวา่มีลกัษณะคลา้ยกบัขั้นการสอน Pre-reading , 
While-reading และ Post-reading ผูว้ิจยัจึงน าแนวคิดของบรินตนัและโฮลเทนมาประยุกต์เป็น
ขั้นตอนในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 4 ขั้นตอน คือ Pre-reading, While-reading, Language 
Analysis และ Post-reading เป็นขั้นตอนในส่ือการอ่านท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน เน่ืองจากนักเรียนมี
ความคุน้เคยกบักิจกรรมการเรียนการสอนในลกัษณะน้ีอยูแ่ลว้ ส่ือเสริมการอ่านท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมี
การด าเนินการสอนตามล าดบั โดยมีขั้นตอนในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนดงัต่อไปน้ี 

5.1 กิจกรรมก่อนการอ่าน (Pre-reading Activity) เป็นการสร้างแรงจูงใจและความ
สนใจให้แก่นักเรียน ในการเร่ิมเรียนเน้ือหาใหม่กิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นน้ีได้แก่ การ
กระตุน้ความรู้เดิมของนกัเรียน การคาดเดาเน้ือเร่ืองใหม่ ให้เดาความหมายของค าศพัทใ์นบทเรียน 
นกัเรียนสามารถเดาค าศพัทไ์ดจ้ากหวัขอ้เร่ือง รูปภาพ บริบท หรือค าอธิบายของผูส้อน 

5.2 กิจกรรมระหว่างการอ่าน (While-reading Activity) เป็นกิจกรรมท่ีท าให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้เน้ือหาสาระจากเน้ือเร่ืองท่ีอ่าน ไดรั้บความรู้ใหม่ๆ กิจกรรมการเรียนการ
สอนในขั้นน้ีไดแ้ก่ การอ่านเน้ือเร่ืองเป็นรายบุคคล คู่ หรือกลุ่มเล็ก การเรียนรู้ค าศพัท ์ตอบค าถาม
ล าดับเน้ือเร่ือง จับคู่ค  าศัพท์หรือประโยค เติมค าหรือข้อความให้สมบูรณ์ เขียนแผนภูมิ โยง
ความสัมพนัธ์ของเร่ือง 
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5.3 การวิเคราะห์ภาษา (Language Analysis) เป็นขั้นตอนในการวิเคราะห์
โครงสร้างของบทอ่านท่ีนกัเรียนอ่านในขั้นการอ่าน 

5.4 กิจกรรมหลงัการอ่าน (Post-reading Activity) เป็นกิจกรรมท่ีนกัเรียนตอ้งใช้
ความรู้ท่ีได้จากการอ่านเน้ือเร่ือง เพื่อแสดงความเขา้ใจในการอ่านของนักเรียนและเป็นการน า
ความรู้ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่านมาท ากิจกรรม กิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นน้ี
ไดแ้ก่ อภิปรายซกัถามเก่ียวกบัเน้ือเร่ือง แสดงละครบทบาทสมมติ พูดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
เร่ืองท่ีอ่าน เขียนเร่ืองสรุป หรือเขียนเร่ืองเลียนแบบเร่ืองท่ีไดอ่้านแลว้ หรืออ่านเน้ือเร่ืองอ่ืนๆใน
แนวเร่ืองท่ีอ่านในบทเรียนเพิ่มเติม 
 6. การวดัผลการเรียนในแต่ละบทเรียนจะวดั 3 ประเด็นหลกัคือ การใชก้ลยุทธ์ศพัท์ การ
วเิคราะห์โครงสร้างบทอ่าน และวดัทกัษะยอ่ยของการอ่านเพื่อความเขา้ใจ การวดัผลสามารถท าได้
ในขั้นตอนระหว่างเรียน เช่น การตอบค าถามจากบทอ่านในขั้นตอนการอ่าน การวิเคราะห์
โครงสร้างบทอ่านในขั้นตอนการวิเคราะห์ภาษา และในขั้นหลงัการอ่าน และสามารถวดัไดจ้าก
แบบทดสอบหลงัเรียนรายบท ซ่ึงจะมีการทดสอบทุกคร้ังหลงัเรียนจบ 1 บทเรียน 
 7. บทเรียนในส่ือเสริมการอ่านแต่ละบทจะมีโครงสร้างบทอ่านท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงบทบท
อ่านในบางบทจะไดม้าจากส่ือจริง เช่น ฉลากยา ประกาศรับสมคัรงาน หรือคู่มือการใชข้อง เป็นตน้ 
และในแต่ละบทจะมีการใชก้ลยทุธ์การอ่านท่ีหลากหลาย ข้ึนอยูก่บัค  าศพัทท่ี์ปรากฏในบทอ่าน และ
ค าศพัทท่ี์นกัเรียนไม่เขา้ใจ 
 8. น าขอ้มูล จุดประสงคก์ารเรียน ชนิดบทอ่าน การเรียนศพัท ์ทกัษะยอ่ยท่ีไดจ้ากการศึกษา
และวเิคราะห์จากเอกสารต่างๆมาจดัท าตารางก าหนดเน้ือหา 
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ตารางท่ี 3 ตารางก าหนดเน้ือหา (Table of Unit Content Specifications) 

No. of 
Unit 

Name of 
the Unit 

Unit Objectives 
Theme/ 
Topic 

Text type/ 
Form 

Vocabulary 
in Context 

Reading  
Sub-skills 

Teaching Process Evaluation Resources Time 

1. Let’s 
Cook! 

- To identify word 
meaning based on 
cooking manual 
- To analyze text 
structure based on 
cooking manual 
- To read and 
comprehend the 
text on cooking 
manual 
- To create a 
cooking manual 

Cooking 
Manual 

Instruction - Context 
Clues 
(general 
context 
clues) 
 

- Gist 
- Sequence 
- Connective 
words 
- Other 
language 
skill based 
on the text  
 
 

Pre-reading 
- Identify words from 

general context clues 
- Talk about their favorite 

food and how to cook 
While-reading 
- Read the passage 
- Do exercise (Multiple 

choice) 
Language Analysis 
- Identify text structure 
Post-reading 
- Study “Imperative 
Sentences” and 
“Connective Words” 

- Create a cooking manual 
of their favorite food  

 

Exercises in pre-
reading, while 
reading and text 
structure analysis 

Cooking 
Manual 

 
Internet 

 
Text 
book 

2 
periods 
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ตารางท่ี 3 ตารางก าหนดเน้ือหา (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ) 

No. of 
Unit 

Name of 
the Unit 

Unit Objectives 
Theme/ 
Topic 

Text type/ 
Form 

Vocabulary 
in Context 

Reading  
Sub-skills 

Teaching Process 
Evaluatio

n 
Resource Time 

2. In Your 
Dreams 

- To identify word 
meaning based on 
tale 
- To analyze text 
structure based on 
tale 
- To read and 
comprehend the text 
on a tale 
- To write the 
summary of the tale 
 
 

In Your 
Dreams 

Tale Context 
Clues  
(synonym) 

- Gist 
- Main 
Idea 
- Summary 
- Other 
language 
skill based 
on the text  
 

Pre-reading 
- Identify words meaning 
- Match the characters to the 
stories 
- Talk about the character they 
like 
While-reading 
- Read the passage 
- Do exercise (Multiple choice) 
- Answer the questions (short 
answer) 
Language Analysis 
- Identify text structure 
- Study ‘Past Simple Tense’ 
Post-reading 
- Write the summary of the tale 
- Discuss about the most favorite 

story in group 

Exercises 
in pre-
reading, 
while 
reading 
and text 
structure 
analysis 

Internet 2 
periods 

84 
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ตารางท่ี 3 ตารางก าหนดเน้ือหา (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ) 

No. 
of 

Unit 

Name of 
the Unit 

Unit Objectives 
Theme/ 
Topic 

Text type/ 
Form 

Vocabulary 
in Context 

Reading  
Sub-skills 

Teaching Process Evaluation Resources Time 

3. Let’s 
See the 
World! 

- To identify word 
meaning based on 
documentary 
- To analyze text 
structure based on 
documentary 
- To read and 
comprehend the 
text on 
documentary 
- To write a 
mapping about the 
disaster or problem 
in your community 
or country 

Docume
ntary 

Causality - Context 
Clues 
(cause and 
effect 
relationship 
clue) 

- Gist 
- Express 
their 
opinion 
- Using 
connective 
words 
- Other 
language 
skill based 
on the text 

Pre-reading 
- Identify words meaning 
- Watch a video and answer the questions 
- Match pictures with the descriptions 
While-reading 
- Read the passage 
- Do exercise (Multiple choice) 
- Fill in the table 
Language Analysis 
- Identify text structure 
- Cause and effect connectors 
Post-reading 
- Study “Expression for express your 
opinion” 

- Discuss about the text 
- Write a mapping about the problem in 
your community  

Exercises 
in pre-
reading, 
while 
reading 
and text 
structure 
analysis 

Book 
 

Internet 

2 
periods 

85 
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ตารางท่ี 3 ตารางก าหนดเน้ือหา (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ) 

No. of 
Unit 

Name of the 
Unit 

Unit Objectives 
Theme/ 
Topic 

Text type/ 
Form 

Vocabulary 
in Context 

Reading  
Sub-skills 

Teaching Process Evaluation Resources Time 

4. Pollution - To identify 
word meaning 
based on 
problem solution 
text 
- To analyze text 
structure based 
on problem 
solution text 
- To read and 
comprehend the 
text on problem 
solution text 
- To write a 
solution about 
the topic gotten 

Pollution Problem 
Solution 

Context 
clues 
(Example 
Clues) 

- Gist 
- Main Idea 
- Critical 
thinking 
- Opinion 
- Other 
language 
skill based 
on the text  
 

Pre-reading 
- Identify words meaning 
- Discuss about the pictures 

shown 
While-reading 
- Read the passage 
- Do exercise  
- Study about topic, main 

idea and detail 
Language Analysis 
- Identify text structure 
- How to give an example 
Post-reading 
- Write the topic, main idea 

and detail of the passage 
- Write a solution about the 

topic they get in groups 
and present to the class 

Exercises in 
pre-reading, 
while reading 
and text 
structure 
analysis 

Internet 2 
periods 

86 
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ตารางท่ี 3 ตารางก าหนดเน้ือหา (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ) 

No. of 
Unit 

Name of the 
Unit 

Unit Objectives 
Theme/ 
Topic 

Text type/ 
Form 

Vocabulary 
in Context 

Reading  
Sub-skills 

Teaching Process Evaluation Resources Time 

5. The Great 
King 

- To identify 
word meaning 
based on 
biography 
- To analyze text 
structure based 
on biography 
- To read and 
comprehend the 
text on a 
biography 
- To create a 
timeline of your 
favorite person 
 

Biograp
hy 

Narrative Context 
Clues 
(experience 
clue) 

- Gist 
- Critical 
thinking 
- Sequence 
- 
Prepositions 
- Other 
language 
skill based 
on the text  
 

Pre-reading 
- Identify words meaning 
- Watch a video about King’s 

and discuss some questions 
- Talk about the pictures of His 

Majesty King Bhumibol 
Adulyadej 

While-reading 
- Read the passage 
- Do exercise 
Language Analysis 
- Identify text structure 
- Study “Prepositions of Time” 
Post-reading 
- Study “how to make a 
timeline” 

- Write about their favorite 
person in timeline 

Exercises in 
pre-reading, 
while reading 
and text 
structure 
analysis 

Book 
 

Internet 

2 
periods 

87 
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ตารางท่ี 3 ตารางก าหนดเน้ือหา (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ) 

No. of 
Unit 

Name of the 
Unit 

Unit Objectives 
Theme/ 
Topic 

Text type/ 
Form 

Vocabulary 
in Context 

Reading  
Sub-skills 

Teaching Process Evaluation Resources Time 

6. The Best 
Thing 

- To identify word 
meaning based on 
comparison text 
- To analyze text 
structure based on 
comparison text 
- To read and 
comprehend a 
comparison text 
- To draw a 
diagram to 
compare two 
sports they choose 

Sports 
Places 

Compare/ 
Contrast 

Context 
Clues 
(comparison 
and contrast 
clue) 

- Gist 
- Main idea 
- Comparing 
- Other 
language 
skill based 
on the text 
 

Pre-reading 
- Identify words meaning  
- Watch video and tell what 

they see from the video  
While-reading 
- Read the passage 
- Do exercise 
- Answer the short answer 
Language Analysis 
- Identify the text structure 
- Study comparative adjectives 
Post-reading 
- Write the comparative 

sentences about the passage 
in reading activity 

- Search and draw a diagram to 
compare two sports they 
choose 

Exercises in 
pre-reading, 
while reading 
and text 
structure 
analysis 

Internet 
 

Books 
 

2 
periods 

88 



 
 

89 

ตารางท่ี 3 ตารางก าหนดเน้ือหา (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ) 

No. of 
Unit 

Name of 
the Unit 

Unit Objectives 
Theme/ 
Topic 

Text type/ 
Form 

Vocabulary 
in Context 

Reading  
Sub-skills 

Teaching Process Evaluation Resources Time 

7. Make Your 
Chart 

- To identify 
word meaning 
based on 
documentary text 
- To analyze text 
structure based on 
documentary text 
- To read and 
comprehend the 
text on 
documentary text 
- To write a 
description from 
the chart 

Documentary Comparison 
with chart 

Context 
Clues 
(definition 
clue) 
 

- Gist 
- Main Idea 
- Summary 
- 
Interpreting 
chart 
- Other 
language 
skill based 
on the text  
 

Pre-reading 
- Identify words meaning 
- Match the pictures to the kinds of charts 

- Talk about the charts and the topic 
which will read. 

While-reading 
- Read the chart and text 
- Do exercise 
- Identify the main idea of the chart 
Language Analysis 
- Identify text structure 
- Study ‘there is’ and ‘there are’ 
Post-reading 
- Collect the data from classmates, 

make a chart make a chart and 
write the description in pair 

- Read a chart and write its 
description 

Exercises 
in pre-
reading, 
while 
reading 
and text 
structure 
analysis 

Internet 2 
periods 

89 
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ตารางท่ี 3 ตารางก าหนดเน้ือหา (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ) 

No. 
of 

Unit 

Name of 
the Unit 

Unit Objectives 
Theme/ 
Topic 

Text type/ 
Form 

Vocabulary 
in Context 

Reading  
Sub-skills 

Teaching Process Evaluation Resources Time 

8. Find Your 
Jobs 

- To identify 
word meaning 
based on 
advertisement 
- To analyze text 
structure of an 
advertisement 
- To read and 
comprehend 
advertisements 
- To present a 
text structure of 
job from a job 
advertisement 
searched 
 

Job 
Advertisement 

Advertisement Context 
Clues 
(summary 
clue) 
 

- Gist 
- Analysis 
- Express 
their 
opinion 
- Other 
language 
skill 
based on 
the text 
 

Pre-reading 
- Identify words meaning  
- Talk about the jobs they want to 

do 
While-reading 
- Read the passage 
- Do exercise (Multiple choice) 
Language Analysis 
- Identify the component of job 

advertisement 
- Study ‘compound nouns’  
Post-reading 
- Work in group, discuss about 

heir company and create a job 
advertisement 

- Search and analyze a job 
advertisement. 

Exercises 
in pre-
reading, 
while 
reading 
and text 
structure 
analysis 

Newspaper 
 

Internet 
 

2 
periods 

90 
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ตารางท่ี 3 ตารางก าหนดเน้ือหา (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ) 

No. of 
Unit 

Name of 
the Unit 

Unit Objectives 
Theme/ 
Topic 

Text type/ 
Form 

Vocabulary 
in Context 

Reading  
Sub-skills 

Teaching Process Evaluation Resources Time 

9. What 
happen 
today? 

- To identify word 
meaning based on 
news 
- To analyze text 
structure based on 
news 
- To read and 
comprehend news 
stories 
- To present a 
summary and text 
structure of their 
news 

News Description Context 
Clues 
(mood or 
tone clue) 
 

- Gist 
- Main 
Idea 
- Summary 
- Other 
language 
skill based 
on the text  
 

Pre-reading 
- Identify words meaning  
- Match the kinds of news with 

headlines 
- Talk about news 
While-reading 
- Read the passage 
- Do exercise (Multiple choice) 
- Answer the questions (short 

answer) 
Language Analysis 
- Identify the components of news 
- Study ‘relative clauses’ 
Post-reading 
- Analyze and summarize news 

which they pick up with partner. 
- Search, analyze and summarize 
the news. 

Exercises 
in pre-
reading, 
while 
reading 
and text 
structure 
analysis 

Newspaper 
 

Internet 

2 
periods 

91 
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ตารางท่ี 3 ตารางก าหนดเน้ือหา (Table of Unit Content Specifications) (ต่อ) 

No. of 
Unit 

Name of the 
Unit 

Unit Objectives 
Theme/ 
Topic 

Text type/ 
Form 

Vocabulary 
in Context 

Reading  
Sub-skills 

Teaching Process Evaluation Resources Time 

10. Poems - To identify word 
meaning based on 
poems 
- To analyze text 
structure based on 
poems 
- To read and 
comprehend 
poems 
- To present text 
structures of poem 
from poems they 
search 

Simple 
Poems 

Poems Word 
Formation 
(analysis or 
structure 
clue) 

- Gist 
- Main Idea  
- Interpret 
- Analysis 
- Summary 
- Other 
language 
skill based 
on the text  
 
 

Pre-reading 
- Talk about Thai poems which 

they know 
- Scan the text and underline the 

unknown words 
- Identify words meaning 
While-reading 
- Read the passage 
- Do exercise  
Language Analysis 
- Identify the component in poem 
- Study ‘adjectives’ 
Post-reading 
- Create a topic and write a new 

poem with their partner 
- Search two different kinds of 
poem and then write to analyze 
them. 

Exercises 
in pre-
reading, 
while 
reading and 
text 
structure 
analysis  

Internet 
 

Text 
book 

2 
periods 

92 
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 8. น าตารางก าหนดเน้ือหาส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษมาท าการตรวจสอบความเท่ียงตรง
เชิงเน้ือหา ซ่ึงผูว้ิจ ัยได้ด าเนินการสร้างแบบสอบถามผูเ้ช่ียวชาญ ผูเ้ช่ียวชาญคือครูผูส้อนท่ีมี
ประสบการณ์ในการสอนวิชาภาษาองักฤษในระดบัชั้นมธัยมศึกษา ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความ
เท่ียงตรงของหัวขอ้เร่ือง และเน้ือหาท่ีน ามาสร้างบทเรียนของส่ือเสริมการอ่าน หัวขอ้เร่ืองและ
เน้ือหาท่ีก าหนดในตารางก าหนดเน้ือหาส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษนั้นสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร
ภาษาองักฤษ และมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัของรายวชิาการอ่านภาษาองักฤษโดยใชสู้ตร 

IOC  =  R 
  N 

เม่ือ IOC แทนดชันีความสอดคลอ้ง 
R แทน คะแนนความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
N  แทน จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

ใหค้่าระดบัความคิดเห็นเป็น -1, 0, 1 มีความหมายดงัน้ี 
-1  หมายถึง ไม่คิดวา่เป็นเน้ือหาทกัษะอ่านในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี4 
0  หมายถึง ไม่แน่ใจวา่เป็นเน้ือหาทกัษะอ่านในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี4 
1  หมายถึง แน่ใจวา่เป็นเน้ือหาทกัษะอ่านในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี4 
พิจารณาผลการวเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแต่ละหวัขอ้ โดยพิจารณาเลือกหวัขอ้

ท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.5 หรือมากกวา่ 0.5 ข้ึนไป และปรับปรุงหวัขอ้เร่ืองท่ีมีค่าดชันี
ความสอดคลอ้งต ่ากวา่ 0.5 โดยปรับปรุงตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ ในการเขียนจุดประสงคก์าร
อ่านให้ครอบคลุม และแก้ไขค าท่ีเขียนผิดให้ถูกต้อง น าตารางก าหนดเน้ือหาส่ือเสริมการอ่าน
ภาษาองักฤษท่ีค านวณค่าดชันีความสอดคลอ้งและปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ มาด าเนินการสร้าง
ส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษต่อไป 

9. รูปแบบบทเรียนในส่ือเสริมการอ่านเพื่อความเขา้ใจน้ี ประกอบดว้ยบทเรียนจ านวน 10 
บท ในแต่ละบทเรียนจะมีโครงสร้างบทอ่านท่ีแตกต่างกันตามตารางก าหนดเน้ือหา ในแต่ละ
บทเรียนจะประกอบดว้ยขั้นตอนในการสอน 4 ขั้นตอน คือ  

ขั้น Pre-reading เช่น การพูดคุย ดูวีดีโอ ระดมความคิด เพื่อเป็นการเช่ือมโยงนกัเรียนไปสู่
หวัขอ้ท่ีก าลงัจะเรียน ในขั้นน้ีมีการสอนค าศพัท ์โดยใชก้ลยุทธ์การเดาศพัทจ์ากบริบท โดยจะเป็น
กิจกรรมการเติมค าศพัทใ์นช่องวา่ง การจบัคู่ค  าศพัท ์และการวิเคราะห์ค าอุปสรรคและความหมาย
ของค าศพัท ์

ขั้น While-reading คือ ขั้นตอนการอ่านบทความ และท ากิจกรรมเพื่อตรวจสอบความเขา้ใจ
ของนกัเรียน เช่น การถามตอบ การจบัคู่ค  า เป็นตน้ 
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ขั้น Language Analysis คือ ขั้นการวิเคราะห์โครงสร้างของบทอ่าน โดยนกัเรียนจะได้
วเิคราะห์องคป์ระกอบของโครงสร้างบทอ่าน และเติมขอ้ความลงในแผนภูมิโครงสร้าง 

ขั้น Post-reading คือ การน าความรู้จากขั้นการอ่านหรือขั้นวิเคราะห์ภาษามาประยุกต์ใช ้
หรือถ่ายโอนความรู้สู่การพูดหรือการเขียน เช่น การอภิปรายบทอ่าน การเขียนประกาศ และการ
เขียนประวติั เป็นตน้ 

10. ด าเนินการสร้างส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษในลกัษณะของเอกสารประกอบการ
สอนตามตารางก าหนดเน้ือหาส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจ านวน10 บทเรียน จดัท าส่ือเสริมการ
สอนอ่านภาษาองักฤษแต่ละบทเรียนและบททดสอบทา้ยบททุกบทตามแนวการสอนโดยเนน้การ
เรียนค าศัพท์และวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่าน และเน้นการเรียนการสอนแบบยึดนักเรียนเป็น
ศูนยก์ลาง โดยรูปแบบของบทเรียนอยู่ในลกัษณะของเอกสารประกอบการสอนแต่ละบทเรียนมี
ขั้นตอนการสอนตามขอ้ 9 

11. น าส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ีสร้างข้ึนเรียบร้อยแลว้ทั้ง 10 บทเรียนให้อาจารยผ์ู ้
ควบคุมวทิยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการเรียนการสอนภาษาองักฤษจ านวน  3 ท่าน โดยเป็น
อาจารยช์าวต่างประเทศ 1 ท่าน อาจารยท่ี์จบการศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต 1 ท่าน และเป็นครู
ผูมี้ประสบการณ์สอนภาษาองักฤษในระดบัมธัยมศึกษา 1 ท่าน ตรวจสอบความครอบคลุมของ
เน้ือหาความสอดคลอ้งกบัตารางก าหนดเน้ือหา (Table of Unit Content Specification) ความยากง่าย
และความถูกตอ้งเหมาะสมของภาษาโดยใชสู้ตร 

IOC  =  R 
  N 

เม่ือ IOC แทนดชันีความสอดคลอ้ง 
R แทน คะแนนความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
N  แทน จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

ใหค้่าระดบัความคิดเห็นเป็น -1, 0, 1 มีความหมายดงัน้ี 
-1  หมายถึง ไม่คิดวา่เป็นเน้ือหาทกัษะอ่านในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี4 
0  หมายถึง ไม่แน่ใจวา่เป็นเน้ือหาทกัษะอ่านในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี4 
1  หมายถึง แน่ใจวา่เป็นเน้ือหาทกัษะอ่านในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี4 
12. พิจารณาผลการวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแต่ละหัวขอ้โดยพิจารณาเลือก

หวัขอ้ท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.5 หรือมากกวา่ 0.5 ข้ึนไปและปรับปรุงหวัขอ้เร่ืองท่ีมีค่า
ดชันีความสอดคล้องต ่ากว่า 0.5 (ภาคผนวก จ หน้า 192) และปรับปรุงตามค าแนะน าของ



95 

ผูเ้ช่ียวชาญ ในการเขียน และแกไ้ขค าท่ีเขียนผิดให้ถูกตอ้ง การจดัวางรูปภาพและรูปแบบของส่ือ
เสริมการอ่าน รวมทั้งปรับปรุงตวัเลือกของกิจกรรมระหวา่งการอ่านใหเ้หมาะสม 

 
กำรพฒันำเคร่ืองมือวดัประสิทธิภำพของส่ือ 

ผูว้จิยัไดด้ าเนินการพฒันาเคร่ืองมือวดัประสิทธิภาพของส่ือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีมีทั้งหมด 
3 ชนิด คือ แบบทดสอบวดัความเขา้ใจในการอ่าน ใชเ้พื่อวดัความสามารถในการแปลและคาดเดา
ความหมายค าศพัทภ์าษาองักฤษ และวดัความสามารถดา้นการอ่านก่อนและหลงัการใชส่ื้อเสริมการ
อ่านภาษาองักฤษท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน แบบสอบถามความคิดเห็นและแบบสัมภาษณ์ใชเ้พื่อศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อเน้ือหากิจกรรมและแบบฝึกหัดของส่ือเสริมการอ่านรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
1. แบบทดสอบวดัควำมเข้ำใจในกำรอ่ำน 

แบบทดสอบวดัความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษก่อนและหลงัเรียนเป็นแบบทดสอบชุด
เดียวกนัจ านวน 1 ฉบบัมี 50 ขอ้โดยด าเนินการสร้างตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

1.1 ก าหนดจุดประสงคข์องแบบทดสอบตามเน้ือหาจากบทเรียน มีดงัต่อไปน้ี 
 1.1.1 เพื่อวดัความสามารถในการแปลและคาดเดาความหมายค าศพัทจ์ากบริบท 
 1.1.2 เพื่อวดัทกัษะยอ่ยในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
 1.1.3 เพื่อวดัความสามารถในการวเิคราะห์โครงสร้างบทอ่าน 
 1.1.4 เพื่อวดัความสามารถในการใชไ้วยากรณ์ 
1.2 เน้ือหาบทอ่านในขอ้สอบไดจ้ากการสุ่มเลือกจากบทเรียน มีทั้งหมด 4 ตอน โดยใชว้ดั

ทกัษะการใชก้ลยุทธ์ศพัท์ ทกัษะยอ่ยในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ ทกัษะการวิเคราะห์โครงสร้างบท
อ่าน และทกัษะการใช้ไวยากรณ์ คือ การระบุใจความส าคญัและรายละเอียดบทอ่าน เรียงล าดบั
เหตุการณ์หรือขั้นตอน การรู้จกัหนา้ท่ีของประโยค การตีความบทอ่าน และการสรุปความโดยเป็น
ขอ้สอบแบบปรนยัเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 

1.3 แบบทดสอบวดัความเขา้ใจในการอ่าน มีทั้งส้ิน 4 ตอน โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเด็น 
คือ ประเด็นท่ี 1 ใชเ้พื่อวดัทกัษะการใชก้ลยุทธ์ศพัท์ เช่น การเดาค าศพัทจ์ากบริบท การใชค้  าจ  ากดั
ความ และการวิเคราะห์โครงสร้างค าจ านวน 10 ขอ้ ประเด็นท่ี 2 ใช้วดัทกัษะย่อยในการอ่านเพื่อ
ความเขา้ใจ เช่น ใจความส าคญั การตีความ การสรุปความ เป็นตน้ จ านวน 20 ขอ้ ประเด็นท่ี 3 วดั
ทกัษะการวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่านจ านวน 10 ขอ้ และประเด็นท่ี 4 วดัทกัษะการใช้ไวยากรณ์
จ านวน 10 ขอ้ รวมทั้งส้ิน 50 ขอ้ ใชเ้วลาในการท าแบบทดสอบ 60 นาที 
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1.4 แบบทดสอบวดัความเขา้ใจในการอ่านเป็นปรนยัแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือกตอบถูกได ้
1 คะแนนตอบผดิได ้0 คะแนนจ านวน 50 ขอ้ 

1.5 สร้างตารางก าหนดเน้ือหาแบบทดสอบ (Table of Test Specifications) ให้ครอบคลุม
ตามจุดประสงคท่ี์ก าหนดไว ้
 
ตารางท่ี 4 ตารางก าหนดเน้ือหาแบบทดสอบวดัความเขา้ใจในการอ่าน 

ตอน
ที่ 

จุด 
ประสงค์ 

เนือ้หำภำษำ บทอ่ำน 

ระดับ
กำรวดั
ควำมรู้ 

จ ำนวน
ข้อ 

แนว
กำร
สอบ 

กำร
ตรวจ 

น ำ้ 
หนัก 
(%) 

1 วดัทกัษะ
การเรียน
ศพัท ์

- การเดา
ค าศพัทจ์าก
บริบท (เหตุ
และผล การ
ยกตวัอยา่ง 
เป็นตน้) 
- การเดา
ค าศพัทโ์ดยใช้
ค  าจ  ากดัความ 
- การเดา
ค าศพัทจ์าก
การวเิคราะห์
โครงสร้างค า 

- ประโยค 
- ขอ้ความ
สั้นๆ 
 

ความ
เขา้ใจ 

10 ปรนยั
แบบ 4 
ตวัเลือ
ก 

0-1 20 

2 - วดั
ทกัษะ
ยอ่ยใน
การอ่าน 
 
 

- ใจความ
ส าคญั 
- ตีความ 
- วเิคราะห์ 
- สรุปความ 

- นิทาน 
- ข่าว 
- ประกาศ 
- ปัญหา
และการ
แกไ้ข 

ความ
เขา้ใจ 

9 ปรนยั
แบบ 4 
ตวัเลือ
ก 

0-1 18 
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ตารางท่ี4 ตารางก าหนดเน้ือหาแบบทดสอบวดัความเขา้ใจในการอ่าน (ต่อ) 

ตอน
ที่ 

จุด 
ประสง
ค์ 

เนือ้หำ
ภำษำ 

บทอ่ำน 
ระดับ
กำรวดั
ควำมรู้ 

จ ำนวน
ข้อ 

แนว
กำร
สอบ 

กำร
ตรวจ 

น ำ้ 
หนัก 
(%) 

 
 
 

 

- ใจ 
ความส าคั
ญ 
- ตีความ 
- สรุป
ความ 

- สาเหตุและ
ผลกระทบ 
- เปรียบเทียบ 
- แผนภูมิ 
- โคลงกลอน 

ความ
เขา้ใจ 

7 ปรนยั
แบบ 4 
ตวัเลือก 

0-1  

- ใจความ
ส าคญั 
- ล าดบั
เหตุการณ์ 
- สรุป
ความ 

- ชีวประวติั 
- ค าแนะน า 

ความ
เขา้ใจ 

4 ปรนยั
แบบ 4 
ตวัเลือก 

0-1 8 

3 - วดั
เขา้ใจ
โครง 
สร้าง
เร่ือง 
 

- แผน 
ภาพ 

- นิทาน 
- ข่าว ประกาศ 
- ปัญหาและ
การแกไ้ข 
- ชีวประวติั 
- ค าแนะน า 
- สาเหตุและ
ผลกระทบ 
- การ
เปรียบเทียบ 
- แผนภูมิ 
- โคลงกลอน 

ความ
เขา้ใจ 

10 ปรนยั
แบบ 4 
ตวัเลือก 

0-1 20 
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ตารางท่ี 4 ตารางก าหนดเน้ือหาแบบทดสอบวดัความเขา้ใจในการอ่าน (ต่อ) 

ตอน
ที่ 

จุด 
ประสงค์ 

เนือ้หำ
ภำษำ 

บทอ่ำน 
ระดับ
กำรวดั
ควำมรู้ 

จ ำนวน
ข้อ 

แนว
กำร
สอบ 

กำร
ตรวจ 

น ำ้ 
หนัก 
(%) 

4 - วดั
เขา้ใจ
เร่ือง
ไวยากร
ณ์ 

ไวยากร
ณ์ และ
โครงสร้
าง
ประโยค
จาก
บทเรียน
ส่ือเสริม
การอ่าน 

- ประโยค 
- ขอ้ความ
สั้นๆ 
 

ความ
เขา้ใจ 

10 ปรนยั
แบบ 4 
ตวัเลือก 

0-1 20 

 1.6 สร้างแบบทดสอบวดัความเขา้ใจในการอ่านเป็นปรนยัแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก ตอบ
ถูกได ้ 1 คะแนน ตอบผิดได ้ 0 คะแนน จ านวน 70 ขอ้ โดยยึดจุดประสงคก์ารเรียนรู้การอ่าน
ภาษาองักฤษ ใชเ้วลาในการท าแบบทดสอบ 60 นาที 
 1.7 น าแบบทดสอบวดัความเขา้ใจในการอ่านท่ีสร้างข้ึนไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์
และผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยใชแ้บบประเมินความเท่ียงตรงตามเน้ือหา
ของแบบทดสอบ และหาค่าดชันีความสอดคล้องจากแบบประเมินความเท่ียงตรงตามเน้ือหา 
(ภาคผนวก ฉ หนา้ 194) จากนั้นน ามาปรับปรุงแกไ้ข 

1.8 น าแบบทดสอบไปทดลองใช้โดยทดลองคร้ังท่ี 1 กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนบางเลนวิทยา จงัหวดันครปฐม ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 1 ห้องเรียนเป็นแผนการ
เรียนทัว่ไป ซ่ึงมีสภาพแวดลอ้มใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ 
 1.9 น ากระดาษค าตอบมาตรวจให้คะแนนแลว้น าคะแนนมาวิเคราะห์ เพื่อหาค่าความยาก
ง่ายค่าอ านาจจ าแนกโดยขอ้สอบท่ีมีค่าความยากง่าย ระหว่าง 0.20 - 0.80 ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 
0.20 ข้ึนไปถือวา่เป็นขอ้สอบท่ีใชไ้ด ้ไดค้่าความยากง่ายระหวา่ง 0.30 – 0.43 ค่าอ านาจจ าแนก
ระหว่าง 0.20 – 0.40 (ภาคผนวก ฐ หน้า 239) คดัเลือกแบบทดสอบท่ีวิเคราะห์แลว้เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนด จ านวน 50 ขอ้ 
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 1.10 น าขอ้สอบท่ีวเิคราะห์และปรับปรุงแลว้ไปทดลองใชเ้พื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ
คร้ังท่ี 2 กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4โรงเรียนบางเลนวิทยาจงัหวดันครปฐมซ่ึงไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่ง จ  านวน 1 ห้องเรียน เป็นแผนการเรียนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นนกัเรียนท่ีอยูใ่น
สภาพแวดลอ้มท่ีเหมือนกนั 
 1.11 น ากระดาษค าตอบมาตรวจใหค้ะแนนเพื่อค านวณหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ
โดยใชสู้ตร KR 20 ของคูเดอร์ริชาร์ดสัน ไดค้่าความเช่ือมัน่ 0.90 
 1.12 น าแบบทดสอบท่ีวิเคราะห์ และปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้จ านวน 50 ขอ้ไปใช้
ทดลองกบักลุ่มตวัอย่าง โดยก าหนดเวลาท่ีนกัเรียนทดสอบแบบทดสอบวดัความสามารถในการ
อ่านภาษาองักฤษฉบบัน้ีเป็นเวลา 60 นาที 
  
2. แบบสอบถำมควำมคิดเห็น 

แบบสอบถามความคิดเห็นต่อเน้ือหากิจกรรมและแบบฝึกหดัของส่ือเสริมการอ่านท่ีเน้น
การเรียนศพัท์และโครงสร้างการเขียนภาษาองักฤษต่อความสามารถด้านศพัท์และการอ่านเพื่อ
ความเขา้ใจท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนมีขั้นตอนการสร้างและการพฒันาดงัน้ี 

2.1 ก าหนดหวัขอ้ในการประเมินส่ือเสริมการอ่านท่ีเนน้การเรียนศพัทแ์ละโครงสร้างการ
เขียนภาษาองักฤษต่อความสามารถดา้นศพัทแ์ละการอ่านเพื่อความเขา้ใจ คือ เน้ือหาสาระท่ีน ามา
สร้างส่ือ รูปแบบภาษา กระบวนการจดัการเรียนรู้ การประเมินผล รูปแบบทัว่ไป และประโยชน์ท่ี
ไดรั้บจากส่ือเสริมการอ่าน 

2.2 สร้างขอ้ความท่ีแสดงความคิดเห็นต่อส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษ ดา้นรูปแบบใน
เร่ืองความเหมาะสมของตวัอกัษรรูปภาพประกอบ และการน าเสนอกิจกรรมแต่ละขั้นตอน ดา้น
เน้ือหาในเร่ืองความเหมาะสมของระดบัความยากง่ายกบัระดบัชั้นเรียน และความเหมาะสมของ
ปริมาณเน้ือหากบัเวลาเรียน ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอนในเร่ืองความเหมาะสมของกิจกรรมการ
สอนค าศพัท ์และความเหมาะสมของขั้นตอนกิจกรรม ไดแ้ก่ ขั้นก่อนการอ่าน ขั้นระหวา่งการอ่าน 
ขั้นวเิคราะห์ภาษา ขั้นหลงัการอ่าน ภาระงานและแบบฝึกหดัการอ่าน 
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ตารางท่ี 5 ตารางก าหนดเน้ือหาแบบสอบถามความคิดเห็น 

ตอน
ที่ 

หัวข้อประเมิน รำยละเอยีด 
เกณฑ์กำร
ประเมิน 

1 เน้ือหาสาระท่ี
น ามาสร้างบท
อ่าน 

- รูปแบบของบทอ่านมีความหลากลาย 
- บทอ่านมีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
- บทอ่านมีหวัขอ้ท่ีน่าสนใจ 
- บทอ่านมีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 

1-5 

2 รูปแบบภาษาท่ี
ใช ้

- ความยากง่ายของกลวธีิการเรียนศพัท์ 
- ความชดัเจนของโครงสร้างบทอ่าน 

1-5 

3 กระบวนการ
จดัการเรียนการ
สอน 

- กลยทุธ์ในการเดาค าศพัทห์ลากหลาย 
- กิจกรรมในการน าเขา้สู่บทเรียนสามารถช่วยกระตุน้
ใหน้กัเรียนไดคิ้ดและสามารถเช่ือมโยงเขา้กบั
บทเรียนได ้
- กิจกรรมในขั้นการอ่านสามารถช่วยใหน้กัเรียนได้
ใชท้กัษะต่างๆในการอ่าน 
- การสอนวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่านมีความชดัเจน 
- กิจกรรมในขั้นหลงัการอ่านมีความสอดคลอ้งกบัส่ิง
ท่ีสอน 

1-5 

4 การประเมินผล - เน้ือหาของแบบทดสอบสอดคลอ้งกบับทเรียน 
- การสอบศพัทมี์เน้ือหาเหมาะสม 
- การสอนทกัษะการอ่านมีความเหมาะสม 
- เวลาในการท าแบบทดสอบเหมาะสม 

1-5 

5 รูปแบบทัว่ไป - ขนาดและรูปแบบตวัอกัษรเหมาะสม 
- ความสวยงามและความน่าสนใจของส่ือเสริมการ
อ่าน 

1-5 
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ตารางท่ี 5 ตารางก าหนดเน้ือหาแบบสอบถามความคิดเห็น (ต่อ) 

ตอน
ที่ 

หัวข้อประเมิน รำยละเอยีด 
เกณฑ์กำร
ประเมิน 

6 ประโยชน์ท่ี
ไดรั้บ 

- มีความรู้เร่ืองการใชก้ลยทุธ์ศพัทม์ากข้ึน และ
สามารถน ากลยทุธ์ศพัทไ์ปใชไ้ด ้
- มีความรู้เร่ืองโครงสร้างบทอ่านชนิดต่างๆมากข้ึน 
- สามารถวเิคราะห์โครงสร้างบทอ่านได ้
- มีแรงจูงใจในการเรียน 
- สร้างความเช่ือมัน่ในการอ่านภาษาองักฤษมากข้ึน 

