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     การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ      (  1  ) ศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษทางศิลปะสําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง     (  2  ) พัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษทางศิลปะสําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ   75  /  75 (  3  )
ทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะสําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง    (  4  )
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการอานกอนและหลังใชแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะและศึกษาความคิดเห็น
ของนักศึกษาที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะหลังการใชแบบฝก   กลุมตัวอยางเปนนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่  1 วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี   สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  กรมศิลปากร
กระทรวงวัฒนธรรม   จํานวน  30  คน ไดมาโดยวิธีสุมอยางงาย   แบบฝกที่สรางขึ้นทดลองใชในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา
2546  ระยะเวลาที่ใชจํานวน  12  คาบ  ๆ ละ  50  นาที  แผนการทดลอง  คือ  One  Group  Pretest – Posttest   Designs
เครื่องมือที่ใชประกอบดวยแบบสอบถาม   แบบสัมภาษณ  แบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะจํานวน 6
บท   คูมือครู   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการอาน และแผนการสอน วิเคราะหขอมูลดวยคารอยละ  คาเฉลี่ย  คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  t  -  test   dependent    และการวิเคราะหเนื้อหา

     ผลการวิจัยพบวา
     ( 1 ) นักเรียน   ครู    และผูบริหาร ตองการแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะที่มีเนื้อหาจาก

เอกสารจริงทางศิลปะ  มีรูปแบบหลากหลาย  มีภาพประกอบสวยงาม  มีเนื้อหาครบทั้ง  6  สาขาคือ จิตรกรรม  ออกแบบ
ตกแตง  ภาพพิมพ   ศิลปะไทย  ประติมากรรม  และ เครื่องเคลือบดินเผา  ( 2 ) แบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ
ทางศิลปะที่สรางขึ้นประกอบดวย  ชื่อเรื่อง   คําชี้แจง  วัดถุประสงค  กิจกรรมการเรียนการสอน  แบบทดสอบ  โดยมีเนื้อ
หา  6 เรื่อง  คือ  Fine Arts , Decorative  Design , Graphic  Art , Thai  Art,  Sculpture , Ceramics   แบบฝกมีคาประสิทธิ
ภาพ  78.16 / 75.22 ( 3 )  ในการทดลองใชแบบฝกที่สรางขึ้นกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปที่ 1 โดยผู
วิจัยดําเนินการสอนเองนักศึกษาชื่นชอบภาพประกอบที่สวยงาม   ใหความสนใจ  กระตือรือรนรวมมือทํากิจกรรมในแตละ
กิจกรรมเปนอยางดี  และมีความเพลิดเพลินในการอานบทความในแบบฝก  (  4  ) นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการอานกอน
และหลังเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01
โดยหลังเรียนดวยแบบฝกนักศึกษามีคะแนนการอานสูงกวากอนเรียน  นักศึกษามีความคิดเห็นตอแบบฝกเสริมทักษะการ
อานภาษาอังกฤษทางศิลปะอยูในระดับเห็นดวยมาก  คือ  แบบฝกมีประโยชน  สงเสริมใหมีความรูความเขาใจโครงสราง
ภาษาอังกฤษทางศิลปะ  เนื้อหามีประโยชนสามารถนําไปใชในการเรียนวิชาศิลปะได  สามารถพัฒนาทักษะการอานของ
นักศึกษาและเปนแรงจูงใจใหนักศึกษาสนใจเรียนวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้น
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน                       บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร                               ปการศึกษา  2547
ลายมือชื่อนักศึกษา………………………………………..
ลายมือชื่ออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 1…………………….2………………………3………………………..
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The  purposes  of  the  research  were  to  ( 1 ) study  the  fundamental  data  for  the development  of
supplementary   English  drill   exercises  in  arts  ( 2 )  develop  the  exercises  to  meet  the  selected    efficient
standard  criterion  75/75  ( 3 ) implement    English  drill   exercises  in  arts  in class of first year vocational
education students  and  ( 4 ) evaluate  and  improve  the English  drill   exercises  in  arts  and  students’
opinions  about  the  drill exercises.  The  sample  of   this  study was  comprised   of  30    first  year  students
of  Higher  Vocational  Students  of  Suphan  Buri  College  of  Fine Arts through simple random sampling .The
research  instruments  were questionnaires,  an  interview  form , six  units  of  English  reading  exercises  , a
teacher’s manual, a  reading  skills  test  , and  lesson  plans  .  The  data  were statistically analyzed  by means
of  percentage  ,  mean ,  standard  deviation , t  -  test   dependent   and   content  analysis.

The  findings    were    as  follow  :   ( 1 ) The  development  of  the supplementary   English  drill
exercises  in  arts  using  authentic  materials  in arts  were  needed  by  students  and  teachers  , they   needed
various   types  of  activities with  an interesting   illustrations  and  content  all  of  their  major   : Fine Arts ,
Decorative  Design  ,   Graphic  Art ,  Thai  Art,  Sculpture    and   Ceramics.  ( 2)  The  efficiency    of  the
supplementary   English  drill   exercises  in  arts  met the criterion of  78.16 / 75.22 . The  layout of the
supplementary   English  drill   exercises  in  arts  consisted   of  preface  ,  objectives  ,  teaching  procedures
and  evaluation  tests, and  the  supplementary   English  drill   exercises  in  arts  which  were  divided   into  6
units  including   Fine Arts ,  Decorative  Design  ,   Graphic  Art ,  Thai  Art,  Sculpture    and   Ceramics. ( 3 )
The drill  exercises were implemented  by  the  researcher  which found to be  enjoyable  with beautiful
illustrations ,  interesting  useful reading  texts among the  first year students. ( 4 )  The  students’  pre  -  post
learning  achievement  scores  were   statistically   significant  different  at  the  level  of  0.01  , moreover the
students  had  positive  attitude  towards  the  use  of  the supplementary   English  drill   exercises  in  arts
because  of  the  usefulness of  the  exercises .  It  enhanced  the students’   knowledge , reading skills  and
understanding  of  the English  structure   .  The  drill  exercises  were  relevant  to the student   major subjects ,
and   it   motivated    the  students   to   learn   English.
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  บทท่ี  1

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

       ในยุคปจจุบันที่ทราบกันวาเปนยุคที่โลกเขาสูสหัสวรรษใหมเปนยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว  สงผลตอการดํารงชีวิตและการศึกษา  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางมากมายประชา
ชนในภูมิภาคตาง ๆ ของโลกสามารถติดตอส่ือสารกันไดอยางรวดเร็ว  มีการคาไรพรมแดน การผลิต
ในขอบขายทั้งโลก  มีการเชื่อมโยงเครือขาย  ขาวสาร  ความรูและการศึกษาดานตาง ๆ จนทุกอยางรู
ถึงกันหมด  ในเวลาอันรวดเร็ว จนทําใหโลกเล็กลงมา  กลายเปนหมูบานแหงโลกมีการคา  ปจจัย  
การผลิตระหวางประเทศ  (สํานักนโยบายและแผนการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  2543  :  7-8)  ดัง
นั้นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดในสังคม  ลักษณะดังกลาวยอมตองมีการติดตอส่ือสาร และแขงขันกัน ใน
การดําเนินการทางธุรกิจรวมถึงการรวมมือชวยเหลือแลกเปลี่ยนกันในดานตาง ๆ มากขึ้น  ในการ
พัฒนาสังคม ประเทศชาติ เพื่อสามารถที่จะแขงขัน และรวมมือกับสังคมโลกไดนั้น ส่ิงสําคัญ
ประการหนึ่งนั้น คือ การพัฒนาบุคลากรของประเทศชาติใหมีความรู และทักษะในดานภาษาตาง
ประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ    เปนภาษาหนึ่งที่ทั่วโลกใชในการสื่อสารเปนภาษาสากล  (กรม
วิชาการ  2539  :  คํานํา)
                   จากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว  กอใหเกิดวัฒนธรรมใหม ๆ ในสังคมไทย   
การติดตอส่ือสารที่เจริญกาวหนา  เทคโนโลยี่ที่ทันสมัยมีการติดตอส่ือสารที่รวดเร็วและเปนที่นิยม
กันมากคือ Internet  ซ่ึงเปนการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษเปนหลัก  ดังนั้นภาษาอังกฤษจึงเปนภาษาที่
สําคัญมาก
                  ภาษาอังกฤษมีอิทธิพลอยางมากในการดําเนินชีวิตของคนไทยภาษาอังกฤษเปนภาษาแหง
โอกาสที่คนเราจะพัฒนาแนวความคิดหรือเปนภาษาที่  2  ที่จําเปนจะตองเรียนรูเพื่อกาวใหทันโลก
ทันกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและสังคม  จุดหมายการเรียนภาษาอังกฤษคือเราอาจทราบ
และรูเทาทัน แนวความคิดของคนทั้งโลก   เปนการเปดโลกทัศนใหกวางไกลกวาเดิม  และใน
ปจจุบันวิวัฒนาการภาษาตางประเทศ ซ่ึงมีบทบาทในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะ ในการถายทอด
วิชาการและเทคโนโลยีตาง ๆ ซ่ึงจําเปนตองอาศัยภาษาอังกฤษเปนสื่อกลาง  ดังนั้นระบบการศึกษา
ไทยในปจจุบันตองพัฒนา ความสามารถทางภาษาอังกฤษของไทยใหอยูในระดับที่จะรับและเขาใจ
ขอมูล  ขาวสารภาษาอังกฤษ ไดเปนอยางดีตลอดจนสามารถใชภาษาอังกฤษในสถานการณตาง ๆ ได
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ถูกตองเหมาะสม  ประการสําคัญ สําหรับผูที่รูภาษาอังกฤษยอมมีโอกาสหางานไดกวางขวางกวาผูที่
ไมรูภาษาอังกฤษดวย  เนื่องจากภาษาอังกฤษเปนที่ตองการในตลาดแรงงาน เปนอันดับหนึ่งใน
บรรดาภาษาตางประเทศ  (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  2537 : 99)  ดวยภาษาอังกฤษเปนภาษา
ที่มีความสําคัญดังกลาวกระทรวงศึกษาธิการ จึงไดบรรจุวิชา  ภาษาอังกฤษ ไวในหลักสูตรการเรียน
การสอนตั้งแตระดับชั้น ประถมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา รวมทั้งตระหนักในความจําเปนและ
เห็นความสําคัญ ในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  เพื่อพัฒนาความสามารถ
ของผูเรียนใหมีทักษะ การฟง พูด อานและเขียน  สามารถติดตอส่ือสารรับขาวสาร และพัฒนาภาษา
เพื่อการศึกษาตอได   นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการไดมอบหมายใหกรมวิชาการพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหสอดคลองกับทองถ่ินอยางกวางยิ่งขึ้น     (กรมวิชาการ  
2539  : คํานํา)
                   สําหรับจุดประสงคในการเรียนภาษาอังกฤษในปจจุบันก็ยังคงเนนการติดตอส่ือสารเปน
หลัก  โดยมีการจัดการเรียนการสอนภาษาตามแนวทางการสอนเพื่อการสื่อสารขึ้น( Communication   
Approach ) โดยการศึกษาสวนใหญเนนที่การใชภาษาในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและ
ส่ือสารไดเปนอยางดี    ทั้งนี้เพราะการสอนแบบเดิมมุงเนนการใชภาษาใหถูกหลักไวยากรณ      และ
รูปแบบนั้นยังไมอาจทําใหผูเรียนนําภาษาอังกฤษไปใชในชีวิตได ( สอรัฐ  มากบุญ  2530 : 7 – 8 )
                   แมวาประเทศไทยจะไดใหความสําคัญในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอยางมากก็ยัง
พบปญหาทางการเรียนในตัวนักเรียนดังที่ เสริมศักดิ์  อยูสุขเจริญ ( 2531, อางถึงใน เพ็ญสิริ  ศรีวังสุ  
2536 : 2 ) พบวานักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษในชั้นหนึ่ง ๆ มีพื้นความรูภาษาอังกฤษอยูในระดับที่ต่ํา 
และ แตกตางกันมากทั้งนี้เปนเพราะความแตกตางระหวางตัวบุคคลซึ่งทําใหนักเรียนเรียนรูไดไมเทา
กัน เชนเดียวกับ ศิริพร  ฉันทานนท ( 2533 : 117 ) พบวานักเรียนสวนมากมีพื้นฐานความรูความรู
ภาษาอังกฤษไมดีพอ และ บางครั้งนักเรียนยังมีพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษแตกตางกันมากอีกดวย  และ
จากการติดตามผลและดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรของกรมวิชาการ     พบวา หลักสูตรที่ใช
เกี่ยวกับการเรียนภาษาตางประเทศยังไมสามารถที่จะทําใหผูเรียนใชภาษาตางประเทศโดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษในการติดตอส่ือสารและการคนควาหาความรูจากแหลงการเรียนรูที่มีอยูหลากหลายใน
ยุคสารสนเทศได ( กรมวิชาการ  2544   :  1 )
                   สําหรับการเรียนรูในวิชาภาษาอังกฤษ  จะมุงเนนพัฒนาผูเรียนทั้ง  4  ทักษะ คือ  ทักษะ
การฟง  ทักษะการพูด  ทักษะการอาน และทักษะการเขียน    แตเมื่อพิจารณาตามโอกาสการใชภาษา
อังกฤษในชีวิตประจําวัน จะเห็นไดวาทักษะที่คนไทยใชมากที่สุด คือ ทักษะการอาน รองลงมาคือ
ทักษะการเขียน ทักษะการฟงและทักษะการพูดตามลําดับ  ทั้งนี้ เพราะการอานเปนเครื่องมือสําคัญ
ในการแสวงหาความรูดวยตนเอง แหลงความรูที่คนเราสามารถคนควาไดดวยตนเองนั้นมีมากมาย 
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ซ่ึงตองอาศัยทักษะการอานเปนสําคัญ  ผูที่มีความสามารถในการอานดี ยอมมีโอกาสแสวงหาความ
รูไดมากกวาผูที่มีความสามารถในการอานนอย  (ปญชรี  ทองวิสุทธิ์  2541 : 1)   ในดานความสําคัญ
ของการอาน  การอานเปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งในการแสวงหาความรู การอานชวยใหมนุษยทั้ง
ทางสติปญญา  อารมณ  และสังคม การอานจึงเปนทักษะที่ตองฝกฝนใหผูเรียน สามารถนําไปเปน
เครื่องมือในการเสาะแสวงหาความรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนการอานภาษาแมหรือภาษา
ตางประเทศ โดยเฉพาะปจจุบนัตําราเปนภาษาอังกฤษ  ซ่ึงจําเปนตองอานใหเขาใจได เพื่อจะเปน
เครื่องมือเพิ่มพูนความรูใหมากใหทันเหตุการณของโลก    (  เสงี่ยม  โตรัตน   2524 :  1 )

  ในดานการเรียนการสอนการอาน เปนทักษะที่นับวาสําคัญที่สุดในบรรดา  4  ทักษะ
เพราะผูเรียนจะไดนําทักษะการอานไปใชอานตําราวิชาการที่ตรงกับศาสตรของตนเอง  เปนการเพิ่ม
พูนความรูใหกับตนเองใหมากยิ่งขึ้น  เพื่อความสําเร็จในการศึกษาระดับสูงตอไป    (สุเมธ แสงนาทร
2542 : 3)  ซ่ึงสอดคลองกับ วิสาข  จัติวัตร ( 2528 : 41, อางถึงใน ภาวดี  ศรีสังข  2544 :  2 ) กลาววา
ในบรรดาทักษะทางการเรียนทั้ง 4 ทักษะนั้น ทักษะที่คนไทยเห็นความสําคัญมากที่สุด คือ ทักษะ
การอาน เพราะถาสํารวจดูชีวิตประจําวันของคนไทยแลวเราตองการใชทักษะในการอานมากทีเดียว
เชนการอานสลากยา  ปาย  โฆษณา  ตลอดจนวิธีการใชผลิตภัณฑที่มาจากตางประเทศ  เชน เครื่อง
ใชไฟฟา    โดยเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มีความจําเปนอยางมากที่จะตองอาน
ตําราภาษาอังกฤษ

  ดังนั้น การอานจึงจัดไดวาเปนวิชาที่สําคัญเปนอยางยิ่งในการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ดวยเปนการศึกษาระดับที่ผูจบการศึกษาจะตองนําความรู
ไปใชในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพอยางสูงสุด  ซ่ึงจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการอาน
ภาษาอังกฤษอยูในเกณฑที่ไมนาพอใจ  เชน งานวิจัยของ วีณา สังขทองจีน (2530 : 86)  พบวาความ
สามารถทางการอานของนักเรียน ยังไมถึงระดับถายโอนการสื่อสาร และวิเคราะห วิจารณ  และใน
ดานคําศัพทอยูในระดับออนและใชการไมได สวนในดานความตองการในการใชภาษาอังกฤษของ
หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจพบวา ทักษะที่หนวยงานจําเปนตองใชมากที่สุด คือ ทักษะอาน
(นิภา    สนสอาดจิต  2533 : 265)

 สําหรับดานผูเรียนผลจากงานวิจัยพบวาผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญในการศึกษาภาษา
อังกฤษ เชน งานวิจัยของจิราภา   วิทยาภิรักษ  และ   เฉลิมศรี   ปรีชาพานิช   (   2535,  อางถึงใน
ศิริรักษ   ธิจิตตัง  2544 : 2)  ไดสํารวจความตองการการใชภาษาอังกฤษ  เพื่อการศึกษาและประกอบ
อาชีพในสาขาวิศวกรรมศาสตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง   พบวา
นักศึกษามีทักษะการใชภาษาอังกฤษ อยูในระดับปานกลางคอนขางต่ํา  แตนักศึกษามีความคาดหวัง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



4

ในการใชภาษาอังกฤษในระดับสูงมาก   นอกจากนี้นักศึกษาใหความคิดเห็นวา  กิจกรรมในการใช
ภาษาอังกฤษที่สําคัญ จะใชเพื่อการปฏิบัติงานมากกวาในชีวิตประจําวัน

สําหรับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในในวิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี ในรายวิชา
การพัฒนาทักษะการอาน ซ่ึงจากการศึกษาคําอธิบายรายวิชานั้นนับเปนรายวิชาที่ฝกการอานภาษา
อังกฤษ  โดยเดาความหมายของคําที่ไมเขาใจจากบริบท ฝกใหเขาใจโครงสรางของประโยคภาษา
อังกฤษ  เขาใจใจความหลัก  และรายละเอียดที่สําคัญของเรื่องที่อาน  เขาใจรูปแบบการเขียนแบบ
ตาง ๆ ฝกการอานแบบตีความตลอดจนฝกการอานร็ว  อานเก็บใจความสําคัญ และหาขอมูลเฉพาะที่
ตองการ  เพื่อใหสามารถเกิดทักษะการอาน  ในการอานเก็บใจความสําคัญ  เขาใจเรื่องที่อานและมี
ทักษะในการอานเพื่อแสวงหาความรูจากขอมูลอ่ืนๆ ซ่ึงพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงในรายวิชาการพัฒนาทักษะการอาน 
ระหวางปการศึกษา  2542-2544  ยังอยูในเกณฑคอนขางต่ําจากการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ ในตารางที่  1

ตารางที่  1   การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพัฒนาทักษะการอาน  นักศึกษาระดับ
                    ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี   ปการศึกษา  2542-2544

ระดับผลการเรียน ( คน )ปการ
ศึกษา

จํานวน
นักเรียน 4 3 2 1 0

เฉล่ีย
X

2542 46 2 9 10 21 4 1.65
2543 44 1 5 19 13 6 1.59
2544 46 1 12 20 11 2 1.97

ที่มา  :   วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี , ฝายวิชาการ , งานทะเบียนและวัดผล, การประเมินหลักสูตร
ศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ปการศึกษา 2542-2544 .(สุพรรณบุรี : ม.ป.ท.,
2544),21

                   และนอกจากปญหาผลสัมฤทธทางการเรียนแลว  พบวานักศึกษาไมสามารถนําความรูที่
เรียนไปบูรณาการใชกับสาขาวิชาที่ตนเรียน และเนื่องจากนักศึกษาระดับศ.ปวส.จําเปนตองศึกษาใน
ศาสตรตามสาขาวิชาเอกของตนอยางลึกซึ้งดวยการอานหนังสือ งานศิลปะจากตางประเทศ ที่แทบ
ทุกเลมมักจะเปนบทความที่คอนขางยาก  จากการสอบถามครูผูสอนศิลปะสาขาตาง ๆ ลวนมีความ
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คิดเห็นวาสมควรใหนักศึกษาไดมีการฝกอานบทความภาษาอังกฤษจากตําราศิลปะตางประเทศดวย
จะสงผลประโยชนใหแกนักศึกษาในหลาย ๆ ดาน  คือ

1.  เพื่อนักศึกษาจะไดเกิดทักษะในการอานและสามารถศึกษาเพิ่มเติมดวยตนเอง
             2.  นักศึกษาจะไดศึกษาศัพทเฉพาะ ศัพทเทคนิคทางศิลปะ ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญ

3.  เมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษาก็จะสามารถนําความรูที่ไดไปใชในการประกอบอาชีพ
     จากการเรียนการสอนวิชาการพัฒนาทักษะการอาน ที่ผานมาพบวา นอกจากผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักศึกษาที่คอนขางต่ําแลว  นักศึกษาไมสามารถอานบทความงานศิลปะจากตาง
ประเทศได  เนื่องจากบทอานที่นํามาสอนนั้น  ไมนาสนใจและไมเหมาะกับผูเรียน   เพราะดวยขอ
จํากัดของจํานวนวิทยาลัยที่จัดการศึกษาทางศิลปะคอนขางมีนอยแหง และยังไมมีเอกสารตํารา
ประกอบที่สรางเฉพาะตามหลักสูตรศิลปกรรม ดังนั้นครูผูสอนจึงมักใชตําราของสํานักพิมพตาง ๆ ที่
คอนขางกวางเพื่อใหใชไดกับหลักสูตรของสถานศึกษาตาง  ๆ    ซ่ึงบางเนื้อหาก็คอนขางยาก และไม
ตรงกับความสนใจของผูเรียน สําหรับการเลือกขอเขียนที่นํามาใชในการสอนอานนั้น  เดย และ
แบมฟอรท  (Day  and  Bamford  1998 :  28-29 )   กลาววาควรเปนเรื่องที่อยูในความสนใจ ที่มีความ
ยากงายตรงกับระดับความรูและภูมิหลังของผูเรียน และเปนประโยชนที่จะนําไปใชในชีวิตประจําวัน
ซ่ึงจะทําใหผูเรียน เห็นความสําคัญของการอานและมีแรงจูงใจ ในการอาน

สาเหตุอีกประการที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ในวิชาการพัฒนาทักษะการอาน และการที่ผู
เรียนมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษคอนขางต่ํานั้น  อาจเปนเพราะการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษที่สถานศึกษาจัดใหไมตอบสนองความตองการของผูเรียน และไมเพียงพอที่จะใหผูเรียนนํา
ภาษาอังกฤษไปใชในการประกอบอาชีพไดเทาที่ควรอาจเนื่องจากการเลือกเนื้อหาภาษา และทักษะ
ภาษาทางดานอาชีพ ไมเหมาะสมกับระดับความตองการของผูเรียน (ประภา  สิทธิลภ  2537 : 58)
สําหรับนักศึกษาวิทยาลัยชางศิลปนั้น เมื่อสําเร็จตามหลักสูตรแลวไปประกอบอาชีพที่ตรงตามสาขา
ก็มักเปนลักษณะงานที่จะตองมีการใชภาษาอังกฤษ ไมวาจะเปนงานบริษัท  หางราน งานโฆษณา
ประชาสัมพันธ  หรือ การประกอบอาชีพสวนตัวเปนศิลปนอิสระ  ก็จําเปนที่จะตองสามารถนําเสนอ
งานใหแกชาวตางประเทศใหเขาใจในงานศิลปที่ตนแสดงได    และจากการสัมภาษณ  และสอบถาม
ครูผูสอนภาษาอังกฤษวิทยาลัยชางศิลป   วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี และ วิทยาลัยชางศิลป
นครศรีธรรมราช  พบวานักเรียนที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษสวนใหญมีผลสัมฤทธ์ิดานทักษะการอานไม
ดีนักโดยเฉพาะจุดประสงคการอานจับใจความสําคัญ  และจากการสรุปผลการเรียนวิชาการพัฒนา
ทักษะการอานของนักเรียนระบประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปที่ 1 แตละภาคเรียนระดับผลการเรียน
ของนักเรียนอยูในระดับ   “ 0” ,“ 1”  และ  “ 2”  เปนสวนใหญ
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                 ผูวิจัยไดรวมประชุมกับครูอาจารยในหมวดภาษาศาสตร วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี
ศึกษาถึงผลสัมฤทธทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  รายวิชาการพัฒนา
ทักษะการอาน  ป  พ.ศ.2544 มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉล่ีย  1.97 ซ่ึงถือวาต่ํากวาเกณฑที่ทาง
วิทยาลัยกําหนดคือคาเฉลี่ยไมต่ํากวา  2.00  และจากการวิเคราะหหาสาเหตุและแนวทางแกไขพบวา
ส่ือการเรียนการสอนในรายวิชาการพัฒนาทักษะการอานนั้นไมสอดคลองกับความสนใจของผูเรียน 
จึงสงผลตอปญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการพัฒนาทักษะการอานต่ํา   แนวทางแกไขที่จะทําให
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นที่นาสนใจคือการพัฒนาสื่อการเรียนที่สอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียน  และเกิดประโยชนตอการนําไปใชอยางสูงสุดดวย และเนื่องจากวาเอกสารการสอนในทอง
ตลาดมีขอจํากัด คือ เอกสารการสอนไมสอดคลองกับหลักสูตรของสถาบันการศึกษา  โดยเฉพาะ
ตําราภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ ที่มีจําหนายในทองตลาดนั้น มักสรางขึ้นใหเหมาะกับการคา   (  ศิริรักษ
ธิจิตตัง   2544 : 4)   ดังนั้นการใชตําราที่มีวางจําหนายในทองตลาดมาสอนโดยตรงไมมีการคัดเลือก
หรือดัดแปลงใหเขากับกลุมผูเรียนยอมไมเหมาะสม       (Jones  1990 :  92  อางถึงใน  ณัฐชัย เฉลย
ทรัพย  2539 : 244)   ซ่ึงแนวทางหนึ่งเพื่อแกปญหาดังกลาวคือการสรางสื่อการสอนที่สอดคลอง
เหมาะสมกับความตองการของผูเรียน  และสอดคลองกับจุดประสงคของหลักสูตร
 ส่ือการเรียนการสอนและวิธีการที่จะชวยพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ  มี
วิธีหลากหลาย เชนการสอนโดยชุดทดลอง  ใชแบบฝก  การใชชุดการสอน  ชุดสาธิต   การสอนโดย
วิธีบูรณาการ  และบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ซ่ึงแนวทางที่เหมาะสมจากการพิจารณารวมกัน
ของครูอาจารยในหมวดภาษาศาสตร คือการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานเพราะเปนสื่อที่จะชวย
เสริมสรางทักษะใหกับผูเรียนใหเกิดการเรียนรูและเขาใจไดเร็วขึ้น    ดังที่สุนันทา  สุนทรประเสริฐ
( 2540 : 2 ) กลาววา แบบฝกหรือแบบฝกหัด  คือส่ือการเรียนการสอนชนิดหนึ่ง   ที่ใชฝกทักษะใหกับ
ผูเรียน  หลังเรียนจบเนื้อหาในชวงหนึ่ง ๆ เพื่อฝกฝนใหเกิดความรูความเขาใจ  รวมทั้งเกิดความ
ชํานาญในชวงนั้น ๆ อยางกวางขวางมากขึ้น   เพ็ตตี้ ( อางถึงใน ยุพา   ยิ้มพงษ  2522 : 18 ) ไดกลาว
ถึงแบบฝกโดยสรุปวา เปนสวนเพิ่มเติมหรือเสริมในการเรียนทักษะ ชวยในการฝกทักษะ  ชวยพัฒนา
เด็กตามความแตกตางระหวางบุคคล  ชวยใหผูเรียนไดฝกฝนปฏิบัติอยางเต็มที่  ชวยใหครูมองเห็นจุด
เดนหรือปญหาที่ชัดเจน   ซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2543
มาตรา 24 ( 3 ) ( 5 ) และมาตรา 30 ( สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ   2542 : 23 ) กลาว
ไววาการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัติใหทําได  คิดเปน  ทําเปน
รักการอานและเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง  สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ
สภาพแวดลอม  ส่ือการเรียน  และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู
รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู  ทัง้นี้  ผูสอนและผุเรียนอาจเรียนรู
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ไปพรอมกัน  จากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆใหสถานศึกษาพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา
     ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะสรางสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงโดยการนําเนื้อหาในศิลปะสาขาตาง ๆ มาบูรณาการเพื่อ พัฒนาแบบฝก
เสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะเพื่อใชเสริมในรายวิชาการพัฒนาทักษะการอานซึ่ง
ขอบเขตเนื้อหานั้นกําหนดจะมาจากการสํารวจความตองการในการใชภาษาในการประกอบอาชีพ
ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง      จากการวิเคราะหหลักสูตรคําอธิบายรายวิชา
และพัฒนาแบบฝกทักษะใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและความจําเปนในการนําไปประกอบวิชาชีพ 
ผูวิจัยคาดวาชุดฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะที่สรางขึ้นจะสงผลใหนักศึกษาพัฒนา
ความสามารถในการอานจับใจความสําคัญและมีแรงจูงใจในการอานภาษาอังกฤษสูงขึ้นและสามารถ
พัฒนาความพรอมใหกับผูเรียน     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปที่ 1        วิทยาลัยชางศิลป
สุพรรณบุรี ไดตอไป

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ โดยใหสอดคลองกับวัตถุ

ประสงคหลักสูตรและ    กิจกรรมการเรียนการสอนที่มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ในการพัฒนาทักษะ
การอานนั้นครูจะตองศึกษา    วางแผน  และตั้งจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาทักษะการอานใหประสบความ
สําเร็จซึ่ง วิลเล่ียมส  (Williams  1986 : 3- 7)  ไดกลาวถึง ความรูความสามารถของผูอานที่เปน
สวนประกอบทําใหการอานประสบผลสําเร็จไดดังตอไปนี้1.ความรูในระดับการเขียน  (Knowledge
of   Writing  System)  ดานการสะกดคําและการอานออกเสียง 2. ความรูในเรื่องภาษา  (Knowledge
of the Language)  หมายถึง  ความรูเกี่ยวกับรูปแบบของคํา การเรียบเรียงคํา โครงสรางและไวยากรณ
ของภาษา  3.ความสามารถในการตีความ (Ability in  Interpretation)  หมายถึง ความสามารถเขาใจ
จุดประสงคของขอความ  รูวิธีการเรียบเรียงประโยคเปนขอความตอเนื่องกัน และเขาใจความ
สัมพันธระหวางประโยค   ครูเปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการที่จะเปนผูที่ชวยการพัฒนาทักษะ
การอานไดดี  ความรูของครู  เจตคติของครู  วิธีการสอนของครู  ตลอดจนความรูและภูมิหลังของ
นักเรียน  ที่จะชวยใหครูวางแผนการสอน  ตั้งจุดมุงหมายและเลือกวิธีการมาใชในการพัฒนาทักษะ
การอานใหประสบความสําเร็จ    ดวยผูอานแตละคนมีเหตุผลในการอาน และความตองการในการ
อานแตกตางกัน ซ่ึงจะมีผลตอการเลือกวิธีการอาน ดังนั้น เมื่อตองการอาน   ผูอานตองทราบวาตน
กําลังอานอะไร  อานไปเพื่ออะไรและเลือกการอานอยางไร จึงจะเหมาะสมกับเนื้อหานั้นและในการ
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ที่ผูอานจะประสบความสําเร็จในการอานหรือไมนั้น  กูดแมน (Goodman  1971 : 25 –27 )เชื่อวาขึ้น
อยูกับปจจัย 4 ประการ คือ 1. ความรูทางภาษา ( Linguistic  Knowledge )  2. ประสบการณและความ
รูเกี่ยวกับสิ่งที่อาน(Schema) 3. การสรางมโนทัศนหรือความหมายที่สมบูรณ ( Conceptual  or
Semantic  Competence ) 4. โครงสรางของงานเขียน (Text  Schema )ซ่ึงครูผูสอนจะตองปรับวิธีการ
เรียนการสอนใหสอดคลองและเหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนแตละคน  สําหรับเนื้อหาในแบบ
ฝกเสริมทักษะการอานที่สรางขึ้น ไดศึกษาแนวคิดจากนักการศึกษา ในแนวการสอนเพื่อการสื่อสาร
กลาววาขอความที่ตัดตอนมาใหอานควรมีลักษณะเปนธรรมชาติคลายกับบทสนทนาและเปนขอ
ความที่ตัดตอนมาจากเอกสารจริง (Authentic  texts)  เชน หนังสือพิมพ  ขาว  คําโฆษณา ประกาศ
และนวนิยาย  โดยไมควรแกไขใหภาษางายข้ึน    หรือสรุปยอ ทําใหขอความผิดไปจากเดิม (วิสาข
จัติวัตน  2528 :  42)
                  ดานทักษะการอานนั้น เชพเพอรด (  Shepherd  1973 ,อางถึงใน รัตนา  วาทวัฒนะ 2537 :
12)กลาววาเปนการทําความเขาใจในการอาน  โดยใชความสามารถในการคิดเพื่อติดตามขอมูลนั้น
ใหตรงกับความตั้งใจของผูเขียน   สําหรับ ดอลแมน และ คนอื่น ๆ ( Dollman 1974 ,อางถึงใน รัตนา
วาทวัฒนะ 2537 :  14)  ไดกลาวถึงระดับความเขาใจในการอานเปน 3 ระดับ คือ 1. ความเขาใจใน
ระดับขอเท็จจริง  คือ ความเขาใจเนื้อเร่ืองที่อานตามตัวอักษรที่เขียน  2. ความเขาใจขั้นตีความ  คือ
ความเขาใจดวยการสรุปความ  ตีความ  และ แปลความหมายจากเรื่องที่อานได
 สําหรับทักษะการอานตามแนวคิดของ เดอชองต ( Dechant 1969 :  2 ) ไดกลาววา การ
อานเปนกระบวนการของการเรียนรู  เปนสื่อที่สําคัญของการเรียน  ผูเรียนสามารถไดรับความรูและ
เปลี่ยนเจตคติ   อุดมคติที่ไดจากการอาน  การอานที่แทจริงประกอบดวยการบูรณาการและสงเสริม
พัฒนาการของผูอานซึ่งจะทําใหเปนผูที่มีความคิดกวางไกลและเปนการใชเวลาอยางมีคาที่สุด     
สวน  ฮาฟเนอร และ จอลล่ี ( Hafner  and  Jolly 1972 : 57-58) ไดเสนอขั้นตอนการสอนอานดังนี้
 1. ขั้นการเตรียม ( Preparation  for  Reading )  2. ขั้นการอาน( Reading  the  Story ) 3. ขั้นการสอน
ทักษะ( Teaching  Skills )   ซ่ึงสอดคลองกับ แนวคิดของเพ็ญศรี  รังสิยางกูล  ( 2523 : 182 – 186 )
ไดแบงการอานเปน 3 ขั้นตอนคือ  1. ขั้นจูงใจ ( Motivation )  2. ขั้นนําเขาสูบทเรียน ( Presentation
of  Material ) 3. กิจกรรมที่จัดเพื่อสงเสริมการอาน( Exploitation  or  Follow – up  Activities )

สําหรับ สุภัทรา   อักษรานุเคราะห ( 2532 : 8 )  ไดเสนอการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะ
การอานดังนี้   1. จัดใหเนื้อหาที่เปนจริงในชีวิตประจําวัน   2. สรางแรงจูงใจใหผูเรียนอยากมีสวน
รวมในกิจกรรม  3. จัดใหผูเรียนไดและเปลี่ยนขอมูลที่ไมรูมากอนใหกันและกัน 4. จัดใหมีกิจกรรม
รวมกันอยางเปนธรรมชาติโดยไมมีการซักซอมมากอน  5. ใหผูเรียนเลือกเนื้อหาเองโดยยึดจุด
ประสงคการสอนเปนสําคัญ  6. จัดกิจกรรมใหงายท้ังการดําเนินงานและการเตรียมกิจกรรม 7. สอด
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คลองกับวิชาที่สอน     นอกจากนี้ยังมีแนวคิดของ  ฮารเมอรและซาวิยอง ( Harmer 1983 : 44-45 ;
Savignon 1983 : 32 )   กลาววากิจกรรมการอานเพื่อการสื่อสารในการที่จะพัฒนาทักษะการอานที่มี
ประสิทธิภาพจะตองพิจารณาถึงองคประกอบตอไปนี้ในการจัดกิจกรรม 1.ความตองการในการสื่อ
สาร( communication  need )  2. จุดประสงคของการสื่อสาร ( communication  purpose )   3. เนน
เนื้อหาไมใชรูปแบบภาษา ( content  not  form )     4. ความหลากหลายของภาษา( variety  of
language )  5. ไมมีการแทรกแซงจากผูสอน( no teacher  intervention )  6. ไมมีการควบคุมจากสื่อ
( no  materials  control )   7. ควรใหผูส่ือความหมายไดรับขอมูลยอนกลับ( feed back )

นอกจากการพิจารณาถึงแนวคิดในการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะการอานแลว  ในการ
เลือกสื่อการสอนที่จะสามารถพัฒนาผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพนั้นไดมีนักการศึกษาไดเสนอแนว
คิดที่นาสนใจเกี่ยวกับแบบฝก   ดังที่   บารเนท ( Barnett  1969 :  11 )  กลาววา  แบบฝกที่ดีควรมีขอ
แนะนําในการใชควรมีคําหรือขอความใหฝกจํา   และแบบฝกใหอานอยางเสรี  คําส่ังหรือตัวอยางที่
ยกมาเปนขอความหรือเปนแบบฝกไมควรยากเกินไป  และยากแกการเขาใจ  ถาตองการใหศึกษาดวย
ตนเองแบบฝกนั้นควรมีหลายรูปแบบและใหความหมายแกผูฝก  สําหนับแนวคิดของริเวอร ( Rivers
1970 : 103-104 ) แบบฝกที่ดีควร 1. ตองมีการฝกนักเรียนมากพอควรในเรื่องหนึ่ง ๆ กอนจะมีการฝก
เร่ืองอื่น ๆ  ตอไป  ทั้งนี้ทําขึ้นเพื่อการสอนไมใชเพื่อทดสอบ  2. แตละบทควรฝกโดยใชเพียงหนึ่ง
แบบเทานั้น  3. ฝกโครงสรางใหมกับสิ่งที่เรียนรูแลว  4. ประโยคที่ฝกควรเปนประโยคสั้น ๆ
5.ประโยคและคําศัพท  ควรเปนแบบที่ใชพูดกันในชีวิตประจําวันที่นักเรียนรูจักดีแลว  6. เปนแบบ
ฝกที่นักเรียนใชความคิดดวย 7. แบบฝกควรมีหลาย ๆ แบบ เพื่อไมใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนาย
8. ควรฝกใหนักเรียนสามารถใชส่ิงที่เรียนไปแลวไปใชในชีวิตประจําวันได   สําหรับแนวคิดของ
บัทส ( Butts 1979 : 20, อางถึงใน เชาวณี  คําเลิศลักษณ  2543 : 40 ) ไดเสนอไวดังนี้  1. ตองกําหนด
โครงรางคราว ๆ วาจะเขียนแบบฝกเกี่ยวกับเรื่องอะไร  2. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะทํา
3. เขียนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมและเนื้อหาใหสอดคลองกัน  4. แบงจุดประสงคเชิงพฤติกรรมออก
เปนกิจกรรมยอยโดยคํานึงถึงความเหมาะสมของผูเรียนและเรียงกิจกรรมหรืองานที่นักเรียนตองฝก
ปฏิบัติจากงายไปหายาก  5. กําหนดอุปกรณที่จะใชแตละตอนใหเหมาะสม  6. กําหนดเวลาที่จะใชใน
แบบฝกแตละตอนใหเหมาะสม   และ  7. ควรประเมินผลกอนเรียนและหลังเรียน
                  นอกจากนี้แนวคิดของนักการศึกษาไทยเกี่ยวกับแบบฝกนั้น วิชัย  เพ็ชรเรือง( 2531 : 77 )
กลาวถึงแบบฝกดังนี้ 1. แบบฝกตองมีเอกภาพและความสมบูรณในตัวเอง  2. เกิดจากความตองการ
ของผูเรียนและสังคม  3. ครอบคลุมหลายลักษณะวิชาโดยบูรณาการใหเขากับการอาน  4.ใชแนวคิด
ใหมในการจัดกิจกรรม  5.  สนองความสนใจใครรูและความสามารถของผูเรียน  สงเสริมใหผูเรียนมี
สวนรวมในการเรียนเต็มที่  6. คํานึงถึงพัฒนาการและวุฒิภาวะของผูเรียน  7. เนนการแกปญหา
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8. ครูและนักเรียนไดมีโอกาสวางแผนงานรวมกัน   9.  แบบฝกควรเปนสิ่งที่นาสนใจ  คือเปนสิ่งที่มี
ความแปลกใหมพอสมควร  เปนส่ิงซ่ึงสมองสามารถปรับเขาสูโครงสรางทางความคิดของเด็กได   
นอมศรี  เคท ( 2536 : 54 ) กลาววา  เมื่อครูไดสอนเนื้อหา  แนวคิดหรือหลักการเรื่องใดเรื่องหนึ่งให
กับนักเรียน  และนักเรียนมีความรูความเขาใจในเรื่องนั้นแลว  ขั้นตอไปครูจําเปนตองจัดกิจกรรมให
นักเรียนไดฝกฝน  เพื่อใหมีความชํานาญ     คลองแคลว  ถูกตอง   แมนยํา  และรวดเร็ว   หรือที่เรียก
วาฝกฝนเพื่อใหเกิดทักษะ   สําหรับรัชนี  ศรีไพรวรรณ ( 2520 : 29 ) ไดใหขอคิดเกี่ยวกับแบบฝกที่ดี
ไววา  1. สรางแบบฝกใหสอดคลองกับหลักจิตวิทยาและพัฒนาการของนักเรียนและควรจัดเรียงเนื้อ
หาตามลําดับจากงายไปยาก  เพื่อชวยใหนักเรียนมีกําลังใจทําแบบฝกหัด  2.  มีจุดประสงคที่แนนอน
วาจะฝกทักษะในดานใดแลวจัดเนื้อหาใหตรงกับจุดประสงคที่กําหนดไว   3.  ตองคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคลของนักเรียน  ถาสามารถทําไดควรแบงนักเรียนออกเปนกลุมยอยตามความ
สามารถจึงจัดทําแบบฝกเสริมทักษะ  4. แบบฝกที่ตองมีคําชี้แจงงาย ๆ ส้ัน ๆ ที่นักเรียนอานเขาใจ
และทําแบบฝกไดดวยตนเอง  5.  แบบฝกตองมีความถูกตองครูตองพิจารณาใหรอบคอบ  ทดลองทํา
ดวยตนเองเสียกอนอยาใหมีขอผิดพลาด  6. การใหนักเรียนทําแบบฝกแตละครั้งตองเหมาะสมกับ
เวลาชวงความสนใจ  7. ควรมีหลายรูปแบบเพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางกวางขวางสงเสริมความคิด
สรางสรรค     สําหรับกระบวนการสรางแบบฝกนั้นมีผูนําเสนอไว เชน ประชุมพร    สุวรรณตรา
( ม.ป.ป. : 86 )ได กลาวถึงวิธีการหรือกระบวนการสรางแบบฝกตังนี้   1. ตั้งจุดมุงหมายที่จะพัฒนา
เด็กในดานใดบาง   2.  เรียงลําดับทักษะ  ความรูพื้นฐานที่เด็กจําเปนตองรูกอนหลัง  3. กําหนด 
concept  ที่จะพัฒนา  4. เลือกทักษะและงานใหสอดคลองกับ concept  ที่เรียงลําดับไว  5. สรางงาน
ใหนาสนใจจูงใจสําหรับเด็ก  โดยการใชรูปภาพ และวิธีการที่นาสนใจ สวนสุนันทา สุนทรประเสริฐ 
( 2544 : 14 ) ไดเสนอกระบวนการพัฒนาแบบฝกดังนี้           1.   วิเคราะหปญหาและสาเหตุการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  2. ศึกษารายละเอียดในหลักสูตร  เพื่อวิเคราะหเนี้อหา  จุดประสงคและ
กิจกรรม  3.  พิจารณาแนวทางแกปญหาที่เกิดขึ้นจากขอ ( 1  )  โดยการสรางแบบฝก และเลือกเนี้อ
หาในสวนที่จะสรางแบบฝกนั้นวาจะทําเรื่องใดบาง กําหนดเปนโครงเรื่องไว  4. ศึกษารูปแบบของ
การสรางแบบฝกจากเอกสารตัวอยาง  5. ออกแบบชุดฝกแตละชุดใหมีรูปแบบที่หลากหลาย  นาสน
ใจ  6. ลงมือสรางแบบฝกในแตละชุด  พรอมทั้งขอทดสอบกอนและหลังเรียน  ใหสอดคลองกับเนื้อ
หาและจุดประสงคการเรียนรู  7. สงใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 8. นําไปทดลองใช แลวบันทึกผลเพื่อ
นํามาปรับปรุงแกไขสวนที่บกพรอง 9. ปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไว 10. นําไปใช
จริง ๆ และเผยแพรตอไป  และสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ( 2537 : 145-146 ) 
ไดเสนอขั้นตอนการสรางแบบฝกเสริมทักษะดังนี้  1. ศึกษาปญหาและความตองการ  โดยศึกษาจาก
การผานจุดประสงคการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน2.วิเคราะหเนื้อหาหรือทักษะที่ตองการฝก
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ออกแบบเนื้อหาหรือทักษะยอย  ๆ เพื่อใชในการสรางแบบทดสอบและแบบฝกหัด  3. พิจารณาวัตถุ
ประสงค  รูปแบบ  และขั้นตอนการใชแบบฝก เชน จะนําไปใชฝกอยางไร  ในแตละชุดประกอบดวย
อะไรบาง   4. สรางแบบทดสอบ ซ่ึงอาจเปนแบบทดสอบเชิงสํารวจ  แบบทดสอบวินิจฉัยขอ
บกพรอง  แบบทดสอบความกาวหนาเฉพาะเรื่อง  เฉพาะตอน  แบบทดสอบที่สรางจะตองสอดคลอง
กับเนื้อหาหรือทักษะวิเคราะหไวในตอนที่ 2   2. สรางแบบฝกหัดไวพัฒนาทักษะยอยแตละทักษะ  
ในแตละแบบฝกจะมีคําถามไวใหนักเรียนตอบ  การกําหนดรูปแบบ  ขนาดของแบบฝกพิจารณาตาม
ความเหมาะสม 6. สรางเอกสาร อางอิง  เพื่อใชอธิบายคําตอบหรือแนวทางการตอบแตละเร่ือง  7. นํา
แบบฝกไปทดลองใช  เพื่อหาขอบกพรอง  คุณภาพของแบบฝก และคุณภาพของแบบทดสอบ
 8. ปรับปรุงแกไข  9. รวบรวมเปนชุด  จัดทําคําชี้แจง คูมือการใช สารบัญเพื่อใชประโยชนตอไป

จากแนวคิดในการพัฒนาแบบฝกดังกลาว  ผูวิจัยไดนํามาเปนแบบอยางในการพัฒนาแบบ
ฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะสําหรับวิชาการพัฒนาทักษะการอานในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง โดยมีลําดับขั้นดังนี้

ขั้นตอนที่ 1  การศึกษาขอมูลพื้นฐาน  ศึกษาแนวคิด  ทฤษฏี  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
อานและการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ  ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของนักศึกษาเกี่ยวกับทักษะทางภาษา
อังกฤษ  ศึกษาแนวทางการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษจากครูผูสอนและผู
เชี่ยวชาญดานแบบฝก  วิเคราะหหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2539  กลุมวิชา
ภาษาตางประเทศ  หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   สอบถามและสัมภาษณ
ครูผูสอนเกี่ยวกับความตองการในการใชแบบฝกและจุดประสงคที่ตองการพัฒนาในแบบฝก

ขั้นตอนที่  2  การพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ
พัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษตามองคประกอบทางการอานตามแนวคิดของ
กูดแมน  4   องคประกอบคือ    ความรูทางภาษา    ประสบการณและความรูเกี่ยวกับสิ่งที่อาน   การ
สรางมโนทัศนหรือความหมายที่สมบูรณ    โครงสรางของงานเขียน (Text  Schema )  ในวิชาการ
พัฒนาทักษะการอานสําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง    ปที่ 1 ประกอบดวย
 คําชี้แจงการใชแบบฝก  จุดประสงค  ขอบขายเนื้อหา   กิจกรรม  ส่ือ   การประเมินผล   จากนั้น
ทําการตรวจสอบแบบฝกโดยผูเชี่ยวชาญเนื้อหา  ดานภาษา  และการวัดผล  ดวยวิธีการหาคาดัชนี
ความสอดคลอง ( IOC ) และแบบทดสอบวัดทักษะทางการอาน       หาประสิทธิภาพแบบฝกเสริม
ทักษะการอานภาษาอังกฤษ (E1/ E2 ) ทดลองกับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง     ปที่ 
1 จํานวน  3 คน โดยแยกเปนเด็กเกง  ปานกลาง  ออน ( Individual   Testing ) แลวปรับปรุงแกไข   
นําไปทดลองกับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง    ปที่ 1 จํานวน 9 คน  โดยแยกเปน
เด็กเกง  ปานกลาง ออน  อยางละ 3 คน ( Small Group  Testing ) แลวปรับปรุงแกไข   หลังจากนั้น

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



12

สรางแผนการสอน จํานวน 6 แผน  โดยคํานึงถึงจุดประสงคและเนื้อหาที่กําหนดไว  โดยในแผน
การสอน ประกอบดวย จุดประสงคการเรียนรู  เนื้อหา  กิจกรรมการเรียน  ส่ือการสอน  การวัดและ
การประเมินผล  นําแผนการสอนไปใหอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญตรวจแกไขแลวนําไปปรับ
ปรุงแกไขกอนนําไปทดลองสอน  เพื่อหาประสิทธิภาพกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ัน
สูง    ปที่ 1 ซ่ึงเปนกลุมตัวอยางตอไป

ขั้นตอนที่  3    การทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ      โดยการหา
ประสิทธิภาพแบบกลุมใหญ  ( Field  Testing )  กับนักศึกษาศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง  ปที่ 1    วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี  จํานวน 30 คน    จากนั้นทําการทดสอบกอนเรียน
( Pretest )  แลวทดลองใชชุดฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ  กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง    ปที่ 1 ที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน  จากนั้นทําการทดสอบหลังเรียน ( Posttest )
เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการอาน
                 ขั้นตอนที่   4  การประเมินผลและปรับปรุงแกไขแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ
ประเมินความเหมาะสมของแบบฝกในดานเนื้อหา  รูปแบบและการนําไปใช  ประมวลความคิดเห็น
และขอเสนอแนะเกี่ยวกับแบบฝกเสริมทักษะการอานจากผูเกี่ยวของทุกฝาย  คือ นักศึกษา  ครูผูสอน
ผูเชี่ยวชาญ ประเมินนักศึกษาที่ใชแบบฝกดานความรูความเขาใจ  ความคิดเห็น และทักษะทางภาษา
ดานการอาน
                 ขั้นตอนในการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ปที่ 1 สรุปเปนกรอบความคิดที่ใชในการวิจัยดัง   แผนภูมิที่  1  หนา
13

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ขั้นที่ 1 ศึกษาขอมูลพื้นฐาน

1. ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2539
กลุมวิชา ภาษาตางประเทศ และ
ศิลปะ

2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการอานและการ
พัฒนา แบบฝกเสริมทักษะการ
อาน

3. ศึกษาขอมูลพื้นฐานของนัก
ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝก
เสริม ทักษะการอาน  ปญหา
ความตองการ  เนื้อหา  สอบถาม
และสัมภาษณ ครูผูสอนดาน
ศิลปะและภาษาอังกฤษ

4. ศึกษาแนวทางการพัฒนาแบบ
ฝกเสริมทักษะการอานภาษา
อังกฤษ จากผูเชี่ยวชาญดานแบบ
ฝก

5. ศึกษาเอกสารทางวิชาการดาน
          ศิลปะจากผูเชี่ยวชาญดานศิลปะ

ขั้นที่ 2 พัฒนาแบบฝก

พัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานซึ่งประกอบดวย
1.แบบฝกเสริมทักษะ ประกอบดวย

1.1คําชี้แจงในการใชแบบฝก 1.2 จุดประสงค
1.3 ขอบขายเนื้อหา 1.4 กิจกรรม 1.5 สื่อ  1.6
การประเมินผล

2. แผนการสอน
3. เครื่องมือการวัดและประเมินผล

1.2.1 แบบทดสอบยอย
1.2.2 แบบทดสอบกอน/ หลังเรียน

ขั้นที่ 3  ทดลองใช

 ทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษกับกลุมตัวอยางนักศึกษาระดับ
ศ.ปวส. ชั้นปที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนในราย
วิชาการพัฒนาทักษะการอาน ภาคเรียนที่
2/2546 วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี
จํานวน 30 คน โดยหาประสิทธิภาพ แบบ
Field Testing  กับนักศึกษาวิทยาลัยชาง
ศิลป( กรุงเทพ )

ขั้นที่ 4 ประเมินผลและปรับปรุงแกไข

ประเมินผลการใชแบบฝกเสริมทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษดาน
1. การประเมินทักษะการอานภาษา

อังกฤษทางศิลปะ โดยการทดสอบกอน
และหลังการใชแบบฝก

2. ประเมินความคิดเห็นที่มีตอแบบฝก
เสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ

ผลการประเมิน

ชุดฝกเสริมทักษะฉบับสมบูรณ
แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 13

2 ตรวจสอบแบบฝกโดยผูเชี่ยวชาญดาน
เนื้อหาศิลปะและแบบฝก ดานภาษา ดานวัดผล
ดวยวิธีการหาIOC แลวปรับปรุงแกไขตามคําแนะ
นํา

3. หาประสิทธิภาพของแบบฝก โดยนักศึกษา
ทดลองใชแบบ Individual testing จํานวน 30 คน
หาประสิทธิภาพ (E1    / E2  ) แลวปรับปรุงแกไข

4. นักศึกษาทดลองใชแบบ Small Group testing
หาประสิทธิภาพ (E1    / E2  ) แลวปรับปรุงแกไข

ปรับปรุง
ไมผาน

ผานผาน
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วัตถุประสงคของการวิจัย
สําหรับงานวิจัยนี้  ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยดังตอไปนี้
1. เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษา

อังกฤษทางศิลปะวิชาการพัฒนาทักษะการอาน  สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง     
วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี

2. เพื่อพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะวิชาการพัฒนาทักษะ
อานสําหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง    วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี ใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ  75/75

3. เพื่อทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะวิชาการพัฒนา
ทักษะอานสําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง    วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี

4. เพื่อประเมินผลและปรับปรุงแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ
วิชาการพัฒนาทักษะอานสําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงวิทยาลัยชางศิลป
สุพรรณบุรี

คําถามการวิจัย
1. ขอมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทาง

ศิลปะวิชาการพัฒนาทักษะอานสําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง    วิทยาลัย
ชางศิลปสุพรรณบุรี  เปนอยางไร

2. แบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะวิชาการพัฒนาทักษะอาน
สําหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง    วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี  ประกอบดวย
อะไรบางและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ   75/75  หรือไม

3. การทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะวิชาการพัฒนา
ทักษะการอาน สําหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง    วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี
ดําเนินการอยางไร

4. ผลของการประเมินผลและปรับปรุงแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทาง
ศลิปะวิชาการพัฒนาทักษะอาน สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง    วิทยาลัย
ชางศิลปสุพรรณบุรี เปนอยางไร
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สมมติฐานของการวิจัย
 1.แบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะสําหรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ  75/75
           2. ผลสัมฤทธ์ิในการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง    กอนและ หลังการใชแบบฝกเสริมทักษะแตกตางกัน

ขอบเขตของการวิจัย
                  การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยและพัฒนา  ( Research  and  Development ) ซ่ึงผูวิจัยได
กําหนดขอบเขตการวิจัยไวดังนี้

1. ตัวแปรที่ศึกษา
        ตัวแปรที่ศึกษาในงานวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวยตัวแปร 2 ประเภทคือ
        1.1  ตัวแปรตน  ไดแก  แบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ

                         1.2 ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการอานศิลปะและ ความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบ
ฝกเสริมทักษะทางการอานภาษา

2. ประชากร และกลุมตัวอยาง ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแกนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปที่ 1   วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี   จํานวน  50  คน  ที่ลงทะเบียน
เรียน ในภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา 2546
                         ตัวอยางในการวิจัย คือ นักศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปที่ 1   วิทยาลัย
ชางศิลปสุพรรณบุรี จํานวน  30  คน  ที่ลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา 2546  ไดมา
จากการสุมอยางงาย ( Simple  Random  Sampling )

3. เนื้อหา
เนื้อหาที่นํามาสรางแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ  นํามาจากหนังสือ

ศิลปะภาษาอังกฤษ  สาขาจิตรกรรม  ออกแบบตกแตง  ศิลปะไทย   ภาพพิมพ  ประติมากรรม
เครื่องเคลือบดินเผา  โดย

3.1 พิจารณาใหสอดคลองกับหลักสูตรศิลปกรรมประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
 พุทธศักราช 2539

3.2 มีความสอดคลองกับความเห็นของ อาจารยผูสอนภาษาอังกฤษ และ อาจารย
ผูสอนศิลปะ
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4.  ระยะเวลา การทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะการอานไดกําหนดระยะเวลา ในภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2546   จํานวน  6  สัปดาห  สัปดาหละ  2  คาบ  คาบละ  50 นาที   รวมเวลาทั้ง
หมด  12  คาบ ในรายวิชา 2112 – 02  การพัฒนาทักษะการอาน

นิยามศัพทเฉพาะ
เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน ผูวิจัยจึงใหความหมายคํานิยามศัพทเฉพาะสําหรับการวิจัย

ดังนี้
 ภาษาอังกฤษทางศิลปะ  หมายถึง   ขอความภาษาอังกฤษที่เปน   บทความ    บทอาน

ขั้นตอน  วธีิการ    ประวัติ หรือเร่ืองตาง ๆ  ทางศิลปะ
แบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ  หมายถึง ส่ือการเรียนรูประเภทหนึ่ง

ซ่ึงประกอบดวย  เนื้อหา  แบบฝกหัด   ซ่ึงมีเนื้อหาที่คัดมาจากเอกสารจริงโดยครอบคลุมเนื้อหาทาง
ศิลปะทั้ง  6  สาขาคือ  จิตรกรรม  ออกแบบตกแตง   ภาพพิมพ  ศิลปะไทย  ประติมากรรม  เครื่อง
เคลือบดินเผา    เพื่อฝกทักษะการอานวิชาภาษาอังกฤษ

ประสิทธิภาพของแบบฝก  หมายถึง เกณฑคุณภาพของแบบฝกเสริมทักษะการอานที่ทํา
ใหบรรลุถึงพฤติกรรมตามที่ไดตั้งความมุงหมายไวตามเกณฑ  75/75
                  75 ตัวแรก หมายถึง  คาเฉลี่ยคิดเปนรอยละของนักเรียนทุกคนจากการทําแบบฝกเสริม
ทักษะการอานภาษาอังกฤษ

75 ตัวหลัง หมายถึง คาเฉลี่ยคิดเปนรอยละของนักเรียนทุกคนจากการทดสอบหลัง
เรียนที่เรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ

ทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ  หมายถึง  ความสามารถในการอานบทความ หรือ
ส่ือการเรียนรู ที่มีเนื้อหาคัดมาจากเอกสารจริงที่ครอบคลุมเนื้อหาทางศิลปะทั้ง 6 สาขา คือ จิตรกรรม
ออกแบบตกแตง  ภาพพิมพ  ศิลปะไทย  ประติมากรรม  เครื่องเคลือบดินเผา   มีความเขาใจ  สามารถ
จับใจความสําคัญ  และเขียนสรุปบทความที่อานได

ผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ   หมายถึง  คะแนนของนักศึกษาที่
ไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลความรูความเขาใจและความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจใน
เนื้อหาทางศิลปะ

ความคิดเห็นท่ีมีตอแบบฝกเสริมทักษะ หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของผูเรียนที่มีตอแบบ
ฝกทักษะการอาน ดานเนื้อหาของแบบฝก   กิจกรรมการสอน  อุปกรณและส่ือการสอน  การเขารวม
กิจกรรมของนักเรียน
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เอกสารจริง    หมายถึง  เอกสารประเภทเขียน หรือ ส่ิงตีพิมพจากแหลงตาง ๆ ที่ไมใช
ตําราหรือบทเรียน เชน  ตารางแบบฟอรม  แผนปลิว   ประกาศ   ฉลากยา  วารสาร   หนังสือพิมพ
และ หนังสือวิชาการตางประเทศ เปนตน
                  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี หมายถึง ผูที่
ศึกษาตามหลักสูตรศิลปกรรมประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปที่ 1    ของวิทยาลัยชางศิลป
สุพรรณบุรี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี  2
วรรณกรรมที่เก่ียวของ

                   การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับงานวิจัยนี้ผูวิจัยไดศึกษาสาระสําคัญตาง ๆ  ที่เกี่ยว
ของกับการพัฒนาชุดฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ ไดแก   หลักสูตรศิลปกรรม
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง    หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง      
ศิลปศึกษา ความหมายของศิลปศึกษา  เนื้อหาศิลปศึกษา  แนวคิดในการสอนศิลปศึกษา     ทักษะ
การอาน  ทฤษฎีเกี่ยวกับการอาน   องคประกอบของการอาน  จุดประสงคในการอาน  กิจกรรมการ
สอนเพื่อพัฒนาทักษะการอาน    ส่ือการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษ  กระบวนการในการ
สรางสื่อการเรียนการสอน  ส่ือการเรียนการสอนที่พัฒนาจากเอกสารจริง     แบบฝกเสริมทักษะ    
การพัฒนาแบบฝก   ประโยชนของแบบฝกเสริมทักษะ   การหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริม
ทักษะ  งานวิจัยที่เกี่ยวของ  มีรายละเอียดดังนี้

หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช  2539

หลักการ

                  1. เปนหลักสูตรที่ตอเนื่องจากหลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นกลาง  หลักสูตร
ศิลปกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และมัธยมศึกษาตอนปลาย
                   2. เปนหลักสูตรที่มุงเนนการเรียนวิชาศิลปะเฉพาะสาขา เพื่อใหผูเรียนไดเลือกเรียนตาม
ความถนัดและความสนใจ จนเกิดความชํานาญ สามารถนําไปประกอบอาชีพ หรือศึกษาตอใน
ระดับที่สูงขึ้น
                  3. เปนหลักสูตรที่มุงใหผูเรียน มีความคิดสรางสรรค เนนการพัฒนา  และผสมผสาน
ความรูกับการปฏิบัติ  เพื่อใหสามารถสรางงานศิลปะอยางมีคุณคา

    4.   เปนหลักสูตรที่มุงใหผูเรียน มีความซาบซึ้งในสุนทรียภาพ  และเกิดความภาคภูมิ
ใจในศิลปวัฒนธรรม มีจิตสํานึกในการอนุรักษ และเผยแพรศิลปะมรดกของชาติ
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จุดมุงหมาย

                   1. เพื่อใหมีความรู  ความสามารถในการปฏิบัติงานศิลปเฉพาะสาขา ไดทั้งศิลปะไทย
แบบประเพณีและหรือศิลปรวมสมัย
                   2.  เพื่อใหรูจักวิเคราะห วิจารณผลงานศิลปะ รูจักเลือกสรรและสรางสรรคผลงานศิลปะ  
ตามความถนัดเฉพาะสาขา
                  3.  เพื่อใหความชํานาญ และประสบการณในวิชาชีพดานศิลปะ สามารถประกอบอาชีพ
ไดดวย ความซื่อสัตยสุจริต  อดทน ขยันหมั่นเพียร  และมีประสิทธิภาพ
                  4. เพื่อใหมีจรรยาบรรณ มีวินัยในการทํางานมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค และมีมนุษย
สัมพันธที่ดีสามารถตัดสินใจ และแกปญหาได
                  5.  เพื่อใหบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพและอนามัยสมบูรณทั้งรางกาย
และจิตใจ
                  6. เพื่อใหรูคุณคา และภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย  รูจักอนุรักษและหวงแหนใน
ศิลปและภูมิปญญาทองถ่ิน

หลักเกณฑการใชหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช  2539

1. ภาคเรียน
                         หลักสูตรนี้มีเวลาเรียนตลอดหลักสูตร  2-3 ป ในปการศึกษาหนึ่งแบงภาคเรียนออก
เปน  2  ภาคเรียน  และสถานศึกษาอาจเปดภาคฤดูรอนไดอีกตามความเหมาะสม  เวลาเรียนในภาค
ปกติรวมทั้งการสอบดวยภาคเรียนละ 20  สัปดาห   และภาคฤดูรอนไมนอยกวา  4  สัปดาห  
กําหนดการเปดเรียนและปดเรียนแตละภาคใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการ
จัด  การศึกษาตามหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2539

2. เวลาเรียน
                         สถานศึกษาที่เปดสอนตามหลักสูตรนี้จะเปดสอนอยางนอยสัปดาหละ  5  วัน  และ
อาจเปดสอนในวันเสารหรือวันอาทิตยไดอีก  1  วัน  เวลาเรียนภาคทฤษฏีและปฏิบัติตองไมนอย
กวาสัปดาหละ  36  คาบ  โดยถือ  1  คาบ  เทากับ  50  นาที
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3. หนวยกิต
                          หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ตลอดหลักสูตรมีหนวยกิต
ระหวาง   86 – 120  หนวยกิต  รายวิชาที่จัดไวในหลักสูตรมีทั้งรายวิชาที่เปนภาคทฤษฎีลวน
ภาคปฏิบัติลวนและรายวิชาที่เปนทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติรวมกัน  การกําหนดหนวยกิตของแตละ
รายวิชาใหถือเกณฑดังนี้

        3.1  รายวิชาที่ใชเวลาบรรยาย ( ภาคทฤษฏี )  1  คาบ ตอสัปดาหตลอดภาคเรียนไม
นอยกวา    18  คาบ  มีคา  1  หนวยกิต
                       3.2  รายวิชาที่ใชเวลาในการปฏิบัติ ( ภาคปฏิบัติ )  2 -  3  คาบ ตอสัปดาหตลอด
ภาคเรียนไมนอยกวา 36  -  54    คาบ  มีคา  1  หนวยกิต

                    จํานวนหนวยกิตจะระบุไวทุกรายวิชาโดยใชคําวา  ท - ป – น
         ท  หมายถึง  จํานวนคาบที่ใชเรียนภาคทฤษฏี

                       ป  หมายถึง  จํานวนคาบที่ใชเรียนภาคปฏิบัติ
                     น  หมายถึง   จํานวนหนวยกิตของรายวิชานั้น ๆ

4. การประเมินผลการเรียน
                    ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลการเรียนหลักสูตร
ศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2539

     5.   สภาพการเปนนักเรียน  นักศึกษา
          ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาหลักสูตรศิลป

กรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2539

                  6.   การโอนผลการเรียน
           การโอนผลการเรียนหรือหนวยกิตจากสถานศึกษาอื่นใดที่ใชหลักสูตรเดียวกันนี้  

ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลการเรียนหลักสูตรศิลปกรรม 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช  2539
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7. เกณฑการจบหลักสูตร
            ผูเรียนจะจบหลักสูตรไดตอเมื่อ
            7.1   ตองเรียนรายวิชาครบถวนตามโครงสรางของหลักสูตร

 7.2  สอบไดหนวยกิตของรายวิชาบังคับทั้งหมด
 7.3   ตองไดระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา  2.00

8.    การแกไขเปล่ียนแปลงหลักสูตร
      ใหอธิบดีกรมศิลปากรมีอํานาจในการสั่งยกเลิก แกไข  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงรายวิชา

และเนื้อหาของรายวิชาตาง ๆ  ในหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธ
ศักราช  2539

โครงสรางหลักสูตรศิลปกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2539
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช   

2539      ซ่ึงมีพื้นความรูระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจะตองศึกษารายวิชาตาง ๆ     รวมจํานวน
หนวยกิต    96  หนวยกิต  จากหมวดวิชาดังตอไปนี้

1.  หมวดวิชาพื้นฐานสามัญ 30  หนวยกิต
1.1 กลุมภาษาศาสตร 10  หนวยกิต
1.2  กลุมสังคมศาสตร  6   หนวยกิต
1.3  กลุมมนุษยศาสตร 10  หนวยกิต
1.4  กลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  4  หนวยกิต

                  2. หมวดวิชาชีพ 62  หนวยกิต
              2.1  พื้นฐานวิชาชีพ                                                  24  หนวยกิต

2.2  วิชาชีพเฉพาะสาขา              28  หนวยกิต
2.3  วิชาชีพเลือก              10  หนวยกิต

     3.  หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา  4  หนวยกิต

     ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช  
2539  ซ่ึงมีพื้นความรูระดับมัธยมปลายจะตองศึกษารายวิชาตาง ๆ รวมจํานวนหนวยกิต  120  
หนวยกิต จากหมวดวิชาดังตอไปนี้
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     1. หมวดวิชาพื้นฐานสามัญ 30   หนวยกิต
             1.1  กลุมภาษาศาสตร 10   หนวยกิต
             1.2  กลุมสังคมศาสตร   6   หนวยกิต

1.3  กลุมมนุษยศาสตร 10   หนวยกิต
 1.4  กลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร                 4   หนวยกิต

                   2.หมวดวิชาชีพ                86  หนวยกิต
             2.1  พื้นฐานวิชาชีพ   42  หนวยกิต
             2.2  วิชาชีพเฉพาะสาขา                34  หนวยกิต
             2.3  วิชาชีพเลือก                              10   หนวยกิต
      3.  หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา                   4  หนวยกิต

รหัส รายวิชา  และจํานวนหนวยกิต
หมวดวิชาพื้นฐานสามัญ

รหัส รายวิชา               ท-ป –น
        2111-01 ภาษาไทย  1 2 – 0 – 2

2111-02 ภาษาไทย  2 2 – 0 – 2
2112-01 โครงสรางภาษาอังกฤษ 2 – 0 – 2
2112-02 การพัฒนาทักษะการอาน 2 – 0 – 2
2112 –03 การอานและการเขียน 2 -  0 -  2
2113-01 สังคมวิทยาเบื้องตน 2 – 0 – 2
2113-02 มนุษยสัมพันธ 2 – 0 – 2
2113-03 วัฒนธรรมพื้นบาน 2 – 0 – 2

        2114-01 พลศึกษา  1 0 – 2 – 1
2114-02 พลศึกษา  2 0 – 2 – 1
2115-01 ชีวิตกับสภาพแวดลอม 2 – 0 – 2
2116-01 สถิติ 2 – 0 – 2
2117-01 จิตรวิทยาทั่วไป 2 – 0 –2
2117-02 สารนิเทศกับการศึกษาคนควา 2 – 0 – 2
2117-03 ดนตรีวิจกัษณ 2 – 0 – 2
2117-04 การจัดการธุรกิจศิลปกรรม 2 – 0 – 2
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หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  กลุมภาษาศาสตร (ภาษาอังกฤษ)

2112-01  โครงสรางภาษาอังกฤษ                                    2 – 0 –2
         (Structure  of  English)
           คําอธิบายรายวิชา
            ฝกทักษะการฟง  อานและเขียน  โดยศึกษาโครงสรางทางภาษา รูปประโยคและคําศัพท

ในระดับพื้นฐานที่ใชกันอยูทั่วไป ดานการอานเปนการอานใหเขาใจขอความและจับใจความสําคัญ 
สวนทักษะดานการฟงและพูดจะฝกการออกเสียงภาษาอังกฤษใหถูกตอง  ในดานการเขียนฝกให
เขียนประโยคสั้น ๆ จากรูปประโยคและคําศัพทดังกลาวมาแลว เพื่อใหเกิดทักษะบูรณาการในการ
ส่ือสารภาษาอังกฤษ

2112-02  การพัฒนาทักษะการอาน                          2 – 0 –2
        (Reading  Skills  Development)

                   คําอธิบายรายวิชา
                   ฝกอานภาษาอังกฤษ   โดยฝกเดาความหมายของคําที่ไมเขาใจจากบริบท ฝกใหเขาใจ
โครงสรางของประโยคภาษาอังกฤษ เขาใจใจความหลัก และรายละเอียดที่สําคัญของเรื่องที่อาน  
เขาใจรูปแบบการเขียนแบบตาง ๆ ฝกการอานแบบตีความตลอดจนฝกการอานเร็ว  อานเก็บใจความ
สําคัญ และหาขอมูลเฉพาะที่ตองการ

          เพื่อใหสามารถเกิดทักษะการอาน ในการอานเก็บใจความสําคัญ เขาใจเรื่องที่อาน และมี
ทักษะในการอาน เพื่อการแสวงหาความรูจากขอมูลอ่ืน ๆ

2112-03 การอานและการเขียน                                    2 – 0 -2
(Reading  and Writing)
 คําอธิบายรายวิชา
  ฝกอานบทความทางวิชาการ โดยสามารถจับใจความสําคัญ เขาใจความคิดและวัตถุ

ประสงคของผูเรียน  ศึกษาการใชศัพท สํานวน โครงสราง การวางรูปแบบรวมทั้งแนวการเขียน
แบบฟอรมภาษาอังกฤษ ฝกการเขียนประโยคนั้น ๆ ยอความมาจากเรื่องที่อาน   เขียนบทสนทนา 
และเขียนเรียงความโดยใชศัพทสํานวนที่ไดศึกษามาแลว

 เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ และสามารถจับใจความสําคัญจากบทความทางวิชาการ    
สามารถใชศัพท สํานวน โครงสรางมาใชในการเขียนไดอยางถูกตอง
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ศิลปศึกษา

1.  ความหมายของศิลปศึกษา
                  ศิลปะเปนการสรางสรรคงานที่แสดงออกถึงความรูสึก  เปนศาสตรที่แสดงใหเห็นถึง
แบบแผนของความรูสึกนึกคิดของแตละคน  ความหมายของคําวา “ศิลปศึกษา” นักปราชญ  นักการ
ศึกษาไดใหความหมายไวดังนี้
                 นิรมล   ตรีรณสาร   สวัสดิบุตร  (2525 :  34 ) ไดใหความหมายไววา ศิลปศึกษาคือ การ
ศึกษาเรื่องราวของการสรางงานศิลปะ  ซ่ึงอาจเปนทั้งการสรางงานศิลปะของนักเรียนเองหรือการ
สรางงานศิลปของผูอ่ืน

          Good  (อางถึงใน อุบล   ตูจินดา  2532 : 5 )  คือการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
เกี่ยวกับศิลปะที่จัดขึ้นในโรงเรียน  โดยแยกออกเปนวิชาหลัก ๆ เชน วิจิตรศิลป ศิลปอุตสาหกรรม  
กราฟก  พาณิชยศิลป  ศิลปะการจัดบาน  การจัดฉากละคร หรือกลาววาเปนวิชาที่แยกรายละเอียด 
เชน ออกแบบ  ทฤษฎีสี  ประวัติศาสตรศิลป  ความซาบซึ้งในศิลปะ
                  มลิฉัตร   เอื้ออานันท ( ม.ป.ป. : 60 )  กลาววาศิลปศึกษาคือวิชาที่มีโครงสราง  และเนื้อ
หาวาดวย  การใหความรูเกี่ยวกับการเรียนการสอนศิลปวิจารณ  การเรียนการสอนสุนทรียศาสตร  
การเรียนการสอนประวัติศาสตรศิลป
                  สรุปไดวาศิลปศึกษาในทัศนะของนักการศึกษานั้นเปนการจัดการเรียนการสอนทาง
ศิลปะเพื่อมุงใหผูเรียนมีความเขาใจและมีความซาบซึ้งทางศิลปะและสามารถนําไปปฏิบัติใดจริงใน
ชีวิตประจําวันและเปนวิชาชีพตอไป

 2. เนื้อหาศิลปศึกษา
                   การจัดการเรียนการสอนศิลปะศึกษาในสถานศึกษานั้น  ขอบเขตเนื้อหานั้นจะมุงใหผู
เรียนไดเกิดทักษะ  ความรู  ความคิดสรางสรรค   โดยมีเนื้อหาที่สอดคลองกับศิลปะในแขนงตางๆ
ซ่ึง   ชลอ     พงษสามารถ( 2527 : 27 )ไดสรุปไวดังนี้
                  ศิลปะ   แบงออกเปน 2 ประเภท คือ

1. วิจิตรศิลป  ( Fine  Art )   หมายถึงศิลปะที่งดงามบริสุทธิ์  ซ่ึงสรางขึ้นจากสติ
ปญญา  จิตใจ  และความเจริญทางดานสุนทรียภาพของผูสราง    ซ่ึงแยกเปน  2  กลุม คือ

               1.1  ทัศนศิลป  ( Visual  Art ) เปนงานศิลปที่เกี่ยวกับการรับรูทางประสาทตาและ
ประสาทสัมผัส  หมายถึง
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                                    1.1.1 จิตรกรรม  ( Painting ) การเขียนภาพ  ระบายสี  เกิดจากกรรมวิธีที่
แสดงออกตาง ๆ กันคือ เขียน  ระบาย  ปาย  ทา  ขูดขีด  ทําใหเกิดเปนเสน  รูปราง รูปทรง  สีผิวใช
วัสดุหลายชนิด  เชน  กระดาษ  ผา  ไม  พูกัน  แปรง  เกรียง  สี  เปนตน ฯลฯ
                                             จิตรกรรมมีลักษณะเปนงาน  2  มิติ  แสดงออกทางพื้นระนาบ  คือ  
กวาง  และยาว ( มิติที่ 3 เกิดจากความรูสึกผูดู ) จิตรกรรมใชสีหลายชนิด เชน สีน้ํา (Water  Colour )   
สีฝุน ( Tempera  Colour )   สีน้ํามัน  ( Oil  Colour )  สีเทียน( Crayon )     สีชอรค  ( Chalk  )
                                    1.1.2 ภาพพิมพ  ( Graphic  Art )  เกิดจาการออกแบบใชเสน  ลวดลาย  สี  
แสงเงา   รูปแบบซึ่งตองทําแบบแมพิมพกอนจึงพิมพออกมาเปนภาพได  เปนงานซึ่งรวมอยูใน
จิตรกรรม  แตอาศัยงานดานประติมากรรมชวย  ปจจุบันเปนงานที่ใหคุณคาทางดานศิลปะมาก

                            1.1.3 ประติมากรรม ( Sculpture)  การปน  แกะสลัก  หลอ  รวมทั้งการเคาะ  
เชื่อม  ติด  ปะ  เปนงานประเภท   3  มิติ  แสดงรูปทรง ( Form )  เดนชัด   ใหความรูทางดานกวาง   
ยาว  ตื้น  ลึก  หนา  บาง
                                    1.1.4 สถาปตยกรรม ( Architecture )  หมายถึงอาคารบานเรือน  วัด  โบสถ 
วัด  เจดีย  ปรางค  ฯลฯ วิหาร  สนาม  กีฬา  เขื่อน  สถานที่ราชการเปนงานกอสราง  มีการตกแตง
ภายในภายนอกตัวอาคารดวย  วัสดุที่ใชในงานสถาปตยกรรมมีมากมายหลายชนิด  เชน  ไม  ดิน  
อิฐ  ปูน  หิน
                                    1.1.5  ศิลปะไทย ( Thai  Arts ) เปนรูปภาพที่เขียนขึ้นเพื่อใชอธิบาย  หรือ
ลําดับเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนา  ใชเลาเรื่องพุทธประวัติ   ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยโบราณ  วรรณคดีไทย  ประวัติศาสตรไทย   วิชาการแขนงตาง ๆ  โดยเขียนบนผืนผา 
เรียกวา ภาพพระบฎ ( Banner ) เขียนบนสมุดกระดาษสาหรือ สมุดขอย  เรียกวา สมุดธาตุ  เขียนบน
พื้นใชทําฉาก ลับแลไม  บานประตู  หนาตาง  เขียนบนผนังปูนเรียกกันวาจิตรกรรมฝาผนัง เปนภาพ
ขนาดใหญกวางานลักษณะอื่นๆ (  โชดก  เกงเขตรกิจ และ ผดุง  อารีพันธุ  2529 : 60-62 )

                     1.2โสตศิลป ( Audio Art )  เปนศิลปะที่เกี่ยวกับประสาทตา  ประสาทหู  และ
สมอง  หมายถึง
                                    1.2.1 วรรณกรรม  ( Literature  ) การรอยแกว  รอยกรอง  โคลง  ฉันท  กาพย  
กลอน  คําประพันธ
                             1.2.2  ดนตรีนาฏศิลป ( Music &  Drama  ) ดนตรี  เพลง   การรายรํา  และ
การละคร

2. ศิลปประยุกต  ( Applied  Art , Useful  Art ) มุงประโยชนทางดานใชสอย  โดยนํา
เอาหลักการดานความงามของศิลปมาชวยใหงดงามสมบูรณ  แบงเปน 3 ประเภท คือ
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                            2.1 มัณฑนศิลป  ศิลปะตกแตง  ( Decorative  Art  ) การออกแบบเครื่องเรือน  ตก
แตงอาคารสถานที่  โดยใชวัสดุ  สี  รูปแบบ  ใหเหมาะสมกับสถานที่  ประโยชนใชสอย  และจุด
ประสงคที่ใชทั้งภายในและภายนอก

                    2.2 อุตสาหกรรมศิลป ( Industrial  Art ) เปนงานศิลปะที่เกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช
โดยทั่ว ๆไปในชีวิตประจําวัน  เชนเครื่องตกแตงบาน  ตู   โตะ  เกาอ้ี  เครื่องปนดินเผา  เคลือบ  
โลหะ  งานไม  งานจักสาน  และ อ่ืน ๆ งานชนิดนี้ตองนําหลักศิลปะมาใชตั้งแตการวางรูปแบบ  
ออกแบบ  สรางประกอบขึ้น  ตกแตงใหสวยงาม  เหมาะกับนําไปใชและเพื่อการคา  มีการผลิตดวย
เครื่องจักร  และมือ
                            2.3 พาณิชยศิลป ( Commercial  Art ) ศิลปการคา  เชน ปายโฆษณา  การจัดตูโชว 
จัดตกแตงอาคารรานคา

     จากเนื้อหาดังกลาวสรุปไดวาศิลปะแยกได 2 ประเภทใหญ ๆ คือ วิจิตรศิลป  ( Fine
Art )   หมายถึงศิลปะท่ีงดงามบริสุทธ์ิ  ซ่ึงสรางขึ้นจากสติปญญา  จิตใจ  และความเจริญทางดาน
สุนทรียภาพของผูสราง  และ ศิลปประยุกต  ( Applied  Art , Useful  Art ) มุงประโยชนทางดาน
ใชสอย  โดยนําเอาหลักการดานความงามของศิลปมาชวยใหงดงามสมบูรณ  และจากศิลปะทั้ง 2 
ประเภท ทัศนศิลป  ( Visual  Art ) เปนงานศิลปที่เกี่ยวกับการรับรูทางประสาทตาและประสาท
สัมผัส    ซ่ึงสามารถแบงเปนสาขายอยได 6 สาขา คือ  จิตรกรรม     ออกแบบตกแตง  ภาพพิมพ 
ศิลปไทย    ประติมากรรม  และ เครื่องเคลือบดินเผา

3. แนวคิดในการสอนศิลปศึกษา
                  ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาศิลปศึกษา  ขณะปฏิบัติการสอน   ครูผูสอน
ควรคํานึงถึงผูเรียน  คือนักเรียน   และบรรยากาศทั่วไปในการเรียนการสอนวาทําอยางไรจึงจะทํา
ใหการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และไดผลตามคาดหมาย  หรือตามจุดประสงคที่
วางไว ซ่ึง  อัญชลี   โสมดี( 2535  :  3 – 4 ) ไดเสนอแนวคิดไวดังนี้
                   1. หาสื่อการสอนที่ดีและนาสนใจ  และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอุปกรณการสอนใหทัน
สมัย   สวยงาม   และเราความสนใจ
                   2. ในขณะทําการสอน หรือขณะทํากิจกรรม   ครูควรจะดูแลเด็กใหทั่วถึง  ชวยแนะแนว
ทางและชวยเหลือในการแกปญหาถาเด็กเกิดขัดของ

    3. คอยกระตุนและใหกําลังใจ  หรือคอยเราใหเด็กเกิดความพยายามและตั้งใจในการ
ทํางาน

    4. สรางความเชื่อมั่นใหกับเด็ก  โดยเห็นความสําคัญในงานของเด็ก  มีการจัดแสดงผล
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งานของเด็กทุกระยะ   อาจเปนการจัดแสดงผลงานระยะสั้น  หรือจัดนิทรรศการเปนคร้ังคราวแลว
แตโอกาส
                   5. สงเสริมลักษณะนิสัยที่ดีใหแกเด็ก  ไดแก  ความรับผิดชอบ  ความปราณีต  และความ
สะอาดเรียบรอยในการทํางาน  การดูแลรักษา  และซอมแซมเครื่องมือเครื่องใช    รวมทั้งการดูแล
รักษาความสะอาด   ความเปนระเบียบเรียบรอยของหอง  หรือหองปฏิบัติงานและบริเวณที่เรียนวิชา
ศิลปะ

           6. สงเสริมใหเด็กมีความสามัคคี    รูจักทํางานรวมกับบุคคลอื่น  โดยการจัดใหทํางาน
เปนกลุม  หรือรวมกันจัดปายนิเทศ  จัดนิทรรศการ  หรือการพาไปศึกษานอกสถานที่
                  7.  เปดโอกาสใหเด็กไดแสดงความสามารถพิเศษของตนเอง  สงเสริมใหเด็กไดแสดง
ความสามารถในโอกาสตาง ๆ เชน  เมื่อมีการประกวดเขียนภาพ  หรือการออกแบบ
                  8. สอนวิชาศิลปะใหเชื่อมโยงกับวิชาอ่ืน ๆ  เชน  การออกแบบปกรายงาน ออกแบบตัว
หนังสือ ฯลฯ เพื่อใหเด็กไดใชความรูในการเรียนวิชาศิลปะ   ไปใชใหเปนประโยชนในวิชาอ่ืน ๆ 
หรือในชีวิตประจําวัน
                   9. สงเสริมใหเด็กมีความรูกวางขวางยิ่งขึ้น   โดยการจัดวิทยาการ  ผูเชี่ยวชาญหรือผูมีช่ือ
เสียงในดานศิลปะ  มาอธิบาย  บรรยาย   สาธิต   หรือแสดงความคิดเห็นตาง ๆ  ในดานศิลปะใหแก
นักเรียนในบางโอกาส

เลิศ  อานันทะ ( 2535 : 14 ) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับศิลปะศึกษาไววา  จุดมุงหมาย
สําคัญของกิจกรรมศิลปศึกษาคือการสงเสริมและพัฒนาความคิดริเร่ิมสรางสรรค  จินตนาการและ
สรางเสริมนิสัยที่ดีงามใหแกนักเรียนตั้งแตเยาววัย  ดังนั้น  บทบาทของครูและผูปกครองจึงควร
คํานึงถึงแนวความคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้

1. สอนดวยความรัก
2. ยอมรับนับถือในความสามารถของนักเรียนแตละคนที่แตกตางกัน
3. หลีกเลี่ยงการวิพากษวิจารณในเชิงลอเลียน  เสียดสี  หรือตําหนิติเตียนโดยตรง
4. ไมจําเปนตองรีบรอนแกไขผลงานศิลปะของนักเรียน แตควรพูดจาใหเกิดความคิด

ดวยตัวเอง
5. อยาแทรกแวงความคิดหรือตัดสินใจแกปญหาแทนนักเรียนทางที่ดีควรสงเสริมให

กลาคิด  กลาทํา  และกลาแสดงออกมากที่สุด
6. ใชคําพูดยั่วยุและทาทายใหแสดงออกแทนการออกคําส่ัง
7. วางแผนการจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณเอาไวลวงหนาเปดโอกาสใหนักเรียนได

แสดงออกอยางอิสระ
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ดํารง  วงศอุปราช ( 2527 :  47 ) ไดกลาวถึงแนวคิดทางศิลปศึกษา ของศาสตรจารยศิลป  
พีระศรี  สรุปไดดังนี้

1. เมื่อศึกษาความรูศิลปะแนวใหมก็ไมควรละทิ้งของเกา ควรอนุรักษและเผยแพร
ศิลปไทยโบราณดวย

2. การสอนศิลปะไมควรทิ้งงานชางศิลปะเชน การเขียนภาพเหมือน อนุสาวรีย งาน
เขียนสี  ภาพเขียนประกอบหนังสือ ชางซอมวัด การปนภาพและลวดลาย  ดวยสังคมไทยไมสามารถ
รับงานศิลปะสมัยใหมที่กาวหนาเกินไป  ดังนั้นผูที่จบการศึกษาแลวอาจไมใชศิลปน หรือดํารงชีวิต
อยางศิลปนได

3. การศึกษาศิลปะไมควรลอกแบบของเกา  ควรมีการศึกษาจากธรรมชาติ เพราะการ
เร่ิมตนพื้นฐานจากธรรมชาติเปนการปลูกฝงที่ดีใหผูเรียนรูจักส่ิงแวดลอมและชีวิต

วินัย  โสมดี ( 2544 : 23 )  ไดเสนอแนวคิดทางศิลปศึกษาในกระแสการปฏิรูปการ
ศึกษา  ไวดังนี้

1. การเรียนการสอน เนนความสําคัญของผุเรียน, วัฒนธรรมและอุดมการณชุมชน ครู
มีหนาที่จัดประสบการณและสภาพแวดลอมที่เหมาะสมใหกับผูเรียน

2. กิจกรรมทางศิลปะสามารถเลือกสื่อในการแสดงออกไดอยางอิสระเพื่อนําไปสูการ
บูรณาการศิลปะและศาสตรอ่ืนๆ ไดอยางกวางขวาง

3.   กิจกรรมการเรียนการสอนมุงเนนในการพัฒนาศักยภาพในการคิดอยางเต็มศักยภาพ  
เปนการสรางความสมดุลระหวางเหตุผลและจินตนาการ มีโอกาสใชสมองอยางครบสวน

4. พัฒนาศักยภาพในการรับรูหรือช่ืนชมงานศิลปะได
5. กิจกรรมการเรียนการสอนมุงเนนประสบการณใหรูจักตัวเอง ชุมชน และสังคม

ตลอดจนเขาในในความรู  ความคิดของสากล และนานาชาติ
6. กิจกรรมมุงเนนใหผุเรียนศิลปะ  ระลึกและตระหนักถึงคุณคาของสิ่งแวดลอม  ชีวิต

และงานศิลปะ
7. กิจกรรมมุงเนนการอยูรวมกัน  แลกเปลี่ยนความถนัดที่แตกตางหลากหลาย  อัน

เปนปรากฏการณจริงของสังคม
8. การประเมินผลการเรียนการสอน เนนกระบวนการทํางานมากกวางานสําเร็จรูป
จากแนวคิดตาง ๆ ของนักการศึกษาสามารถสรุปไดวา  ในการเรียนการสอนสื่อการ

สอนควรนาสนใจ     ครูควรจะดูแลเด็กใหทั่วถึง   คอยกระตุนและใหกําลังใจ  เห็นความสําคัญใน
งานของเด็ก  สงเสริมลักษณะนิสัยที่ดีใหแกเด็ก   สงเสริมใหเด็กมีความสามัคคี    รูจักทํางานรวม
กับบุคคลอื่น  ใหเด็กไดแสดงความสามารถพิเศษของตนเอง  สงเสริมใหเด็กไดแสดงความสามารถ
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ในโอกาสตาง ๆ เชน  เมื่อมีการประกวดเขียนภาพ  หรือการออกแบบ    สอนวิชาศิลปะใหเชื่อมโยง
กับวิชาอ่ืน ๆ  สงเสริมใหเด็กมีความรูกวางขวางยิ่งขึ้น  ควรศึกษาจากธรรมชาติ และรูจักอนุรักษ
ศิลปะดั้งเดิม

ทักษะการอาน

1. ความหมายของการอาน
            การอานเปนทักษะที่มีกระบวนการซับซอน ไดมีนักการศึกษาหลายทาน ใหคํานิยาม

ของการอานไวในลักษณะตาง ๆ กัน สรุปไดดังนี้
           การอานเปนกระบวนการทางสมองที่เกี่ยวของกับการคิดและการใชสติปญญาในการ

ตีความเพื่อทําความเขาใจในสิ่งที่อาน (Tinker  1952 : 235, อางถึงใน บัญชรี  กองวิสุทธิ์  2541: 29 )  
หรือกริยาโตตอบระหวางผูเขียนและผูอาน เปนกระบวนการสื่อความหมายทางความคิด  อารมณ
และความรูสึกที่ผูเขียนตองการถายทอดไปสูผูอาน ( สุเมธ  แสงนาธร  2542 : 33 ) และการที่ผูจะรับ
รูความคิดเหลานั้นไดนั้นจะตองคาดเดาและตีความหมายจากภาษาที่อาน  ซ่ึงผูอานจะตองอาศัย
ประสบการณหรือความคุนเคยที่เกี่ยวกับสิ่งที่อาน ความรูเกี่ยวกับระบบของภาษานั้น  ๆ (Harris  
and  Smith 1976 :  226 – 227 )

เดย และแบมฟอรด  (Day and  Bamford  1998 : 12)  ใหความหมายของการอาน
คลายกับ  คอนเลย (Conley   1995 :  6)  ไววา การอานเปนการสรางความหมายจากขอความที่เขียน
หรือพิมพ ซ่ึงผูอานจะตองใชกระบวนการคิดเชื่อมโยงระหวางขอความหรือขอมูลที่อานกับความรู
และประสบการณเดิม เพื่อใหสามารถเขาใจความหมายที่ผูเขียนตองการสื่อสารไดอยางถูกตอง

ครอเลย  (Crawley   1995  :  14 – 15 )  ไดใหความหมายของการอานเพิ่มเติมจากขาง
ตนไววา การอานเปนกระบวนการที่สลับซับซอน    ซ่ึงตองใชกระบวนการคิดระลึกถึงคําตาง ๆ ที่
ทําใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางความคิดกับสิ่งที่มองเห็น แลวจึงสื่อความหมายจากสัญลักษณที่อาน
ในขณะที่ เพ็ญศรี  รังสิยากูล (2531 :  1)  เห็นวา การอานเปนทักษะเพื่อการสื่อความหมายระหวางผู
เขียนกับผูอาน ซ่ึงมิใชเปนเพียงการรับความคิดของผูเขียนโดยผานสัญลักษณเทานั้น การอาน
ตองการกระบวนการสรางสรรค และผลิตผลเชนเดียวกับการเขียน นั้นคือ มีปฏิกิริยาตอบสนองโดย
การวิจารณ  การอางอิง  การขยายความ และการสรุป

สรุปจากคํานิยาม ของนักศึกษา ที่กลาวไวขางตน สรุปไดวาการอานเปนกระบวนการ
คิดที่ซับซอนตอเนื่อง เปนการสื่อสารจากผูเขียนและผูอาน  ซ่ึงผูอานตองใชความรูและประสบ
การณเดิม  เพื่อใหเขาใจความหมายของสิ่งที่อาน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



30

2. ทฤษฎีเก่ียวกับการอาน
         การอานเปนกิจกรรมการสื่อสารทางดานความคิด  หลักการและแนวทฤษฏีซ่ึงสามารถ

นํามาอธิบายกระบวนการคิดที่เกิดขึ้นในระหวางการอานไดอยางชัดเจน คือ ทฤษฎีประมวลสาร
สนเทศ  (Information  Processing  Theory)  ซ่ึงรายละเอียดดังตอไปนี้

             ทฤษฏีประมวลสารสนเทศ  (Information  Processing  Theory)   เปนทฤษฎีที่สนใจใน
กระบวนการคิด  และการใหเหตุผลของผูเรียน  ไบเลอร   และสโนวแมน (Biehler  and  Snowman  
1990 :  376  ,อางถึงใน บัญชรี  กองวิสุทธิ์  2541: 31 )  เชี่อวา ทฤษฎีนี้มีคุณคายิ่งสําหรับครูในการ
ชวยนักเรียนในเรื่องการเรียน  เพราะใชหลักการทางวิทยาศาสตร การเรียนรูเปนการปฏิสัมพันธ
ระหวางคุณลักษณะของผูเรียนกับกระบวนการคิด  ธรรมชาติของวัสดุที่ใชในการเรียนตลอดจน
ธรรมชาติที่ใชในการประเมินผล มีองคประกอบ 4  ประการ  ซ่ึงปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกันและมีผล
ตอการเรียนรู ดังนี้

              1.  คุณลักษณะของผูเรียน  เปนสิ่งที่ผูเรียนมีมากอน  เชน   ความรูเดิม   เจตคติ
 แรงจูงใจ บางคนมีความกระตือรือรน แตบางคนคอนขางเฉื่อยชา  บางคนชอบที่จะทําอะไรดวย
ตนเองตามลําพังและบางคนก็มีลักษณะชอบวิเคราะหวิจารณ เปนตน

             2. กิจกรรมของผูเรียน  จะเกี่ยวของกับความสามารถทางสติปญญาของผูเรียนในการ
ทํางานตาง ๆ ที่ครูมอบให เชน ในขณะที่อานขอความที่ครูกําหนดใหอาน นักเรียนบางคนอาจจะ
ขีดเสนใตขอความที่สําคัญ จดบันทึกในขณะที่ฟงครูสอน หรือทองจําขอความตาง ๆ เปนตน ซ่ึง
กิจกรรมตาง ๆ ที่นักเรียนทําจะเกี่ยวของกับองคประกอบตอไป

            3. ธรรมชาติของวัสดุอุปกรณที่ใชในการเรียน  โดยทั่ว ๆ ไป วัสดุอุปกรณที่ใชใน
หองเรียนสวนใหญจะเปนบทความหรือขอเขียน ซ่ึงส้ันบางยาวบาง  อาจจะมีลักษณะเปนรูปธรรม
หรือนามธรรมและอาจจะจัดอยางเปนระบบระเบียบสมเหตุสมผล    หรือไมสมเหตุสมผล เปนตน

             4.ธรรมชาติของเกณฑที่ใชในการประเมินผล  ในการวัดความสามารถของผูเรียน  โดย
ทั่ว ๆ  ไปมักจะใชขอสอบ  เพื่อที่จะตรวจสอบวานักเรียนจําหรือระลึกสิ่งที่เรียนไปแลวไดหรือไม  
หรือสามารถนําความรูไปใช หรือสามารถที่จะสาธิตส่ิงที่เรียนไปแลวใหผูสอนดูไดหรือไม

             รูปแบบของประมวลสารสนเทศ          รูปแบบของประมวลสารสนเทศ  (Biehler  and  
Snowman,  1990 :  376  อางถึงใน บัญชรี  กองวิสุทธิ์  2541: 31 )  เชี่อวา ทฤษฎีนี้มีคุณคายิ่งสําหรับ
ครูในการประกอบดวย  ความจํา  3  รูปแบบ ไดแก

                    1.  เคร่ืองรับสาร  (Sensory  Register  หรือ  SR )
                      2.  ความจําระยะสั้น  (Short-Term  Memory  หรือ  STM)
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                      3.  ความจําระยะยาว  (Long –Term  Memory  หรือ  LTM)
                         กระบวนการควบคุมจะเปนตัวกําหนดสารสนเทศจากความจําหนึ่งไปสูอีก

ความจําหนึ่ง ซ่ึงประกอบดวยการระลึกได  (Recognition)  ความใสใจ (Attention)  การพูดปากเปลา
หรือการทองจํา  (Rehearsal)  การทองจําดวยความเขาใจ  (Elaborative  rehearsal)  ตลอดจนการ
เรียนขอมูลที่สะสมไวมาใช (Retrieval)