1-5 

นกัเรียนประเมินโดยให้เลือกคะแนน 5 ระดบัคือ ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย และนอ้ยท่ีสุด 
การก าหนดค่าระดบัของขอ้ค าถามในแบบสอบถาม ผูว้ิจยัใช้เกณฑ์ของลิเคอร์ท (Likert) มีการ
ก าหนดค่าระดบัดงัน้ี 

ดีมาก  ใหค้่าระดบัเท่ากบั 5 
ดี  ใหค้่าระดบัเท่ากบั 4 
ปานกลาง ใหค้่าระดบัเท่ากบั 3 
นอ้ย  ใหค้่าระดบัเท่ากบั 2 
นอ้ยท่ีสุด ใหค้่าระดบัเท่ากบั 1 

2.3 สร้างแบบสอบถาม และน าขอ้ค าถามท่ีสร้างข้ึนไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
และผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของขอ้ความและรูปแบบภาษา (ภาคผนวก ช หนา้ 198) 

2.4 น าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีผ่านการตรวจแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช้กบันกัเรียนท่ี
ทดลองใชส่ื้อเสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ีสร้างข้ึน ในขั้นการทดลองจ านวน 3 คนและ 10 คนโดย
ให้นักเรียนท าแบบสอบถามความคิดเห็นเม่ือเรียนส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจบแต่ละบท 
จ านวนทั้งส้ิน 10 คร้ัง 

2.5 น าผลการทดลองใช้แบบสอบถามความคิดเห็นในขั้นการทดลองมาวิเคราะห์หาค่า
ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็นทั้ งฉบับ โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α 
Coefficient)  ของครอนบาค (Cronbach) ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.93 

2.6 น าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีไดห้าค่าความเช่ือมัน่และปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปใชก้บั
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างในขั้นทดลองภาคสนาม โดยให้นักเรียนท าแบบสอบถามความคิดเห็น 
หลงัจากท่ีไดท้  าแบบฝึกหดัจากส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษเม่ือเรียนจบแต่ละบท จ านวนทั้งส้ิน 
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10 คร้ัง เม่ือส้ินสุดการทดลองทั้งน้ีเพื่อจะไดน้ าผลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนกลุ่ม
ตวัอยา่งในแต่ละคร้ังไปใชใ้นการปรับปรุง และพฒันาส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษในบทเรียนบท
ต่อไป 
 
3. แบบสัมภำษณ์ 

แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อเน้ือหากิจกรรมและแบบฝึกหัดของส่ือเสริมการอ่านท่ีเน้น
การเรียนศพัทแ์ละการวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่านภาษาองักฤษต่อความสามารถดา้นศพัทแ์ละการ
อ่านเพื่อความเขา้ใจท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนมีขั้นตอนการสร้างและการพฒันาดงัน้ี 

3.1 ก าหนดหวัขอ้ในการประเมินส่ือเสริมการอ่านท่ีเน้นการเรียนศพัท์และการวิเคราะห์
โครงสร้างบทอ่านต่อความสามารถดา้นศพัทแ์ละการอ่านเพื่อความเขา้ใจ คือ เน้ือหาสาระท่ีน ามา
สร้างส่ือ รูปแบบภาษา กระบวนการจดัการเรียนรู้ การประเมินผล รูปแบบทัว่ไป และประโยชน์ท่ี
ไดรั้บจากส่ือเสริมการอ่าน 

3.2 สร้างขอ้ค าถามท่ีนกัเรียนจะแสดงความคิดเห็นต่อส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษในดา้น
ต่างๆ 

 
ตารางท่ี 6 ตารางก าหนดเน้ือหาแบบสัมภาษณ์ 

ตอน
ที่ 

หัวข้อประเมิน รำยละเอยีด 

1 เน้ือหาสาระท่ี
น ามาสร้างบทอ่าน 

- นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไรต่อหวัขอ้ของบทอ่าน 

2 รูปแบบภาษาท่ีใช ้ - นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไรต่อกลยทุธ์การเรียนศพัทแ์ต่ละ
ประเภท 

- นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไรกบัโครงสร้างบทอ่านท่ีครูน ามา
สร้างส่ือเสริมการอ่าน 
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ตารางท่ี 6 ตารางก าหนดเน้ือหาแบบสัมภาษณ์ (ต่อ) 

ตอน
ที่ 

หัวข้อประเมิน รำยละเอยีด 

3 กระบวนการ
จดัการเรียนการ
สอน 

- นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไรกบักิจกรรมในการน าเขา้สู่
บทเรียน 

- นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไรกบักิจกรรมในขั้นการอ่าน 
- นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไรกบักิจกรรมในขั้นวิเคราะห์
โครงสร้างบทอ่าน 

- นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไรกบักิจกรรมในการถ่ายโอนความรู้ 
- นกัเรียนคิดวา่ไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนมากนอ้ยเพียงใด 

4 การประเมินผล - เน้ือหาของแบบทดสอบตรงกบับทเรียนหรือไม่ 
- เวลาในการสอนมีความเหมาะสมหรือไม่ 

5 รูปแบบทัว่ไป - นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไรต่อรูปแบบของส่ือเสริมการอ่าน 
6 ประโยชน์ท่ีไดรั้บ - นกัเรียนคิดวา่การเรียนวเิคราะห์ศพัทมี์ประโยชน์หรือไม่ อยา่งไร 

- นกัเรียนคิดวา่การเรียนวเิคราะห์โครงสร้างบทอ่านมีประโยชน์
หรือไม่ อยา่งไร 

 
3.3 น าขอ้ค าถามท่ีสร้างข้ึนไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ

ความเหมาะสมของขอ้ความและรูปแบบภาษา (ภาคผนวก ซ หนา้ 201) 
3.4 น าแบบสัมภาษณ์ท่ีผ่านการตรวจแกไ้ขแลว้ไปทดลองใชก้บันกัเรียนท่ีทดลองใช้ส่ือ

เสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ีสร้างข้ึนในขั้นการทดลองจ านวน 3 คนและ 10 คนโดยผูว้ิจยัสัมภาษณ์
ความคิดเห็นของนกัเรียนเม่ือเรียนส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจบแต่ละบท จ านวนทั้งส้ิน 10 คร้ัง 

3.5 น าผลการทดลองใชแ้บบสัมภาษณ์ในขั้นการทดลองมาวเิคราะห์ และปรับปรุงแกไ้ข 
3.6 น าแบบสัมภาษณ์ท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขแลว้ไปใชก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งในขั้นทดลอง

ภาคสนาม โดยผูว้ิจยัสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนกัเรียน หลงัจากท่ีไดท้  าแบบฝึกหัดจากส่ือเสริม
การอ่านภาษาองักฤษเม่ือเรียนแต่ละบทเรียน ดงันั้นนกัเรียนจะตอ้งท าแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น 
จ านวน 10 คร้ังเม่ือส้ินสุดการทดลอง ทั้งน้ีเพื่อจะไดน้ าผลจากแบบสัมภาษณ์ของนกัเรียนกลุ่ม
ตวัอยา่งในแต่ละคร้ังไปใชใ้นการปรับปรุง และพฒันาส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษในคร้ังต่อไป 
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กำรทดสอบหำประสิทธิภำพของส่ือ 
ผูว้จิยัด าเนินการหาประสิทธิภาพของส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ีเนน้การสอนค าศพัท์

และการอ่านเพื่อความเขา้ใจตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
1. ขั้นทดลองในรายบุคคล (One-to-One Testing) ทดลองกบันกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาใน

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี4 โรงเรียนบางเลนวิทยา จงัหวดันครปฐม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา2558 
และไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 3 คน เป็นนกัเรียนท่ีเรียนกิจกรรมชุมนุมภาษาองักฤษกบัผูว้ิจยั และ
ก าลงัศึกษาอยู่ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยให้นกัเรียนท าแบบทดสอบวดัความ
เข้าใจในการอ่านก่อนการเรียน (Pre-test) จากนั้นทดลองให้นักเรียนศึกษาเน้ือหา และท า
แบบฝึกหัดท้ายบทของส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษ จ านวน 10 บท ท าแบบสอบถามและ
สัมภาษณ์ความคิดเห็น เน่ืองจากการทดลองในรายบุคคลคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อปรับปรุงแกไ้ขส่ือ
เสริมการอ่านภาษาองักฤษให้มีความเหมาะสมก่อนท่ีจะน าไปใช้ในภาคสนาม ดงันั้นขณะท าการ
ทดลองผูว้ิจยัจึงให้ค  าแนะน า หรืออธิบายขั้นตอนท่ีนักเรียนไม่เขา้ใจ เม่ือเสร็จส้ินการทดลองใน
รายบุคคลใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบวดัความเขา้ใจในการอ่านหลงัการเรียน (Post-test) จากนั้นน า
คะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบฝึกหดัมาค านวณหาประสิทธิภาพของส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษทั้ง 
10 บทตามเกณฑ7์5/75 เพื่อแกไ้ขปรับปรุงใหเ้หมาะสมและน าไปใชใ้นการทดลองขั้นต่อไป 

โดยหลงัจากท าการทดลองกบันกัเรียน 3 คน ผลปรากฏออกมาดงัแสดงในตารางท่ี 7 
 

ตารางท่ี 7 การหาประสิทธิภาพของส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ีเนน้การเรียนศพัทแ์ละการ
วเิคราะห์โครงสร้างบทอ่าน ในขั้นทดลอง 3 คน 

นักเรียน 

คะแนนแบบทดสอบท้ำยบท 

รวม 

คะแนน
สอบ
หลงั
เรียน 

ร้อย
ละ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 50 
1 10 10 8 8 10 9 8 9 8 9 89 45 90 
2 8 6 8 9 8 8 7 7 8 8 77 38 76 
3 6 7 6 7 6 8 8 7 7 6 68 33 66 

คะแนน
รวม 

24 23 22 24 24 25 23 23 23 23 234 116  

ร้อยละ 80.00 76.67 73.33 80.00 80.00 83.33 76.67 76.67 76.67 76.67 78.00  77.33 
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ตารางท่ี 7 แสดงให้เห็นวา่ในขั้นทดลองกบันกัเรียนจ านวน 3 คน นกัเรียนท าคะแนนจาก
แบบทดสอบไดค้ะแนนรวม 234 คะแนน จากคะแนนเต็ม 300 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.00 และ
นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนโดยใชส่ื้อเสริมการอ่านภาษาองักฤษ ไดค้ะแนน 116 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 150 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.33 ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ประสิทธิภาพของส่ือเสริมการ
อ่านภาษาองักฤษในขั้นทดลองกบันกัเรียนจ านวน 3 คน E1/E2 มีค่าเท่ากบั 78.00/77.33 บทเรียนท่ี
นกัเรียนท าคะแนนไดสู้งสุดคือ บทท่ี 6 คิดเป็นร้อยละ 83.33 ส่วนบทเรียนท่ีนกัเรียนท าคะแนนได้
นอ้ยท่ีสุด คือ บทเรียนท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 73.33 

จากผลการทดลองกบันักเรียน 3 คน พบว่า กิจกรรมขั้นน าขา้สู่บทเรียนสามารถท าให้
นกัเรียนช่วยกนัเสนอความคิด และอภิปรายค าถามได ้แต่นกัเรียนจะสามารถเสนอความคิดเห็นได้
นอ้ย เน่ืองจากเวลาในการท ากิจกรรมมีจ ากดั ผูว้จิยัจึงจะปรับปรุงกิจกรรมโดยการแบ่งกลุ่มนกัเรียน 
และให้นกัเรียนอภิปรายกนัในกลุ่ม แลว้จึงให้ตวัแทนเสนอความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกบัใน
ห้องเรียน นอกจากน้ีกิจกรรมในขั้นวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่าน สามารถช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจบท
อ่านและสามารถวเิคราะห์องคป์ระกอบของบทอ่านประเภทต่างๆไดง่้ายข้ึน แต่กิจกรรมในขั้นตอน
น้ีเป็นแบบเขียนตอบเพียงอยา่งเดียว นกัเรียนบางคนจึงยงัไม่มีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม 
ผูว้จิยัจึงจะปรับปรุงโดยการใชเ้กมแบบต่างๆ ก่อนเขา้สู่กิจกรรมแบบเขียนตอบ เช่น ให้นกัเรียนแต่
ละกลุ่ม แข่งขนักันหาข้อมูลและน ามาติดบนกระดานเพื่อท าให้แผนภูมิองค์ประกอบสมบูรณ์ 
นอกจากน้ีกิจกรรมหลงัการอ่านบางกิจกรรมท่ีนกัเรียนตอ้งศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลดว้ยตนเอง ผูว้ิจยัจะ
ปรับปรุงโดยการเสนอแนะแหล่งคน้ควา้ต่างๆ เช่น ห้องสมุด หนงัสือ หรือเวบ็ไซต์ต่างๆ เพื่อให้
นกัเรียนสามารถคน้ควา้ไดง่้ายข้ึน 

2. ขั้นทดลองกลุ่มเล็ก (Small Group Testing) ทดลองกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4
โรงเรียนบางเลนวทิยาจงัหวดันครปฐมภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 
10 คน เป็นนกัเรียนท่ีเรียนกิจกรรมชุมนุมภาษาองักฤษกบัผูว้จิยั และก าลงัศึกษาอยูใ่นแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่าน
ภาษาองักฤษก่อนการเรียน (Pre-test) ต่อจากนั้นจึงให้นักเรียนกลุ่มเล็กน้ี ศึกษาเน้ือหา ท า
แบบฝึกหดั แบบทดสอบทา้ยบทจ านวน 10 บท แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ความคิดเห็นท่ีมีต่อส่ือ
เสริมการอ่านภาษาองักฤษ และท าแบบทดสอบวดัความสามารถทางการอ่านหลงัการเรียน (Post-
test) จากนั้นน าคะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบท้ายบท และจากการท าแบบทดสอบวดั
ความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษหลงัการเรียน มาค านวณหาประสิทธิภาพของส่ือเสริมการ
อ่านภาษาองักฤษทั้ง 10 บทตามเกณฑ์ 75/75 และแกไ้ขปรับปรุงส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษให้
เหมาะสมและน าไปใชใ้นการทดลองขั้นต่อไป 
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โดยหลงัจากท าการทดลองกบันกัเรียน 10 คน ผลปรากฏออกมาดงัแสดงในตารางท่ี 8 
 

ตารางท่ี 8 การหาประสิทธิภาพของส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ีเนน้การเรียนศพัทแ์ละการ
วเิคราะห์โครงสร้างบทอ่าน ในขั้นทดลอง 10 คน 

นักเรียน 

คะแนนแบบทดสอบท้ำยบท 

รวม 

คะแนน
สอบ
หลงั
เรียน 

ร้อยละ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 50 
1 10 10 9 9 8 9 10 8 10 9 92 47 94 
2 9 10 10 10 9 9 9 9 8 9 92 46 92 
3 8 8 9 7 8 8 10 8 9 9 84 44 88 
4 8 9 7 9 6 10 10 7 8 9 83 42 84 
5 8 9 8 9 7 7 9 9 8 9 83 41 82 
6 8 7 6 8 9 7 9 8 6 7 75 39 78 
7 7 5 7 7 8 7 9 8 7 9 74 37 74 
8 7 8 5 5 6 6 8 7 8 8 68 34 68 
9 9 7 5 6 5 8 5 8 7 8 68 30 60 
10 6 7 8 5 9 8 7 7 6 5 68 29 58 

คะแนน 
รวม 

80 80 74 75 75 79 86 79 77 82 787 389  

ร้อยละ 80.0 80.0 74.0 75.0 75.0 79.0 86.0 79.0 77.0 82.0 78.7  77.80 

 
ตารางท่ี 8 แสดงให้เห็นวา่ในขั้นทดลองกบันกัเรียนจ านวน 10 คน นกัเรียนท าคะแนนจาก

แบบทดสอบทา้ยบทไดค้ะแนนรวม 787  คะแนน จากคะแนนเต็ม 1000 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
78.70 และนกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนโดยใชส่ื้อเสริมการอ่านภาษาองักฤษ ไดค้ะแนน 389 
คะแนน จากคะแนนเตม็ 500 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.80 ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ประสิทธิภาพของส่ือ
เสริมการอ่านภาษาองักฤษในขั้นทดลองกบันกัเรียนจ านวน 3 คน E1/E2 มีค่าเท่ากบั 78.70/77.80 
บทเรียนท่ีนกัเรียนท าคะแนนไดสู้งสุดคือ บทท่ี 7 คิดเป็นร้อยละ 86.00 ส่วนบทเรียนท่ีนกัเรียนท า
คะแนนไดน้อ้ยท่ีสุด คือ บทเรียนท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 74.00 
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กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
1. ท าหนังสือถึงบณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศิลปากร เพื่อขอหนังสือถึงผูอ้  านวยการ

โรงเรียนบางเลนวิทยา จงัหวดันครปฐม (ภาคผนวก ฒ หน้า 262) เพื่อขอความร่วมมือในการ
ทดลองใช้ส่ือเสริมการอ่านท่ีเน้นการเรียนศัพท์และการวิ เคราะห์โครงสร้างบทอ่านต่อ
ความสามารถดา้นศพัทแ์ละการอ่านเพื่อความเขา้ใจ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน
บางเลนวทิยา อ.บางเลน จ.นครปฐมท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 

2. ก่อนเร่ิมด าเนินการทดลอง ผูส้อนแจง้จุดประสงคพ์ร้อมทั้งอธิบายขั้นตอนและเน้ือหา
ของส่ือเสริมการอ่าน เพื่อท าความเขา้ใจกบันกัเรียน  

3. ให้นกัเรียนท าแบบทดสอบวดัความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ
ก่อนเรียน โดยค าถามทั้งหมดเป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 50 ขอ้ ใชเ้วลา 60 นาที แลว้ตรวจ
ให้คะแนน และบนัทึกคะแนนของนักเรียนแต่ละคน เพื่อวดัความสามารถพื้นฐานในการอ่าน
ภาษาองักฤษของนกัเรียน 

4. ด าเนินการสอนนกัเรียนโดยใช้ส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ีสร้างข้ึนทั้งหมด 10 
บทเรียน เป็นเวลา 10 สัปดาห์ๆละ 2 คาบเรียน เม่ือเรียนจบแต่ละบทใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบทา้ย
บทแลว้ตรวจให้คะแนน จ านวนทั้งส้ิน 10 บท จดบนัทึกคะแนนของนกัเรียนแต่ละคนเพื่อน าไป
วเิคราะห์หาประสิทธิภาพ 

5. เม่ือท าแบบทดสอบทา้ยบทเสร็จแลว้ให้นกัเรียนตอบแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์
ความคิดเห็นท่ีมีต่อส่ือเสริมการอ่านท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน เม่ือส้ินสุดการทดลองนักเรียนจะตอ้งตอบ
แบบสอบถามความคิดเห็น และสัมภาษณ์ทั้งส้ิน 10 คร้ัง น าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์มา
วเิคราะห์ผลเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงส่ือการสอนในโอกาสต่อไป 

6. เม่ือท าการเรียนการสอนจนครบทั้ง 10 บทเรียนให้นักเรียนท าแบบทดสอบวดั
ความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษหลงัการเรียนเพื่อวดัความสามารถดา้นศพัท์และการอ่าน
เพื่อความเขา้ใจหลงัจากไดท้ดลองใชส่ื้อเสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนครบทั้ง 10 บท
แล้วจึงตรวจให้คะแนนเพื่อน าไปหาประสิทธิภาพของส่ือเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ และ
เปรียบเทียบความสามารถในดา้นศพัทแ์ละการอ่านเพื่อความเขา้ใจก่อนและหลงัการใชส่ื้อเสริมการ
อ่าน หลงัจากนั้นผูว้ิจยัน าผลการทดสอบและการตอบแบบสอบถามของนกัเรียนทุกคนท่ีท าการ
ตรวจและบนัทึกคะแนนแลว้มาท าการวเิคราะห์ขอ้มูลคะแนนของนกัเรียนมี 5 ส่วนดงัน้ี 

1. คะแนนของผลการสอบวดัความสามารถด้านศพัท์และการอ่านเพื่อความเขา้ใจของ
นกัเรียนก่อนเรียนส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 
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2. คะแนนของแบบทดสอบทา้ยบทของส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ีเนน้การเรียนศพัท์
และการวเิคราะห์โครงสร้างบทอ่านจ านวน 10 บท 

3. คะแนนของผลการสอบวดัความสามารถด้านศพัท์และการอ่านเพื่อความเขา้ใจของ
นกัเรียนหลงัเรียนส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 

4. คะแนนจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อส่ือเสริมการอ่าน
ภาษาองักฤษท่ีเนน้การเรียนศพัทแ์ละการวเิคราะห์โครงสร้างบทอ่านจ านวน 10 คร้ัง 

5. ค าสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ีเน้นการ
เรียนศพัทแ์ละการวเิคราะห์โครงสร้างบทอ่าน 

แล้วจึงน าไปหาประสิทธิภาพของส่ือเสริมการอ่านภาษาอังกฤษและเปรียบเทียบ
ความสามารถดา้นศพัท์และการอ่านเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนก่อนและหลงัการใชส่ื้อเสริมการ
อ่านภาษาองักฤษ 

 
กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 1. การหาประสิทธิภาพของส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษตามเกณฑ์ 75/75 โดยใช้สูตร 
E1/E2 (ชยัยงค ์พรหมวงศแ์ละคณะ, 2520) 
สูตรท่ี 1 
  E1   =   (Σ Xi / N) X 100 
           A 
เม่ือ        E1         คือ     ประสิทธิภาพของส่ือเสริมการอ่านเนน้การเรียนศพัทแ์ละการวเิคราะห์                                  

โครงสร้างบทอ่านระหวา่งการใชส่ื้อ 
Xi  คือ     คะแนนรวมของแบบฝึกหดัจากส่ือเสริมการอ่านทุกบทของนกัเรียนคนท่ี i 
A คือ     คะแนนเตม็ของแบบฝึกหดัจากส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษทุกบทรวมกนั 
N  คือ     จ  านวนนกัเรียน 

สูตรท่ี 2 
E2   =   (Σ Fi / N) X 100 

     B 
เม่ือ E2 คือ     ประสิทธิภาพของผลการสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ 

F i         คือ     คะแนนของผลการสอบวดัความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษหลงัเรียน
ของนกัเรียนคนท่ี i 
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B           คือ     คะแนนเต็มของการทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษหลงั
เรียน 

N  คือ     จ  านวนนกัเรียน 
2. เปรียบเทียบความสามารถในดา้นศพัทแ์ละการอ่านเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนก่อนและ

หลงัการใชส่ื้อการอ่านภาษาองักฤษท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนโดยใช ้t-test แบบจบัคู่ 
3. ค านวณหาค่าสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ค่าเฉล่ีย และค่าร้อยละ เพื่อหาประสิทธิภาพของส่ือ

เสริมการอ่านภาษาองักฤษเป็นรายบท  
4. ในการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียน วิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นท่ี

มีต่อส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษโดยวิธีการเนน้เน้ือหาทั้ง 10 บทเรียน เป็นทั้งรายขอ้และทั้งฉบบั
ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าโดยน าค่าระดบัความเหมาะสมของบทเรียนแต่ละบท
น าความคิดเห็นของนกัเรียนมาวิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ียรายขอ้ค่าเฉล่ียรวมและหาค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานโดยน าไปแปลความหมายค่าระดบั (Best, 1977) ดงัน้ี 

1.00 ̅ 1.50         หมายถึงนกัเรียนมีความคิดเห็นต่อส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษ 
โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

1.50 ̅ 2.50        หมายถึง    นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษ 
โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย 

2.50 ̅ 3.50        หมายถึง    นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษ 
โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 

3.50 ̅ 4.50         หมายถึง    นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษ 
โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัดี 

4.50 ̅ 5.00         หมายถึง    นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษ 
โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัดีมาก 
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บทที ่4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิเคราะห์ขอ้มูล การวิจยัผลการใช้ส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ีเน้นการเรียนศพัท์
และการวเิคราะห์โครงสร้างบทอ่านท่ีมีต่อความความสามารถในการเรียนรู้ค าศพัทแ์ละการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบางเลนวิทยา อ าเภอบางเลน จงัหวดั
นครปฐม ผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการวจิยัดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของส่ือเสริมการอ่าน
ภาษาองักฤษท่ีเนน้การเรียนกลยุทธ์ศพัทแ์ละการวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่านต่อความสามารถดา้น
ศพัทแ์ละการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในดา้นศพัท์ และการอ่าน
เพื่อความเขา้ใจของนกัเรียน ก่อนและหลงัการใชส่ื้อเสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ีเนน้การเรียนศพัท์
และการวเิคราะห์โครงสร้างบทอ่านต่อความสามารถดา้นศพัทแ์ละการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อส่ือเสริมการอ่าน
ภาษาองักฤษท่ีเน้นการเรียนศพัท์และการวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่านต่อความสามารถดา้นศพัท์
และการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
 ตอนท่ี 4 ผลการสรุปความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ีเน้น
การเรียนศพัทแ์ละการวเิคราะห์โครงสร้างบทอ่านต่อความสามารถดา้นศพัทแ์ละการอ่านเพื่อความ
เขา้ใจจากแบบสัมภาษณ์ 
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของส่ือเสริมการอ่าน
ภาษาอังกฤษที่เน้นการเรียนศัพท์และการวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่านต่อความสามารถด้านศัพท์
และการอ่านเพือ่ความเข้าใจ  

เพื่อตอบจุดประสงค์การวิจยัขอ้ท่ี 1 คือ สร้างและหาประสิทธิภาพของส่ือเสริมการอ่าน
ภาษาองักฤษท่ีเน้นการเรียนศพัท์และการวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่านต่อความสามารถดา้นศพัท์
และการอ่านเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบางเลนวิทยา อ าเภอบางเลน 
จงัหวดันครปฐม ใหเ้ป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด คือ 75/75 ผูว้จิยัด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 
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1.1 ใหก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 20 คน ท าแบบทดสอบรายบทในส่ือเสริมการอ่านเนน้การเรียน
ศพัท์และการวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่าน คะแนนรวมทั้งส้ิน 100 คะแนน จากนั้นจึงวิเคราะห์
คะแนนเฉล่ีย ( ̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าร้อยละ (%) และจดัล าดบัคะแนนเฉล่ียจากการ
ท าแบบทดสอบหลงัเรียนแต่ละบท จ านวน 10 บท ผลการวเิคราะห์แสดงในตารางท่ี 9 

 
ตารางท่ี 9 คะแนนเฉล่ีย ( ̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าร้อยละ (%) และล าดบัของคะแนน

เฉล่ียจากการท าแบบทดสอบทา้ยบทในแต่ละบท 

บทที่ เนือ้หา 
คะแนน
เต็ม 

 ̅ S.D. ร้อยละ 
ล าดับ
ที่ 

1 - Let’s Cook! 10 7.55 1.39 75.50 7 
2 - In Your Dream 10 7.50 1.43 75.00 10 
3 - Let’s See the World! 10 7.50 1.40 75.00 9 
4 - Shanty Town 10 7.60 1.14 76.00 5 
5 - The Great King 10 8.35 1.31 83.50 1 
6 - The Best Thing 10 8.10 1.21 81.00 3 
7 - Make Your Chart 10 8.10 0.91 81.00 2 
8 - Find Your Jobs 10 7.50 1.05 75.00 8 
9 - What happen today? 10 7.60 1.35 76.00 6 

10 - Poems 10 7.75 1.48 77.50 4 
 

ตารางท่ี 9 สรุปไดว้า่นกัเรียนท าคะแนนแบบทดสอบทา้ยบทเม่ือเรียนเน้ือหาจบในแต่ละ
บท ซ่ึงมีคะแนนเต็มบทละ 10 คะแนน จ านวน 10 บทเรียน รวมคะแนนทั้งส้ิน100 คะแนน ได้
คะแนนสูงกว่าร้อยละ 75 จ  านวน 7 บทและได้คะแนนร้อยละ 75 จ  านวน 3 บท กล่าวคือ
แบบทดสอบรายบทท่ีนกัเรียนท าคะแนนเฉล่ียร้อยละไดสู้งสุด 3 บทแรก ไดแ้ก่ บทท่ี 5 The Great 
King คิดเป็นร้อยละ 83.50 รองลงมาคือ บทท่ี 6 The Best Thing และบทท่ี 7 Make Your Chart คิด
เป็นร้อยละ 81.00 ส่วนแบบทดสอบรายบทท่ีนกัเรียนท าคะแนนเฉล่ียร้อยละไดต้ ่าสุด 3 บทสุดทา้ย 
ไดแ้ก่ บทท่ี 2 In Your Dream บทท่ี 3 Let’s See the World! และบทท่ี 8 Find Your Jobs คิดเป็น
ร้อยละ 75.00  
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1.2 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษ ท าการวิเคราะห์โดยการ
หาค่าร้อยละของคะแนนจากการท าแบบทดสอบรายบทในส่ือการอ่านทั้ง 10 บท และค่าร้อยละของ
คะแนนจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียนของนกัเรียน ปรากฏผลการวิเคราะห์ดงัแสดงในตารางท่ี 
10 
 
ตารางท่ี 10 การหาประสิทธิภาพของส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ีเนน้การเรียนศพัทแ์ละการ

วเิคราะห์โครงสร้างบทอ่านในขั้นทดลอง 20 คน 

นัก 
เรียน 

คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน 

รวม 

คะแนน
สอบ
หลงั
เรียน 

ร้อย
ละ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 50 
1 8 9 10 9 10 10 8 10 10 9 93 44 88 
2 10 9 9 8 10 10 9 8 9 8 90 43 86 
3 8 9 8 9 9 9 8 9 10 9 88 42 84 
4 10 7 9 8 10 10 9 8 8 10 89 40 80 
5 8 10 9 7 9 7 10 6 9 10 85 40 80 
6 8 9 8 7 9 8 8 7 7 8 79 39 78 
7 8 7 8 8 8 10 6 8 7 7 77 35 70 
8 7 8 9 6 9 7 8 9 7 9 79 38 76 
9 7 8 6 8 10 8 8 7 7 9 78 37 74 
10 9 8 7 7 9 7 9 8 8 9 81 41 82 
11 7 7 8 9 8 7 7 6 5 8 72 44 88 
12 7 5 7 10 7 8 8 7 6 7 72 42 84 
13 6 8 6 7 7 8 9 7 8 7 73 41 82 
14 5 7 6 6 8 7 8 8 6 7 68 38 76 
15 7 8 6 8 8 9 9 7 8 8 78 36 72 
16 8 6 6 6 9 8 7 6 8 6 70 41 82 
17 9 7 7 7 8 7 8 7 7 6 73 37 74 
18 5 8 7 6 7 8 8 8 7 8 72 32 64 
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ตารางท่ี 10 การหาประสิทธิภาพของส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ีเนน้การเรียนศพัทแ์ละการ
วเิคราะห์โครงสร้างบทอ่าน ในขั้นทดลอง 20 คน (ต่อ) 

นัก 
เรียน 

คะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน 

รวม 

คะแนน
สอบ
หลงั
เรียน 

ร้อย
ละ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 50 
19 8 5 9 8 5 6 8 7 9 5 70 31 62 
20 6 5 5 8 7 8 7 7 6 5 64 31 62 
คะ 
แนน 
รวม 

151 150 150 152 167 162 162 150 152 155 1551 772  

 ̅ 7.55 7.5 7.5 7.6 8.35 8.1 8.1 7.5 7.6 7.75 77.55 38.60  
S.D. 1.39 1.43 1.40 1.14 1.31 1.21 0.91 1.05 1.35 1.48 8.04 4.02  
ร้อย
ละ 

75.50 75.00 75.00 76.00 83.50 81.00 81.00 75.00 76.00 77.50 77.55 77.20  

 
ตารางท่ี 10 สรุปไดว้่านกัเรียนท าคะแนนจากแบบทดสอบรายบทไดค้ะแนนรวม  1,551 

คะแนน จากคะแนนเต็ม 2000 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.55 โดยบทท่ีไดค้ะแนนสูงสุด คือ บทท่ี 5 
The Great King คิดเป็นร้อยละ 83.50 บทท่ีไดค้ะแนนต ่าสุด คือ บทท่ี 2 In Your Dream บทท่ี 3 
Let’s See the World! และบทท่ี 8 Find Your Jobs คิดเป็นร้อยละ 75.00 และท าคะแนน
แบบทดสอบหลงัเรียนไดค้ะแนนรวม 772 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1000 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
77.20 ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ประสิทธิภาพของส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษในขั้นทดลองภาคสนาม 
E1/E2 มีค่าเท่ากบั 77.55/77.20 

ดังนั้ นประสิทธิภาพของส่ือเสริมการอ่านภาษาอังกฤษท่ีเน้นการเรียนศัพท์และการ
วิเคราะห์โครงสร้างบทอ่านในขั้นทดลองภาคสนาม มีค่าเท่ากบั 77.55/77.20 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว ้ 75/75 จึงถือว่าเป็นส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ีมีประสิทธิภาพดี ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานขอ้ท่ี 1 
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 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในด้านศัพท์ และการอ่าน
เพือ่ความเข้าใจของนักเรียน ก่อนและหลังการใช้ส่ือเสริมการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นการเรียนศัพท์
และการวเิคราะห์โครงสร้างบทอ่านต่อความสามารถด้านศัพท์และการอ่านเพือ่ความเข้าใจ 

เพื่อตอบจุดประสงค์การวิจยัขอ้ท่ี 2 คือ เปรียบเทียบความสามารถในดา้นศพัท์ และการ
อ่านเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบางเลนวิทยา ก่อนและหลงัการใช้
ส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ีเน้นการเรียนกลยุทธ์ศพัท์และการวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่านต่อ
ความสามารถดา้นศพัทแ์ละการอ่านเพื่อความเขา้ใจท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 

1. กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 20 คนท าแบบทดสอบวดัความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษ
ก่อนและหลงัการทดลอง ซ่ึงเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกนั คะแนนเต็ม 50 คะแนน จากนั้นจึงหา
ผลต่างของคะแนน (D) จากการทดสอบก่อนและหลงัการใชส่ื้อเสริมการอ่าน และน าคะแนนท่ีได้
จากการทดสอบทั้งสองคร้ังมาเปรียบเทียบความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษของกลุ่มตวัอยา่ง 
ผลการวเิคราะห์แสดงในตารางท่ี 11 และ 12 

 
ตารางท่ี 11 คะแนนความสามารถดา้นศพัท ์และการอ่านเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียน ก่อนและหลงั

การใชส่ื้อเสริมการอ่านของกลุ่มตวัอยา่ง และผลต่าง (D) ของคะแนนในการทดสอบ 

นักเรียน
คนที่ 

คะแนน 
(50 คะแนน) 

ผลต่าง 
(D) 

นักเรียน
คนที่ 

คะแนน 
(50 คะแนน) 

ผลต่าง 
(D) 

ก่อนเรียน หลงัเรียน ก่อนเรียน หลงัเรียน 

1 23 44 21 11 21 44 23 
2 29 43 14 12 11 42 31 
3 17 42 25 13 16 41 25 
4 23 40 17 14 20 38 18 
5 25 40 15 15 18 36 18 
6 21 39 18 16 14 41 27 
7 12 35 23 17 19 37 18 
8 22 38 16 18 13 32 19 
9 15 37 22 19 17 31 14 

10 13 41 28 20 9 31 22 
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ตารางท่ี 11 สรุปไดว้่าคะแนนความสามารถดา้นศพัท์และการอ่านเพื่อความเขา้ใจของ
นกัเรียนทุกคนสูงข้ึนหลงัจากเรียนส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษทั้ง 10 บทท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ค่า
ผลต่างของคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนสูงสุดมีค่าเท่ากบั 27 และต ่าสุดมีค่า
เท่ากบั 14 จากคะแนนเตม็ 50 คะแนน 

 
ตารางท่ี 12 เปรียบเทียบความสามารถดา้นศพัทแ์ละการอ่านเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนก่อนและ

หลงัการใชส่ื้อเสริมการอ่านเนน้การเรียนศพัทแ์ละการวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่าน 

การ
ทดสอบ 

คะแนนเต็ม  ̅ S.D.  ̅ S.D.(D) t df p 

ก่อนเรียน 
 
หลงัเรียน 

50 
 

50 

17.90 
 

38.60 

5.16 
 

4.02 

 
20.70 

 

 
4.81 

 

 
19.23* 

 
19 

 
.000 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางท่ี 12 โดยค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถดา้นศพัทแ์ละการอ่านเพื่อความเขา้ใจ
ก่อนการทดลองใช้ส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ีมีค่าเท่ากบั 17.90 คะแนน ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 5.16 และค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถดา้นศพัทแ์ละการอ่านเพื่อความเขา้ใจ
หลงัการทดลองส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษเท่ากบั 38.60 คะแนน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั 4.02 และคะแนนผลต่างเฉล่ีย ( ̅) ระหวา่งหลงัการใชส่ื้อเสริมการอ่านและก่อนการใชส่ื้อ
เสริมการอ่านเท่ากบั 20.70 คะแนน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.D) เท่ากบั 4.81 

การเปรียบเทียบความสามารถดา้นศพัทแ์ละการอ่านเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนก่อนและ
หลงัการใช้ส่ือเสริมการอ่านพบวา่ค่า t เท่ากบั 19.23 องศาอิสระเท่ากบั 19 ค่า p เท่ากบั 0.000 ซ่ึง
น้อยกว่า 0.05 ดงันั้นสรุปไดว้่าความสามารถด้านศพัท์ และการอ่านเพื่อความเขา้ใจหลงัจากการ
ทดลองใชส่ื้อเสริมการอ่านภาษาองักฤษ สูงกวา่ก่อนการใชส่ื้อเสริมการอ่านภาษาองักฤษ อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2 
 

2. ด าเนินการวิเคราะห์หาผลต่างของคะแนน (D) จากการทดสอบก่อนและหลงัเรียนจาก
ส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ีเนน้การเรียนศพัทแ์ละการวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่าน ในส่วนการ
วดัความสามารถด้านศพัท์จ  านวน 10 ขอ้ คะแนนเต็ม 10 คะแนน แลว้น าคะแนนท่ีไดจ้ากการ
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ทดสอบทั้งสองคร้ังมาเปรียบเทียบความสามารถดา้นศพัท์ภาษาองักฤษ ซ่ึงผลจากการวิเคราะห์
แสดงในตารางท่ี 13 และ 14 

 
ตารางท่ี 13 คะแนนความสามารถดา้นศพัทก่์อนและหลงัการใชส่ื้อเสริมการอ่านเนน้การเรียนศพัท์

และการวเิคราะห์โครงสร้างบทอ่านของนกัเรียน และผลต่าง (D) ของคะแนนในการ
ทดสอบ 

นักเรียน
คนที่ 

คะแนน 
(10 คะแนน) 

ผลต่าง 
(D) 

นักเรียน
คนที่ 

คะแนน 
(10 คะแนน) 

ผลต่าง 
(D) 

ก่อนเรียน หลงัเรียน ก่อนเรียน หลงัเรียน 

1 4 8 4 11 3 9 6 
2 6 9 3 12 1 8 7 
3 4 10 6 13 2 8 6 
4 3 6 3 14 5 9 4 
5 5 8 3 15 5 9 4 
6 6 10 4 16 2 9 7 
7 3 8 5 17 2 7 5 
8 4 7 3 18 2 7 5 
9 3 8 5 19 3 7 4 

10 3 9 6 20 1 6 5 
 
ตารางท่ี 13 สรุปไดว้า่คะแนนความสามารถดา้นศพัท์ของนกัเรียนทุกคนสูงข้ึนหลงัจาก

เรียนส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษทั้ง 10 บทท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน ค่าผลต่างของคะแนนจากการทดสอบ
ก่อนเรียนและหลงัเรียนสูงสุดมีค่าเท่ากบั 7 และต ่าสุดมีค่าเท่ากบั 3 จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน 
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ตารางท่ี 14 เปรียบเทียบความสามารถดา้นศพัทข์องนกัเรียนก่อนและหลงัการใชส่ื้อเสริมการอ่าน
เนน้การเรียนศพัทแ์ละการวเิคราะห์โครงสร้างบทอ่าน 