 การรับสารและกระบวนการควบคุม        การรับสาร คือ การที่เครื่องรับสัมผัส (The 
Sensory  Register)  ของคนรับขอมูลจากสิ่งแวดลอมดวยประสาททั้ง 5 คือ หู  ตา  จมูก  ล้ิน   และ
ผิวหนัง  และถูกบันทึกเขาโดยเครื่องรับสัมผัส  (The  Sensory  Register)  ของคนรับขอมูลจากสิ่ง
แวดลอมดวยประสาททั้ง 5  คือ  หู ตา จมูก ล้ิน  และผิวหนัง  และถูกบันทึกเขาโดยเครื่องรับสัมผัส
ประมาณ 1 –3  วินาที  ถาขอมูลนั้นไดรับความสนใจ ก็จะบันทึกเก็บไวในความจําระยะสั้น การรับ
สารและการควบคุมอาจขึ้นอยูกับองคประกอบดังนี้

                1.  การระลึกไดจะขึ้นอยูกับการสังเกตลักษณะของสิ่งเรา  ซ่ึงสามารถเชื่อมโยงได
กับขอมูลที่สะสมไวแลวในความจําระยะยาว

         2.  หลักการสําคัญของการที่คนจะจดสิ่งตาง ๆ ไดนั้นขึ้นอยูกับประสิทธิภาพของ
การระลึกไดและกระบวนการที่มีความหมาย

         3.  ความใสใจ  (Attention)  ความใสใจเปนลักษณะของการเลือกใหความสนใจ
เฉพาะขอมูลบางสวนที่อยูในความสนใจ  ดังนั้นการเรียนการสอนครูจะตองจัดบทเรียนใหมี
ประโยชนสนุกสนานและมีความหมาย

             ความจําระยะสั้นและกระบวนการควบคุม        จากขอมูลที่ผานเครื่องรับสาร  และถาย
โยงมาในความจําระยะสั้น จะสามารถจําขอมูลท่ีไมเกี่ยวของกันเลยได  7 ขอมูล  และมีเวลา
ประมาณ 20-30 วินาที  ถาตองการใหจําไดนานกวานั้นก็จะตองทองซ้ํา (Rehearsal)  ก็จะชวยใหจํา
ไดนานขึ้น

 การทองจํา    (Rehearsal)  มี  2  ลักษณะ  คือ
                            1. การทองซ้ํา  (Maintenance  Rehearsal)  เปนการทองเพื่อชวยใหจําขอมูลที่
ตองการจะจําภายในเวลาหนึ่ง เชน การทองจําหมายเลขโทรศัพท  ทองจําประเภทนี้มีประโยชน  
และใชความสามารถในการจํา แตไมเกี่ยวของกับความจําระยะยาว

         2.  การทองจําดวยความเขาใจหรือการจําแบบใชความคิด (Elaborative Rehearsal)
เปนการทองจําโดยเชื่อมโยงขอมูลใหมเขากับขอมูลที่มีอยูแลวในความจําระยะยาว โดยวิธีการนี้จะ
มีการถายโยงขอมูลไปยังความจําระยะยาว และนํามาเก็บไวในความจําระยะสั้น  นั่นคือการนําความ
รูที่เก็บไวแลว (Schema)  มาชวยในการเรียนรู
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                     ความรูเดิม  (Scheama)       เอนเนส (Eanes 1996 : 243,  อางถึงใน บัญชรี  กองวิสุทธิ์  
2541: 40  )  ไดใหความจํากัดความไววาความรูเดิม หมายถึงความรูที่ผูเรียนมีอยูซ่ึงความรูนั้นคลาย
หรือใกลเคียงกับเรื่องที่จะเรียน ซ่ึงผูเรียนสามารถนําความรูนั้นมาเกี่ยวโยงกับสิ่งใหมได และทําให
เกิดความคิด ความเขาใจไดลึกซึ้งกวา การที่ไมมีความรูเดิมสวนนี้
                    ความจําระยะยาว      ความสามารถในการเก็บขอมูลในความจําระยะยาว ไมมีขอบเขต
จํากัด และจะเปนแหลงที่บันทึกสิ่งที่บันทึกสิ่งที่ผูเรียนไดเรียนมา เปนเสมือนที่เก็บประสบการณ  
การที่คิดไมออกหรือลืมเกิดจากที่เราไมสามารถเรียกสิ่งที่เรียนรูมาใชได  ดังนั้นเพื่อที่จะชวยใหนัก
เรียนสะสมความรูใหอยูในความจําระยะยาว ผูสอนควรจะไดจัดเนื้อหาใหมใหเชื่อมโยงกับความรู
เดิม   ดังนั้นถาผูเรียนมีขอมูล ในความจําระยะยาว  จะสามารถทําใหเขาใจบทเรียนที่เรียนที่เรียน
ใหมไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
                     นักวิจัยหลายทานใหความสนใจการทํางานของระบบสนเทศ  ซ่ึงอยูกับกระบวนคิด
ของตนเองที่เรียกวา  อภิปญญา  (Metacognition)
                     ฟลาเวลล  (Flavell  , 1982 : 234 )      ไดอธิบายความแตกตางระหวางการเรียนรู
( Congnition)  กับอภิปญญา  (Metacognition) ไวดังนี้
                          1. การเรียนรู  (Cognition)  หมายถึง  การรูคิดหรือปญญาที่เกิดจากการเรียนรูดวย
ความเขาใจ
                          2. อภิปญญา ( Metacognition ) หมายถึงความรูสวนตัวแตละบุคคลตอส่ิงที่เรียน  
สามารถใหเหตุผลและสืบสาวเรื่องราวได  อภิปญญาจะคอย ๆ เพิ่มขึ้นตามประสบการณ  ดังนั้นนัก
เรียนในระดับมัธยมศึกษาจึงเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ  และมีความคิดที่ยืดหยุนกวานักเรียนใน
ระดับประถมศึกษา
                      ฟลาเวลล (Flavell1982: 236 )  เชื่อวา อภิปญญาของผูเรียนจะเกิดไดนั้นขึ้นอยูกับองค
ประกอบ 3 ประการ คือ

          1.  ความสามารถของผูเรียน
                       2.  ความรูเกี่ยวกับงานที่ตองเรียนรูและระดับความยากงายของงาน
                             3.   กลวิธีการเรียนรูซ่ึงอยูกับวัยของผูเรียน จะเลือกนํามาใชใหเหมาะสมกับวัย
                     พรรณี  ช.เจนจิต  (2538 : 45 )  ไดเสนอวิธีการที่จะชวยเหลือนักเรียนใหเปน ผูเรียนใน
ลักษณะสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ โดยผูเสนอตองปฏิบัติดังตอไปนี้

          1.  พัฒนาการใชเทคนิคกลวิธีที่จะกระตุนและดึงความสนใจของผูเรียน
                       2.  กระตุนใหผูเรียนสนใจกับขอมูลตาง ๆ วามีความสําคัญ ซ่ึงสามารถใชเชื่อม
 โยงกับสิ่งที่รูมาแลวได
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                             3.  เนนใหผูเรียนใชเทคนิคการทองจําอยางเขาใจความหมาย
                             4.  ผูสอนจัดสิ่งที่จะใหเรียนอยางเปนระบบระเบียบ สําหรับผูเรียนที่โตแลว และ
 กระตุนใหผูเรียนปฏิบัติตามระบบไดดวยตนเอง
                             5. พยายามเนนสิ่งที่มีความหมายใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได
                             6. สาธิตการใชกลวิธีในการเรียนหลาย ๆ รูปแบบ และเปดโอกาสใหผูเรียนได
 ฝกฝน
                             7.  ทุกครั้งที่ผูสอนเตรียมงานใหผูเรียนทํา ใหคํานึงถึงกลวิธีที่ทั้งผูสอนและผูเรียน
จะใชในการเรียน

3 .องคประกอบของการอาน
          เนื่องจากการอานเปนกระบวนการทําความเขาใจที่เกิดขึ้นในสมองของผูอานในขณะ

กําลังอาน ผูอานจะประสบความสําเร็จในการอานหรือไมนั้น กูดแมน( Goodman 1971 :25- 27)  
เชื่อวาขึ้นอยูกับปจจัย  4  ประการในการอาน ดังนี้

1.  ความรูทางภาษา  (Linguistic  Knowledge)  ในระยะแรกผูอานจะเรียนรู  ความ
สัมพันธระหวางเสียงกับตัวอักษร และความหมายของคําแตละคน  ตอมาเมื่อมีประสบการณในการ
อานมากขึ้น ก็จะสามารถอานเพื่อความเขาใจไดมากขึ้น
                  2.  ประสบการณและความรูเกี่ยวกับสิ่งที่อาน  (Schema)  ไดแก  ความรูเกี่ยวกับเนื้อหา
เดิมที่ผูอานมีอยู

3.  การสรางมโนทัศนหรือความหมายที่สมบูรณ  (Conceptual  or  Semantic
Competeness)  ผูอานจะไมเขาใจสิ่งที่อาน หากสิ่งที่อานมีเนื้อความที่ไมสมบูรณ  ยกเวนในกรณีที่
แตกตางกัน และสะทอนใหเห็นถึงความเชื่อตลอดจนวัฒนธรรมของผูเขียน

4.  โครงสรางของงานเขียน ( Text  Schema )  งานเขียนแตละช้ินมีลักษณะโครงสรางที่
แตกตางกัน และสะทอนใหเห็นถึงความเชื่อตลอดจนวัฒนธรรมของผูเขียน
                  โคดี (Coady 1979:7)  ไดสรุปองคประกอบการอานไว  3  ขอ คือ

1. ความสามารถในการสรางมโนทัศน  (Conceptual Abilities)  คือ ความสามารถทาง
สติปญญาทั่ว ๆ ไป  ที่สามารถคนพบมโนทัศนจากเรื่องที่อาน

2. ความรูเดิม (Background  Knowledge)  ความรูเดิมจะเปนตัวเรงใหผูอานมีความเขา
ใจเรื่องไดยิ่งขึ้น เชน การที่ผูอานมีความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมของผูเขียน  ผูอานก็จะเขาใจสิ่งที่ผู
เขียนไดส่ือออกมาไดเร็วกวาผูไมเขาใจในวัฒนธรรม นั้น

3. กระบวนการกลวิธีการอาน (Process Strategies)  เปนสวนประกอบที่จะนําไปสู
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ความเขาใจ
                   แชบแมน ( Chapman  1987, อางถึงใน  เสาวลักษณ   รัตนวิชชม  2536 : 24)ใหความ
เห็นวาองคประกอบสําคัญของการอานมี  3  ประการคือ

1. ประสบการณเดิม (Schema)  ซ่ึงจะทําใหผูอานมีความสามารถในการอานแตกตางกัน
             2.  อภิปญญา (Metacognition)  ความสามารถของผูอานในการเขากระบวนการคิดของ
ตน ในการตีความและการแกปญหา จะชวยใหเกิดความเขาใจในการอานดีขึ้น
                   3.โครงสรางของเนื้อความ (Text Structure)  วิธีการที่ผูเขียนสื่อความใหแกผูอานที่ชวย
ใหการอานมีความหมายชัดเจนมากขึ้น
                  นูนัน  (Nunan 1989 : 35)  เสนอแนะวาการอานมีองคประกอบ ดังนี้

1.  ความสามารถในการเชื่อมโยงคํา เชน โยงเสียงกับตัวอักษร
             2.  ความรูทางไวยากรณ เพื่อใชในการตีความ
  3.  ความรูเกี่ยวกับเทคนิคตาง ๆ ที่ผูอานจะเลือกใชใหเหมาะสม
                    4.  ความสามารถในการนําความรูเดิมมาสัมพันธกับเรื่องที่อาน
                    5.  ความสามารถที่จะรูจุดประสงคของบทอาน แมวาผูเขียนจะไมกลาวถึง
                  วิลเลียมส (Williams  1994 :  3-12)  ใหทัศนะในเรื่ององคประกอบการอานไวดังนี้
                   1.  ความรูในระบบการเขียน (Knowledge of  the Writing   Systerm)  ผูอานจะตองรูการ
ประสมตัวอักษร  การสะกดคําและจดจําคําเหลานั้นได
                   2.  ความรูในเรื่องราวของภาษา  (Knowledge  of  the  Language)  ผูอานจําเปนตองรู
ความหมายของคํา  โครงสรางไวยากรณของภาษาที่ใชเขียน
                    3. ความสามารถในการตีความ (Ability to  Interpret)  การอานไมใชการทําความเขาใจ
เฉพาะแตละประโยค  แตผูอานจําเปนตองติดตามผูเขียน ในการมองภาพรวม พิจารณาความ
สัมพันธของแตละประโยคในการตีความ
                   4. ความรูรอบตัว (Knowledge  of the  World)  การที่มีความรูรอบตัวมาก จะทําให
สามารถเลือกความรูนั้นมาเชื่อมโยงกับความรูของผูเขียนไดงายยิ่งขึ้น  และการทําความเขาใจกับ
เร่ืองที่อานก็จะงายขึ้นตามลําดับ
                   5. เหตุผลในการอานและวิธีการอาน (Reason for  Reading  and  Reading  Style)
เหตุผลในการอานของแตละคนแตกตางกัน ซ่ึงจะสงผลตอการเลือกวิธีการอาน
                   จากที่กลาวมาขางตน การอานที่มีประสิทธิภาพดีนั้น  จะตองมีองคประกอบที่สําคัญ
หลายอยางดวยกัน  ซ่ึงสรุปไดดังนี้

1. ความรูเดิมของผูอาน ที่เปนตัวเชื่อมโยงความรูใหม เพื่อเกิดความเขาใจในการอาน
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2. ความรูในเรื่องของภาษา  คําประโยค รูปแบบการเขียน    การมองภาพรวมของ
ผูเขียน การตีความ แปลความ การเดาและการคาดการณ

3. ความรูในดานกลวิธีการอาน เพื่อการเลือกการอานไดถูกตองตามรูปแบบ ตาม
จุดประสงค ทั้งของผูอานและผูเขียน

4. จุดประสงคในการอานและวิธีการอาน
          วิลเลียมส  และกรีเลท (Williams  1994 :  12;  Grellet. 1995 :4)  ไดใหจุดประสงค

ในการอานไว  2  ประการคือ
1. อานเพื่อความพอใจหรือ ตามความสนใจ

 2.  อานเพื่อหาขอมูล
                  วอลเลซ  (Wallace  1996  :  6 – 7  )  ไดแบงจุดประสงคในการอานออกเปน  3  ขอดังนี้
                  1.  การอานเพื่อการอยูรอด  (Reading  for  Survival)  คือ  การอานสิ่งแวดลอมรอบตัว  
เชน ปายประกาศขอความตาง เชน  “STOP” ,  “EXIT” ฯลฯ
                  2.  การอานเพื่อการเรียนรู  (Reading  for Learning)  เชน การอานบทความ บทเรียนใน
หองเรียน
                  3.  การอานเพื่อความพอใจ  (Reading for  Pleasure)  เปนการอานเมื่อตองการจะอาน
หรือสนใจจะอาน ผลพลอยไดจากการอานชนิดนี้สามารถพัฒนาภาษาเขียนใหดีขึ้นได
                   อยางไรก็ตาม จุดประสงคการอานในชีวิตจริงนั้นจะไปเกี่ยวของกับทักษะหลายดาน วิธี
การอาน  จึงจําเปนตองมีหลายแบบ  เพื่อรับกับจุดประสงคของผูอาน  ซ่ึงตางกันไมตามหลักเกณฑ
ขางตน ดังนี้การอานจึงแบงเปนประเภทใหญ ๆ  ได 4 ประเภท  คือ (Grellet   1995 :4)
                  1. การอานแบบคราว  ๆ  (Skimming)  คือ การอานแบบกวาดสายตาไปอยางรวดเร็ว เพื่อ
หาใจความสําคัญ
                  2. การอานแบบเฉพาะจุด  (Scanning)  เปนลักษณะการอานเร็วอีกแบบหนึ่ง ใชในการ
หาขอมูลที่ตองการ
                  3. การอานอยางกวาง ๆ (Extensive  Reading)  จะใชอานกับขอความที่คอนขางยาว อาน
ตามความสนใจผูอานจะตองใชความรูรอบตัวมาชวยประกอบการอาน
                  4. การอานอยางเขม    (Intensive  Reading)   การอานเรื่องสั้น การอานเพื่อหาขอมูล
อยางละเอียด
                   เนื่องจากการอานเปนกระบวนการที่ซับซอนและมีความหมาย ส่ิงที่ผูอานจะไดรับจาก
การอาน  จึงจําแนกไดหลายทาง คือ ดานความรูในการเขียน  ความรูทางภาษา  ความสามารถในการ
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ตีความ  ความรูที่ผูเขียนเสนอไว  เหตุผลสวนตัวของผูอาน ฯลฯ  ดวยเหตุนี้การเลือกวิธีการอานหรือ
เลือกกลวิธีเสริมการอาน  จึงแตกตางกันไปตามเหตุผลและลีลาการอานของผูอาน  ซ่ึงสรุปไดตาม
ภาพประกอบตอไปนี้

General
   REASONS                   Information  about Information form              Pleasure or
                                                      Text       text                    interest

Skimming                Scanning

     STYLES                 (Involuntary)                        Rapid                  Intensive      Extensive

                                                                     Reading
แผนภูมิที่ 2  ความแตกตางและลีลาการอานวิลเล่ียม (Williams )
ที่มา  :  Eddie, William   Reading  in  the  language  Classroom ,   8th   ed. ( London  :  MacMillan
 Publisher  Ltd, 1994),12.

5.  ความเขาใจในการอาน
                  ความเขาใจ ถือเปนหมายสูงสุดของการอาน ทั้งนี้ เนื่องจากจุดมุงหมายหลักของออก
เสียง  แตไมมีความเขาใจ ไมนับวาเปนการอาน  ดังนี้ในการสอนอานจึงมีวัตถุประสงคเพื่อใหผู
เรียนไดพัฒนาทักษะที่จะทําใหเกิดความเขาใจในการอาน   (Williams 1994 :2-3)
                  กันนิ่ง ( Gunning 1992 : 188 )  และรูบิน  (Rubin  1993 : 194 )  ใหความเห็นวาความเขา
ใจในการอาน คือ ความสามารถในการทําความเขาใจความหมายของคําและภาษาที่เขียน ซ่ึงถือได
วาเปนวัตถุประสงคหลักของการอาน  ถาไมเกิดความเขาใจนั่นหมายความวาไมเกิดการอาน ซ่ึง 
สมุทร เซ็นเชาวนิช (2540 : 73) มีความเห็นเชนเดียวกับ กันนิ่ง และรูบิน  กลาวคือ ความเขาใจใน
การอาน คือความสามารถที่จะอนุมานขอสนเทศหรือความหมายอันพึ่งประสงคจากสิ่งที่อานมาแลว
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุดเทาที่จะทําได  ความเขาใจนี้เปน
                  หัวใจของการอาน  คือ  ความเขาใจ  (Williams  1994  :2  -3)  การอานที่เพียงแตออก
เสียง แตไมมีความเขาใจ ไมนับวาเปนการอาน นักการศึกษาหลายทานมีความเห็นตรงกันในเรื่อง
ของความเขาใจ จึงไดใหคําจํากัดความของความเขาใจในการอานไวตางกัน ดังนี้
                  บารนิทส  (Barnitz  1985 :3)  เชื่อวา  ความเขาใจในการอาน คือ  ความคิดของผูอานที่
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ปฏิสัมพันธกับเนื้อหาที่อาน คือ ผูอานไดรับความหมายจากเนื้อหาที่อาน และมา ปฏิสัมพันธกับ
ความคิด  ความรูทางภาษา  และกับตัวแนะความหมายที่มีอยูในเรื่อง
                  ความเขาใจในการอานคือการที่ผูอานนําความรูในเรื่องระบบการเรียนความรูในตัวภาษา  
ความสามารถในการตีความ ความรูเดิม  เหตุผลในการอาน และรูปแบบการอาน มาใชเพื่อรับเอา
ความหมายจากสิ่งที่อาน เชนเดียวกับ มอรริส และนี (Morris  and  Nea  1984 :  14-17)  ที่เชื่อวา
 ผูอานจะตองมีความรูเดิม  ความรูความสามารถทางภาษา  เพื่อนํามาทํานายเนื้อหาที่อาน ยิ่งผูอาน
สามารถทํานายไดมากเทาไร  ก็ยิ่งจะสามารถเขาใจเนื้อหาที่อานไดมากเทานั้น
                  นอกจากนี้ ความหมายของความเขาใจในการอานยังหมายถึงความสามารถในการจับใจ
ความสําคัญและรายละเอียดของเรื่องได  (Strang 1969  :  14)  ผูที่มีความเขาใจในการอาน  จะ
สามารถยอใจความหรือบอกโครงรางของสิ่งที่อานได และสามารถบอกการเปรียบเทียบการขัดแยง 
การลําดับเหตุการณ สามารถที่จะอานแลวรูถึงอารมณและเจตนาในการสื่อความหมายของผูเขียน 
ประเมินสิ่งที่อานได   อีกทั้งยังสามารถแสดงความคิดเห็นไดดวย     ซ่ึงสอดคลองกัน คารเรลล  
(Carrell  1984  :  258)  ที่กลาวถึงความเขาใจในการอานวา เปนกระบวนการความสัมพันธระหวาง
เนื้อหาและความรูเดิมของผูอาน ซ่ึงประกอบดวยความรูละประสบการณเกี่ยวกับส่ิงของ สถานที่ 
ความสัมพันธ มโนทัศน ความรูสึกและทัศนคติ

6.  องคประกอบของความเขาใจในการอาน

                  นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงองคประกอบสําคัญของความเขาใจในการอานดังนี้
                   วิลเล่ียมส  (Willams 1994  :  3-12)  ไดกลาวถึงองคประกอบของความเขาใจในการอาน 
ไวดังนี้

1. ความรูในระบบการเรียน (Knowledge  of  the  writing  system)  ผูอานจะตองรู
ประสมตัวอักษร การสะกดคํา และการจดจําคําเหลานั้นได
 2. ความรูในเรื่องของภาษา (Knowledge  of  the  language)  ผูอานจําเปนตองมีความรู
ในดานรูปแบบของคํา การเรียบเรียงคํา โครงสรางและไวยากรณที่ใชเขียน

3. ความสามารถในการตีความ (Ability to interpret)  การอานมิใชการทําความเขาใจ
เฉพาะแตละประโยค แตผูอานจะตองมองภาพรวม และพิจารณาความสัมพันธแตละประโยคในการ
ตีความ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



38

4. ความรูรอบตัว (Knowledge  of  the  world)  ผูอานที่มีความรูรอบตัวมาก จะทําให
สามารถเลือกความรูนั้นมาเชื่อมโยงกับความรูของผูเขียนไดงายยิ่งขึ้น และการทําความเขาใจกับ
เร่ืองที่อานก็จะงายขึ้นตามลําดับ

5. เหตุผลในการอานและวิธีการอาน (Reason for  reading and  reading style)  แตละคน
จะมีเหตุผลในการอานที่แตกตางกัน  ซ่ึงจะสงผลตอการเลือกวิธีการอาน
                  สมุทร  เซ็นเชาวนิช (2540 :  74)   กลาวถึงองคประกอบที่สําคัญของความเขาใจในการ
อานที่เหมือนกันกับวิลเล่ียมส 2 อยาง  คือ ความสามารถในการตีความเรื่องที่อานและความรูรอบตัว  
แตมีบางองคประกอบที่แตกตางจากที่วิลเล่ียมสกลาวไวดังนี้คือ

1. สามารถจับใจความสําคัญ ๆ ได  สามารถแยกแยะหรือระบุประเด็นหลักออกจาก
ประเด็นยอยที่ไมจําเปน หรือไมสําคัญมากนักได  สามารถประเมินไดวาอะไรบางที่ควรจะสนใจ
เปนพิเศษ หรือตัดทิ้งไปได

2.  สามารถสรุปลงความเห็นจากสิ่งที่อานมาแลวไดอยางถูกตอง มีเหตุผลและนาเชื่อถือ
3.  สามารถใชวิจารณญาณของตนพิจารณาไตรตรองขอสรุปหรือการอางอิงตาง ๆ ของ

ผูเขียนไดอยางถูกตอง และเปนระบบไมสับสน
7. สามารถถายโอนหรือประสมประสานความรูที่ไดมาจากการอานกับประสบการณ
อ่ืน ๆ ไดอยางเหมาะสมตามกาลเทศะ
                   พรชุลี  อาชวอํารุง  (2541  : 47)    ไดกลาวเพิ่มเติมวาในการพัฒนาความเขาใจในการ
อานนั้น ผูเรียนจะตองมีความสามารถที่จะกระทําการได  3 เร่ือง คือ

1. ผูเรียนจะตองรูจักกฎเกณฑที่เกี่ยวกับสัญลักษณ และเสียงที่สัมพันธกันในภาษา
อังกฤษ

2. ผูเรียนจะตองมีความสามารถที่จะใชกฎเหลานี้ในการเรียนรูคํา  และสามารถที่จะ
กาวหนาไปในการถอดรหัสของคําใหดียิ่ง ๆ ขึ้น ละเอียดลออยิ่ง ๆ ขึ้น

3. ผูเรียนจะตองสามารถสรางทักษะในการถอดรหัสอยางอัตโนมัติ และผูเรียนจะตอง
ทักษะในการจัดการที่ซับซอนเกี่ยวกับภาษา  ซ่ึงจะชวยใหสามารถจัดการกับขอความที่เขามาได
อยางรวดเร็ว และสามารถที่จะถอดความหมายไดอยางอัตโนมัติ
                   สรุปไดวาความเขาใจในการอานนั้น ตองอาศัยองคประกอบหลาย ๆ อยาง เชน ความรู 
ความสามารถทางภาษา  ความสามารถในการตีความ จับใจความสําคัญ     การใชวิจารณญาณความ
รูหรือประสบการณเดิม  ซ่ึงองคประกอบเหลานี้จะเปนสิ่งสําคัญที่สงผลใหการอานมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
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 7. ระดับความเขาใจในการอาน
                   เบอรมิสเตอร  (Burmister 1974 : 113-115)  ไดแบงระดับความเขาใจในการอานเปน 7  
ระดับ ดังนี้

1. ระดับความจํา (Memory)  เปนระดับที่ผูอานสามารถจําในสิ่งที่ผูเขียนเขียนไวไดเชน
จําไดในเรื่องที่เกี่ยวของกับขอเท็จจริง  วันที่ คําจํากัดความ  ในความสําคัญของเรื่อง  คําส่ังและ
ลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้นในเรื่อง

2. ระดับการแปลความหมาย (Translation)  เปนระดับความเขาใจที่ผูอานนําขอความ
หรือเร่ืองราวที่อานไปแปลเปนรูปอื่น  เชน  การแปลจากภาษาหนึ่งเปนอีกภาษาหนึ่ง  การใหคํา
จํากัดความ  การนําใจความไปแปลเปนรูปผังโยงความสัมพันธความหมาย  เปนตน
 3.  ระดับการตีความ  (Interpretation)  เปนระดับความเขาใจที่ผูอานสามารถเขาใจในสิ่ง
ที่เขียนมิไดเขียนไวโดยตรง เชน หาเหตุเมื่อกําหนดผลมาให หรือใหเหตุผลมาแลวสามารถหาเหตุ
ผลได  การคาดคะเนหรือทํานายเหตุการณที่จะเกิดขึ้น  การจับใจความสําคัญของเรื่องเปนตน

4. ระดับการประยุกตใช  (Application)  เปนระดับความเขาใจที่ผูอานสามารถเขาใจ
ในหลักการและนําไปประยุกตใชจนประสบการสําเร็จ

5. ระดับการวิเคราะห (Analysis)  เปนระดับความเขาใจที่ผูอานสามารถแยกแยะสวน
ยอยที่ประกอบเขาเปนสวนใหญ ไดแก การวิเคราะหการโฆษณาชวนเชื่อ การวิเคราะหคําประพันธ  
การทราบถึงความไมสมเหตุของเรื่องที่เขียน  ตลอดจนการลงความเห็นในเรื่องที่อานได

6. ระดับการสังเคราะห  (Synthesis)  เปนการนําเอาความคิดเห็นจากเรื่องที่อานมา
รวบรวมและเรียบเรียงใหม

7. ระดับการประเมิน  (Evaluation)  เปนความสามารถในการกําหนดเกณฑและตัดสิน
เร่ืองที่อาน  โดยอาศัยเกณฑจากประสบการณของตนเอง

  แฮริส และซิเพย (Harris   and  Sipay  1979  :  317)  กลาววา ระดับความเขาใจในการ
อาน มี  4 ระดับ คือ

1. ระดับความเขาใจตามตัวอักษร  (Literal  Comprehension)  เปนความเขาใจระดับตน
ที่ผูอานเขาใจตามตัวอักษรวา ผูเขียนเขียนอยางไร เนนการกลาวถึงรายละเอียด   (Details) ใจความ
สําคัญ( Main Ideas)  ลําดับเรื่อง (Sequence)  การเปรียบเทียบ  (Comparison)  เหตุผล (Cause-
Effect)  และเขาใจคุณลักษณะของตัวละครหรือของเรื่อง (Character Traits)

2. ระดับความเขาใจขอบขายที่เกี่ยวโยงกับเนื้อเรื่อง (Transference)  สามารถโยง
เหตุการณนั้นเขากับเหตุการณอ่ืน ๆ ได

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



40

3. ระดับความเขาใจขอบขายที่เกี่ยวกับเรื่องที่อานได (Evaluation) เขาใจเนื้อเร่ืองแลว
ประเมินผลเกี่ยวกับเรื่องที่อานไดวา ผูเขียนมีเปาหมายอยางไร อารมณของเรื่องเปนอยางไร
 เจตคติของผูเขียนเปนอยางไร เปนตน

4. ระดับความเขาใจที่จะทําใหเกิดทัศนคติ  (Attitude)  เกิดความซาบซึ้ง เปลี่ยนแปลง
ความเชื่อ  ความรูสึกนึกคิดได
                   ระดับความเขาใจในการอานเปนสิ่งสําคัญที่ผูสอนตองเขาใจ  เพื่อการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนใหเหมาะสมแกผูเรียน สมิธ  (Smith  1963  :  262 อางถึงใน เสาวลักษณ  รัตนวิชช  
2531 : 85 )  จึงไดจัดระดับความเขาใจในการอานไวดังนี้

1. ระดับความเขาใจความหมายตามตัวอักษร  (Literal  Comprehension)  ซ่ึงเปนระดับ
ความเขาใจชั้นตน ซ่ึงผูอานสามารถเขาใจสิ่งที่ผูเขียนเขียนไวโดยตรง

2. ระดับความเขาใจขั้นตีความ  (Interpretation)  ซ่ึงหมายถึง  การที่ผูอานสามารถ
เขาใจความหมายของขอความที่อานไดละเอียด และลึกซึ้งกวาในระดับแรก

3. ระดับความเขาใจในระดับวิจารณหรือการอานเชิงวิเคราะห (Critical  Reading)
ความเขาใจในระดับนี้หมายถึง การที่การอานเขาใจความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสามารถ
ใชความคิดของตนเองวิเคราะหตัดสินและประเมินส่ิงที่อานได ซ่ึงในระดับนี้ผูอานจะตองมีความ
เขาใจในระดับตน และในระดับขั้นตีความมากอนแลวเปนอยางดี
                  การจัดกระบวนความเขาใจในการอานของมิลเลอรก็ใกลเคียงกับที่กลาวขางตน ซ่ึงแบง
ออกเปน 4 ระดับ คือ   (Miller 1991 :  4  - 7)

1. ความสามารถในระดับการแปลความ  (Textually Explicit Comprehension)เปน
ระดับที่ผูอานสามารถเขาใจความในสิ่งที่ผูเขียนนําเสนอไวั้ในบทอานอยางตรงไปตรงมาผูอานที่มี
ความสามารถในระดับนี้จะสามารถระบุความคิดหลัก  ความคิดรองของเรื่อง หรือจัดเรียงลําดับเหตุ
การณ  หัวขอเร่ืองตาง ๆ  ในบทอานได

2. ความสามารถในระดับการตีความ (Textually Implicit  Comprehension) เปนระดับที่
ผูอานสามารถเขาใจในสิ่งที่ผูเขียนไมไดนําเสนอไวในบทอานอยางตรงไปตรงมา โดยที่ผูอานจะ
ตองใชเหตุผล และความรูของตนเขามาชวยตัดสิน ทําความเขาใจขอมูลในบทอานนั้น ๆ ผูอานที่มี
ความสามารถในระดับนี้สามารถจะตอบคําถามเชิงอางอิงได สามารถสรุป และทํานายเหตุการณที่
จะเกิดขึ้นตอไป  รวมทั้งรับรูถึงอารมณ ความคิด

3. ความสามารถในระดับการวิเคราะห สรุปความ (Critical Reading)  เปนระดับความ
สามารถในการวิเคราะห ตีความ และประเมินเนื้อหาที่อาน  โดยสามารถแยกความแตกตาง ของ
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ขอมูลที่ปรากฏในเนื้อหาที่อานไดวา อะไรคือขอเท็จจริง และอะไรเปนเพียงความเชื่อหรือความคิด
เห็นของผูเขียน และสามารถเปรียบเทียบเนื้อหาที่อานกับขอมูลที่พบจากแหลงอ่ืน ๆ ได  ตลอดจน
เขาใจภาษา เชิงอุปมาอุปไมยที่ผูเขียนนํามาใช และยังสามารถบอกไดวาผูเขียนมีทัศนคติตอเร่ืองที่
นําเสนออยางไร

4. ความสามารถในระดับความคิดริเร่ิมสรางสรรค    (Scriptually     Implicit
Comprehension)  เปนความเขาใจระดับสูงที่ผูอานสามารถทําความเขาใจเนื้อหาที่อาน นอกเหนือ
จากสิ่งที่ผูเขียนไดนําเสนอไว  ผูอานจะตองใชความรูและประสบการณเดิมที่มีอยูเขามาเชื่อมโยงกับ
ส่ิงที่พบในบทอาน  เพื่อทําการสังเคราะหเนื้อหาในบทอานนั้น
                  จากแนวคิดในเรื่องของความเขาใจในการอานของนักการศึกษาหลายทานที่กลาวมา
สรุปเปนแนวทางกวาง ๆ ได  3 ประการ คือ

1. ความเขาใจระดับลายลักษณอักษร คือ เขาใจเรื่องไดตามที่ผูเขียนไดเขียนไว
             2. ความเขาใจระดับตีความ   คือสามารถเขาใจความสัมพันธของเรื่อง การใชเหตุผล
สามารถสรุป อางถึง และคาดการณไดตามเนื้อความ
             3.  ความเขาใจระดับการนําไปประยุกตใช โดยนําเหตุผลจากความรูเดิมเปนเกณฑใน
การวิเคราะหและประเมินกับสถานการณใหม
                   อยางไรก็ตามระดับของความเขาใจในการอาน เปนส่ิงสําคัญที่ผูสอนจะตองคํานึงถึง
เปนสิ่งแรก และหาวิธีการที่จะชวยใหผูเรียนสามารถบรรลุจุประสงคในการอานไดแตละระดับ ไม
มุงสอนอานเพื่อตอบคําถามทายบท แตมุงฝกทักษะการอานเนนกระบวนการอานจับใจความสําคัญ  
ใชประสบการณในการเดาความหมายจากบริบท  วิเคราะหความสําคัญระหวางประโยค  ซ่ึงทักษะ
เหลานี้ ก็คือกลวิธีที่ผูสอนสามารถแทรกเขาไปไดทุกขั้นตอนของกระบวนการอาน และสามารถ
สอนใหผูเรียนใชกลวิธีเหลานี้ไดดวยตนเองโดยไมตองมีผูสอนสอนทุกครั้งไป

8. ประเภทและวิธีการอาน
                  การอานเปนทักษะภาษาหนึ่งที่มีจุดประสงคที่แตกตางซึ่งนักการศึกษาได กําหนด
ประเภทและวิธีอาน ดังนี้
                   สมุทร   เซ็นเชาวนิช  (2540 : 3)  แบงประเภทของการอานไว  2 ประเภท คือ

1. การอานเพื่อการศึกษา  (Work –study  type  reading)  เปนการอานที่มีจุดมุงหมาย
ตองการความเขาใจและครอบคลุมดานเนื้อหาใหไดมากที่สุด

2. การอานเพื่อการพักผอนและความบันเทิง (Recreatory  reading)  เปนการอานตาม
ความพอใจ  เพื่อพักผอนหยอนใจ เปนการอานที่ไมตองการความเขาใจลึกซึ้งมากนัก
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                   วิลเล่ียมส (Williams 1994 : 12)    ไดแบงประเภทของการอานไว     3 ประเภท ซ่ึงมี 1 
ประเภท ที่เหมือนกันกับของสมุทร  เซ็นเชาวนิช คือ การอานเพื่อความพอใจ  หรือตามความสนใจ  
(Pleasure or interest)  และวิลเล่ียมสไดแบงยอยประเภทของการอานเพื่อการศึกษา  ออกเปน  2 
ประเภท คือ การอานเพื่อทราบขอมูลโดยทั่ว ๆ ไป  (General  information about  text)  และการอาน
เพื่อหาขอมูลเฉพาะ  (Imformation from text)
                  จากประเภทของการอานดังกลาว จะเห็นวา การอานแตละประเภทมีวัตถุประสงคในการ
อานตางกัน และวิธีที่ใชอานก็แตกตางกันดวย  ซ่ึงสุภัทรา   อักษรานุเคราะห   (2532 : 88-89)   และ
เกรลเลท  (Grellet  1995 :  4)  ไดกลาวถึงวิธีการอานที่เปนที่รูจักกันโดยทั่วไปมีดังนี้ คือ

1. การอานแบบเปดผานไปอยางรวดเร็ว (Skimming)  ผูเรียนตองไดรับการฝกฝนให
ตั้งคําถามไวในใจกอนเริ่มอาน คือ รูจุดประสงคของเรื่องที่อาน ผูเรียนจะตองฝกฝนใหรูจักการ
ทํานายความขางหนา และเลือกจับใจความ เปนตน

2. การอานที่ตองการขอมูลที่เฉพาะเจาะจง (Scanning)  เชน วันที่ ตัวเลข สถานที่ผู
สอนตองฝกผูเรียนใหรูจักหัดอานทั้ง  2 วิธี  โดยเลือกบทเรียนที่ชวยในการฝก เชน ขาวในหนังสือ
พิมพ  ขาวกีฬาและโฆษณาสินคาตาง ๆ ผูเรียนจะรูจักจับใจความสําคัญโดยละเวนการอานโดยการ
แปลคําตอคํา

3. การอานเพื่อหารายละเอียด  (Through  reading หรือ  receptive  reading)  ผูเรียนจะ
ตองเขาใจขอเขียนทั้งใจความสําคัญและรายละเอียดปลีกยอย  แตไมไดหมายถึงจะตองเขาใจคําทุก
คํา  เนื่องจากขอเขียนแตละขอเขียนยอมมีรายละเอียดปลีกยอยอยูในระดับที่สําคัญไมเทากัน

4. การอานเชิงวิจารณ (Critical  reading)  เปนทักษะการอานที่ยากที่สุด และควรใชใน
ระดับที่สูงขึ้นเพราะผูอานจะตองมีปฏิสัมพันธตอขอเขียนที่ตนอาน โดยใชความรูและประสบการณ
เดิมที่มีอยูแลว  มาสนับสนุนหรือโตแยงตอขอเขียนนั้น ๆ   การอานระดับนี้ ผูเรียนจะตองมีโอกาส
อภิปรายแสดงความคิดเห็นหลักการอาน  ซ่ึงเปนลักษณะที่ผูอานมีปฏิกิริยาตอขอเขียน (Active 
reader)   มิใชการอานแบบไมมีปฏิกริยาตอขอเขียน  (Passive  reader)

จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา ประเภทของการอานและวิธีการอานนั้นจะขึ้นอยูกับ
จุดประสงคของการอานวา ตองการความเขาใจในรายละเอียดมากนอยเพียงใดและสามารถเลือกวิธี
การอานที่เหมาะสมกับจุดประสงคเพื่อใหสามารถอานไดเขาใจตามจุดประสงคนั้น
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การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษ

                  ส่ือการเรียนการสอนเปนสิ่งสําคัญมากในการจัดการเรียนการสอน ส่ือการสอนที่สําคัญ
และใชอยางหลากหลายนั้นครูผูสอนจะตองพิจารณานํามาใชใหเหมาะสม  ซ่ึง  สมพร  จารุนัฎ
(2534 : 81 – 85)   ไดรวบรวมเนื้อหาสาระและรายละเอียดเกี่ยวกับสื่อไว ดังนี้

1. ความหมายของสื่อการเรียนการสอน
                  ส่ือการเรียนการสอนคืออะไร      ส่ือการเรียนการสอนที่สนองความตองการของ
หลักสูตรเปนอยางไร?      เราจําเปนจะตองเขาใจใหตรงกันเสียกอนวา  ส่ือการเรียนการสอนที่จะ
ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามเปาหมายของหลักสูตร  หมายถึงอะไร   ส่ือตาง ๆ ที่ทานอาจจะมีอยู
แลว  เชน หนังสือ  รูปภาพ แผนที่  สไลด  ภาพยนตร วิดีโอ และอ่ืน ๆ มีฐานะเปนเพียงสื่อประเภท
ส่ิงพิมพ  ส่ือวัสดุ  หรือส่ือโสตทัศนอยางหนึ่งซ่ึงมีผูจัดทําขึ้นเพื่อใหความรูในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง   
หรือเพื่อสนองจุดประสงคอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น ส่ือเหลานี้จะกลายเปนสื่อการเรียนการสอนก็
ตอเมื่อครูผูสอนไดพิจารณาแลวอยางถี่ถวนวาสามารถจะนํามาใชในกระบวนการของการเรียนการ
สอนเรื่องใดเรื่อง  เพื่อจุดประสงคที่กําหนดไดอยางเหมาะสม  และนําไปใชใหบรรลุจุดประสงคนั้น 
บางครั้งส่ือที่มีอยูไมเหมาะสมที่จะนําไปใชในกระบวนการเรียนการสอนไดและไมอาจจะหาได
จากที่อ่ืน ๆ  ครูผูสอนก็อาจจะตองทําขึ้นเอง  เพื่อใหการเรียนการสอนบรรลุเปาหมายหรือจุด
ประสงคที่กําหนดไว
                   ตามความหมายที่กลาวแลวหมายความวา ครูผูสอนจะตองทราบกอนวาจะตองสอน
เร่ืองอะไร ใครคือผูเรียน มีจุดประสงคอะไร  จะตองจัดกระบวนการการเรียนการสอนหรือ
กิจกรรมการเรียนการสอนอยางไร  ควรจะใชส่ือการเรียนการสอนอะไร  มีส่ือนั้นอยูแลวหรือไม  
หรือจะหาไดจากที่ใด หรือจะตองทําขึ้นใหม ผูสอนหรือผูเรียนจะตองกระทําอันสืบเนื่องมาจากการ
ศึกษาสื่อการเรียนการสอนหรือไม ครูผูสอนจึงจําเปนจะตองวางแผนและสรางแผนการเรียนการ
สอนกอนเปนเบื้องตน  และสื่อการเรียนการสอนจะมีบทบาทเปนสวนหนึ่งของแผนการเรียนการ
สอนนั้น  ส่ือการเรียนการสอนจะไมใหการสอนนาเบื่อหนาย หรือใชเพื่อเปนการฆาเวลา  ซ่ึงไม
สนองจุดประสงคของการเรียนการสอนที่แนชัด

2. กระบวนการในการสรางสื่อการเรียนการสอน
หลักเกณฑในการเลือกใชหรือสรางสื่อการเรียนการสอนก็เหมือนกับหลักเกณฑในการ

วางแผนและสรางแผนการเรียนการสอนนั่นเอง  ในการสอนเรื่องใด ครูผูสอนจําเปนตองวางแผน
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หรือสรางแผนการเรียนการสอนอยูแลวอยางหลีกเลี่ยงไมได  การวางแผนเกี่ยวกับการเรียนการสอน
เกี่ยวของกับองคประกอบหลายอยาง  การวางแผนสรางสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวของกับองค
ประกอบเหลานั้นดวย  เพื่อใหเขาใจชัดเจนและตรงกันในเรื่องกระบวนการของการสรางสื่อการ
เรียนการสอน ในที่นี้จะกลาวถึงกระบวนการของการวางแผนหรือสรางแผนการเรียนการสอนเสีย
กอน แลวจึงจะชี้ใหเห็นตอไปวา เราสามารถนํากระบวนการนี้ไปใชในการสรางสื่อการเรียนการ
สอนไดอยางไร
              การวางแผนเกี่ยวกับการเรียนการสอน    โดยทั่วไปเมื่อจะวางแผนการเรียนการสอน
ครูผูสอนควรจะพิจารณาดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ตามขั้นตอนตอไปนี้

      1.  การกําหนดจุดประสงคทั่วไป
              2. การศึกษาและกําหนดคุณสมบัติของผูเรียน
              3. การกําหนดและวิเคราะหเนื้อหาสาระ
              4. การกําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
              5. การกําหนดรูปแบบและวิธีประเมินผล
              6. การกําหนดวิธีการและกิจกรรมการเรียนการสอน
               7. การกําหนดหรือสรางสื่อการเรียนการสอน
               8. การทดสอบหรือทดลองใชแผนการเรียนการสอน เพื่อจะไดปรับปรุงแกไขกอนที่
นําไปใชจริง
                9. การปรับปรุงแผนการเรียนการสอน
                  นอกจากครูผูสอนจะตองมีความรูความเขาใจในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการวางแผน
การเรียนการสอนตามขั้นตอนที่กลาวมาแลว  ครูผูสอนยังจําเปนที่จะตองตระหนักถึงรายละเอียด
เกี่ยวกับเหตุการณตลอดจนพฤติกรรมตาง ๆ ที่อาจจะเกิดตามสภาพการเรียนการสอน ทั้งในสวนที่
เปนบทบาทของผูสอนและผูเรียน  ทั้งนี้เพื่อวาครูผูสอนจะสามารถวางแผนเกี่ยวกับแผนการเรียน
การสอน   รวมทั้งส่ือการเรียนการสอนใหละเอียดรอบคอบและมีคุณภาพยิ่งขึ้น  ซ่ึงจะชวยใหการ
เรียนการสอนบรรลุจุดประสงคไดดียิ่งขึ้นดวย  พฤติกรรมและเหตุการณเกี่ยวกับการเรียนการสอน
ดังกลาวไดแก

1. การกระตุนใหผูเรียนสนใจในสิ่งที่จะเรียน
2. การบอกใหผูเรียนทราบจุดประสงคของการเรียน
3. การเชื่อมโยงความรูเดิมของผูเรียนเขากับความรูที่จะเรียนตอไป
4. การเสนอความรูใหมโดยอาศัยส่ือการเรียนการสอนที่เหมาะสม
5. การชี้แนะวิธีการทําความเขาใจความรูใหม
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6. การใหโอกาสผูเรียนไดทดสอบความรูความเขาใจ
7. การใหขอมูลยอนกลับ
8. การใหโอกาสผูเรียนนําความรูไปใช
เหตุการณเกี่ยวกับการเรียนการสอนเหลานี้จะชวยใหครูสามารถวางแผนเกี่ยวกับการ

เรียนการสอนไดอยางเหมาะสมกับผูเรียนและสถานการณ ไมวาจะเปนเรื่องการกําหนดจุดประสงค
การเรียนรู การกําหนดและวิเคราะหเนื้อหา  การวัดและประเมินผล การจัดกิจกรรม  หรือการใชส่ือ
การเรียนการสอน  การตระหนักถึงพฤติกรรมและเหตุการณเกี่ยวกับการเรียนการสอนชวยสงเสริม
การวางแผนการเรียนการสอนใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพฉันใด  ก็ชวยสงเสริมการเลือกและการ
สรางสื่อใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพฉันนั้น

3.การสรางสื่อการเรียนการสอน
การสรางสื่อการเรียนการสอนมีสวนที่เกี่ยวกับองคประกอบทางการเรียนการสอนเชน

เดียวกับการวางแผนการสอนและการสรางแผนการเรียนการสอน รวมทั้งเกี่ยวของกับเหตุการณ
และพฤติกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่กลาวแลวดวย  เราจึงสามารถนํากระบวนการของการวาง
แผนการเรียนการสอนมาใชในการสรางสื่อการเรียนการสอนได  โดยดําเนินการในเรื่องตางๆ ตาม
ขั้นตอนตอไปนี้
( ดูตารางที่    2   ประกอบ )

1.  การกําหนดจุดประสงคทั่วไป
             2.  การศึกษาและกําหนดคุณสมบัติของผูเรียน
             3. การกําหนดและวิเคราะหเนื้อหาสาระ

     4.  การกําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
             5. การกําหนดรูปแบบและวิธีประเมินผล
             6. การกําหนดวิธีการและแนวทางการเสนอเนื้อหา
             7. การกําหนดแหลงขอมูลที่สนับสนุนการจัดทําส่ือการเรียนการสอน
             8. การทดลองคุณภาพของสื่อการเรียนการสอน
             9. การปรับปรุงส่ือการเรียนการสอน
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ตารางที่   2    กระบวนการสรางสื่อการเรียนการสอน
กระบวนการสราง

แผนการเรียนการสอน
กระบวนการสราง
สื่อการเรียนการสอน

1. การกําหนดจุดประสงคทั่วไป
2. การศึกษาและกําหนดคุณสมบัติของผูเรียน
3. การกําหนดและวิเคราะหเนื้อหาสาระ
4. การกําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
5. การกําหนดรูปแบบและวิธีประเมินผล
6. การกําหนดวิธีการและกิจกรรมการเรียนการ

สอน
7. การกําหนดหรือสรางสื่อการเรียนการสอน

8. การทดสอบหรือทดลองใชแผนการเรียน 
การสอน

9. การปรับปรุงแผนการเรียนการสอน

1. การกําหนดจุดประสงคทั่วไป
2. การศึกษาและกําหนดคุณสมบัติของผูเรียน
3. การกําหนดและวิเคราะหเนื้อหาสาระ
4. การกําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
5. การกําหนดรูปแบบและวิธีประเมินผล
6. การกําหนดวิธีการและแนวทางการนําเสนอ

เนื้อหา
7. การกําหนดแหลงขอมูลที่สนับสนุนการจัด

ทําส่ือการเรียนการสอน
8. การทดสอบคุณภาพของสื่อการเรียน

การสอน
9.  การปรับปรุงส่ือการเรียนการสอน

                  ผูสรางสื่อการเรียนการสอนสามารถดําเนินการตามกระบวนการนี้ไดไมวาจะตองการ
สรางสื่อการเรียนการสอนประเภทสื่อส่ิงพิมพหรือส่ือโสตทัศนก็ตาม  และเพื่อใหผูอานสามารถเขา
ใจกระบวนการในการสรางสื่อการเรียนการสอน จะขอกลาวขยายความและยกตัวอยางใหเห็นพอ
สังเขปดังตอไปนี้

กอนที่จะดําเนินการตามขั้นตอน ครูผูสอนจะตองศึกษาหลักสูตร วางแผนเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน และตัดสินใจวาในการเรียนการสอนเพื่อใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตรนั้น  ครูผู
สอนจะใชส่ือการเรียนการสอนประเภทใดเปนเครื่องมือ  สมมุติวาทานตองการวางแผนเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน เร่ือง การจัดทําส่ือการเรียนการสอนเพื่อสนองความตองการของหลักสูตร และทาน
ตัดสินใจจะสรางชุดสไลดประกอบเสียงเกี่ยวกับการจัดทําส่ือการเรียนการสอน ทานสามารถดําเนิน
การไปที่ละขั้นตอนดังนี้

ขั้นที่  1  การกําหนดจุดประสงคทั่วไป  ก็คือการพิจารณาวาจุดประสงคทั่วไปของแผน
การเรียนการสอนคืออะไร ในที่นี้จุดประสงคทั่วไปคือเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัด
ทําส่ือการเรียนการสอน ซ่ึงทานถือวาเปนจุดประสงคของการสรางสื่อการเรียนการสอนของทาน
ดวย
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ขั้นที่  2   การกําหนดคุณสมบัติของผูเรียน  ก็คือ การพิจารณาวาผูที่จะใชส่ือการเรียน
การสอนนั้นคือใคร  มีความรูและประสบการณเดิมมาอยางไร  เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการ
กําหนดคุณสมบัติสวนอื่น ๆ ของสื่อการเรียนการสอนใหเหมาะสมตอไป  ในที่นี้สมมุติวาผูเรียน
ของทานก็คือเพื่อนครูของทานนั่นเอง

ขั้นที่  3   การกําหนดเนื้อหาสาระ  ก็คือการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องหรือเนื้อหาสาระที่จะ
นําเสนอในสื่อการเรียนการสอนนั้น  วาจะตองประกอบดวยหัวขอใหญ หัวขอยอยซ่ึงสัมพันธกับจุด
ประสงค  และเหมาะกับผูเรียนอยางไร  ในที่นี้ทานจะสอนเรื่อง  การจัดทําส่ือการเรียนการสอนเพื่อ
สนองความตองการของหลักสูตร อาจจะกําหนดเนื้อหาเปนหัวขอตอไปนี้

เร่ือง    :   การจัดทําส่ือการเรียนการสอนเพื่อสนองความตองการของหลักสูตร
                  เนื้อหา :   1.  ความหมายของสื่อการเรียนการสอน
                            2. กระบวนการในการวางแผนการเรียนการสอน
 

    ขั้นที่   4     การกําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรม  คือการตีความและจําแนกแยกยอย
จุดประสงคทั่วไปใหละเอียดลงไปถึงขนาดทราบวา เมื่อผูเรียนศึกษาสื่อการเรียนการสอนนั้นแลว
สามารถทําอะไรไดบาง  ซ่ึงจะเปนแนวทางสําคัญในการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน  ในที่นี้
ทานอาจจะกําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมในเรื่องที่ทานจะสอนดังนี้
                 จุดประสงคเชิงพฤติกรรม :   1.   บอกความแตกตางระหวางสื่อการเรียนการสอนได

                               2.   วางแผนและจัดทําส่ือการเรียนการสอนได

ขั้นที่  5  การกําหนดรูปแบบและวิธีประเมินผล  ก็คือการหาวิธีการและรูปแบบที่จะ
ทดสอบและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน ในที่นี้ทานอาจจะใชการตอบขอสอบอัตนัย  1  ขอ
และใหผูเรียนทําส่ือการเรียนการสอน  1  ช้ิน

การประเมินผล :   1.  ตอบคําถามอัตนัย
                     2.  ทําแผนการเรียนการสอนและสรางสื่อฯ

ขั้นที่  6   การกําหนดวิธีการและแนวทางการเสนอเนื้อหา  ก็คือการวางแผนวาจะเสนอ
เนื้อหาสาระในรูปแบบใด  เรียงลําดับหัวขอและเนื้อหาอยางไร  มีตัวอยาง มีการนําเรื่อง สรุปเรื่อง
หรือทบทวนเรื่องอยางไร  ควรมีแบบฝกหัดหรือกิจกรรมแทรกอยูดวยหรือไม  ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะชวย
สงเสริมใหผูเรียนบรรลุจุดประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพนั่นเอง  ในที่นี้ทานอาจจะตองพิจารณา
วางแผน ดังนี้
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ความคิดหลัก :    1.  ส่ือการเรียนการสอนเปนสวนหนึ่งของแผนการเรียนการสอน
                                         2.  กระบวนการจัดทําส่ือฯ เปนกระบวนการเดียวกับการสรางแผน

           การเรียนการสอน
                   เนื้อหาและลําดับเนื้อหา  :   1.  ความหมายของสื่อฯ

                                   2.  กระบวนการสรางแผนการเรียนการสอน
                                   3.  กระบวนการสรางสื่อการเรียนการสอน

ขั้นที่  7    การกําหนดแหลงขอมูลที่สนับสนุนการจัดทําส่ือ  ก็คือการพิจารณาวาในการ
ตัดสินใจสรางสื่อการเรียนการสอนชนิดใดก็ตามไมวาจะเปนสื่อส่ิงพิมพหรือส่ือโสตทัศน  ผูสราง
จะหาขอมูลสนับสนุนไดจากแหลงใด เชน แหลงคนควาเกี่ยวกับเนื้อหา แผนภูมิ ภาพประกอบ
เปนตน  เมื่อทุกอยางพรอมแลวทานจึงลงมือสรางสื่อการเรียนการสอน  ในที่นี้ทานจะตองสราง
ชุดสไลดประกอบเสียง ทานอาจจะพิจารณาถึงแหลงขอมูลที่เกี่ยวของตอไปนี้
                  แหลงขอมูล   :      1.  หองสมุด

                 2.  ชางวาดภาพ  ชางถายภาพ  ผูจัดทําตนแบบสําหรับถายสไลด
                     3.  สถานที่ถายสไลด
                     4.  หองบันทึกเสียง

                  ฯลฯ

ขั้นที่  8     การทดสอบคุณภาพของสื่อการเรียนการสอน ก็คือการวางแผนนําตนแบบ
ของสื่อการเรียนการสอนที่สรางเสร็จแลวไปทดลองใชกับกลุมบุคคลที่เปนตัวแทนของผูเรียนที่จะ
ตองใชส่ือฯ นั้นประกอบการเรียนการสอนจริง ทั้งนี้เพื่อศึกษาขอบกพรองตาง ๆ ในที่นี้ทานอาจจะ
ตองวางแผนในเรื่องตอไปนี้

การทดสอบคุณภาพ    :   1. ตัวแทนผูใชส่ือฯ
                           2.  รวบรวมและศึกษาขอมูล

                                                     3.  สรุปผล
 

ขั้นที่  9  การปรับปรุงส่ือการเรียนการสอน  ก็คือกระบวนการขั้นสุดทายที่ผูสรางสื่อ
การเรียนการสอนปรับปรุงส่ือฯ  ของตนหลังจากที่ไดศึกษาขอบกพรองตาง ๆ  แลว ในที่นี้ทานอาจ
จะตองพิจารณาปรับปรุงแกไขสื่อการเรียนการสอนชุดสไลดประกอบเสียงของทานในเรื่องตอไปนี้
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การปรับปรุง  :
       1.  เพิ่มเนื้อหา  เพิ่มภาพ

                     2.  ปรับปรุงคําบรรยาย
                     3.  ถายภาพใหมบางภาพ

      ฯลฯ
จากที่กลาวมาแตตนจนจบตัวอยางของกระบวนการสรางสื่อการเรียนการสอนทานได

ทราบวาส่ือการเรียนการสอนนั้นไมใชส่ิงที่จะอยูตามลําพังของมันเองลอย ๆ แตเปนสวนหนึ่งของ
แผนการเรียนการสอน ซ่ึงทานจะตองพิจาณาและวางแผนเปนสิ่งแรกแลวส่ือการเรียนการสอนจึง
จะเกิดขึ้น ส่ือการเรียนการสอนจะมีบทบาทและหนาที่ในแผนการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องใด
เร่ืองหนึ่งอยางแนชัด  ตามจุดประสงคของหลักสูตรการเรียนการสอน หากทานจะตองเลือกใชส่ือ
การเรียนการสอนหรือจําเปนจะตองสรางสื่อการเรียนการสอนขึ้นใหม ความรูของทานเกี่ยวกับ
กระบวนการวางแผนและสรางแผนการเรียนการสอนในฐานะที่ทานเปนครู  จะชวยใหทานสามารถ
เลือกใช หรือสราง  หรือรวมในการสรางสื่อการเรียนการสอน และนําไปใชเปนเครื่องมือใหผูเรียน
บรรลุจุดประสงคของหลักสูตรไดเปนอยางดี
 

สื่อการเรียนการสอนที่พัฒนาจากเอกสารจริง

1.  ความหมายและประเภทของเอกสารจริง
           กรรณิการ  จันทโร  (2531  : 31-32)  ไดศึกษาถึงความหมายของเอกสารจริงไววา

เอกสารจริง (Authentic  materials)  ทางดานการเรียนการสอนภาษาไมไดมีความหมายเฉพาะถึง
เอกสารที่มีการเขียนบันทึก  หรือตีพิมพลงในกระดาษแตเพียงอยางเดียว  แตยังรวมไปถึงเอกสาร
และวัตถุของจริง หรือเหมือนของจริงทุกชนิดที่เปนภาษาเขียนหรือพูด  ซ่ึงเปนการใชภาษาใน
สถานการณชีวิตประจําวันจริง ๆ ที่มีการบันทึกและถายทอดออกมาไมวาจะโดยวิธีใดก็ตามที่เรา
สามารถมองเห็น  อาน และฟงเสียงได แตจุดประสงคของการผลิต ประดิษฐ หรือคิดคนเอกสารจริง
ดังกลาวมิใชเพื่อใชในการเรียนการสอนภาษาโดยเฉพาะ ดังที่เดย และแบมฟอรด (Day and
Bamford  1998 : 54)    กลาววา ขอความใด ๆ ก็ตามที่เขียนขึ้นโดยเจาของภาษาและเพื่อเจาของ
ภาษาอาน และมิไดเขียนขึ้นโดยมีจุดประสงคเพื่อการสอนภาษาโดยเฉพาะถือวาเปนเอกสารจริง

นิภาวรรณ  ชูรัตนสิทธิ์ (2535 :  49)  และวิสาข  จัติวัตร (2541 :  51-52 )  ไดกลาวถึง
ความหมายของเอกสารจริงคลายกับ เดย และแบมฟอรด  วาคือ  วัสดุการสอนที่ไดจากแหลงตาง ๆ
ที่ไมใชตําราหรือบทเรียนที่จัดพิมพขึ้นมาเพื่อจุดประสงคในการสอนภาษาโดยตรง  เพราะบทเรียน
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ที่เขียนขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือในการสอนภาษาโดยตรงนั้นจะมีลักษณะที่ไมเปนธรรมชาติ เนื่องจากผู
เขียนจะเขียนโครงสรางหรือหลักไวยากรณที่ตองการสอนใหปรากฎในเนื้อเรื่องมากเกินไป  ซ่ึง
ลักษณะของเอกสารจริงที่ในชีวิตประจําวัน ไดแก หนังสือพิมพ นิตยสาร แผนพับ โฆษณา ขาว
ฉลากยา  หรือปายประกาศ  เปนตน

เอเบอรโซลด และฟลด  (Aebersold  and  Field 1997  :  48 )  ไดใหความหมายของ
เอกสารจริงคลายกับนักการศึกษาทานตาง ๆ ที่กลาวไวขางตนคือ  เอกสารการสอนใด ๆ ที่ไดจาก
แหลงตาง  ๆ ที่พบในชีวิตประจําวัน และมิไดผลิตขึ้นมาเพื่อใชในการเรียนการสอนภาษาโดยตรง
แตเปนเอกสารที่สรางขึ้นมาเพื่อส่ือความหมาย โดยใชภาษาตามสถานการณที่เปนจริงและไมไดมี
การปรับเนื้อหาหรือแกไขใด ๆ กอนการนํามาใชในการเรียนการสอน ตัวอยางเชน ตารางแบบ
ฟอรม แผนปลิว  ประกาศ  โฆษณา  ฉลากยา  เปนตน

จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา  เอกสารจริง  หมายถึง เอกสารทุกชนิดที่มิไดสรางขึ้น
เพื่อใชในการเรียนการสอนภาษาโดยเฉพาะ แตเปนเอกสารที่ผลิตขึ้นเพื่อใหขอมูล หรือขาวสารทั่ว
ๆ  ไป  โดยมีจุดประสงคเพื่อส่ือความหมายในชีวิตจริง เชน  สนทนาบางตอนที่ไดบันทึกเสียงไว
ขาว ใบปลิว ประกาศ ปายโฆษณา  ฉลากยา  เปนตน  ซ่ึงเอกสารจริงดังกลาว แบงไดเปน  2
ประเภทคือ

1. เอกสารจริงประเภทเขียนหรือประเภทสิ่งพิมพ ไดแก หนังสือพิมพ  นิตยสาร
โฆษณา  การตูน  โปสเตอร  แผนปาย  ตาราง  แผนภูมิ  นิทาน  นวนิยาย  รูปภาพ  บทประพันธ
ใบปลิว  ฉลากยา แบบสอบถาม แบบฟอรมตาง ๆ คําแนะนําในการใชเครื่องมือ ฯลฯ

2. เอกสารจริงประเภทเสียง ไดแก เสียงที่บันทึกจากสถานการณจริง เทปที่บันทึก
เสียงของเจาของภาษา เพลงสุนทรพจน  ปาฐกถา  บทสัมภาษณ  ภาพยนตร  เทปโทรทัศน  รายการ
วิทยุและโทรทัศน  เชน ขาว การสนทนาทางโทรทัศน  เปนตน

2.  ความสําคัญและประโยชนของเอกสารจริง
         ในการเรียนการสอนภาษานั้น แรงจูงใจเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่ง  ผูเรียนจะเกิด

แรงจูงใจในการเรียน  สนใจ  และเต็มใจที่จะเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นขึ้นอยูกับเนื้อหา
ของบทเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอนวานาสนใจ และมีประโยชนเพียงใด  การนําเอกสารจริง
มาใชในการเรียนการสอนภาษาจึงนับวามีความสําคัญและมีประโยชนอยางยิ่ง  ดังมีนักภาษาศาสตร
หลายทานไดกลาวถึงความสําคัญประโยชนของเอกสารจริงไวตาง ๆ กันดังนี้

สแวฟฟาร  (Swaffar  1985  :  18)  ไดกลาวถึงความสําคัญและประโยชนของเอกสาร
จริงไวดังนี้
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     1. ขอความในเอกสารจริงจะเปนขอความที่สมบูรณเพราะไมมีการปรับภาษา
(Simplified)  ซ่ึงขอความในเอกสารจริงแตละชนิดจะมีวัตถุประสงคตางกันไป  ผูสอนจึงมีอิสระใน
การใชเทคนิคและกลวิธีในการสอน
                   2. เอกสารจริงมีขอความที่มีลักษณะหลากหลาย  และมีความเปนธรรมชาติ ผูเรียนจึง
สามารถเลือกเรื่องไดตามความสนใจของตน จึงทําใหแรงจูงใจในการอานสูงขึ้น  นอกจากนี้ผูสอน
ก็อาจเลือกขอความที่อานใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละกลุมได
                  3. ขอความในเอกสารจริงผูเรียนจะมีความสนใจ และมีความคุนเคย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เอกสารจริงที่เปนที่รูจักกันแพรหลาย ซ่ึงจะสรางแรงจูงใจใหกับผูเรียน

4. ลักษณะของความซ้ําซอนของภาษา (Redundancy)  ที่ปรากฎในเอกสารจริง จะชวย
ใหผูเรียนฝกการเดาได

5.  ขอความในเอกสารจริงชวยสงเสริมใหผูเรียนไดใชความรูเดิม และชวยพัฒนาความ
สามารถของผูเรียนใหสูงขึ้น

6. เอกสารจริงชวยใหผูเรียนไดเรียนรูวัฒนธรรมของเจาของภาษา
ทรงพร  อิศโรวุธกุล  (2529  :  39)   ไดกลาวถึงขอดีของการนําเอกสารจริงมาใชในการ

เรียนการสอนภาษา ไวดังนี้ คือ
                  1.ตําราที่ใชในการสอนภาษาอังกฤษ โดยทั่วไปมักเลือกใชภาษาที่ทําใหงาย (Simplified)
แลวทําใหงายนี้กลับมีขอเสีย กลาวคือในชีวิตจริง คนเรามักจะพูดหรือเขียนซํ้าความหมายเดิม อาง
ถึงส่ิงที่กลาวมาแลว วกกลับไปที่เดิม หรือมักมีการใชเครื่องบงบอก (Indicatiors/Markers)  ตาง ๆ
การเอาขอเขียนนั้นมาทําใหงายดวยเจตนาที่ดี กลับทําใหขอความนั้นยากแกการเขาใจ เพราะผูเรียน
ขาดเครื่องชวยในการเดาความหมาย

      2.การฝกใหผูเรียนคุนเคยกับบทอานที่พบในชีวิตจริงเสียแตเนิ่น ๆ กลับมีผลดี และไม
ใชเร่ืองที่ยากเกินไป  ทั้งนี้เพราะความยากงายที่ผูเรียนจะพบเวลาอานนั้นมักขึ้นกับลักษณะและ
กิจกรรมการอานเสียเปนสวนใหญ  ถากิจกรรมนั้นไมยากเกินไปอยูในวิสัยที่ผูเรียนพอจะทําให เชน
อาศัยเฉพาะความเขาใจกวาง ๆ เกี่ยวกับเร่ืองมาทํากิจกรรม ดังนั้นครูจึงควรเลือก “จัดกิจกรรม”  ให
เหมาะสมกับผูเรียนมากกวาที่จะเลือก “ดัดแปลง” ภาษาในบทอาน

     ดัฟฟและโรเลอร   (Duffy  and  Roehler  1993 :  200 – 201)  กลาววา การนําบทอานที่ผู
เรียนพบในชีวิตจริงมาใชในการเรียนการสอนภาษานั้น จะชวยใหผูเรียนพัฒนาความสามารถในการ
อานและมีทัศนคติที่ดีตอการอาน เนื่องจากผูเรียนมีโอกาสไดอานบทอานที่มีลักษณะเปนการใช
ภาษาที่แทจริงและเปนสิ่งที่ผูเรียนพบในชีวิตประจําวัน ไมใชบทอานที่เขียนขึ้นเพื่อสอนภาษาโดย
เฉพาะซึ่งบทอานดังกลาวจะไมเปนธรรมชาติทําใหผูเรียนขาดแรงจูงใจในการอาน ซ่ึง เซียรฟอส

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



52

และรีดเดนซ (Searfoss and  Readence 1994 : 371)  มีความเห็นเชนเดียวกับ ดัฟฟและ  โรเลอร วา
การนําเอกสารจริงที่ผูเรียนพบในชีวิตประจําวันมาใชในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้นจะชวย
กระตุนและจูงใจผูเรียนใหเกิดความสนใจในการเรียนรูภาษาได  เพราะบทเรียนเหลานั้นจะมีความ
หมายตอผูเรียน เปนสิ่งที่เกี่ยวของและอยูรอบ ๆ ตัวผูเรียน ผูเรียนจะตระหนักถึงคุณคา และ
ประโยชนของสิ่งที่เรียน เนื่องจากผูเรียนสามารถนําไปใชไดในชีวิตจริง นอกจากนี้บทเรียนยังชวย
ใหผูเรียนพัฒนาความสามารถในดานคําศัพทและความสามารถในการใชภาษาอังกฤษดวย

     เดยและแบมฟอรด (Day and Bamford  1998 :  54)  ไดใหความคิดเห็นเพิ่มเติมถึงความ
สําคัญของเอกสารจริงที่มีตอการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษวา นอกจากเปนบทอานที่นาสนใจ
สะดุดตา ชวนอาน เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของผูเรียน ทําใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการอาน แลว
ยังทําใหผูเรียนเขาใจภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษามากยิ่งขึ้น ตลอดจนชวยใหผูเรียนมีความ
คุนเคยและเตรียมพรอมที่จะอานบทอานที่จะพบในชีวิตจริง

     จากแนวคิดของผูเชี่ยวชาญในการเรียนการสอนภาษาหลาย ๆ ทานที่กลาวมาจะเห็นวา
การใชเอกสารจริงมีประโยชนทําใหผูเรียนมีความสนใจ และเกิดแรงจูงใจในการเรียนมีประสบ
การณ  คุนเคยกับภาษาที่ใชในชีวิตจริง ซ่ึงทําใหผูเรียนรูสึกมั่นใจ และเปนการเตรียมใหผูเรียน
สามารถภาษาไปใชในชีวิตจริงดวย นอกจากนี้ ยังมีประโยชนสําหรับผูสอนในการเลือกใชและ
เตรียมการสอน เนื่องจากเอกสารจริงมีมากมายและหาไดงาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําเอกสารจริง
มาใชในการฝกทักษะการอานนั้น สามารถหาไดงายและสะดวก

3. เกณฑในการเลือกใชเอกสารจริงในการเรียนการสอนภาษา
   เนื่องจากเอกสารจริงมีหลายรูปแบบ แตละแบบจะมีลักษณะเฉพาะตัว มีการใช

ภาษาที่แตกตางกัน  รูปแบบสํานวนตางกัน  การนําเอกสารจริงหลาย ๆ แบบมาใช จะชวยใหผูเรียน
ไดเรียนรูสํานวนภาษาที่ตางกันออกไป  ดังนั้นในการนําเอกสารจริงมาใชในการเรียนการสอนนั้นผู
สอนจําเปนตองคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ  ดังที่ผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาไดเสนอไวดังนี้

    โรบินสัน (Robinson   1980 :  37 ,อางถึงใน ปญชรี  ทองวิสุทธิ์  2541 :  42 )  ไดใหขอ
เสนอแนะในการเลือกใชเอกสารจริงในการเรียนการสอน ดังนี้ คือ

1. ควรดูจุดมุงหมายในการใชเพื่อจะไดจัดอันดับและประเภทของเอกสารจริงที่
ตองการใชไดถูกตอง

2. ควรดูความสั้นยาวของขอความวา เหมาะสมกับระดับชั้นของผูเรียนหรือไม
3. ควรเปนเรื่องใหมและทันสมัย
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แบบฝกเสริมทักษะ

                    “ แบบฝกเสริมทักษะ”  หรือ  “แบบฝกหัด”  ( สุนันทา  สุนทรประเสริฐ  2540 : 1 )มี
ความหมายเดียวกัน ซ่ึงบางครั้งจะเรียกวาแบบฝก  ดวยเปนนวัตกรรมที่ครูนํามาใชในการฝก  หรือ
เสริมทักษะของผูเรียน   ซ่ึงแบบฝกที่ดีจะชวยใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1.ความหมายของแบบฝกเสริมทักษะ
                   จินตนา   ใบกาซูยี ( 2535 : 17 ) กลาววา แบบฝกหรือแบบฝกหัดเปนสื่อการเรียน
สําหรับใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติ   เพื่อชวยเสริมใหเกิดทักษะและความแตกฉานในบทเรียน
     ขจีรัตน  หงษประสงค ( 2534 : 15 ) กลาววา แบบฝกเปนอุปกรณการเรียนการสอน
อยางหนึ่ง ที่ครูใชฝกทักษะหลังจากที่นักเรียนไดเรียนเนื้อหาจากแบบเรียนแลว  โดยสรางขึ้นเพื่อ
เสริมสรางทักษะใหนักเรียน  มีลักษณะเปนแบบฝกหัดที่มีกิจกรรมใหนักเรียนกระทํา  โดยมีจุดมุง
หมายเพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียน
      ออมนอย  เจริญธรรม ( 2533 : 34 ,อางถึงใน  สุนันทา  สุนทรประเสริฐ  2544 :  21 )
กลาววา  แบบฝกเปนอุปกรณการสอนอยางหนึ่ง  ที่สรางขึ้นมาเพื่อฝกทักษะนักเรียนหลังจากเรียน
เนื้อหาไปแลว  ชวยทําใหมีพัฒนาการทางภาษาดีขึ้นเพราะทําใหนักเรียนมีโอกาสนําความรูไดเรียน
มาแลวฝกใหเกิดความเขาใจกวาวขวางมากขึ้น   แบบฝกสามารถฝกทักษะทางภาษาไดทุก ๆ ดาน
ถานักเรียนมีโอกาสฝกหัดจนเกิดความเขาใจจริง ๆ แบบฝกชวยใหการสอนของครูและการเรียน
ของนักเรียนประสบความสําเร็จ

ศศิธร   สุทธิแพทย ( 2517 : 63 ) กลาววา  แบบฝกหัดเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง  ครูตองให
แบบฝกหัดที่เมาะสม  เพื่อฝกหลังจากที่ไดเรียนเนื้อหาจากแบบเรียนไปแลว  ใหมีความรูกวางขวาง
จึงถือวาแบบฝกหัดเปนอุปกรณการเรียนการสอนอยางหนึ่งซ่ึงครูสามารถนําไปใชประกอบ
กิจกรรมการสอนไดเปนอยางดี  ชวยใหการเรียนการสอนของครูประสบผลสําเร็จ

    ชัยยงค    พรหมวงศ ( 2536 : 16 ) ไดใหความหมายของแบบฝกวา หมายถึง ส่ิงที่นักเรียน
ตองใชควบคูกับการเรียน   มีลักษณะเปนแบบฝกหัดที่ครอบคลุมกิจกรรมที่นักเรียนพึงกระทํา  อาจ
กําหนดแยกเปนแตละหนวยหรืออาจรวมเลมก็ได
                  พจนานุกรม  เวบสเตอร ( Webster 1981 : 640 ,  อางถึงใน  จุฬารัตน  วงศศรีนาค
( 2537 : 13 )  ไดอธิบายวา แบบฝกหมายถึง  โจทย  ปญหา  หรือตัวอยางที่ยกมาจากหนังสือเพื่อนํา
มาใชสอนหรือใหผูเรียนฝกฝนทักษะตาง ๆ  ใหดีขึ้น หลังจากที่เรียนบท  เชน    การฝกทักษะการ
คํานวน การทบทวนไวยากรณ
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จากความเห็นของนักวิชาการดังกลาวพอสรุปไดวา แบบฝกหรือแบบฝกหัด  คือส่ือการ
เรียนการสอนชนิดหนึ่ง  ที่ใชฝกทักษะใหกับผูเรียน  หลังจากเรียนจบเนื้อหาในชวงหนึ่งๆ เพื่อฝก
ฝนใหเกิดความรูความเขาใจ  รวมทั้งเกิดความชํานาญในเรื่องนั้น ๆ

2. ความสําคัญของแบบฝกเสริมทักษะ
               การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  จะตองฝกทักษะใหผูเรียนครบทั้ง 4 ทักษะ คือฟง   พูด   
อาน  และเขียน โดยเฉพาะทักษะอานซึ่งเปนทักษะที่ตองมีการฝกฝนจากบทอานที่หลากหลาย    ดัง
นั้นแบบฝกเสริมทักษะเปนสื่อการเรียนการเรียนการสอนประเภทหนึ่งสําหรับใหนักเรียนปฏิบัติ
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจและทักษะเพิ่มขึ้น  และกอใหเกิดประโยชนตอท้ังผูเรียนและผูสอน  
ดังที่  สันทัด  ภิบาลสุข (2524 : 199 ) ไดกลาวถึงไวดังนี้

1. ชวยเราความสนใจของผูเรียนตอส่ิงที่กําลังศึกษาอยู เพราะ ชุดการฝก หรือ ชุดการ
สอนจะเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนของตนมากที่สุด

2. ผูเรียนเปนผูกระทํากิจกรรมการเรียนดวยตนเอง  และเรียนไดตามความสามารถ
ความสนใจ หรือความตองการของตนเอง

    3.   เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น   ฝกการตัดสินใจ  แสวงหาความรูดวยตน
เอง และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
                   4.   ชวยใหนักเรียนจํานวนมากเรียนรูในแนวเดียวกัน
             5.   ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่เปนอิสระ  จากอารมณของครู คือสามารถทําใหผูเรียน
เรียนไดตลอด    ชวยใหการเรียนเปนอิสระ  จากบุคลิกภาพของครู  เนื่องจากชุดการฝกหรือชุด
การสอนชวยถายทอดเนื้อหาได  ดังนั้นครูที่พูดไมเกงก็สามารถทําการสอนใหมีประสิทธิภาพได
                        -   ชวยใหครูวัดผลผูเรียนไดตรงตามความมุงหมาย
                        -   ชวยลดภาระและชวยสรางความพรอมและความมั่นใจแกครู
                        -   ชวยขจัดปญหาการขาดแคลนครูผูชํานาญ  เพราะชุดการฝก หรือชุดการสอน
                              -   ชวยใหผูเรียนเรียนไดดวยตนเอง หรือตองการความชวยเหลือเพียงเล็กนอย
                       -    ชวยสรางเสริมการเรียนอยางตอเนื่อง หรือการศึกษานอกระบบ  เพราะชุดการ
ฝกหรือ  ชุดการสอนสามารถนําไปสอนผูเรียนไดทุกสถานที่เวลา แกปญหาความแตกตางระหวาง
บุคคลเพราะ ผูเรียนเรียนไดตามสะดวกตาม   ความสามารถ  ความถนัด  และความสนใจ  ตามเวลา
และโอกาสที่เอื้ออํานวยแกผูเรียนที่แตกตางกัน  เปนประโยชนสําหรับการเรียนการสอนแบบศูนย
การเรียน
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                  นอกจากนี้ไดนักการศึกษาทานอื่น ๆ ที่ไดกลาวถึงความสําคัญของแบบฝกไวดังนี้
เชาวนี   เกิดเพทางค ( 2524 : 23 ) กลาววา  แบบฝกเสริมทักษะเปนเครื่องมือที่ชวยให

เกิดการเรียนรู  ทําใหนักเรียนเกิดความสนใจและชวยใหครูทราบผลผลการเรียนของนักเรียนไดทัน
ที

มาสวิมล   รักบานเกิด ( 2526 : 27 )  มีความเห็นวา  แบบฝกชวยใหครูทราบพัฒนาการ
ของทักษะนั้น ๆ  ของนักเรียนทําใหเห็นขอบกพรอง   ซ่ึงจะไดแกไขถูกตองทันทีเปนการชวยให
นักเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียน

     วีระ    ไทยพาณิช ( 2528 :  11 , อางถึงใน  จุฑารัตน   วงศศรีนาค  2537  :  13 ) กลาววา
แบบฝกทําใหเกิดการเรียนรูจากการกระทําจริง    เปนประสบการณตรงที่ผูเรียนมีจุดประสงคแน
นอน   ทําใหสามารถรูและจดจําส่ิงที่เรียนไดดีจนนําไปใชในสถานการณเชนเดียวกันได

จากความเห็นดังกลาวสรุปไดวา  แบบฝกเสริมทักษะมีความสําคัญทั้งตอผูเรียนและผู
สอน  เพราะเปนเครื่องมือที่ผูเรียนสนใจ    ชวยใหเกิดการเรียนรูจากการกระทําจริง   ทําใหรูและจด
จําไดดี    สามารถนําไปใชได   ทําใหผูสอนไดทราบพัฒนาการและขอบกพรองของผูเรียน    ใน
ทักษะนั้น ๆ โดยทันที    ซ่ึงจะไดแกไขไดถูกตอง  เปนการชวยใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการ
เรียน

3.ลักษณะของแบบฝก
                   แบบฝกเปนเครื่องมือสําคัญที่จะชวยเสริมทักษะใหกับผูเรียน  การสรางแบบฝกให
มีประสิทธิภาพจึงจําเปนจะตองศึกษาองคประกอบและลักษณะของแบบฝก  เพื่อเลือกใชใหเหมาะ
สมกับระดับความสามารถของนักเรียน
                  วรสุดา   บุญยไวโรจน ( 2536 : 37 )  กลาวแนะนําใหผูสรางแบบฝกไดยึดลักษณะของ
แบบฝกที่ดีไวดังนี้

1. แบบฝกหัดที่ดีควรมีความชัดเจนทั้งคําส่ังและวิธีทํา  คําส่ังหรือตัวอยางแสดงวิธีทําที่
ไมควรยาวเกินไปเพราะจะทําใหเขาใจยาก   ควรปรับใหงายเหมาะสมกับผูใช  ทั้งนี้เพื่อใหนักเรียน
สามารถศึกษาดวยตนเองไดถาตองการ

     2.  แบบฝกหัดที่ดีควรมีความหมายตอผูเรียนและตรงตามจุดมุงหมายของการฝก ลงทุน
นอยใชไดนาน ๆ และทันสมัยอยูเสมอ

3. ภาษาและภาพที่ใชในแบบฝกหัดควรเหมาะสมกับวัยและพื้นฐานความรูของผูเรียน
4. แบบฝกหัดที่ดีควรแยกฝกเรื่อง ๆ แตละเรื่องไมควรยาวเกินไป  แตควรมีกิจกรรม
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หลายรูปแบบ  เพื่อเราใหนักเรียนเกิดความสนใจและไมเบื่อหนายในการทํา  และเพื่อฝกทักษะใด
ทักษะหนึ่งจนเกิดความชํานาญ

5. แบบฝกหัดที่ดีควรมีทั้งแบบกําหนดคําตอบใหแบบใหตอบโดยเสรี  การเลือกใชคํา
ขอความ  หรือ รูปภาพในแบบฝกหัด  ควรเปนสิ่งที่นักเรียนคุนเคยและตรงกับความในในใจของ
นักเรียน  เพื่อวาแบบฝกหัดที่สรางขึ้นจะไดกอใหเกิดความเพลิดเพลินและและพอใจแกผูใช   ซ่ึง
ตรงกับหลักการเรียนรูที่วาเด็กมักจะเรียนรูไดเร็วในการกระทําที่กอใหเกิดความพอใจ

6. แบบฝกหัดที่ดีควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาดวยตนเอง  ใหรูจักคนควา  รวบ
รวมส่ิงที่พบเห็นบอย ๆ  หรือที่ตัวเองเคยใช  จะทําใหนักเรียนเขาใจเรื่องนั้น  ๆ มากยิ่งขึ้น  และจะ
รูจักนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง  มีหลักเกณฑและมองเห็นวาส่ิงที่เขาไดฝกฝน
นั้นมีความหมายตอเขาตลอดไป

7. แบบฝกหัดที่ดีควรตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล  ผูเรียนแตละคนมีความ
แตกตางกันในหลาย ๆ ดาน  เชน  ความตองการ   ความสนใจ  ความพรอม  ระดับสติปญญาและ
ประสบการณ  ฯลฯ  ฉะนั้นการทําแบบฝกหัดแตละเรื่องควรจัดทําใหมากพอและมีทุกระดับตั้งแต
งาย  ปานกลาง  จนถึงระดับคอนขางยากเพื่อวาทั้งเด็กเกง  กลาง  และออนจะไดเลิกทําไดตามความ
สามารถ  ทั้งนี้เพื่อใหเด็กทุกคนประสบความสําเร็จในการทําแบบฝกหัด

8. แบบฝกหัดที่ดีควรสามารถเราความสนใจของนักเรียนไดตั้งแตหนาปกไปจนถึง
หนาสุดทาย

9. แบบฝกหัดที่ดีควรไดรับการปรับปรุงควบคูไปกับหนังสือแบบเรียนอยูเสมอและ
ควรใชไดดีทั้งใน และนอกหองเรียน

10. แบบฝกหัดที่ดีควรเปนแบบฝกหัดที่สามารถประเมิน  และจําแนกความเจริญ
งอกงามของเด็กไดดวย
                   ขันธชัย  มหาโพธิ์ ( 2535 : 20 ) กลาววา ลักษณะของแบบฝกที่ดีควรประกอบดวย

1. มีเนื้อหาตรงกับจุดประสงค
2. กิจกรรมเหมาะสมกับระดับวัย  หรือความสามารถของนักเรียน
3. มีภาพประกอบ   มีการวางฟอรมที่ดี
4. ใชเวลาที่เหมาะสําหรับฝกเขียน
5. ใชเวลาที่เหมาะสม
6. ทาทายความสามารถของผูเรียนและสามารถนําไปฝกดวยตนเอง
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                   บรูค ( Brook 1960 : 97-105 , อางถึงใน  อารี  บัวคุมภัย  2540 : 26  ) และ บารเนทท
 ( Barnett  1969 : 155-157 , อางถึงใน อารี  บัวคุมภัย  2540 : 26  ) ไดใหความเห็นไวคลายคลึงกัน
วา  แบบฝกที่ดีควรจะมีหลายรูปแแบบมีคําส่ังหรือตัวอยางที่เขาใจไดงาย  สามารถศึกษาไดดวยตน
เอง  มีความทันตอเหตุการณ  และมีความหมายตอการนําไปใชในชีวิตประจําวันของผูฝกหัดอยู
เสมอ   แมวาเวลาผานไปนานสักเทาใดก็ตาม  ทําใหการเรียนรูยังคงอยูในความทรงจําของผูรียน
ตลอดไป
 สรุปจากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวา  ลักษณะของแบบฝกเสริมทักษะที่ดี ควรมีความ
ชัดเจน  เขาใจงาย  เหมาะสมกับวัย  นักเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเอง   เราความสนใจของผูเรียน
มีการปรับปรุงอยูเสมอ  ครอบคลุมและสอดคลองกับเนื้อหา   คําส่ังชัดเจน

4. สวนประกอบของแบบฝก
                   เนื่องจาก “ชุด” การสอน  และ  “ชุด”  การฝก  คือ การนําเอาระบบสื่อประสมที่สอด
คลองกับเนื้อหา  และประสบการณแตละหนวยมาชวยในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูของ
ผูเรียน  ดังนั้น “ชุด” การสอน  และ  “ชุด”  การฝก  จึงมีลักษณะของสื่อการเรียนหลายอยาง
ประกอบกันและจัดไวดวยกันเปนชุด ( Package )  ซ่ึงนิยมจัดเขาไวในกลอง  หรือ ซอง โดยมีสวน
ประกอบที่สําคัญ   4  อยางคือ( บุญชม   ศรีสะอาด  2537 : 95 )

1. คูมือครู หรือ คูมือการใชชุด เปนคูมือที่จัดทําขึ้นเพื่อใหผูใชศึกษาและปฏิบัติตาม
เพื่อใหบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ  อาจประกอบดวยแผนการสอนและคําอธิบายการจัด
กิจกรรมการสอน

2. แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน  เปนแบบทดสอบเพื่อใชสําหรับวัดความกาว
หนาที่เกิดจากการเรียนของผูเรียน

3. แบบฝกปฏิบัติ เปนแบบฝกหัด หรือบัตรคําส่ังที่ระบุกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนปฏิบัติ
ตามลําดับขั้นตอนของการเรียน

4. ส่ือการสอน  เปนสื่อตาง ๆ ที่สอดคลองกับเนื้อหาและประสบการณ อาทิ รูปภาพ
สใลด เทปบันทึกเสียง  บัตรคํา ฯลฯ

5.  การสรางชุดฝก
          จากจุดมุงหมายของนวัตกรรม “ชุด”การสอน และ “ชุด” การฝก คือ มุงใหผูเรียนไดเกิด
การเรียนรูอยางกวางขวางและมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นการสราง “ชุด” การสอน และ” ชุด” การฝก จึง
เกี่ยวของกับองคประกอบในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้
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                  1 แนวคิดพื้นฐานของ “ชุด”การสอน และ “ชุด” การฝก สันทัด  ภิบาลสุข( 2524 : 193 )
ไดกลาวถึงแนวคิดพื้นฐานของ “ชุด”  การสอน และ “ชุด” การฝก ไวดังนี้

1.1  แนวคิดในเรื่องของ  ”ระบบ” หมายถึง การจัดมวลความสัมพันธ
ของกลุมกิจกรรมและวัสดุอุปกรณตาง ๆ ทั้งหลายใหเกิดผลการเรียนรูตอผูเรียนจนบรรลุวัตถุ
ประสงคที่ตั้งเปาหมายไวไดตามเกณฑที่เปนดัชนีแหงคุณภาพของระบบที่ตั้งไวแลว

1.2  แนวความคิดเกี่ยวกับทฤษฏีความแตกตางระหวางบุคคล หมายถึงการให
ผูเรียนไดเรียนรูดวยตัวเองตามกําลังความสามารถ
                           1.3   แนวความคิดในเรื่องการใชส่ือตาง ๆ มาผสมผสานใหเหมาะสม ใหเปน
แหลงความรูสําหรับนักเรียนแทนการใชครูเปนผูถายทอดความรูใหแกนักเรียนตลอดเวลา

1.3 แนวคิดเกี่ยวกับปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียน  ผูเรียนกับผูเรียน และผูเรียน
กับสภาพแวดลอม

1.5    แนวคิดในการนําหลักจิตวิทยาการเรียนรูมาจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูโดย
ใหผูเรียนไดรวมกิจกรรมการเรียนการสอนดวยตนเอง  ผูเรียนมีทางทราบวาการตัดสินใจหรือการ
ทํางานของตนถูกหรือผิดอยางไร  มีการเสริมแรงบวกที่ทําใหผูเรียนภาคภูมิใจอันจะทําใหเกิดพฤติ
กรรมนั้นซ้ําในอนาคต  รวมทั้งผูเรียนไดคอยเรียนรูไปทีละขั้นตามความสามารถและความสนใจ
ของผูเรียนเอง

2.หลักความรูที่เกี่ยวของกับการสรางองคประกอบตาง ๆ ของ “ชุด” การสอน และ“ชุด”
การฝก  นอกจากแนวคิดพื้นฐานของ “ชุด”การสอน และ “ชุด” การฝก  ที่เปนองคประกอบาสําคัญ
ของความรูในเรื่อง  “ชุด”การสอน และ “ชุด” การฝกแลว  การสรางนั้นยังตองอาศัยหลักความรูใน
เร่ืองอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับองคประกอบของชุดดังกลาว  เชน หลักความรูในเรื่องแผนการสอนหรือแผน
การฝก  การจัดกิจกรรม  ตลอดจนสื่อประสม  ซ่ึงเกี่ยวของกับหลักความรูในเรื่องตาง ๆ นั้น
สามารถสรุปไดดังนี้
                           2.1 แผนการสอนหรือแผนการฝก  แผนการสอน หรือ แผนการฝก หมายถึง การ
กําหนดขั้นตอนการสอนหรือการฝกในสวนตาง ๆ อันไดแก    ความคิดรวบยอด     วัตถุประสงค
กิจกรรมการเรียน  ส่ือการเรียน  และการประเมินผลใหสัมพันธกันหมดทุกขั้นตอน (จินตนา
สุขมาก  2530 : 27 ) ที่นิยมจัดทํากัน  มี  3  ประเภท ไดแก

       -แผนการสอนระดับหนวยประสบการณ หมายถึง แผนการสอนที่ครอบคลุม
การสอนกลุมเนื้อหาสาระขนาดใหญ   มีมโนคติหรือความคิดรวบยอดหลายอยาง  และหลายอยาง
และใชเวลาสอนตอเนื่องกันหลายครั้ง  คร้ังละหลายคาบ    ในการสอนใหครบทั้งแผนตองใชเวลา
หลายสัปดาหหรือเปนเดือน
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-แผนการสอนระดับหนวยยอยหมายถึงแผนการสอนที่กําหนดเนื้อหาของ
แผนการสอนระดับหนวยใหเล็กลงแตยังไมเล็กที่สุดเพราะแตละหนวยยังใชสอนไดมากกวา 1  คร้ัง

-แผนการสอนระดับบทเรียน   หมายถึง  แผนการสอน 1 แผนตอการสอน 1
คร้ัง ( ผุสดี  กุฎอินทร  2530 : 920 )
                          2.2  แบบฝกเปนเครื่องมือหรือส่ือสําคัญอยางหนึ่งที่ใหผูเรียนไดปฏิบัติเพื่อชวยสง
เสริมใหเกิดทักษะและความแตกฉานในบทเรียน  ( กระทรวงศึกษาธิการ , กรมวิชาการ 2525 , อาง
ถึงใน สนิท  สัตโยภาส   2530 : 35) ในการสรางแบบฝกทางภาษาที่ดีนั้น ควรอาศัยหลักการตาง ๆ
ดังนี้

1.แบบฝกควรสรางขึ้นเพื่อสอนไมใชเพื่อทดสอบวานักเรียนรูอะไรบาง
                            2.แบบฝกหนึ่ง ๆ ควรเกี่ยวกับโครงสรางเฉพาะของสิ่งที่จะสอนเพียง
อยางเดียว
                            3.ส่ิงสําคัญที่จะฝกควรเปนสิ่งที่นักเรียนคุนเคย ซ่ึงอาจนํามาจากบทสนทนา
การอาน หรือการพูดคุยกัน
                            4.ขอความที่นํามาฝกในแตละแบบฝกควรสั้นเพื่อไมใหนักเรียนเกิดความ
ยุงยากใจ
                            5.แตละแบบฝกควรฝกการออกเสียงใหมากที่สุด เพราะจะชวยสรางนิสัย
ออกเสียงภาษาไดดี
                            6.แบบฝกควรเปนแบบที่กระตุนใหเกิดการตอบสนองที่พึงปราถนาเทานั้น
                            7.ในแบบฝกที่เกี่ยวกับโครงสรางภาษาไมควรใชศัพทมากเกินไป
 ( Rivers  1970 , อางถึงใน  สนิท  สัตโยภาส  2530 : 4 )

3.  การจัดกิจกรรม   การจัดกิจกรรมเปนหัวใจสําคัญที่จะสงเสริมใหการเรียนการสอน
ประสบผลสําเร็จ และบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไว  อยางไรก็ตาม  ในการจัดกิจกรรมการสอน
นั้น  ผูสอนจะตองศึกษาหลักสูตรเพื่อใหเขาใจในจุดมุงหมาย  หลักการ  และโครงสรางของหลัก
สูตรอยางชัดเจนเสียกอนวา  หลักสูตรตองการอะไร  ตองการใหผูเรียนมีพฤติกรรมเชนไร  เมื่อผู
สอนทราบถึงเจตนารมณของหลักสูตรอยางดีแลว  จึงจะสามารถจัดประสบการณและกิจกรรมให
สอดคลองกับหลักสูตรได  ถึงกระนั้นก็ตาม  การกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนยังขึ้นอยูกับสิ่ง
ตาง ๆ หลายประการไดแก  ( จินตนา   สุขมาก  2530 : 85 –86 )

1. เนื้อหาสาระ  บางวิชามีเนื้อหาสาระที่มีลักษณะเปนกิจกรรมอยูแลว
เชน  วิชาพลศึกษา  หัตถศึกษา เปนตน

2. ความพรอมของผูเรียนที่จะประกอบกิจกรรมนั้น ๆ
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3. สภาพแวดลอม  เชน ขนาดหองเรียน
4. ความสะดวกในการจัดซื้อและจัดหาสื่อการสอน
5. หองทดลองปฏิบัติการ
6. ความกระตือรือรน  ความใจกวางของผูสอนที่จะจัดใหมีกิจกรรมใน

ลักษณะตาง ๆ
7. นโยบายของสถาบันการศึกษา

กิจกรรมการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอาน

ทักษะการอาน เปนทักษะที่มีความสําคัญที่ผูเรียนตองใชตลอดเวลา  เพราะชวยใหผู
เรียนสามารถศึกษาหาความรูเพิ่มเติม เปนเครื่องมือสําคัญในการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน
การประกอบอาชีพ

ภาวิณี   ทอนสูงเนิน ( 2543 : 19-20 ) กลาวถึงขั้นตอนและกิจกรรมการสอนอานดังนี้
1. ขั้นตอนกอนการสอนอาน ( Pre – reading  Activity )  ขั้นตอนมีมีขึ้นเพื่อจุด

ประสงค  ดังตอไปนี้คือ
1.1 กระตุนใหนักเรียนมีความสนใจใครรู ในเนื้อหาที่จะอาน  การทําเชนนี้ จะทํา

ใหนักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนรู
1.2 เตรียมนักเรียนลวงหนาเพื่อใหมีความพรอมในการรับขาวสารนั้นเพื่อที่นัก

เรียนจะไดเขาใจเนื้อหาของเรื่องราวไดงายข้ึน  การเตรียมนักเรียนอาจทําไดดังนี้คือ
1.2.1 เตรียมนักเรียนใหมีพื้นฐานพอควรเกี่ยวกับเนื้อหาของเรื่องที่จะอาน
1.2.2 เตรียมนักเรียนใหรูความหมายของคําศัพทสําคัญ ๆ ที่จะพบในเรื่อง

ราวนั้นกอนการอาน  ทั้งนี้เพื่อที่จะไดอานอยางตอเนื่อง
1.2.3 เตรียมนักเรียนใหรูโครงสรางทางภาษาที่จําเปนเพื่อจะไดรับรูเรื่อง

ราวไดอยางถูกตอง
1.2.4 เตรียมนักเรียนใหมีกลวิธีการอานที่จะชวยใหการอานมีประสิทธิ

ภาพยิ่งขึ้น
           ในขั้นกอนการอานนักเรียนอาจทํากิจกรรมรวมกันทั้งชั้น  ทาํเปนคู

เปนกลุม หรือทําคนเดียวก็ได  บทบาทของครูในชวงนี้คือ  สรางความสนใจของนักเรียนตอบทอาน
สรางความมั่นใจใหแกนักเรียน สรางบรรยากาศในหองเรียนใหนาสนใจ และเปนผูใหคําตอบหรือ
คําอธิบายแกนักเรียน
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2.  ขั้นตอนการอาน ( While-reading  Activity  )  ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่มีขึ้นเพื่อจุด
ประสงคดังตอไปนี้