การ
ทดสอบ 

คะแนนเต็ม  ̅ S.D.  ̅ S.D.(D) t df p 

ก่อนเรียน 
 
หลงัเรียน 

10 
 

10 

3.35 
 

8.10 

1.50 
 

1.17 

 
4.75 

 

 
1.29 

 

 
16.43* 

 
19 

 
.000 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางท่ี 14 โดยค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถดา้นศพัทก่์อนการทดลองใชส่ื้อเสริมการ
อ่านภาษาองักฤษท่ีมีค่าเท่ากบั 3.35 คะแนน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.50 และค่าเฉล่ีย
ของคะแนนความสามารถด้านศพัท์หลงัการทดลองส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษเท่ากบั 8.10 
คะแนน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.17 และคะแนนผลต่างเฉล่ีย ( ̅) ระหวา่งหลงัการใช้
ส่ือเสริมการอ่านและก่อนการใชส่ื้อเสริมการอ่านเท่ากบั 4.75 คะแนน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.D) เท่ากบั 1.29 

การเปรียบเทียบความสามารถดา้นศพัทข์องนกัเรียนก่อนและหลงัการใชส่ื้อเสริมการอ่าน
พบวา่ค่า t เท่ากบั 16.43 องศาอิสระเท่ากบั 19 ค่า p เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 ดงันั้นสรุปไดว้า่
ความสามารถดา้นศพัท์หลงัจากการทดลองใชส่ื้อเสริมการอ่านภาษาองักฤษ สูงกวา่ก่อนการใชส่ื้อ
เสริมการอ่านภาษาองักฤษ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2 
 

3. ด าเนินการวิเคราะห์หาผลต่างของคะแนน (D) จากการทดสอบก่อนและหลงัเรียนจาก
ส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤาท่ีเนน้การเรียนศพัท์และการวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่าน ในส่วนการ
วดัความสามารถดา้นการอ่านเพื่อความเขา้ใจ การวเิคราะห์โครงสร้างบทอ่าน และการใชไ้วยากรณ์
จ านวน 40 ข้อ คะแนนเต็ม 40 คะแนน แล้วน าคะแนนท่ีได้จากการทดสอบทั้งสองคร้ังมา
เปรียบเทียบความสามารถดา้นการอ่านเพื่อความเขา้ใจ ซ่ึงผลจากการวิเคราะห์แสดงในตารางท่ี 15 
และ 16 

 
 



118 

ตารางท่ี 15 คะแนนความสามารถดา้นการอ่านเพื่อความเขา้ใจ ก่อนและหลงัการใชส่ื้อเสริมการอ่าน
เนน้การเรียนศพัทแ์ละการวเิคราะห์โครงสร้างบทอ่านของนกัเรียน และผลต่าง (D) ของ
คะแนนในการทดสอบ 

นักเรียน
คนที่ 

คะแนน 
(40 คะแนน) 

ผลต่าง 
(D) 

นักเรียน
คนที่ 

คะแนน 
(40 คะแนน) 

ผลต่าง 
(D) 

ก่อนเรียน หลงัเรียน ก่อนเรียน หลงัเรียน 

1 19 36 17 11 18 35 17 
2 23 34 11 12 10 34 24 
3 13 32 19 13 14 33 19 
4 21 34 13 14 15 29 14 
5 19 32 13 15 13 27 14 
6 18 29 11 16 12 32 20 
7 9 27 18 17 17 30 13 
8 18 31 13 18 11 25 14 
9 12 29 17 19 14 24 10 

10 10 32 22 20 8 25 17 
 
ตารางท่ี 15 สรุปไดว้า่คะแนนความสามารถดา้นการอ่านเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนทุก

คนสูงข้ึนหลงัจากเรียนส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษทั้ง 10 บทท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ค่าผลต่างของ
คะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนสูงสุดมีค่าเท่ากบั 24 และต ่าสุดมีค่าเท่ากบั 10 จาก
คะแนนเตม็ 40 คะแนน 
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ตารางท่ี 16 เปรียบเทียบความสามารถดา้นการอ่านเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนก่อนและหลงัการใช้
ส่ือเสริมการอ่านเนน้การเรียนศพัทแ์ละการวเิคราะห์โครงสร้างบทอ่าน 

การ
ทดสอบ 

คะแนนเต็ม  ̅ S.D.  ̅ S.D.(D) t df p 

ก่อนเรียน 
 
หลงัเรียน 

40 
 

40 

14.70 
 

30.50 

4.23 
 

3.53 

 
15.80 

 

 
3.81 

 

 
18.57* 

 
19 

 
.000 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ตารางท่ี 16 โดยค่าเฉล่ียของคะแนนดา้นการอ่านเพื่อความเขา้ใจก่อนการทดลองใช้ส่ือ

เสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ีมีค่าเท่ากบั 14.70 คะแนน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 4.23 และ
ค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเขา้ใจหลงัการทดลองส่ือเสริมการอ่าน
ภาษาองักฤษเท่ากบั 30.50 คะแนน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 3.53 และคะแนนผลต่างเฉล่ีย 
( ̅) ระหวา่งหลงัการใชส่ื้อเสริมการอ่านและก่อนการใชส่ื้อเสริมการอ่านเท่ากบั 15.80 คะแนน ค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.D) เท่ากบั 3.81 

การเปรียบเทียบความสามารถดา้นการอ่านเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนก่อนและหลงัการ
ใชส่ื้อเสริมการอ่านพบว่าค่า t เท่ากบั 18.57 องศาอิสระเท่ากบั 19 ค่า p เท่ากบั 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 
0.05 ดงันั้นสรุปไดว้า่ความสามารถดา้นการอ่านเพื่อความเขา้ใจหลงัจากการทดลองใชส่ื้อเสริมการ
อ่านภาษาองักฤษ สูงกวา่ก่อนการใชส่ื้อเสริมการอ่านภาษาองักฤษ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2 
 
 ตอนที่  3 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มี ต่อส่ือเสริมการอ่าน
ภาษาอังกฤษที่เน้นการเรียนศัพท์และการวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่านต่อความสามารถด้านศัพท์
และการอ่านเพือ่ความเข้าใจ 

เพื่อตอบจุดประสงคก์ารวิจยัขอ้ท่ี 3 คือ ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
4 โรงเรียนบางเลนวิทยาท่ีมีต่อส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ีเนน้การเรียนศพัทแ์ละการวิเคราะห์
โครงสร้างบทอ่านต่อความสามารถดา้นศพัทแ์ละการอ่านเพื่อความเขา้ใจท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 

ผูว้จิยัใหน้กัเรียนท าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจนครบ 
3 คร้ัง ซ่ึงแบบสอบถามความคิดเห็นน้ีเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าโดยประเมินในดา้นเน้ือหา
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สาระ  จ านวน 4 ขอ้ ดา้นรูปแบบภาษา 2 ขอ้ ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอน 5 ขอ้ ดา้นการ
ประเมินผล จ านวน 4 ขอ้ ดา้นรูปแบบทัว่ไป 2 ขอ้ และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ จ านวน 5 ขอ้ รวม
ทั้งส้ิน 22 ขอ้ จากนั้นน าค่าระดบัความคิดเห็นท่ีไดม้าหาค่าเฉล่ีย ( ̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) แลว้น าไปแปลความหมายค่าระดบัความคิดเห็นตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้โดยวิเคราะห์แยก
เป็นรายขอ้และรายคร้ัง แลว้จึงน ามาเปรียบเทียบให้เห็นถึงระดบัค่าเฉล่ีย ( ̅) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) รวมทั้งส้ิน 10 บท ดงัแสดงไวใ้นตารางท่ี 17 

 
ตารางท่ี 17 ค่าระดบัเฉล่ีย ( ̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อ

ส่ือเสริมการอ่านเนน้การเรียนศพัทแ์ละการวเิคราะห์โครงสร้างบทอ่านรวมทั้ง 10 บท 

บทท่ี เน้ือหา  ̅ S.D. ระดบั 
อนัดบั
ค่าเฉล่ีย 

1 - Let’s Cook! 4.64 0.50 ดีมาก 1 
2 - In Your Dream 4.50 0.58 ดี 4 
3 - Let’s See the World! 4.48 0.60 ดี 8 
4 - Shanty Town 4.49 0.56 ดี 5 
5 - The Great King 4.48 0.56 ดี 6 
6 - The Best Thing 4.46 0.56 ดี 9 
7 - Make Your Chart 4.54 0.53 ดีมาก 2 
8 - Find Your Jobs 4.48 0.56 ดี 7 
9 - What happens today? 4.45 0.58 ดี 10 

10 - Poems 4.50 0.55 ดี 3 
 

ตารางท่ี 17 แสดงผลการศึกษาค่าระดบัเฉล่ียรวมทั้ง 10 บท ความคิดเห็นของนกัเรียนต่อ
ส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษทั้งในดา้นเน้ือหาสาระ ด้านรูปแบบภาษา ดา้นกระบวนการจดัการ
เรียนการสอน ดา้นการประเมินผล ดา้นรูปแบบทัว่ไป และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ สามารถสรุปได้
วา่ความคิดเห็นของนกัเรียนมีค่าระดบัเฉล่ีย ( ̅) อยูร่ะหวา่ง 4.64 – 4.45 ดงันั้นจึงแสดงวา่ นกัเรียน
มีความคิดเห็นต่อส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษโดยภาพรวมส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัดี 

จากการศึกษาค่าระดบัเฉล่ียรายขอ้ของแต่ละบท จ านวนทั้งส้ิน 10 บท ค่าระดบัเฉล่ีย
แตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัความยากง่ายของส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษ รูปแบบของส่ือ ความน่าสนใจ
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และความสามารถของนกัเรียน ซ่ึงสามารถน ามาเปรียบเทียบในรายละเอียดทั้ง 10 บท ดงัท่ีแสดงใน
ตารางท่ี 18 

 



 
 

ตารางท่ี 18 ค่าระดบัเฉล่ีย ( ̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษรายขอ้ (ต่อ) 

ข้อความ คร้ังที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ค่าระดบั
เฉลีย่รวม 

ล าดบัที ่

ด้านเนือ้หาสาระ 
1. รูปแบบของบทอ่านมีความหลากลาย 

 ̅ 4.70 4.75 4.65 4.90 4.85 4.80 4.90 4.85 4.90 4.75 4.81 
1 

S.D. 0.47 0.44 0.49 0.31 0.37 0.41 0.31 0.37 0.31 0.44 0.40 

2. บทอ่านมีเน้ือหาเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
 ̅ 4.65 4.40 4.60 4.45 4.35 4.40 4.65 4.55 4.50 4.70 4.53 

3 
S.D. 0.49 0.68 0.50 0.51 0.59 0.60 0.49 0.51 0.61 0.47 0.55 

3. บทอ่านมีหวัขอ้ท่ีน่าสนใจ 
 ̅ 4.70 4.50 4.60 4.55 4.50 4.45 4.55 4.60 4.60 4.65 4.57 

2 
S.D. 0.47 0.51 0.50 0.51 0.51 0.60 0.60 0.50 0.50 0.49 0.52 

4. บทอ่านมีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน 
 ̅ 4.85 4.85 4.40 4.35 4.45 4.25 4.45 4.00 4.10 4.50 4.42 

4 
S.D. 0.37 0.37 0.75 0.59 0.60 0.64 0.60 0.73 0.72 0.51 0.64 

ค่าระดบัเฉลีย่รวมด้านเนือ้หาสาระ 
 ̅ 4.73 4.63 4.56 4.56 4.54 4.48 4.64 4.50 4.53 4.65 4.58 

 
S.D. 0.45 0.54 0.57 0.52 0.55 0.59 0.53 0.62 0.62 0.48 0.55 
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ตารางท่ี 18 ค่าระดบัเฉล่ีย ( ̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษรายขอ้ (ต่อ) 

ข้อความ คร้ังที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ค่าระดบั
เฉลีย่รวม 

ล าดบัที ่

ด้านรูปแบบภาษา 
5. ความยากง่ายของกลวธีิการเรียนศพัท ์  ̅ 4.55 4.60 4.20 4.55 4.70 4.70 4.50 4.30 3.95 4.45 4.45 

1 
S.D. 0.51 0.50 0.77 0.60 0.47 0.47 0.51 0.66 0.69 0.60 0.62 

6. ความชดัเจนของโครงสร้างบทอ่าน 
 ̅ 4.15 4.05 3.95 4.70 4.75 4.65 4.65 4.40 4.40 4.55 4.43 

2 
S.D. 0.59 0.69 0.60 0.47 0.44 0.49 0.49 0.60 0.60 0.51 0.61 

ค่าระดบัเฉลีย่รวมด้านรูปแบบภาษา 
 ̅ 4.35 4.33 4.08 4.63 4.73 4.68 4.58 4.35 4.18 4.50 4.44  

 S.D. 0.58 0.66 0.69 0.54 0.45 0.47 0.50 0.62 0.68 0.55 0.61 
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ตารางท่ี 18 ค่าระดบัเฉล่ีย ( ̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษรายขอ้ (ต่อ) 

ข้อความ คร้ังที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ค่าระดบั
เฉลีย่รวม 

ล าดบั
ที ่

ด้านกระบวนการจดัการเรียนการสอน 
7. กลยทุธ์ในการเดาค าศพัทห์ลากหลาย 

 ̅ 4.45 4.80 4.70 4.65 4.70 4.60 4.45 4.60 4.25 4.10 4.53 
3 

S.D. 0.60 0.41 0.57 0.49 0.47 0.50 0.60 0.50 0.55 0.45 0.55 
8. กิจกรรมน าเขา้สูบ้ทเรียนสามารถช่วยกระตุน้ให้
นกัเรียนคิดและสามารถเช่ือมโยงเขา้กบับทเรียนได ้

 ̅ 4.65 4.40 4.30 4.30 4.35 4.40 4.30 4.30 4.30 4.30 4.36 
4 

S.D. 0.49 0.60 0.57 0.57 0.49 0.50 0.47 0.47 0.57 0.57 0.53 
9. กิจกรรมในขั้นการอ่านสามารถช่วยใหน้กัเรียนได้
ใชท้กัษะต่างๆในการอ่าน 

 ̅ 4.30 4.20 4.25 4.35 4.45 4.40 4.25 4.20 4.25 4.30 4.30 
5 

S.D. 0.47 0.52 0.64 0.49 0.51 0.50 0.55 0.62 0.55 0.57 0.54 
10. การสอนการวเิคราะห์โครงสร้างบทอ่านมีความ
ชดัเจน 

 ̅ 4.85 4.75 4.50 4.85 4.80 4.75 4.45 4.30 4.65 4.60 4.65 
2 

S.D. 0.37 0.44 0.61 0.37 0.41 0.44 0.51 0.57 0.49 0.50 0.50 
11. กิจกรรมในขั้นหลงัการอ่านมีความสอดคลอ้งกบั
ส่ิงท่ีสอน 

 ̅ 4.75 4.65 4.70 4.80 4.70 4.75 4.75 4.65 4.70 4.70 4.72 
1 

S.D. 0.44 0.49 0.47 0.41 0.47 0.44 0.44 0.49 0.47 0.47 0.49 
ค่าระดบัเฉลีย่รวม 

ด้านกระบวนการจดัการเรียนการสอน 
 ̅ 4.60 4.56 4.49 4.59 4.60 4.58 4.44 4.41 4.43 4.40 4.51 

 
S.D. 0.51 0.54 0.59 0.51 0.49 0.50 0.54 0.55 0.56 0.55 0.54 
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ตารางท่ี 18 ค่าระดบัเฉล่ีย ( ̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษรายขอ้ (ต่อ) 

ข้อความ คร้ังที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ค่าระดบั
เฉลีย่รวม 

ล าดบั
ที ่

ด้านการประเมนิผล 
12. เน้ือหาของแบบทดสอบสอดคลอ้งกบับทเรียน  ̅ 4.85 4.75 4.50 4.80 4.70 4.75 4.50 4.50 4.55 4.65 4.66 

1 

S.D. 0.37 0.44 0.51 0.41 0.47 0.44 0.51 0.51 0.51 0.59 0.49 

13. การสอบศพัทมี์เน้ือหาเหมาะสม 
 ̅ 4.35 4.35 4.20 4.60 4.60 4.45 4.45 4.50 4.35 4.30 4.42 

3 
S.D. 0.59 0.59 0.52 0.60 0.50 0.51 0.60 0.51 0.49 0.73 0.57 

14. การสอบทกัษะการอ่านมีความเหมาะสม 
 ̅ 4.45 4.20 4.40 3.95 3.90 4.15 4.45 4.50 4.50 4.35 4.29 

4 
S.D. 0.51 0.62 0.50 0.60 0.64 0.59 0.51 0.51 0.61 0.59 0.60 

15. เวลาในการท าแบบทดสอบเหมาะสม 
 ̅ 4.50 4.40 4.30 4.45 4.35 4.40 4.60 4.45 4.45 4.50 4.44 

2 
S.D. 0.51 0.50 0.57 0.60 0.59 0.50 0.50 0.51 0.51 0.51 0.53 

ค่าระดบัเฉลีย่รวมด้านการประเมนิผล 
 ̅ 4.54 4.43 4.35 4.45 4.39 4.44 4.50 4.49 4.46 4.45 4.45 

 
S.D. 0.53 0.57 0.53 0.63 0.63 0.55 0.53 0.50 0.53 0.61 0.56 
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ตารางท่ี 18 ค่าระดบัเฉล่ีย ( ̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษรายขอ้ (ต่อ) 

ข้อความ คร้ังที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ค่าระดบั
เฉลีย่รวม 

ล าดบัที ่

ด้านรูปแบบทัว่ไป 
16. ขนาดและรูปแบบตวัอกัษรเหมาะสม 

 ̅ 4.95 4.85 4.90 4.40 4.50 4.60 4.70 4.65 4.60 4.65 4.68 
1 

S.D. 0.22 0.37 0.31 0.50 0.51 0.51 0.47 0.49 0.50 0.49 0.47 
17. ความสวยงามและความน่าสนใจของส่ือเสริมการ
อ่าน 

 ̅ 4.90 4.70 4.65 4.65 4.35 4.35 4.45 4.50 4.45 4.60 4.56 
2 

S.D. 0.31 0.47 0.59 0.49 0.49 0.49 0.51 0.51 0.51 0.50 0.51 

ค่าระดบัเฉลีย่รวมด้านรูปแบบทัว่ไป 
 ̅ 4.93 4.78 4.78 4.53 4.43 4.48 4.58 4.58 4.53 4.63 4.62 

 
S.D. 0.27 0.42 0.48 0.51 0.50 0.51 0.50 0.50 0.51 0.49 0.49 
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ตารางท่ี 18 ค่าระดบัเฉล่ีย ( ̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษรายขอ้ (ต่อ) 

ข้อความ 
คร้ัง
ที ่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ค่าระดบั
เฉลีย่รวม 

ล าดบัที ่

ด้านประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
18. มีความรู้เร่ืองการใชก้ลยทุธ์ศพัทม์ากข้ึน และ
สามารถน ากลยทุธ์ศพัทไ์ปใชไ้ด ้

 ̅ 4.65 4.05 4.35 4.05 4.05 4.05 4.40 4.40 4.25 4.35 4.26 
5 

S.D. 0.49 0.76 0.75 0.51 0.51 0.60 0.60 0.60 0.64 0.59 0.63 

19. มีความรู้เร่ืองโครงสร้างบทอ่านชนิดต่างๆมากข้ึน 
 ̅ 4.80 4.55 4.60 4.40 4.35 4.30 4.60 4.60 4.55 4.45 4.52 

2 
S.D. 0.41 0.51 0.60 0.50 0.59 0.57 0.50 0.50 0.51 0.51 0.53 

20. สามารถวเิคราะห์โครงสร้างบทอ่านได ้
 ̅ 4.85 4.65 4.75 4.50 4.55 4.30 4.75 4.65 4.65 4.55 4.62 

1 
S.D. 0.37 0.49 0.44 0.51 0.60 0.57 0.44 0.49 0.49 0.51 0.51 

21. มีแรงจูงใจในการเรียน 
 ̅ 4.65 4.25 4.45 4.25 4.20 4.30 4.50 4.40 4.50 4.40 4.39 

4 
S.D. 0.49 0.55 0.60 0.55 0.52 0.57 0.61 0.60 0.61 0.60 0.57 

22. สร้างความเช่ือมัน่ในการอ่านภาษาองักฤษมากข้ึน 
 ̅ 4.60 4.20 4.55 4.25 4.35 4.30 4.55 4.55 4.45 4.65 4.45 

3 
S.D. 0.60 0.52 0.60 0.55 0.59 0.57 0.51 0.60 0.60 0.44 0.57 

ค่าระดบัเฉลีย่รวมด้านประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 ̅ 4.71 4.34 4.54 4.29 4.30 4.25 4.56 4.52 4.48 4.48 4.45 

 
S.D. 0.48 0.61 0.61 0.54 0.58 0.58 0.54 0.56 0.58 0.54 0.58 

รวมทั้งส้ิน 
 ̅ 4.64 4.50 4.48 4.49 4.48 4.46 4.54 4.48 4.45 4.50 4.50 

 
S.D. 0.50 0.58 0.60 0.56 0.56 0.56 0.53 0.56 0.58 0.55 0.56 
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ตารางท่ี 18 แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมต่อส่ือเสริมการอ่าน
ภาษาองักฤษท่ีไดค้่าระดบัเฉล่ียสูงสุด 3 บทตามล าดบั คือ ล าดบัท่ี 1 คือ บทท่ี 1 Let’s Cook (  ̅ = 
4.64, S.D. = 0.50 ) ล าดบัท่ี 2 คือ บทท่ี 7 Make Your Chart (  ̅ = 4.54, S.D. = 0.53 ) ล าดบัท่ี 3 คือ 
บทท่ี 10 Poems (  ̅ = 4.50, S.D. = 0.55 ) และบทท่ีไดค้่าระดบัเฉล่ียต ่าสุด 3 บทตามล าดบั คือ 
ล าดบัท่ี 1 คือ บทท่ี 9 What happen today? (  ̅ = 4.45, S.D. = 0.58 ) ล าดบัท่ี 2 คือ บทท่ี 6 The 
Best Thing (  ̅ = 4.46, S.D. = 0.56 ) และล าดบัท่ี 3 คือ บทท่ี 3 Let’s See the World! (  ̅ = 4.48, 
S.D. = 0.60 )  และจากการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนต่อส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษในดา้น
เน้ือหาสาระ  ดา้นรูปแบบภาษา ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอน ดา้นการประเมินผล ดา้น
รูปแบบทัว่ไป และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ดา้นเน้ือหาสาระ โดยภาพรวมนกัเรียนมีความคิดเห็นต่อเน้ือหาสาระของส่ือเสริมการ
อ่านภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัดีมาก (  ̅ = 4.58, S.D. = 0.55 ) ขอ้ท่ีไดค้่าระดบัเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ้ท่ี 
1 รูปแบบของบทอ่านมีความหลากหลาย (  ̅ = 4.81, S.D. = 0.40 ) และขอ้ท่ีไดค้่าระดบัเฉล่ียต ่าสุด
คือ ขอ้ท่ี 4 บทอ่านมีความยากง่ายเหมาะกบัระดบัผูเ้รียน (  ̅ = 4.42, S.D. = 0.64 ) 

2. ดา้นรูปแบบภาษา โดยภาพรวมนกัเรียนมีความคิดเห็นต่อรูปแบบภาษาของส่ือเสริมการ
อ่านภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัดี (  ̅ = 4.44, S.D. = 0.61 ) ขอ้ท่ีไดค้่าระดบัเฉล่ียสูงสุดคือ ขอ้ท่ี 5 
ความยากง่ายของกลวธีิการเรียนศพัท ์(  ̅ = 4.45, S.D. = 0.62 )  และขอ้ท่ีไดค้่าระดบัเฉล่ียต ่าสุดคือ
ขอ้ท่ี 6 ความชดัเจนของโครงสร้างบทอ่าน (  ̅ = 4.43, S.D. = 0.61 ) 

3. ด้านกระบวนการจดัการเรียนการสอน  โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นต่อ
กระบวนการจดัการเรียนการสอนในส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัดีมาก (  ̅ = 4.51, 
S.D. = 0.54 ) ขอ้ท่ีไดค้่าระดบัเฉล่ียสูงสุดคือ ขอ้ท่ี 11 กิจกรรมในขั้นหลงัการอ่านมีความสอดคลอ้ง
กบัส่ิงท่ีสอน (  ̅ = 4.72, S.D. = 0.49 ) และขอ้ท่ีไดค้่าระดบัเฉล่ียต ่าสุดคือขอ้ท่ี 9. กิจกรรมในขั้น
การอ่านสามารถช่วยใหน้กัเรียนไดใ้ชท้กัษะต่างๆในการอ่าน (  ̅ = 4.30, S.D. = 0.54 ) 

4. ดา้นการประเมินผล โดยภาพรวมนกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการประเมินผลของส่ือเสริม
การอ่านภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัดี (  ̅ = 4.45, S.D. = 0.56 ) ขอ้ท่ีไดค้่าระดบัเฉล่ียสูงสุดคือ ขอ้ท่ี 
12 เน้ือหาของแบบทดสอบสอดคลอ้งกบับทเรียน (  ̅ = 4.66, S.D. = 0.49 ) และขอ้ท่ีไดค้่าระดบั
เฉล่ียต ่าสุดคือขอ้ท่ี 14 การสอบทกัษะการอ่านมีความเหมาะสม (  ̅ = 4.29, S.D. = 0.60 ) 

5. ดา้นรูปแบบทัว่ไป โดยภาพรวมนกัเรียนมีความคิดเห็นต่อรูปแบบทัว่ไปของส่ือเสริม
การอ่านภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัดีมาก (  ̅ = 4.62, S.D. = 0.49 ) ขอ้ท่ีไดค้่าระดบัเฉล่ียสูงสุดคือ 
ขอ้ท่ี 16 ขนาดและรูปแบบตวัอกัษรเหมาะสม (  ̅ = 4.68, S.D. = 0.47 ) และขอ้ท่ีไดค้่าระดบัเฉล่ีย
ต ่าสุดคือขอ้ท่ี 17 ความสวยงามและความน่าสนใจของส่ือเสริมการอ่าน (  ̅ = 4.56, S.D. = 0.51 ) 
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6. ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ โดยภาพรวมนกัเรียนมีความคิดเห็นต่อประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการ
เรียนโดยใช้ส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัดี (  ̅ = 4.50, S.D. = 0.56 ) ขอ้ท่ีไดค้่าระดบั
เฉล่ียสูงสุดคือ ขอ้ท่ี 20 สามารถวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่านได ้(  ̅ = 4.62, S.D. = 0.51 ) และขอ้ท่ี
ไดค้่าระดบัเฉล่ียต ่าสุดคือขอ้ท่ี 18 มีความรู้เร่ืองการใชก้ลยุทธ์ศพัทม์ากข้ึน และสามารถน ากลยุทธ์
ศพัทไ์ปใชไ้ด ้(  ̅ = 4.26, S.D. = 0.63 ) 

จะเห็นว่าจากการวิเคราะห์ค่าระดับความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อส่ือเสริมการอ่าน
ภาษาองักฤษเฉล่ียรวมทั้ง 10 บทและเฉล่ียรายขอ้ของแต่ละบททั้ง 10 บทแลว้ ความคิดเห็นของ
นักเรียนท่ีมีต่อส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษทั้ งในด้านเน้ือหาสาระ  ด้านรูปแบบภาษา ด้าน
กระบวนการจดัการเรียนการสอน ดา้นการประเมินผล ดา้นรูปแบบทัว่ไป และดา้นประโยชน์ท่ี
ไดรั้บมีค่าระดบัเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 4.64 – 4.45 ดงันั้นจึงแสดงว่านกัเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีต่อส่ือ
เสริมการอ่านภาษาองักฤษโดยภาพรวมส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานขอ้ท่ี 3 

  
 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อส่ือเสริมการอ่านภาษาอังกฤษที่
เน้นการเรียนศัพท์และการวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่านต่อความสามารถด้านศัพท์และการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจจากแบบสัมภาษณ์ 

เพื่อตอบจุดประสงคก์ารวิจยัขอ้ท่ี 3 คือ ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
4 โรงเรียนบางเลนวิทยาท่ีมีต่อส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ีเนน้การเรียนศพัทแ์ละการวิเคราะห์
โครงสร้างบทอ่านต่อความสามารถดา้นศพัทแ์ละการอ่านเพื่อความเขา้ใจท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 

ผูว้จิยัสัมภาษณ์นกัเรียนโดยใชแ้บบสัมภาษณ์ความคิดเห็นท่ีนกัเรียนมีต่อส่ือเสริมการอ่าน
ภาษาองักฤษ จ านวนทั้งส้ิน 10 คร้ัง ซ่ึงแบบสัมภาษณ์น้ีเป็นแบบถาม – ตอบความคิดเห็น โดยผูว้ิจยั
ไดแ้บ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน และสัมภาษณ์โดยใชค้  าถามในแบบสัมภาษณ์ทีละกลุ่ม 
ผูว้จิยัไดศึ้กษาค าสัมภาษณ์ความคิดเห็นรายบท (ภาคผนวก ฑ หนา้ 246) และสรุปความคิดเห็นของ
นกัเรียนท่ีมีต่อส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษ ดงัแสดงไวใ้นตารางท่ี 19 
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ตารางท่ี 19 สรุปค าสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษ 

ข้อ ค าถาม ความคิดเห็น 
ดา้นเน้ือหาสาระ 
1. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร

ต่อหวัขอ้ของบทอ่าน 
- น่าสนใจ บางเร่ืองเป็นเร่ืองใกลต้วั (177)  
- หวัขอ้หลากหลายประเภท ไม่ซ ้ ากนั (16) 
- ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองท่ีอ่านเขา้ใจได ้เร่ืองสึนามิ
ค่อนขา้งยาก (7) 

ดา้นรูปแบบภาษา 
2. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร

ต่อกลยทุธ์การเรียนศพัท ์
- มีประโยชน์ ช่วยในการเดาค าศพัทท่ี์ไม่รู้ (174) 
- ท่ีช่วยเดาศพัทไ์ดง่้าย คือ การใชบ้ริบท ค าตรงขา้ม 
ค าจ  ากดัความ ค าพอ้งความหมาย การใชต้วัอยา่ง 
(18) 

- กลยทุธ์ท่ีเดาศพัทย์าก คือ การใชค้  าแสดงความรู้สึก 
(5) และการใชป้ระสบการณ์ (3) 

3. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร
กบัโครงสร้างบทอ่านท่ีครู
น ามาสร้างส่ือเสริมการอ่าน 

- ชดัเจนดี (164) 
- น่าสนใจ และไม่ยาก (14) 
- มีความหลากหลาย ไม่ซ ้ ากนั (9) 
- ถา้ไดเ้รียนอีกคงมีประเภทบทอ่านมากกวา่น้ี (7) 
- บางบทอ่านวเิคราะห์ยาก (6) 

ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอน 
4. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร

กบักิจกรรมในการน าเขา้สู่
บทเรียน  

- ไดท้  ากิจกรรมกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดดี (143) 
- เก่ียวขอ้งกบับทอ่าน (42) 
- ไดดู้วดีีโอเหตุการณ์แลว้น่าสนใจดี (26) 

5. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร
กบักิจกรรมในขั้นการอ่าน 

- ดี มีทั้งแบบตวัเลือก และเขียน แบบตวัเลือกสามารถ
วเิคราะห์ค าตอบไดจ้ากบทอ่าน ส่วนแบบเขียนจะ
ไดใ้ชค้วามคิดของตวัเองดี (179) 

- ถา้เขียนภาษาไทยไดก้็น่าจะดี (21) 
* (...) คือจ านวนนกัเรียนท่ีตอบขอ้ความนั้น จากนกัเรียน 20 คน จ านวนทั้งส้ิน 10 บทเรียน 
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ตารางท่ี 19 สรุปค าสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษ (ต่อ) 

ข้อ ค าถาม ความคิดเห็น 
6. นกัเรียนมีความคิดเห็น

อยา่งไรกบักิจกรรมในขั้น
วเิคราะห์โครงสร้างบทอ่าน 

- สนุกดี ไดเ้ล่นเกม และไดรู้้จกัประเภทของโครงสร้าง
บทอ่านท่ีหลากหลาย (157) 

- การใชแ้ผนภูมิท าใหว้ิเคราะห์โครงสร้างไดง่้ายข้ึน (37) 
- คิดวา่มีประโยชน์ น าไปใชไ้ดก้บัหลายๆวชิา ในบาง
ชัว่โมง (6) 

7. นกัเรียนมีความคิดเห็น
อยา่งไรกบักิจกรรมในการ
ถ่ายโอนความรู้ 

- ดีมาก ไดศึ้กษาคน้ควา้จากแหล่งความรู้ต่างๆ ไดท้  า
กิจกรรมกลุ่ม ฝึกท างานร่วมกนัเป็นทีม ไดอ้อกความ
คิดเห็นของตวัเอง แลกเปล่ียนความคิดกนั บาง
กิจกรรมไดเ้ลือกคน้ควา้ในส่ิงท่ีตอ้งการได ้(157) 

- การท างานกลุ่มสามารถช่วยคนท่ีอ่อนภาษาไดดี้ (36) 
- ไม่อยากรายงานหนา้ชั้นเรียนคนเดียว คร้ังหลงัไดอ้อก
รายงานเป็นคู่/กลุ่ม หรือยนืรายงานตรงกลุ่มของตวัเอง 
ท าใหเ้พื่อนสามารถช่วยได ้จึงมีความมัน่ใจมากข้ึน (4) 

- สามารถน างานเขียนไปท าแฟ้มของตวัเองได ้(3) 
8. นกัเรียนคิดวา่ไดมี้ส่วนร่วม

ในกิจกรรมการเรียนมาก
นอ้ยเพียงใด 

- เยอะมาก ทั้งอภิปรายหอ้ง ท างานกลุ่ม และงานเด่ียว ได้
เล่นเกม โตต้อบกบัเพ่ือน ไดแ้ลกเปล่ียนความคิดกนั (193)  

- เยอะพอสมควร ไดร้ายงานหนา้ชั้นเรียน ท าใหไ้ดฝึ้ก
ความกลา้มากข้ึน แต่ตอนน้ียงัไม่กลา้มากนกั (7) 

ดา้นการประเมินผล 
9. เน้ือหาของแบบทดสอบตรง

กบับทเรียนหรือไม่ 
- ตรง มีทั้งการเดาศพัท ์โครงสร้างบทอ่าน มีการอ่านบท
อ่าน มีไวยากรณ์ (168) 

- การเดาค าศพัทแ์ตกต่างนิดหน่อย ในบทเรียนส่วนใหญ่
จะเป็นการจบัคู่ หรือเลือกเติม แต่ในแบบทดสอบเป็น
แบบตวัเลือก (32) 

10. เวลาในการสอบมีความ
เหมาะสมหรือไม่ 

- เหมาะสมดี (197) 
- ใหเ้วลาดีแลว้ และยงัสามารถมีเวลาเหลือเพื่อใชใ้นการ
สัมภาษณ์ไดด้ว้ย (3) 
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ตารางท่ี 19 สรุปค าสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษ (ต่อ) 

ข้อ ค าถาม ความคิดเห็น 
ดา้นรูปแบบทัว่ไป 
11. นกัเรียนมีความคิดเห็น

อยา่งไรต่อรูปแบบของส่ือ
เสริมการอ่าน 

- สวยงาม น่าสนใจ มีสีสัน มีรูปภาพสีประกอบ ท าให้
น่าสนใจกวา่หนงัสือบางเล่มท่ีเป็นขาวด า และรูปก็
สัมพนัธ์กบับทเรียน (191) 

- มีการเนน้สีค าส าคญั ท าใหเ้ห็นชดัเจนดี และ
ตวัอกัษรใหญ่อ่านง่าย (9) 

ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
12. นกัเรียนคิดวา่การเรียน

วเิคราะห์ศพัทมี์ประโยชน์
หรือไม่ อยา่งไร 

- มีประโยชน์ดี สามารถน ามาใช ้เม่ือเจอค าศพัทท่ี์ไม่
รู้จกัสามารถช่วยเม่ือตอ้งการหางานวชิาภาษาองักฤษ
ทั้งในหนงัสือ และอินเตอร์เน็ต เพราะเรียนแผน
ภาษาอยูแ่ลว้ จึงคิดวา่มีประโยชน์มากเวลาเรียน
ภาษาองักฤษในอนาคต (197) 

- ช่วยเวลาเจอศพัทย์ากไดม้าก แต่น่าจะเรียนมากกวา่น้ี 
จะไดฝึ้กฝนการใชค้  าบอกใบ ้(clues) ไดค้ล่องมาก
ข้ึน (3) 

13. นกัเรียนคิดวา่การเรียน
วเิคราะห์โครงสร้างบทอ่านมี
ประโยชน์หรือไม่ อยา่งไร 

- มีประโยชน์ ท าให้อ่านบทอ่านไดง่้ายข้ึน สามารถ
ช่วยเรียบเรียงความคิดในขณะท่ีอ่านได ้สามารถช่วย
สรุปความคิด สามารถเขา้ใจความสัมพนัธ์ของ
เหตุการณ์ในบทอ่านไดม้ากข้ึน (164) 

- สามารถช่วยเรียบเรียงความคิดก่อนเขียนงานดี (24) 
- สามารถน าไปใชก้บัวชิาอ่ืนๆได ้คือ การสรุป
ความคิดเป็นแผนผงั หรือตารางแบบต่างๆ ท าให้
สามารถอ่านทบทวนไดง่้าย และรวดเร็ว (12) 

 
จากตารางท่ี 19 แสดงให้เห็นว่านกัเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมต่อส่ือเสริมการอ่าน

ภาษาองักฤษอยู่ในระดับดี และจากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อส่ือเสริมการอ่าน
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ภาษาองักฤษในดา้นเน้ือหาสาระ ดา้นรูปแบบภาษา ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอน ดา้นการ
ประเมินผล ดา้นรูปแบบทัว่ไป และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ดา้นเน้ือหาสาระ โดยภาพรวมนกัเรียนมีความคิดเห็นต่อเน้ือหาสาระของส่ือเสริมการ
อ่านภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัดี นกัเรียนคิดว่าบทอ่านมีหวัขอ้หลากหลาย น่าสนใจ ส่วนใหญ่อ่าน
ง่าย แต่บางหวัขอ้ค่อนขา้งยาก 

2. ดา้นรูปแบบภาษา โดยภาพรวมนกัเรียนมีความคิดเห็นต่อรูปแบบภาษาของส่ือเสริมการ
อ่านภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัดี โครงสร้างบทอ่านและกลยทุธ์ในการเดาศพัทช์ดัเจนดี สามารถเรียน
เขา้ใจได ้แต่กลยทุธ์การเดาศพัทบ์างกลยทุธ์ใชย้าก และอยากเรียนโครงสร้างบทอ่านมากกวา่น้ี 

3. ด้านกระบวนการจดัการเรียนการสอน  โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นต่อ
กระบวนการจดัการเรียนการสอนในส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษอยู่ในระดบัดี นกัเรียนคิดว่ามี
การสอนเป็นขั้นตอนดี สอนศพัท์ยากก่อนเขา้บทอ่าน ท าให้สามารถอ่านบทอ่านไดเ้ร็วข้ึน และมี
กิจกรรมระหว่างการอ่านท่ีสามารถช่วยให้นักเรียนได้เขา้ใจบทอ่านมากข้ึน และยงัมีงานท่ีเป็น
ค าถามปลายเปิด ให้เขียนได้แบบอิสระ นอกจากน้ีกิจกรรมมีทั้งงานเด่ียวและงานกลุ่ม ซ่ึงการ
ท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัได้ และสามารถช่วยเหลือคนท่ีอ่อน
ภาษาองักฤษได้ และได้ฝึกความกล้าแสดงออก  แต่นักเรียนจ านวนหน่ึงคิดว่าการเขียนด้วย
ภาษาไทยจะท าใหน้กัเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นไดม้ากกวา่ 