      2.1 ใหจุดมุงหมายในการอานแกนักเรียนดวยการสรางสถานการณ   เพื่อที่
นักเรียนจะไดมีเหตุผลในการอานนั้น ๆ และเพื่อที่นักเรียนจะไดกําหนดกลวิธีในการอานไดถูกตอง

2.2 ใหนักเรียนหาขอมูลตาง ๆ จากบทอานดวยตนเองโดยใชกลวิธีการอานให
เหมาะสมกับจุดมุงหมายที่ตั้งไว
                      ในขั้นตอนการอานนี้นักเรียนจะเปนคนอาน และทํากิจกรรมประกอบการอาน
ในการอานนักเรียนจะอานดวยตนเอง  สวนการทํากิจกรรมนั้นอาจทําคนเดียว เปนคูหรือเปนกลุม
ก็ได  ครูคอยเปนผูใหความชวยเหลือและประเมินผลการอาน

3. ขั้นตอนหลังการอาน ( Post-reading  Activity )  ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่มีขึ้นเพื่อ
จุดประสงคดังตอไปนี้

          3.1 เพื่อใหนักเรียนนําขอมูลที่ไดจากการอานมาสัมพันธกับความรู  ความคิด
และความเห็นของตนเอง

          3.2 เพื่อใหนักเรียนนําขอมูลที่ไดรับจากการอานมาทํากิจกรรมตอเนื่องในทักษะ
อ่ืน ๆ

   กิจกรรมในขั้นตอนนี้อาจไมเกี่ยวของกับบทอานโดยตรง  แตเปนการพัฒนา
ความรู   ความคิด  จากบทอานมาสัมพันธกับความรูหรือความเห็นของตน  นํามาวิพากษวิจารณ
หรือนํามาทํากิจกรรมตอเนื่องในทักษะอื่น  ๆ  เชน เขียนบทสรุป  เลนละคร  เปนตน  ในชั้นนี้
นักเรียนอาจทํางานรวมกันทั้งชั้น  ทําเปนกลุม เปนคู   หรือทําคนเดียว  ครูมีหนาที่แนะแนวการทํา
กิจกรรม  และการประเมินผลงานของนักเรียน

สุมิตรา  อังวัฒนกุล  ( 2535 :  178-179 )  ไดเสนอขั้นตอนและกิจกรรมการสอนอานไว
ดังนี้

1. กิจกรรมกอนการอาน  ( Pre-reading  Activities )
เปนการสรางความเขาใจและปูพื้นความรูในเรื่องที่จะอาน  ตัวอยางกิจกรรมในขั้น

นี้ไดแก
1.1 ใหคาดคะเนเรื่องที่จะอาน  เปนการกระตุนใหผูเรียนคํานึงถึงความรูเดิมแลว

นํามาสัมพันธกับเรื่องที่อาน  การคาดคะเนอาจจะผิดหรือถูกก็ได
1.2  ใหเดาความหมายของคําศัพทจากบริบท  โดยดูจากประโยคขางเคียง หรือ

จากรูปภาพ และการแสดงทาทาง
 2. กิจกรรมระหวางการอาน ( While- reading   Activities )
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                        เพื่อเปนการทําความเขาใจโครงสรางและเนื้อความในเรื่องที่อาน  กิจกรรมในขั้นนี้
ไดแก

2.1 ใหลําดับเรื่องโดยใหตัดเรื่องออกเปนสวน ๆ  ( Strip  Story )  อาจจะเปนยอ
หนา  หรือเปนประโยคก็ได  แลวใหผูเรียนในกลุมลําดับขอความกันเอง

2.2 เขียนแผนผังโยงความสัมพันธของเนื้อเร่ือง ( Semantic  Mapping )
2.3 เติมขอความลงในแผนผังของเนื้อเร่ือง ( Graphic  Organizer )
2.4 เลาเรื่องโดยสรุป ( Summarizing )

      3. กิจกรรมหลังการอาน ( Post- reading  Activities )
    เปนการตรวจสอบความเขาใจของผูเรียน  กิจกรรมที่ทําอาจเปนการถายโอนไปสู

ทักษะอื่น ๆ เชน ทักษะการพุด และการเขียนก็ไดโดยใหทํากิจกรรมดังนี้
  3.1 ใหแสดงบทบาทสมมุติ

                             3.2  ใหเขียนเร่ืองหรือเขียนโตตอบ เชน เขียนจดหมาย  เขียนบทสนทนา  เขียน
แบบฟอรม  วาดรูป  เปนตน

  3.3  พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อาน

               การพัฒนาแบบฝก

                   มงคล  เอี่ยมสําอางค  ( 2527 : 1-35 ,  อางถึงใน  กฤติกา  ปานสีทอง  2539 : 50-51) ได
กลาวถึงแนวทางการสราง “ชุด” การสอน และ “ชุด” การฝก  วาคือ  การพัฒนาระบบหนึ่งขึ้นมา
นั่นคือ  จัดมวลความสัมพันธของกลุมกิจกรรมและวัสดุอุปกรณตาง ๆ ทั้งหลายที่ใชงานและเกิดผล
การเรียนรูตอผูเรียน  จนบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งเปาหมายไวไดตามเกณฑที่เปนดัชนีแหงคุณภาพ
ของระบบที่ไดตั้งไว  โดยอาศัยแนวทางการควบคุมและสงเสริมคุณภาพใหเกิดความเหมาะสมกลม
กลืนของระบบการผลิตตามลําดับแหงวิวัฒนาการของระบบดวยมาตรการตาง ๆ ดังนี้

    ระยะที่  1  การควบคุมความสัมพันธพื้นฐานของโครงสรางระบบ  (ส่ือ ) คือกําหนดเรื่อง
เนื้อหากวาง ๆ และความคิดรวบยอดของเรื่องที่จะนํามาพัฒนาระบบ “ชุด” ส่ือ ตลอดจนวัตถุ
ประสงคกวาง ๆ ที่ตองการใหเกิดกับผูเรียนแลว  ตอไปก็ตองกําหนดใหเฉพาะเจาะจงถึงระดับจุด
ประสงคที่สังเกตตรวจสอบไดจริง ๆ โดยคํานึงถึงกิจกรรมที่ผูเรียนจะตองปฏิบัติจนเรียนไดตามจุด
ประสงค  คํานึงถึงส่ือที่จะกระตุนผูเรียนใหประกอบกิจกรรมตลอดจนวัสดุอุปกรณที่จะตองใช
ประกอบ
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                   ระยะที่     2     การควบคุมความกระชับและตอเนื่องกันระหวางเนื้อหาและกระบวนการ
คือ ระยะที่เชื่อมโยงเนื้อหาที่จะนําเสนอและกระบวนการผลิตและใชระบบสื่อใหกลมกลืนเขาดวย
กัน  ในสวนเนื้อหาและความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเนื้อหาตลอดจนสาระรายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยว
ของควรมีการประสานติดตอกับผูชํานาญเฉพาะทางใหมีสวนในการพิจารณาและใหขอเสนอแนะ
อยางจริงจัง  เพื่อใหแนใจวาความคิดและรายละเอียดที่จะปรากฏอยูในระบบสื่อนั้นไมสรางปญหา
ความเขาใจผิดหรือคลาดเคลื่อนขึ้นได    ในกระบวนการผลิตและใชระบบสื่อนั้นผูชํานาญดานสื่อ
และระบบสื่อจะพิจารณาและใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการนําเสนอลําดับขั้นตอนการนํา
เสนอ  เทคนิคตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการผลิต  ตลอดจนการดําเนินรายการใชส่ือหรือวัสดุทั้งหลายให
เกิดผลตอผูเรียนไดสอดคลองกับเปาหมายที่กําหนดไว

ระยะที่  3  การควบคุมและการสงเสริมการสรางความสํานึกและ “ ความหมาย” รวม
ภายในระบบ   คือ  ระยะที่ใชขอมูล  ( มักเปนขอมูลเชิงคุณภาพ ) จาก  “ ผูเรียน”   มาใชประโยชน
ในการควบคุมและสงเสริมใหระบบ ( ส่ือ )  มีคุณภาพไดสมจริงมากขึ้น  การสื่อความหมายผาน
ระบบสื่อไปยังผูเรียนแตละคนไดจริงตรงกับที่ตั้งใจไว  โดยปกติแลว  ระยะการควบคุมเกี่ยวกับ
ความสํานึกและการสื่อความหมายสวนนี้จะมีช่ือเรียกทั่วไปวา “การทดสอบรายบุคคล” ซ่ึงเปนการ
สุมเลือกกลุมตัวอยางที่มีคุณลักษณะตาง ๆ ตรงกับ (หรือใกลเคียง) กลุมผูเรียนมาพิจารณาระบบ “
ชุด”  ส่ือที่ละคนแลวสังเกตพฤติกรรม  ตลอดจนความคิดเห็น  ขอเสนอแนะ  คําวิพากษวิจารณ เพื่อ
นําไปพัฒนาคุณภาพของระบบสื่อตอไป
                  ระยะที่   4    การควบคุมและสงเสริมผลงานรวมของระบบสื่อ   คือระยะการนํา “ชุด”
ส่ือไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางผูเรียน  และดูผลที่เกิดขึ้นจริง  บันทึกขอมูลตาง ๆ ไวใชในการ
ปรับปรุงแกไขตอไปอีก  ในระยะนี้ขอมูลเชิงคุณภาพยังคงมีประโยชนชวยใหหาจุดที่ควรปรับปรุง
แกไขได  อยางไรก็ตาม  ในขั้นนี้ก็สามารถใชประโยชนจากขอมูลเชิงปริมาณได  การควบคุมและ
สงเสริมผลงานรวมของระบบ ชุด” ส่ือ ถาจะใหละเอียดจริง ๆ  อาจวิเคราะหตรวจสอบโดยผูเรียน
แบงเปนกลุมเกง  กลุมปานกลาง  และกลุมออนแลวจึงพิจารณาเปรียบเทียบเปนรายจุดประสงคให
เห็นจุดที่ควรปรับปรุงตอไป  แตถากลุมเรียนไมโตนัก  การแบงเปนกลุมยอย ๆ ตอไปอีกอาจไมเกิด
ประโยชน  และในระยะแรกเริ่มการพัฒนาระบบเชนนี้  เพื่อใหเกิดความคิดรวบยอดเสียกอน  การ
ใชผลการเรียนของกลุมใหญทั้งหมดมาวิเคราะหพิจารณานั้นก็อาจทําใหเห็นแนวทางไวเปนตัวแบบ
ขั้นตนเพื่อดําเนินการตอไปไดแนวหนึ่ง

     ระยะที่  5   การแสดงคุณภาพของระบบสื่อ   คือ หลังจากการทดสอบ ทดลอง  และ
แกไขปรับปรุงมาจนไดเห็นผลของระยะที่ 4  แลว  เมื่อพบวา จุดประสงคขอใดที่มีคาเฉลี่ยคะแนน
ยังต่ํา  หรือคะแนนของผูเรียนกระจัดกระจายอยูมาก ๆ ก็ควรดําเนินการปรับปรุงแกไขแลวอาจตอง
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ทดสอบระบบรวมซ้ําใหแนใจอีกครั้งหนึ่ง  จากนั้นจึงนําระบบไปใชในสถานการณจริงและเก็บรวบ
รวมขอมูลทั้งหมดอีกครั้ง

ขั้นตอนการพัฒนาแบบฝก
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ( 2537 : 145 – 146 )  กลาวถึงขั้น

ตอนในการพัฒนาแบบฝกหรือแบบฝกเสริมทักษะไวดังนี้
1. ศึกษาปญหาและความตองการ  โดยศึกษาจากการผานจุดประสงคการเรียนรูและ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
2. วิเคราะหเนื้อหาหรือทักษะที่เปนปญหา ออกเปนเนื้อหาหรือทักษะยอย ๆ เพื่อใช

ในการสรางแบบทดสอบหรือแบบฝกหัด
       3.  พิจารณาวัตถุประสงค  รูปแบบ  และขั้นตอนการใชแบบฝก  เชน จะนําแบบฝกไป

ใชอยางไร  ในแตละชุดจะประกอบดวยอะไรบาง
                     4.  สรางแบบทดสอบ  ซ่ึงอาจมีแบบทดสอบเชิงสํารวจ  แบบทดสอบเพื่อวินิจฉัยขอ
บกพรอง  แบบทดสอบความกาวหนาเฉพาะเรื่อง  เฉพาะตอน  แบบทดสอบที่สรางจะตองสอด
คลองกับเนื้อหาหรือทักษะที่วิเคราะหไวในตอนที่  2

       5.   สรางบัตรฝกหัด เพื่อใชพัฒนาทักษะยอยแตละทักษะ  ในแตละบัตรจะมีคําถามให
นักเรียนตอบ  การกําหนดรูปแบบขนาดของบัตร พิจารณาตามความเหมาะสม

       6. สรางบัตรอางอิง เพื่อใชอธิบายคําตอบหรือแนวทางในการตอบแตละเรื่อง  การ
สรางบัตรอางอิงนี้อาจทําเพิ่มเติมเมื่อไดนําบัตรฝกหัดไปทดลองใชแลว

       7. สรางแบบบันทึกความกาวหนา  เพื่อใชบันทึกผลการทดสอบหรือผลการเรียนโดย
จัดทําเปนตอน  เปนเรื่อง  เพื่อใหเห็นความกาวหนาเปนระยะ  ๆ  สอดคลองกับแบบทดสอบความ
กาวหนา

     8. นําแบบฝกไปทดลองใช  เพื่อหาขอบกพรอง  คุณภาพของแบบฝกและคุณภาพของ
แบบทดสอบ

       9. ปรับปรุงแกไข
      10. รวบรวมเปนชุดจัดทําคําชี้แจง คูมือการใช สารบัญเพื่อใชประโยชนตอไป
     สุนันทา  สุนทรประเสริฐ ( 2544 : 14 ) ไดเสนอขนตอนการผลิตแบบฝกเสริมทักษะ  ดัง

นี้
    1. วิเคราะหปญหาและสาเหตุการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

              2.  ศึกษารายละเอียดในหลักสูตร  เพื่อวิเคราะหเนี้อหา  จุดประสงคและกิจกรรม
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              3.พิจารณาแนวทางแกปญหาที่เกิดขึ้นจากขอ ( 1  )  โดยการสรางแบบฝก   และเลือก
เนี้อหาในสวนที่จะสรางแบบฝกนั้นวาจะทําเรื่องใดบาง กําหนดเปนโครงเรื่องไว
              4. ศึกษารูปแบบของการสรางแบบฝกจากเอกสารตัวอยาง
              5. ออกแบบชุดฝกแตละชุดใหมีรูปแบบที่หลากหลาย  นาสนใจ
              6. ลงมือสรางแบบฝกในแตละชุด  พรอมทั้งขอทดสอบกอนและหลังเรียน  ใหสอด
คลองกับเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู
              7. สงใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
              8. นําไปทดลองใช แลวบันทึกผลเพื่อนํามาปรับปรุงแกไขสวนที่บกพรอง
              9. ปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไว
              10. นําไปใชจริง ๆ และเผยแพรตอไป  และสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา

    จากขอเสนอแนะขั้นตอนการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะดังกลาวแลวนั้น สรุปไดวาแบบ
ฝกสามารถชวยแกปญหาการเรียนของเด็ก และชวยใหเด็กมีทักษะทางภาษาไดดีขึ้น  แบบฝกที่ดี
ตองมีลักษณะที่กอใหเกิดความสนใจ เพลิดเพลิน  ความพอใจของผูเรียน  ควรมีกิจกรรมประกอบที่
หลากกลาย  เร่ิมจากงายไปหายากและมีรูปภาพประกอบ

ประโยชนของแบบฝก

    แบบฝกเสริมทักษะเปนสิ่งที่ชวยใหนักเรียนไดทํากิจกรรมตาง ๆดวยตนเอง ซ่ึงเปนการ
ฝกการกระทําจริง  จึงทําใหจดจําการเรียนรูไดดี  และนําไปแกปญหาในสถานการณเดียวกันได
เพราะไดรับประสบการณตรงมาแลวจากการทําแบบฝกเสริมทักษะ

ยุพา  ยิ้มพงษ ( 2522 : 15 ) ไดกลาวถึงประโยชนของแบบฝกไวดังนี้
        1.  เปนสวนที่เพิ่มเติม หรือเสริมหนังสือเรียนในการเรียนทักษะ

                2.ชวยเสริมทักษะในการใชภาษาใหดีขึ้น  แตทั้งนี้จะตองอาศัยการสงเสริม  และความ
เอาใจใสจากครูผูสอนดวย
                3. ชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล  เพราะการใหนักเรียนทําแบบฝกทักษะที่
เหมาะสมกับความสามารถของเขา  จะชวยใหนักเรียนประสบความสําเร็จทางดานจิตใจมากขึ้น
              4.แบบฝกชวยใหทักษะทางภาษาคงทน  ลักษณะการฝกที่จะชวยใหเกิดผลดังกลาว  ได
แก ฝกทันทีหลังจากไดเรียนรูในเรื่องนั้น  ฝกซ้ํากันหลาย ๆ คร้ัง และเนนเฉพาะในเรื่องที่ฝก
              5.การใหนักเรียนทําแบบฝก  ชวยใหครูมองเห็นจุดเดนหรือจุดบกพรองของนักเรียนได
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ชัดเจน  ซ่ึงจะชวยใหครูดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหานั้น ๆ ไดทันทวงที
             6.แบบฝกที่จัดพิมพไวเรียบรอยแลว  จะชวยใหครูประหยัดแรงงานและเวลาในการที่จะ
เตรียมแบบฝก  ในดานผูเรียนก็ไมตองเสียเวลาในการลอกแบบฝก  ทําใหไดมีเวลาและโอกาสฝก
ฝนทักษะตาง ๆ ไดมากขึ้น

     ขันธชัย   มหาโพธิ์  ( 2535 : 25 ) กลาวถึงประโยชนของแบบฝกเสริมทักษะวาแบบฝก
เสริมทักษะชวยในการฝกหรือเสริมทักษะทางภาษาและการใชภาษาของผูเรียน  สามารถนํามาฝกซ้ํา
ทวนบทเรียน   ผูเรียนสามารถนําไปทวนดวยตนเองได  ในสวนของครูสามารถนํามาทดสอบ
ความรู  วัดผลการเรียนรูไดเปนอยางดี  ทําใหครูทราบปญหาขอบกพรองของผูเรียนไดถูกจุด  ผู
เรียนสามารถทราบความกาวหนาของตนเอง  ครูประหยัดเวลา  คาใชจายและลดภาระไดมาก

ยุพาภรณ   ชาวเชียงขวาง ( 2537 : 16 )  กลาวถึงประโยชนของแบบฝกเสริมทักษะวา
เปนสวนเพิ่มหรือสวนเสริมหนังสือเรียนในการเรียนทักษะ  เปนอุปกรณการสอนที่ชวยลดภาระ
ของครูได   เพราะแบบฝกเปนสิ่งที่จัดทําขึ้นอยางมีระบบระเบียบ  แบบฝกชวยเสริมทักษะทางการ
ใชภาษาเปนเครื่องมือที่ชวยใหเด็กฝกทักษะทางการใชภาษาไดดีขึ้น   ชวยในเรื่องความแตกตาง
ระหวางบุคคล  แบบฝกชวยเสริมใหทักษะภาษาคงทน  โดยฝกทันทีหลังจากที่เด็กไดเรียนรูในเรื่อง
นั้น ๆ ฝกซ้ําหลาย ๆ คร้ัง  และเนนเฉพาะเรื่องที่ตองการฝก

 กรีนและ เพ็ตตี้ ( Green and Petty 1971 : 469 ,  อางถึงใน จุฬารัตน  วงศศรีนาค  2537 :
18 )กลาวถึงประโยชนของแบบฝกไวดังนี้

          1.  เปนอุปกรณการสอนที่ชวยลดภาระของครู
                  2. ชวยใหนักเรียนไดฝกทักษะในการใชภาษาใหดีขึ้น
                  3. ชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล ทําใหนักเรียนประสบความสําเร็จในทาง
จิตใจมากขึ้น
                  4. ชวยเสริมทักษะทางภาษาใหคงทน
                  5. เปนเครื่องมือวัดผลการเรียนหลังจากเรียนบทเรียนแลว
                  6. ชวยใหนักเรียนสามารถทบทวนบทเรียนไดดวยตนเอง
                  7. ชวยใหครูมองเห็นปญหาตาง ๆ ของนักเรียน
                  8. ชวยใหนักเรียนฝกฝนไดเต็มที่  นอกเหนือจากที่เรียนในบทเรียน
                  9. ชวยใหผูเรียนเห็นความกาวหนาของตนเอง
                 10 ชวยใหผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียน
                   อดุลย  ภูปล้ืม ( 2539 : 24-25 ) กลาวถึงประโยชนของแบบฝกไวดังนี้

            1. ชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียน
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                    2. ชวยใหจดจําเนื้อหา และคําศัพท ตาง ๆไดคงทน
                    3. ทําใหทราบความกาวหนาของตนเอง
                    4. ทําใหครูประหยัดเวลา
                    5.  ทําใหนักเรียนนําภาษาไปใชส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
                    กรมวิชาการ ( 2524 : 30-31 ) กลาวถึงประโยชนของแบบฝกเสริมทักษะไวดังนี้

            1. เปนอุปกรณการสอนที่ชวยลดภาระของผูเรียน
                    2. เปนแบบฝกที่จัดทําขึ้นอยางมีระบบ
                   3. เปนเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หลังจากจบเนื้อหาแตละเรื่อง
                         4. แบบฝกที่จัดทําเปนรูปแบบ  จะอํานวยความสะดวกแกผูเรียนในการใชและเก็บ
รักษา
                    5.  การที่ใหผูเรียนทําแบบฝกชวยใหผูสอนมองเห็นจุดเดน หรือปญหาตาง ๆของ
ผูเรียนชัด เจน
                   6.  ชวยประหยัดแรงงานและเวลา

     ซ่ึงสามารถกลาวไดวา  แบบฝกเสริมทักษะมีประโยชนทั้งในสวนของครูและนักเรียน
ในสวนของครูแบบฝกเสริมทักษะจะเปนเครื่องมือที่ชวยลดภาระการสอนของครูและทําใหครู
ทราบปญหาของผูเรียน  สําหรับผูเรียน แบบฝกเสริมทักษะชวยในการฝกทักษะภาษาของผูเรียน
รวมทั้งทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง
                   สรุปไดวาแบบฝกเสริมทักษะเปนเครื่องมือที่ใชประกอบการเรียนการสอนที่ดีไดอยาง
หนึ่ง  การจัดการเรียนการสอนวิชาในกลุมทักษะจึงควรมีการสรางแบบฝกเพื่อใชฝกหรือชวยแกไข
ปญหาใหนักเรียน  ซ่ึงถาครูเปนผูสรางแบบฝกเองจะกอใหเกิดประโยชนมาก เพราะครูเปนผูที่รูถึง
ปญหาของนักเรียนที่ตนเองสอน

ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ

                   การที่จะพัฒนาแบบฝกทักษะใหเปนสื่อการเรียนที่มีประสิทธิภาพตอการใหความรู
ความเขาใจ   กอนที่จะนําแบบฝกเสริมทักษะไปใชจริงจึงควรมีการพัฒนาใหไดมาตรฐาน
                   การหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะกระทําดวยวิธีการ  หาคา IOC ( Index  of
Item  Objective  Congruence  )  ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ( Content  Validity ) ความ
เหมาะสมของสวนประกอบของคูมือ    การใชภาษาในการสื่อความหมายโดยใหผูรูหรือผูเชี่ยวชาญ
3-5  คน (  Subject  Matter  Specialists )  เปนผูประเมินโดยกําหนดเปนคะแนนดังนี้
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                   ถาแนใจวามีคุณภาพ มีความเหมาะสมจริง                   ใหคะแนน  + 1
     ถาไมแนใจวามีคุณภาพ หรือมีความเหมาะสมจริง        ใหคะแนน     0

                   ถาแนใจวาไมมีคุณภาพ หรือไมเหมาะสม                    ใหคะแนน   - 1
                  แลวนําผลการประเมิน  หรือการใหคะแนนของผูเชี่ยวชาญแตละทานที่ใหคะแนนแตละ
ขอมาหาคาเฉลี่ยตามสูตร
          IOC =      ∑R
                                                                                                                     N

                                  เมื่อ     IOC   คือคาเฉลี่ยผลการประเมินความสอดคลองเหมาะสมของแบบฝกเสริม
ทักษะ
                    เมื่อ          ∑R   คือผลรวมคะแนนของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด
                    เมื่อ          N      คือจํานวนผูเชี่ยวชาญ
                    ถาคา IOC  มีคาตั้งแต 0.5 ขึ้นไป ถือวามีความสอดคลอง  เหมาะสม
                     ชัยยงค  พรหมวงศ ( 2531 : 35 ) กําหนดหลักเกณฑการหาประสิทธิภาพของคูมือ  ซ่ึง
กระทําไดโดยการประเมินผลพฤติกรรมของผูเรียน  2  ประเภท  คือ  พฤติกรรมตอเนื่องและ
พฤติกรรมขั้นสุดทาย  โดยกําหนดคาประสิทธิภาพดังนี้
                    E 1

 คือ  ประสิทธิภาพของกระบวนการ และ E 2 
  คือประสิทธิภาพของผลลัพธ คิดเปน

รอยละของของผลเฉลี่ยคะแนนที่ได  ดังนั้น E 1  /   E 2
   หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการ /

ประสิทธิภาพของผลลัพธ  ตามปกติ  การกําหนดเกณฑ E 1  /   E 2    ขึ้นอยูกับเนื้อหา   หากเนื้อหาเปน
ทักษะ    จะตั้งเกณฑ   75/75  หากเนื้อหาเปนความรู   ความจํา  จะตั้งเกณฑ  80/80    ซ่ึงความหมาย
ของ  80/80   คือ  เมื่อเรียนจากแบบเรียนแลว  นักเรียนสามารถทําแบบฝกหัดหรืองานไดผลเฉลี่ย  
รอยละ  80   และทําแบบทดสอบหลังเรียนไดเฉล่ียรอยละ  80
                   การทดลองหาประสิทธิภาพ  ดําเนินการดังนี้
                   1. ทดลองคูมือเปนรายบุคคล ( Individual   Tryout  )  หรือหนึ่งตอหนึ่ง ( 1:1 )  ระหวาง
ดําเนินการในลักษณะนี้  ผูสรางคูมือจะทดลองเปนรายบุคคล  กับตัวแทนประชากรเปาหมาย  หรือ 
3 คน หรือ มากกวา ดําเนินการหาประสิทธิภาพของคูมือ  เสร็จแลวปรับปรุงใหดีขึ้นจากการนําขอ
มูลมาวิเคราะหเนื้อหา ( Content   Analysis )  ขั้นนี้ควรมีประสิทธิภาพ  60/60
                   2. ทดลองคูมือเปนกลุมยอย ( Small – Group Tryout )  จํานวน 3  คน มีจุดประสงคสอง
ประการ  ประการแรกคือ  เพื่อตัดสินประสิทธิผลของการเปลี่ยนแปลงที่ที่เกิดขึ้นหลังการประเมิน
ผลตัวตอตัว   และเพื่อระบุปญหาการจัดการเรียนรูที่ยังหลงเหลืออยู   ประการที่สอง คือ  เพื่อตัดสิน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



69

ในวาประชากรเปาหมายจะใชคูมือโดยปราศจากการมีปฏิสัมพันธกับผูสรางคูมือไดหรือไม  และทํา
การหาประสิทธิภาพของคูมือ    เสร็จแลวปรับปรุงใหดีขึ้นจากการนําขอมูลมาวิเคราะห
เนื้อหา  ( Content  Analysis )  ขั้นนี้ควรมีประสิทธิภาพ  70/70
                  3. ทดลองคูมือเปนกลุมใหญ ( Field  Tryout )  จํานวน  30-100   คน  ในระยะสุดทาย
ของการประเมินผลระหวางการดําเนินการ  ผูสอนพยายามที่จะใชสถานการณการเรียนรูซ่ึงใกล
เคียงกับความตั้งใจสูงสุด  ในการใชวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน  ความมุงหมายของการประเมิน
ผลระยะสุดทายคือ   ตัดสินใจวาการเปลี่ยนแปลงงการจัดการเรียนรูหลังจากระยะของการประเมิน
ผลกลุมยอยแลว  จะมีประสิทธิภาพหรือไม  และถาการจัดการเรียนรูสามารถใชไดในสถานการณ
ตามที่ตั้งใจไวนั่นก็คือ  เปนวิธีการดําเนินงานที่นาจะเปนไปไดที่จะใชกับการจัดการเรียนรูตาม
สถานการณที่ตั้งใจและทําการหาประสิทธิภาพของคูมือ   ระหวางการใชและหลังการใชเสร็จแลว
ปรับปรุงใหดีขึ้น   จากการนําขอมูลมาวิเคราะหเนื้อหา (  Content   Analysis  )   หากผลที่ไดต่ํากวา
เกณฑที่กําหนดไว   ตองกําหนดเกณฑประสิทธิภาพตามหลักความจริง   ขั้นนี้ควรมีประสิทธิภาพ  
80/80
                    การคํานวนหาประสิทธิภาพ ใชสูตรดังนี้
                    E 1  = {(  ∑ X /  N  )  / A }  ×   100
                    เมื่อ  E 1          =   ประสิทธิภาพของผลลัพธ
                                   ∑X  =   คะแนนรวมของแบบฝกหัด
                                        N           =   จํานวนนักเรียน

             A           =     คะแนนเต็มของแบบฝกหัด
                                 และ E 2   = {(  ∑ F /  N  )  / B }  ×   100
                                                                    E 2          =   ประสิทธิภาพของผลลัพธ
                                ∑F  =   คะแนนรวมของคะแนนสอบหลังเรียน
                                        N           =   จํานวนนักเรียน

            B           =     คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน
                   ดังนั้นในการพัฒนาคูมือ  หาประสิทธิภาพของคูมือ  ดังนี้ หาความสอดคลองเหมาะสม
ของคูมือ  โดยผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคลองดวยวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลอง   ( Index
of  Item  Objective  Congruence: IOC ) ของสําเริง  บุญเรืองรัตน ( อางถึงใน  พิทยพันธ  แวะศรีภา
2542: 28 )  และการหาประสิทธิภาพ E 1  /   E 2  ของ ชัยยงค     พรหมวงศ ( 2531)
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ

งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียน นวัตกรรม ซ่ึงศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะหความ
ตองการในการเรียนภาษาอังกฤษ  ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ  และการสอนภาษาอังกฤษ
ผูวิจัยไดรวบรวมผลงานการวิจัยที่เกี่ยวของเรียงตามลําดับดังนี้

งานวิจัยเก่ียวกับการอานภาษาอังกฤษ
จิราภา  วิทยาภิรักษ  และเฉลิมศรี  ปรีชาพาณิช (2535)  ไดสํารวจความตองการการใช

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาและประกอบอาชีพในสาขาวิศวกรรมศาสตรของนักศึกษาภาคสมทบ
คณะวิศวกรรมศาสตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  ผูตอบแบบสอบ
ถามสวนใหญมีทัศนคติที่ไมดีตอภาษาอังกฤษ  ทักษะการใชภาษาอังกฤษอยูในระดับปานกลางคอน
ขางต่ํา   ทักษะที่ดีที่สุดคือ  ทักษะการอาน ในขณะที่ทักษะการฟงและพูดอยูในระดับต่ํา  แตมีความ
คาดหวังในการใชภาษาอังกฤษในระดับสูงมาก กิจกรรมในการใชภาษาอังกฤษที่สําคัญจะใชเพื่อ
การปฏิบัติงานมากกวาในชีวิตประจําวัน เชน การอานคูมือปฏิบัติงานและการใชอุปกรณการฟงคํา
อธิบายการใชงานของอุปกรณ  การเขียนคําส่ังการปฏิบัติงานและการสัมภาษณสมัครงาน

สิริวัฒน    ทองเลิศ   ( 2543 : บทคัดยอ )  ไดวิจัยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดานทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   
โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน ( CAI ) เสริมกับการสอนตามปกติมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อสราง
และหาประสิทธิภาพ(ตามเกณฑ 75/75) ของแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อ
สารโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน  2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชแบบ
ฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน   กลุมตัวอยางเปน
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   ประเภทวิชาพาณิชยกรรม   วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  จังหวัด
ราชบุรี  จํานวน  2  หองเรียน  หองเรียนละ 40 คน  รวม 80 คน โดยการจับฉลากเปนกลุมทดลอง
และกลุมควบคุม  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย  1) แบบฝกเสริมทักษะการอานภาษา
อังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ  3)แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ
การอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน  4) แผนการสอนตามแนวคูมือ
ครู  การวิเคราะหขอมูลใชคารอยละ  คาเฉลี่ย  ( X  ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.)  และ
t-testผลการวิจัยพบวา 1) ประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน  มีคาเทากับ 85.03/79.00 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนด คือ 75/75  2) ผล
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สัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนเสริม   โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนและดวย
การสอนตามปกติ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  3)นักเรียนมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับเห็นดวยมาก ( X  = 4.47, S.D. = 0.50 ) ตอการเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษา
อังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนเสริม

 งานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ
                  อัจฉรา    ศิริอาชารุงโรจน ( 2542 ) ไดวิจัยเร่ืองการสรางบทเรียนสําเร็จรูปทักษะการอาน
ประกอบวิชาภาษาอังกฤษรอบรูสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่    4  โรงเรียนวัดสังเวช  
กรุงเทพมหานครมีวัตถุประสงคเพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปทักษะการอาน
ประกอบรายวิชาภาษาอังกฤษรอบรู   เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
รอบรูสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่   4    โรงเรียนวัดสังเวช   กรุงเทพมหานครกอนและหลัง
การเรียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปและเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษที่เพิ่ม
ขึ้นของนักเรียนที่มีผลสัฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา  ปานกลาง  และสูง กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่   4   ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา 2541 โรงเรียนวัดสังเวช เขตพระนคร โดยการสุมหอง
เรียน 1 หอง     ไดนักเรียนกลุมตัวอยาง 30 คน ใชวิธีการทดลองโดยใหนักเรียนเรียนบทเรียนสําเร็จ
รูปทักษะการอานประกอบรายวิชาภาษาอังกฤษรอบรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นรวม 6 บทเรียน ใชเวลา
ทดลอง 12 สัปดาห  เครื่องมือที่ใชประกอบดวย 1) บทเรียนสําเร็จรูปทักษะการอานประกอบราย
วิชาภาษาอังกฤษรอบรู     2) แบบทดสอบความสามารถในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษรอบรูกอน/
หลังการใชบทเรียนสําเร็จรูป     3) แบบทดสอบความคิดเห็น  การเปรียบเทียบความสามารถในการ
อานภาษาอังกฤษ    ใชบทเรียนสําเร็จรูปทักษะการอานประกอบรายวิชาภาษาอังกฤษรอบรูของ
นักเรียนกลุมตัวอยางกอน/หลังการใชบทเรียนสําเร็จรูปที่สรางขึ้น ใช t-test แบบจับคูในการ
วิเคราะหขอมูล และการเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษที่เพิ่มขึ้นของกลุมนัก
เรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา  ปานกลาง และสูง กอน/หลังการใชบทเรียนสําเร็จรูป 
โดยใช ANOVA ผลการวิจัยพบวา   1.  ประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปทักษะการอานประกอบ
รายวิชาภาษาอังกฤษรอบรูของนักเรียนหลังจากการเรียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปมีคาเทากับ 87/73 
ซ่ึงอยูในระดับต่ํากวาเกณฑที่กําหนด แตอยูในระดับที่ยอมรับได ถือวาบทเรียนสําเร็จรูปมีประสิทธิ
ภาพพอใช   2. ความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษรอบรูของนักเรียนหลังจากการเรีนยโดยใช
บทเรียนสําเร็จรูปทักษะการอานสูงกวากอนเรียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 3. ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษที่เพิ่มขึ้นของนักเรียนที่มีผลสัฤทธิ์ทางการ
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เรียนต่ํา  ปานกลาง  และสูง หลังการเรียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปสูงขึ้นและแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ศิริรักษ  ธิจิตตัง (2543 :  บทคัดยอ)  ไดศึกษาการพัฒนาเอกสารการสอนเสริมรายวิชา
ภาษาอังกฤษเทคนิคพื้นฐาน1  สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้น ช้ันปที่  3  สาขาวิชา
ชางอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  ในการศึกษาภาคฤดูรอน ปการศึกษา  2544 จํานวน  
30  คน  เครื่องมือที่ในการทดลอง ไดแกเอกสารการสอนเสริมรายวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคพื้นฐาน 
1  ซ่ึงเปนบทเรียนที่เนนการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสาขาชางอุตสาหกรรม  จํานวน  7  
บทเรียน  พรอมคูมือครู  แบบทดสอบวัดความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเทคนิคกอนและหลัง
จากทดลอง และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอเอกสารการสอนทั้ง 7 บทเรียน ผล
การวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของเอกสารการสอนเสริมรายวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคพื้นฐาน มีคาเทา
กับ  77.31 /75.36  ถือวามีประสิทธิภาพดี  ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเทคนิคของนักศึกษา
หลังจากไดรับการสอนโดยใชเอกสารการสอนสูงกวากอนไดรับการสอนโดยใชเอกสารการสอน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และนักศึกษามีความคิดเห็นตอเอกสารการสอน เสริมราย
วิชาภาษาอังกฤษเทคนิคพื้นฐาน 1  อยูในระดับสูงทุกบทเรียน

 ปณพร  สุวรรณไตรย (2539 :  บทคัดยอ)  ไดศึกษาการสรางแบบฝกทักษะการอานเพื่อ
การสื่อสารจากเอกสารจริง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  โรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร จังหวัด
มุกดาหาร  เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝกการอาน เพื่อการสื่อสารจากเอกสารจริง  เพื่อ
เปรียบเทียบความสามารถในการอาน  ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กอนและหลัง
การฝกอานโดยใชแบบฝกการอานและเพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมและแบบฝกการ
อานภาษาอังกฤษ     ผลการวิจัยพบวาประสิทธิภาพของแบบฝกการอานเพื่อการสื่อสารมีคา  75 .31  
/ 74.51  ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน  หลังการฝกอานโดยใชแบบฝกการอาน
ภาษาอังกฤษสูงกวากอนการฝกอานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่  ระดับ 0.05  และนักเรียนมีเจตคติ
ตอกิจกรรมและแบบฝกการอานอยูในระดับสูง

   อารีย   วาศนอํานวย (2545 :  บทคัดยอ) ไดศึกษา การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอาน
เพื่อความเขาใจ  ตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 5   เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐาน   พัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝก  ทดลองใช  ประเมินและปรับ
ปรุงแกไข  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  / 1 โรงเรียนอัสสัมชัญ
ธนบุรี  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  จํานวน  50  คน   เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  คือแบบสัมภาษณ  
แบบสอบถาม  แบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อความเขาใจ  แผนการเรียนรู  แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการอานและแบบประเมินทักษะการอาน  การวิเคราะหขอมูลใช  คารอยละ  คาเฉลี่ย  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



73

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คาสถิติ t- test  แบบ  Dependent  และการวิเคราะหเนื้อหา ( Content  
Analysis )  ผลการวิจัยพบวา นักเรียนและครูตองการใหนําส่ือจากเอกสารจริง  จากหนังสือการตูน
และนิทานมาสรางเปนแบบฝก โดยตองการเรียนเนื้อหาที่เกี่ยวกับสัตว  ความรูสึก   น้ําและเรื่อง
เกี่ยวกับนิทาน และตองการใชแบบฝกมีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย  มีภาพประกอบที่ชวยส่ือ
ความเขาใจในบทอาน  ใชตัวอัการขนาดใหญ  รูปเลมมีขนาดที่พอเหมาะ  แบบฝกประกอบดวยคํา
อธิบายการใช  ช่ือแบบฝก  จุดประสงค  กิจกรรมการเรียนการสอน  แบบทดสอบรายจุดประสงค  
โดยแบบฝกจํานวน 4 เร่ือง  มีจุดประสงคการอานของแตละเรื่อง  คือ อานเรื่องและบรรยายภาพเหตุ
การณได  อานเรื่องและอธิบายเหตุผลความรูสึกของตัวละครได  อานเพื่อถายโอนขอมูลสูคํา
บรรยายได  อานและเรียงลําดับเหตุการณของเรื่องที่อานได  สวนประสิทธิภาพของแบบฝกมีคา  
85.70/86.20  ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 75/75  ที่กําหนดไว    การทดลองใชแบบฝกเปนเวลา 6 สัปดาห ๆ ละ 
3 คาบ ๆละ 50 นาที  พบวานักเรียนรูสึกชื่นชอบกิจกรรมที่ทีอยางหลากหลายในแบบฝก  สนใจและ
ตั้งใจรวมกิจกรรมเปนอยางดี  ทาํใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจและรูสึกสนุกขณะเรียนดวยแบบ
ฝก  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอานกอนเรียนและหลังเรียนดวยแบบฝกการอานเพื่อความเขาใจ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยหลังเรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอาน
สูงกวากอนการเรียน  นักเรียนมีทักษะการอานอยูในเกฑดีและมีความคิดเห็นที่ดีตอการเรียนโดยใช
แบบฝก  คือ มีความคิดเห็นวาภาพประกอบแบบฝกสวยงามนาสนใจสอดคลองเนื้อเร่ือง เนื้อเร่ืองที่
อานมีความนาสนใจ กิจกรรมที่ใหฝกมีความหลากหลาย  รูสึกชอบและสนุกกับการเรียนจากแบบ
ฝก  ตองการใหพัฒนาแบบฝกทักษะอื่น ๆ ควรมีการปรับปรุงแกไขภาษาในประโยคคําส่ังใหเขาใจ
งายยิ่งขึ้น  ปรับรูปแบบ  ขนาดตัวพิมพและภาพใหเหมาะกับรูปเลม

 งานวิจัยในตางประเทศที่เกี่ยวของกับการใชภาษาอังกฤษและความตองการการใชภาษา
อังกฤษมีดังนี้

      โล  (Lo  1989 ,  อางถึงใน ดาว  แสงบุญ  2543    : 105)   ศึกษาความตองการทักษะเพื่อ
การสื่อสารทักษะตาง ๆ ที่สถานประกอบการในรูปของบริษัทตองการใชในการเรียนการสอนใน
ระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันโพลีเทคนิคงีแอนน (Ngee Ann  Polytechnic)  ประเทศสิงคโปร  
โดยใชแบบสอบถามเพื่อกําหนดทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารที่พนักงานตองการในการเรียนการ
สอนเพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญของภาษาอังกฤษในสถานการณการ
ทํางานและชวยบุคลากรดานการวางแผนหลักสูตรและผูสรางเอกสารการสอนกําหนดขอบเขตของ
ภาระงานในการเรียนรู กลุมตัวอยางที่ใชประกอบดวยบริษัททั้งหมด  797  บริษัท  ทั้งภาครัฐและ
เอกชน  ทั้งบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง รวมทั้งบริษัทระหวางประเทศ ผลการวิจัยพบวาสถาน
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ประกอบการภาครัฐบาลมีระดับความตองการทักษะในการเขียนรายงานและทักษะการอานเพื่อทํา
ความเขาใจคูมือและคําสั่งปฏิบัติงานมากที่สุด  สวนทักษะการพูดเพื่อการสื่อสารพบวา  ความ
สามารถในการทําความเขาใจเพื่อลําดับความคิดและทัศนคติ  ดวยภาษาอังกฤษอยูในระดับสําคัญ
สถานประกอบการภาคเอกชนพบวา ความสามารถในการอานคูมือปฏิบัติงานและคําส่ังการปฏิบัติ
งานอยูในระดับสําคัญที่สุด รองลงมาไดแก  ทักษะการเขียนจดหมายธุรกิจ สวนทักษะการพูดเพื่อ
การสื่อสารพบวา  ความสามารถในการทําความเขาใจ และลําดับความคิดรวมทั้งการโตตอบทาง
โทรศัพทจัดอยูในระดับสําคัญ สวนสถานประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และสถาน
ประกอบการที่ติดตอระหวางประเทศตองการทักษะเพื่อการสื่อสารทางภาษาทุกทักษะ เชน ความ
สามารถในการเขียนรายงาน การปฏิบัติงาน แตบริษัทที่ติดตอระหวางประเทศตาง ๆ พบวาความ
สามารถในการนําเสนอผลงานดวยปากเปลาอยูในระดับสําคัญเทานั้น

       ลอเรย ( Lowrey 1987 : 817- A  , อางถึงใน จุฬารัตน  วงศศรีนาค   2537 :  23 ) ได
ศึกษาผลการใชแบบเครื่องมือที่ชวยใหเกิดการเรียนรู   ซ่ึงนักเรียนที่ไดใชแบบฝกทักษะการมี
คะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน   โดยสามารถทําคะแนนเฉลี่ยไดรอยละ  98.80  หลังจากไดทํา
แบบฝกและยังพบวาแบบฝกชวยในเร่ืองความแตกตางระหวางบุคคลอีกดวย  เนื่องจากนักเรียนแต
ละคนมีความสามารถดานภาษาแตกตางกัน
                    รอสส ( Ross 1977 ,อางถึงใน พิศาล   อินทรทอง   2541 : 75 )  ทําการวิจัยเร่ืองการใช
หนังสือพิมพ กับความสามารถในการอานเฉพาะดานโดยใชนักเรียนเกรด 6  จํานวน 2  หองเรียน
ซึ่งนักเรียนเหลานี้มีระดับความสามารถในการอานต่ํากวาคาเฉลี่ย  ทักษะการอานที่ใชในการวิจัย
คร้ังนี้คือ  การอานเพื่อความเขาใจขอเท็จจริง  การตีความขอเท็จจริง  และการหาใจความสําคัญ
นอกจากนั้นยังรวมถึงทักษะการหาความหมายของคําศัพทโดยอาศัยคําชี้แนะจากบริบท  การ
ทดสอบกอนการอาน   และหลังการอานดวยแบบทดสอบการอานซอมเสริม     โดยกลุมทดลองใช
หนังสือพิมพในการเรียน  กลุมควบคุมไมใชหนังสือพิมพหลังจากการสอนผานไป 6 สัปดาหพบวา
กลุมทดลองที่ใชหนังสือพิมพในการอานมีผลสัมฤทธิ์ในการอานแตกตางอยางมีนัยสําคัญในดาน
ความเขาใจการอาน   การตีความ   และการหาความหมายคําศัพทจากบริบท  แตอยางไรก็ตามไมพบ
ความแตกตางของทั้ง 2   กลุมในดานการอานหาใจความสําคัญ

     ชุง ( Chung  1994 ,อางถึงใน  สิริวัฒน     ทองเลิศ  2543 :  54 ) ไดวิจัยเกี่ยวกับลักษณะ
ขอความของเอกสารจริงที่สงผลตอระดับความเขาใจของนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ 
สอง  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ  แบบทดสอบวัดความเขาใจ  3  ระดับ  คือ    1) Macro-level
questions  2) Micro-semantic  questions    3) Micro-syntactic  questions   กลุมตัวอยางเปนนัก
เรียนนานาชาติที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองในสถาบันภาษา รัฐ Texas  จํานวน  156 คน ผล
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การวิจัยพบวา  1) ความเขาใจเนื้อเร่ืองแตกตางระดับความสามารถทางการเรียนของผูเรียนแตละคน
2) ความยาวของขอความสงผลตอความเขาใจของผูเรียน  ช้ีใหเห็นวาเอกสารจริงที่มีขอความยาวมี
ผลทําใหผูเรียนสามารถสรุปใจความสําคัญและทําคะแนนไดดีกวาเนื้อหาที่มีขอความสั้น  และเนื้อ
หาที่มีขอความยาวยังสงผลตอความเขาใจระดับ Macro-level ดวย

       แมคพิค ( McPeake  1979 ,  อางถึงใน อารีย  วาศนอํานวย   2545  : 61 )  ไดทําการวิจัย
เร่ืองผลการเรียนจากแบบฝกอยางเปนระบบ  เพศของนักเรียนสงผลตอความสามารถในการอาน
สะกดคํา  ซ่ึงกลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่6 จากโรงเรียนประถม
ศึกษาเมือง  Scituate   และ   Massachusetts  จํานวน 129  คน  ผลการวิจัยพบวาการใชแบบฝกมี
สวนชวยสงเสริมความสามารถดานการอาน  การสะกดคําของนักเรียนทุกกลุม  นักเรียนมีผล
สัมฤทธิ์ในการสะกดคําสูงขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหญิงสูงกวานักเรียนชาย  แต
เวลาเพียง12 สัปดาหไมเพียงพอที่จะทําใหเกิดการถายโอนการเรียนรูในการสะกดคําใหมที่ยังไมได
ศึกษา  นอกจากนี้ยังพบวาการอานยังมีความสัมพันธตอความสัมพันธตอความสามารถในการสะกด
คําของนักเรียน

   จากการศึกษางานวิจัยทั้งของไทยและตางประเทศ    พบวาทักษะการอานเปนทักษะ
สําคัญในการนําไปใช ซ่ึงจําตองมีการจัดสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมเพื่อใชในการฝกทักษะ
ตลอดจนการเลือกเนื้อหา   หรือแหลงที่มาของสื่อการเรียนการสอนเพื่อนํามาพัฒนาเปนแบบฝก
เสริมทักษะการอาน    ซ่ึงแบบฝกที่ดีมีประสิทธิภาพสูงจะสามารถพัฒนาหรือแกไขปญหาทักษะ
การอานในวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนได   และจะสามารถชวยใหครูสามารถแกไขปญหาการ
เรียนของนักเรียนไดอยางถูกตอง  สําหรับนักเรียนก็จะสามารถฝกทักาะการอานของตนใหเกิดความ
ชํานาญและเรียนไดทนัเพื่อน   ซ่ึงผูวิจัยคาดวา  แบบฝกเสริมทักษะจะเปนเครื่องมือที่สําคัญอีกอยาง
หนึ่งในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  และพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษได
อยางมีประสิทธิภาพ

สรุป

สาระสําคัญของวรรณกรรมที่เกี่ยวของในการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษ
อังกฤษทางศิลปะสําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  คร้ังนี้ไดแก หลักสูตรศิลป
กรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ัน สูง   วรรกรรมดานศิลปศึกษาประกอบดวย   เนื้อหาศิลปศึกษา    แนวคิดในการสอนศิลปศึกษา   
วรรณกรรมดานทักษะการอาน ซ่ึงมี    ทฤษฏีเกี่ยวกับการอาน     องคประกอบของการอาน
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จุดประสงคในการอานและวิธีการอาน    ความเขาใจในการอาน  ระดับความเขาใจในการอาน  
ประเภทและวิธีการอาน   การจัดกิจกรรมและขั้นตอน การสอนอานเพื่อการสื่อสาร    ส่ือการเรียน
การสอนการอานภาษาอังกฤษ    กระบวนการในการสรางสื่อการเรียนการสอน    ส่ือการเรียนการ
สอนที่พัฒนาจากเอกสารจริงแบบฝกเสริมทักษะและการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ      ความสําคัญ
ของแบบฝกเสริมทักษะ    ลักษณะของแบบฝก     การสรางชุดฝก      การพัฒนาแบบฝกประโยชน
ของแบบฝกเสริมทักษะ       การหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะ     งานวิจัยที่เกี่ยวของทั้ง
ในและตางประเทศ  ปรากฏวาจากหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   พุทธ
ศักราช  2539  มีหลักการเพื่อใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ จนเกิดความ
ชํานาญ สามารถนําไปประกอบอาชีพ หรือศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นเปนหลักสูตรที่มุงใหผูเรียน มี
ความคิดสรางสรรค เนนการพัฒนา  และผสมผสานความรูกับการปฏิบัติ  เพื่อใหสามารถสรางงาน
ศิลปะอยางมีคุณคา  ดังนั้นบุคคลที่เกี่ยงของกับการจัดการเรียนการสอนตองตระหนักถึงความ
จําเปนในการจัดการศึกษาที่ที่สามารถพัฒนาผูเรียนไดสอดคลองกับจุดประสงคของหลักสูตรที่
กําหนดไว  โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษเปนวิชาที่ใชทักษะในการเรียนการฝกฝน และสามารถไปใช
ประโยชนไดอยางกวางขวาง  โดยเฉพาะทักษะการอานเปนทักษะสําคัญในการชวยสงเสริมการ
ศึกษาหาความรูตอไป   จึงจําเปนตองมีการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอาน เพื่อใหนักศึกษาเกิด
ความสนใจและมีทักษะดานการอานซึ่งจะนําไปสูการศึกษาดวยตนเองตอไป  แบบฝกเสริมทักษะ
จัดเปนนวัตกรรมการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่สามารถสนองตอบการจัดการเรียนการสอนที่
สามารถบูรณาการเนื้อหาวิชาตาง ๆ  ไดหลากหลายและสามารถจัดกิจกรรมที่นาสนใจ  แบบฝกชวย
เพิ่มทักษะทางภาษาของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ   จึงไดถือเอาหลักการและวิธีการเหลานั้นมา
พัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะสําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง  โดยจัดใหมีขั้นตอนดังนี้คือ 1.   ขั้นเตรียมความพรอมกอนการอาน (Pre-reading   
Activities)   เปนขั้นที่มี กิจกรรมกระตุนความสนใจโดยใชรูปภาพ  การคาดเดาเหตุการณ เปนการ
กระตุนใหผูเรียนคิดถึงความรูเดิมแลวนํามาสัมพันธกับเรื่องที่อาน   การเตรียมความเขาใจคําศัพท 
ใหเดาความหมายจากบริบท โดยดูจากประโยคขางเคียง  หรือจากรูปภาพ   2. ขั้นตอนระหวางการ
อาน (While-reading Activities)   โดยมี. กิจกรรมลําดับเรื่อง  (Strip  Story)  โดยแยกเนื้อเร่ืองเปน
สวน ๆ แลวใหผูเรียนลําดับขอความ    กิจกรรมโยงความสัมพันธของเนื้อเร่ือง (Semantic Mapping)    
กิจกรรมการอานเพื่อหาหัวเร่ือง (Topic)  และใจความหลัก    (Main  Idea)    กิจกรรมการอาน เพื่อ
หารายละเอียดของเรื่อง   3.   ขนหลังการอาน  (Post – reading   Activities) มี กิจกรรมแสดงบท
บาทสมมุติ    กิจกรรมเขียนเร่ืองหรือเขียนโตตอบ เชน เขียนจดหมาย เขียนบทสนทนา  วาดรูป
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 กิจกรรมอภิปราย  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อาน     และนําไปทดลองและหาประสิทธิภาพ  
เพื่อใหผูเรียนเพิ่มพูนทักษะการอาน  ดวยแบบฝกเสริมทักษะเปนสื่อการเรียนที่มีประสิทธิภาพ เปน
ที่ยอมรับในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยทั่วไป

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่  3
วิธีดําเนินการวิจัย

งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเพื่อพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษวิชาการ
พัฒนาทักษะอาน ในระดับ ศ.ปวส. การดําเนินการวิจัยเปนในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา
(Research and  Development)   ซ่ึงมีขั้นตอน  4  ขั้นตอน โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย ดังนี้

    ขั้นตอนที่  1  การวิจัย  (Research)  การสํารวจขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนาแบบฝก
เสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ

    ขั้นตอนที่  2  การพัฒนา (Development )    การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษา
อังกฤษ

    ขั้นตอนที่  3  การวิจัย  (Research)  การทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษา
อังกฤษ

   ขั้นตอนที่  4  การพัฒนา (Development)   การประเมินแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษา
อังกฤษโดยการนําผลจากการทดลองมาพิจารณาปรับปรุงแกไข

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยมีดังนี้

ขั้นตอนที่   1  การสํารวจขอมูลพื้นฐาน
วัตถุประสงค
                 เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความตองการในการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษวิชาการพัฒนาทักษะอาน  สําหรับนักศึกษาวิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี โดยศึกษาจาก
หลักสูตรศิลปกรรมประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช  2539   กลุมวิชาภาษาศาสตร  ศึกษา
แนวทางการจัดการเรียนรูตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542  ศึกษาทฤษฎี  ผลการวิจัย  การพัฒนาการเรียนการสอน  สํารวจความตองการในการ
พัฒนาชุดฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ จากผูบริหาร ผูสอน ผูเรียน  นําขอมูลมาสังเคราะห
เปนขอมูลพื้นฐานในการสรางแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ
วิธีดําเนินการ

1. ศึกษาขอมูลพื้นฐาน  ศึกษาแนวคิดทฤษฎี  ผลการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝก
เสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ   เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาแบบฝกทักษะการอาน
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2.วิเคราะหหลักสูตรศิลปกรรมประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช 2539 กลุม
วิชาภาษาศาสตร   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ศึกษาเนื้อหาวิชา  และจุดประสงควิชาการ
พัฒนาการอาน

3. ศึกษาความตองการของนักศึกษาแบบสอบถามนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง ช้ันปที่  1 จํานวน 30 คน  วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ และความตองการแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษวิชาการ
พัฒนาทักษะอาน     
                  ขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม  มีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้

ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสาร  และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอาน
และสํารวจสภาพปญหาของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในวิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี

ขั้นที่ 2 สรางแบบสอบถามตามขอมูลจากขั้นตอนที่ 1 นํามากําหนดประเด็นในการสอบ
ถาม

                 แบบสอบถามมีจํานวน  10  ขอ  แบงออกเปน 3 ตอน  ดังรายละเอียดตอไปนี้
                  ตอนที่  1  แบบสอบถามขอมูลทั่วไป  ไดแก  เพศ  อายุ และระดับผลการเรียน

วิชาภาษาอังกฤษ  จํานวน  3  ขอ
                  ตอนที่  2  แบบสอบถามความคิดเห็นในดานความตองการแบบฝกเสริมทักษะ

การอานภาษาอังกฤษ วิชาการพัฒนาทักษะอาน  9  ขอ ไดแก   ทักษะทางภาษาที่มีปญหา ,
ประสบการณในการใชแบบฝก , ความตองการแบบฝก , เนื้อหาของแบบฝก , ความจําเปนในการใช
แบบฝก , กิจกรรมในแบบฝก

                 ตอนที่  3  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับขอเสนอแนะอื่น ๆ 1 ขอ
ขั้นที่3 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญดาน

เนื้อหาภาษา  จํานวน 3 คน ไดแก  อาจารยอรพินธ   ริตจันทร   อาจารย 3  ระดับ 8  โรงเรียน
สุพรรณภูมิ  อาจารยเกียรติพงศ  กะลําพัก  อาจารยกิตติพนธ  สิริไวทยางกูร  นักวิชาการ  6  สํานัก
งานศิลปะกรรมรวมสมัย  กระทรวงวัฒนธรรม  ตรวจสอบเพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(Content
Validity ) และหาคาดัชนีความสอดคลอง  IOC  ( Index  of  Item  Objective  Congruence ) นําตา
รางวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง  IOC  ของผูเชี่ยวชาญมาคํานวนคาดัชนีความสอดคลองซึ่งมี
เกณฑคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต  0.50  ขึ้นไป  และพิจารณาคาดัชนีความสอดคลอง   IOC   ที่
คํานวนไดหรือมากกวาหรือเทากับ  0.5 ขอความนั้นมีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (พวงรัตน  ทวีรัตน
2540 : 115 ) ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1 แลวนําไปปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําเรื่องคําถาม
ในแบบสอบถามใหมีความชัดเจนเขาใจงาย
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ขั้นที่ 4 นําแบบสอบถามที่ผานการปรับปรุงแกไขแลวไปใชเก็บขอมูลกับนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปที่  1 จํานวน 30 คน   วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี  ดัง
ปรากฏในแผนภูมิที่  2

แผนภูมิที่  2  ขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม

การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง
                   การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม      ขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนวิชาการพัฒนาทักษะอานและการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษา
อังกฤษ จํานวน  1 ฉบับ  วิเคราะหขอมูลตอนที่  1  ใชคารอยละ (%) และวิเคราะหขอมูลตอนที่  2
เกี่ยวกับความตองการการพัฒนาชุดฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ ใชคารอยละ ( % )   ตอนที่
3  เกี่ยวกับขอเสนอแนะโดยวิเคราะหเนื้อหา  (Content  Analysis)  แลวนําเสนอแบบพรรณนาความ

    4.  ศึกษาความคิดเห็น และแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่ใชแบบฝกเสริมทักษะ
การอานภาษาอังกฤษทางศิลปะจาก ครูผูสอนวิชาการพัฒนาทักษะการอาน จํานวน 3  ทาน   ใน
สถานศึกษาวิทยาลัยชางศิลป   วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี     วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช
เกี่ยวกับปญหาการเรียนการสอนในรายวิชาการพัฒนาทักษะการอาน  ความตองการในการใชแบบ
ฝกเสริมทักษะการอาน  และรายจุดประสงคที่ตองการแบบฝกเสริมทักษะเพื่อการพัฒนา      เปน
แบบสัมภาษณ ชนิดมีโครงสราง (Structured   Interview)  และชนิดไมมีโครงสราง  (Unstructured
Interview)   จํานวน 7 ขอ

           ตอนที่  1  สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ ในเรื่อง เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน ประสบการณเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนจํานวน   5  ขอ

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

นําแบบสอบถามไปเก็บขอมูล กับนักศึกษาชั้นปที่ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
อาจารยผูสอนภาษาอังกฤษ และ อาจารยผูสอนศิลปะ

นําเครื่องมือใหผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญในดานเนื้อหาและดานภาษาตรวจสอบเพื่อหาความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ( Content  Validity )  และหาคา IOC แลวนํามาปรับปรุงแกไข

สรางแบบสอบถาม
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   ตอนที่  2  สัมภาษณ  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษวิชาการพัฒนาทักษะอาน     จํานวน  6  ขอ ไดแก  ความตองการในการนําแบบฝกมา
ใชในการเรียนการสอน , ความรูในเรื่องการสรางแบบฝก ,  ปญหาในการเรียนการสอนวิชาการ
พัฒนาทักษะการอาน , จุดประสงคการเรียนรูที่ตองการใชแบบฝกในการแกปญหา

ตอนที่  3   แบบสัมภาษณปญหาและขอเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาแบบ
ฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ  วิชาการพัฒนาทักษะอาน  จํานวน  1  ขอ
ขั้นตอนการสรางแบบสัมภาษณ

    ขั้นที่ 1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัย  ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการ
อานภาษาอังกฤษ

    ขั้นที่ 2 สรางแบบสัมภาษณตามขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่  1  โดยกําหนดประเด็นการ
สัมภาษณ

    ขั้นที่ 3   นําแบบสัมภาษณไปใหผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ 3  ทาน ไดแก
อาจารยอรพินธ   ริตจันทร   อาจารย 3  ระดับ 8  โรงเรียนสุพรรณภูมิ  อาจารยเกียรติพงศ  กะลําพัก
อาจารยใหญโรงเรียนวัดสวางอารมณ  อาจารยกิตติพนธ  สิริไวทยางกูร   นักวิชาการ  6  สํานักงาน
ศลิปะกรรมรวมสมัย  กระทรวงวัฒนธรรม  ตรวจสอบความถูกตอง (content validity) ไดคาดัชนี
ความสอดคลองเทากับ 1 และนํามาปรับปรุงแกไขใหมีคําถามเกี่ยวกับจุดประสงคการเรียนรูที่
นักศึกษามักมีปญหานําแบบสัมภาษณมาปรับปรุงแกไขสํานวนภาษาและประเด็นในการสัมภาษณ  
กอนนําไปสัมภาษณ ดังปรากฏในแผนภูมิที่   3

แผนภูมิที่  3  ขั้นตอนการสรางแบบสัมภาษณ

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

สรางแบบสัมภาษณ

นําเครื่องมือไปใหผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญในดานเนื้อหา  และดานภาษา  ตรวจสอบเพื่อหา
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา( Content   Validity  )   แลวนํามาปรับปรุงแกไข

นําแบบสัมภาษณไปสัมภาษณครูผูสอนภาษาอังกฤษ
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    การเก็บรวบรวมขอมูล        ผูวิจัยนําแบบสัมภาษณไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดย
การสัมภาษณครูผูสอนภาษาอังกฤษวิชาการพัฒนาทักษะการอาน ดวยตนเอง
                 ขั้นตอนในการสัมภาษณ
                  1.  ผูวิจัยออกสัมภาษณดวยตนเอง
                  2.  สัมภาษณครูผูสอนวิชาการพัฒนาทักษะการอานในวิทยาลัยชางศิลป  วิทยาลัย
ชางศิลปสุพรรณบุรี   และวิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช

         3.  เก็บรวบรวมขอมูลจาการสัมภาษณ  เพื่อนํามาวิเคราะห
     การวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ                  ขอมูลจากแบบสัมภาษณ  เกี่ยวกับการ

พัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ วิชาการพัฒนาทักษะอาน จํานวน  1 ฉบับ
วิเคราะหสถานภาพและขอมูลทั่วไป  ใชคารอยละ  (%)    นําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย
และวิเคราะหความคิดเห็นโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content  Analysis)  และนําเสนอแบบพรรณนา
ความ

   5. แบบสัมภาษณเพื่อศึกษาความคิดเห็น   จากครูผูสอนศิลปะสาขาตาง ๆ จํานวน 6 ทาน
ในสถานศึกษาวิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี  เกี่ยวกับปญหาการเรียนการสอนในรายวิชาภาษา
อังกฤษสําหรับนักศึกษาสาขาศิลปะ  ความตองการในการใชแบบฝกเสริมทักษะการอาน  และการ
จัดเนื้อหาในแบบฝกเสริมทักษะ     เปนแบบสัมภาษณ ชนิดมีโครงสราง (Structured   Interview)
และชนิดไมมีโครงสราง  (Unstructured  Interview) ในตอนที่  2 และตอนที่ 3  รวมจํานวน 7 ขอ

ตอนที่  1  สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ ในเรื่อง เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน ประสบการณเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน จํานวน   5
ขอ

ตอนที่  2  สัมภาษณ  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษวิชาการพัฒนาทักษะอาน     จํานวน  6  ขอ ไดแก  ความตองการในการนําแบบฝกมา
ใชในการเรียนการสอน , ความรูในเรื่องการสรางแบบฝก ,  ปญหาในการเรียนการสอนวิชาภาษา
อังกฤษ , สาขาวิชาที่ตองการใหบูรณาการในแบบฝก

ตอนที่  3   แบบสัมภาษณปญหาและขอเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาแบบ
ฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ  วิชาการพัฒนาทักษะอาน  จํานวน  1  ขอ

ขั้นตอนการสรางแบบสัมภาษณ
     ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัย  ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอาน

ภาษาอังกฤษ
                  ขั้นที่  2  สรางแบบสัมภาษณตามขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่  1  โดยกําหนดประเด็นการ
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สัมภาษณ
                  ขั้นที่ 3  นําเครื่องมือไปใหผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ 3  ทาน ไดแก  อาจารย
อรพินธ   ริตจันทร   อาจารย 3  ระดับ 8  โรงเรียนสุพรรณภูมิ  อาจารยเกียรติพงศ  กะลําพัก
อาจารยใหญโรงเรียนวัดสวางอารมณ  อาจารยกิตติพนธ  สิริไวทยางกูร   นักวิชาการ  6  สํานักงาน
ศิลปะกรรมรวมสมัย  กระทรวงวัฒนธรรม  ตรวจสอบความถูกตอง (content validity) ไดคาดัชนี
ความสอดคลองเทากับ 1  และนํามาปรับปรุงแกไข ประเด็นคําถามใหมีความครอบคลุมแนวคิดเห็น
เกี่ยวกับหลักสูตรภาษาอังกฤษ

    ขั้นที่ 4 นําแบบสัมภาษณมาปรับปรุงแกไขสํานวนภาษาและประเด็นในการสัมภาษณ
กอนนําไปสัมภาษณ ดังปรากฏในแผนภูมิที่   4

แผนภูมิที่  4  ขั้นตอนการสรางแบบสัมภาษณ

    การเก็บรวบรวมขอมูล        ผูวิจัยนําแบบสัมภาษณไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดย
การสัมภาษณครูผูสอนศิลปะ ดวยตนเอง

    ขั้นตอนในการสัมภาษณ
           1. ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณดวยตนเอง

                    2.สัมภาษณครูผูสอนวิชาศิลปะ สาขาจิตรกรรม  ออกแบบตกแตง  ภาพพิมพ
ศิลปะไทย  ประติมากรรม  เครื่องเคลือบ   วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี
                    3. เก็บรวบรวมขอมูลจาการสัมภาษณ  เพื่อนํามาวิเคราะห

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

สรางแบบสัมภาษณ

นําเครื่องมือไปใหผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญในดานเนื้อหา  และดานภาษา  ตรวจสอบเพื่อหา
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา( Content   Validity  )   แลวนํามาปรับปรุงแกไข

นําแบบสัมภาษณไปสัมภาษณกับครูผูสอนศิลปะ
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           การวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณขอมูลจากแบบสัมภาษณ  เกี่ยวกับการพัฒนา
แบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ วิชาการพัฒนาทักษะอาน จํานวน  1 ฉบับ  วิเคราะหสถาน
ภาพและขอมูลทั่วไป  ใชคารอยละ  (%)    นําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย และวิเคราะห
ความคิดเห็นโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content  Analysis)  และนําเสนอแบบพรรณนาความ

6.  ศึกษาและสํารวจความคิดเห็นและความตองการในการใชแบบฝกเสริมทักษะการ
อานในการใชแกปญหาการเรียนการสอนวิชาการพัฒนาทักษะการอาน โดยการใชแบบสัมภาษณ
จํานวน 1 ฉบับ ประกอบดวย      แบบสัมภาษณ      คณะผูบริหารวิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี
จํานวน  3  ทาน    ไดแก   ผูอํานวยการ  ผูชวยผูอํานวยการ  2  ทาน  รวมจํานวน  3  ชุด

   แบบสัมภาษณ  ความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับความตองการพัฒนาแบบฝกเสริม
ทักษะการอานภาษาอังกฤษวิชาการพัฒนาทักษะอาน เปนแบบสัมภาษณ ชนิดมีโครงสราง
(Structured  interview)  และชนิดไมมีโครงสราง  (Unstructured  interview) ในตอนที่  2 และตอน
ที่ 3  รวมจํานวน 10 ขอ

        ตอนที่  1  สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ ในเรื่อง เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน ประสบการณเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน จํานวน   5
ขอ

        ตอนที่  2  สัมภาษณ  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษวิชาการพัฒนาทักษะอาน     จํานวน   4  ขอ ไดแก  ปญหาในการจัดการเรียนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษ ,ความตองการในการนําแบบฝกมาใชในการเรียนการสอน , ความรูในเรื่องการ
สรางแบบฝก , การสงเสริมใหครูใชแบบฝก

          ตอนที่  3   แบบสัมภาษณปญหาและขอเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝก
เสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ  วิชาการพัฒนาทักษะอาน  จํานวน  1  ขอ

     ขั้นตอนการสรางแบบสัมภาษณ
ขัน้ที่ 1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัย  ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอาน

ภาษาอังกฤษทางศิลปะ
ขั้นที่  2  สรางแบบสัมภาษณตามขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่  1 โดยกําหนดประเด็นการ

สัมภาษณ
ขั้นที่   3 นําเครื่องมือไปใหผูควบคุมวิทยานิพนธนิพนธและผูเชี่ยวชาญ 3  ทาน ไดแก

อาจารย อรพินธ   ริตจันทร   อาจารย 3  ระดับ 8  โรงเรียนสุพรรณภูมิ  อาจารยเกียรติพงศ  กะลําพัก
อาจารยใหญโรงเรียนวัดสวางอารมณ  อาจารยกิตติพนธ  สิริไวทยางกูร   นักวิชาการ  6  สํานักงาน
ศิลปะกรรมรวมสมัย  กระทรวงวัฒนธรรม  ตรวจสอบความถูกตอง (content validity) ไดคาดัชนี
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ความสอดคลองเทากับ 1 และนํามาปรับปรุงแกไข   โดยปรับใหมีขอคําถามเกี่ยวกับประโยชนของ
แบบฝก

 ขั้นที่ 4 นําแบบสัมภาษณมาปรับปรุงแกไขสํานวนภาษาและประเด็นในการสัมภาษณ
กอนนําไปสัมภาษณ ดังปรากฏในแผนภูมิที่     5

แผนภูมิที่  5  ขั้นตอนการสรางแบบสัมภาษณ

                  ขั้นตอนในการสัมภาษณดําเนินการดังนี้
   1. ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณดวยตนเอง

              2. สัมภาษณผูบริหารวิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี
                       3. เก็บรวบรวมขอมูลจาการสัมภาษณ  เพื่อนํามาวิเคราะห

           การวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ
ขอมูลจากแบบสัมภาษณ  เกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ

วิชาการพัฒนาทักษะอาน จํานวน  1 ฉบับ  วิเคราะหสถานภาพและขอมูลทั่วไป  ใชคารอยละ  (%)   
นําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย และวิเคราะหความคิดเห็นโดยการวิเคราะหเนื้อหา
(Content  Analysis)  และนําเสนอแบบพรรณนาความ

นําแบบสัมภาษณไปสัมภาษณผูบริหาร

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

สรางแบบสัมภาษณ

นําเครื่องมือไปใหผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญในดานเนื้อหา  และดานภาษา  ตรวจสอบเพื่อ
หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา( Content   Validity  )   แลวนํามาปรับปรุงแกไข 
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ตารางที่  3  สรุปวิธีดําเนินการวิจัยขั้นตอนที่  1

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย/
เอกสาร

เครื่องมือ/วิธีวิเคราะห
ขอมูล

1. เพื่อศึกษาสูตรศิลป
กรรมระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง พุทธศักราช
2539 กลุมวิชาภาษาตาง
ประเทศ

ศึกษารายละเอียด
เกี่ยวกับหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชา
ชีพช้ันสูงพุทธ
ศักราช 2539  กลุม
วิชาภาษาตาง
ประเทศ

เอกสารหลักสูตร แบบบันทึกขอมูล/วิเคราะห
เนื้อหา

2. เพื่อศึกษาแนวคิดและ
ทฤษฎีและผลการวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาแบบ
ฝกเสริมทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษ

ศึกษาแนวคิดและ
ทฤษฎีผลการวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนา
แบบฝกเสริมทักษะ
การอานภาษา
อังกฤษ

เอกสาร/งานวิจัย แบบบันทึกขอมูล/
วิเคราะหเนื้อหา

3. เพื่อศึกษาความ
ตองการของผูเรียน

การสอบถาม นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง ช้ันปที่  1 วิทยาลัย
ช า ง ศิ ล ป สุ พ ร ร ณ บุ รี  
จํานวน 30 คน

แบบสอบถามวิเคราะหขอมูล
โดยใชคารอยละ (%)
วิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis) และนํา
เสนอแบบพรรณนาความ

4.เพื่อศึกษาความ
ตองการของครูผูสอน
ผูบริหารและครุศิลปะ

การสัมภาษณ ครูผูสอนกลุมวิชาภาษา
ศาสตรวิทยาลัยชางศิลป
  จํานวน 3 คน
ผูบริหาร จํานวน 3 ทาน

แบบสัมภาษณวิเคราะหขอมูล
ใชคารอยละ  (%) วิเคราะห
เนื้อหา (Content  Analysis)
และนําเสนอแบบพรรณนา
ความ

5. ศึกษาแนวทางการ
พัฒนาแบบฝกเสริม
ทักษะการอาน

ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยเกี่ยวกับรูป
แบบของแบบฝก
ตาง ๆ

เอกสาร,งานวิจัยเกี่ยวกับ
แบบฝกการอานจับใจ
ความสําคัญ
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ขั้นตอนที่  2  การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ

วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษวิชาการพัฒนาทักษะอาน สําหรับ

นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปที่  1  วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี
วิธีดําเนินการ

การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษวิชาการพัฒนาทักษะอาน สําหรับ
นักศึกษาวิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี  มี  4  ขั้นตอน  ดังนี้  1)  การสรางแบบฝกเสริมทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษ  2)  การตรวจสอบแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ  3)  การหาประ
สิทธิภาพแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ และ 4)  การแกไขปรับปรุงแบบฝกเสริมทักษะ
การอานภาษาอังกฤษ   ดังรายละเอียดตอไปนี้

1.  การสรางชุดฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ  โดยนําขอมูลจากขั้นตอนที่  1
มาสรางเปนรูปแบบแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ   การพัฒนาทักษะอาน โดยเริ่มจาก

1.1     ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการสํารวจขอมูลพื้นฐานในขั้นตอนที่ 1
มาสังเคราะหแลวนํามาสรางแบบฝกฉบับราง    กําหนดจุดประสงคปลายทาง  และจุดประสงคนํา
ทาง  เพื่อเปนแนวทางในการจัดสรางแบบฝกเสริมทักษะการอาน
                          1.2    คัดเลือกและวิเคราะหภาระงาน  ขอบขายเนื้อหาจากเอกสาร  ส่ิงพิมพทาง
ศิลปะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสาขาตาง ๆ ทั้ง 6 สาขา  คือ  จิครกรรม  ออกแบบตกแตง  ภาพพิมพ ศิลปะ
ไทย  ประติมากรรม  เครื่องเคลือบดินเผา

1.3  วิเคราะหภาระงานการสอนอาน  ที่ใชในกิจกรรมการอานของแบบฝกเสริม
ทักษะ ฯ ประกอบดวย การสรุปใจความสําคัญ  การอานแบบเร็วเพื่อเก็บรายละเอียด (skim  )และ
การอานแบบกวาดเพื่อใหไดใจความ ( scan ) การถามตอบแบบสั้น ๆ  และการเลือกตอบแบบปรนัย

1.4  จากจุดประสงคการเรียนรูรายวิชาการพัฒนาทักษะการอาน  และการสอบถาม
ความตองการของผูเรียนสามารถจัดบทเรียนของแบบฝกเสริมทักษะการอานเปน 6 หนวยการเรียน
ดังนี้    1) Fine Arts      2 ) Decorative Design     3) Graphic Arts  4)  Thai Arts  5) Sculpture  6)
Ceramics

1.5  กําหนดโครงสรางเนื้อหา ของแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ
จากเนื้อหาที่คัดเลือกแลว  ( ภาคผนวก  ก. )  ดําเนินการจัดทําแบบฝกฉบับราง
                           1.6  จัดทําแผนการสอนแบบฝกการอานจับใจความสําคัญ  จํานวน  6  ชุด
ประกอบดวย หลักการและเหตุผล  เปาหมาย และ จุดประสงคการเรียนรู  ไดแก จุดประสงคปลาย
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ทาง  จุดประสงคนําทาง  แผนการสอน ประกอบดวย  สาระสําคัญ  จุดประสงคการเรียนรู  จุด
ประสงคปลายทาง  จุดประสงคนําทาง  เนื้อหาสาระ   กิจกรรมการเรียนการสอน    อุปกรณการ
เรียนการสอน   เอกสารประกอบการเรียนการสอน    แบบฝกตาง ๆ  การวัดและประเมินผล เพื่อใช
ในการทดลองเปนเวลา   6 สัปดาห  สัปดาหละ 1 แผน รวมจํานวน  6  แผน
                        ขั้นตอนการสรางแผนการสอน
                         การสรางแผนสอนเพื่อใชในการสอนทักษะการอานในวิชาการพัฒนาทักษะการ
อาน   ผูวิจัยไดดําเนินการสรางตามขั้นตอนดังนี้
                         ขั้นที่  1   ศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  กลุมวิชา
ภาษาตางประเทศ  พุทธศักราช 2539 และเอกสารเกี่ยวกับแบบฝกเสริมทักษะการอาน
                         ขั้นที่  2  ศึกษาหลักการสอนวิธีการสอนแบบตาง ๆ
                   ขั้นที่  3  วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงค เพื่อเขียนจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
                   ขั้นที่  4  สรางแผนการสอน
                  ขั้นที่  5  นําแผนการสอนใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความถูกตอง
                   ขั้นที่ 6 ปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญได
แกสาระสําคัญใหมีรายละเอียดสอดคลองกับหนวยการเรียน   ปรับกิจกรรมใหมีความชัดเจน
และเปนลําดับขั้น ดังรายละเอียดแผนภูมิที่ 6

แผนภูมิที่     6     การสรางแผนการสอน

ศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงศึกษาหลักการสอน  วิธีการสอนแบบตาง

วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงค  เพื่อเขียนจุดประสงคเชิงพฤติกรรม

สรางแผนการสอน

นําแผนการสอนใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอง

ปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  และ  ผูเช่ียวชาญ
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     1.7     จัดทําคูมือครู และ คําแนะนําสําหรับครูผูใชแบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อ
แนะนํารายละเอียดตาง   ๆ  เกี่ยวกับแบบฝกเสริมทักษะการอาน

2. ขั้นนําแบบฝกเสริมทักษะการอานที่สรางขึ้น  ไปเสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ  เพื่อตรวจสอบความถูกตอง และปรับปรุงแกไข

          การตรวจสอบแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ เปนการนําแบบฝกเสริม
ทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะที่สรางขึ้นมาตรวจสอบความเหมาะสม   ความสอดคลอง  
และความสัมพันธตาง ๆ  กอนนําแบบฝกเสริมทักษะการอานไปใช  โดยอาจารยผูควบคุมวิทยา
นิพนธ  จํานวน 3 ทาน  และ ผูเชี่ยวชาญ   จํานวน 3 ทาน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ ความเหมาะสม
และความสอดคลองของเนื้อหาในแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤาทางศิลปะ  ไดแก จุด
ประสงค  เนื้อหา  รูปแบบของแบบฝก  การจัดภาพ  การใชภาษา  แผนการสอน  /  การนําเสนอกิจ
กรรมการเรียนการสอน  การประเมินผล  โดยตรวจสอบวาเนื้อหาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษา
อังกฤษทางศิลปะ  มีความเหมาะสมหรือไม  

     เคร่ืองมือท่ีใชในการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือที่ใชในการตรวจสอบ  ไดแก  แบบประเมินความเหมาะสมและสอดคลองของ

เนื้อหาในแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ  ประกอบดวยการประเมินความ
เหมาะสมและความสอดคลองของเนื้อหาในแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะที่
พัฒนาขึ้น   โดยลักษณะแบบประเมินแบบมาตราสวนประมาณคา  3 ระดับ  คือ  เหมาะสม  ไมแน
ใจ  และไมเหมาะสม
                   การเก็บรวบรวมขอมูล

นําแบบฝกเสริมทักษะการอานที่ผานการปรับปรุงแลว  ไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน  3
ทาน( ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาแบบฝก  ดานเนื้อหา  และดานการประเมินผล  )  โดยใชแบบตรวจ
สอบความเหมาะสมและความสอดคลองของสวนประกอบของแบบฝกฉบับราง   พรอมขอเสนอ
แนะมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ  โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง
IOC  (  Index  of  Item  Objective  Congruence  )  เกณฑการพิจารณา คือ

     +   1     หมายถึง      แนใจวาสอดคลอง
          0      หมายถึง      ไมแนใจวาสอดคลอง
     -   1     หมายถึง      แนใจวาไมสอดคลอง

นําผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญมาคํานวนหาความสอดคลอง  เกณฑพิจารณาใดมีคา
IOC มากกวาหรือเทากับ  0.50  แสดงวาขอความในแบบฝกมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  ถามีคา IOC
นอยกวา 0.50     ตองปรับปรุงแกไขใหม
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                   3. นําแบบฝกเสริมทักษะฉบับรางไปทดลองกับนักศึกษาเพื่อหาประสิทธิภาพ ( E1 /E2 )
(  ชัยยงค  พรหมวงศ  2531 :  35 )
                          3.1  วิธีการทดลองเปนรายบุคคล (  Individual   Tryout   )   นําไปใหนักศึกษา
วิทยาลัยชางศิลป  ใชโดยคัดเลือกนักเรียนจํานวน  3  คน เปนนักศึกษาเกง  1   คน  ปานกลาง  1  คน
ออน  1  คน  หาประสิทธิภาพ  (  E1   / E2  ) ดําเนินการการประเมิน  ปรับปรุง  แกไขเกณฑประสิทธิ
ภาพ   60/60

3.2  วิธีทดลองเปนกลุมยอย  ( Small  Group Tryout )นําไปใหนักศึกษาวิทยาลัย
ชางศิลป   ทดลองใชโดยคัดเลือกนักศึกษา จํานวน 9  คน  เปนนักเรียนเกง  3  คน  ปานกลาง  3  คน
และออน  3  คน  หาประสิทธิภาพ (E1   / E2   ) ดําเนินการปรับปรุงแกไข  เกณฑประสิทธิภาพ  70/70

การสรางแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ  เพื่อใชในการวิจัยมีขั้นตอน
ในการพัฒนา  สรุปไดดังแผนภูมิที่  7

แผนภูมิที่ 7  ขั้นตอนการสรางแบบฝก

                  4.   การปรับปรุงแกไขแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะโดยนําผลที่ได
การหาประสิทธิภาพแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะเสนอตออาจารยผูควบคุม

ศึกษาเอกสารหลักสูตร, คําอธิบายรายวิชา และเอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับแบบฝกเสริมทักษะ

วิเคราะหเนื้อหา เพื่อกําหนดจุดประสงคปลายทาง และ จุดประสงคนําทาง

สรางแบบฝกเสริมทักษะการอาน

เสนออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และ ผูเช่ียวชาญตรวจสอบ  ประเมิน  และปรับปรุงแกไข

หาประสิทธิภาพแบบฝก Individual  Testing  และ  Small  Group  Testing
แลว ปรับปรุงแกไขรวบรวมเปนชุดไดแบบฝกเสริมทักษะการอาน
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วิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญเพื่อขอคําแนะนําเพื่อเปนขอมูลในการนํามาปรับปรุงแบบฝกกอนนําไป
ทดลองในภาคสนามตอไป

    จากที่กลาวมา  สามารถสรุปวิธีดําเนินการวิจัยในขั้นตอนการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ
การอาน  ดังตารางที่  4
ตารางที่  4  สรุปวิธีดําเนินการวิจัย ขั้นตอนที่  2  การพัฒนาและการหาประสิทธิภาพแบบฝกเสริม
                   ทักษะการอานภาษาอังกฤษ

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย/
เอกสาร

เครื่องมือ/วิธีวิเคราะห
ขอมูล

1.เพื่อพัฒนาแบบฝก
เสริมทักษะการอาน

พัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการ
อาน ประกอบดวย
- คําช้ีแจง
- จุดประสงค
- แผนการสอน ( เนื้อหาสาระ

กิจกรรม  การประเมินผล )
- ใบงาน
-  แบบประเมิน

แบบฝกเสริมทักษะ
การอาน

แบบฝกเสริมทักษะ
การอาน

2.เพื่อหาประสิทธิภาพ
ของแบบฝกเสริมทักษะ
การอาน

การประเมินโครงรางแบบฝก
เสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ

(โครงการสอน แผนการสอน
เอกสารประกอบการสอน)  โดย
ใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
และผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณ

ภาพและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา

อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและผู
เช่ียวชาญภาษา
อังกฤษจํานวน  2
ทานดานแบบฝก 1
ทาน

แบบประเมินผลแบบ
ฝกเสริมทักษะการ
อานภาษาอังกฤษ  /
วิเคราะหเนื้อหา
( Content analysis)
และหาคาดัชนี ความ
สอดคลอง( IOC )

3.หาประสิทธิภาพแบบ
ฝกเสริมทักษะการอาน

ทดลองใชแบบฝกกับนักศึกษา
รายบุคคลจํานวน 3 คน
( Individual  Testing ) ทดลอง
การใชแบบฝกกับนักศึกษากลุม
นอยจํานวน 9 คน ( Small  Group
Testing )

นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชา
ชีพช้ันสูงช้ันป 4 ใน
วิทยาลัยชางศิลป
สุพรรณบุรี จํานวน
12 คน

แบบฝกเสริมทักษะ
การอาน / วิเคราะห
ขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย
( X  ) ของคา
E1 / E2

4. สรางแผนการสอน ศึกษา เนื้ อหา /หลักสูตรภาษา
อังกฤษ

หลักสูตร แผนการสอน
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ขั้นตอนที่  3  การทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ

วัตถุประสงค
เพื่อทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษวิชาการพัฒนาทักษะอาน 

สําหรับนักศึกษาวิทยาลัยชางศิลป  วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี   วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช
                  ประชากรที่ใชในการวิจัย  นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปที่  1   วิทยาลัยชาง
ศิลปสุพรรณบุรี   จํานวน 50  คน ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียน 2 ปการศึกษา 2545

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปที่  1 ปการ
ศกึษา   2546    วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี    จํานวน  30  คน  โดยการสุมอยางงาย ( Simple
Random  Sampling  ) โดยพิจารณาจากความสามารถ และผลการเรียนในการเรียนวิชาโครงสราง
ภาษาอังกฤษ ในภาคเรียนที่ 1ปการศึกษา 2545  ดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาจาก 6 สาขาวิชา คือ
จิตรกรรม   ออกแบบตกแตง   ภาพพิมพ  ศิลปะไทย  ประติมากรรม  เครื่องเคลือบดินเผา    สาขาละ
5   คน  และใหมีนักระดับผลการเรียนคละกันคือ เกง   ปานกลาง  และ ออน
 แบบแผนการทดลอง   เปนการทดลองแบบ  Pre  Experimental  Designs  โดยใชแบบ
การทดลองแบบ One Group  Pre-test Post-test Design ( พวงรัตน  ทวีรัตน   2538  :  60 ) ดังราย
ละเอียด
ตารางที่ 5  แสดงแบบแผนการทดลองแบบ One Group  Pre-test Post-test Design s

Pre-test Treatment Post-test
T1 X T2

เมื่อ    T1    หมายถึง  ทดสอบกอนทดลอง ( Pre-test )
          X    หมายถึง   การฝกจากแบบฝก (Treatment )
          T2    หมายถึง   ทดสอบหลังการทดลอง  ( Post-test )

วิธีดําเนินการ
                  1.    วัดทักษะการอานกอนเรียน โดยใชแบบทดสอบ   ( Pre-test )
                  2.   ดําเนินการทดลอง โดยผูวิจัยนําแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึ้น
ไปใชกับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปที่ 1วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี  จํานวน  30  คน
ที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา 2545  ระยะเวลาที่ใชในการทดลองในภาคเรียนที่  2
ปการศึกษา 2546  จํานวน  6   สัปดาห ๆละ 2 คาบรวม  12  คาบ
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     การทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ  ดําเนินการโดยสอนตาม
แผนการสอนที่กําหนดไว จัดการเรียนการสอนสัปดาหละ 2 คาบ  จํานวน  6  สัปดาห  รวม  6  แผน
การสอน  6  หนวยการเรียนสําหรับขั้นตอนการจัดกิจกรรมในแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษา
อังกฤษ ผูวิจัยไดศึกษาการจัดกิจกรรมการสอนอานของ  ภาวดี  ศรีสังข  (2544 : 47)  และ  สุเมธ
แสงนาทร  ( 2542  : 26) และสุมิตรา  อังวัฒนกุล (2540 :178-179)  ไดกําหนดกรอบกิจกรรมการ
เรียนในแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ     ดังนี้

        กิจกรรมขั้นเตรียมความพรอมกอนการอาน (Pre-reading   Activities)
                           1. กิจกรรมกระตุนความสนใจโดยใชรูปภาพ  การคาดเดาเหตุการณ เปนการ
กระตุนใหผูเรียนคิดถึงความรูเดิมแลวนํามาสัมพันธกับเรื่องที่อาน

             2. กิจกรรมการเตรียมความเขาใจคําศัพท ใหเดาความหมายจากบริบท โดยดูจาก
ประโยคขางเคียง  หรือจากรูปภาพ

            กิจกรรมในขั้นตอนระหวางการอาน (While-reading Activities)
            3. กิจกรรมลําดับเรื่อง  (Strip  Story)  โดยแยกเนื้อเร่ืองเปนสวน ๆ แลวใหผูเรียน

ลําดับขอความ
                   4. กิจกรรมโยงความสัมพันธของเนื้อเร่ือง (Semantic Mapping)

           5. กิจกรรมการอานเพื่อหาหัวเร่ือง (Topic)  และใจความหลัก    (Main  Idea)
                   6. กิจกรรมการอาน เพื่อหารายละเอียดของเรื่อง

            กิจกรรมหลังการอาน  (Post – reading   Activities)
            7.  กิจกรรมแสดงบทบาทสมมุติ

                    8.  กิจกรรมเขียนเร่ืองหรือเขียนโตตอบ เชน เขียนจดหมาย เขียนบทสนทนาวาดรูป
            9. กิจกรรมอภิปราย  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อาน

3.   ประเมินทักษะการอานหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบ  ( Post-test )
    4.  นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบความแตกตาง โดย

ใชคาสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย ( X  )   และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.)  และ  t-test  Depentdent

ผูวิจัยไดสรุปวิธีดําเนินการวิจัยใจขั้นตอนที่ 3  การทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะการ
อานภาษาอังกฤษ ดังตารางที่  6
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ตารางที่  6  สรุปวิธีดําเนินการวิจัยขั้นตอนที่  3 การทดลองใชแบบเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ
วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย/เอกสาร เครื่องมือ/วิธี

วิเคราะหขอมูล
เพื่อทดลองใชแบบ
ฝกเสริมทักษะการ
อานภาษาอังกฤษที่
พัฒนา

1. ครูอธิบายช้ีแจงวัตถุประสงค
ประโยชนของการเรียนดวยแบบ
ฝกเสริมทักษะ
2. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอน
เรียน ( Pretest )
3. ดําเนินการทดลองใชแบบ
ฝกเสริมทักษะการอานภาษา
อังกฤษจนครบ 5 ชุด ใชเวลาใน
การทดลอง 6 สัปดาห ๆ ละ 2
คาบ  ๆ  ละ  50  นาที
4. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลัง
เรียน ( Posttest )
5. หาประสิทธิภาพแบบฝกการ
อานภาษาอังกฤษภาคสนาม (
Field  Tryout )

-นักศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูงปที่  1 วิทยาลัยชาง
ศิลปสุพรรณบุรี จํานวน
30 คน

-แบบฝกเสริมทักษะ
การอานภาษา
อังกฤษวิชาการ
พัฒนาทักษะอาน
โดยใชสถิติคารอย
ละ ( % ) ,คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
( S.D. ) ,คาเฉลี่ย
( X  ) และ t-test
Dependent

ขั้นตอนที่  4  การประเมินผลและการปรับปรุงแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ

วัตถุประสงค
เพื่อนําผลการประเมินดานความรูความเขาใจ   ความคิดเห็น        นักศึกษามาพิจารณา

ปรับปรุง รายละเอียดของรูปแบบแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ  เพื่อสามารถนําไปใชได
อยางมีประสิทธิภาพ
วิธีดําเนินการ

1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรู   ความเขาใจของผูเรียนกอนและหลัง
เรียนโดยมีลําดับขั้นตอนดังนี้

1.1 ประเมินผลสัมฤทธิ์กอนและหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษา
อังกฤษทางศิลปะของนักศึกษา

1.2  นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนเรียน  และหลังเรียนมาเปรียบเทียบความ
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แตกตาง  โดยใชคาสถิติ  รอยละ  คาเฉลี่ย  ( X  )     และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. )

     เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล   ประกอบดวย  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียน
และหลังเรียน    แบบสอบถามความคิดเห็น  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้

     แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนและหลังเรียน  เปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนและ
หลังใชแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาองกฤษทางศิลปะของนักเรียน

แบบสอบถามความคิดเห็น  เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาทมีตอการ
เรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ
ทดสอบ  แบบทดสอบจํานวน   60  ขอ โดยสรางตารางกําหนดเนื้อหาขอสอบ ( Table  of  Test
Specifications )  ( ดูในภาคผนวก ซ : หนา 251    ) กําหนดขอบขายเกี่ยวกับทักษะที่ไดจากการเรียน
แบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษประเมินความรู ความเขาใจภาษา ที่มีหลังจากใชแบบฝก
เสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยมีขั้นตอนการสราง ดังนี้

ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบ ( Pre-test/Post-test )  เปนแบบทดสอบกอนและหลัง
เรียน 1 ชุด  ซ่ึงผูวิจัยดําเนินการสรางตามขั้นตอนดังตอไปนี้

1. ศึกษาหลักสูตร เนื้อหา และจุดประสงครายวิชาการพัฒนาทักษะอาน
             2. ศึกษาแนวทางการสรางแบบทดสอบจากหนังสือเทคนิคการสรางขอสอบภาษา
อังกฤษของอัจฉรา  วงศโสธร (2539)

3. สรางแบบทดสอบ  1  ชุด  ซ่ึงประกอบดวยขอสอบปรนัยจํานวน 4 ตัวเลือก   ตอบ
ถูกได  1  คะแนน  ตอบผิดได  0 คะแนน  จํานวน  80  ขอ

4. นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญดานการสราง
แบบทดสอบ ตรวจสอบความถูกตองของภาษาและความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ( IOC ) และนํามา
ปรับปรุงแกไข

    5. นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหเจาของภาษาตรวจความถูกตองของภาษา
        6.นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลอง (Try  out)  กับนักศึกษาวิทยาลัย
ชางศิลป ( กรุงเทพ ฯ ) เพื่อดูความเหมาะสมทางดานเวลา  ความชัดเจนของคําส่ัง ความยากงายของ
ภาษา

     7.นํากระดาษคําตอบมาตรวจใหคะแนน  ขอที่ถูกให  1  คะแนน  ขอที่ผิดหรือขอที่ไม
ตอบ ให  0  คะแนน  โดยพิจารณาคัดเลือกขอที่มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20  ขึ้นไป  จากนั้นนํา
คะแนนมาวิเคราะหหาคาความยากงาย และคาอํานาจจําแนกโดยใชสูตรของจุง  เตห  ฟาน ( ลวน
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สายยศ  และ  อังคณา  สายยศ . 2539 : 184 – 187 )    และหาคาความเชื่อมั่นของขอสอบทั้งฉบับดวย
วิธี  KR-20 ไดคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ เทากับ  0.94
                   8.คัดเลือกขอทดสอบที่มีคาความยากงายระหวาง  0.2-0.8   (อัจฉรา  วงศโสธร  2539  :
212-214)   และคาอํานาจจําแนก 0.2  ขึ้นไป  จํานวน  60  ขอ  โดยแยกเปนบทละ 10 ขอ  ซ่ึงทั้งหมด
6 บทเรียน คือ บทที่ 1  Fine  Arts ,  บทที่ 2  Decorative  Design , บทที่ 3  Graphic Art , บทที่ 4
Thai Art , บทที่ 5  Sculpture ,และบทที่ 6  Ceramics

      9.นําขอสอบที่วิเคราะหแลวไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยางในขั้นทดลองภาคสนาม
เพื่อนําผลที่ไดมาวิเคราะหขอมูลตอไป

 การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มีขั้นตอนดังแผนภูมิที่  8

แผนภูมิที่  8  ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบ

     1.3  วัดและประเมินผลดานความคิดเห็นของผูเรียนโดยใช แบบสอบถามความคิด
เห็นของนักเรียนตอแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษวิชาการพัฒนาทักษะการอาน

ศึกษาหลักสูตรรายวิชาการพัฒนาทักษะการอาน และ แนวทางการสรางแบบทดสอบ

วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงคแลวสรางแบบทดสอบใหครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงค

เสนอแบบทดสอบใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ    และผูเชี่ยวชาญดานภาษา   ดานการ
ประเมินผล  และดานการพัฒนาแบบฝก

ทดลองใชกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ป 1 วิทยาลัยชางศิลป( กรุงเทพฯ )

นําผลการทดลองมาวิเคราะหรายขอหาคาความยากงาย,หาคาอํานาจจําแนกและหาคาความ
เชื่อมั่น
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     แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษา
อังกฤษวิชาการพัฒนาทักษะอานมีขั้นตอนในการดําเนินงานดังนี้

     ขั้นที  1   ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นแบบประมาณคา  จาก
หนังสือของอัจฉรา   วงศโสธร  (2539) และภัทรา  นิคมานนท  (2535)