4. ดา้นการประเมินผล โดยภาพรวมนกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการประเมินผลของส่ือเสริม
การอ่านภาษาองักฤษอยู่ในระดบัดี เน้ือหาของแบบทดสอบตรงกบับทเรียนในส่ือเสริมการอ่าน 
และใหเ้วลาในการสอบเหมาะสม  

5. ดา้นรูปแบบทัว่ไป โดยภาพรวมนกัเรียนมีความคิดเห็นต่อรูปแบบทัว่ไปของส่ือเสริม
การอ่านภาษาองักฤษอยู่ในระดบัดี นกัเรียนมีความคิดเห็นวา่ส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษมีสีสัน
สวยงาม น่าสนใจ ขนาดตวัอกัษรและการวางรูปแบบสวยงามดี 

6. ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ โดยภาพรวมนกัเรียนมีความคิดเห็นต่อประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการ
เรียนโดยใช้ส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัดี นกัเรียนมีความคิดเห็นวา่การเรียนกลยุทธ์
ศพัทแ์ละโครงสร้างบทอ่านสามารถช่วยใหอ่้านบทอ่านไดเ้ขา้ใจมากยิง่ข้ึน และสามารถน าไปใชใ้ห้
เกิดประโยชน์ในอนาคตได ้

จากการวิเคราะห์ค าสัมภาษณ์ของนักเรียนพบว่าโดยภาพรวมนักเรียนส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นท่ีดีต่อส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 3 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

การวิจยัเร่ือง “ผลการใช้ส่ือเสริมการอ่านองักฤษท่ีเน้นการเรียนกลยุทธ์ศพัท์และการ
วิเคราะห์โครงสร้างบทอ่านท่ีมีต่อความความสามารถในการเรียนรู้ค าศพัท์และการอ่านเพื่อความ
เขา้ใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบางเลนวิทยา อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม” 
เป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Pre – experimental Research) มีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างและหา
ประสิทธิภาพของส่ือเสริมการอ่านองักฤษท่ีเนน้การเรียนศพัทแ์ละการวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่าน
ต่อความสามารถดา้นศพัทแ์ละการอ่านเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ให้เป็นไป
ตามเกณฑท่ี์ก าหนด คือ 75/75 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดา้นศพัท ์และการอ่านเพื่อความเขา้ใจ
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลงัการใชส่ื้อเสริมการอ่านองักฤษท่ีเนน้การเรียนศพัท์
และการวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่าน และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนบางเลนวิทยาท่ีมีต่อส่ือเสริมการอ่านอังกฤษท่ีเน้นการเรียนศัพท์และการวิเคราะห์
โครงสร้างบทอ่านผูว้จิยัสร้างข้ึน 

สมมติฐานในการวิจัยคร้ังน้ีคือส่ือเสริมการอ่านอังกฤษท่ีเน้นการเรียนศัพท์และการ
วเิคราะห์โครงสร้างบทอ่านต่อความสามารถดา้นศพัทแ์ละการอ่านเพื่อความเขา้ใจท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้คือ 75/75 ความสามารถดา้นศพัท์ และการอ่านเพื่อความ
เขา้ใจของนกัเรียน หลงัจากไดรั้บการฝึกอ่านโดยใชส่ื้อเสริมการอ่านข้ึนสูงกว่าก่อนไดรั้บการฝึก
อ่านโดยใช้ส่ือเสริมการอ่านองักฤษท่ีเน้นการเรียนศพัท์และการวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่านต่อ
ความสามารถดา้นศพัท์และการอ่านเพื่อความเขา้ใจ และนักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีต่อการใช้ส่ือ
เสริมการอ่านองักฤษท่ีเนน้การเรียนศพัทแ์ละการวเิคราะห์โครงสร้างบทอ่านท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ในภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2558 โรงเรียนบางเลนวิทยา อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม  สังกดักรมสามญัศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 4 ห้องเรียน เป็นแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 2 ห้องเรียน 
แผนการเรียนภาษาองักฤษ-ภาษาจีน 1 ห้องเรียน และแผนการเรียนทัว่ไป 1 ห้องเรียน จ านวน
นกัเรียนทั้งหมด 112 คน ซ่ึงนกัเรียนทั้งหมดมีความสามารถดา้นภาษาองักฤษไม่แตกต่างกนั 

กลุ่มตวัอยา่ง คือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบาง
เลนวิทยา อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม จ านวน 1 ห้องเรียน โดยวิธีสุ่มห้องเรียนอยา่งง่าย เป็น
นกัเรียนท่ีเรียนแผนการเรียนภาษาองักฤษ-ภาษาจีน จ านวน 20 คน  
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิยได้แก่ 
1. ส่ือเสริมการอ่านองักฤษท่ีเน้นการเรียนศพัท์และการวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่าน แบ่ง

ออกเป็นบทบทเรียนละ 2 คาบ คาบเรียนละ 50 นาที รวม 10 บทเรียน แต่ละบทเรียนประกอบดว้ย
เน้ือหาวิชาส าหรับฝึกการอ่าน กิจกรรมการเรียนการสอน ภาระงาน แบบฝึกหัด ซ่ึงคน้ควา้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ต าราเรียน หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ โดยเน้ือหาของบท
อ่านจะสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัในหลกัสูตรภาษาองักฤษ 

2. แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ 1 ฉบบั ประกอบไปดว้ยขอ้สอบ
จ านวน 4 ตอน ตอนท่ี 1 วดักลยุทธ์การเดาศพัทแ์บบต่างๆ ตอนท่ี 2 วดัความเขา้ใจทกัษะยอ่ยของ
การอ่านภาษาองักฤษ ตอนท่ี 3 วดัการวิเคราะห์โครงสร้างเร่ือง และตอนท่ี 4 วดัไวยากรณ์และ
โครงสร้างของการเขียนก่อนและหลงัการใชส่ื้อเสริมการอ่านเน้นการเรียนศพัท์และการวิเคราะห์
โครงสร้างบทอ่าน จ านวน 50 ขอ้ ใชเ้วลา 60 นาที 

3. แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อส่ือเสริมการอ่านองักฤษท่ีเน้นการเรียน
ศพัทแ์ละการวเิคราะห์โครงสร้างบทอ่าน เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนเอง 
 4. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อส่ือเสริมการอ่านองักฤษท่ีเน้นการเรียน
ศพัทแ์ละการวเิคราะห์โครงสร้างบทอ่าน เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนเอง 
 

การด าเนินการทดลองผูว้ิจยัเป็นผูด้  าเนินการทดลองกบักลุ่มตวัอย่างด้วยตนเอง ในภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 ใชเ้วลาในการเรียนการสอนรวม 10 สัปดาห์ๆ ละ 2 คาบเรียนๆละ 50 
นาที รวมทั้งส้ิน 20 คาบเรียน โดยมีขั้นตอนในการด าเนินงานดงัน้ี 

1. ทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งก่อนด าเนิน 
การทดลองโดยใช้แบบทดสอบท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนและหาประสิทธิภาพแล้ว ซ่ึงเป็นแบบปรนยั 4 
ตวัเลือก จ านวน 50 ขอ้ ใชเ้วลา 60 นาที 

2. ด าเนินการทดลองโดยการสอนนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งใชส่ื้อเสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ี
ผูว้จิยัสร้างข้ึน โดยมีขั้นตอนการสอน4 ขั้นตอน คือ  

ขั้น Pre-reading เช่น การสอนค าศพัท์ โดยใช้กลยุทธ์การเดาศพัท์จากบริบท โดยจะ
เป็นกิจกรรมการเติมค าศัพท์ในช่องว่าง การจับคู่ค  าศัพท์ และการวิเคราะห์ค าอุปสรรคและ
ความหมายของค าศพัท ์และการน านกัเรียนเขา้สู่บทอ่าน เช่น การพดูคุย ดูวดีีโอ ระดมความคิด เพื่อ
เป็นการเช่ือมโยงนกัเรียนไปสู่หวัขอ้ท่ีก าลงัจะเรียน 

ขั้น While-reading คือ ขั้นตอนการอ่านบทความ และท ากิจกรรมเพื่อตรวจสอบความ
เขา้ใจของนกัเรียน เช่น การเลือกตอบแบบปรนยั การถามตอบ การเติมขอ้ความ เป็นตน้ 
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ขั้น Language Analysis คือ ขั้นการวิเคราะห์โครงสร้างของบทอ่าน โดยนกัเรียนจะได้
วเิคราะห์องคป์ระกอบของโครงสร้างบทอ่านชนิดต่างๆ และเติมขอ้ความลงในแผนภูมิโครงสร้าง 

ขั้น Post-reading คือ การน าความรู้จากขั้นการอ่านหรือขั้นวิเคราะห์ภาษามา
ประยุกต์ใช้ หรือถ่ายโอนความรู้สู่การพูดหรือการเขียน เช่น การอภิปรายบทอ่าน การวิเคราะห์
แผนภูมิหรือกราฟ การประกาศ และการเขียนประวติั เป็นตน้ 

เม่ือเรียนจบแต่ละบทแลว้ นกัเรียนตอ้งท าแบบทดสอบทา้ยบทตอบแบบสอบถามและ
สัมภาษณ์ความคิดเห็นท่ีมีต่อส่ือเสริมการอ่านรวมทั้งส้ิน 10 คร้ัง 

3. ทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งเม่ือเสร็จส้ิน
การทดลองทั้ง 10 บทแลว้ โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกบัแบบทดสอบก่อนการทดลอง ซ่ึงเป็น
แบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 50 ขอ้ ใชเ้วลา 60 นาที 

4. น าผลการทดสอบวดัความสามารถทางการอ่าน คะแนนจากการทดสอบทา้ยบททั้ง 10 
บท และค่าระดบัของแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีนกัเรียนมีต่อส่ือเสริมการอ่านมาวิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใช้วิธีการทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน  รวมทั้งสรุปแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของ
นกัเรียน เพื่อวเิคราะห์ทิศทางความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อส่ือเสริมการอ่านท่ีสร้างข้ึน 

การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัหาประสิทธิภาพของส่ือเสริมการอ่านโดยใช้เกณฑ์ 75/75 
วเิคราะห์โดยเปรียบเทียบความสามารถทางการอ่านของกลุ่มตวัอยา่งจากการทดสอบก่อนและหลงั
การทดลอง โดยใชส้ถิติ t-test แบบจบัคู่ และวิเคราะห์ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อส่ือเสริมการ
อ่านจากแบบสอบถามความคิดเห็น จากนั้นน ามาหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ประสิทธิภาพของส่ือเสริมการอ่านซ่ึงก าหนดเกณฑไ์วคื้อ 75/75 ปรากฏวา่ส่ือเสริม 
การอ่านมีประสิทธิภาพเท่ากบั 77.55/77.20 ถือวา่อยูใ่นเกณฑดี์  

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในดา้นศพัท ์และการอ่านเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลงัการใชส่ื้อเสริมการอ่าน สรุปไดว้า่ความสามารถในดา้นศพัท ์
และการอ่านเพื่อความเขา้ใจหลงัจากใชส่ื้อเสริมการอ่านท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนสูงกวา่ก่อนใชส่ื้อเสริมการ
อ่านอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3. ผลจากการศึกษาความคิดเห็นท่ีนกัเรียนมีต่อส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.50 ดงันั้นจึงแสดงวา่ นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัดี  
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นอกจากน้ีผูว้จิยัไดท้  าการสัมภาษณ์นกัเรียนโดยใชแ้บบสัมภาษณ์ และจากการศึกษาความ
คิดเห็นของนกัเรียนพบวา่นกัเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมต่อส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษอยู่
ในระดบัดี  
 

การอภิปรายผล 
จากการวเิคราะห์ผลการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐานของการวจิยัคร้ังน้ีพบวา่ 

1. ผลจากการหาประสิทธิภาพของส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษ จากเกณฑ์ท่ีตั้งไวคื้อ 
75/75 พบวา่ส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพเท่ากบั 77.55/77.20 ซ่ึงสูง
กวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ทั้งน้ีอาจมีเหตุผลดงัน้ี 

1.1 มีการสร้างส่ือเสริมการอ่านภาษาอังกฤษอย่างเป็นขั้นตอน คือ ผูว้ิจยัได้ศึกษา
ขั้นตอนในการสร้างส่ือเสริมการอ่านจากนกัวิชาการหลายท่าน แลว้จึงลงมือสร้างส่ือเสริมการอ่าน
ตามขั้นตอนท่ีไดศึ้กษามา ดงันั้นส่ือเสริมการอ่านท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจึงมีประสิทธิภาพตามหลกัการ
สร้างส่ือเสริมการอ่าน ซ่ึงสุนนัทา สุนทรประเสริฐ (2547) เสนอขั้นตอนในการสร้างส่ือการสอนไว ้
คือ ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหา เก่ียวกบัส่ือการเรียนการสอนเพื่อเป็นแนวทางใน
การก าหนดส่ือท่ีควรจดัท า ขั้นท่ี 2 วิเคราะห์ขอ้มูล โดยพิจารณาทั้งเน้ือหาจุดประสงค์ ผูเ้รียนและ
ส่ือ ขั้นท่ี 3 วางแผนการผลิตส่ือการเรียนการสอน ขั้นท่ี 4 ผลิตและทดลองใชส่ื้อการเรียนการสอน 
ขั้นท่ี 5 น าส่ือการเรียนการสอนไปใช้ และขั้นตอนท่ี 6 ประเมินผลการใช้ส่ือการเรียนการสอน 
นอกจากน้ี Nunan (1991) เสนอขั้นตอนในการสร้างส่ือ 8 ขั้นตอนคือ ขั้นเลือกหวัขอ้เร่ืองท่ีตอ้งการ
สอน ขั้นรวบรวมขอ้มูล ขั้นก าหนดส่ิงท่ีผูเ้รียนตอ้งท าซ่ึงจะตอ้งสัมพนัธ์กบัเน้ือหา ขั้นสร้าง
กิจกรรมการเรียนการสอน ขั้นวิเคราะห์เน้ือหาและกิจกรรมเพื่อก าหนดโครงสร้างภาษา ขั้นสร้าง
กิจกรรมฝึกโครงสร้างภาษา ขั้นสร้างกิจกรรมฝึกทกัษะการเรียนรู้ ขั้นสร้างภาระงานเพื่อให้ผูเ้รียน
ฝึกการใช ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รุ่งวนา สุดจิตต ์(2545) ปริญญาพร สินหนู (2550) พชัราวดี 
อกัษรพิมพ ์(2554) และจุติมา ศรีบวั (2555) ท่ีได้ท างานวิจยัเพื่อพฒันาส่ือเสริมทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษและสามารถสร้างส่ือเสริมการอ่านท่ีมีประสิทธิภาพได ้

1.2 การทดลองและการปรับปรุงส่ือเสริมการอ่าน ส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษผา่น
ขั้นตอนการปรับปรุงแกไ้ข และทดลองหาประสิทธิภาพมาแลว้ คือ การปรับปรุงแกไ้ขตามท่ี
ผูเ้ช่ียวชาญแนะน าก่อนน าไปทดลอง ก่อนน าไปทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพกบันกัเรียน 3 คน และ 
10 คนก่อน ดงันั้นเม่ือน าไปทดลองในขั้นการทดลองภาคสนามกบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งจึงไม่เกิด
ปัญหาในขณะท าการทดลอง 
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2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในดา้นศพัท ์และการอ่านเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียน
กลุ่มตวัอย่างหลงัจากได้เรียนการอ่านภาษาองักฤษโดยใช้ส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษสูงกว่า
ความสามารถในดา้นศพัท ์และการอ่านเพื่อความเขา้ใจก่อนเรียนจากส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษ
ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ อาจ
เน่ืองมาจากเหตุผลดงัต่อไปน้ี 

2.1 ส่ือเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษมีการสอนเป็นขั้นตอน คือ ครูน าเขา้สู้บทเรียน
ดว้ยการถามค าถาม ดูวีดีโอ หรืออภิปรายรูปภาพ จากนั้นจึงสอนค าศพัทย์าก โดยใชก้ลยุทธ์การเดา
ศพัท์ จากนั้นจึงเร่ิมอ่านบทอ่าน ในการอ่านตอนแรกๆนั้น ครูจะให้นกัเรียนช่วยกนัอ่าน อาจเป็น
กลุ่มหรือคู่ จากนั้นน ามาอภิปรายร่วมกันเพื่อสรูปเร่ือง แล้วจึงเข้าสู่การท าแบบฝึกหัด โดยให้
นกัเรียนท าดา้ยตวัเอง โดยท่ีครูเป็นเพียงท่ีปรึกษาเท่านั้น หลงัจากนั้นจึงวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่าน 
และตามดว้ยไวยากรณ์ท่ีพบในบทอ่าน แลว้จึงท ากิจกรรมถ่ายโอนความรู้ดว้ยการพูดหรือเขียนเป็น
กลุ่ม ซ่ึงการสอนตามขั้นตอนจะท าให้นกัเรียนไดฝึ้กทกัษะไปทีละขั้น และไดเ้ปล่ียนอิริยาบถตาม
กิจกรรมท่ีท า (อุษา มะหะหมดั, 2548)    และเม่ือเรียนแต่ละบทแล้วจึงท าแบบทดสอบ ซ่ึงครูจะ
สามารถให้ค  าแนะน าเพิ่มเติม เม่ือนักเรียนมีข้อสงสัย (บ ารุง โตรัตน์, 2535) ซ่ึงการให้ข้อมูล
ยอ้นกลบัน้ีจะท าใหน้กัเรียนน าค าอธิบาย หรือวธีิการต่างๆไปใชก้บัเร่ืองอ่ืนๆหรือบทอ่ืนๆต่อไป ซ่ึง
มีผูก้ล่าวถึงขั้นตอนในการสอนอ่านไว ้สุมิตรา องักุลวฒันา (2535) Rogers (1988) และ Dubin and 
Olshtain (1990) เสนอขั้นตอนในการสอนอ่านไว ้3 ขั้นตอนคือ กิจกรรมก่อนการอ่าน เป็นการสร้าง
ความสนใจ กระตุน้ใหผู้เ้รียนอยากท ากิจกรรม และปูพื้นความรู้ในเร่ืองท่ีอ่าน กิจกรรมระหวา่งการ
อ่าน เป็นการท าความเขา้ใจโครงสร้าง และเน้ือความในเร่ืองท่ีอ่าน และกิจกรรมหลงัการอ่าน 
ผูเ้รียนจะไดแ้สดงผลลพัธ์หรือความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน กิจกรรมท่ีท าอาจจะเป็นการถ่ายโอน
ไปสู่ทกัษะอ่ืนๆ เช่น ทกัษะการพูดและการเขียนก็ได้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ McPeake 
(1979, อา้งถึงใน อารีย ์วาศน์อ านวย, 2545) ท่ีพบวา่การใชแ้บบฝึกมีส่วนช่วยส่งเสริมความสามรถ
ดา้นการอ่าน การสะกดค าของนกัเรียน ช่วยให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิในการอ่าน และการสะกดค า
สูงข้ึน เช่นเดียวกบังานวจิยัของ จุติมา ศรีบวั (2012) ท่ีพบวา่ผลสัมฤทธ์ิดา้นการอ่านเพื่อความเขา้ใจ
ของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่าน ซ่ึงกล่าวไดว้า่แบบฝึกทกัษะ
การอ่านเพื่อความเขา้ท่ีมีระดบัความยากง่ายพอเหมาะและสอนตามขั้นตอนท่ีเหมาะสม มีส่วนช่วย
ในการพัฒนาทักษะการอ่านเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้นักเรียนสามารถท าแบบทดสอบวัด
ความสามารถทางการอ่านหลงัเรียนไดสู้งข้ึน 

2.2 เนื้อหาวิชามีความสัมพันธ์กับความรู้ของนักเรียน เน้ือหาท่ีผูว้ิจยัน ามาจดัท าส่ือ
การอ่านทั้ง 10 บท เป็นเน้ือหาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัวิชาต่างๆท่ีนกัเรียนไดเ้รียนในชั้นเรียน 
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รวมทั้งเป็นเน้ือหาท่ีใกลต้วันกัเรียน จึงท าให้นกัเรียนคุน้เคยและมีความรู้เดิมเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านใน
ส่ือเสริมการอ่านบา้ง ซ่ึงส่งผลโดยตรงกบัการเรียนเน้ือหาภาษาองักฤษในส่ือการอ่านน้ี กล่าวคือท า 
ให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจเรียนและเรียนเขา้ใจไดม้ากกวา่เร่ืองท่ีผูเ้รียนไม่มีความรู้อยูเ่ลย จะเห็นว่า
สอดคลอ้งกบัแนวคิด และการศึกษาวิจยัของนกัการศึกษาหลายท่าน ไดแ้ก่ กลุ่มส่งเสริมการเรียน
การสอนและประเมินผล (2548) ไดก้ล่าวไวว้า่ การอ่านเป็นการท าความเขา้ใจความหมายของเร่ือง
ท่ีอ่านท่ีไม่ไดเ้กิดจากตวัอกัษรหรือสัญลกัษณ์ท่ีอ่านเท่านั้น แต่ข้ึนอยูก่บัการกระตุน้ให้เกิดความคิด
รวบยอดหรือจินตนาการของผูอ่้าน การเขา้ใจความหมายของตวัอกัษรท่ีอ่านข้ึนอยูก่บัความหมายท่ี
ผูอ่้านจะตอ้งท าความเขา้ใจโดยอาศยัประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐาน นอกจากน้ี Marshall (1989) 
กล่าวว่า การเรียนการสอนนั้นควรเร่ิมตน้และจบลงท่ีตวันกัเรียนซ่ึงหมายความว่าผูส้อนจะตอ้งมี
ความเขา้ใจในตวันกัเรียน จะท าใหผู้ส้อนสามารถจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งเหมาะสม และท าให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพราะนกัเรียนสามารถใชค้วามรู้ท่ีมีอยูม่าช่วยในการ
เรียนรู้เร่ืองใหม่ไดซ่ึ้งสอดคลอ้งกบั Haggard (1989) ท่ีกล่าวไวว้า่การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพสูงนั้น
จะเกิดข้ึนเม่ือผูเ้รียนไดใ้ชค้วามรู้เดิมมาช่วยในการเรียนรู้ขอ้มูลใหม่ๆโดยผูเ้รียนจะสามารถเรียนรู้
แนวคิดและขอ้มูลใหม่ไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด Wade (1990) พบวา่ผูอ่้านท่ีมี
ความรู้เดิมเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะอ่านอยูแ่ลว้ จะท าให้อ่านเร่ืองไดดี้ข้ึน ผูอ่้านจะสามารถน าความรู้เดิม
ไปท าความเขา้ใจกบับทอ่านใหม่ไดดี้ ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Gonzalez (1998) ท่ีไดน้ านิทาน
พื้นบ้านท่ีนักเรียนสามารถจดจ าได้และมีความคุ้นเคยอยู่แล้วมาสอนในการท าโครงงาน
ภาษาองักฤษ ท าใหน้กัเรียนมีความสนุกสนานและเป็นแรงจูงใจในการเรียนได้ อีกทั้งยงัสอดคลอ้ง
กบัทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Schema Theory) ท่ีกล่าววา่ความรู้เดิมของผูเ้รียนมีความส าคญัต่อการ
เรียนรู้ความรู้ใหม่เป็นอยา่งมาก ผูเ้รียนจะใชค้วามรู้เดิมท่ีมีอยู่ช่วยให้สามารถเขา้ใจส่ิงท่ีเรียนหรือ
อ่านได ้

2.3 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความหลากหลาย ส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษ
ประกอบดว้ยกิจกรรมท่ีหลากหลาย ทั้งกิจกรรมเด่ียว กิจกรรมงานคู่ และงานกลุ่ม ท าให้นกัเรียนได้
มีโอกาสท างานร่วมกนั โดยมีครูคอยดูแล ให้ค  าแนะน า ท าให้นกัเรียนไดเ้รียนแบบร่วมมือกนัและ
เกิดความสนุกสนานในการเรียน นกัเรียนทุกคนจึงมีความสนใจเรียนมากข้ึน จึงส่งผลให้เกิดความ
เข้าใจในเน้ือหาท่ีเรียนและได้พฒันาความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษ สอดคล้องกับ
แนวความคิดของ Fritz (1997) ท่ีเสนอให้ใช้เทคนิคการสอนแบบร่วมมือปฏิบติั (Hands-On 
Approach) ซ่ึงเป็นการเรียนการสอนท่ียึดผูเ้รียนเป็นส าคญั นกัเรียนจะไดร่้วมกนัท างานเป็นกลุ่ม 
แบ่งปันความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั และจะมีปฏิสัมพนัธ์กนัในกลุ่ม นอกจากน้ี Rogers (1988) 
กล่าวถึงขั้นตอนการสอนอ่าน โดยได้เสนอให้แบ่งเป็น 3 ขั้น แต่ละขั้นตอนจะมีกิจกรรมท่ี
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หลากหลาย และแตกต่างกนัไปเพื่อช่วยใหน้กัเรียนไดเ้กิดความรู้และความเขา้ใจจากการท ากิจกรรม
ในขั้นตอนต่างๆมากยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ Dubin and Olshtain (1990) ท่ีกล่าว
ไวว้า่ กิจกรรมในแต่ละขั้นตอนการสอนอ่านจะช่วยกระตุน้ความรู้เดิมท่ีเก่ียวขอ้งเร่ืองท่ีจะอ่าน และ
จะท าใหเ้กิดความเขา้ใจเก่ียวกบับทอ่าน นอกจากน้ีส่ือการอ่านท่ีมีประสิทธิภาพจะมีแบบฝึกหดัเพื่อ
ช่วยใหผู้อ่้านไดท้  าความเขา้ใจกบับทอ่าน และแมว้า่กิจกรรมการอ่านบางอยา่งจะเป็นกิจกรรมเด่ียว 
แต่ผูส้อนก็ควรใหน้กัเรียนไดพ้ดูคุยเพื่อแบ่งปันความคิดร่วมกนัดว้ย 

2.4 ใช้โครงสร้างบทอ่านเพื่อช่วยให้เข้าใจบทอ่านมากยิ่งขึ้น ส่ือเสริมการอ่าน
ภาษาองักฤษในแต่ละบทเรียนจะมีการวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่านท่ีแตกต่างกนัทั้ง 10 บทเรียน ท า
ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ลกัษณะของโครงสร้างบทอ่านแบบต่างๆ ซ่ึงการวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่านน้ี
จะช่วยให้นกัเรียนสามารถจ ากดัความเขา้ใจไดว้า่บทอ่านนั้นเก่ียวกบัอะไร Williams (1992) กล่าว
วา่ โครงสร้างบทอ่านคือรูปแบบขอ้เขียนท่ีผูเ้ขียนตอ้งส่ือความไปยงัผูอ่้านและท าให้เกิดความเขา้ใจ
กนั ซ่ึงองคป์ระกอบ คือ ประโยค กลุ่มของประโยคและยอ่หนา้ โดยมีความสัมพนัธ์กนั และสมุทร  
เซ็นเชาวนิช (2528) กล่าวถึง รูปแบบการเรียบเรียงความคิดไวว้่า ขณะท่ีก าลงัอ่าน ถา้เขา้ใจและ
สามารถบอกรูปแบบการเขียนและการเรียบเรียงความคิดหรือขอ้ความของผูเ้ขียนได ้ จะช่วยท าให้
อ่านเร็วข้ึน และเขา้ใจส่ิงท่ีอ่านได้ถูกตอ้ง ซ่ึงโครงสร้างความรู้ด้านรูปแบบเป็นวิธีการเรียบ
เรียงความคิดของผูเ้ขียนในบทอ่าน ซ่ึงมีหลายรูปแบบและมีบทบาทส าคญัต่อความเขา้ใจในการ
อ่าน เป็นโครงสร้างระดบัยอดท่ีแสดงใหเ้ห็นภาพรวม หรือใจความส าคญัของบทอ่าน ผูท่ี้ตระหนกั
ถึงโครงสร้างบทอ่านจะเขา้ใจเน้ือเร่ืองไดดี้กวา่ผูอ่้านท่ีสนใจเน้ือความเพียงอยา่งเดียว (McGee and 
Richgels. 1985: 739) และแมว้า่จะไม่คุน้เคยกบัเน้ือเร่ืองมาก่อนก็สามารถนาความรู้เร่ืองโครงสร้าง
บทอ่านไปสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งความคิดทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นบทอ่านได ้ (Roller. 1990: 80-85) 
งานวิจยัของสุจินต์ หนูแกว้ (2536) พบวา่โครงสร้างบทอ่านมีผลต่อความเขา้ใจในการอ่านของ
นกัเรียนท่ีมีความสามารถในการอ่านระดบัสูง ส่วนงานวจิยัของเผด็จ ก๋าคา (2542) พบวา่นกัศึกษาท่ี
มีความสามารถในการอ่านระดบัสูง กลาง และต ่ามีความสามารถในการวเิคราะห์โครงสร้างบทอ่าน 
ความสามารถในการอ่าน และความสามารถในการระลึกขอ้ความจากบทอ่านประเภทต่าง ๆ 
แตกต่างกนั และยงัพบวา่ความสามารถทั้งสามดงักล่าวมีความสัมพนัธ์กนั 

2.5 มีการใช้กลยุทธ์ในการเดาความหมายของค าศัพท์ ส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษใน
แต่ละบทเรียนจะมีการสอนกลยุทธ์ในการเดาความหมายของค าศพัท์แต่ละวิธีท่ีไม่ซ ้ ากนั ท าให้
นกัเรียนสามารถเดาค าศพัทท่ี์ไม่รู้ความหมายได ้ดงันั้นเม่ือนกัเรียนรู้ความหมายของค านั้นๆไดแ้ลว้
ก็จะสามารถเข้าใจบทอ่านได้ครบถ้วนมากข้ึน นอกจากน้ีในการทดลองผูว้ิจ ัยได้ให้นักเรียน
อภิปรายความหมายของค าศพัทย์ากท่ีนกัเรียนไม่รู้จกั เพื่อให้นกัเรียนแน่ใจไดว้า่ความหมายท่ีคาด
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เดาถูกตอ้งหรือไม่ ซ่ึงตรงกบั Nunan (1991) ท่ีได้เสนอกลวิธีในการสอนค าศพัท์ โดยการเดา
ความหมายค าศพัท์จากบริบท คือให้นักเรียนอ่านบทอ่านแล้วคาดเดาความหมายจากบทอ่าน 
หลังจากนั้นให้นักเรียนอภิปรายความหมายของค าศพัท์ และเลือกความหมายท่ีเหมาะสมและ
ถูกตอ้งท่ีสุด นอกจากน้ี Thornbury (2004: อมตา เวชพฤติ แปล, 2547) ได้กล่าวไวว้่าการเดา
ความหมายจากบริบท เป็นทกัษะท่ีมีประโยชน์ท่ีสุดทกัษะหน่ึงท่ีผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ และน ามา
ปรับใช้ทั้ งในและนอกชั้นเรียนได้ง่าย ดังนั้ นจึงควรผสมผสาน  “การเดา” ศัพท์ (vocabulary 
‘guesswork’) เข้าไปในกิจกรรมท่ีอิงเน้ือเร่ืองให้บ่อยท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ ตรงกับบทความของ 
Mukoroli (2011) กล่าวว่า การสอนค าศพัท์จากบริบทต่างๆประสบความส าเร็จมากกว่าการสอน
ศพัท์เป็นค าๆ เน่ืองจากนักเรียนจะได้เรียนรู้การใช้ค  าศพัท์ต่างๆไปด้วย และจะสามารถพฒันา
ทกัษะอ่ืนๆ เช่น การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนได้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกรกนก ภู่
ฉ ่า (2555) พบวา่ นกัเรียนมีความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษสูงข้ึนหลงัจากนกัเรียนไดรั้บการ
สอนโดยใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศพัท์ เน่ืองจากผูเ้รียนไดฝึ้กฝนการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศพัท์ท่ีมี
หลากหลายจนท าใหผู้เ้รียนไดค้น้พบและฝึกใชก้ลวิธีการเรียนรู้ค าศพัทท่ี์เหมาะสมกบัตวัผูเ้รียน ใน
ท่ีน้ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ค าศพัท์ท่ีหลากหลายจากบริบทต่างๆ ท าให้รู้ความหมายของค าศพัท์มากข้ึน 
เช่นเดียวกบังานวิจยัของ อ านาจ อ่ิมอ าไพ (2546) พบว่า นกัเรียนมีความสารมารถในการเรียนรู้
ค าศพัทย์ากดว้ยเทคนิคการวเิคราะห์รูปแบบค าและบริบทสูงข้ึน และงานวิจยัของ Kameli and Baki 
(2013) พบวา่ มีความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้ดา้นค าศพัทแ์ละการอ่านเพื่อความเขา้ใจในเชิงบวก คือ 
หากนกัเรียนมีความรู้เร่ืองศพัทม์ากก็จะมีความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจในระดบัท่ีดีข้ึน 

3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อส่ือเสริมการอ่านเนน้การเรียน
ศพัท์และการวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่าน โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นและแบบสัมภาษณ์ 
พบวา่นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษในระดบัดี  

3.1 โดยแบบสอบถามความคิดเห็นมีค่าระดบัคะแนนเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 4.50 และ
จากการศึกษาแบบสอบถามความคิดเห็นในดา้นเน้ือหาสาระ  ดา้นรูปแบบภาษา ดา้นกระบวนการ
จดัการเรียนการสอน ดา้นการประเมินผล ดา้นรูปแบบทัว่ไป และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ พบวา่ ดา้น
ท่ีไดค้่าระดบัเฉล่ียรวมสูงสุดเป็น 3 ล าดบั คือ ดา้นรูปแบบทัว่ไป (  ̅ = 4.62, S.D. = 0.49 ) ดา้น
เน้ือหาสาระ (  ̅ = 4.58, S.D. = 0.55 ) และดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอน (  ̅ = 4.51, S.D. 
= 0.54 ) และดา้นท่ีไดค้่าเฉล่ียรวมต ่าท่ีสุด 3 ล าดบั คือ ดา้นการประเมินผล (  ̅ = 4.45, S.D. = 0.56 
) ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ (  ̅ = 4.45, S.D. = 0.58 ) และดา้นรูปแบบภาษา (  ̅ = 4.44, S.D. = 0.61 ) 
แสดงให้เห็นว่านกัเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีต่อส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษอยู่ในระดบัดี อาจทั้งน้ี
อาจมีเหตุผลดงัน้ี 
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3.1.1 ดา้นรูปแบบทัว่ไป โดยภาพรวมนกัเรียนมีความคิดเห็นต่อรูปแบบทัว่ไปของ
ส่ือเสริมการอ่านในระดบัดีมาก (  ̅ = 4.62, S.D. = 0.49 ) อาจเน่ืองมาจากผูว้ิจยัเป็นผู ้
ออกแบบสร้างส่ือเสริมการอ่านดว้ยตนเอง จึงสามารถเลือกใช้รูปภาพ สี และการตกแต่งส่ือเสริม
การอ่านให้สวยงาม และมีความสัมพนัธ์กับเร่ืองท่ีก าลงัเรียน ซ่ึงการท่ีส่ือเสริมการอ่านมีสีสัน
สวยงาม และมีภาพประกอบจะช่วยใหดึ้งดูดความสนใจของนกัเรียนไดม้ากกวา่ส่ือท่ีเป็นเพียงสีขาว 
– ด า นอกจากน้ีผูว้ิจยัเลือกใช้รูปแบบตวัอกัษรท่ีอ่านง่ายและใช้สีท่ีชดัเจน อย่างไรก็ตามส่ือเสริม
การอ่านท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีรายละเอียดเน้ือหาการสอน และกิจกรรมทุกขั้นตอน ท าให้มีตวัอกัษร
จ านวนมากทุกหน้าอาจท าให้นักเรียนคิดว่าส่ือเสริมการอ่านน่าสนใจน้อยลง ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ Pitman (1986, อา้งถึงใน ภนิดา จนัทร์ส่อง, 2541)  ท่ีพบวา่ตวัการ์ตูนหรือรูปภาพใน
หนงัสือสามารถช่วยให้นกัเรียนสนใจในการเรียน และท าให้สามารถพฒันาทกัษะดา้นการอ่านได ้
และนกัเรียนยงัมีความคิดเห็นท่ีดีในการใชภ้าพประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนอีกดว้ย 

3.1.2 ดา้นเน้ือหาสาระ โดยภาพรวมนกัเรียนมีความคิดเห็นต่อเน้ือหาสาระของส่ือ
เสริมการอ่านในระดบัดีมาก (  ̅ = 4.58, S.D. = 0.55 ) อาจเน่ืองจากผูว้ิจยัคดัเลือกหวัขอ้การสร้าง
ส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษจากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศกัราช 2551 วิชา
ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงในหลักสูตรได้ก าหนดโครงสร้างและบทอ่าน
ภาษาองักฤษประเภทต่างๆท่ีนักเรียนจ าเป็นต้องเรียน รวมทั้งศึกษาหลักสูตรของต่างประเทศ
เพิ่มเติม แลว้จึงคดัเลือกหัวขอ้ในการท าส่ือเสริมการอ่าน ท าให้สามารถสร้างส่ือเสริมการอ่านท่ีมี
หัวขอ้บทอ่านท่ีหลากหลายได้ นอกจากน้ีผูว้ิจยัได้พยายามเลือกเน้ือหาของบทอ่านให้น่าสนใจ 
ทนัสมยั เขา้กบัพื้นความรู้เดิมของนกัเรียน และ   บูรณาการกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ อยา่งไรก็
ตามในนกัเรียนมีความคิดเห็นวา่บทอ่านท่ีผูว้ิจยัน ามาใชใ้นการสร้างส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษ
ยากเกินไป ดงันั้นครูผูส้อนควรตระหนกัวา่จะตอ้งสอนศพัทย์ากก่อนน านกัเรียนเขา้สู่บทอ่าน และ
ควรใชค้  าถาม (Guided Questions) ในระหว่างการอ่าน เพื่อช่วยให้นกัเรียนเขา้ใจบทอ่านไดง่้าย
ยิง่ข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั แนวความคิดของ Griffiths (1995) ท่ีเสนอวา่ส่ือการสอนท่ีดีควรมีการเลือก
เน้ือหาท่ีเหมาะสมกบัวตัถุประสงค์ในการเรียน มีเน้ือหาทนัสมยั เหมาะกบัระดบัชั้นและอายุของ
ผูเ้รียน และงานคน้ควา้อิสระของ ณฏัฐิณี ทินวงษ ์(2554) พบวา่ ปัญหาในการอ่านภาษาองักฤษของ
นกัเรียนมี 3 ส่วน คือ ดา้นเน้ือหา ดา้นค าศพัท์ ส านวน และ ดา้นโครงสร้าง ถา้เน้ือเร่ืองท่ีอ่านไม่
น่าสนใจ หรือลา้สมยัแลว้ หรือเป็นเร่ืองท่ีไกลตวันกัเรียนนกัเรียนจะไม่มีความสนใจในการอ่านบท
อ่านนั้น ดงันั้นหากน าเร่ืองท่ีใกลต้วันกัเรียน เร่ืองท่ีน่าสนใจ หรือทนัยคุทนัสมยัก็จะช่วยให้นกัเรียน
สนใจส่ิงท่ีอ่านมากข้ึน และช่วยให้นกัเรียนอ่านเร่ืองไดเ้ขา้ใจมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
ของ Gebhard (1985 อา้งถึงใน วฒันา วิชิตชาญ, 2546) กล่าววา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเขา้ใจในบท
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อ่านภาษาต่างประเทศ พบว่าความสนใจในเร่ืองท่ีเรียนเป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงท่ีจะท าให้
ผูอ่้านประสบผลส าเร็จใจการอ่านได ้ดงันั้นบทอ่านท่ีใกลต้วั น่าสนใจและทนัสมยั ยอ่มมีผลให้การ
เรียนประสบผลส าเร็จมากกวา่ 

3.1.3 ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอน โดยภาพรวมนกัเรียนมีความคิดเห็น
ต่อกระบวนการจดัการเรียนการสอนในระดบัดีมาก (  ̅ = 4.51, S.D. = 0.54 ) อาจเน่ืองจากการ
เลือกกิจกรรมในส่ือเสริมการอ่าน ผูว้ิจยัค  านึงถึงเน้ือหาของบทอ่าน และความสามารถของผูเ้รียน 
จึงสามารถออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสม และตรงตามเป้าหมาย นอกจากน้ีกิจกรรมในการเรียน
การสอนมีความหลากหลาย และเป็นไปตามขั้นตอนของการสอนอ่าน คือ  กิจกรรมก่อนการอ่าน 
ซ่ึงนกัเรียนจะไดเ้รียนรู้ค าศพัทโ์ดยใชก้ลยุทธ์ศพัทแ์บบต่างๆ แลว้จึงเขา้สู่ค  าถามหรือกิจกรรมน าสู่
บทอ่าน กิจกรรมระหวา่งอ่าน นกัเรียนอ่านบทอ่านและท ากิจกรรมเพื่อตรวจสอบความเขา้ใจในบท
อ่าน กิจกรรมวเิคราะห์โครงสร้างเร่ือง และกิจกรรมหลงัการอ่าน ซ่ึงเป็นการตรวจสอบความเขา้ใจ
ของนกัเรียน เป็นการถ่ายโอนไปสู่ทกัษะอ่ืนๆ เช่น การพดูหรือการเขียนก็ได ้อยา่งไรก็ตามกิจกรรม
ในขั้นการอ่านท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนอาจยงัไม่ครอบคลุมทกัษะต่างๆในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ เน่ืองจาก
กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นเพียงการวดัความเขา้ใจในเบ้ืองตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุมิตรา องักุลวฒันา 
(2535) และ Rogers (1988) ท่ีเสนอขั้นตอนของการสอนอ่าน คือ กิจกรรมก่อนการอ่าน เพื่อเป็นการ
สร้างความสนใจและปูพื้นความรู้ในเร่ืองท่ี กิจกรรมระหว่างการอ่าน เป็นการท าความเขา้ใจ
โครงสร้าง และเน้ือความในเร่ืองท่ีอ่าน เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนจะไดฝึ้กท ากิจกรรมในขณะท่ีอ่านเน้ือเร่ือง 
และกิจกรรมหลงัการอ่าน เป็นการตรวจสอบความเขา้ใจของผูเ้รียน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นให้เห็นส่ิง
ท่ีผูเ้รียนไดอ่้านมาแลว้ดว้ยการใชภ้าระงาน และBlock (1986) ไดเ้สนอกิจกรรมในการสอนอ่านไว้
มากมายหลายกิจกรรมดว้ยกนั ซ่ึงการเลือกใชจ้ะใชเ้พียงกิจกรรมเดียวไม่ได ้เน่ืองจากตอ้งเลือกให้
เหมาะสมกบัเน้ือเร่ืองท่ีอ่าน สภาพแวดลอ้ม และตวันกัเรียนเอง 

3.1.4 ดา้นการประเมินผล โดยภาพรวมนกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการประเมินผล
ในระดบัดี (  ̅ = 4.45, S.D. = 0.56 ) อาจเน่ืองจากเน้ือหาของขอ้สอบมีความสัมพนัธ์กบับทเรียนใน
ส่ือเสริมการอ่าน และมีเวลาในการท าแบบทดสอบท่ีเหมาะสม อยา่งไรก็ตามขอ้สอบทา้ยบทเรียน
เป็นขอ้สอบท่ีใชว้ดัทกัษะและความรู้ของแต่ละบท ดงันั้นบทอ่านท่ีใชจึ้งแตกต่างกนัตามเน้ือหาของ
ส่ือเสริมการอ่าน อาจท าให้ความยากง่ายของบทอ่านแตกต่างกนั นอกจากน้ีนกัเรียนตอ้งอ่านบท
อ่าน และท าความเข้าใจในบทอ่านด้วยตวัเอง ซ่ึงนักเรียนจะตอ้งใช้ทั้ งทกัษะต่างๆในการอ่าน 
รวมทั้งกลยุทธ์ในการเดาศพัท์ และการวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่าน ซ่ึงนกัเรียนเพิ่งไดฝึ้กกลยุทธ์
ศพัทแ์ละการวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่าน จึงอาจยงัไม่มีความช านาญ ซ่ึงอจัฉรา วงศ์โสธร (2638) 
กล่าววา่นกัเรียนจะตอ้งสามารถวิเคราะห์และประเมินความสัมพนัธ์ของเน้ือความและการใชภ้าษา 
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สามารถใชค้วามรู้ดา้นค าศพัท ์ไวยากรณ์ ความเขา้ใจในส่ิงท่ีอ่านและความรู้เก่ียวกบัรูปแบบภาษาท่ี
ใช้ในบทอ่าน มาเป็นตวักระตุ้นวิเคราะห์ ประเมิน และสรุปได้ว่าเอกสารเหล่านั้นเป็นสาสน์
ประเภทใด ภาษาท่ีใชเ้ป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ และทศันคติของผูเ้ขียนท่ีแฝงอยู ่

3.1.5 ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ โดยภาพรวมนกัเรียนมีความคิดเห็นต่อประโยชน์ท่ี
ไดรั้บในระดบัดี (  ̅ = 4.45, S.D. = 0.58 ) อาจเน่ืองมาจากนกัเรียนเห็นความส าคญัของกลยุทธ์ใน
การเดาศพัทแ์ละการวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่านว่าสามารถน าไปใช้ไดจ้ริง และสามารถช่วยให้
นกัเรียนมีความมัน่ในใจการอ่านมากข้ึน อย่างไรก็ตามนกัเรียนไดเ้รียนกลยุทธ์ในการเดาศพัท์ท่ี
หลากหลาย แต่เรียนคร้ังละ 1 ชนิด ดงันั้นในตอนเรียนนกัเรียนจึงสามารถเดาค าศพัท์ไดง่้าย แต่
เม่ือตอ้งน ามาใช้อ่านบทอ่านนอกห้องเรียนดว้ยตวัเอง นกัเรียนอาจสับสนว่าจะตอ้งใช้กลวิธีใด 
และกลวิธีบางชนิดใช้ยาก เน่ืองจากต้องใช้ประสบการณ์ในการเดา เช่น การเดาศพัท์โดยใช้
อารมณ์และความรู้สึก หรือการเดาศพัท์จากประสบการณ์ เป็นตน้ ดงันั้นการฝึกให้นกัเรียนใชก้ล
ยทุธ์ศพัท ์และการวเิคราะห์โครงสร้างบทอ่านตอ้งมีการฝึกและกระตุน้ใหน้กัเรียนใชอ้ยา่งต่อเน่ือง 
จะท าใหน้กัเรียนมีความมัน่ใจและสามารถใชก้ลยทุธ์ศพัทแ์ละวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่านไดดี้ข้ึน 
ซ่ึงตรงกับ Mukoroli (2011) ท่ีกล่าวว่า การสอนค าศพัท์จากบริบทต่างๆประสบความส าเร็จ
มากกว่าการสอนศพัท์เป็นค าๆ เน่ืองจากนกัเรียนจะไดเ้รียนรู้การใช้ค  าศพัท์ต่างๆไปดว้ย และจะ
สามารถพฒันาทกัษะอ่ืนๆ เช่น การพดู การฟัง การอ่าน และการเขียนได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของกรกนก ภู่ฉ ่า (2555) พบวา่หลงัจากนกัเรียนไดรั้บการสอนโดยใชก้ลวิธีการเรียนรู้ค าศพัท์แลว้ 
นกัเรียนมีความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษสูงข้ึน  เน่ืองจากผูเ้รียนไดฝึ้กฝนการใชก้ลวิธีการ
เรียนรู้ค าศัพท์ท่ีมีหลากหลายจนท าให้ผูเ้รียนได้ค้นพบและฝึกใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ท่ี
เหมาะสมกบัตวัผูเ้รียน และจากงานวิจยัของ Kameli and Baki (2013) ซ่ึงพบวา่มีความสัมพนัธ์
ระหวา่งความรู้ดา้นค าศพัทแ์ละการอ่านเพื่อความเขา้ใจในเชิงบวก คือ หากนกัเรียนมีความรู้เร่ือง
ศพัท์มากก็จะมีความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจในระดบัท่ีดีข้ึน นอกจากน้ีงานวิจยัของ 
Williams (2005) พบวา่นกัเรียนท่ีมีความเส่ียงในระดบัประถมศึกษาสามารถประสบผลส าเร็จใน
การเขา้ใจส่ิงท่ีอ่าน รวมทั้งพฒันาความสามารถในการถ่ายโอนส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปสู่ขอ้ความใหม่ 
เม่ือพวกเขาไดรั้บการสอนโครงสร้างขอ้ความท่ีชดัเจน และ Yeh and Schwartz (2011) ท าการวิจยั
และจากการวเิคราะห์การเคล่ือนท่ีของสายตาพบวา่ก่อนเรียน นกัศึกษาจะอ่านเน้ือหา แต่หลงัเรียน
นกัศึกษาจะอ่านโดยหาค าบ่งช้ี ซ่ึงจะท าใหน้กัเรียนสามารถวเิคราะห์โครงสร้างเร่ือง และเขา้ใจบท
อ่านไดม้ากข้ึน 

3.1.6 ดา้นรูปแบบภาษา โดยภาพรวมนกัเรียนมีความคิดเห็นต่อรูปแบบภาษาของ
ส่ือเสริมการอ่านในระดบัดี (  ̅ = 4.44, S.D. = 0.61 ) อาจเน่ืองมาจากผูว้จิยัสอนการใชก้ลยุทธ์ศพัท์
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และการวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่านคร้ังละ 1 ชนิด และมีการอธิบายพร้อมยกตวัอยา่งอยา่งชดัเจน 
จึงท าใหน้กัเรียนมาสามารถเขา้ใจและน าไปใชไ้ด ้อยา่งไรก็ตามการวเิคราะห์โครงสร้างบทอ่านเป็น
ส่ิงท่ีนักเรียนไม่คุน้เคย เน่ืองจากนกัเรียนเคยชินกบัการอ่านและแปลความเป็นภาษาไทย ดงันั้น
นกัเรียนจึงตอ้งใช้เวลาในการฝึกฝนการวิเคราะห์ตวับ่งช้ีของโครงสร้างบทอ่านแบบต่างๆ ซ่ึงใน
การวิจยัใชโ้ครงสร้างบทอ่าน 10 ชนิด ซ่ึงมีจ านวนมาก  ท าให้อาจใชเ้วลาในการฝึกฝนไม่เพียงพอ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สมนึก กินรี (2550) ซ่ึงใชแ้ผนภูมิกราฟิก
เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างเร่ือง พบว่า การวิเคราะห์โครงสร้างเร่ืองโดยใช้แผนภูมิกราฟิก ช่วยให้
นกัเรียนสามารถอ่านเพื่อวเิคราะห์โครงสร้างเร่ืองไดดี้ โดยการใชแ้ผนภูมิกราฟิกชนิดต่างๆ ช่วยให้
การวิเคราะห์โครงสร้างเร่ืองมีรูปแบบท่ีหลากหลายและน่าสนใจ และจากงานวิจยัของBarnett 
(1989)  พบวา่ การใชก้ลวิธีการอ่านโดยอาศยับริบทมีผลต่อความเขา้ใจ ผูอ่้านท่ีใชก้ลวิธีการอ่าน
โดยอาศยับริบทได้ดีจะมีความเขา้ใจในการอ่านมากกว่า และผูอ่้านท่ีรับรู้ว่าตนได้ใช้กลวิธีท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีความเขา้ใจมากกวา่ผูท่ี้ไม่รับรู้วา่ใชก้ลวธีิเหล่านั้น 

3.2 จากการสรุปแบบสัมภาษณ์ของนกัเรียนจะเห็นไดว้า่นกัเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีต่อ
ส่ือเสริมการอ่าน โดยพบวา่ 

3.2.1 ดา้นเน้ือหาสาระ โดยภาพรวมนกัเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีต่อเน้ือหาสาระของ
ส่ือเสริมการอ่านท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน อาจเน่ืองมากจากผูว้จิยัสร้างส่ือเสริมการอ่านโดยใชห้วัขอ้บทอ่าน
ท่ีหลากหลาย และไม่ซ ้ ากนัในแต่ละบทเรียน และเป็นเร่ืองใกลต้วัท่ีนกัเรียนมีความคุน้เคย อีกทั้งยงั
บูรณาการกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ Marshall (1989) กล่าววา่ ผูส้อนจะตอ้งมีความเขา้ใจในตวั
นกัเรียน ซ่ึงจะท าให้ผูส้อนสามารถจดัการเรียนการสอนไดอ้ย่างเหมาะสม และท าให้นกัเรียนเกิด
การเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพราะนกัเรียนสามารถใชค้วามรู้ท่ีมีอยูม่าช่วยในการเรียนรู้เร่ือง
ใหม่ไดซ่ึ้งสอดคลอ้งกบั Haggard (1989) ท่ีกล่าวไวว้า่การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพสูงนั้นจะเกิดข้ึน
เม่ือผูเ้รียนไดใ้ชค้วามรู้เดิมมาช่วยในการเรียนรู้ขอ้มูลใหม่ๆไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุด และสอดคลอ้งกบั Gonzalez (1998) ท่ีไดน้ านิทานพื้นบา้นเร่ืองท่ีแต่งข้ึน เป็นโครงสร้างเร่ือง
เล่าเขา้ไปใช้สอนในการท าโครงงานภาษาองักฤษ นิทานท่ีน าไปใช้สอนนั้นเป็นนิทานท่ีนกัเรียน
สามารถจดจ าไดแ้ละมีความคุน้เคยอยูแ่ลว้ ผลท่ีไดรั้บคือความสนุกสนานและเป็นแรงจูงใจในการ
เรียนได ้อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Schema Theory) ท่ีกล่าววา่ความรู้เดิมของ
ผูเ้รียนมีความส าคญัต่อการเรียนรู้ความรู้ใหม่เป็นอย่างมาก ผูเ้รียนจะใชค้วามรู้เดิมท่ีมีอยูช่่วยให้
สามารถเขา้ใจส่ิงท่ีเรียนหรืออ่านได ้

3.2.2 ดา้นรูปแบบภาษา โดยภาพรวมนกัเรียนมีความคิดเห็นท่ีดี อาจเน่ืองมาจาก 
ผูว้ิจยัใชแ้ผนภูมิในการวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่าน ท าให้นกัเรียนไดเ้ห็นถึงความแตกต่างของบท



146 
 

อ่านแต่ละประเภทชดัเจน และสอนกลยทุธ์ในการเดาศพัทท่ี์หลากหลาย ซ่ึงสามารถช่วยให้นกัเรียน
เขา้ใจบทอ่านไดม้ากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศิรินณา ดอนชยั (2553) ท่ีใชก้ลวิธีการเรียนรู้
ค าศพัทเ์พื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรู้ค าศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียน พบวา่ผลสัมฤทธ์ิของ
การเรียนรู้ค าศพัท์ของนกัเรียนหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง แสดงให้เห็นว่าการสอน
กลวิธีในการเรียนรู้ค าศพัท์ช่วยให้นกัเรียนอ่านภาษาองักฤษได้เขา้ใจมากข้ึน และเป็นการแก้ไข
ปัญหาการไม่รู้ค  าศพัทใ์หก้บันกัเรียน และจากงานวจิยัของ สมนึก กินรี (2550) ซ่ึงท าการวิจยัพฒันา
ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างเร่ืองโดยใช้แผนภูมิกราฟิก พบว่า การจดั
กิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างเร่ืองโดยใช้แผนภูมิกราฟิก ช่วยให้นกัเรียน
สามารถอ่านเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างเร่ืองได้ดี โดยการใช้แผนภูมิกราฟิกชนิดต่างๆ ช่วยให้การ
วเิคราะห์โครงสร้างเร่ืองมีรูปแบบท่ีหลากหลายและน่าสนใจ 

3.2.3 ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอน โดยภาพรวมนกัเรียนมีความคิดเห็นท่ี
ดี อาจเน่ืองมาจากผูว้จิยัจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายโดยมีทั้งกิจกรรมเด่ียว กิจกรรมคู่ 
และกิจกรรมกลุ่ม นอกจากน้ีในการสอนผูว้ิจยัสอนอยา่งเป็นขั้นตอนตามท่ีไดว้างแผนไว ้คือ สอน
ศพัทย์ากก่อนท่ีจะเขา้สู่บทอ่าน ดงันั้นเม่ือนกัเรียนเร่ิมอ่านจึงสามารถเขา้ใจบทอ่านไดง่้ายข้ึน แลว้
จึงท ากิจกรรมตรวจสอบความรู้ วเิคราะห์โครงสร้างบทอ่านและไวยากรณ์ แลว้จึงน าไปท ากิจกรรม
ในขั้นถ่านโอนความรู้ ซ่ึงการสอนอย่างเป็นขั้นตอนท าให้นกัเรียนไดเ้พิ่มพูนความรู้มากข้ึนเพื่อ
น าไปท ากิจกรรมในขั้นต่อๆไปไดง่้าย นอกจากน้ีการท ากิจกรรมยงัท าให้นกัเรียนไดแ้ลกเปล่ียน
ความคิดเห็นต่อกนั ไดช่้วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ท าให้นกัเรียนสามารถเรียนไดอ้ยา่งมีความสุขมาก
ข้ึน แต่ยงัคงมีนกัเรียนจ านวนหน่ึงตอ้งการเขียนค าตอบในการแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาไทย ซ่ึง
นกัเรียนคิดวา่การเขียนเป็นภาษาไทยจะท าใหน้กัเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 
และง่ายกวา่การเขียนเป็นภาษาองักฤษ ซ่ึง สุมิตรา องักุลวฒันา (2535) และ Rogers (1988) ท่ีเสนอ
ขั้นตอนของการสอนอ่าน คือ กิจกรรมก่อนการอ่าน เพื่อเป็นการสร้างความสนใจและปูพื้นความรู้
ในเร่ืองท่ี กิจกรรมระหวา่งการอ่าน เป็นการท าความเขา้ใจโครงสร้าง และเน้ือความในเร่ืองท่ีอ่าน 
เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนจะไดฝึ้กท ากิจกรรมในขณะท่ีอ่านเน้ือเร่ือง และกิจกรรมหลงัการอ่าน เป็นการ
ตรวจสอบความเขา้ใจของผูเ้รียน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นให้เห็นส่ิงท่ีผูเ้รียนไดอ่้านมาแลว้ดว้ยการใช้
ภาระงาน Block (1986) ไดเ้สนอกิจกรรมในการสอนอ่านไวม้ากมายหลายกิจกรรมดว้ยกนั ซ่ึงการ
เลือกใช้จะใช้เพียงกิจกรรมเดียวไม่ได้ เ น่ืองจากต้องเลือกให้เหมาะสมกับเน้ือเร่ืองท่ีอ่าน 
สภาพแวดลอ้ม และตวันกัเรียนเอง 

3.2.4 ดา้นการประเมินผล โดยภาพรวมนกัเรียนมีความคิดเห็นท่ีดี อาจเน่ืองมาจาก 
ผูว้จิยัสร้างขอ้สอบโดยใชก้รอบเน้ือหาในส่ือเสริมการอ่าน ดงันั้นเน้ือหาของแบบทดสอบจึงไปใน
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ทิศทางเดียวกนักับส่ือเสริมการอ่าน และให้เวลาในการท าข้อสอบท่ีเหมาะสม ซ่ึง McKenna, 
Hinchman and Stahl (2009) ไดก้ล่าวถึงเหตุผลในการประเมินการอ่านเพื่อความเขา้ใจไวว้า่ เพื่อ
ตรวจสอบความเขา้ใจจากการอ่านบทความท่ีให้ และเพื่อวดัระดบัความสามารถในการอ่านของ
นกัเรียนตามส่ิงท่ีเรียนมา 

3.2.5 ดา้นรูปแบบทัว่ไป โดยภาพรวมนกัเรียนมีความคิดเห็นท่ีดี อาจเน่ืองมาจาก
ผูว้จิยัผลิตส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษแบบมีสีสันสวยงาม และมีรูปภาพประกอบ และใชรู้ปแบบ
และขนาดตวัอกัษรท่ีมีความชัดเจน ท าให้นักเรียนมีความสนใจในส่ือเสริมการอ่านมากข้ึน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Pitman (1986, อา้งถึงใน ภนิดา จนัทร์ส่อง, 2541)  ท่ีพบว่าตวัการ์ตูน
หรือรูปภาพในหนงัสือสามารถช่วยให้นกัเรียนสนใจในการเรียน และท าให้สามารถพฒันาทกัษะ
ดา้นการอ่านได ้และนกัเรียนยงัมีความคิดเห็นท่ีดีในการใชภ้าพประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน
อีกดว้ย 

3.2.6 ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดี อาจ
เน่ืองมาจากนกัเรียนเห็นวา่สามารถน าทกัษะต่างๆท่ีเรียน คือ การวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่านไปใช้
ในการวิเคราะห์เน้ือหาและลักษณะของบทอ่าน ซ่ึงจะท าให้นักเรียนสามารถเข้าใจเน้ือหาได้
ครบถ้วนยิ่งข้ึน และการใช้กลยุทธ์ศพัท์แบบต่างๆ เพื่อเดาความหมายของค าศพัท์ท่ีนักเรียนไม่
เขา้ใจ ซ่ึงนกัเรียนสามารถน าไปใชใ้นการอ่านและคน้ควา้ขอ้มูลภาษาองักฤษ และใช้ในการศึกษา
ต่อในอนาคตได ้
 

ปัญหาทีพ่บในการวจัิย 
ปัญหาท่ีพบในการวจิยัมีดงัต่อไปน้ี 

1. บทอ่านมีความยากง่ายไม่เท่ากัน เน่ืองจากเน้ือหาท่ีผูว้ิจยัน ามาสร้างส่ือเสริมการอ่านน้ี 
ท าการคน้ควา้จากหลากหลายแหล่งการเรียนรู้ เช่น อินเตอร์เน็ต หนงัสือ หรือ หนงัสือพิมพ ์ท าให้
บางบทมีเน้ือหาค่อนขา้งยาก และบทอ่านท่ีหามาจากส่ือจริงอาจมีศพัทย์ากเป็นจ านวนมาก ท าให้
นกัเรียนอ่านบทอ่านได้ยากข้ึน ผูว้ิจยัจึงแกปั้ญหาโดยให้นักเรียนช่วยกนัอ่าน แลว้อภิปราย และ
ตีความของบทอ่านร่วมกนั 

2. นักเรียนแต่ละคนมีพืน้ความรู้ และความสามารถในการเรียนไม่เท่ากนั เน่ืองจากนกัเรียน
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 เป็นนักเรียนท่ีเขา้เรียนใหม่ ดงันั้นจึงมาจากหลากหลายโรงเรียน และแต่ละ
โรงเรียนมีเน้ือหาการเรียนการสอนท่ีแตกต่างกนั ท าให้ผูเ้รียนมีความรู้เดิม และความสามรถในการ
เรียนรู้แตกต่างกนั ผูว้จิยัจึงแกปั้ญหาโดยใหน้กัเรียนท างานเป็นคู่ หรือเป็นกลุ่ม เพื่อนกัเรียนในกลุ่ม
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จะสามารถช่วยเหลือเพื่อนท่ีเรียนอ่อนได ้นอกจากน้ีนกัเรียนท่ีเรียนอ่อนจะไดไ้ม่กดดนัในการท า
กิจกรรมมากนกั 

3. นักเรียนขาดเรียน หรือเข้าเรียนช้า ผูว้ิจยัก าหนดการใช้ส่ือเสริมการอ่านไวบ้ทละ 2 
คาบๆละ 50 นาที ซ่ึงถา้นกัเรียนขาดเรียน 1 คาบ จะท าให้เรียนชา้กวา่เพื่อน และนกัเรียนท่ีขาดเรียน 
2 คาบเรียนจะไม่ไดเ้รียนส่ือเสริมการอ่านในบทนั้นๆ ผูว้ิจยัจึงแกปั้ญหาดว้ยการให้นกัเรียนมาเรียน
เสริมนอกเวลา โดยใชค้าบกิจกรรมแนะแนว หรือคาบศึกษาดว้ยตนเอง นอกจากน้ีนกัเรียนโรงเรียน
บางเลนวิทยาเรียนแบบเดินเรียน ท าให้นกัเรียนตอ้งเวลาตน้คาบในการเดินทางมาเรียนท่ีห้องวิชา
ภาษาองักฤษ ซ่ึงบางคาบเรียนนกัเรียนมาชา้เกิน 10 นาที หรือมาไม่พร้อมกนั ท าให้ควบคุมเวลาใน
การเรียนการสอนไดย้าก ผูว้ิจยัจึงแกปั้ญหาดว้ยการให้ท ากิจกรรมบางกิจกรรมเป็นการบา้น และ
นกัเรียนสามารถมาสอบถาม หรือขอค าปรึกษานอกเวลาเรียนได ้

4. โรงเรียนมีกิจกรรมจ านวนมาก ท าให้เรียนไม่ต่อเน่ือง เน่ืองจากผูว้ิจยัสอนนกัเรียนกลุ่ม
ตวัอย่าง 2 คาบเรียนต่อสัปดาห์ โดยสอนในวนัจนัทร์ และวนัพฤหัสบดี ซ่ึงบางสัปดาห์จะตรงกบั
วนัหยุดนกัขตัฤกษ์และวนักิจกรรมของทางโรงเรียน นอกจากน้ีโรงเรียนมีกิจกรรม Open House 
และมีการประเมินโรงเรียน ซ่ึงทั้ง 2 งานตอ้งใชแ้รงและผลงานของนกัเรียน จึงท าให้นกัเรียนตอ้ง
ทุ่มเทใหก้บักิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ท าใหน้กัเรียนเรียนไดไ้ม่ต่อเน่ือง ผูว้ิจยัจึงแกปั้ญหาโดยนดั
เรียนเสริมในวนัอ่ืนๆ ทดแทน 

 
ข้อเสนอแนะ 

ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะท่ีอาจเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการวิจยัในคราวต่อไป ดงัน้ี 
1. ขอ้เสนอแนะส าหรับการเรียนการสอน 

1.1 จากผลการทดลองพบวา่นกัเรียนมีความสามารถดา้นศพัทแ์ละการอ่านเพื่อความ
เขา้ใจสูงข้ึนหลงัจากเรียนอ่านโดยใช้เส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ีเน้นการเรียนศพัท์และการ
วิเคราะห์โครงสร้างบทอ่าน ดงันั้นครูควรใช้หัวขอ้และโครงสร้างบทอ่านท่ีหลากหลาย โดยใช้
เน้ือหาท่ีใกลต้วันกัเรียน หรือเร่ืองท่ีนกัเรียนคุน้เคย จะท าให้นกัเรียนใชป้ระสบการณ์ของตวัเองใน
การต่อยอดความรู้ ท าใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ๆได ้ 

1.2 จากผลการทดลองพบวา่นกัเรียนมีความสามารถดา้นศพัทแ์ละการอ่านเพื่อความ
เขา้ใจสูงข้ึนหลงัจากเรียนอ่านโดยใช้เส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ีเน้นการเรียนศพัท์และการ
วเิคราะห์โครงสร้างบทอ่าน ดงันั้นครูควรใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนภาษาองักฤษท่ีเหมาะสมกบั
ระดบัความรู้เดิม และระดบัชั้นของนกัเรียน จะท าให้นกัเรียนสามารถร่วม และท ากิจกรรมไดด้ว้ย
ตนเอง โดยครูผูส้อนจะเป็นผูค้อยให้ค  าแนะน า  เพื่อให้นักเรียนท ากิจกรรมได้อย่างราบร่ืน เม่ือ
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นกัเรียนสามารถท ากิจกรรมนั้นๆส าเร็จได ้นกัเรียนจะมีความมัน่ใจในการเรียน และการใชภ้าษาได้
มากข้ึน 

1.3 จากผลการทดลองพบว่านกัเรียนมีความสามารถดา้นศพัทแ์ละการอ่านเพื่อความ
เขา้ใจสูงข้ึนหลงัจากเรียนอ่านโดยใช้เส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ีเน้นการเรียนศพัท์และการ
วเิคราะห์โครงสร้างบทอ่าน ดงันั้นครูควรใชกิ้จกรรมการเรียนกลยุทธ์การเดาศพัทก่์อนอ่านบทอ่าน 
ซ่ึงมีความส าคญัต่อการอ่านเพื่อความเขา้ใจของนักเรียน ดงันั้นครูผูส้อนจึงควรสอนค าศพัท์ยาก 
โดยการอธิบายแนวทางในการใชก้ลยทุธ์ศพัทแ์บบต่างๆ อยา่งชดัเจน ซ่ึงบางบทอ่านอาจใชก้ลยุทธ์
ค าศพัทไ์ดห้ลากหลาย 

1.4 จากผลการทดลองพบวา่นกัเรียนมีความสามารถดา้นศพัทแ์ละการอ่านเพื่อความ
เขา้ใจสูงข้ึนหลงัจากเรียนอ่านโดยใช้เส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ีเน้นการเรียนศพัท์และการ
วเิคราะห์โครงสร้างบทอ่าน ดงันั้นครูควรเนน้ให้นกัเรียนไดฝึ้กฝนทกัษะดา้นการจบัใจความส าคญั 
เพื่อช่วยใหน้กัเรียนสามารถอ่านบทอ่านไดอ้ยา่งราบร่ืน 

1.5 จากผลการทดลองพบวา่นกัเรียนมีความสามารถดา้นศพัทแ์ละการอ่านเพื่อความ
เขา้ใจสูงข้ึนหลงัจากเรียนอ่านโดยใช้เส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษท่ีเน้นการเรียนศพัท์และการ
วิเคราะห์โครงสร้างบทอ่าน ดังนั้ นครูควรแนะน าแหล่งศึกษา หรือค้นควา้ให้นักเรียนอย่าง
หลากหลาย เช่น อินเตอร์เน็ต หนงัสือ หอ้งสมุด หรือหนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ เพื่อให้นกัเรียนใช้ศึกษา
คน้ควา้และสร้างงานเขียนหรือพดูเป็นกลุ่มดว้ยตวัเองในการท ากิจกรรมการถ่ายโอนความรู้  

2. ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
2.1 เน่ืองจากงานวิจยัน้ีไม่ไดท้  าการส ารวจความตอ้งการของนกัเรียน ดงันั้นในการท า

วิจยัคร้ังต่อไปควรมีการแบบสอบถามความตอ้งการของนกัเรียน เพื่อให้นกัเรียนไดเ้ลือกหัวขอ้ท่ี
อยากจะเรียนรู้  

2.2 เน่ืองจากงานวจิยัน้ีมีกลุ่มตวัอยา่งเพียงกลุ่มเดียว ดงันั้นการท าวิจยัคร้ังต่อไป ควรมี
การเปรียบเทียบนกัเรียน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง เพื่อเปรียบเทียบว่าเทคนิคท่ีใช้
สอนมีประสิทธิภาพ 

2.3 เน่ืองจากงานวิจยัน้ีเน้นการสอนอ่านนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีผูว้ิจยัสอน
เพียงระดบัเดียว ดงันั้นในการท าวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการวิจยัเก่ียวกบัการเรียนกลยุทธ์ศพัท์และ
โครงสร้างบทอ่านในระดบัชั้นอ่ืน ๆ  

2.4 เน่ืองจากงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัเนน้การใช้โครงสร้างบทอ่านเพื่อพฒันาทกัษะดา้นการ
อ่านเพียงทกัษะเดียว ดงันั้นในการท าวจิยัคร้ังต่อไปควรมีการวิจยัการวิเคราะห์โครงสร้างกบัทกัษะ
การเขียน คือ ใชโ้ครงสร้างบทอ่านในการร่างเน้ือหาหรือหวัขอ้ส าคญัก่อนเขียนเร่ือง 
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2.5 เน่ืองจากงานวิจยัน้ีมีประชากรจ านวนน้อยจึงท าให้แบ่งกลุ่มความสามารถของ
นกัเรียนไม่ได้ ดงันั้นในการท าวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการวิจยัโดยการแบ่งกลุ่มความสามารถของ
นกัเรียนเก่ง กลาง และอ่อน 
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แบบประเมนิดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของส่ือเสริมการอ่าน 
  ค าช้ีแจง    โปรดพิจารณาส่ือเสริมการอ่านเนน้การเรียนศพัทแ์ละการวเิคราะห์โครงสร้างบทอ่านท่ี
มีต่อความสามารถดา้นศพัทแ์ละการวเิคราะห์โครงสร้างบทอ่านของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
แลว้กรุณาเติมหมายเลข 1 0 หรือ -1 โดยก าหนดระดบัความคิดเห็นดงัน้ี 
   1 คณุลกัษณะนัน้มีความเหมาะสม 
   0 ไมแ่นใ่จวา่คณุลกัษณะนัน้มีความเหมาะสม 
  -1 คณุลกัษณะนัน้ไมมี่ความเหมาะสม 



 
 

ตารางท่ี 20 ตารางประเมินดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของส่ือเสริมการอ่าน 

No. 
of 

Unit 

Name 
of the 
Unit 

Unit Objective 
Theme/ 
Topic 

Text type/ 
Form 

Vocabulary 
in Context 

Reading  
Sub-skill 

Teaching Process 
ความ
คิดเห็น 
1, 0, -1 

Suggestion 
ค าแนะน า 

1. Let’s 
Cook! 

- To identify 
word meaning 
based on 
cooking manual 
- To analyze 
text structure 
based on 
cooking manual 
- To 
comprehend 
reading text on 
cooking manual 
 

Cooking 
Manual 

Instructio
n 

- Context 
Clues 
(general 
context 
clues) 
 

- Gist 
- Sequence 
- Connective 
words 
- Other 
language 
skill based 
on the text  
 
 

Pre-reading 
- Identify words from general context clues 

- Talk about their favorite food and 
how to cook 

While-reading 
- Read the passage 
- Exercise (Multiple choice) 
Language Analysis 
- Identify text structure 
Post-reading 
- Study “Imperative Sentences” and 

“Connective Words” 
- Create a cooking manual of their 

favorite food  
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ตารางท่ี 20 ตารางประเมินดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของส่ือเสริมการอ่าน (ต่อ) 

No. 
of 

Unit 

Name of 
the Unit 

Unit Objective 
Theme/ 
Topic 

Text 
type/ 
Form 

Vocabulary 
in Context 

Reading  
Sub-skill 

Teaching Process 
ความ
คิดเห็น 
1, 0, -1 

Suggestion 
ค าแนะน า 

2. In Your 
Dreams 

- To identify 
word meaning 
based on tale 
- To analyze 
text structure 
based on tale 
- To 
comprehend 
reading text on 
tale 
 
 
 

In Your 
Dreams 

Tale Context 
Clues  
(synonym) 

- Gist 
- Main Idea 
- Summary 
- Other 
language 
skill based 
on the text  
 

Pre-reading 
- Identify words meaning 
- Match the characters to the stories 
- Talk about the character they like 
While-reading 
- Read the passage 
- Exercise (Multiple choice) 
- Answer the questions (short answer) 
Language Analysis 
- Identify text structure 
- Study ‘Past Simple Tense’ 
Post-reading 
- Write the summary of the tale 
- Discuss about the most favorite story in group 
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ตารางท่ี 20 ตารางประเมินดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของส่ือเสริมการอ่าน (ต่อ) 

No. 
of 

Unit 

Name of 
the Unit 

Unit Objective 
Theme/ 
Topic 

Text 
type/ 
Form 

Vocabulary 
in Context 

Reading  
Sub-skill 

Teaching Process 
ความ
คิดเห็น 
1, 0, -1 

Suggestion 
ค าแนะน า 

3. Let’s 
See the 
World! 

- To identify 
word meaning 
based on 
documentary 
- To analyze 
text structure 
based on 
documentary 
- To 
comprehend 
reading text on 
documentary 
 

Docume
ntary 

Causal
ity 

- Context 
Clues 
(cause and 
effect 
relationship 
clue) 

- Gist 
- Express 
their 
opinion 
- Using 
connective 
words 
- Other 
language 
skill based 
on the text 

Pre-reading 
- Identify words meaning 
- Watch a video and answer the questions 
- Match pictures with the descriptions 
While-reading 
- Read the passage 
- Exercise (Multiple choice) 
- Fill in the table 
Language Analysis 
- Identify text structure 
- Cause and effect connectors 
Post-reading 
- Study “Expression for express your opinion” 
- Discussion about the text 
- Write about the disaster or problem in your 
community or country 
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ตารางท่ี 20 ตารางประเมินดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของส่ือเสริมการอ่าน (ต่อ) 

No. 
of 

Unit 

Name of 
the Unit 

Unit Objective 
Theme/ 
Topic 

Text 
type/ 
Form 

Vocabulary 
in Context 

Language 
Skill/ 

Content 
Teaching Process 

ความ
คิดเห็น 
1, 0, -1 

Suggestion 
ค าแนะน า 

4. Shanty 
Town 

- To identify 
word meaning 
based on problem 
solution text 
- To analyze text 
structure based 
on problem 
solution text 
- To comprehend 
reading text on 
problem solution 
text 
 

Pollution Problem 
Solution 

Context 
clues 
(Example 
Clues) 

- Gist 
- Main 
Idea 
- Critical 
thinking 
- Opinion 
- Other 
language 
skill based 
on the text  
 

Pre-reading 
- Identify words meaning 
- Discuss about the pictures shown 
While-reading 
- Read the passage 
- Exercise 
Language Analysis 
- Identify text structure 
- How to give an example 
Post-reading 
- Study “topic, main idea and detail” 
- Write the topic, main idea and detail of the 

passage 
- Write a solution about the topic got in 

group and present to the class 
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ตารางท่ี 20 ตารางประเมินดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของส่ือเสริมการอ่าน (ต่อ) 

No. 
of 

Unit 

Name of 
the Unit 

Unit Objective 
Theme/ 
Topic 

Text type/ 
Form 

Vocabulary 
in Context 

Reading  
Sub-skill 

Teaching Process 
ความ
คิดเห็น 
1, 0, -1 

Suggestion 
ค าแนะน า 

5. The 
Great 
King 

- To identify 
word meaning 
based on 
biography 
- To analyze 
text structure 
based on 
biography 
- To 
comprehend 
reading text on 
biography 
 

Biography Narrative Context 
Clues 
(experience 
clue) 

- Gist 
- Critical 
thinking 
- Sequence 
- 
Prepositions 
- Other 
language 
skill based 
on the text  
 

Pre-reading 
- Identify words meaning 
- Watch a video about King’s and discuss 

some questions 
- Talk about the pictures of His Majesty 

King Bhumibol  
While-reading 
- Read the passage 
- Exercise  
Language Analysis 
- Identify text structure 
- Prepositions of Time 
Post-reading 
- Study “how to make a timeline” 
- Write about their favorite person in timeline 

  

169 



 
 

ตารางท่ี 20 ตารางประเมินดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของส่ือเสริมการอ่าน (ต่อ) 

No. 
of 

Unit 

Name of 
the Unit 

Unit Objective 
Theme/ 
Topic 

Text type/ 
Form 

Vocabulary 
in Context 

Reading  
Sub-skill 

Teaching Process 
ความ
คิดเห็น 
1, 0, -1 

Suggestion 
ค าแนะน า 

6. The Best 
Thing 

- To identify word 
meaning based on 
comparison text 
- To analyze text 
structure based on 
comparison text 
- To comprehend 
reading text on 
comparison text 
 

Sports 
 

Compare/ 
Contrast 

Context 
Clues 
(compariso
n and 
contrast 
clue) 