            ขั้นที  2 สรางขอความที่สอบถามความคิดเห็นตอแบบฝกเสริมทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษวิชาการพัฒนาทักษะอาน  โดยศึกษาจากงานวิจัยของวีรชาติ  ชัยเนตร (2541)  สุจิตรา
ศาสตรวาหา (2541)  และจารุวรรณ  วิโรจนอนันต (2540) และกันตรัตน   ช่ืนชมนอย ( 2546 )  เพื่อ
เปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น แบบสอบถามความคิดเห็นแบงออกเปน  4
ดาน  จํานวน  20  ขอ    ดังนี้

ก. กิจกรรมการสอน  จํานวน  8  ขอ
ข. เนื้อหาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ  จํานวน  5  ขอ
ค. ส่ือการสอน  จํานวน  3  ขอ
ง. ดานประโยชน  จํานวน  4  ขอ

ขั้นที่  3  การกําหนดคาระดับขอคําถามผูวิจัยใชเกณฑประเมินคาของลิเคอรท
 (Likert  Rating  Scale )   โดยแปลความหมายของคะแนนดังนี้

  แบบสอบถามที่มีขอความเปนบวก
เห็นดวยมากที่สุด     ใหคาระดับเทากับ       5
เห็นดวยมาก       ใหคาระดับเทากับ       4
เห็นดวยปานกลาง    ใหคาระดับเทากับ       3
เห็นดวยนอย            ใหคาระดับเทากับ       2
เห็นดวยนอยที่สุด    ใหคาระดับเทากับ        1

ขั้นที 4  นําขอคําถามที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน  3  ทาน  ตรวจสอบความ
ชัดเจนของภาษาและรูปแบบของภาษา

ขั้นที  5  ปรับปรุงแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนตามคําแนะนําของผูเชี่ยว
ชาญ

ขั้นที  6 นําผลการทดลองแบบสอบถามความคิดเห็นมาวิเคราะหหาคาความเชื่อ
มั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (αCoefficient) ของครอนบาค
(Cronbach)    ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ  0.86

ขั้นที  7  นําแบบสอบถามที่ไดหาคาความเชื่อมั่นและปรับปรุงแกไขแลวไปใชกับ
นักเรียนกลุมตัวอยางในขั้นทดลองภาคสนาม
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ขั้นที 8  นําแบบสอบถามที่ไดตรวจแกไขแลวไปใชกับกลุมตัวอยางในขั้นทดลอง
ภาคสนาม  โดยทําการประเมินหลังจบการใชชุดฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ   เพื่อนําผล
ของความคิดเห็นไปวิเคราะหตอไป
      การสรางแบบสอบถามความคิดเห็น   มีขั้นตอนสรุปไดดังแผนภูมิที่  9

แผนภูมิที่  9  ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลในการวิจัย ดังรายละเอียดตอไปนี้
                  คะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการใชบทเรียน วิเคราะหโดยหาคา    t – test  Dependent
การศึกษาแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนกลุมทดลองที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษ  วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแลวนําไปแปลความหมายคา
ระดับปรับปรุงจากเกณฑของเบสท (Best  1981  :  184)  ดังนี้

                            4.50          ≤     X     <        5.00   หมายความวา เห็นดวยมากที่สุด
3.50           ≤    X      <        4.50  หมายความคา เห็นดวยมาก
2.50          ≤     X      <        3.50  หมายความวาเห็นดวยปานกลาง
1.50          ≤     X      <         2.50  หมายความวาเห็นดวยนอย
1.00          ≤     X      <         1.50  หมายความวาเห็นดวยนอยที่สุด

ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น

สรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะการอานในดานตาง ๆ

นําแบบสอบถามความคิดเห็นใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความถูกตอง

ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ
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    ผูวิจัยไดสรุปวิธีดําเนินการวิจัยในขั้นตอน ที่  4  การประเมินและปรับปรุง แกไขแบบ
ฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ ดังตารางที่  7

ตารางที่  7  สรุปวิธีดําเนินการวิจัยขั้นตอนที่  4  การประเมินและปรับปรุงแกไขแบบฝกเสริมทักษะ
การอานภาษาอังกฤษ

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย/เอกสาร เครื่องมือ/วิธีวิเคราะห
ขอมูล

1. เพื่อประเมินผล
การใชแบบฝกเสริม
ทักษะการอานภาษา
อังกฤษวิชาการพัฒนา
ทักษะอาน

2. เพื่อศึกษาความคิด
เห็นของนักเรียน

-การทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกอนและ
หลังการใชแบบฝกเสริม
ทักษะ

-การสอบถามความคิด
เห็น

นักศึกษาประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูงปที่ 1
วิทยาลัยชางศิลป-
สุพรรณบุรี จํานวน 30
คน

นักศึกษาประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูงปที่ 1
วิทยาลัยชางศิลป-
สุพรรณบุรี จํานวน 30
คน

-แบบทดสอบ วัดผล
สัมฤทธิ์/ ทดสอบหาคา
t-test dependent

แบบสอบถามความคิด
เห็น  ใชคาสถิติ   คา
เฉลี่ย  ( X) และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตร
ฐาน ( S.D. )

3. เพื่อปรับปรุงแกไข
แบบฝกเสริมทักษะการ
อานภาษาอังกฤษ

การปรับปรุงแกไขแบบ
ฝกเสริมทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษ

แบบฝกเสริมทักษะการ
อานภาษาอังกฤษวิชาการ
พัฒนาทักษะอาน

การวิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี  4
การวิเคราะหขอมูล

                   การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเพื่อพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ   
สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี  อ.เมือง  จ.
สุพรรณบุรี   โดยผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล  ดวยการนําเครื่องมือวิจัย   ไดแก แบบฝกเสริมทักษะการ
อานภาษาอังกฤษทางศิลปะ  แผนการสอน   คูมือครู   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลัง
เรียน  แบบสอบถามความตองการของนักศึกษา  แบบสัมภาษณความคิดเห็นของครูผูสอนภาษา
อังกฤษ  ครูศิลปะ   ผูบริหาร    หาประสิทธิภาพของแบบฝกและนําไปทดลองกับนักศึกษาวิทยาลัย
ชางศิลปสุพรรณบุรี   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   ช้ันปที่ 1  จํานวน 30  คน  ดวยการ
ทดสอบกอนเรียน  จากนั้นผูวิจัยดําเนินการสอนดวยแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทาง
ศิลปะควบคูกับแผนการสอนและคูมือครู  แลวจึงทดสอบหลังเรียน และสอบถามความคิดเห็นเพื่อ
เปนการตอบวัตถุประสงคและขอคําถามในการวิจัย  ผูวิจัยขอเสนอการวิเคราะหขอมูลโดยแบงเปน 
4  ขั้นตอน  ดังนี้

1.   การศึกษาขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษา
อังกฤษทางศิลปะ
 2.   การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ
            3.    การทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ

4. การประเมินแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะและปรับปรุง

ขั้นตอนที่  1  การศึกษาขอมูลพื้นฐาน
เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความตองการในการการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการ

อานภาษาอังกฤษทางศิลปะ  สําหรับนักศึกษาวิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี   โดยศึกษาจากหลักสูตร
ศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2539  กลุมวิชาภาษาศาสตร ศึกษาแนว
ทางการจัดการเรียนรูตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  
ศึกษาทฤษฎี  ผลการวิจัย  การพัฒนาการเรียนการสอน  สํารวจความตองการในการพัฒนาแบบฝก
เสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ  จากผูบริหาร   ผูสอน  ผูเรียน   นําขอมูลมาสังเคราะห  เปนขอมูล
พื้นฐานในการสรางแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ  ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลและสรุปผล
ดังรายละเอียดตอไปนี้
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     1. ผลการศึกษาจากหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธ
ศักราช  2539  กลุมวิชาภาษาศาสตร   พบวาในหลักสูตรมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ฝกทักษะการฟง พูด
อาน และเขียนเพื่อใหเกิดทักษะบูรณาการในการติดตอส่ือสารได  2) สามารถใชภาษาในการสื่อสาร
ไดถูกตองตามโครงสรางของภาษา   3)เพื่อใหสามารถเกิดทักษะทางภาษาในการที่จะนําไปสูการ
แสวงหาความรูจากขอมูลอ่ืน ๆ  และจากการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  
2542 พบวา  วิชาภาษาอังกฤษเปนรายวิชาที่อยูในกลุมสาระการเรียนรู กลุมภาษาตางประเทศซึ่งถูก
กําหนดใหเปนกลุมสาระการเรียนรูพื้นฐานในจํานวนแปดกลุมสาระการเรียนรูที่จะเสริมสราง
ศักยภาพในการคิดอยางสรางสรรค   มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารในสถานการณตาง ๆแสวงหาความรู เพื่อใชในการประกอบอาชีพ และการศึกษาตอ   มี
ความรูความเขาใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายและสามารถถายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไป
ยังสังคมโลกได    ซ่ึงสรุปไดวาวัตถุประสงคของหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง  พุทธศักราช  2539  กลุมวิชาภาษาศาสตร   มีความสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้น
ฐานในการที่จะพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพอยางสูงสุด

2. ผลการศึกษา  แนวคิดทฤษฎี ขอมูลพื้นฐาน  ผลการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝก
เสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ  จากการศึกษาพบวานักวิชาการ  นักการศึกษา ไดระบุ
ถึงความสําคัญของการศึกษาตองพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ   มีความพรอมในการแสวงหาความรู
เพื่อการนําไปพัฒนาศักยภาพของตนและตามพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542    กลาววา
ผูเรียนทุกคนมีความสามารถ  เรียนรู และพัฒนาตนเองได  และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
 ( มาตรา 22 ) และในการจัดการศึกษาควรจัดกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับความถนัด  ความ
สนใจ  ฝกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ  โดยการเรียนรูจากประสบ
การณจริง  ฝกการปฏิบัติ โดยมีการผสมผสานสาระความรูตาง ๆ ไดอยางสมดุล   รวมทั้งปลูกฝง
คุณธรรมและคานิยมที่ดีงาม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค  สงเสริมการจัดบรรยากาศ  และสภาพ
แวดลอม  ส่ือการเรียน  ส่ิงอํานวยความสะดวก  และใหเกิดการเรียนรูทุกเวลาและสถานที่ ( มาตรา  
24  )

    ดังนั้นในการพิจารณาเลือกใชส่ีอการเรียนที่ถูกตองเหมาะสมเพื่อพัฒนาผูเรียนเปนสิ่ง
สําคัญ   ในการพัฒนาทักษะการอานจับใจความสําคัญ พบวาทักษะการอานเปนทักษะทางภาษาที่มี
ความสําคัญที่ควรมีการสงเสริมใหผูเรียนมีพื้นฐานที่ดี  ดวยการที่ผูเรียนมีทักษะการอานจะสามารถ
ศึกษาแสวงหาความรูตอไปดวยตนเองได   ในการพัฒนาทักษะการอานแบบฝกจัดวาเปนส่ือที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   ดวยผูจะสามารถนําไปศึกษาดวยตนเองได  สะดวก และไมมีขั้น
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ตอนยุงยากซับซอน   จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับแบบฝก  สรุปไดวาแบบฝกชวยเสริมทักษะให
กับผูเรียนไดเกิดการเรียนรูและเขาใจไดเร็วขึ้น  ชัดเจนขึ้น กวางขวางขึ้น  สามารถปรับรูปแบบได
หลากหลาย  สามารถเราความสนใจของผูเรียนได   ผูวิจัยไดนําผลการวิเคราะหของเอกสารและงาน
วิจัยตาง ๆเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอาน  การพัฒนาทักษะการอานมาเปนแนวทาง
ในการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ  สําหรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง

3. การศึกษาความตองการของนักศึกษาระดับศ.ปวส. ปที่ 1
จากการสํารวจความตองการของนักศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ

การอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ  ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการ  สอบถามโดยมีรายละเอียด
ดังนี้

            ผลการสอบถาม  ผูวิจัยไดทําการสอบถามความตองการในการเรียนภาษาอังกฤษ
ดวยแบบฝกเสริมทักษะการอาน สําหรับนักศึกษาระดับศ.ปวส. ปที่ 1 จํานวน 30 คน  โดยวิเคราะห
ขอมูลจาก  1) ขอมูลทั่วไป  2 ) ความตองการเกี่ยวกับการใชแบบฝกการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ  
3) ขอเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม

การวิเคราะหขอมูลจากการสอบถาม
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามเพศ  อาชีพผูปกครอง 

และระดับผลการเรียน  วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติรอยละ ( % ) ดังนี้

ตารางที่  8    จํานวนและรอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ

1. เพศ
ชาย

      หญิง
           17
           13

      56.67
      43.33

รวม 30 100.00
2.อาชีพผูปกครอง

- รับราชการ
- คาขาย
- เกษตรกร
- รับจาง

7
12
6
5

23.33
40.00
20.00
16.67

รวม 30 100.00
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ตารางที่ 8 ( ตอ )
รวม 30 100.00

3. ระดับผลการเรียน
ต่ํากวา  2.00
             2.00 – 2.50
             2.50 – 3.00
            3.00   ขึ้นไป

3
6

13
8

10.00
20.00
43.33
26.67

รวม 30 100

                     จากตารางที่   8    สวนใหญผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชายจํานวน  17  คน  คิด
เปนรอยละ 56.67  และเพศหญิง  จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 43.33  ดานอาชีพผุปกครอง สวน
ใหญ ผูปกครองมีอาชีพคาขาย  จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 40 รองลงมาคืออาชีพรับราชการ
จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 23.33 อาชีพเกษตรกร  จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ20.00 และอาชีพรับ
จาง จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 16.67  สําหรับระดับผลการเรียน  ผูตอบแบบสอบถามมีระดับผล
การเรียน ระหวาง 2.50-3.00 จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 43.33 รองลงมา คือ 3.00 ขึน้ไปจํานวน  
8 คน คิดเปนรอยละ 26.67 ระดับ    ต่ํากวา   2.00 -  2.50  จํานวน 6  คน คิดเปนรอยละ 20  และต่ํา
กวา  2  จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 10 ตามลําดับ

ตอนที่  2 ความตองการเกี่ยวกับการเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษา
อังกฤษทางศิลปะ  ประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ  วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา  มีราย
ละเอียดดังตอไปนี้

1 )  ทักษะการอานที่นักศึกษามีปญหามากคือ
       1.1  การอานเพื่อจับใจความสําคัญ  ( Main  Idea )

   1.2  การอานเพื่อสรุปใจความสําคัญของเรื่อง
   1.3  การอานเพื่อเขียนสรุป ขอความ หรือเนี้อหาที่เรียน
   1.4  การอานเพื่อเขาใจในรายละเอียดในเนื้อหาที่เรียน

2 )  ส่ือการเรียนการสอนที่นักศึกษาเคยใชประกอบในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ดังตอไปนี้

       2.1 หนังสือเรียนทั่วไป
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       2.2 ใบงาน
   2.3  วีดิทัศน
   2.4  แถบบันทึกเสียง
   2.5  คอมพิวเตอรชวยสอน

3) นักศึกษามีความตองการเรียนแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทาง
ศิลปะ  โดย

      3.1  ครูเปนผูสอนพรอมดําเนินกิจกรรมเปนกลุมยอย
      3.2 นักเรียนคนควาดวยตนเองจากเอกสาร
      3.3  ฝกปฎิบัติเวลาเรียนคนเดียว
      3.4  เรียนและฝกปฎิบัติเปนกลุมพรอมเพื่อนโดยครูแนะนํากิจกรรม
4) นักศึกษามีความตองการใหแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษมีเนื้อหา

ดังนี้
4.1 ความรูเกี่ยวกับศิลปะสาขาตาง ๆ เพื่อนําไปใชในการปฎิบัติงาน
4.2 ความรูทั่วไปที่นําไปใชในชีวิตประจําวันได
4.3 เนื้อหาที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอมในชีวิตจริง

5 ) นักศึกษามีความคิดเห็นวามีความจําเปนตองใชแบบฝกเสริมทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษทางศิลปะประกอบการเรียนวิชาการพัฒนาทักษะการอาน เพราะ

    5.1 เพื่อเสริมความรูทางศิลปะ  สามารถนําความรูไปประยุกตใชในงานตาม
สาขาของตนและในการเรียนศิลปะจําเปนตองศึกษาหาความรูเพิ่มเติมจากแหลงความตางประเทศ
และจําเปนตองสื่อสารกับชาวตางชาติ ในการนําเสนองาน

         5.2 เพื่อใหเกิดทักษะเกี่ยวกับการอานและทราบความหมายของคําศัพททาง
ศิลปะ
                                   5.3 เปนเรื่องที่ตรงกับความเขาใจไมนาเบื่อ มีภาพประกอบ มีกิจกรรมจากงาย
ไปหายาก

6 ) นักศึกษาคิดวากิจกรรมที่ฝกในแบบฝกเสริมทักษะการอานควรฝกโดยฝกให
ครบทั้ง 4 ทักษะ ( ฟง พูด  อาน เขียน ) เพราะทุกทักษะมีความสําคัญเชื่อมโยงกัน เมื่อผูเรียน
สามารถอานไดเขาใจก็จะสามารถนําความรูที่ไดจากการอานไปใชในการพูด  การเขียน และเมื่อมี
ประสบการณจากการอานก็จะชวยใหการฟงภาษางายขึ้น

7 ) ในการเรียนภาษาอังกฤษนักศึกษาประสบปญหา และมีขอคิดเห็นเสนอแนะ
สรุปไดดังนี้
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7.1 อานสรุปใจความไมไดเพราะไมเขาใจคําศัพทและรูปประโยคที่ยาก ๆ 
ควรมีการทบทวนคําศัพทบอย ๆและมีการฝกการอานใหมากขึ้น

7.2   ปญหาดานการอานและการเขียน  เพราะไมสามารถนําส่ิงที่อานไปสรุป 
และเขียนสิ่งที่เขาใจไดเพราะขาดพื้นฐานดานไวยากรณ ควรมีการฝกดานการอาน และการเขียนให
สอดคลองกัน

7.3   มีปญหาทุกทักษะ (  ฟง  พูด  อาน  เขียน  ) และควรใหมีการจัดกิจกรรม
ใหครบทุกทักษะ ใหมีความสอดคลองและมีเกมสและส่ือประกอบเพื่อใหเกิดความสนใจไมนาเบื่อ

8 ) นักศึกษามีความคิดเห็นวาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ
ควรมีลักษณะ ดังนี้คือ

8.1 มีเนื้อหาทางศิลปะที่เขาใจงาย มีภาพประกอบ มีลักษณะเปนรูปเลมแบบ
หนังสือเรียน  และใหผูสอนดําเนินกิจกรรม   มีกิจกรรมฝกเกี่ยวกับคําศัพท  การเขียน ฟงและการ
พูด

8.2 จับใจความเนื้อหาตาง ๆได ไมซับซอนและสามารถนําไปใชในชีวิต
ประจําวันและการทํางานได

9 ) นักศึกษาคิดวาแบบฝกเสริมทักษะการอาน ควรเนนการฝกอานเพื่อความเขา
ใจเพื่อใหเกิดทักษะในการอาน เพราะการอานจะทําใหเขาใจและสามารถสรุปสิ่งที่อานได

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่น ๆ วิเคราะหขอมูลโดย วิเคราะหเนื้อหา  ผูวิจัยไดนําเสนอผล
การวิเคราะหโดยมีรายละเอียด ดังนี้

 นักศึกษาสวนใหญมีปญหาดานคําศัพท ไมคอยทราบความหมาย และตองการให
มีกิจกรรมที่สงเสริมการฝกคําศัพท  ควรมีการสรางสื่อการเรียนดารสอน ใหมากขึ้นเพื่อใหเกิดความ
สนใจ  ส่ือควรมีความชัดเจน เขาใจงายไมยุงยาก และเนนดานการอาน  นักศึกษามีความคิดวาภาษา
อังกฤษมีความสําคัญถาเรียนเขาใจ  อานบทความไดจะทําใหการเรียนสนุก  และไดรับความรูที่มี
ประโยชน
                   4.    การศึกษาความคิดเห็นของผูบริหาร  ,ครูผูสอนภาษาอังกฤษ และ ครูผูสอนศิลปะ
จากการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเกี่ยวของกับการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษา
อังกฤษทางศิลปะ  ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

4.1 ผลจากการสัมภาษณผูบริหาร  ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ  โดยสัมภาษณ ผูอํานวยการ  ผูชวยผู
อํานวยการ  2 ทาน  โดยวิเคราะหขอมูลจาก   1 ) สถานภาพทั่วไปของผูใหสัมภาษณ  2 ) ความคิด
เห็นเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ
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ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูใหสัมภาษณ ไดแก ผูอํานวยการ  ผูชวยผูอํานวย
การจํานวน 2 ทาน  โดยจําแนกตามเพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ประสบการณทํางาน  ประสบการณ
เกี่ยวกับแบบฝก  ดังตารางที่  9

ตารางที่ 9   จํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ
ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ

1. เพศ
ชาย

      หญิง
           2
           1

      66.67
      33.33

รวม 3 100.00
2.   อายุ

- 50 ปขึ้นไป
  -      40-50   ป

1
2

33.33
66.67

รวม 3 100.00
3.วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท
- ปริญญาตรี

3
0

100.00
-

รวม 3 100.00
4.ประสบการณทํางาน

- 20-30  ป
- 30 ปขึ้นไป

2
1

66.67
33.33

รวม 3 100.00
 5. ประสบการณในการฝกอบรมในหัวขอเกี่ยวกับการ
      พัฒนาแบบฝก

- เคย
- ไมเคย

-
3

-
100.00

รวม 3 100.00
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                 จากตารางที่  9    พบวาผูใหสัมภาษณ สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 2 คน คิดเปน
รอยละ 66.67 เปนเพศหญิง 1 คน คิดเปนรอยละ 33.33 สวนใหญมีอายุระหวาง 40-50 ป จํานวน 2 
คน คิดเปนรอยละ 66.67 และอายุ 50 ปขึ้นไป  1  คน  คิดเปนรอยละ 33.33  วุฒิการศึกษาของผูให
สัมภาษณทุกคนมีวุฒิระดับปริญญาโท  จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 100.00    ประสบการณการ
ทํางานของผูใหสัมภาษณสวนใหญ  อยูระหวาง 20-30 ป จํานวน 2 คน  คิดเปนรอยละ 66.67 และ
ประสบการณทํางาน 30 ป ขึ้นไปจํานวน  1  คน  คิดเปนรอยละ 33.33  ผูใหสัมภาษณทุกคนไมเคยมี
ประสบการณดานการอบรมเรื่องแบบฝก  จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 100.00
                          ตอนที่  2   ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษา
อังกฤษทางศิลปะ  จากการสัมภาษณผูบริหารวิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี  วิเคราะหขอมูลโดยใช
การวิเคราะหเนื้อหา  ( Content Analysis) แลวนําเสนอแบบพรรณนาความ

ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการ
อานภาษาอังกฤษทางศิลปะของผูบริหารวิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี มีดังนี้ ดานปญหาในการจัด
การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยภาพรวม  ทุกฝายใหความคิดเห็นวาเนื่องจากวิทยาลัยชาง
ศิลปสุพรรณบุรีเปนสถานศึกษาทางศิลปะซ่ึงนักศึกษาสวนใหญจะไมเห็นความสําคัญวิชาสามัญ 
และพื้นฐานการเรียนในวิชาสามัญไมดีนัก  รวมถึงวิชาภาษาอังกฤษซึ่งจัดเปนรายวิชาที่ยากสําหรับ
ผูเรียน  ดังนั้นในรายวิชาสามัญควรจะมีวิธีการสอนที่นาสนใจ  มีส่ือที่ทันสมัย  และฝกทักษะให
ผูเรียนสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันได

ดานความคิดเห็นในการสรางแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ  
เพื่อใชประกอบในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยภาพรวมพบวาผูใหสัมภาษณเห็นวาแบบฝก
เสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะมีความจําเปนและเปนประโยชนตอการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ  และแบบฝก ฯ ควรมีลักษณะนาสนใจ เหมาะกับวัยของผูเรียน สามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได มีการบูรณาการเนื้อหาทางศิลปะที่นักศึกษามีความสนใจเปนพื้นฐาน  ซ่ึงจะเปน
การดึงดูความสนใจของผูเรียนไดดีขึ้น
                         ดานคําแนะนําในการจัดทําแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะได
ขอสรุปดังนี้คือ ควรมีรูปภาพ  สีสัน สวยงาม รูปแบบกิจกรรมเหมาะสมและหลากหลาย  เนื้อหา
สาระ ควรมีเนื้อหาทางศิลปะสาขาตาง ๆ ใหสอดคลองกับหลักสูตร ประวัติศิลปน  คําศัพททาง
ศิลปะ และเรื่องราวทางศิลปะ
                         ดานการสนับสนุนสงเสริมใหครูผูสอนใชแบบฝกประกอบในวิชา ภาษาอังกฤษพบ
วาผูใหสัมภาษณเห็นวาควรสงเสริมใหมีการจัดทําแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทาง
ศิลปะเพราะนักศึกษาดานศิลปะมีความจําเปนตองอานตําราศิลปะจากตางประเทศ และการใชแบบ
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ฝกฯจะ เปนการฝกประสบการณดานการอานเพื่อใหเกิดทักาะและสามารถนําไปศึกษาดวยตนเอง
ได  อกีดานหนึ่งผูใหสัมภาษณมีความคิดเห็นวาอาจเปนวิธีหนึ่งที่ทําใหนักศึกษา เกิดความสนใจ
และกระตุนใหเกิดทัศนคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ  และอีกดานครูผูสอนก็จะไดประโยชนและ
เปนการพัฒาวิธีการสอนและสื่อการสอน
                          ตอนที่ 3 ดานขอเสนอแนะอื่น ๆ วิเคราะหขอมูลโดยวิเคราะหเนื้อหาแลวนําเสนอ
แบบพรรณนาความ  โดยภาพรวมพบวา  การจัดการเรียนการสอน ครูผูสอนตองจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนใหเหมาะสม  สอดคลองกับเนื้อหาวิชาที่สอน  ครูตองเตรียมการสอนลวงหนา  จัด
อุปกรณ ส่ือการสอน  ใหมีความพรอม  หากผูสอนมีการเตรียมบทเรียน  มีกิจกรรมที่หลากหลาย  
สอดคลองกับเนื้อหา  และจุดประสงค  จะเปนการเสริมสรางบรรยากาศในการเรียนรูแกผูเรียนเปน
อยางดี และจะสงผลถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน  และดานรายวิชาศิลปะตางๆ หากมีความ
เปนไปไดควรมีการสอนแบบบูรณาการโดยอาจนํา บทความหรือเนื้อหาภาษาอังกฤษที่สอดคลอง
กับหลักสูตรในแตละรายวิชานําไปสอนในชั้นเรียนดวยภาษาอังกฤษ ซ่ึงจะเปนการเสริมความรู
ภาษาอังกฤษดานศิลปะใหแกผูเรียนอีกทางหนึ่ง

            4.2  ผลจากการสอบถามครูผูสอนภาษาอังกฤษ   ผูวิจัยไดทําการสอบถามความคิด
เห็นเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ  โดยสอบถาม ครูผูสอน
ภาษาอังกฤษ วิทยาลัยชางศิลป   วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี   วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช
จํานวน 3 ทาน  โดยวิเคราะหขอมูลจาก   1 ) สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  2 ) ความคิด
เห็นเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ

ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแกครูผูสอนภาษาอังกฤษ 
วิทยาลัยชางศิลป   วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี   วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช  โดยจําแนก
ตามเพศ    ระดับการศึกษา  ประสบการณทํางาน  ประสบการณเกี่ยวกับแบบฝก  ดังตารางที่  10

ตารางที่  10      จํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ

1. เพศ
ชาย

      หญิง
           -
           3

-
      100.00

รวม 3 100.00
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ตารางที่ 10 ( ตอ )
ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ

2. ระดับการศึกษา
- ปริญญาโท
- ปริญญาตรี

1
2

33.33
66.67

รวม 3 100.00
3.  ประสบการณการทํางาน

- 10 ปขึ้นไป
- 5   ปขึนไป
- ต่ํากวา  5 ป

2
1
-

66.67
33.33

-
รวม 3 100.00

4. ปฏิบัติหนาที่ครูผูสอนวิชาการพัฒนาทักษะการอาน
เปนเวลา
- 10 ปขึ้นไป

- 5 ปขึ้นไป
- ต่ํากวา 5 ป

-
             2

1

-
66.67
33.33

รวม 3 100.00
5. ในการสอนวิชาการพัฒนาทักษะการอานทานใชบทเรียน

- สรางเอง
- บทเรียนจากหนังสือในทองตลาด

-
3

-
100.00

รวม 3 100.00

                    จากตารางที่   10    พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 3 
คน คิดเปนรอยละ 100.00   วุฒิการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีวุฒิระดับปริญญาตรี  
จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 66.67ระดับปริญญาโท จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 33.33    ประสบ
การณการทํางานของผูตอบแบบสอบถาม  อยูระหวาง 10 ปขึ้นไป จํานวน 2 คน  คิดเปนรอยละ 
66.67 และประสบการณทํางาน 5 ป ขึ้นไปจํานวน  1  คน  คิดเปนรอยละ 33.33  ผูตอบแบบสอบ
ถามสวนใหญปฏิบัติหนาที่ครูผูสอนวิชการพัฒนาทักษะการอานเปนเวลา  5 ป ขึ้นไป จํานวน 2 คน 
คิดเปนรอยละ 66.67ต่ํากวา 5 ป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 33.33 ผูตอบแบบสอบถามทุกคนใช
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บทเรียนจากทองตลาดประกอบการสอนวิชาการพัฒนาทักษะการอาน  จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 
100.00
                             ตอนที่  2   ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษา
อังกฤษทางศิลปะ  จากการสอบถามครูผูสอนภาษาอังกฤษ วิทยาลัยชางศิลป   วิทยาลัยชางศิลป
สุพรรณบุรี   วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช  วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหเนี้อหา
( Content Analysis) แลวนําเสนอแบบพรรณนาความ

  ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการ
อานภาษาอังกฤษทางศิลปะของครูผูสอนภาษาอังกฤษ มีดังนี้ ดานความตองการในการนําแบบฝก
ภาษาอังกฤษทางศิลปะมาใชในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยภาพรวม  ครูผูสอนมีความ
ตองการใหนักศึกษามีโอกาสอานบทความ  หรือส่ือที่เกี่ยวกับศิลปะ เพราะเปนสิ่งที่นักศึกษาควรรู
เพื่อนําไปใชในการศึกษาเพิ่มเติม

 ดานประสบการณในการสรางแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ
พบวาครูผูสอนสวนใหญยึดบทเรียนจากทองตลาดเปนหลัก และมีการนําขอความ หรือบทความ
เกี่ยวกับศิลปะใหนักศึกษาฝกอานและทําแบบฝกหัดแตไมเต็มรูปแบบของแบบฝก

      ดานจุดประสงคการเรียนรูที่นักศึกษามีปญหามากและควรสรางแบบฝกเพื่อเสริม
ทักษะการอานนั้น โดยภาพรวมปญหาที่มีมากคือนักศึกษาไมสามารถอานจับใจความสําคัญได และ
ไมสามารถสรุปสิ่งที่อานได

        ตอนที่ 3 ดานขอเสนอแนะอื่น ๆ วิเคราะหขอมูลโดยวิเคราะหเนื้อหาแลวนําเสนอ
แบบพรรณนาความ  โดยภาพรวมพบวา  ครูผูสอนมีความตองการใหมีการพัฒนาแบบฝกให ครอบ
คลุมและสอดคลองทุกทักษะ( ฟง  พูด  อาน  เขียน )   และควรมีการสรางสื่ออ่ืน ๆ ที่หลากหลาย
เพื่อใหเมาะสมกับการเลือกใชประกอบการเรียนการสอน

  4.3  ผลจากการสอบถามครูผูสอนศิลปะ  ผูวิจัยไดทําการสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ  โดยสอบถาม ครูผูสอน
ศิลปะในสาขาจิตรกรรม  สาขาออกแบบตกแตง  สาขาภาพพิมพ   สาขาศิลปะไทย   สาชา
ประติมากรรม   สาขาเครื่องเคลือบดินเผา ในวิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี   โดยวิเคราะหขอมูลจาก   
1 ) สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  2 ) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกเสริม
ทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ

  ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ครูผูสอนศิลปะใน
สาขาจิตรกรรม  สาขาออกแบบตกแตง  สาขาภาพพิมพ   สาขาศิลปะไทย   สาชาประติมากรรม   
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สาขาเครื่องเคลือบดินเผา ในวิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี     โดยจําแนกตามเพศ   อายุ   วุฒิการ
ศึกษา  ประสบการณทํางาน  ประสบการณเกี่ยวกับการเรียนการสอน  ดังตารางที่   11
ตารางที่  11   จํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ
1. เพศ

ชาย
      หญิง

           3
           3

50.00
50.00

รวม 6 100.00
2. อายุ

- 30-35 ป
- 36-40 ป

4
2

66.67
33.33

รวม 6 100.00
3.  ระดับการศึกษา

- ปริญญาโท
- ปริญญาตรี

1
5

16.67
83.34

รวม 6 100.00
4. ประสบการณการทํางาน

- 10 ปขึ้นไป
- 5   ปขึนไป
- ต่ํากวา  5 ป

4
2
-

66.67
33.33

-
รวม 3 100.00

2. เปนครูผูสอนสาขา…..
- จิตรกรรม
- ออกแบบตกแตง
- ภาพพิมพ
- ศิลปะไทย
- ประติมากรรม
- เครื่องเคลือบดินเผา

1
1
1
1
1
1

16.66
16.66
16.67
16.67
16.67
16.67

รวม 6 100.00
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                   จากตารางที่    11   พบวาผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง จํานวน 3 คน คิดเปน
รอยละ 50.00   เปนเพศชาย จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 50.00  อายุของผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญมีอายุอยูในระหวาง 30-35  ป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ  66.67   ระหวาง  35-40 ป จํานวน 2 
คน คิดเปนรอยละ 33.33  วุฒิการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีวุฒิระดับปริญญาตรี  
จํานวน  6 คน คิดเปนรอยละ 83.34     ระดับปริญญาโท จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 16.67    
ประสบการณการทํางานของผูตอบแบบสอบถาม  อยูระหวาง 10 ปขึ้นไป จํานวน 4 คน  คิดเปน
รอยละ 66.67 และประสบการณทํางาน 5 ป ขึ้นไปจํานวน  2  คน  คิดเปนรอยละ 33.33  ผูตอบแบบ
สอบถามทั้ง 6 คนปฏิบัติหนาที่ครูผูสอนวิชาศิลปะในสาขาจิตรกรรม จํานวน 1 คน  คิดเปนรอยละ
16.66  สาขาออกแบบตกแตง จํานวน 1 คน  คิดเปนรอยละ16.66  สาขาภาพพิมพ จํานวน 1 คน  คิด
เปนรอยละ16.67สาขาศิลปะไทย จํานวน 1 คน  คิดเปนรอยละ16.67  สาขาประติมากรรม จํานวน 1 
คน  คิดเปนรอยละ16.67  สาขาเครื่องเคลือบดินเผา จํานวน 1 คน  คิดเปนรอยละ16.67

 ตอนที่  2   ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษา
อังกฤษทางศิลปะ  จากการสอบถามครูผูสอนศิลปะ วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี    วิเคราะหขอมูล
โดยใชการวิเคราะหเนี้อหา ( Content Analysis) แลวนําเสนอแบบพรรณนาความ

      ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษทางศิลปะของครูผูสอนศิลปะ   วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี      มีดังนี้        ดานปญหา
ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาศิลปะพบวามีปญหาดังนี้

1. นักศึกษาดานศิลปะสวนใหญใหความสําคัญกับวิชาเอกตามสาขาของตนและ
ไมสนใจเรียนวิชาสามัญ โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ

2. นักศึกษาขาดโอกาสในการใชภาษาในการสื่อสารกับชาวตางชาติโดยตรงจึง
ไมเห็นความสําคัญ

3. นักศึกษาสวนใหญขาดพื้นฐานในวิชาภาษาอังกฤษจึงไมสามารถเรียนตอยอด
ในระดับสูงขึ้นไดเทาที่ควร

4.  การเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีเนื้อหาคอนขางยาก
   ดานหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ  โดยภาพรวมพบวาหลักสูตรเนนวิชาการมากเกิน

ไปทําใหนักศึกษาเบื่อ ไมอยากเรียน  เปนสิ่งที่นักศึกษาเห็นวาไมสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
หรือการนําไปใชเพื่อวิชาชีพได

 ดานภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับศิลปะที่นักศึกษาควรรูควรมีขอบเขตอยูในแวดวง
ศิลปะทุกสาขา  ปรับใหมีความสอดคลองสัมพันธกัน  และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจํา
วันใหเหมาะสมกับสังคมและทองถ่ิน  ดานการนําไปใชในโอกาสตาง ๆ เชน การแนะนํานักทอง
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เที่ยว  การนําเสนองานศิลปะเทคนิควิธีการทางดานงานศิลปะ และส่ิงที่สามารถนําไปใชในชีวิต
ประจําวันไดหรือคําศัพททางศิลปะตาง ๆ

ดานความคิดเห็นในการสรางแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะที่
สามารถบูรณาการเนื้อหาความรูทางดานศิลปะนั้น  พบวาครูศิลปะสวนใหญเสนอแนะใหกิจกรรม
แบบฝกที่เนนนักศึกษาเปนศูนยกลาง มีกิจกรรมกลุมที่เหมาะสมสอดคลองกับเนื้อหา  เนนการ
ปฏิบัติจริง ใหนักศึกษามีสวนรวม ฝกการอธิบายวิธีการ ขั้นตอน และการนําเสนอผลงานศิลปะ

 ดานเนื้อหาทางศิลปะที่ควรนํามาบูรณาการเพื่อประกอบในการสรางแบบฝกนั้น
ครูผูสอนศิลปะเสนอแนะใหมีประวัติศาสตรศิลปะในยุคตาง ๆ  , ศิลปะรวมสมัยของไทย , ศิลป
กรรมทองถ่ินในภาคตาง ๆ ประวัติศิลปน  เนื้อหาขั้นตอนในการปฏิบัติงานศิลปะ มีคําศัพทเฉพาะ
ทาง   และมีเนื้อหาครบทุกสาขาวิชา  คือ จิตรกรรม  ออกแบบตกแตง  ภาพพิมพ  ศิลปะไทย  
ประติมากรรม  เครื่องเคลือบดินเผา

 ตอนที่ 3 ดานขอเสนอแนะอื่น ๆ วิเคราะหขอมูลโดยวิเคราะหเนื้อหาแลวนําเสนอ
แบบพรรณนาความ  โดยภาพรวมพบวา  ในการทํางานของผูเรียนศิลปะมักมีความเกี่ยวของกับ
สังคมทั้งไทยและตางประเทศภาษาอังกฤษจึงเปนสิ่งที่จําเปนในการติดตอส่ือสาร  ทั้งในดานการ
ทํางาน   หรือการนําเสนองานศิลปะ ครูศิลปะมักจะมีคําถามจากชาวตางประเทศเกี่ยวกับ แนวคิด
สรางสรรคของภาพ  วิธีการสรางชิ้นงาน   สถานที่ที่สรางงาน  ระยะเวลาในการสรางงาน  การสอบ
ถามราคา  การตอรองราคา  และในแตละช้ินงานครูศิลปะมักประสบปญหาในการตั้งชื่อภาพของตน
ซ่ึงการที่ไมมีความรูภาษาอังกฤษอาจทําใหไมสามารถตั้งชื่องานไดตรงกับแนวความคิดของตน

 จากการสรุปการสัมภาษณและสอบถามผูบริหาร  ผูสอน  ผูเรียน เกี่ยวกับการใช
แบบฝกทุกฝายมีความคิดเห็นที่สอดคลองกันในการใหมีการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษทางศิลปะ โดยใหมกีารนําเนื้อหาที่จะสรางแบบฝกนั้นจากเอกสารที่มีเนื้อทางศิลปะใน
สาขาตางๆทั้ง 6 สาขา ไดแก จิตรกรรม  ออกแบบตกแตง  ภาพพิมพ  ศิลปะไทย  ประติมากรรม  
เครื่องเคลือบดินเผา  ที่มีความหลายหลายในรูปแบบของเนื้อหาและบทความ  สอดคลองกับความ
สนใจของผูเรียน  กิจกรรมการเรียนควรมีกิจกรรมที่หลากหลาย เชน การพูดเลาเรื่องจากสิ่งที่อาน  
การฝกคําศัพท  การฝกอานแลวเขียนสรุปเรื่องที่อานได  สวนรูปแบบของแบบฝกเสริมทักษะการ
อานภาษาอังกฤษทางศิลปะ ควรมีภาพประกอบสีที่สวยงาม เปนรูปเลมแบบหนังสือเรียน
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ขั้นตอนที่ 2   การพัฒนาและหาคาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทาง
        ศิลป
  จากการสํารวจในขั้นตอนที่ 1 ผูวิจัยไดนําขอมูลมาเปนแนวทางในการพัฒนาแบบฝกการ

อานจับใจความสําคัญ  โดยมีขั้นตอน  4 ขั้นตอน  ดังนี้  1) สรางแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษา
อังกฤษทางศิลปะ 2) ประเมินและตรวจสอบแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญแลวปรับปรุงแกไข  3)   หาประสิทธิภาพแบบหนึ่งตอหนึ่ง
 ( Individual   Tryout )  แลวปรับปรุงแกไข   4) การหาประสิทธิภาพแบบกลุมยอย ( Small  Group  
Tryout )  แลวปรับปรุงแกไข

1. ผลการสรางแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ
           ผลจากการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาความตองการและขอมูลพ้ืนฐานพบวาทั้ง

แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดกลาวถึงความสําคัญในทักษะการอานจับในความ
สําคัญซ่ึงเปนปญหามากในการเรียนการอานภาษาอังกฤษซึ่งมีความจําเปนตองแกไขปญหาการ
เรียนการสอนดังกลาวและจากเอกสารงานวิจัย ตําราเรียนพบวาแบบฝกมีผลตอการพัฒนาความ
สามารถทางดานการอานภาษาอังกฤษ และยังทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู   เกิดความคลองแคลว
แมนยํา  จากผลการสํารวจความตองการ และการสัมภาษณ ผูบริหาร   ครูผูสอนภาษาอังกฤษ  และ
ครูผูสอนศิลปะ มีความคิดเห็นวาเนื้อหาควรเปนเนื้อทางดานศิลปะใหนักศึกษาลงมือปฎิบัติ
กิจกรรมดวยตนเอง  รูปแบบกิจกรรมหลากหลาย  เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง มีเนื้อหาครบทุกสาขา
วิชา  มีภาพประกอบ   ทีส่อดคลองกับเนื้อหาและกิจกรรม   ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนําขอมูลที่ไดจากการ
ศึกษาขอมูลพื้นฐานมาสรางเปนตารางกําหนดเนื้อหา ( Table of content specification  :  ภาคผนวก  
ช , หนา 249  )

           ผูวิจัยไดสรางแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะสําหรับนักศึกษา
หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปที่  1   ตามองคประกอบดังนี้  1. คํา
ชี้แจง 2.จุดประสงค   3. แผนการสอน  4.  คูมือครู   5. แบบประเมินตนเอง  6.แบบฝกเสริมทักษะ
การอานภาษาอังกฤษทางศิลปะจํานวน  6  หนวย ดังนี้  หนวยที่ 1 Fine  Arts  ประกอบดวยบทความ
ศิลปะในสาขาจิตรกรรม   ยุคสมัยของศิลปะ  เร่ืองราวเกี่ยวกับศิลปน วีธีการวาดภาพ     หนวยที่ 2
Decorative Design ประกอบดวยบทความในสาขาออกแบบตกแตง  การอานแปลนบาน  การ
บรรยายรูปแบบของบาน   การศึกษาวัสดุที่ใชในการตกแตงบาน   หนวยที่ 3  Graphic Art
ประกอบดวยบทความในสาขา ภาพพิมพ  เทคนิคการพิมพตาง ๆ  องคประหลักในการพิมพ   ตัว
อยางวิธีการพิมพภาพ  หนวยที่ 4  Thai Art  ประกอบดวยบทความในสาขาศิลปะไทย  ประวัติและ
ขั้นตอนการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง   ภาพมีคาในสมุดขอย เร่ืองเกี่ยวกับลายรดน้ํา   หนวยที่ 5

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



115

Sculpture ประกอบดวยบทความในสาขาประติมากรรม เร่ืองราวเกี่ยวกับงานชิ้นเอก(Masterpieces )
ศิลปนที่มีช่ือเสียง   รูปแบบงานประติมากรรมชาติตาง ๆ ยุคสมัยของงานประติมากรรม   หนวยที่ 6   
Ceramics ประกอบดวยบทความในสาขาเครื่องเคลือบดินเผา  ขั้นตอนวิธีการ   ประวัติ   เทคนิค

2.  ผลการประเมินและตรวจสอบแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ
   2.1   ผลการประเมินและตรวจสอบแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทาง

ศิลปะของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
                                ผูวิจัยไดนําแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ  สําหรับ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปที่ 1 ใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ     และผูทรง
คุณวุฒิ      ไดตรวจสอบความถูกตอง และใหขอเสนอแนะในการปรับปรุง แบบฝกเสริมทักษะการ
อานภาษาอังกฤษทางศิลปะ  โดยผลจากการตรวจสอบ คือ เนื้อหาบางหนวยยากเกินไป  การจัดหนา
ยังไมเรียบรอย   กิจกรรมบทบาทสมมุติไมชัดเจนและไมสอดคลองกับทักษะการอาน  และใหมีคู
มือครูประกอบการใชแบบฝก
                        2.2   ผลการประเมินแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะโดยผู
เชี่ยวชาญ

             จากผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธทั้ง 4
ทาน ผูวิจัยไดนํามาดําเนินการปรับปรุงแกไขใหถูกตองและเหมาะสมกับคําแนะนําไดแก  ปรับ
เปลี่ยนเนื้อหาใหงายขึ้น    จัดรูปแบบหนาใหเรียบรอย   มีคําอธิบายกิจกรรมบทบาทสมมุติในคูมือ
ครู   จัดทําคูมือครูประกอบ  แลวจึงนํามาใหผูเชี่ยวชาญอีก 3 ทาน  ไดตรวจสอบและประเมินความ
เหมาะสมและความสอดคลองของแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ สําหรับ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปที่ 1 โดยมีขอเสนอแนะคือ ใหมีตัวอยางในทุกกิจ
กรรมของแบบฝก   การใชคําส่ังใหปรับใหอธิบายใหชัดเจน   ใหมีจุดประสงคแจงทุกหนวยของ
แบบฝก   ตัวอักษรบางกิจกรรมเล็กเกินไป  สาระสําคัญในแผนการสอนเหมือนกันทุกแผนควรมี
รายละเอียดที่แตกตางกัน
                  3.  ผลการหาประสิทธิภาพ  E1 /   E2    แบบรายบุคคล  (  Idividual  Tryout  )   และผล
การปรับปรุงแกไข

   ผูวิจัยไดนํา แบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ ที่ไดผานการปรับปรุง
แกไขแลว ไปหาประสิทธิภาพ  E1 /   E2    แบบรายบุคคล  (  Idividual  Tryout  )   กับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปที่ 1 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี อําเภอเมือง  
จังหวัดสุพรรณบุรี   โดยมีผลการเรียนเกง  ปานกลาง  ออนอยางละ 1 คน รวม 3 คน เพื่อดูความ
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เหมาะสมของภาษาและความยากงายของแตละแบบฝก ไดคาประสิทธิภาพ  67.22 / 65.55  ซ่ึงสูง
กวาเกณฑที่กําหนด 60/60 ดังตารางที่  12

ตารางที่  12    ผลการหาคาประสิทธิภาพแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะแบบ
                      รายบุคคล

ประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการเขียน
สะกดคํา

กลุมทดลอง . ประสิทธิภาพ ของ
กระบวนการ E1

. ประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ  E2

เกณฑ
การประเมิน

คะแนนทดสอบระหวางเรียน 67.22 60
คะแนนทดสอบหลังเรียน 65.55 60
 

จากการทดสอบหาคาประสิทธิภาพเปนรายบุคคลนั้น  พบขอควรปรับปรุงแกไข
เกี่ยวกับความยากงายภาษาที่ใช   คําส่ังไมชัดเจน  พิมพขอความไมครบ   และกิจกรรมบางหนวย
มากเกินไปผูวิจัยไดปรับปรุงแกไข   โดยการปรับภาษาที่ใชใหมีความเหมาะสมมากขึ้นกับระดับ
นักศึกษา  แกไขคําส่ังที่ไมชัดเจน    ตรวจสอบขอความที่ขาดหาย   และตัดกิจกรรมบางหนวยที่มาก
เกินไป
                  4.   ผลการหาประสิทธิภาพ  E1 /   E2    แบบกลุมเล็ก  (  Small  Group  Testing  )   และ
ผลการปรับปรุงแกไข

   ผูวิจัยไดนํา แบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ ที่ไดผานการปรับ
ปรุงแกไขแลว ไปหาประสิทธิภาพ  E1 /   E2    แบบกลุมเล็ก (   Small  Group  Testing   )   กับ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปที่ 1 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณ
บุรี อําเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี   โดยมีผลการเรียนเกง  ปานกลาง  ออนอยางละ 3 คน รวม 9 คน 
เพื่อดูความเหมาะสมเวลาที่ใชของแตละแบบฝก  ไดคาประสิทธิภาพ   73.33 / 74.62  ซ่ึงสูงกวา
เกณฑที่กําหนด 70/70 ดังตารางที่  13
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ตารางที่    13  ผลการหาคาประสิทธิภาพแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะแบบ
                       กลุมเล็ก

ประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการเขียน
สะกดคํา

กลุมทดลอง . ประสิทธิภาพ ของ
กระบวนการ E1

. ประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ  E2

เกณฑ
การประเมิน

คะแนนทดสอบระหวางเรียน 73.33 70
คะแนนทดสอบหลังเรียน 74.62 70

 จากการทดสอบหาคาประสิทธิภาพแบบกลุมเล็กนั้น  พบขอควรปรับปรุงแกไขเกี่ยว
กับความเหมาะสมของเวลาที่ใช    ในขั้นตอนการศึกษาความหมายของคําศัพทใหม  ซ่ึงนักเรียนที่
เรียนออนจะใชเวลามากกวานักเรียนที่เรียนไดดีกวา  และในขั้นตอนการลําดับเรื่องกิจกรรมไมนา
สนใจเพราะลักษณะของบทความไมเหมาะกับกิจกรรม  ผูวิจัยจึงไดปรับปรุงแกไขโดยใหนักศึกษา
ชวยกันเปนกลุมยอยในการศึกษาคําศัพท   และขั้นตอนการลําดับเรื่องไดปรับโดยขัดกิจกรรมเปน
เกมสแขงขันการเรียงลําดับประโยค  หรือบทความ

ขั้นตอนที่  3  ผลการทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ
จากการปรับปรุงแบบฝกในขั้นตอนที่ 2  ผูวิจัยไดนําแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษา

อังกฤษทางศิลปะสําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงช้ันปที่ 1 ไปทดลองใชกับ
 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงช้ันปที่ 1 วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี  อําเภอเมือง  
จังหวัดสุพรรณบุรี  จํานวน 30 คน  โดยผูวิจัยทดลองใชในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  2546   โดยผู
วิจัยไดดําเนินการทดสอบกอนเรียน  โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการอานจับใจ
ความสําคัญแลวจึงดําเนินการทดลอง  โดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ
ควบคูกับแผนการสอนในคาบเรียนปกติ  ซ่ึงผูวิจัยเปนผูสอนดวยตนเอง  โดยทดลองสัปดาหละ  2  
คาบ  คาบละ 50 นาที จํานวนแบบฝก  6  หนวย รวมทั้งหมด  12 คาบ  ในการทดลองผูวิจัยไดทําการ
ทดลองใชระยะเวลาและขั้นตอนตามแผนการสอน  โดยมีขั้นตอนในการใชแบบฝก ดังรายละเอียด
ตอไปนี้

    1.  ขั้นเตรียมความพรอมกอนอาน ( Pre-reading  Activities )หลังจากแนะนําจุดประสงค  
วิธีการใชแบบฝก ครูชวนนักศึกษาสนทนาเกี่ยวกับภาพตัวอยางที่ครูเตรียม  ใหนักศึกษาจับคู
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สนทนาเกี่ยวกับภาพที่กําหนดและชวยกันตอบคําถามเพื่อกระตุนความสนใจโดยใชรูปภาพ การ
คาดเดาเหตุการณ  หลังจากนั้นใหนักศึกษาทํากิจกรรมการเตรียมความเขาใจคําศัพท ความหมายจาก
บริบท
                  2. กิจกรรมในขั้นตอนระหวางการอาน ( While-reading Activities ) โดยจัดกิจกรรมฝก
การลําดับเรื่อง  ประโยค  ตอบคําถามใน กิจกรรมโยงความสัมพันธของเนื้อเร่ือง  และ กิจกรรมการ
อานเพื่อหารายละเอียดของเนื้อเร่ือง
                   3. กิจกรรมหลังการอาน ( Post-reading Activities )  ใหนักศึกษาแสดงบทบาทสมมุติ
ตามในชุดฝก  โดยจับคูสนทนา   จับคูกันศึกษาคนควาเพิ่มเติม   และเขียนเร่ืองหรือเขียน
สรุปความ

    4. กิจกรรมอภิปราย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองที่อานและทดสอบรายบท เปนขั้น
ตอนทําแบบทดสอบเรื่องที่เรียนในแตละหนวยดวยตนเอง
                   5. การประเมินแบบฝกและกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการสอบถามความคิดเห็น
ของผูเรียนดวยแบบสอบถามความคิดเห็นหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทาง
ศิลปะในแตละหนวย

เมื่อดําเนินการสอนครบ 6 แผนการสอนแลวจึงทดสอบหลังเรียน ดวยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน   ซ่ึงผลจากการทดลองการสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษา
อังกฤษทางศิลปะ ไดคาประสิทธิภาพ      78.16 / 75.22        ดังตารางที่ 14

ตารางที่       14         ผลการหาคาประสิทธิภาพแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ

ประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการเขียน
สะกดคํา

กลุมทดลอง . ประสิทธิภาพ ของ
กระบวนการ E1

. ประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ  E2

เกณฑ
การประเมิน

คะแนนทดสอบระหวางเรียน 78.16 75
คะแนนทดสอบหลังเรียน 75.22 75

จากตารางที่  14   พบวาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ สําหรับนัก
ศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ที่ไดผานการทดลองหาประสิทธิภาพ  พบวา รอยละของ
คะแนนเฉลี่ยที่ทําแบบทดสอบระหวางเรียนมีคาเทากับ  78.16  และรอยละของคะแนนเฉลี่ยที่นัก
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เรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนถูกตอง  มีคาเทากับ      75.22    แสดงวาประสิทธิภาพของแบบฝก
เสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ  มีคาเทากับ   78.16 / 75.22     เมื่อเทียบกับเกณฑ
75 / 75  ปรากฎวาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑมาตรฐาน  75 / 75  ที่กําหนดไว  มีประสิทธิภาพสามารถนําไปใชประกอบการสอนได และ
สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ
ผูวิจัยไดทําการประเมินผลการใชแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ  

โดยการประเมินใน  2  ตอน  คือ
                   1 ) ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการพัฒนาทักษะการอาน กอนเรียนและหลัง
เ รียนดวยแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ   สําหรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปที่ 1 มีรายละเอียดดังตารางที่   15

ตารางที่  15    เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจ
                      กอนเรียนและหลังเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ

กลุมทดลอง N(คน) คะแนนเต็ม X S.D. t-test Sig.
การทดสอบกอนเรียน
การทดสอบหลังเรียน

30
30

60
60

32.03
48.37

3.88
3.27

21.62** 0.65

** P < .01
                   จากตารางที่  15    พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความสามารถในการอานภาษา
อังกฤษทางศิลปะของนักศึกษากลุมทดลองกอนเรียน ( Pretest ) มีคาเฉลี่ย 32.03  คาเบี่ยงเบนมาตร
ฐาน 3.88 สวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะการอาน  มีคาเฉลี่ย 48.37 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  3.27   เมื่อตรวจสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยดวย  t-test ( Dependent )    
พบวา คา t  = 21.62   มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยขอที่  2
ที่ตั้งไว แสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยแบบฝกแตกตางกัน  โดยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน

จากการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแยกเปนสาขาพบวานักศึกษามีคาเฉลี่ยผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนในบทเรียนแตละบทดังตารางที่  16
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ตารางที่  16  แสดงคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายบทของแตละสาขา

Fine Arts D e c o r a t e  
De.