- Gist 
- Main 
idea 
- 
Comparing 
- Other 
language 
skill based 
on the text 
 

Pre-reading 
- Identify words meaning  
- Watch video and tell what they see 

from the video  
While-reading 
- Read the passage 
- Exercise  
Language Analysis 
- Identify the text structure 
- Study comparative adjectives 
Post-reading 
- Write the comparative sentences 

about the passage in reading activity 
- Search and draw a diagram to 

compare two sports 
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ตารางท่ี 20 ตารางประเมินดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของส่ือเสริมการอ่าน (ต่อ) 

No. 
of 

Unit 

Name 
of the 
Unit 

Unit Objective 
Theme/ 
Topic 

Text type/ 
Form 

Vocabulary 
in Context 

Reading  
Sub-skill 

Teaching Process 
ความ
คิดเห็น 
1, 0, -1 

Suggestion 
ค าแนะน า 

7. Make 
Your 
Chart 

- To identify 
word meaning 
based on 
documentary text 
- To analyze text 
structure based 
on documentary 
text 
- To comprehend 
reading text on 
documentary text 

Documentary Comparison 
with chart 

Context 
Clues 
(definition 
clue) 
 

- Gist 
- Main Idea 
- Summary 
- 
Interpreting 
chart 
- Other 
language 
skill based 
on the text  
 

Pre-reading 
- Identify words meaning 
- Match the pictures to the kinds of charts 

- Talk about the charts 
While-reading 
- Read the chart and text 
- Exercise (Multiple choice) 
Language Analysis 
- Identify text structure 
- Study ‘there is’ and ‘there are’ 
Post-reading 
- Collect the data from classmates, make a 

chart and write the description in pair 

- Read a chart and write its description 
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ตารางท่ี 20 ตารางประเมินดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของส่ือเสริมการอ่าน (ต่อ) 

No. 
of 

Unit 

Name of 
the Unit 

Unit Objective 
Theme/ 
Topic 

Text type/ 
Form 

Vocabulary 
in Context 

Reading  
Sub-skill 

Teaching Process 
ความ
คิดเห็น 
1, 0, -1 

Suggestion 
ค าแนะน า 

8. Find 
Your 
Jobs 

- To identify 
word meaning 
based on 
advertisement 
- To analyze 
text structure 
based on 
advertisement 
- To 
comprehend 
reading text on 
advertisement 
 

Job 
Advertisement 

Advertisement Context 
Clues 
(summary 
clue) 
 

- Gist 
- Analysis 
- Express 
their 
opinion 
- Other 
language 
skill based 
on the text 
 

Pre-reading 
- Identify words meaning  
- Talk about the jobs 
While-reading 
- Read the passage 
- Exercise 
Language Analysis 
- Identify the component of job 

advertisement 
- study ‘compound nouns’  
Post-reading 
- Work in group, discuss about their 

company and create a job advertisement 
- Search and analysis a job 

advertisement. 
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ตารางท่ี 20 ตารางประเมินดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของส่ือเสริมการอ่าน (ต่อ) 

No. 
of 

Unit 

Name of 
the Unit 

Unit Objective 
Theme/ 
Topic 

Text type/ 
Form 

Vocabulary 
in Context 

Reading  
Sub-skill 

Teaching Process 
ความ
คิดเห็น 
1, 0, -1 

Suggestion 
ค าแนะน า 

9. What 
happen 
today? 

- To identify word 
meaning based on 
news 
- To analyze text 
structure based on 
news 
- To comprehend 
reading text on 
news 
 

News Description Context 
Clues 
(mood or 
tone clue) 
 

- Gist 
- Main Idea 
- Summary 
- Other 
language 
skill based 
on the text  
 

Pre-reading 
- Identify words meaning  

- Match the kinds of news with headlines 
and talk about news 

While-reading 
- Read the passage 
- Exercise 
Language Analysis 
- Identify the components of news 
- Study ‘relative clauses’ 
Post-reading 
- Analysis and summarize news which 

they pick up with partner. 
- Search, analyze and summarize news. 
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ตารางท่ี 20 ตารางประเมินดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของส่ือเสริมการอ่าน (ต่อ) 

No. 
of 

Unit 

Name of 
the Unit 

Unit Objective 
Theme/ 
Topic 

Text type/ 
Form 

Vocabulary 
in Context 

Reading  
Sub-skill 

Teaching Process 
ความ
คิดเห็น 
1, 0, -1 

Suggestion 
ค าแนะน า 

10. Poems - To identify 
word meaning 
based on poems 
- To analyze text 
structure based 
on poems 
- To comprehend 
reading text on 
poems 
 

Simple 
Poems 

Poems Word 
Formation 
(analysis or 
structure 
clue) 

- Gist 
- Main Idea  
- Interpret 
- Analysis 
- Summary 
- Other 
language 
skill based 
on the text  
 
 

Pre-reading 
- Identify words meaning 
- Talk about Thai poems which they know 
While-reading 
- Read the passage 
- Exercise (Multiple choice and complete the 

table) 
Language Analysis 
- Identify the component in poem 
- Study ‘adjectives’ 
Post-reading 
- Create a topic and write a new poem with 

their partner 
- Search 2 different kinds of poem and then 
write to analyze them. 
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ภาคผนวก ข 

แบบประเมินความเทีย่งตรงตามเนือ้หาของแบบทดสอบ 
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แบบประเมินดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบ 
  ค าช้ีแจง    โปรดพิจารณารายการแบบทดสอบแลว้ท าเคร่ืองหมาย  ( )  ลงในช่องระดบัความ
คิดเห็นและใหข้อ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงต่อไป โดยก าหนดระดบัความคิดเห็น
ดงัน้ี 
   1 รายการขอ้นั้นมีความเหมาะสม 
   0 ไม่แน่ใจวา่รายการขอ้นั้นมีความเหมาะสม 
  -1 รายการขอ้นั้นไม่มีความเหมาะสม 
 

ข้อ รายการพจิารณา 
ระดับความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
1 0 -1 

1. The plans for the buildings are unusual and 
interesting. The design of the building brings the 
garden inside.  
a. plans                 b. buildings   
c. gardens   d. unusual things 

    

2. On every exam, students must carefully and 
accurately follow all instructions. The directions 
that tell the students what to do are important to 
follow.  
a. every exam  b. instructions  
c. important things d. accuracy 

    

3. Do you participate in one of the more popular 
avocation, such as jogging, playing tennis, or 
stamp collecting?  
a. free time  b. work  
c. hobby  d. sport 

    

4. All mammals, like humans, whales, and lions, 
feed their babies milk. 
a. female b. a warm-blooded animal 
c. male  d. a vertebrate animal 
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ข้อ รายการพจิารณา 
ระดับความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
1 0 -1 

5. The toy car was very lasting. Although the boy 
dropped it or threw it against the concrete wall 
many times, it didn’t break. 
a. fragile  b. tough 
c. breakable  d. durable 

    

6. Molly Brown as labeled ‘unsinkable’ because 
she helped to evacuate passengers from the ill-
fated ship, the Titanic.  
a. anticipate  b. remove  
c. comfort  d. shelter 

    

7. The farmers store their grain in the granaries. 
a. mill   b. field   
c. storehouse   d. house 

    

8. The anger in his voice and the frown on his face 
warn us that father was in a captious mood. 
Absolutely nothing could satisfy him. Dinner 
was too late; the meat was too cold; the coffee 
was too hot. 
a. active                b. sad   
c. hypercritical  d. ridiculous 

    

9. The story is incredible. 
a. difficult to read b. difficult to believe 
c. difficult to remember d. difficult to tell 

    

10. There once was a widower who remarried. His 
second wife was ill-natured. 
a. divorce  b. marry again  
c. engage  d. separate 
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ข้อ รายการพจิารณา 
ระดับความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
1 0 -1 

11. Their poor parents were starving, so they went 
out find some food. 
a. feel bad through lack of clothes  
b. feel bad through lack of water  
c. feel or suffer hunger through lack of money 
d. feel or suffer hunger through lack of food 

    

12. Agra police official Shalabh Mathur 
said Ashutosh confessed to the crime under 
interrogation. 
a. arrest  b. advertisement 
c. investigation d. punishment 

    

13. The Green sea turtle eats grass, algae and other 
vegetation and is classified as herbivorous. 
Unlike the Green sea turtle, the Loggerhead 
turtle is classified as carnivorous. 
a. eat plants   b. eat meat  
c. eat fruits  d. eat vegetables 

    

14. Using a wooden spoon or spatula, carefully lift 
the cooked portions from the bottom of the pan 
a. steel  spoon  b. iron spoon  
c. stirred spoon d. fired spoon 

    

15. My sister loathes broccoli, but she loves 
spinach. 
a. hates   b. eats   
c. prepares  d. cooks 
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ข้อ รายการพจิารณา 
ระดับความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
1 0 -1 

16. How was the story started? 
a. The crow flew away after being denied from 

the peacock.   
b. A lonely crow talked to the peacocks. 
c. The crow lived lonely in the jungle. 
d. A crow saw a beautiful feather. 

    

17. What happened to the crow at the beginning? 
a. The crow was denied from the peacocks to be 

a member of their group.  
b. The crow was denied from the crows to be a 

member of their group. 
c. The crow envied the peacocks that lived in 

their group happily. 
d. The crow envied the crows that lived in their 

group happily. 

    

18. What is the main point of paragraph 2? 
a. The crow saw the peacocks and talked to them. 
b. The crow wanted to be a member of the 

peacock’s group. 
c. The crow wanted to change his feather’s color. 
d. The crow tried to change his appearance to be 

a peacock. 

    

19. What do you can learn from the story? 
a. We should be good for the others.  
b. We should respect ourselves as we are. 
c. We should help the others.   
d. We should protect our friends. 
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ข้อ รายการพจิารณา 
ระดับความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
1 0 -1 

20. What is the passage about? 
a. car accident     
b. accident investigation   
c. aircraft accident    
d. a black box of a flight 

    

21. What do you infer from “Passenger jet that killed 
162 people will not include an analysis of the 
black box flight recorders” sentence? 
a. They couldn’t specific the amount of the dead 

persons.    
b. There were 162 passengers in the plane and all 

died.  
c. They may get some information from the black 

box.    
d. The black box was lost from the plane. 

    

22. What is the main idea of paragraph 4? 
a. The searchers found many dead people and 

they hoped to find more.  
b. The searchers were continuing to find the dead 

bodies but there were many obstacles.  
c. The searchers faced many problems when they 

found the dead people and they hoped they 
would find the survived people. 

d. The searchers were canceled to search the 
dead people because of the bad situations. 

    

23. What does ‘initial’ in the 4th line mean? 
a. past   b. current  
c. last   d. first 
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ข้อ รายการพจิารณา 
ระดับความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
1 0 -1 

24. If you love to listen to music, which jobs you 
should apply? 
a. Ad. 3  b. Ad. 2  
c. Ad. 1  d. Any jobs 

    

25. What kind of person is needed at the fast food 
restaurant? 
a. kind and pleasant b. kind and active 
c. active and good-looking   
d. good-looking and clever 

    

26. What kind of person is needed as a nanny? 
a. cheerful  b. not angry easily 
c. kind with children d. not passive 

    

27. What is the passage about? 
a. The problems of crowed cities  
b. The problems of finding new land  
c. The solution of the crowed cities  
d. The solution of finding new land 

    

28. What does ‘people’ on 9th line refer to? 
a. government  b. settlers  
c. French  d. Mexican 

    

29. Why did young family can’t buy new land? 
a. They didn’t have enough money. 
b. They didn’t want to buy a land. 
c. They couldn’t find a land.   
d. They couldn’t find a job in new land. 

    

30. What is the type of the passage? 
a. direction  b. cause and effect 
c. advertisement d. problem and solution 
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ข้อ รายการพจิารณา 
ระดับความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
1 0 -1 

31. What is Thomas Edison job?  
a. inventor  b. writer  
c. teacher  d. scientist 

    

32. He set up another factory in New Jersey. What 
does ‘set up’ mean? 
a. looked for  b. closed  
c. started  d. took out 

    

33. Order these situation. 
1. Thomas was born. 
2. He started his own business. 
3. He moved to other city for work with a 

company. 
5. He hired many employees for the company 

in New Jersey. 
4. He earned much money from his invention. 
6. He invented his first invention. 
7. He died in West Orange, New Jersey. 

a. 1-6-2-3-4-5-7 b. 1-3-6-4-2-5-7 
c. 1-3-6-2-5-4-7 d. 1-6-4-3-2-5-7 

    

34. What does ‘this dish’ in 3rd line refer to? 
a. BBQ sauce  b. Slap Sauce  
c. favorite dish  d. grilled pork chops 

    

35. Reorder the following steps. 
1. Season the pork chops 
2. Serve the grilled pork chops 
3. Prepare the grill pan 
4. Grill the pork chops 
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ข้อ รายการพจิารณา 
ระดับความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
1 0 -1 

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

    

36. Which is the best way to solve the problem? 
a. find a zoo for wild animals   
b. build a fence   
c. go out of the wooded area   
d. feed the wild animals 

    

37. From the passage, is the teller is one of people 
who built his house in the forest? 
a. No, he just cut the wood in the forest. 
b. No, he just wants anyone to know the 

problems.   
c. Yes, he really felt sorry. 
d. Yes, he wanted to build a new house. 

    

38. What is the type of the passage? 
a. problem and solution 
b. cause and effect   
c. biography     
d. chart 

    

39. What is the text about? 
a. Comparison about neighbors’ habits 
b. Comparison about countries  
c. Comparison about two families  
d. Comparison about two kinds of schools 
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ข้อ รายการพจิารณา 
ระดับความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
1 0 -1 

40. If you want your children playing sport more 
than being in class, which school should you 
choose? 

a. Charter school because children will have 
much time to do their activities. 

b. Charter school because there is much time in 
classrooms. 

c. Neighbor school because children will have 
much time to do their activities. 

d. Neighbor school because there is much time in 
classrooms. 

    

41. What is the text about? 
a. the proportion of Indian tourist  
b. the proportion of the tour in India  
c. the proportion of people’ nationality in India 
d. the proportion of people’ age in India 

    

42. Which sentence can be inferred from the pie 
chart? 
a. 50 year old Indians love to travel aboard more 

than another age.  
b. Japan is the most popular country for Indian. 
c. A few of Indians like to travel to USA. 
d. 40s year old Indian is the smallest tourist 

group. 

    

43. What is the poet’s feeling? 
a. broken heart  b. falling in love 
c. blue   d. angry 
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ข้อ รายการพจิารณา 
ระดับความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
1 0 -1 

44. Which word has the same vowel sound with 
‘true’? 
a. deny   b. say   
c. fear   d. you 

    

45. What kind of the poem? 
a. ballad  b. diamante  
c. cinquains  d. sonnet 

    

46.  
 
 
 
 
 
 
a.  palace garden and forest   
b. palace and peacocks 
c. forest and crows    
d. crow and palace 

    

47.  
 
 
 
 
a. grill both sides of the pork   
b. 15 minutes 
c. serve for 4 persons    
d. pork, pepper, salt, oil and sauce 
 

    

Grilled Pork Chops 

Prep. time: 5 minutes 

Cook time: 10 minutes 

Serves: 4  

Ingredients: ………………….….. (47) 

Procedures: preheat a pan, drizzle oil and 

season both side of pork, etc. 

Setting: ……………………….. (461) 

Development: The crow tried to stick the peacocks’ 

feathers on 

the body. 
The Climax: Both the peacocks and the crows denied the crow joining 

their groups. 

 
The Ending: The crow had to live alone. 

An event to start things rolling: The crow saw the peacocks walking in 

the garden and it wanted to join the peacocks’ group. 

Characters: crows and peacocks 

The Crow and the Peacocks 
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ข้อ รายการพจิารณา 
ระดับความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
1 0 -1 

48.  
 
 
a. The government asked people to buy new land 

from other countries. 
b. The government found more land from other 

countries. 
c. The government bought a new land from 

France.     
d. The government bought a new land from 

Mexico. 

    

49.   
 
 
 
 
a. date   b. body 
c. head   d. writer 

    

50.  
 
 
 
 
a. He ran the business with someone.  
b. He ran his own business about electric. 
c. He worked as an officer in New York. 
d. He worked as an officer in an electric firm in 

New York. 

    

Problem: 

The cities were 

crowded. 

Solution: 

…………….. (48) 

Air Asia flight QZ8501: Crash report will not include black box data, says 

investigator 

By REUTERS 

JAKARTA - A preliminary report into last month's crash of an 

Air Asia passenger jet that killed 162 people will not include an analysis of the 

black box flight recorders, an Indonesian investigator said on Tuesday. 

The National Transportation Safety Committee (NTSC) will 

submit its initial findings this week to the International Civil Aviation 

Organization (ICAO) on Air Asia's first fatal crash. 

A multinational search and recovery operation has recovered 

70 bodies so far and hoped to find more after locating the fuselage of the plane. 

But days of rough weather and poor underwater visibility have hampered navy 

divers' efforts. 

…......(49) 

 

 

byline 

 

 

lead 

 

 

 

 

 

body 

In 1847, Tomas Edison was born. 
First Event 

In 1862, he was a telegraph operator. 

 In 1964, he invented an automatic telegraph repeater. 

In 1868, He went to Boston for work. 

 

In 1869, ………………………………. (50) 

 
Last Event 
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ข้อ รายการพจิารณา 
ระดับความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
1 0 -1 

51.  
 
 
a. Deer was bitten by a dog. 
b. Deer ate all plants. 
c. Deer harmed people.  
d. Deer walked on the street and people’s yard. 

    

52.  
 
 
 
 
a. teach students b. take care children 
c. sell a toy in shop     d. play with children 

    

53. What kind is the chart below? 
 
 
 
 
a. pictograph  b. line graph 
c. pie chart  d. bar chart 

    

54.  
 
 
 
a. food   b. teaching 
c. teaching and food    d. teaching, food and party 

    

People moved to the wild 

animals’ land. 

Deer ran to the city. 

………………………. (51) 

Are you a trained nanny? 

Do you speak English? 

 

A large, noisy, American family 

wants a calm and patient nanny. 

In the summer, from July 1st to 

August 31st 

At Downtown Chicago 

E-mail: jksmalley@tandem.com 

Job Title: trained nanny 

Describe the position: 

…………………….. (52) 

Required skills: calm and patient 

How to apply: send an e-mail 

Distribution of Overseas Tourist Traffic from India. 

A:   Tourist Distribution by Country         B:   Tourist Distribution by the Age 

                      

 

 

Public schools      neighborhood schools 

- spend 200 days in a 

year 

- over 8 hour a day 

- spend 180 days in a 

year 

- over 6 hour a day 

…….…… (54) 
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ข้อ รายการพจิารณา 
ระดับความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
1 0 -1 

55.  
 
 
 
a. swimming  b. swim 
c. to swim  d. swam 

    

56. First, wash carrots, onion, garlic, ginger root, and 
bean sprouts. Then, ________ the carrots and 
onions, and mince just 1 tsp. of fresh ginger. 
a.   to dice    b.   dice 
c.   dicing   d.   diced 

    

57. ______, heat the oil in the frying pan. Then put 
in all the marinated chicken pieces. 
a.   First  b.   Before 
c.   After  d.   Finally 

    

58. Joan _______ to the swimming pool with 
Katherine yesterday. 
a.   go   b.   gone 
c.   went                d.   to go 

    

59. I stayed at home _______ it was raining. 
a.   therefore  b.   so 
c.   as a result  d.   because 

    

60. We have a class _______ eleven o’clock. 
a.   at   b.   in 
c.   on   d.   from…to 

    

 
 

penguin 

black, white 

waddling, ……………. (55), leaping 

a tuxedo in the cold water 

emperor 
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ข้อ รายการพจิารณา 
ระดับความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
1 0 -1 

61. The brown sweater is ________ than the blue 
sweater. 
a.   good  b.   better 
c.   best                d.   the best 

    

62. __________ 67,222,972 people in Thailand. 
a.   Is there   b.   Are there 
c.   There is  d.   There are 

    

63. I worked at night for so long that when I finally 
started to do some________, I found it really 
strange. 
a.   work night  b.   night work 
c.   work day  d.   day work 

    

64. That's Peter, the boy __________ has just arrived 
at the airport. 
a.    who  b.   what 
c.   when  d.   which 

    

65. Her voice sounds __________. She sang the 
song exactly as it was written. 
a.   beautiful  b.   beautifully 
c.   bad   d.   badly 

    

66. ‘If you ask me, it's unreasonable to pay for 
something which should be free.’ What is the 
function of the sentences? 
a.   Show cause  
b.   Tell the effect 
c.   Express the opinion   
d.   Give some examples 
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ข้อ รายการพจิารณา 
ระดับความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
1 0 -1 

67. ‘Most colleges provide services designed to help 
students, such as peer tutoring and personal 
counseling.’ What is the function of the 
underline words? 
a.   Show cause  
b.   Express the opinion 
c.  Tell the effect    
d.   Give some examples 

    

68. I bought a lot of things in that shop, 
___________, games, toys, and flowers. 
a.    for example b.   so on 
c.    example  d.   etc. 

    

69. ‘Many 2- to 4-year-olds are afraid of animals, 
especially dogs. By 6 years, children are more 
likely to be afraid of the dark. Other common 
fears are of thunderstorms, doctors, and 
imaginary creatures.’  
What is the topic of this passage? 
a.   Passing fears  
b.   Two-to-four year olds’ fears 
c.   six- year olds’ fears   
d.   Common fears 
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ข้อ รายการพจิารณา 
ระดับความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
1 0 -1 

70. ‘Keep your tree outdoors until the day before 
Christmas. Never use lighted candles. There are 
also other suggestions for avoiding a Christmas 
tree fire. Turn off the lights before you leave the 
house and throw away the tree by New Year's 
Day.’ 
What is the main idea of this passage? 
a.    There are also other suggestions for avoiding 

a Christmas tree fire. 
b.   Keep your tree outdoors until the day before 

Christmas. 
c.   Throw away the tree by New Year's Day. 
d.   Turn off the lights before leaving the house. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็น 
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แบบประเมินดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามความคิดเห็น 
  ค าช้ีแจง    โปรดพิจารณารายการแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อส่ือเสริมการอ่าน
แลว้ท าเคร่ืองหมาย  ( )  ลงในช่องระดบัความคิดเห็นและใหข้อ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงต่อไป โดยก าหนดระดบัความคิดเห็นดงัน้ี 
   1 รายการขอ้นั้นมีความเหมาะสม 
   0 ไม่แน่ใจวา่รายการขอ้นั้นมีความเหมาะสม 
  -1 รายการขอ้นั้นไม่มีความเหมาะสม 

ข้อ รายการพจิารณา 
ระดับความคดิเห็น ข้อเสนอ

แนะ 1 0 -1 
1. รูปแบบของบทอ่านมีความหลากลาย     
2. บทอ่านมีเน้ือหาเหมาะสมกบัผูเ้รียน     
3. บทอ่านมีหวัขอ้ท่ีน่าสนใจ     
4. บทอ่านมีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน     

5. 
ความยากง่ายของกลวธีิการเรียนศพัทโ์ดยวเิคราะห์
โครงสร้างค า 

   
 

6. ความยากง่ายของกลวธีิการเรียนศพัทโ์ดยใชบ้ริบทโดยรอบ     

7. 
ความยากง่ายของกลวธีิการเรียนศพัทโ์ดยใชค้  าพอ้ง
ความหมาย 

   
 

8. 
ความยากง่ายของกลวธีิการเรียนศพัทโ์ดยใชค้วามสัมพนัธ์
เป็นเหตุเป็นผล 

   
 

9. ความยากง่ายของกลวธีิการเรียนศพัทโ์ดยใชต้วัอยา่ง     
10. ความยากง่ายของกลวธีิการเรียนศพัทโ์ดยใชป้ระสบการณ์     

11. 
ความยากง่ายของกลวธีิการเรียนศพัทโ์ดยใชก้าร
เปรียบเทียบ 

   
 

12. ความยากง่ายของกลวธีิการเรียนศพัทโ์ดยใชค้  าจ  ากดัความ     
13. ความยากง่ายของกลวธีิการเรียนศพัทโ์ดยใชค้  าสรุปความ     
14. ความยากง่ายของกลวธีิการเรียนศพัทโ์ดยใชค้  าแสดง

อารมณ์และความรู้สึก 
   

 

15. ความชดัเจนของโครงสร้างบทอ่านประเภทค าแนะน า     
16. ความชดัเจนของโครงสร้างบทอ่านประเภทนิทาน     
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ข้อ รายการพจิารณา 
ระดับความคดิเห็น ข้อเสนอ

แนะ 1 0 -1 
17. ความชดัเจนของโครงสร้างบทอ่านประเภทสาเหตุและ

ผลกระทบ 

    

18. ความชดัเจนของโครงสร้างบทอ่านประเภทปัญหาและการแกไ้ข     
19. ความชดัเจนของโครงสร้างบทอ่านประเภทชีวประวติั     
20. ความชดัเจนของโครงสร้างบทอ่านประเภทการเปรียบเทียบ     
21. ความชดัเจนของโครงสร้างบทอ่านประเภทแผนภูมิ     
22. ความชดัเจนของโครงสร้างบทอ่านประเภทประกาศ     
23. ความชดัเจนของโครงสร้างบทอ่านประเภทข่าว     
24. ความชดัเจนของโครงสร้างบทอ่านประเภทโคลงกลอน     
25. กลยทุธ์ในการเดาค าศพัทห์ลากหลาย     
26. กิจกรรมในการน าเขา้สู่บทเรียนสามารถช่วยกระตุน้ให้

นกัเรียนไดคิ้ดและสามารถเช่ือมโยงเขา้กบับทเรียนได ้
    

27. กิจกรรมในขั้นการอ่านสามารถช่วยใหน้กัเรียนไดใ้ชท้กัษะ
ต่างๆในการอ่าน 

    

28. การสอนการวเิคราะห์โครงสร้างบทอ่านมีความชดัเจน     
29. กิจกรรมในขั้นหลงัการอ่านมีความสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีสอน     
30. เน้ือหาของแบบทดสอบสอดคลอ้งกบับทเรียน     
31. การสอบศพัทมี์เน้ือหาเหมาะสม     
32. การสอบทกัษะการอ่านมีความเหมาะสม     
33. เวลาในการท าแบบทดสอบเหมาะสม     
34. ขนาดและรูปแบบตวัอกัษรเหมาะสม     
35. ความสวยงามและความน่าสนใจของส่ือเสริมการอ่าน     
36. มีความรู้เร่ืองการใชก้ลยทุธ์ศพัทม์ากข้ึน และสามารถน ากล

ยทุธ์ศพัทไ์ปใชไ้ด ้ 
    

37. มีความรู้เร่ืองโครงสร้างบทอ่านชนิดต่างๆมากข้ึน     
38. สามารถวเิคราะห์โครงสร้างบทอ่านได ้     
39. มีแรงจูงใจในการเรียน     
40. สร้างความเช่ือมัน่ในการอ่านภาษาองักฤษมากข้ึน     



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 

แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบประเมินดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสัมภาษณ์ 
  ค าช้ีแจง    โปรดพิจารณารายการแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นนกัเรียนท่ีมีต่อส่ือเสริมการอ่านแลว้
ท าเคร่ืองหมาย  ( )  ลงในช่องระดบัความคิดเห็นและใหข้อ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงต่อไป โดยก าหนดระดบัความคิดเห็นดงัน้ี 
   1 รายการขอ้นั้นมีความเหมาะสม 
   0 ไม่แน่ใจวา่รายการขอ้นั้นมีความเหมาะสม 
  -1 รายการขอ้นั้นไม่มีความเหมาะสม 

ข้อ รายการพจิารณา 
ระดับความคดิเห็น ข้อเสนอ

แนะ 1 0 -1 
1. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไรต่อหวัขอ้ของบทอ่าน     

2. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไรต่อกลยทุธ์การเรียนศพัทแ์ต่
ละประเภท 

    

3. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไรกบัโครงสร้างบทอ่านท่ีครู
น ามาสร้างส่ือเสริมการอ่าน 

    

4. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไรกบักิจกรรมในการน าเขา้สู่
บทเรียน 

    

5. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไรกบักิจกรรมในขั้นการอ่าน     
6. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไรกบักิจกรรมในขั้นวิเคราะห์

โครงสร้างบทอ่าน 
    

7. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไรกบักิจกรรมในการถ่ายโอน
ความรู้ 

    

8. นกัเรียนคิดวา่ไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนมากนอ้ย
เพียงใด 

    

9. เน้ือหาของแบบทดสอบตรงกบับทเรียนหรือไม่     
10. เวลาในการสอบมีความเหมาะสมหรือไม่     
11. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไรต่อรูปแบบของส่ือเสริมการอ่าน     
12. นกัเรียนคิดวา่การเรียนวิเคราะห์ศพัทมี์ประโยชน์หรือไม่ 

อยา่งไร 
    

13. นกัเรียนคิดวา่การเรียนวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่านมี
ประโยชน์หรือไม่ อยา่งไร 

    



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 

ตารางค่าดัชนีความสอดคล้องของตารางก าหนดเนือ้หาส่ือเสริมการอ่าน 
ภาษาองักฤษจากแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตาราง 21  แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้งของส่ือเสริมการอ่านจากผูเ้ช่ียวชาญ 

บทเรียน 
คะแนนผู้เช่ียวชาญ ผลรวมของ

คะแนน 
IOC ผลการพจิารณา 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

2. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

3. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

4. 1 0 1 2 0.67 ใช้ได้ 

5. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

6. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

7. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

8. 1 0 1 2 0.67 ใช้ได้ 

9. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

10. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

 

รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญ 
คนท่ี 1 คือ Mr. Philip Carabro 
คนท่ี 2 คือ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อุษา นอ้ยทิม 
คนท่ี 3 คือ คุณครูยพุดี ภู่รุ่งเรือง 

 

 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ตารางค่าดัชนีความสอดคล้องของเนือ้หาของแบบทดสอบจาก 

แบบประเมินความเทีย่งตรงตามเนือ้หาของผู้เช่ียวชาญ 
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ตาราง 22 แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบก่อน – หลงัเรียน 

ข้อที่ 
คะแนนผู้เช่ียวชาญ ผลรวมของ

คะแนน 
IOC ผลการพจิารณา 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

2. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

3. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

4. 0 1 0 1 0.33 ปรับปรุง 

5. 0 1 1 2 0.67 ใช้ได้ 

6. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

7. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

8. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

9. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

10. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

11. 1 0 1 2 0.67 ใช้ได้ 

12. 0 1 1 2 0.67 ใช้ได้ 

13. 0 1 1 2 0.67 ใช้ได้ 

14. 0 1 1 2 0.67 ใช้ได้ 

15. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

16. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

17. 0 0 1 1 0.33 ปรับปรุง 

18. 0 1 1 2 0.67 ใช้ได้ 

19. 1 -1 1 1 0.33 ปรับปรุง 

20. 1 0 0 1 0.33 ปรับปรุง 

21. 1 0 1 2 0.67 ใช้ได้ 

22. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

23. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

24. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

25. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
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ตาราง 22 แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบก่อน – หลงัเรียน (ต่อ) 

ข้อที่ 
คะแนนผู้เช่ียวชาญ ผลรวมของ

คะแนน 
IOC ผลการพจิารณา 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

26. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

27. 1 0 1 2 0.67 ใช้ได้ 

28. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

29. 1 -1 1 1 0.33 ปรับปรุง 

30. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

31. 1 -1 1 1 0.33 ปรับปรุง 

32. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

33. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

34. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

35. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

36. 0 0 0 1 0.33 ปรับปรุง 

37. 0 -1 1 0 0 ปรับปรุง 

38. 1 0 1 2 0.67 ใช้ได้ 

39. 1 0 1 2 0.67 ใช้ได้ 

40. 1 -1 1 1 0.33 ปรับปรุง 

41. 1 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

42. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

43. 1 0 1 2 0.67 ใช้ได้ 

44. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

45. 1 -1 1 1 0.33 ปรับปรุง 

46. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

47. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

48. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

49. 1 0 1 2 0.67 ใช้ได้ 

50. 1 0 1 2 0.67 ใช้ได้ 
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ตาราง 22 แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบก่อน – หลงัเรียน (ต่อ) 

ข้อที่ 
คะแนนผู้เช่ียวชาญ ผลรวมของ

คะแนน 
IOC ผลการพจิารณา 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

51. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

52. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

53. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

54. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

55. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

56. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

57. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

58. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

59. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

60. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

61. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

62. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

63. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

64. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

65. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

66. 1 0 1 2 0.67 ใช้ได้ 

67. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

68. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

69. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

70. 0 0 1 1 0.33 ปรับปรุง 

 
 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
ตารางค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็น 

จากแบบประเมินของผู้เช่ียวชาญ 
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ตาราง 23 แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความคิดเห็น 

ข้อที่ 
คะแนนผู้เช่ียวชาญ ผลรวมของ

คะแนน 
IOC ผลการพจิารณา 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

2. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

3. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

4. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

5. 1 1 -1 1 0.33 ปรับปรุง* 

6. 1 1 -1 1 0.33 ปรับปรุง* 

7. 1 1 -1 1 0.33 ปรับปรุง* 

8. 1 1 -1 1 0.33 ปรับปรุง* 

9. 1 1 -1 1 0.33 ปรับปรุง* 

10. 1 1 -1 1 0.33 ปรับปรุง* 

11. 1 1 -1 1 0.33 ปรับปรุง* 

12. 1 1 -1 1 0.33 ปรับปรุง* 

13. 1 1 -1 1 0.33 ปรับปรุง* 

14. 1 1 -1 1 0.33 ปรับปรุง* 

15. 1 1 -1 1 0.33 ปรับปรุง* 

16. 1 1 -1 1 0.33 ปรับปรุง* 

17. 1 1 -1 1 0.33 ปรับปรุง* 

18. 1 1 -1 1 0.33 ปรับปรุง* 

19. 1 1 -1 1 0.33 ปรับปรุง* 

20. 1 1 -1 1 0.33 ปรับปรุง* 

21. 1 1 -1 1 0.33 ปรับปรุง* 

22. 1 1 -1 1 0.33 ปรับปรุง* 

23. 1 1 -1 1 0.33 ปรับปรุง* 
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ตาราง 23 แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความคิดเห็น (ต่อ) 

ข้อที่ 
คะแนนผู้เช่ียวชาญ ผลรวมของ

คะแนน 
IOC ผลการพจิารณา 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

24. 1 1 -1 1 0.33 ปรับปรุง* 

25. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

26. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

27. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

28. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

29. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

30. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

31. 1 0 1 2 0.67 ใช้ได้ 

32. 1 0 1 2 0.67 ใช้ได้ 

33. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

34. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

35. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

36. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

37. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

38. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

39. 1 0 1 2 0.67 ใช้ได้ 

40. 1 0 1 2 0.67 ใช้ได้ 

* ค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ รวมขอ้ท่ี 5 – 14 และ 15 – 24 ไวด้ว้ยกนั เน่ืองจากแบบสอบถามใชเ้ม่ือ
เรียนเสร็จแต่ละบท ซ่ึงแต่ละคร้ังไม่ไดเ้รียนกลยทุธ์ศพัทแ์ละโครงสร้างบทอ่านทั้งหมด 

 
 
 

 
 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
ตารางค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์จากผู้เช่ียวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



207 
 

ตาราง 24 แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสัมภาษณ์จากผูเ้ช่ียวชาญ 

ข้อที่ 
คะแนนผู้เช่ียวชาญ ผลรวมของ

คะแนน 
IOC ผลการพจิารณา 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

2. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

3. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

4. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

5. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

6. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

7. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

8. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

9. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

10. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

11. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

12. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

13. 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 

ตัวอย่างส่ือเสริมการอ่านภาษาองักฤษ 
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Let’s Cook! 
Unit 1 

Unit Overview 

In Unit 1, students will learn about general context clues and 

direction text structure. Students will be able to guess the unknown 

words from the general context clues. Read and classify the direction 

text structure. Study the sequence connectors and imperative 

sentences. Write and present their favorite food manual. 

 

 

Context clues are hints that an author gives to help define a difficult or 

unusual word. The clue may appear within the same sentence as the word to 

which it refers, or it may follow in a preceding sentence. There are many 

types of context clues such a definition clues, synonym clues, compare and 

contrast clues, cause and effect clues, example clues, inference clues, 

experience clues, etc. 

Context Clues 
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Instructions: Complete the sentences with the words from the box. 

 

 

1. Put the vegetables in the pot and cover them with water. __________ them for 20 

minutes. 

2. Peel the orange and __________ it thinly. 

3. Put the eggs into a bowl and __________ them. 

4. __________ the joint of meat with salt and pepper and grill it for 20 minutes. 

5. Next, melt a knob of butter in the frying pan. 

6. __________ the sausages until they start to sizzle. 

7. __________ the cookies for 30 minutes. 

8. Remember to __________ the sauce from time to time. 

9. __________ steaks 4 to 5 minutes per side, or to desired doneness. 

10. Wash the potatoes, __________ and slice them. 

General context Clues: force the reader to use rationale 

or reasoning skills in order to figure out the meaning of an unknown 
word.  Even though the word is not directly defined, the reader can logically 
reason out the meaning using the information provided in the context. 

Example: “Take the red and green peppers and chop them into small 
pieces. Next add them to the mixture in the bowl.” 

From the sentences, the phrase ‘into small pieces’ can help you to 
guess the meaning of ‘chop’ that it is an action that make red and green 
peppers smaller. And ‘to the mixture in the bowl’ tells that ‘add’ is an action 
doing something with chopped peppers and the mixture. 

Chop is cutting (something) into small pieces with repeated sharp 
blows using a knife. 

Add is joining or bringing together for the purpose of increasing in 
number or importance or to change the effect. 

 

season  fry  boil   melt  beat 

bake  grill  stir  peel  slice 
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Instructions: Discuss the questions. 

1. Tell the names of fast food. 

2. What are some common ingredients of Western food? 

3. How do we make dough? 

4. What can be some topping of pizza? 

 

 

Pre-reading Activity 

 

Instructions: Guess the meanings of the underlined words using the general 

context clues. 

1. Turn dough onto a floured work surface and knead by hand a few seconds to 

form a smooth, round ball. 

2. Once all the meat is browned, add some more fat to the pan and cook the 

onions until soft and slightly browned. 

3. Before chicken is fried, it's usually dipped in an egg batter then coated 

with flour. 

4. Punching down deflates the dough, getting the air out of the dough so that you 

can knead it. 

5. It was too late to heat up the oven and bake the chicken, so she cut it up and 

fried it.  

Vocabulary 

http://www.cookingforengineers.com/dictionary/define/batter
http://www.cookingforengineers.com/dictionary/define/flour
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Servings:      3-4 

Preparation:     20 Minutes (+2 hours rising time)  

Baking Time:     20 Minutes 

Ingredients:  

1 cup of warm water (105F)  

3 1/2 cups of all-purpose flour  

2 tablespoons of olive oil  

2 teaspoons of honey  

1 teaspoon of salt  

1 teaspoon of yeast 

Procedures: 

First, put warm water (80 to 110° F) into a bowl. Add salt and 

honey and mix with a spoon. Add yeast, mix and let it sit for about 10 

minutes. Second, gradually add flour and olive oil and start mixing.   

When the mixture gets too heavy to mix, start kneading the 

dough with your hands. Knead the dough until you have a smooth ball. 

If the dough cracks it is too dry. Add water bit by bit until it forms a 

nice coherent ball. If your dough feels more like batter, it is too wet 

and you need to add flour bit by bit. If you need to add water or flour, 

do it by small amounts. 

Next, coat the dough with olive oil, place it in a large bowl and 

cover it with kitchen wrap or a grocery bag. Let the dough rise for 

about an hour at room temperature, and then push it down again so it 

deflates. Let it sit for about another hour. If you want to use it the next 

day, put it in a refrigerator.  

Put the dough on a lightly floured surface, put a bit of flour on 

top and make it into the shape of a pie by stretching it out from the 

centre outwards. Use a rolling pin until the dough is about 1/4" thick. 

Punch some holes in the dough with a fork to let the air escape while 

the pizza is in the oven. Then put on your pizza sauce of choice and 

your favorite pizza toppings.  

Finally, bake the pizza in your oven at 400 - 450° F for about 

20 to 25 minutes until the crust is  light brown.  

 

Cr. http://www.jamieoliver.com/forum/viewtopic.php?id=37284 

Pizza 
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Instructions: Choose the best answer. 

 

1. How much total time do you spend for making pizza? 

     a. 20 minutes    b. 2 hours 20 minutes 

     c. 2 hours     d. 2 hours 40 minutes 

 

2. Why do we need to knead the dough? 

      a. making a good shape of pizza b. being easy to spread out 

      c. making a round shape of dough d. being easy to bake 

 

3. What does “sit” mean? 

     a. to mix     b. to stir 

     c. to wait     d. to rest 

 

4. What does “it” in the 9th line refer to? 

     a. a bowl     b. olive oil 

     c. dough     d. kitchen wrap 

 

5. What is the equipment used to stretch the dough? 

     a. rolling pin    b. knife 

     c. corkscrew    d. scraper 

 

6. What will  happen if we bake the pizza over time? 

     a. The pizza will be flat.  b. The pizza will be rotted. 

     c. The pizza will be burnt. d. The pizza will be cracked. 

 

7. Which is not the pizza topping? 

     a. mushroom    b. pineapple 

     c. flour     d. shrimp 

 

8. What component doesn’t belong to the text? 

     a. amount of baking time   b. amount of eaters 

     c. kind of food    d. cooking process 

 

 

 

Reading Activity 
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9. Rearrange the following steps for making pizza. 

 

 

 

 

 

     a. 3-2-1-6-4-5    b. 2-1-3-6-4-5 

     c. 2-3-1-6-4-5    d. 2-3-6-1-4-5 

 

10. What kinds of text is the reading text? 

     a. direction    b. suggestion 

     c. advertisement    d. command 

 

Instruction: Answer the questions. 

1. What will happen if we don’t make some holes in the dough? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2. If you want to invent the new pizza topping, what ingredient will you 

use? Why? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

1. Add flour and olive oil. 

2. Put warm water, salt, honey and yeast to the bowl. 

3. Knead the dough to make a ball. 

4. Put some sauce and topping. 

5. Put the pizza in the oven and bake it. 

6. Spread the dough out and make a hole on the dough. 
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Example: How to Cook Fried Rice 

Serves: 8 

Prep Time: 20 minutes 

Cook Time: 15 minutes 

 

Ingredients: 
  

3 cups cooked rice  

2 Tbs sesame oil 

1 small white onion, chopped 

1 cup frozen peas and carrots, thawed 

2-3 Tablespoons soy sauce (more or less to taste) 

2 eggs, lightly beaten 

2 Tbsp chopped green onions (optional) 

 

 

 

 

          Text structure refers to the organizational patterns that are used 
by authors to present their ideas and achieve a particular purpose in a 
piece of text.  

There are many types of text structures such as direction, cause 
and effect, problem and solution, biography, news, advertisement, 
compare and contrast, and poem. 

Directions: How-To texts frame the information in a series of 

directions. Words that signal direction structures include: first, then, 

next, and finally. Direction structure or How-To text is consisted of 

serving, preparation and cooking time, ingredient and procedures. 

Serving tells about the amount of eaters. Preparation and cooking times 

will tell about how long you use in whole of cooking dish. Ingredients 

and procedures tell about the mixtures and how to cook dishes. 

 

Language Focus 
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Procedures: 

1. Preheat a large skillet or wok to medium heat. Pour sesame oil in the bottom. 

Add white onion and peas and carrots and fry until tender. 

2. Slide the onion, peas and carrots to the side, and pour the beaten eggs onto the 

other side. Using a spatula, scramble the eggs. Once cooked, mix the eggs 

with the vegetable mix. 

3. Add the rice to the veggie and egg mixture. Pour the soy sauce on top. Stir and 

fry the rice and veggie mixture until heated through and combined. Add 

chopped green onions if desired. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fried 

Rice 

Serves: 8 dishes 

Procedures: Preheat a large skillet or wok to 

medium heat. Pour sesame oil in the bottom. Add 

white onion and peas and carrots and fry until 

tender. Etc. 

Cooking Time: 15 minutes 

Preparation time: 20 minutes 

Ingredients: 3 cups cooked rice, 2 tablespoons 
sesame oil, 1 chopped small white onion, etc. 
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Instructions: Analyze the component of “Pizza” text and complete the chart below 

with some samples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pizza 

                               : Put warm water, salt, honey and yeast 

to the bowl. Add flour and olive oil. Knead the dough. 

Etc. 

Ingredients:  

 
           Sequence connectors connect and relate sentences and 

paragraphs. They assist in the logical flow of ideas as they signal the 

relationship between sentences. There are many kinds of connectors such 

as addition, sequences, consequences, contrast, time, etc. In this unit, we 

learn about ‘sequence’. 

           Connectors of sequence show the order in which events happened. 

The most widely used are: first, second, third, finally, hence, next, then, 

from here on, to begin with, last of all, after, before. 

 

Examples:   Students receive a plagiarism warning. After this, penalties 

apply. 

                     First, crack an egg into a bowl. Next, add fish sauce into 

the bowl and whisk the egg. Then, pour the egg into the fry pan. Finally, 

serve the omelet with rice. 

Connectors 

Serves: 3-4 
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Exercise: Circle the most suitable answers. 

Next/ First, wash the cabbage and then slice it. Second/ Third, peel the onions and 

garlic and chop them. Slice the ham. After this/ Before, preheat a pan and melt 

margarine. To begin with/ Next put the cabbage and onions in the pan. Fry over a 

medium heat and remember to stir from time to time. Add the garlic and the ham 

and fry for a moment. Finally/ Then, add the sliced tomatoes and the broth. Boil 

over a medium to high heat. First/ Next, simmer the vegetables with ham over a low 

heat for 3 – 4 minutes. Slice the bread and toast the slices in the toaster. Season the 

dish with salt and cayenne pepper. Finally/ After, serve the “cabbage dish” with 

toast. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connectors 

 

           The imperative sentence is used to give an order, a warning, an 

appeal, an advice, a suggestion, an instruction and in some cases a 

request to another person, to a group of people or to animals. The way to 

form the imperative sentence: simply take the verbs' infinitive form 

without the "to" infinitive indicator. Usually the verb will be placed at the 

beginning of the sentence. 

           Since the commands are always speaking to someone or 

something, the subject is usually the word ‘you’ but it not place in the 

sentences. 

 

Examples:   Do not touch it, it is hot! 

                     Pour a glass of water. 

                     Pass the salt. 

Imperative Sentences 
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Instructions: Put the sentences in order using the imperative form. 

 Example:  same/ to/ add/ mixture/ the/ salt 

   Add some salt to the mixture. 

1. don’t / camera / let / get / wet / the 

     ________________________________________________________ 

2. to / let’s / the / go / cinema 

     ________________________________________________________ 

3. the / slice / bread 

     ________________________________________________________ 

4. take / to / post office / the / package / the 

     ________________________________________________________ 

5. to / listen / me / carefully 

     ________________________________________________________ 

6. too / drive / don’t / fast 

     ________________________________________________________ 

7. close / door / the 

     ________________________________________________________ 

8. 26 / open / page / and / sit / book / down / your 

     ________________________________________________________ 

9. onion / into / pieces / chop / the / small 

     ________________________________________________________ 

Imperative Sentences 
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10. not / let’s / a / word / say 

     ________________________________________________________ 

 

 

 

Instructions: Complete the passage with the words in the box. 

 

 

 

 

____________, bring water to a rolling boil, ____________ coarse salt and 

stir to keep the pasta from sticking. ____________, place the lid back on the pot to 

help bring the water back to a boil. Third, once the pot is boiling again, 

____________ the lid for the remaining cook time to prevent the pasta from boiling 

over. ____________, test the pasta 2 or 3 times to check the pasta firmed bite. 

____________ your pasta is ready, ____________ the heat and scoop out 1 cup of 

pasta cooking water. Then quickly ____________ the pasta into a colander in the 

sink. Toss pasta in a warmed saucepan with your prepared sauce and  ____________ 

together for about 2 minutes.   

 

 

 

 

 

 

       next  second     drain          add  finally 

       turn off    cook      remove     first  after 
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Situation: You and your partner will open a new food shop, you want a 

new menu for your customers. 

 Find your partner. 

 Discuss about the new menu you want to create. 

 List the ingredients and time to cook. 

 Then list the procedures of cooking 

 Finally, create your menu feature and put all information 

from the steps 3-4 on it. 

 

Post-reading Activity 

 

Find your partner, and then pick a name of country (Japan, 

Philippine, Laos, Korea, etc.). Choose the famous food of the country, 

search how to cook and write on a paper. 

 

Extended Activity 

Good Job! 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ญ 
แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ 
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Pre/Post Reading Comprehension Test 

50 items        60 minutes 

Part I: Vocabulary 

Instructions: Choose the best meanings for the bold words. 

1. The plans for the buildings are unusual and interesting. The design of the building 

brings the garden inside.  

a. plans     b. buildings    

c. gardens     d. unusual things  

2. Do you participate in one of the more popular avocation, such as jogging, playing 

tennis, or stamp collecting?  

a. free time    b. work   

c. hobby    d. sport 

3. All mammals, like humans, whales, and lions, feed their babies milk. 

a. female    b. a cold-blooded animal   

c. male     d. a vertebrate animal 

4. The toy car was very hardy. Although the boy dropped it or threw it against the 

concrete wall many times, it didn’t break. 

a. fragile    b. tough   

c. breakable    d. durable 

5. Molly Brown as labeled ‘unsinkable’ because she helped to evacuate passengers 

from the ill-fated ship, the Titanic.  

a. anticipate    b. remove   

c. comfort    d. shelter 

6. The farmers store their grain in the granaries. 

a. mill     b. field   

c. storehouse     d. house 

7. The anger in his voice and the frown on his face warn us that father was in a 

captious mood. Absolutely nothing could satisfy him. Dinner was too late; the meat 

was too cold; the coffee was too hot. 

a. active    b. sad   

c. hypercritical   d. ridiculous  
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8. The story is incredible. 

a. difficult to read   b. difficult to believe   

c. difficult to remember  d. difficult to tell 

9. The Green sea turtle eats grass, algae and other vegetation and is classified as 

herbivorous. Unlike the Green sea turtle, the Loggerhead turtle is classified as 

carnivorous. 

a. eats small fish    b. eats meat   

c. eats insects    d. eats vegetables 

10. My sister loathes broccoli, but she loves spinach. 

a. hates    b. eats   

c. prepares    d. cooks 

Part II: Reading Comprehension 

Instructions: Read the texts and choose the best answer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Crow and the Peacocks 

 One morning, when the weather was fine, a crow was flying above a palace 

garden. There he saw a group of peacocks walking about. The crow envied the 

peacocks because their feathers were so beautiful, so he greeted them, “Good 

morning, lovely peacocks.” When the peacocks heard the crow, they replied, “Why 

did you come here? Go away! You should be in your own group.” “That’s right. 

We are the king’s peacocks. You cannot be in our group,” said another peacock. 

 When the crow heard that, he flew away sadly. But as he was flying away, 

he saw many beautiful peacock feathers on the ground. The crow tried to stick the 

peacock feathers all over his body thinking, “Now the peacocks will let me be in 

their group.” So the crow decided to fly to the group of peacocks again. But when 

the peacocks saw the crow, they became very angry and pecked at him. “You are 

different than us. You are only a lowly crow. It’s impossible for you to be in our 

group.” 

 The peacocks pecked at the crow until he didn’t have any feathers left. 

“Ouch! Ouch!” cried the crow. Finally, he flew away embarrassed. When the crow 

returned to the other crows, they asked, “What happened to you?” “I was pecked at 

by the king’s peacocks,” replied the crow. When the other crows heard what had 

happened, the leader said, “You don’t believe in yourself. Now you cannot be in 

our group either because you don’t have any feather.” And the group of crows 

chased the crow away. Thereafter, the crow lived alone in the forest waiting for his 

new feathers to grow back, so he could return to his group again. 
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11. How was the story started? 

a. The crow flew away after being denied from the peacock.   

b. A lonely crow talked to the peacocks.   

c. The crow lived lonely in the jungle.    

d. A crow saw a beautiful feather. 

12. What is the main point of paragraph 2? 

a. The crow saw the peacocks and talked to them.   

b. The crow wanted to be a member of the crow’s group. 

c. The crow wanted to change his feather’s color. 

d. The crow tried to change his appearance to be a peacock. 

13. What do you can learn from the story? 

a. We should be good to others.    

b. We should respect ourselves as we are.   

c. We should help the others.    

d. We should protect our friends. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. What is the passage about? 

a. car accident    b. accident investigation   

c. aircraft accident   d. a black box of a flight 

Air Asia flight QZ8501: Crash report will not include black box data, 

says investigator 

JAKARTA (REUTERS) - A preliminary report into last month's 

crash of an Air Asia passenger jet that killed 162 people will not include an 

analysis of the black box flight recorders, an Indonesian investigator said on 

Tuesday. 

Flight QZ8501 vanished from radar screens on Dec 28, less than 

halfway into a two-hour flight from Surabaya, Indonesia's second-biggest 

city, to Singapore. There were no survivors. 

A multinational search and recovery operation has recovered 70 

bodies so far and hoped to find more after locating the fuselage of the plane. 

But days of rough weather and poor underwater visibility have hampered 

navy divers' efforts. 
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15. What is the main idea of paragraph 4? 

a. The searchers found many dead people and they hoped to find more.  

b. The searchers were continuing to find the dead bodies but there were many 

obstacles.  

c. The searchers faced many problems when they found the dead people and 

they hoped they would find survivors. 

d. The searchers canceled the search for dead people because of the bad 

situations. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. If you love to listen to music, to which jobs you should apply? 

a. Ad. 2    b. Not any   

c. Ad. 1    d. Any jobs 

17. What kind of person is needed as a nanny? 

a. cheerful    b. not angry easily  

c. kind with children   d. not passive 

Students! Do you often need extra money? 

           Do you know all the cool bands? 

We need part-time employees at Ronnie’s Records on Bank Street.  

We give good pay and a discount of 20%! 

Are you interested? Come in and talk to Ronnie. 

Are you a trained nanny? 

Do you speak English? 

 

A large, noisy, American family wants a calm and patient nanny. 

In the summer, from July 1
st
 to August 31

st
 In Downtown Chicago  

E-mail: jksmalley@tandem.com 

Ad.1 

Ad. 2 
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18. What is the passage about? 

a. The problems of crowed cars    

b. The problems of finding new land   

c. The solution of the crowed cities    

d. The solution of finding new land 

19. What does ‘people’ on the 7
th

 line refer to? 

a. government   b. settlers   

c. French   d. Mexican 

 

 

 

 

 

 

 

In the early 1800s, the United States needed room to grow. The problem was 

most people lived in the East. The cities were crowded. New land was expensive.  

Then, as a solution, the United States government purchased land from 

France. The government also acquired land from Mexico. Soon the country 

stretched all the way to the Pacific Ocean. People looked to the setting sun with 

outstretched arms and said, “Go west!” 

Settlers rode in wagons or on horses. People slept in tents on the ground. 

They had to watch out for wild animals like wolves and snakes. The trip west 

could take months. 

Then a railroad was built that stretched from the East Coast almost to the 

West Coast. More people poured into the new lands. 

Thomas Edison 

Edison was born in Milan, Ohio, on February 11, 1847. At 15, he became a 

telegraph operator. In 1868, he moved to Boston to work for the Western Union 

Telegraph Company. 

About 1864, Edison invented an automatic telegraph repeater, his first 

invention. By 1869, he was a partner in a New York electrical firm. He used the 

money he made in that business to buy a factory in New Jersey. He then hired several 

scientists to invent or improve on many products. This business was very successful 

and he became wealthy. 

In his life time, Edison took out over 1,000 patents on his invention. He died 

on October 18, 1931, in West Orange, New Jersey. Edison’s laboratory buildings and 

equipment have been preserved 
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20. What was Thomas Edison’s job?  

a. inventor    b. writer   

c. teacher    d. scientist 

21. Order these events. 

1. Thomas was born. 

2. He started his own business. 

3. He moved to an other city for work with a company. 

4. He hired many employees for the company in New Jersey. 

5. He earned a lot of money from his invention. 

6. He invented his first invention. 

7. He died in West Orange, New Jersey. 

a. 1-6-2-3-4-5-7   b. 1-3-6-4-2-5-7   

c. 1-3-6-2-5-4-7   d. 1-6-4-3-2-5-7 

 

 

 

 

 

 

 

22. What does ‘this dish’ in 3
rd

 line refer to? 

a. BBQ sauce    b. Slap Sauce   

c. favorite dish    d. grilled pork chops 

23. Reorder the following steps. 

1. Season the pork chops 

2. Serve the grilled pork chops 

3. Prepare the grill pan 

4. Grill the pork chops 

Grilled Pork Chops 

Thinly sliced, bone-in pork chops are paired up with your favorite 

BBQ sauce – I recommend Slap Sauce – and this dish is sure to be a 

favorite. (Prep: 5 minutes, cook 10 minutes, serves 4) 

Procedures: 

Preheat a grill or grill pan over medium high heat. Drizzle chops with olive 

oil and season both sides liberally with salt and pepper. Grill over direct 

heat for 3-4 minutes per side. Remove from grill and rest for 3-5 minutes 

prior to serving. Serve alongside your favorite BBQ sauce for dipping. 
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a. 1-3-4-2   b. 3-4-1-2   

c. 3-1-4-2   d. 3-1-2-4 

 

 

 

 

 

24. Which is the best way to solve the problem? 

a. find a zoo for wild animals  b. build a fence   

c. go out of the wooded area  d. feed the wild animals 

25. From the passage, is the teller one of the people who built his house in the forest? 

a. No, he just cut the wood in the forest.   

b. No, he just wants people to know about the problems.   

c. Yes, he really felt sorry. 

d. Yes, he wanted to build a new house. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sometimes humans change an ecosystem without meaning to. 

It’s that way in my town, Oakville. Recently, many new homes were built 

in a wooded area of the city. People moved onto the land where deer and other 

wild animals lived. As a result, the only place the deer could roam was in the 

city. Early in the morning, it’s not unusual to see deer walking down the 

middle of the main street. They wander in people’s yards looking for plants to 

eat. It can be dangerous for drivers because the deer can run in front of cars. 

These days, students and their caretakers have more choices when it 

comes to selecting a public school. In addition to the traditional 

neighborhood schools, Charter schools have popped up in major cities across 

the country. Both charter schools and neighborhood schools fill traditional 

roles like providing instruction, serving lunch and other meals, and 

administering the state tests. But charter schools and neighborhood schools 

differ in many important ways. One key difference is the amount of time 

students spend in school. In Chicago, students who attend neighborhood 

schools do so for around 180 days in a year, and each day is slightly over six 

hours long. On the contrary, students who attend charter schools do so for 

around 200 days in a year, and most charter school days are over eight hours 

long. While both neighborhood and charter schools provide free public 

education to students meeting enrollment criteria, students who attend 

charter schools spend much more time in class. 
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26. What is the text about? 

a. Comparison about neighbors’ habits  

b. Comparison about countries   

c. Comparison about two families    

d. Comparison about two kinds of schools 

27. If you want your children playing sports more than being in class, which school 

should you choose? 

a. Charter school because children will have a lot of time to do their activities. 

b. Charter school because there is a lot of time in classrooms.  

c. Neighborhood school because children will have a lot of time to do their 

activities. 

d. Neighborhood school because there is a lot of time in classrooms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. What is the text about? 

a. the proportion of destinations of Indian tourist    

b. the proportion of tours in India   

c. the proportion of people’s nationality in India    

d. the proportion of people’s age in India 

 

The following pie charts exhibit the distribution of the overseas 

tourist traffic from India. The two charts show the tourist distribution by 

country and the age profiles of the tourists respectively. 

Distribution of Overseas Tourist Traffic from India. 

       A:   Tourist Distribution by Country    B:   Tourist Distribution by the Age 
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29. Which sentence can be inferred from the pie chart? 

a. 50 year old Indians love to travel aboard more than another age.  

b. Japan is the most popular country for Indian.   

c. Few of Indians like to travel to USA.    

d. 40 year old Indians are the smallest tourist group. 

 

 

 

 

 

30. What is the poet’s feeling? 

a. broken heart    b. falling in love   

c. blue     d. angry 

 

Part III: Text Structures Analysis 

Instructions: Choose the best answer to complete the diagram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

From My Heart 

By Mrs. Creeves 

A million stars up in the sky 

one shines brighter I can't deny 

A love so precious a love so true 

a love that comes from me to you 

 

 

Setting: ……………………….. (461) 

Development: The crow tried to stick the peacocks’ feathers 

on the body. 

The Climax: Both the peacocks and the crows denied the 

crow joining their groups. 

 
The Ending: The crow had to live alone. 

An event to start things rolling: The crow saw the peacocks 

walking in the garden and it wanted to join the peacocks’ group. 

Characters: crows and peacocks 

The Crow and the Peacocks 
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31.  a.  palace garden and forest   b. palace and peacocks 

 c. forest and crows    d. crow and palace 

 

 

 

 

 

 

 

32.  a. grill both sides of the pork   b. 15 minutes 

 c. serve for 4 persons    d. pork, pepper, salt, oil and 

sauce 

33. Form the text, what is the most correct solution of the problem in the problem’s 

box. 

 

 

 

 a. The government asked people to buy new land from other countries. 

b. The government found more land from other countries. 

 c. The government bought new land from France.     

d. The government bought new land from Mexico. 

 

 

In the early 1800s, the United States needed room to grow. The cities were 

crowded. As a solution, the United States government purchased land from 

France. The government also acquired land from Mexico. Soon the country 

stretched all the way to the Pacific Ocean.  

 

Problem: 

The cities were crowded. 

Solution: 

…………………….. 

(48) 

Grilled Pork 

Chops 

Prep. time: 5 minutes 

Cook time: 10 

minutes 
Serves: 4  

Ingredients: ………………….….. 

(47) 
Procedures: preheat a pan, drizzle 

oil and season both side of pork, 

etc. 
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……(49) 

byline 

 

lead 

 

 

body 

 

 

34.  a. date      b. body 

 c. headline     d. writer 

35. Read the passage below and complete the diagram. 

Thomas Edison 

Edison was born in Milan, Ohio, on February 11, 1847. At 15, he became a 

telegraph operator. In 1868, he moved to Boston to work for the Western Union 

Telegraph Company. About 1864, Edison invented an automatic telegraph repeater. 

By 1869, he was a partner in a New York electrical firm. 

 

 

 

 

 

 

 

a. He ran the business with someone.     

 b. He ran his own business about electric. 

 c. He worked as an officer in New York.     

 d. He worked as an officer in an electric firm in New York. 

In 1847, Tomas Edison was born. 
First 

Event 

In 1862, he was a telegraph operator. 

 In 1964, he invented an automatic telegraph repeater. 

In 1868, He went to Boston for work. 

 

In 1869, ………………………………. (50) 

 
Last Event 

Air Asia flight QZ8501: Crash report will not include black box data, 

says investigator 

By REUTERS 

JAKARTA - A preliminary report into last month's crash of an Air 

Asia passenger jet that killed 162 people will not include an analysis of 

the black box flight recorders, an Indonesian investigator said on 

Tuesday. 

The National Transportation Safety Committee (NTSC) will 

submit its initial findings this week to the International Civil Aviation 

Organization (ICAO) on Air Asia's first fatal crash. 

A multinational search and recovery operation has recovered 70 

bodies so far and hoped to find more after locating the fuselage of the 

plane. But days of rough weather and poor underwater visibility have 

hampered navy divers' efforts. 
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36. Read the text and complete the chart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a. Deer was bitten by a dog. 

 b. Deer ate all plants. 

 c. Deer harmed people.   

 d. Deer walked on the street and people’s yard. 

 

Job Title: trained nanny 

Describe the position: 

…………………….. (37) 

Required skills: calm and patient 

How to apply: send an e-mail 

37.     a. teach students  

b. take care of children 

 c. sell a toy in shop 

                      d. play with children 

 

Are you a trained nanny? 

Do you speak English? 

 

A large, noisy, American family 

wants a calm and patient nanny. 

In the summer, from July 1
st
 to 

August 31
st
 

At Downtown Chicago 

E-mail: jksmalley@tandem.com 

Recently, many new homes were built in a wooded area of the city. As 

a result, the only place the deer could roam was in the city. Early in the 

morning, it’s not unusual to see deer walking down the middle of the main 

street. They wander in people’s yards looking for plants to eat. 

People moved to the wild 

animals’ land. 

Deer ran to the city. 

………………………. (51) 
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38. What is the type of  chart below? 

 

 

 

 

 

 

  

a. pictograph     b. line graph 

 c. pie chart     d. bar chart 

39. Read the passage and complete the diagram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. food      b. class 

 c. class and food    d. class, food and party 

 

In Chicago, students who attend neighborhood schools do so for 

around 180 days in a year, and each day is slightly over six hours long. On 

the contrary, students who attend public schools do so for around 200 days 

in a year, and most public school days are over eight hours long. While both 

neighborhood and public schools provide instruction, serving lunch and 

other meals. 

Public schools      neighborhood schools 

- spend 200 days 

a year 

- over 8 hours a 

day 

- spend 180 days 

a year 

- over 6 hours a 

day 

…….…… (54) 

Distribution of Overseas Tourist Traffic from India. 

   A:   Tourist Distribution by Country    B:   Tourist Distribution by the Age 
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40.  a. swimming     b. swim 

 c. to swim     d. swam 

 

Part IV: Structures 

Instructions: Choose the best answer to complete the sentences. 

41. First, wash carrots, onion, garlic, ginger root, and bean sprouts. Then, ________ 

the carrots and onions, and mince just 1 tsp. of fresh ginger. 

 a.   to dice      b.   dice 

 c.   dicing     d.   diced   

42. ______, heat the oil in the frying pan. Then put in all the marinated chicken 

pieces. 

 a.   First    b.   Before 

 c.   After    d.   Finally 

43. Joan _______ to the swimming pool with Katherine yesterday. 

 a.   go     b.   gone 

 c.   went    d.   to go 

44. I stayed at home _______ it was raining. 

 a.   therefore    b.   so 

 c.   as a result    d.   because 

45. We have a class _______ eleven o’clock. 

 a.   at     b.   in 

 c.   on     d.   from…to 

 

 

penguin 

black, white 

waddling, ……………. (55), leaping 

a tuxedo in the cold water 

emperor 
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46. The brown sweater is ________ than the blue sweater. 

 a.   good    b.   better 

 c.   best    d.   the best 

47. I worked at night for so long that when I finally started to do some________, I 

found it really strange. 

 a.   work night    b.   night work 

 c.   work day    d.   day work  

48. That's Peter, the boy __________ has just arrived at the airport. 

 a.    who    b.   what 

 c.   when    d.   which 

49. Her voice sounds __________. She sang the song exactly as it was written. 

 a.   beautiful    b.   beautifully 

 c.   bad     d.   badly 

50. I bought a lot of things in that shop, ___________ games, toys, and flowers. 

 a.    for example   b.   so on 

 c.    example    d.   etc. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาคผนวก ฎ 
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ีต่อส่ือเสริมการอ่าน 

ภาษาองักฤษ 
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แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อส่ือเสริมการอ่าน 
เน้นการเรียนศัพท์และการวเิคราะห์โครงสร้างบทอ่าน 

 
ส่วนที ่1 ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

1. ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
2. อาย ุ    15  16  17  18 
3. เพศ    ชาย    หญิง 

ส่วนที ่2 ความคิดเห็น 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย () ลงในช่องระดบัความคิดเห็นตามความคิดท่ีนกัเรียนมีต่อส่ือ
เสริมการอ่านท่ีเนน้การเรียนค าศพัทแ์ละการวเิคราะห์โครงสร้างบทอ่าน 

ขอ้ รายการ 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
เน้ือหาสาระท่ีน ามาสร้างบทอ่าน      

1. รูปแบบของบทอ่านมีความหลากลาย      
2. บทอ่านมีเน้ือหาเหมาะสมกบัผูเ้รียน      
3. บทอ่านมีหวัขอ้ท่ีน่าสนใจ      
4. บทอ่านมีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน      

รูปแบบภาษาท่ีใช ้      
5. ความยากง่ายของกลวธีิการเรียนศพัท ์      
6. ความชดัเจนของโครงสร้างบทอ่าน      

กระบวนการจดัการเรียนการสอน      
7. กลยทุธ์ในการเดาค าศพัทห์ลากหลาย      

8. 
กิจกรรมในการน าเขา้สู่บทเรียนสามารถช่วยกระตุน้ให้
นกัเรียนไดคิ้ดและสามารถเช่ือมโยงเขา้กบับทเรียนได ้

     

9. 
กิจกรรมในขั้นการอ่านสามารถช่วยใหน้กัเรียนไดใ้ช้
ทกัษะต่างๆในการอ่าน 

     

10. การสอนการวเิคราะห์โครงสร้างบทอ่านมีความชดัเจน      
11. กิจกรรมในขั้นหลงัการอ่านสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีสอน      
การประเมินผล      
12. เน้ือหาของแบบทดสอบสอดคลอ้งกบับทเรียน      
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ขอ้ รายการ 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
13. การสอบศพัทมี์เน้ือหาเหมาะสม      
14. การสอบทกัษะการอ่านมีความเหมาะสม      
15. เวลาในการท าแบบทดสอบเหมาะสม      
รูปแบบทัว่ไป      
16. ขนาดและรูปแบบตวัอกัษรเหมาะสม      
17. ความสวยงามและความน่าสนใจของส่ือเสริมการอ่าน      
ประโยชน์ท่ีไดรั้บ      

18. 
มีความรู้เร่ืองการใชก้ลยทุธ์ศพัทม์ากข้ึน และสามารถน า
กลยทุธ์ศพัทไ์ปใชไ้ด ้ 

     

19. มีความรู้เร่ืองโครงสร้างบทอ่านชนิดต่างๆมากข้ึน      
20. สามารถวเิคราะห์โครงสร้างบทอ่านได ้      
21. มีแรงจูงใจในการเรียน      
22. สร้างความเช่ือมัน่ในการอ่านภาษาองักฤษมากข้ึน      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฏ 
แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ีต่อส่ือเสริมการอ่าน 

ภาษาองักฤษ 
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นักเรียนกลุ่มที.่......... 

แบบสัมภาษณ์ความคดิเห็นทีม่ต่ีอส่ือเสริมการอ่าน 
เน้นการเรียนศัพท์และการวเิคราะห์โครงสร้างบทอ่าน 

ค าช้ีแจง โปรดตอบค าถามแสดงความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อส่ือเสริมการอ่านท่ีเนน้การเรียน
ค าศพัทแ์ละการวเิคราะห์โครงสร้างบทอ่าน 
ข้อ ค าถาม ความคิดเห็น 
1. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไรต่อหวัขอ้

ของบทอ่าน 
 

2. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไรต่อกลยทุธ์
การเรียนศพัทแ์ต่ละประเภท 

 

3. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไรกบั
โครงสร้างบทอ่านท่ีครูน ามาสร้างส่ือ
เสริมการอ่าน 

 

4. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไรกบั
กิจกรรมในการน าเขา้สู่บทเรียน  

 

5. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไรกบั
กิจกรรมในขั้นการอ่าน 

 

6. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไรกบั
กิจกรรมในขั้นวเิคราะห์โครงสร้างบท
อ่าน 

 

7. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไรกบั
กิจกรรมในการถ่ายโอนความรู้ 

 

8. นกัเรียนคิดวา่ไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนมากนอ้ยเพียงใด 

 

9. เน้ือหาของแบบทดสอบตรงกบับทเรียน
หรือไม่ 

 

10. เวลาในการสอบมีความเหมาะสมหรือไม่  

11. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไรต่อรูปแบบ
ของส่ือเสริมการอ่าน 
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ข้อ ค าถาม ความคิดเห็น 
12. นกัเรียนคิดวา่การเรียนวิเคราะห์ศพัทมี์

ประโยชน์หรือไม่ อยา่งไร 
 

13. นกัเรียนคิดวา่การเรียนวิเคราะห์
โครงสร้างบทอ่านมีประโยชน์หรือไม่ 
อยา่งไร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฐ 
ตารางแสดงค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ 
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ตารางท่ี 25 แสดงค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ 

ขอ้ท่ี 
ค่าความยากง่าย 

(p) 
ค่าอ านาจจ าแนก 

(r) 
ขอ้ท่ี 

ค่าความยากง่าย 
(p) 

ค่าอ านาจจ าแนก 
(r) 

1 0.43 0.20 26 0.43 0.20 
2 0.37 0.33 27 0.37 0.20 
3 0.40 0.27 28 0.37 0.33 
4 0.37 0.20 29 0.40 0.27 
5 0.40 0.27 30 0.43 0.20 
6 0.37 0.20 31 0.40 0.27 
7 0.43 0.20 32 0.40 0.27 
8 0.37 0.20 33 0.40 0.27 
9 0.40 0.27 34 0.37 0.33 

10 0.30 0.33 35 0.40 0.27 
11 0.37 0.20 36 0.40 0.27 
12 0.37 0.33 37 0.37 0.20 
13 0.40 0.27 38 0.40 0.27 
14 0.43 0.20 39 0.37 0.20 
15 0.33 0.27 40 0.33 0.40 
16 0.40 0.27 41 0.40 0.27 
17 0.40 0.27 42 0.37 0.20 
18 0.40 0.27 43 0.43 0.20 
19 0.43 0.20 44 0.37 0.20 
20 0.40 0.27 45 0.40 0.27 
21 0.37 0.33 46 0.37 0.20 
22 0.37 0.33 47 0.43 0.20 
23 0.43 0.20 48 0.37 0.20 
24 0.43 0.20 49 0.40 0.27 
25 0.37 0.33 50 0.37 0.20 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฑ 
ตารางสรุปค าสัมภาษณ์นักเรียนรายบท 
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ตาราง 26 สรุปแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนกัเรียนรายบท  

บทที ่1 

ข้อ ค าถาม ความคิดเห็น 
1. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร

ต่อหวัขอ้ของบทอ่าน 
- น่าสนใจ และเป็นเร่ืองใกลต้วั (20) 

2. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร
ต่อกลยทุธ์การเรียนศพัท ์

- ช่วยในการเดาค าศพัทท่ี์ไม่รู้ (17) และใชไ้ดง่้าย (3) 

3. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร
กบัโครงสร้างบทอ่านท่ีครู
น ามาสร้างส่ือเสริมการอ่าน 

- มีโครงสร้างชดัเจนตามหวัขอ้ของคู่มือการท าอาหาร
อยูแ่ลว้ (19) 

- น่าสนใจ เพราะชอบเร่ืองอาหารอยูแ่ลว้ (1) 
4. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร

กบักิจกรรมน าเขา้สู่บทเรียน  
- ได ้แลกเปล่ียนความคิด (14) 
- เก่ียวขอ้งกบับทอ่าน (6) 

5. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร
กบักิจกรรมในขั้นการอ่าน 

- ดี มีกิจกรรมหลากหลาย ทั้งถามและตอบ แบบ
ตวัเลือก และใหเ้ขียน (20) 

6. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร
กบักิจกรรมในขั้นวเิคราะห์
โครงสร้างบทอ่าน 

- ดี ถา้รู้องคป์ระกอบของโครงสร้างบทอ่านก็จะท าให้
อ่านบทอ่านรู้เร่ืองมากข้ึน (16) 

- การใชแ้ผนภูมิท าใหวิ้เคราะห์โครงสร้างไดง่้ายข้ึน (4) 

7. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร
กบักิจกรรมในการถ่ายโอน
ความรู้ 

- ดีมาก ไดท้  าเมนูอาหารใหม่ๆท่ีคิดคน้ข้ึนมาเอง 
สนุกสนาน เพราะบางกลุ่มมีอาหารแปลกๆมา
น าเสนอ (20) 

8. นกัเรียนคิดวา่ไดมี้ส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนมากนอ้ย
เพียงใด 

- เยอะ เพราะมีส่วนร่วมในทุกงาน โดยเฉพาะการ
ท างานกลุ่มท่ีไดมี้การพดูคุย แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกนั (20)  

9. เน้ือหาของแบบทดสอบตรง
กบับทเรียนหรือไม่ 

- ตรง มีทั้งการเดาศพัท ์โครงสร้างบทอ่าน มีการอ่าน
บทอ่าน และไวยากรณ์ (16) 

- การเดาค าศพัทแ์ตกต่างนิดหน่อย เพราะในบทเรียน
เป็นแบบเลือกเติม แต่ในแบบทดสอบเป็นแบบ
ตวัเลือก (4) 

* (...) คือจ ำนวนนกัเรียนท่ีตอบขอ้ควำมนั้นในแต่ละบทเรียน จ ำนวนนกัเรียนทั้งหมด 20 คน 
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ตาราง 26 สรุปแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนกัเรียนรายบท (ต่อ) 

ข้อ ค าถาม ความคิดเห็น 
10. เวลาในการสอบมีความ

เหมาะสมหรือไม่ 
- เหมาะสมดี (20) 

11. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร
ต่อรูปแบบของส่ือเสริมการ
อ่าน 

- สวยงาม น่าสนใจ มีรูปอาหาร หรือตวัการ์ตูนท า
ใหน่้าอ่านมากข้ึน (20) 

12. นกัเรียนคิดวา่การเรียน
วเิคราะห์ศพัทมี์ประโยชน์
หรือไม่ อยา่งไร 

- มีประโยชน์ เน่ืองจากช่วยในการเดาศพัทท่ี์ไม่รู้ได ้
(20) 

13. นกัเรียนคิดวา่การเรียน
วเิคราะห์โครงสร้างบทอ่านมี
ประโยชน์หรือไม่ อยา่งไร 

- มีประโยชน์ ท าให้อ่านบทอ่านไดง่้ายข้ึน (16) 
- สามารถช่วยเรียบเรียงความคิดก่อนเขียนงานดี (4) 

บทที ่2 

ข้อ ค าถาม ความคิดเห็น 
1. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร

ต่อหวัขอ้ของบทอ่าน 
- น่าสนใจ บางคนเคยอ่านภาคภาษาไทยมาบา้งแลว้ 
แต่รู้สึกวา่แตกต่างกนันิดหน่อย (20) 

2. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร
ต่อกลยทุธ์การเรียนศพัท ์

- มีประโยชน์ดี สามารถใชไ้ดง่้าย และช่วยในการ
อ่านไดดี้ (20) 

3. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร
กบัโครงสร้างบทอ่านท่ีครู
น ามาสร้างส่ือเสริมการอ่าน 

- มีองคป์ระกอบท่ีชดัเจน สามารถวเิคราะห์ขอ้มูลได้
เป็นส่วนใหญ่ และสามารถช่วยในการอ่านไดม้าก 
(20) 

4. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร
กบักิจกรรมในการน าเขา้สู่
บทเรียน  

- ไดแ้ลกเปล่ียนความคิด และส่ิงท่ีตนเองช่ืนชอบ ได้
รู้จกัตวัละครในนิทานหลายตวั ซ่ึงสามารถน ามาใช้
ในการอภิปรายได ้(20) 

5. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร
กบักิจกรรมในขั้นการอ่าน 

- ดี มีทั้งแบบตวัเลือก และเขียนแสดงความคิดของ
ตวัเอง (11) 

- ถา้เขียนภาษาไทยไดก้็น่าจะดี จะสามารถเขียนได้
มากข้ึน(9) 
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ตาราง 26 สรุปแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนกัเรียนรายบท (ต่อ) 

ข้อ ค าถาม ความคิดเห็น 
6. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร

กบักิจกรรมในขั้นวเิคราะห์
โครงสร้างบทอ่าน 

- ไดฝึ้กวเิคราะห์โครงสร้าง และเล่นเกม ท าใหส้นุก
มากข้ึนและอ่านเร่ืองเขา้ใจมากข้ึน (12) 

- การใชแ้ผนภูมิท าใหว้ิเคราะห์โครงสร้างไดง่้ายข้ึน 
(8) 

7. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร
กบักิจกรรมในการถ่ายโอน
ความรู้ 

- ดีมาก ไดท้  างานเป็นกลุ่มและสามารถเลือกนิทานท่ี
ชอบได ้ท าใหส้ามารถพดูคุยในกลุ่มไดอ้ยา่ง
สนุกสนาน เพราะมีขอ้มูลอยูบ่า้งแลว้ (20) 

8. นกัเรียนคิดวา่ไดมี้ส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนมากนอ้ย
เพียงใด 

- เยอะมาก ไดท้  างานกนั ไดเ้สนอความคิดของ
ตวัเอง และไดเ้ล่นเกม (20)  

9. เน้ือหาของแบบทดสอบตรง
กบับทเรียนหรือไม่ 

- ตรง มีทั้งการเดาศพัท ์โครงสร้างบทอ่าน มีการ
อ่านบทอ่าน และไวยากรณ์ (17) 

- การเดาค าศพัทแ์ตกต่างนิดหน่อย เพราะใน
บทเรียนไม่มีตวัเลือก แต่ในแบบทดสอบเป็นแบบ
ตวัเลือก (3) 

10. เวลาในการสอบมีความ
เหมาะสมหรือไม่ 

- เหมาะสมดี (20) 

11. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร
ต่อรูปแบบของส่ือเสริมการ
อ่าน 

- สวยงาม มีสีสัน และมีรูปของตวัละครประกอบ 
นอกจากน้ีในกิจกรรมก่อนอ่านท่ีใหจ้บัคู่ช่ือกบัตวั
ละคร รูปภาพก็เป็นสีเช่นเดียวกนั ท าใหอ้ยาก
ท างานมากข้ึน (20) 

12. นกัเรียนคิดวา่การเรียน
วเิคราะห์ศพัทมี์ประโยชน์
หรือไม่ อยา่งไร 

- มีประโยชน์ดี สามารถช่วยในการอ่าน
ภาษาองักฤษ ท าใหอ่้านไดเ้ขา้ใจมากข้ึน (20) 

13. นกัเรียนคิดวา่การเรียน
วเิคราะห์โครงสร้างบทอ่านมี
ประโยชน์หรือไม่ อยา่งไร 

- มีประโยชน์ ท าให้อ่านเร่ืองไดเ้ขา้ใจมากข้ึน ท าให้
สามารถเขา้ใจความสัมพนัธ์ของเหตุการณ์ในบท
อ่านไดม้ากข้ึน (20) 
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ตาราง 26 สรุปแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนกัเรียนรายบท (ต่อ) 

ข้อ ค าถาม ความคิดเห็น 

บทที ่3 
1. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร

ต่อหวัขอ้ของบทอ่าน 
- น่าสนใจ บางเร่ืองเป็นเร่ืองใกลต้วั (13)  
- ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองท่ีอ่านเขา้ใจได ้แต่สีนามิค่อนขา้งยาก (7) 

2. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร
ต่อกลยทุธ์การเรียนศพัท ์

- ช่วยในการเดาค าศพัทท่ี์ไม่รู้ได ้โดยวิเคราะห์ขอ้มูล
ท่ีมี (20) 

3. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร
กบัโครงสร้างบทอ่านท่ีครู
น ามาสร้างส่ือเสริมการอ่าน 

- ชดัเจนดี เน่ืองจากมีค าช้ีแนะ (14) 
- วเิคราะห์ค่อนขา้งยาก (6) 

4. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร
กบักิจกรรมในการน าเขา้สู่
บทเรียน  

- ไดท้  ากิจกรรม แลกเปล่ียนความคิด การแกปั้ญหา 
และการระวงัตวั (13) 

- ไดดู้วดีีโอเหตุการณ์แลว้ต่ืนเตน้ น่าสนใจ ไดรู้้ความ
รุนแรงของเหตุการณ์นั้น (9) 

5. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร
กบักิจกรรมในขั้นการอ่าน 

- ดี มีทั้งแบบตวัเลือก วเิคราะห์และเขียนเติมในตาราง 
ท ากิจกรรมแลว้รู้สึกวา่เขา้ใจเร่ืองมากข้ึน (20) 

6. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร
กบักิจกรรมในขั้นวเิคราะห์
โครงสร้างบทอ่าน 

- คิดวา่ช่วยใหอ่้านเร่ืองเขา้ใจมากข้ึน โดยเฉพาะบทน้ี
ท่ีบทอ่านค่อนขา้งยาก ถา้สามารถหาค าบอกใบ้
โครงสร้างได ้ก็สามารถใจบทอ่านไดดี้ข้ึน (20) 

7. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร
กบักิจกรรมในการถ่ายโอน
ความรู้ 

- ดีมาก ไดท้  างาน ไดป้รึกษา เลือกหวัขอ้และอภิปราย
ความคิดเห็นร่วมกนั ท าใหส้ามารถคิดงานออกมา
ไดดี้(16) 

- ในกลุ่มมีการช่วยเหลือกนั แบ่งหนา้ท่ีกนั ท าใหค้น
ท่ีอ่อนภาษาองักฤษไม่กดดนัมาก (4) 

8. นกัเรียนคิดวา่ไดมี้ส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนมากนอ้ย
เพียงใด 

- เยอะมาก ไดพ้ดูคุยกนัทั้งหอ้ง ไดอ้ภิปรายเน้ือหา
ของบทอ่านกนัในห้อง และไดพ้ดูคุย อภิปรายกนั
ในกลุ่ม (20)  

9. เน้ือหาของแบบทดสอบตรง
กบับทเรียนหรือไม่ 

- ตรง มีทั้งการเดาศพัท ์โครงสร้างบทอ่าน มีการ
อ่านบทอ่าน และไวยากรณ์ (17) 
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ตาราง 26 สรุปแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนกัเรียนรายบท (ต่อ) 

ข้อ ค าถาม ความคิดเห็น 

  
- การเดาค าศพัทแ์ตกต่างนิดหน่อย เพราะใน

บทเรียนเป็นแบบเลือกเติม แต่ในแบบทดสอบเป็น
แบบตวัเลือก (3) 

10. เวลาในการสอบมีความ
เหมาะสมหรือไม่ 

- เหมาะสมดี (20) 

11. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร
ต่อรูปแบบของส่ือเสริมการ
อ่าน 

- สีสันสวยงาม มีรูปภาพท่ีเก่ียวกบับทอ่านประกอบ 
และในรูปภาพในกิจกรรมก็เป็นสี ท าใหน่้าสนใจ
มากกวา่ภาพขาว-ด า (20) 

12. นกัเรียนคิดวา่การเรียน
วเิคราะห์ศพัทมี์ประโยชน์
หรือไม่ อยา่งไร 

- มีประโยชน์ดี ช่วยในการเดาค าศพัทท่ี์ไม่รู้จกัได ้
และสามารถใชใ้นการคน้ควา้ความรู้ในการท างาน
ภาษาองักฤษได ้(20) 

13. นกัเรียนคิดวา่การเรียน
วเิคราะห์โครงสร้างบทอ่านมี
ประโยชน์หรือไม่ อยา่งไร 

- มีประโยชน์ ท าให้อ่านบทอ่านไดง่้ายข้ึน และท าให้
เขา้ใจเหตุการณ์ในบทอ่านไดดี้ข้ึน (20) 

บทที ่4 

ข้อ ค าถาม ความคิดเห็น 
1. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร

ต่อหวัขอ้ของบทอ่าน 
- น่าสนใจ บางเร่ืองเป็นเร่ืองใกลต้วั (20) 

2. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร
ต่อกลยทุธ์การเรียนศพัท ์

- ใชใ้นการหาความหมายไดดี้ และมีประโยชน์มาก 
(20) 

3. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร
กบัโครงสร้างบทอ่านท่ีครู
น ามาสร้างส่ือเสริมการอ่าน 

- โครงสร้างชดัเจน มีค าช้ีแนะช่วยในการวเิคราะห์ 
(20) 

4. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร
กบักิจกรรมในการน าเขา้สู่
บทเรียน  

- ไดท้  ากิจกรรม แลกเปล่ียนความคิด และ
ประสบการณ์ (16) 

- ใชรู้ปภาพในการน าเขา้สู่บทเรียน ท าใหนึ้กภาพ
ออก เพราะเป็นภาพท่ีเก่ียวกบับทเรียน (4) 
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ตาราง 26 สรุปแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนกัเรียนรายบท (ต่อ) 

ข้อ ค าถาม ความคิดเห็น 
5. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร

กบักิจกรรมในขั้นการอ่าน 
- ดี มีทั้งแบบตวัเลือก และเขียน ไดใ้ชท้กัษะการ
วเิคราะห์ และการแกปั้ญหา (20) 

6. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร
กบักิจกรรมในขั้นวเิคราะห์
โครงสร้างบทอ่าน 

- ชอบการวิเคราะห์โครงสร้าง เพราะท าใหเ้ขา้ใจ
เร่ืองไดดี้ และรู้สึกสนุกท่ีไดท้  า (15) 

- การใชแ้ผนภูมิท าใหว้ิเคราะห์โครงสร้างไดง่้ายข้ึน 
(5) 

7. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร
กบักิจกรรมในการถ่ายโอน
ความรู้ 

- ดีมาก ไดศึ้กษาคน้ควา้จากแหล่งความรู้ต่างๆ ไดท้  า
กิจกรรมกลุ่ม ไดแ้สดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียน
ความคิดกนั (12) 

- การท างานกลุ่มสามารถช่วยคนท่ีอ่อนภาษาไดดี้ (6) 
- ไม่อยากรายงานหนา้ชั้นเรียนคนเดียว (2) 

8. นกัเรียนคิดวา่ไดมี้ส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนมากนอ้ย
เพียงใด 

- เยอะเหมือนบทก่อนๆ ท่ีมีทั้งการท างานเด่ียว ซ่ึง
ทุกคนตอ้งท า และงานกลุ่มท่ีทุกคนจะตอ้ง
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัก็ถือวา่ไดมี้ส่วนร่วม
ในการท ากิจกรรม (20) 

9. เน้ือหาของแบบทดสอบตรง
กบับทเรียนหรือไม่ 

- ตรง มีทั้งการเดาศพัท ์โครงสร้างบทอ่าน มีการ
อ่านบทอ่าน มีไวยากรณ์ (18) 

- การเดาค าศพัทแ์ตกต่างนิดหน่อย เพราะใน
บทเรียนเป็นแบบจบัคู่ แต่ในแบบทดสอบเป็น
แบบตวัเลือก (2) 

10. เวลาในการสอบมีความ
เหมาะสมหรือไม่ 

- เหมาะสมดี (20) 

11. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร
ต่อรูปแบบของส่ือเสริมการอ่าน 

- มีรูปภาพสีประกอบ และกรอบของเน้ือหาก็มีสีสัน 
ท าใหรู้้สึกสบายตา และน่าสนใจ (20) 

12. นกัเรียนคิดวา่การเรียน
วเิคราะห์ศพัทมี์ประโยชน์
หรือไม่ อยา่งไร 

- มีประโยชน์ ช่วยในการแปลและเดาค าศพัทไ์ด ้
โดยท่ีไม่ตอ้งเปิดพจนานุกรม (20) 
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ตาราง 26 สรุปแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนกัเรียนรายบท (ต่อ) 

ข้อ ค าถาม ความคิดเห็น 
13. นกัเรียนคิดวา่การเรียน

วเิคราะห์โครงสร้างบทอ่านมี
ประโยชน์หรือไม่ อยา่งไร 

- มีประโยชน์ โดยเฉพาะถา้มีค าช้ีแนะท่ีชดัเจนจะท า
ใหส้ามารถเขา้ใจความสัมพนัธ์ของเหตุการณ์ในบท
อ่านไดดี้มาก (20) 
บทที ่5 

1. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร
ต่อหวัขอ้ของบทอ่าน 

- น่าสนใจ บางเร่ืองเป็นเร่ืองใกลต้วั (20) 

2. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร
ต่อกลยทุธ์การเรียนศพัท ์

- ช่วยในการเดาค าศพัทท่ี์ไม่รู้ไดดี้ (17) 
- ใชใ้นการเดาศพัทไ์ดย้าก (3) 

3. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร
กบัโครงสร้างบทอ่านท่ีครู
น ามาสร้างส่ือเสริมการอ่าน 

- ชดัเจนดี เน่ืองจากเหตุการณ์เรียงไปตามล าดบัเวลา 
(17) 

- น่าสนใจ เพราะเป็นเร่ืองใกลต้วั และวเิคราะห์ได้
ง่าย (3) 

4. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร
กบักิจกรรมในการน าเขา้สู่
บทเรียน  

- ได ้แลกเปล่ียนความคิด ไดรู้้มุมมองของคนอ่ืน (3) 
- เก่ียวขอ้งกบับทอ่าน (8) 
- ไดดู้วดีีโอแลว้ท าให้รู้วา่ในหลวงทรงงานหนกั เราก็
ควรปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเองใหดี้ (9) 

5. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร
กบักิจกรรมในขั้นการอ่าน 

- ดี มีทั้งแบบตวัเลือก และเขียน กิจกรรมเขียนท าให้รู้
วา่ในหลวงทรงรักและทุ่มเทใหค้นไทยมาก (17) 

- ถา้เขียนภาษาไทยไดก้็น่าจะดี (3) 
6. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร

กบักิจกรรมในขั้นวเิคราะห์
โครงสร้างบทอ่าน 

- ไดแ้ข่งกบัเพื่อนในการเรียงล าดบัเหตุการณ์ รู้สึก
กระตือรือร้นมากข้ึน สนุกดี (20) 

7. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร
กบักิจกรรมในการถ่ายโอน
ความรู้ 

- ดีมาก ไดศึ้กษาคน้ควา้คนท่ีเราช่ืนชอบ ท าให้รู้สึก
สนุกในการท างานมากข้ึน (20) 

8. นกัเรียนคิดวา่ไดมี้ส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนมากนอ้ย
เพียงใด 

- เยอะมาก เพราะมีกิจกรรมให้ท าในทุกขั้นตอนอยู่
แลว้ และบางคร้ังยงัไม่เล่นเกมดว้ย (20) 
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ตาราง 26 สรุปแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนกัเรียนรายบท (ต่อ) 

ข้อ ค าถาม ความคิดเห็น 
9. เน้ือหาของแบบทดสอบตรง

กบับทเรียนหรือไม่ 
- ตรง มีทั้งการเดาศพัท ์โครงสร้างบทอ่าน มีการ

อ่านบทอ่าน มีไวยากรณ์ (17) 
- การเดาค าศพัทแ์ตกต่างนิดหน่อย ในบทเรียนเป็น

การจบัคู่ แต่ในแบบทดสอบเป็นแบบตวัเลือก (3) 
10. เวลาในการสอบมีความ

เหมาะสมหรือไม่ 
- เหมาะสมดี (20) 

11. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร
ต่อรูปแบบของส่ือเสริมการ
อ่าน 

- สวยงาม น่าสนใจมีรูปภาพประกอบเกือบทุกหนา้ 
ท าใหดู้น่าอ่าน เพราะมีรูปภาพ เน้ือเร่ืองเลยดูไม่
เยอะมาก (20) 

12. นกัเรียนคิดวา่การเรียน
วเิคราะห์ศพัทมี์ประโยชน์
หรือไม่ อยา่งไร 

- มีประโยชน์ ช่วยในการเดาค าศพัท ์และท าใหอ่้าน
ไดเ้ร็วข้ึน เขา้ใจมากข้ึน (20) 

13. นกัเรียนคิดวา่การเรียน
วเิคราะห์โครงสร้างบทอ่านมี
ประโยชน์หรือไม่ อยา่งไร 

- มีประโยชน์ ช่วยใหเ้ขา้ใจล าดบัของเหตุการณ์ได ้
จึงท าใหอ่้านเขา้ใจมากข้ึน (16) 

- สามารถช่วยเรียบเรียงความคิดก่อนเขียนงานดี (4) 
บทที ่6 

ข้อ ค าถาม ความคิดเห็น 
1. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร

ต่อหวัขอ้ของบทอ่าน 
- น่าสนใจ บางเร่ืองเป็นเร่ืองใกลต้วั (20) 

2. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร
ต่อกลยทุธ์การเรียนศพัท ์

- ช่วยในการเดาค าศพัทท่ี์ไม่รู้ไดดี้ สามารถน าไปใช้
ไดจ้ริง (20) 

3. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร
กบัโครงสร้างบทอ่านท่ีครู
น ามาสร้างส่ือเสริมการอ่าน 

- ชดัเจนดี เน่ืองจากมีค าช้ีแนะ ท าใหส้ามารถ
วเิคราะห์ได ้(20) 

4. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร
กบักิจกรรมในการน าเขา้สู่
บทเรียน  

- ได ้แลกเปล่ียนความคิด และไดแ้ข่งขนักนัตอบ (14) 
- เก่ียวขอ้งกบับทอ่าน (7) 
- ดูวดีีโอการแข่งกีฬา ซ่ึงสนใจเร่ืองกีฬาอยูแ่ลว้ (8) 



255 

ตาราง 26 สรุปแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนกัเรียนรายบท (ต่อ) 

ข้อ ค าถาม ความคิดเห็น 
5. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร

กบักิจกรรมในขั้นการอ่าน 
- ดี มีทั้งแบบตวัเลือก และเขียน สามารถวเิคราะห์
ค าตอบไดจ้ากบทอ่าน (20) 

6. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร
กบักิจกรรมในขั้นวเิคราะห์
โครงสร้างบทอ่าน 

- สนุกสนานดี คิดวา่การเล่นเกมท าใหไ้ดเ้คล่ือนไหม
ร่างกาย ไม่น่าเบ่ือ และมีสาระ ไดรู้้จกัโครงสร้างบท
อ่าน (13) 

- การใชแ้ผนภูมิท าใหว้ิเคราะห์โครงสร้างง่ายข้ึน (7) 
7. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร

กบักิจกรรมในการถ่ายโอน
ความรู้ 

- ดีมาก ไดศึ้กษาคน้ควา้จากแหล่งความรู้ต่างๆ ฝึก
ท างานร่วมกนัเป็นทีม ไดอ้อกความคิดเห็นของ
ตวัเองวา่อยากคน้ควา้เร่ืองใด (13) 

- การท างานกลุ่มสามารถช่วยคนท่ีอ่อนภาษาไดดี้ (5) 
- ไม่อยากรายงานหนา้ชั้นเรียนคนเดียว คร้ังหลงัได้
ออกรายงานเป็นคู่/กลุ่ม หรือยนืรายงานตรงกลุ่ม
ของตวัเอง ท าให้เพื่อนสามารถช่วยได ้จึงมีความ
มัน่ใจมากข้ึน (2) 

8. นกัเรียนคิดวา่ไดมี้ส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนมากนอ้ย
เพียงใด 

- มีส่วนร่วมเยอะ มีกิจกรรมให้ท าอยูต่ลอด ชอบ
ตอนเล่นเกมมาก (18)  

- ไดร้ายงานหนา้ชั้นเรียน ท าใหไ้ดฝึ้กความกลา้มาก
ข้ึน (2) 

9. เน้ือหาของแบบทดสอบตรง
กบับทเรียนหรือไม่ 

- ตรง มีทั้งการเดาศพัท ์โครงสร้างบทอ่าน มีการ
อ่านบทอ่าน มีไวยากรณ์ (17) 

- การเดาค าศพัทแ์ตกต่าง ในบทเรียนเป็นการ
วเิคราะห์แลว้เขียน แต่ในแบบทดสอบเป็นแบบ
ตวัเลือก (3) 

10. เวลาในการสอบมีความ
เหมาะสมหรือไม่ 

- เหมาะสมดี (20) 

11. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร
ต่อรูปแบบของส่ือเสริมการอ่าน 

- มีสีสันสวยงามดี ท าใหดึ้งดูดไดม้ากกวา่รูปภาพ
ขาว-ด า และรูปภาพก็ตรงกบับทอ่าน (20) 
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ตาราง 26 สรุปแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนกัเรียนรายบท (ต่อ) 

ข้อ ค าถาม ความคิดเห็น 
12. นกัเรียนคิดวา่การเรียน

วเิคราะห์ศพัทมี์ประโยชน์
หรือไม่ อยา่งไร 

- มีประโยชน์ ช่วยในการอ่าน ท าใหเ้ดาศพัทท่ี์ไม่
รู้จกั และท าใหอ่้านไดเ้ขา้ใจมากข้ึน (20) 

13. นกัเรียนคิดวา่การเรียน
วเิคราะห์โครงสร้างบทอ่านมี
ประโยชน์หรือไม่ อยา่งไร 

- มีประโยชน์ ท าให้อ่านบทอ่านไดง่้ายข้ึน สามารถ
ช่วยเรียบเรียงความคิดในขณะท่ีอ่านได ้(16) 

- สามารถช่วยเรียบเรียงความคิดก่อนเขียนงานดี (4) 
บทที ่7 

1. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร
ต่อหวัขอ้ของบทอ่าน 

- น่าสนใจ บางเร่ืองเป็นเร่ืองใกลต้วั (20) 

2. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร
ต่อกลยทุธ์การเรียนศพัท ์

- ช่วยในการเดาค าศพัทท่ี์ไม่รู้ได ้(16) 
- สามารถน ามาใชไ้ดง่้าย (4)  

3. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร
กบัโครงสร้างบทอ่านท่ีครู
น ามาสร้างส่ือเสริมการอ่าน 

- ชดัเจนดี (14) 
- น่าสนใจ และวเิคราะห์องคป์ระกอบง่าย (6) 

4. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร
กบักิจกรรมน าเขา้สู่บทเรียน  

- ไดท้  ากิจกรรม แลกเปล่ียนความคิดดี ไดรู้้วา่เพื่อน
บางคนมีส่ิงท่ีเช่ือแตกต่างกนั (20) 

5. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร
กบักิจกรรมในขั้นการอ่าน 

- ดี มีทั้งแบบตวัเลือก และไดฝึ้กทกัษะการเขียน และ
การวเิคราะห์ (20) 

6. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร
กบักิจกรรมในขั้นวเิคราะห์
โครงสร้างบทอ่าน 

- ไดรู้้จกัการสร้างแผนภูมิวงกลม ไดแ้ข่งกนัคิด
ค านวณ (12) 

- การใชแ้ผนภูมิวงกลมท าใหอ่้านเร่ืองไดง่้านข้ึน เขา้ใจ
มากข้ึน และสามารถวิเคราะห์โครงสร้างไดง่้าย (8) 

7. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร
กบักิจกรรมถ่ายโอนความรู้ 

- ดี ไดท้  างานเป็นคู่ ไดช่้วยเหลือกนัในขณะท างาน 
และไดแ้บ่งปันความรู้ และความคิดเห็นกนั (20) 

8. นกัเรียนคิดวา่ไดมี้ส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนมากนอ้ย
เพียงใด 

- มีส่วนร่วมเยอะเหมือนเดิม ไดพ้ดูคุยแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกนัตลอด และไดเ้ล่นเกม (20) 
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ตาราง 26 สรุปแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนกัเรียนรายบท (ต่อ) 

บทที ่8 

ข้อ ค าถาม ความคิดเห็น 
9. เน้ือหาของแบบทดสอบตรง

กบับทเรียนหรือไม่ 
- ตรง มีทั้งการเดาศพัท ์โครงสร้างบทอ่าน มีการ

อ่านบทอ่าน มีไวยากรณ์ (17) 
- การเดาค าศพัทแ์ตกต่างนิดหน่อย ในบทเรียนจะเป็น

การเลือกเติม แต่ในแบบทดสอบเป็นแบบตวัเลือก (3) 

10. เวลาในการสอบมีความ
เหมาะสมหรือไม่ 

- เหมาะสมดี (20) 

11. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร
ต่อรูปแบบส่ือเสริมการอ่าน 

- มีสีสัน มีรูปภาพประกอบ แผนภูมิวงกลมท่ีเป็นสี
ในบทอ่าน ท าให้อ่านเขา้ใจไดง่้าย (20) 

12. นกัเรียนคิดวา่การเรียน
วเิคราะห์ศพัทมี์ประโยชน์
หรือไม่ อยา่งไร 

- มีประโยชน์ ช่วยในการเดาค าศพัทใ์นบทอ่าน 
สามารถใชใ้นการอ่านในวชิาภาษาองักฤษวชิาอ่ืน
ได ้(20) 

13. นกัเรียนคิดวา่การเรียน
วเิคราะห์โครงสร้างบทอ่านมี
ประโยชน์หรือไม่ อยา่งไร 

- มีประโยชน์ดีมาก เพราะช่วยในการท าความเขา้ใจ
บทอ่านไดเ้ยอะมาก เน่ืองจากโครงสร้างน้ีจะ
เก่ียวขอ้งกบัการค านวณ ดงันั้นการใชแ้ผนภูมิจะ
ท าใหอ่้านไดง่้าย (16) 

- สามารถช่วยเรียบเรียงความคิดก่อนเขียนงานดี (4) 
1. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร

ต่อหวัขอ้ของบทอ่าน 
- น่าสนใจ บางเร่ืองเป็นเร่ืองใกลต้วั (20)  

2. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร
ต่อกลยทุธ์การเรียนศพัท ์

- มีประโยชน์มาก เม่ือตอ้งใชใ้นการเดาค าศพัท ์(20) 

3. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร
กบัโครงสร้างบทอ่านท่ีครู
น ามาสร้างส่ือเสริมการอ่าน 

- ชดัเจนดี สามารถวเิคราะห์องคป์ระกอบได ้
เน่ืองจากประกาศมีโครงสร้างชดัเจนอยูแ่ลว้ (20) 

4. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร
กบักิจกรรมในการน าเขา้สู่
บทเรียน  

- ได ้แลกเปล่ียนความคิดเห็นดี ไดรู้้วา่เพื่อนชอบ
อะไร และอยากเป็นอะไร  (14) 

- เก่ียวขอ้งกบับทอ่าน (6) 
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ตาราง 26 สรุปแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนกัเรียนรายบท (ต่อ) 

ข้อ ค าถาม ความคิดเห็น 
5. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร

กบักิจกรรมในขั้นการอ่าน 
- ดี มีทั้งแบบตวัเลือก และเขียน กิจกรรมเขียน
สามารถตอบไดต้ามความคิดของตวัเองดี (14) 

- ถา้เขียนภาษาไทยจะสามารถแสดงความคิดได้
มากกวา่น้ี(6) 

6. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร
กบักิจกรรมในขั้นวเิคราะห์
โครงสร้างบทอ่าน 

- รู้สึกวา่ไดรู้้จกัโครงสร้างบทอ่านชนิดต่างๆเยอะข้ึน 
และคิดวา่มีประโยชน์มาก ท าใหเ้ขา้ใจบทอ่านมาก
ข้ึน (20) 

7. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร
กบักิจกรรมในการถ่ายโอน
ความรู้ 

- ไดช่้วยกนัคิดคน้ส่ิงใหม่ๆ ไดเ้รียนรู้การท างาน
ร่วมกนั และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั (12) 

- สามารถช่วยคนท่ีอ่อนภาษาไดดี้ (8) 
8. นกัเรียนคิดวา่ไดมี้ส่วนร่วมใน

กิจกรรมการเรียนมากนอ้ย
เพียงใด 

- เยอะ เพราะตอ้งพดูคุย อภิปรายความคิดเห็นกนั
กนัตลอด รู้สึกวา่ท าใหเ้รียนมีความสุขมากข้ึน 
ดีกวา่ตอ้งคิดอยูค่นเดียว (20) 

9. เน้ือหาของแบบทดสอบตรง
กบับทเรียนหรือไม่ 

- ตรง มีทั้งการเดาศพัท ์โครงสร้างบทอ่าน มีการ
อ่านบทอ่าน มีไวยากรณ์ (17) 

- การเดาค าศพัทแ์ตกต่างนิดหน่อย ในบทเรียนเป็น
การจบัคู่ แต่ในแบบทดสอบเป็นแบบตวัเลือก (3) 

10. เวลาในการสอบมีความ
เหมาะสมหรือไม่ 

- เหมาะสมดี (20) 

11. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร
ต่อรูปแบบของส่ือเสริมการอ่าน 

- มีสีสันสวยงาม และรูปภาพท่ีสัมพนัธ์กบับทเรียน  
(20) 

12. นกัเรียนคิดวา่การเรียน
วเิคราะห์ศพัทมี์ประโยชน์
หรือไม่ อยา่งไร 

- มีประโยชน์ สามารถใชใ้นการเดาศพัท ์และอ่าน
ภาษาองักฤษในอินเตอร์เน็ต เม่ือตอ้งคน้ควา้หา
ขอ้มูล (20) 

13. นกัเรียนคิดวา่การเรียน
วเิคราะห์โครงสร้างบทอ่านมี
ประโยชน์หรือไม่ อยา่งไร 

- มีประโยชน์ ท าให้อ่านบทอ่านไดเ้ขา้ใจมากข้ึน รู้วา่
ขอ้มูลท่ีตอ้งการอยูต่รงไหนของบทอ่าน (16) 

- สามารถช่วยเรียบเรียงความคิดก่อนเขียนงานดี (4) 
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ตาราง 26 สรุปแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนกัเรียนรายบท (ต่อ) 

ข้อ ค าถาม ความคิดเห็น 

บทที ่9 
1. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร

ต่อหวัขอ้ของบทอ่าน 
- น่าสนใจ บางเร่ืองเป็นเร่ืองใกลต้วั (13)  
- หวัขอ้หลากหลายประเภท ไม่ซ ้ ากนั (7) 

2. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร
ต่อกลยทุธ์การเรียนศพัท ์

- มีประโยชน์ ช่วยในการเดาค าศพัทท่ี์ไม่รู้ (15) 
- ใชค้่อนขา้งยาก (5) 

3. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร
กบัโครงสร้างบทอ่านท่ีครู
น ามาสร้างส่ือเสริมการอ่าน 

- ชดัเจนดี วเิคราะห์ไดง่้าย เพราะมีโครงสร้างชดัเจน
มาก (20) 

4. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร
กบักิจกรรมในการน าเขา้สู่
บทเรียน  

- ไดพ้ดูคุยแลกเปล่ียนข่าวสาร และความคิดเห็นเก่ียง
กบัข่าวดี ไดอ้พัเดทเหตุการณ์ท่ีเราอาจจะไม่รู้ (20) 

5. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร
กบักิจกรรมในขั้นการอ่าน 

- ดี มีทั้งแบบตวัเลือก และเขียน แบบตวัเลือกจะ
สามารถหาวเิคราะห์ค าตอบไดจ้ากบทอ่าน ส่วน
แบบเขียนจะไดใ้ชค้วามคิดของตวัเองในการ
วเิคราะห์ค าตอบ (17) 

- ถา้เขียนภาษาไทยได ้จะสามารถอธิบายไดม้ากข้ึน 
(3) 

6. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร
กบักิจกรรมในขั้นวเิคราะห์
โครงสร้างบทอ่าน 

- ไดรู้้จกัประเภทของโครงสร้างบทอ่านท่ีหลากหลาย 
(20) 

7. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร
กบักิจกรรมในการถ่ายโอน
ความรู้ 

- ดีมาก สามรถเลือกข่าวท่ีเราสนใจได ้ไดช่้วยกนั
ระดมความคิด และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั 
(11) 

- ช่วยคนท่ีอ่อนภาษาไดดี้ (9) 
8. นกัเรียนคิดวา่ไดมี้ส่วนร่วมใน

กิจกรรมการเรียนมากนอ้ย
เพียงใด 

- เยอะมาก ทั้งงานกลุ่ม และงานคู่ มีส่วนร่วมในการ
ท างานอยูต่ลอด โดยเฉพาะการคน้ควา้ในกลุ่มของ
ตวัเอง เพราะตอ้งช่วยกนัท างาน (20) 
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ตาราง 26 สรุปแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนกัเรียนรายบท (ต่อ) 

ข้อ ค าถาม ความคิดเห็น 
9. เน้ือหาของแบบทดสอบตรง

กบับทเรียนหรือไม่ 
- ตรง มีทั้งการเดาศพัท ์โครงสร้างบทอ่าน มีการ

อ่านบทอ่าน มีไวยากรณ์ (16) 
- การเดาค าศพัทแ์ตกต่างนิดหน่อย ในบทเรียนจะ

เป็นการจบัคู่ แต่ในแบบทดสอบเป็นแบบตวัเลือก 
(4) 

10. เวลาในการสอบมีความ
เหมาะสมหรือไม่ 

- เหมาะสมดี (20) 

11. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร
ต่อรูปแบบของส่ือเสริมการ
อ่าน 

- สวยงาม น่าสนใจ เน่ืองจากมีรูปภาพสีประกอบ 
ท าใหน่้าสนใจ (20) 

12. นกัเรียนคิดวา่การเรียน
วเิคราะห์ศพัทมี์ประโยชน์
หรือไม่ อยา่งไร 

- มีประโยชน์ สามารถใชใ้นการเดาศพัทใ์นบทอ่าน 
ท าใหอ่้านเขา้ใจไดม้ากข้ึน และใชใ้นการคน้ควา้
ขอ้มูลได ้(20) 

13. นกัเรียนคิดวา่การเรียน
วเิคราะห์โครงสร้างบทอ่านมี
ประโยชน์หรือไม่ อยา่งไร 

- มีประโยชน์ สามารถช่วยในการวเิคราะห์บทอ่าน 
และรู้ต าแหน่งขอ้มูลท่ีตอ้งการได ้(20) 

บทที ่10 
1. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร

ต่อหวัขอ้ของบทอ่าน 
- น่าสนใจ บางเร่ืองเป็นเร่ืองใกลต้วั (11)  
- หวัขอ้หลากหลายประเภท ไม่ซ ้ ากนั (9) 

2. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร
ต่อกลยทุธ์การเรียนศพัท ์

- มีประโยชน์ดี หลากหลาย และสามารถน าไปใชไ้ด้
จริง (9) 

- มีประโยชน์ และกลยทุธ์ท่ีช่วยเดาศพัทไ์ดง่้าย คือ 
ใชบ้ริบท ค าตรงขา้ม ค าพอ้งความหมาย ค าจ ากดั
ความ และการใชต้วัอยา่ง (11) 

3. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร
กบัโครงสร้างบทอ่านท่ีครู
น ามาสร้างส่ือเสริมการอ่าน 

- น่าสนใจ และสามารถวเิคราะห์ไดง่้าย (4) 
- มีความหลากหลาย ไม่ซ ้ ากนั (9) 
- ถา้ไดเ้รียนอีกคงมีประเภทบทอ่านมากกวา่น้ี (7) 
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ตาราง 26 สรุปแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนกัเรียนรายบท (ต่อ) 

ข้อ ค าถาม ความคิดเห็น 
4. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร

กบักิจกรรมน าเขา้สู่บทเรียน  
- ไดพ้ดูคุยแลกเปล่ียนความคิด (9) 
- เก่ียวขอ้งกบับทอ่าน ไดรู้้เก่ียวกบัโคลงกลอน (11) 

5. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร
กบักิจกรรมในขั้นการอ่าน 

- ดี มีทั้งแบบตวัเลือก และเขียนเติมตาราง ซ่ึงจะท า
ใหเ้ขา้ใจกลอนท่ีอ่านมากข้ึน (20) 

6. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร
กบักิจกรรมในขั้นวเิคราะห์
โครงสร้างบทอ่าน 

- ไดรู้้จกัประเภทของโครงสร้างบทอ่านท่ีหลากหลาย 
(9) 

- มีประโยชน์ น าไปใชไ้ดก้บัหลายๆวชิา ในบาง
ชัว่โมง (6) 

- การใชแ้ผนภูมิท าใหว้ิเคราะห์โครงสร้างง่ายข้ึน (5) 
7. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร

กบักิจกรรมในการถ่ายโอน
ความรู้ 

- ดีมาก ไดศึ้กษาคน้ควา้จากแหล่งความรู้ต่างๆ ไดท้  า
กิจกรรมกลุ่ม ฝึกท างานร่วมกนัเป็นทีม ไดอ้อก
ความคิดเห็นของตวัเอง แลกเปล่ียนความคิดกนั 
บางกิจกรรมไดเ้ลือกคน้ควา้ในส่ิงท่ีตอ้งการได ้(13) 

- การท างานกลุ่มสามารถช่วยคนท่ีอ่อนภาษาไดดี้ (4) 
- สามารถน างานเขียนไปท าแฟ้มของตวัเองได ้(3) 

8. นกัเรียนคิดวา่ไดมี้ส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนมากนอ้ย
เพียงใด 

- เยอะมาก ทั้งอภิปรายหอ้ง ท างานกลุ่ม และงาน
เด่ียว ไดเ้ล่นเกม โตต้อบกบัเพื่อน ไดแ้ลกเปล่ียน
ความคิดกนั (15)  

- เยอะพอสมควร ไดร้ายงานหนา้ชั้นเรียน ท าใหไ้ด้
ฝึกความกลา้มากข้ึน แต่ตอนน้ียงัไม่กลา้มากนกั 
(5) 

9. เน้ือหาของแบบทดสอบตรง
กบับทเรียนหรือไม่ 

- ตรง มีทั้งการเดาศพัท ์โครงสร้างบทอ่าน มีการ
อ่านบทอ่าน มีไวยากรณ์ (16) 

- การเดาค าศพัทแ์ตกต่าง ในบทเรียนจะเป็นการ
เขียน แต่ในแบบทดสอบเป็นแบบตวัเลือก (4) 

10. เวลาในการสอบมีความ
เหมาะสมหรือไม่ 

- เหมาะสมดี (17) 
- สามารถมีเวลาเหลือเพ่ือใชใ้นการสมัภาษณ์ไดด้ว้ย (3) 
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ตาราง 26 สรุปแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนกัเรียนรายบท (ต่อ) 

ข้อ ค าถาม ความคิดเห็น 
11. นกัเรียนมีความคิดเห็นอยา่งไร

ต่อรูปแบบของส่ือเสริมการ
อ่าน 

- มีสีสันสวยงาม น่าสนใจ มีรูปภาพสีประกอบ ท า
ใหรู้้สึกถึงความรักในกลอน น่าสนใจและส่ือ
อารมณ์ไดม้ากกวา่รูปท่ีเป็นขาวด า และรูปก็
สัมพนัธ์กบับทเรียน (11) 

- มีการเนน้สีค าส าคญั ท าใหเ้ห็นชดัเจนดี และ
ตวัอกัษรใหญ่อ่านง่าย (9) 

12. นกัเรียนคิดวา่การเรียน
วเิคราะห์ศพัทมี์ประโยชน์
หรือไม่ อยา่งไร 

- มีประโยชน์ดี ท าใหส้ามารถเดาศพัทท่ี์ไม่รู้จกัได ้
และช่วยหางานทั้งในหนงัสือ และอินเตอร์เน็ต 
เพราะเรียนแผนภาษาอยูแ่ลว้ จึงคิดวา่มีประโยชน์
มากเวลาเรียนภาษาองักฤษในอนาคต (17) 

- ช่วยเวลาเจอศพัทย์ากไดม้าก แต่น่าจะเรียน
มากกวา่น้ี จะไดฝึ้กฝนการใชค้  าบอกใบ ้(clues) ได้
คล่องมากข้ึน (3) 

13. นกัเรียนคิดวา่การเรียน
วเิคราะห์โครงสร้างบทอ่านมี
ประโยชน์หรือไม่ อยา่งไร 

- สามารถน าไปใชก้บัวชิาอ่ืนๆได ้คือ การสรุป
ความคิดเป็นแผนผงั หรือตารางแบบต่างๆ ท าให้
สามารถอ่านทบทวนไดง่้าย และรวดเร็ว (12) 

- มีประโยชน์ ท าให้อ่านบทอ่านไดง่้ายข้ึน สามารถ
ช่วยเรียบเรียงความคิดในขณะท่ีอ่านได ้สามารถ
ช่วยสรุปความคิด สามารถเขา้ใจความสัมพนัธ์ของ
เหตุการณ์ในบทอ่านไดม้ากข้ึน (4) 

- สามารถช่วยเรียบเรียงความคิดก่อนเขียนงานดี (4) 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฒ 
หนังสือเชิญผู้เช่ียวชาญในการตรวจเคร่ืองมือวจัิย 

   หนังสือขออนุญาตเกบ็รวบรวมข้อมูล 
        หนังสือขออนุญาตทดลองเคร่ืองมือวจัิย 
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