Graphic Arts Thai Arts Sculpture Ceramicsสาขา

X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D.
จิตรกรรม 8.00 0.71 7.80 1.48 7.80 1.40 8.20 1.10 8.20 1.10 8.00 0.71
ออกแบบตก
แตง

8.60 0.89 8.80 0.84 8.40 0.89 8.40 0.89 8.40 0.55 8.20 0.45

ภาพพิมพ 7.20 1.79 7.40 0.89 8.00 1.22 8.00 1.71 7.80 1.30 7.80 0.84
ศิลปไทย 7.40 0.55 8.20 0.45 8.40 0.55 8.00 1.22 8.00 1.22 7.80 1.30
ประติมากรรม 8.20 0.45 8.00 0.71 8.20 0.45 8.20 0.84 8.20 1.64 7.80 1.10
เครื่องเคลือบ
ดินเผา

8.00 1.00 7.80 1.45 8.20 0.45 7.80 1.10 7.80 1.79 8.00 0.71

จากตารางที่ 16  พบวา ในบทเรียนที่ 1 Fine Arts  นักศึกษาสาขาออกแบบตกแตงมีคา
เฉล่ียผลสัมฤทธิ์สูงสุดคือ ( X   = 8.60 , S.D. = 0.89 ) สาขาที่มีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ต่ําสุดคือ สาขาภาพ
พิมพ ( X   = 7.20 , S.D. = 1.79 ) ในบทเรียนที่ 2  Decorative Design  นักศึกษาสาขาออกแบบ
ตกแตงมีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์สูงสุดคือ ( X   = 8.80 , S.D. = 0.84 ) สาขาที่มีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ต่ําสุด
คือ สาขาภาพพิมพ ( X   = 7.40 , S.D. = 0.89 ) ในบทเรียนที่ 3  Graphic  Arts  นักศึกษาสาขา
ศิลปไทย มีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์สูงสุดคือ ( X   = 8.40 , S.D. =0.55 ) และ ออกแบบตกแตง ( X   = 8.40
, S.D. =0.89 )ในบทเรียนที่ 4  Thai Arts  นักศึกษาสาขาออกแบบตกแตงมีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์สูงสุด
คือ ( X   = 8.40 , S.D. = 0.89 ) ในบทเรียนที่ 5  Sculpture  นักศึกษาสาขาออกแบบตกแตง มีคาเฉลี่ย
ผลสัมฤทธ์ิสูงสุดคือ ( X   = 8.40   , S.D. = 0.55 ) ในบทเรียนที่ 6  Ceramic  นักศึกษาสาขาออกแบบ
ตกแตงมีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์สูงสุดคือ ( X   = 8.20 , S.D. = 0.45 )
                  2 ) การวิเคราะหและประมวลผลความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนดวยแบบฝกเสริม
ทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ

การวิเคราะห ขอมูลเพื่อตอบคําถามของการวิจัยขอที่    4    การประเมินแบบฝกเสริม
ทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะดวยการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา  ในการเรียนดวย
แบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ  มีรายละเอียดดังนี้

2.1)  การแสดงภาพรวมถึงระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการเรียนดวย
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แบบฝกเสริมทักษะการอานทั้ง 4 ดาน คือ ดานกิจกรรมการเรียน   ดานเนื้อหา   ดานสื่อการสอน   
และ ดานประโยชนในการเรียน  สรุปไดตาม ตารางที่  17

ตารางที่   17   แสดงภาพรวมความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะการอานและ
                        กิจกรรมการอาน

ดาน X S.D. ระดับความคิด
เห็น

ลําดับ

1. ดานกิจกรรมการเรียน
2. ดานเนื้อหา
3. ดานสื่อการสอน
4. ดานประโยชนในการเรียน

3.59
3.73
3.66
3.78

0.52
0.56
0.58
0.72

เห็นดวยมาก
เห็นดวยมาก
เห็นดวยมาก
เห็นดวยมาก

4
2
3
1

รวม 3.67 0.45 มาก

จากตารางที่  17     แสดงคะแนนเฉลี่ยของแตละดานของความคิดเห็นของ
นักศึกษาตอการเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะแสดงระดับความคิด
เห็นของนักศึกษาตอการเรียนการอานภาษาอังกฤษดวยแบบฝกเสริมทักษะการ อานทั้ง 6 บทเรียน
ซ่ึงมีคาเฉลี่ยอยูในระดับเห็นดวยมาก( X  = 3.67 , S.D. = 0.45 ) เมื่อพิจารณารายดานพบวาดาน
ประโยชนในการเรียนมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นสูงสุด ( X   = 3.78 , S.D. = 0.72 )  รองลงมาคือดานเนื้อ
หา ( X   = 3.73 , S.D. = 0.56 )  และ ดานสื่อการสอน ( X   = 3.66 , S.D. = 0.58 )  ดานที่คาเฉลี่ย
ความคิดเห็นต่ําที่สุดคือดานกิจกรรมการเรียน ( X   = 3.59 , S.D. = 0.52 )

2.2 )  คาเฉลี่ยความคิดเห็นรายขอ ดานกิจกรรมการเรียน สรุปไดดังตารางที่  18

ตารางที่   18    แสดงคาเฉลี่ยความคิดเห็นของนักศึกษาตอการเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะการอาน
                       ภาษาอังกฤษทางศิลปะดานกิจกรรมการเรียน

ขอ
ที่

ความคิดเห็น X S.D. ระดับความ
คิดเห็น

ลําดับ

1. ระยะเวลาในการทํากิจกรรมแตละกิจกรรมมีความ
เหมาะสม

3.50 0.96 มาก 6
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ตารางที่ 18 ( ตอ )

ขอ
ที่

ความคิดเห็น X S.D. ระดับความ
คิดเห็น

ลําดับ

2. คําอธิบายเกี่ยวกับการทํากิจกรรมชัดเจน 3.63 0.81 มาก 3
3. กิจกรรมในบทนี้นาสนใจและไมยากเกินไป 3.63 0.76 มาก 3
4. กิจกรรมในบทนี้ชวยใหขาพเจาอานอยางมีจุด

ประสงคและพัฒนาทักษะการอานของขาพเจา
3.57 0.77 มาก 4

5. กิจกรรมในแบบฝกสงเสริมใหขาพเจาไดคิดและ
ทํางานรวมกับเพื่อน

3.70 0.95 มาก 2

6. กิจกรรมในแบบฝกสงเสริมใหขาพเจานําไป
ประยุกตใชในสาขาวิชาและการศึกษาที่สูงขึ้นได

3.53 0.82 มาก 5

7. กิจกรรมในแบบฝกเปนแรงจูงใจใหขาพเจารัก
และสนใจเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น

3.73 1.01 มาก 1

8. กิจกรรมแตละขั้นทําใหเกิดความรูและความ
เพลิดเพลิน

3.43 0.97 มาก 7

รวม 3.59 0.52 มาก

          ดานกิจกรรมการเรียน พบวานักศึกษาเห็นดวยตอดานกิจกรรมการเรียนโดยเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก( X   = 3.59 , S.D. =  0.52 )   เมื่อพิจารณาเปนรายขอ   มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยจากมาก
ไปหานอยดังนี้  ขอ 7. กิจกรรมในแบบฝกเปนแรงจูงใจใหขาพเจารักและสนใจเรียนภาษาอังกฤษ
มากขึ้น ( X   = 3.73 , S.D. =  1.01 )   ขอ 5 กิจกรรมในแบบฝกสงเสริมใหขาพเจาไดคิดและทํางาน
รวมกับเพื่อน   ( X   = 3.70 , S.D. =   0.95 )    ขอ 2  คําอธิบายเกี่ยวกับการทํากิจกรรมชัดเจน  ( X   = 
3.63 , S.D. =  0.81 )    ขอ3  กิจกรรมในบทนี้นาสนใจและไมยากเกินไป  ( X   = 3.63 , S.D. =  0.76
)    ขอ 4  กิจกรรมในบทนี้ชวยใหขาพเจาอานอยางมีจุดประสงคและพัฒนาทักษะการอานของ
ขาพเจา  ( X   = 3.57 , S.D. =  0.77 )    ขอ 6  กิจกรรมในแบบฝกสงเสริมใหขาพเจานําไปประยุกต
ใชในสาขาวิชาและการศึกษาที่สูงขึ้นได   ( X   = 3.53 , S.D. =  0.82 )     ขอ 1  ระยะเวลาในการทํา
กิจกรรมแตละกิจกรรมมีความเหมาะสม   ( X   = 3.50 , S.D. =  0.98 )    และ ขอ 8  กิจกรรมแตละ
ขั้นทําใหเกิดความรูและความเพลิดเพลิน   ( X   = 3.43 , S.D. =  0.97 )
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2.3 )  ดานเนื้อหา คาเฉลี่ยรายขอ สรุปไดดังตารางที่19

ตารางที่  19     แสดงคาเฉลี่ยความคิดเห็นของนักศึกษาตอการเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะการอาน
                        ภาษาอังกฤษทางศิลปะดานเนื้อหา

ขอ
ที่

ความคิดเห็น X S.D. ระดับความ
คิดเห็น

ลําดับ

9. เนื้อหาในบทนี้มีความรูทางศิลปะที่นาสนใจไมงาย
หรือยากเกินไป

3.73 0.83 มาก 2

10. รูปแบบของกิจกรรมในบทนี้มีความเหมาะสมกับเนื้อ
หาของบทอาน

3.83 0.79 มาก 1

11. เนื้อหาที่ใชฝกอานมีประโยชนนําไปใชในการเรียน
วิชาศิลปะได

3.70 0.84 มาก 3

12. เนื้อหาและภาพประกอบของแบบฝกสวยงามนาสน
ใจ

3.70 0.95 มาก 3

13. ระดับความยากงายของภาษามีความเหมาะสมกับ
ความสามารถของขาพเจา

3.70 0.92 มาก 3

รวม 3.73 0.56 มาก

    ดานเนื้อหา  พบวานักศึกษามีความคิดเห็นตอเนื้อหาอยูในระดับเห็นดวยมาก
( X   = 3.73 , S.D. =  0.56 )          คาเฉลี่ยดานเนื้อหาเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  มีคาเฉลี่ยตาม
ลําดับดังนี้  ขอ 10. รูปแบบของกิจกรรมในบทนี้มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของบทอาน    ( X   =
3.83 , S.D. =  0.79)   ขอ 9. เนื้อหาในบทนี้มีความรูทางศิลปะที่นาสนใจไมงายหรือยากเกินไป   ( X

= 3.73 , S.D. =  0.83 )   ขอ 11. เนื้อหาที่ใชฝกอานมีประโยชนนําไปใชในการเรียนวิชาศิลปะได
( X   = 3..70 , S.D. =  0.84 )   ขอ 12. เนื้อหาและภาพประกอบของแบบฝกสวยงามนาสนใจ  ( X   =
3.70 , S.D. =  0.95)   ขอ 13. ระดับความยากงายของภาษามีความเหมาะสมกับความสามารถของ
ขาพเจา   ( X   = 3.70 , S.D. =  0.92 )
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2.4 ) คาเฉลี่ยรายขอ ดานสื่อการสอน สรุปไดดังตารางที่ 20

ตารางที่  20     แสดงคาเฉลี่ยความคิดเห็นของนักศึกษาตอการเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะการอาน
                      ภาษาอังกฤษทางศิลปะดานสื่อการสอน
ขอ
ที่

ความคิดเห็น X S.D. ระดับความ
คิดเห็น

ลําดับ

14. ส่ือที่ใชประกอบชัดเจน นาสนใจ สอดคลองกับเนื้อ
หา

3.60 0.97 มาก 2

15. ส่ือที่ใชในแบบฝกบทนี้ชวยใหขาพเจาอานไดเร็วขึ้น 3.60 0.86 มาก 2
16. ส่ือที่ใชในแบบฝกบทนี้ชวยใหขาพเจาอยากอานบท

อานมากขึ้น
3.53 0.73 มาก 3

17. แบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ
บทนี้ชวยใหขาพเจาพัฒนาความสามารถทางการอาน
มากขึ้น

3.90 0.76 มาก 1

รวม 3.66 0.58 มาก

     ดานเนื้อหา พบวานักศึกษาเห็นดวยตอส่ือการสอนที่ใชสอนอยูในระดับมาก
( X  = 3.66 , S.D. =  0.58 )   ซ่ึงแสดงวานักศึกษามีความพึงพอใจกับสื่อการสอน และเมื่อพิจารณา
เปนรายขอ  มีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นตามลําดับดังนี้   ขอ 17  แบบฝกเสริมทักษะการอานภาษา
อังกฤษทางศิลปะบทนี้ชวยใหขาพเจาพัฒนาความสามารถทางการอานมากขึ้น ( X   = 3.90 , S.D. =
0.76 ) ขอ 14  ส่ือที่ใชประกอบชัดเจน นาสนใจ สอดคลองกับเนื้อหา ( X   = 3.60 , S.D. =  0.97 ) ขอ
15  ส่ือที่ใชในแบบฝกบทนี้ชวยใหขาพเจาอานไดเร็วข้ึน ( X   = 3.60 , S.D. =  0.86 ) ขอ 16  ส่ือที่ใช
ในแบบฝกบทนี้ชวยใหขาพเจาอยากอานบทอานมากขึ้น  ( X   = 3.53 , S.D. =  0.73 )

          2.6)   คาเฉลี่ยรายขอดานประโยชนสรุปไดดังตารางที่   21
ตารางที่  21     แสดงคาเฉลี่ยความคิดเห็นของนักศึกษาตอการเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะการอาน
                     ภาษาอังกฤษทางศิลปะดานประโยชน
ขอ
ที่

ความคิดเห็น X S.D. ระดับความ
คิดเห็น

ลําดับ

18. หลังจากไดทําแบบฝกบทนี้ขาพเจารูสึกถึงความจํา 3.77 0.86 มาก 2
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เปนในการฝกฝนทักษะการอานอยางจริงจัง
19. แบบฝกบทนี้สงเสริมใหขาพเจามีความรูความเขาใจ

โครงสรางภาษาสํานวนภาษาทางศิลปะมากขึ้น
3.83 0.87 มาก 1

20. แบบฝกบทนี้สงเสริมใหขาพเจาเขาใจการใชภาษา
และวิธีการศึกษาความรูจากหนังสือศิลปะภาษา
อังกฤษเพิ่มขึ้น

3.73 0.98 มาก 3

รวม 3.78 0.72 มาก
       

      ดานประโยชน พบวานักศึกษาเห็นดวยตอประโยชนของการเรียนโดยใชแบบ
ฝกเสริมทักษะการอานอยูในระดับมาก    ( X   = 3.78 , S.D. =  0.72 )   ซ่ึงแสดงวานักศึกษามองเห็น
ประโยชนของการใชแบบฝก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาแตละขอ  มีคาเฉลี่ยระดับความคิด
เห็นตามลําดับดังนี้ ขอ 19  แบบฝกบทนี้สงเสริมใหขาพเจามีความรูความเขาใจโครงสรางภาษา
สํานวนภาษาทางศิลปะมากขึ้น ( X    = 3.83 , S.D. =  0.87 )   ขอ 18  หลังจากไดทําแบบฝกบทนี้
ขาพเจารูสึกถึงความจําเปนในการฝกฝนทักษะการอานอยางจริงจัง ( X   = 3.77 , S.D. =  0.86 )  ขอ 
20. แบบฝกบทนี้สงเสริมใหขาพเจาเขาใจการใชภาษาและวิธีการศึกษาความรูจากหนังสือศิลปะ
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ( X  = 3.73 , S.D. =  0.98 )

     เมื่อนักศึกษาเรียนครบทั้ง 6 บทเรียน ผูวิจัยไดสอบถามความคิดเห็นเพื่อศึกษาความคิด
เห็นเกี่ยวกับแบบฝกเพิ่มเติม พบวา  นักศึกษาเห็นความสําคัญของการเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะ
การอานที่มีภาพประกอบสวยงามนาเรียน มีเนื้อหาที่สอดคลองกับสาขาวิชาที่ตนเรียน และมีแบบ
ฝกที่หลากหลายทําใหไมนาเบื่อทําใหสามารถเรียนไดเขาใจงายขึ้น  สามารถนําไปใชประโยชนใน
การประกอบวิชาชีพได  สําหรับการเรียนเนื้อหาครบทุกสาขาวิชาทําใหนักศึกษาไดรับความรู  คํา
ศพัท ทักษะที่สําคัญและเทคนิคในสาขาอื่นเพิ่มเติม  นักศึกษามีความตองการใหมีเนื้อหาในวิชาอ่ืน 
ๆ เพิ่มขึ้น เชน สถาปตยกรรมไทย   ลายรดน้ํา  รวมทั้งเพิ่มเติมกิจกรรมฝกคําศัพท  และเกมสใหมาก
ขึ้น

จากการสังเกตุพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาพบวานักศึกษามีความกระตือรือลน 
และสนใจเรียนเมื่อไดรับแบบฝก  นักศึกษาจะใหความสนใจบทเรียนมากและเมื่อไดศึกษาบทความ
นักศึกษาสามารถใชความรูทางศิลปะที่ตนเคยเรียนมาประกอบทําใหนักศึกษาเขาใจบทความไดเร็ว
ขึ้นและตอบคําถามไดถูกตอง   ในบางบทเรียนที่มีเนื้อหาคอนขางยากนักศึกษาก็พยายามทําความ
เขาใจ
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ดานบรรยากาศในการเรียน  พบวานักศึกษามีความสนใจเรียนมากขึ้น  ตั้งใจเรียนมาก
ขึ้นนักศึกษาบางคนที่ไมคอยใสใจเรียนและมาเรียนไมตรงเวลาก็ปรับมาเรียนใหทันเพื่อน ดวยความ
สนใจในเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะที่ตนเรียนและความสนใจพื้นฐานของนักศึกษาที่มักชอบดูรูปภาพ
สวยงามและสนใจเรื่องและงานของศิลปนเมื่อไดมีโอกาสศึกษาในรายละเอียดของเรื่องแทนการดู
แครูปภาพแตอานเรื่องประกอบไมเขาใจ

   ผลการปรับปรุงแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ เพื่อเปนแบบฝกเสริม
ทักษะฉบับสมบูรณ

 หลังจากผูวิจัยไดทําการทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะแลว 
ไดพบขอควรปรับปรุงแบบฝกเสริมทักษะการอานใหมีความเหมาะสม  ในการนําไปใชจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนครั้งตอไปดังนี้

1. ปรับปรุงเนื้อหาในแตละบทเรียน  โดยปรับเนื้อหาในแตละบทใหเหลือนอยลงเพื่อ
นักศึกษาจะไดมีเวลาในการฝกกิจกรรมแตละกิจกรรม ไดมากขึ้น และเพิ่มจํานวนบทเรียนใหครบ
ตามเวลาเรียน 1 ภาคเรียน

      2.   ปรับปรุงกิจกรรมบทบาทสมมุติ โดยอาจปรับรูปแบบกิจกรรมการฝกพูดสนทนาโต
ตอบเกี่ยวกับเรื่อง หรือบทความที่อาน เพื่อเปนการฝกทักษะใหครบทั้ง 4 ทักษะ

       3.  ปรับขนาดตัวหนังสือ และปรับเนื้อหาที่ยากเกินไปเพื่อใหนักศึกษาสามารถฝกอาน
ดวยตนเองได

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี  5
สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ

     การวิจัยเร่ือการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ สําหรับ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปที่ 1   วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี  อําเภอเมือง  
จังหวัดสุพรรณบุรี  เปนการวิจัยและพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค  1 ) เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐาน   เกี่ยว
กับการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะวิชาการพัฒนาทักษะการอาน  
สําหรับนักศึกษาระดับ  ศ.ปวส.  วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี  2 ) เพื่อพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการ
อานภาษาอังกฤษทางศิลปะวิชาการพัฒนาทักษะการอานสําหรับนักศึกษา ระดับ ศ.ปวส.     วิทยาลัย
ชางศิลปสุพรรณบุรี  ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ  75/75  3) เพื่อทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะการ
อานภาษาอังกฤษทางศิลปะวิชาการพัฒนาทักาะการอานสําหรับนักศึกษาระดับ ศ.ปวส.   วิทยาลัย
ชางศิลปสุพรรณบุรี 4 ) เพื่อประเมินผลและปรับปรุงแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทาง
ศิลปะวิชาการพัฒนาทักษะการอานสําหรับนักศึกษา ระดับ ศ.ปวส. วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี   
รวมทั้งศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ
เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ วิชาการ
พัฒนาทักษะการอาน สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปที่ 1  ตามเกณฑ 75/75  
และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการอานเพื่อจับใจความสําคัญ วิชาการพัฒนาทักษะ
การอาน กอนเรียนและหลังเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ  ประชากร
ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก  นักศึกษาระดับ ศ.ปวส. ปที่ 1 จํานวน  50 คน  ของวิทยาลัยชางศิลป
สุพรรณบุรี อําเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี   ตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก นักศึกษา ระดับ ศ.ปวส.
 ปที่ 1 วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี จํานวน 30 คน ของวิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี  อําเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี

     เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ไดแก แบบฝก
เสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ  แผนการสอน  คูมือครู  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนกอนและหลังเรียน  เปนแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก   จํานวน 60 ขอ  
มีคาความยากงาย ( p )  ระหวาง 0.40  ถึง  0.80  มีคาอํานาจจําแนก ( r ) ระหวาง 0.20 ถึง 0.80 และมี
คาความเชื่อมั่น  0.94  และแบบสอบถามความคิดเห็นโดยใชคําถามแบบมาตราสวนประเมินคา มีคา
ความเชื่อมั่น  0.86     เปนการวิจัยและพัฒนา  ( Research  and  Development  )   ใชแบบแผนการ
วิจัย  One  Group  Pretest  Posttest  Designs   การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชหาประสิทธิภาพของ
แบบฝกการอานจับใจความสําคัญ  โดยใชสูตร  E1  / E2   การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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กอนเรียนและหลังเรียนวิชาการพัฒนาทักษะการอาน ดานการอานเพื่อจับใจความสําคัญ ที่สอนดวย
แบบฝกเสริมทักษะการอาน    โดยใชสูตร  t-test  แบบ  dependent  การหาคาเฉลี่ย  ( X  ) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  (   S.D. ) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     ความคิดเห็นที่มีตอ
แบบฝกเสริมทักษะแบบมาตราสวนประเมินคาโดยใชคาเฉลี่ย  ( X  ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(   S.D. )   สวนความคิดเห็นที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะการอานแบบแสดงความคิดเห็นดวยคําถาม
ปลายเปด โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content  Analysis )  แลวนําเสนอแบบพรรณนาความ

สรุปผลการวิจัย

การวิจัยนี้เปนการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ   วิชาการ
พัฒนาทักษะการอาน  สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปที่ 1 โดยมีผลการ
วิเคราะหขอมูลตามขั้นตอนการวิจัย  สรุปไดดังนี้

1. ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการ  พบวาจากเอกสารที่เกี่ยวกับแนวคิด 
ทฤษฎี  งานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดกลาวถึงความสําคัญในทักษะการอานจับในความสําคัญซึ่งเปนปญหา
มากในการเรียนการอานภาษาอังกฤษซึ่งมีความจําเปนตองแกไขปญหาการเรียนการสอนดังกลาว
ดวยการเรียนการสอนในปจจุบันจําเปนตองใหมีการพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการของผู
เรียน  การพัฒนาทักษะที่จําเปนและสอดคลองกับวิชาชีพจะทําใหผูเรียนสามารถนําความรที่ไดไป
บูรณาการในการประกอบวิชาชีพของตนและจากเอกสารงานวิจัย ตําราเรียนพบวาแบบฝกเสริม
ทักษะมีผลตอการพัฒนาความสามารถทางดานการอานภาษาอังกฤษ และยังทําใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรู เกิดความคลองแคลวแมนยํา  จากผลการสํารวจความตองการ และการสัมภาษณ ผูบริหาร   
ครูผูสอนภาษาอังกฤษ  และครูผูสอนศิลปะ มีความคิดเห็นวาเนื้อหาของแบบฝกเสริมทักษะควร
เปนเนื้อทางดานศิลปะใหนักศึกษาลงมือปฎิบัติกิจกรรมดวยตนเอง  รูปแบบกิจกรรมหลากหลาย  
เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง มีเนื้อหาครบทุกสาขาวิชา  มีภาพประกอบ   ที่สอดคลองกับเนื้อหาและ
กิจกรรม   รวมทั้งนักศึกษาไดเสนอแนะเกี่ยวกับความตองการแบบฝกที่มีกิจกรรมหลากหลาย มีเนื้อ
หาครบทุกสาขา มีกิจกรรมเกี่ยวกับคําศัพททางศิลปะมาก เนนเนื้อหาดานวิธีการปฏิบัติและเทคนิค
ในแตละสาขา และมีกิจกรรมเกมสแทรกทุกบทเรียน

2. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทาง
ศิลปะ สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปที่ 1  พบวา  แบบฝกเสริมทักษะการ
อานภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึ้นประกอบดวยคําชี้แจง  วัตถุประสงค  แผนการสอน  คูมือครู แบบสอบ
ถามความคิดเห็น  แบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ  จํานวน  6  บท  ไดแก  1. Fine Arts
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 2. Decorative Design   3. Graphic Arts  4. Thai  Arts 5. Sculpture 6. Ceramics   โดยมีคาดัชนี
ความสอดคลองเทากับ  0.8  ผลการหาคาประสิทธิภาพรายบุคคล   ( Individual  Testing )  ไดคา
ประสิทธิภาพ  67.22/65.55       ผลการหาประสิทธิภาพแบบกลุมเล็ก  ( Small Group Testing )  ได
คาประสิทธิภาพ   73.33/74.62 สวนผลของการหาคาประสิทธิภาพแบฝกเสริมทักษะการอานภาค
สนามพบวามีคาเทากับ  78.16/75.22  ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 75/75  สอดคลองกับสมมุติฐาน
การวิจัยขอที่ 1

3. ผลการทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ  ดําเนินการโดย
ผูวิจัยเปนผูสอนดวยตนเองใชควบคูกับแผนการสอน  พรอมสังเกตุพฤติกรรมกลุมตัวอยาง  ทดลอง
สัปดาหละ 2 คาบ  คาบละ 50 นาที 6 บทเรียน  รวมทั้งหมด   12  คาบ ของภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2546  การทดลองผูวิจัยใชแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  3  ขั้นตอน คือ     1. กิจกรรม
ขั้นเตรียมความพรอมกอนการอาน  ( Pre-Reading  Activities ) เปนกิจกรรมที่กระตุนความสนใจ
โดยใชรูปภาพ การคาดเดาเหตุการณ  และ กิจรรมการเตรียมความเขาใจคําศัพทใหเดาความหมาย
จากบริบท  2. กิจกรรมขั้นตอนระหวางอาน ( While – Reading Activities )  เปนกิจกรรมลําดับเรื่อง  
โยงความสัมพันธของเนื้อเร่ือง  กิจกรรมการอานเนื้อหาหัวเร่ืองและใจความหลัก และการอานเนื้อ
หารายละเอียด  3. กิจกรรมหลังการอาน ( Post –Reading Activities )  กิจกรรมสนทนาถาม-ตอบ 
การเขียนเรื่อง อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อานเมื่อนักศึกษาเรียนโดยการใชแบบฝก
เสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะแลว นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการอานจับ
ใจความสําคัญสูงขึ้นจากเดิม  จากการสังเกตุพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาพบวา นักศึกษาที่มี
พื้นฐานความรูภาษาอังกฤษดีจะสามารถเรียนรูบทเรียนจากแบบฝกไดดีแมจะมีบางเนื้อหาที่ไมตรง
สาขาวิชาของตน  แตสําหรับนักศึกษาที่พื้นฐานความรูทางภาษาไมดีนักก็สามารถทําความเขาใจบท
เรียนที่ตรงสาขาของตนไดและสามารถอธิบายใหเพื่อนในสาขาอื่น ๆได

4. ผลการประเมินปรับปรุงแบบฝกเสริมทักษะการอานพบวามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยขอที่ 2 โดย
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะสูงกวา
กอนเรียน และสามารถสรุปผลการประเมินดังนี้

4.1 จากการพิจารณาแยกแตละสาขาพบวา ในบทเรียนที่ 1 Fine Arts  นักศึกษาสาขา
ออกแบบตกแตงมีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์สูงสุดสาขาที่มีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ต่ําสุดคือ สาขาภาพพิมพ  ใน
บทเรียนที่ 2  Decorative Design  นักศึกษาสาขาออกแบบตกแตงมีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์สูงสุดคือ  
สาขาที่มีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิต่ําสุดคือ สาขาภาพพิมพในบทเรียนที่ 3  Graphic  Arts  นักศึกษา
สาขาศิลปไทย มีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์สูงสุดคือ  และ ออกแบบตกแตง ในบทเรียนที่ 4 Thai Arts
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4.2  นักศึกษาสาขาออกแบบตกแตงมีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์สูงสุดคือ ในบทเรียนที่ 5
Sculpture  นักศึกษาสาขาออกแบบตกแตง มีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์สูงสุด  ในบทเรียนที่ 6  Ceramic  
นักศึกษาสาขาออกแบบตกแตงมีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์สูงสุด
                       4.2  ดานความคิดเห็นนักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยอยางมากกับการใช
แบบฝกเสริมทักษะการอาน  โดยเฉพาะการไดเรียนบทความที่มีเนื้อหาตรงกับความสนใจ  และมี
รูปภาพประกอบสวยงาม  ทําใหบทความนาสนใจ  สงผลใหนักศึกษารูสึกอยากเรียนในบทตอ ๆ ไป 
นักศึกษามีความสนใจเรียนมากขี้น และเขาใจเนื้อหาดีขี้น  นักศึกษาสวนใหญเห็นความสําคัญของ
แบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ  และตองการใหมีการพัฒนากิจกรรมในแบบฝก
ดานคําศัพททางศิลปะใหมากขี้น  และจากการพิจารณาคาเฉลี่ยรายดานพบวาดานประโยชนในการ
เรียนมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นสูงสุด รองลงมาคือดานเนื้อหา และ ดานสื่อการสอน ดานที่คาเฉลี่ย
ความคิดเห็นต่ําที่สุดคือดานกิจกรรมการเรียน    สําหรับคาเฉลี่ยสูงสุดของแตละดานพบวา  คาเฉลี่ย
สูงสุดดานกิจกรรมคือ ความคิดเห็น ขอ 7  กิจกรรมในแบบฝกเปนแรงจูงใจใหขาพเจารักและสนใจ
เรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น คาเฉลี่ยสูงสุดของดานเนื้อหา คือ ความคิดเห็น ขอ  10  รูปแบบของกิจ
กรรมในบทนี้มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของบทอาน  คาเฉลี่ยสูงสุดของดานสื่อการสอน คือ ความ
คิดเห็น ขอ  17  แบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะบทนี้ชวยใหขาพเจาพัฒนาความ
สามารถทางการอานมากขึ้น   คาเฉลี่ยสูงสุดของดานประโยชน คือ ความคิดเห็น ขอ  19  แบบฝก
บทนี้สงเสริมใหขาพเจามีความรูความเขาใจโครงสรางภาษาสํานวนภาษาทางศิลปะมากขึ้น  สําหรับ
คาเฉลี่ยต่ําสุดของแตละดานพบวา  คาเฉลี่ยต่ําสุดดานกิจกรรมคือ ความคิดเห็น ขอ 8  กิจกรรมแต
ละขั้นทําใหเกิดความรูและความเพลิดเพลิน  คาเฉลี่ยต่ําสุดของดานเนื้อหา คือ ความคิดเห็น ขอ  11  
เนื้อหาที่ใชฝกอานมีประโยชนนําไปใชในการเรียนวิชาศิลปะได    ความคิดเห็น ขอ  12  เนื้อหาและ
ภาพประกอบของแบบฝกสวยงามนาสนใจ  ความคิดเห็น ขอ  13 ระดับความยากงายของภาษามี
ความเหมาะสมกับความสามารถของขาพเจา คาเฉลี่ยต่ําสุดของดานสื่อการสอน คือ ความคิดเห็น 
ขอ  16  ส่ือที่ใชในแบบฝกบทนี้ชวยใหขาพเจาอยากอานบทอานมากขึ้น   คาเฉลี่ยต่ําสุดของดาน
ประโยชน คือ ความคิดเห็น ขอ  20  แบบฝกบทนี้สงเสริมใหขาพเจาเขาใจการใชภาษาและวิธีการ
ศึกษาความรูจากหนังสือศิลปะภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น

อภิปรายผล

จากผลการวิจัยสามารถนําไปสูการอภิปรายผลไดดังนี้
1. ผลการศึกษาหลักสูตรวิชาภาษาตางประเทศ  แนวคิดทฤษฎี ขอมูลพื้นฐานความ
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ตองการของนักศึกษา  ครูผูสอน และผูบริหาร  แนวคิดจากผูเชี่ยวชาญดานแบบฝก และแนวคิดของ
ผูเชี่ยวชาญดานศิลปะพบวา การพัฒนาการเรียนการสอนตองพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียน     และเปนการพัฒนาตามศักยภาพของผูเรียน การเรียนการสอนที่ดีตองเปนการจัด
กิจกรรมที่เติมเต็มตามความสามารถของผูเรียน  สอดคลองกับพระราชบัญญัติ  พุทธศักราช  2542  
ในมาตรา 22  และ 24 พบวา การจัดการศึกษา ตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถในการ
เรียนรูและสามารถพัฒนาตนเองได  การจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนตาม
ธรรมชาติ และ เต็มตามศักยภาพ และกระบวนการเรียนการสอน  ตองจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม
ใหสอดคลองกับความสนใจ    ความถนัด และความแตกตางของผูเรียน ฝกทักษะกระบวนการคิด  
การจัดการ   การเผชิญสถานการณ และประยุกตไดเพื่อปองกันและแกปญหา   ใหผูเรียนเรียนรูจาก
ประสบการณจริง    ฝกการปฎิบัติ ใหทําได คิดเปน  ทําเปน เกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง มีการผสม
ผสานความรูความรูดานตาง ๆ อยางสมดุล  ผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม  ส่ือการ
เรียน  อํานวยความสะดวกแกผูเรียน ใหเกิดการเรียนรู  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด  เกี่ยวกับการใช
แบบฝก  ดานเปนสื่อการเรียนการสอนที่สามารถชวยเสริมสรางทักษะใหกับผูเรียนไดเกิดการเรียนรู
และเขาใจไดเร็วข้ึน  ชัดเจนขึ้น   สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรูใหผูเรียน เกิดทักษะใน
เร่ืองใดเรื่องหนึ่ง แบบฝกชวยลดความแตกตางระหวางบุคคล  อีกทั้งยังชวยใหครูทราบวาผูเรียน
เขาใจในบทเรียนมากนอยเพียงใด   ในการพัฒนาแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะครั้ง
นี้ ผูวิจัยไดศึกษาความตองการของ นักศึกษา  ครูผูสอนภาษาอังกฤษ  ครูผูสอนศิลปะ และผูบริหาร
เพื่อใหแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะที่สรางขึ้นมีเนื้อหาตรงความตองการของ
ผูเรียนและสอดคลองบูรณาการกับสาขาวิชาของนักศึกษา     ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของดาว
 แสงบุญ ( 2543 : 113   )  ที่ศึกษาความสารมารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดานการทอง
เที่ยวของนักศึกษา  ช้ันปที่  3 มหาวิทยาลัยแมโจ  จังหวัดเชียงใหม  ที่จัดเนื้อหาการเรียนการสอน 
โดยสอบถามความตองการของนักศึกษา  ผูประกอบการ  และครูผูสอน  จากการศึกษาความ
ตองการของนักศึกษา   ครูผูสอนภาษาอังกฤษ ครูผูสอนศิลปะ  และผูบริหารมีความเห็นสอดคลอง
กับการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะในดานเปนสื่อการสอนเสริม   ที่มี
รูปภาพดึงดูดความสนใจ  มีสีสันสวยงาม มีรูปแบบหลากหลาย  สามารถฝกทักษะการอานจับใจ
ความสําคัญ  ซ่ึงสอดคลองกับรัชนี   ศรีไพรวรรณ ( 2517 : 412-413)  สมศักดิ์   คงแกว (2538 : 32  )  
ใหขอคิดเกี่ยวกับหลักการสรางแบบฝกเสริมทักษะที่ดีดังนี้ 1) สรางแบบฝกเสริมทักษะใหสอด
คลองกับหลักจิตวิทยาและพัฒนาการของนักเรียนตามลําดับขั้นของการเรียนรูแบบฝกเสริมทักษะ
ตองอาศัยรูปภาพจูงใจผูเรียน และควรจัดเนื้อหาเรียงลําดับจากงายไปหายาก  เพื่อชวยใหนักเรียนมี
กําลังใจทําแบบฝกหัด  2) มีจุดประสงคที่แนนอนวาจะฝกทักษะในดานใดแลวจัดเนื้อหาใหตรงกับ
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จุดประสงคที่กําหนดไว  3) ตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 4) แบบฝกที่ดีตอง
มีคําชี้แจงงาย ๆ ส้ัน ๆที่นักเรียนอานเขาใจและทําไดดวยตนเอง  5 ) แบบฝกเสริมทักษะตองมีความ
ถูกตอง  ครูควรพิจารณาใหรอบคอบ  ทดลองทําดวยตนเองเสียกอนอยาใหมีขอผิดพลาด  6) ให
นักเรียนทําแบบฝกเสริมทักษะแตละครั้งตองเหมาะสมกับเวลาและชวงความสนใจ  7 ) ควรมีหลาย
รูปแบบ  เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางกวางขวาง สงเสริมความคิดสรางสรรค

2. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝก  พบวา  แบบฝกมีองคประกอบตอไป
นี้ คือคําชี้แจง  จุดประสงค  แบบฝกทักษะ  แบบทดสอบทายบท  คูมอืครูประกอบดวย คูมือครูและ
แผนการสอน  สวนเฉลย เพื่อใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนไปตามจุดประสงคที่กําหนด  
สอดคลองกับ  ชัยยงค   พรหมวงศ  ( 2523 :  120-121 ) กลาววาชุดการสอนมีองคประกอบ  4 สวน
คือ  ( 1 ) คูมือ ( 2 ) คําส่ัง ( 3 ) เนื้อหาสาระ และ ส่ือ ( 4 ) การประเมินผล   และจากการหาประสิทธิ
ภาพของแบบฝก  พบวา  ประสิทธิภาพแบบรายบุคคล ( Individual  Tryout )   มีประสิทธิภาพสูง
กวาเกณฑที่กําหนดไว 65/65  โดยมีประสิทธิภาพเทากับ  67.22 / 65.55    สวนการหาประสิทธิภาพ
แบบกลุมยอย ( Small Group  Tryout ) พบวาประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด  70/70  คือมีคา
ประสิทธิภาพ 73.33 / 74.62   สอดคลองกับปณพร  สุวรรณไตรย  ( 2539  : 93 ) ศึกษาการสราง
แบบฝกการอานเพื่อการสื่อสารจากเอกสารจริง  สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนคําชะอี
วิทยาคาร  จังหวัดมุกดาหาร   งานวิจัยของสิริวัฒน  ทองเลิศ  ( 2543 : 68 ) ศึกษาเปรียบเทียบผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนระดับประกาศ
นียบัตรวิชาชีพโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน  ( CAI) เสริมกับการสอนตามปกติ  และงานวิจัยของ 
ยุพาพิน  แกวดี  ( 2545 : 91 ) ศึกษาการพัฒนาแบบฝกเสริมเพื่อการสื่อสารที่เนนความเขาใจ
วัฒนธรรมภาษาอังกฤษ  ในรายวิชาภาษาอังกฤษหลัก  6  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนรัตนบุรี  จังหวัดสุรินทร  จากงานวิจัยดังกลาว  พบวาแบบฝกมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ  
75/ 75  ทั้งนี้อาจเนื่องจาก  1 ) แบบฝกเสริมทักษะที่สรางขึ้นตามขั้นตอนการฝกทักษะการอานเพื่อ
การสื่อสารตามแนวคิดของ   สุมิตรา  อังวัฒนกุล และ วิสาข  จัติวัตร  ( 2541 ) เปนแบบฝกที่เปด
โอกาสใหนักเรียนไดฝกฝนทักษะการอานตามลําดับจากกิจกรรมที่งายไปหากิจกรรมที่ยาก  เร่ิมตั้ง
แตขั้นเตรียมความพรอมกอนเรียน ( Pre-reading ) เปนการกระตุนใหนักเรียนสนใจในสิ่งที่เรียน  
เตรียมพรอมในเรื่องคําศัพท    สํานวนภาษาที่จําเปนตองใชในกิจกรรมขั้นตอไป  ในระหวางการ
อาน  ( While – reading ) นักเรียนไดฝกฝนทักษะทางภาษาจากกิจกรรมที่หลากหลาย  เชน การแลก
เปลี่ยนขอมูล  การเติมคําในชองวาง  การตอบคําถาม  การจับคูคําศัพทกับภาพ นักเรียนสามารถถาย
โอนความรูไปใชในขั้นหลังการอาน  ( Post – reading ) เมื่อนักเรียนทําแบบฝกในแตละเรื่องเสร็จ
ส้ิน  นักเรียนจะไดทําแบบทดสอบทายบทเพื่อประเมินผลสิ่งที่เรียนจบในทันที ซ่ึงสอดคลองกับ
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งานวิจัยของ สิริวัฒน  ทองเลิศ ( 2543 : 74 ) ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดาน
ทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอน  ( CAI) เสริมกับการสอนตามปกติ   กลาววา ในการใชแบบฝกนักเรียนมี
โอกาสบันทึกการเรียน  เฉลยคําตอบ  และหากมีขอผิดก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมและปรับปรุงแกไข
ไดดวยตนเอง ซ่ึงเปนการใหขอมูลยอนกลับในทันที่  อันเปนผลที่จะชวยกระตุนใหนักเรียนเกิด
กําลังใจ  มีความกระตือรือรน  มีความพึงพอใจ  มคีวามสุขตั้งใจเรียนและเกิดประสบการณอันเปน
ประโยชน   2) การใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียน ( Feedback ) เมื่อนักเรียนทําแบบฝกแตละบท
เสร็จสิ้น  ครูจะเฉลยคําตอบและใหนักศึกษาตรวจคําตอบ  ทําใหนักศึกษาทราบความกาวหนาของ
ตนนักศึกษาเกิดแรงจูงใจและกระตือรือรนในการพัฒนาการเรียนของตน  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด
กับสุรพล  พยอมแยม ( 2540 : 115 ) กลาววา แรงจูงใจเปนแรงขับใหบุคคลพยายามที่จะแสดงพฤติ
กรรมที่จะประสบความสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานความเปนเลิศที่ตนตั้งไว  3) นักศึกษาสวนใหญมี
ความสนใจกับเนื้อหาและรูปแบบของบทอานที่นํามาจากเอกสารจริง โดยเฉพาะบทอานที่มีความ
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันหรืออาจเปนเรื่องที่นาสนใจ ทําใหผูเรียนเกิดความสนใจกับเรื่องที่จะ
อาน

3. ผลการทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะการอานกาษาอังกฤษทางศิลปะ  สําหรับนัก
ศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พบวานักศึกษามีความสนใจ  พยายามทําความเขาใจบท
อานภาษาอังกฤษในแบบฝก  สามารถอานและตอบคําถามและตั้งใจปฏิบัติตามกิจกรรมที่กําหนด 
หลังการทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะผูวิจัยไดประเมินผลหลังการ
ใชแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ   พบวานักศึกษามีทักษะการอานภาษา
อังกฤษทางศิลปะสูงขึ้น  และสามารถนําความรูที่ไดจากการเรียนโดยใชแบบฝกฯไปศึกษาคนควา
เพิ่มเติมตามที่กําหนดในกิจกรรมศึกษาเพิ่มเติม ( Study More ) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากแบบฝกเสริม
ทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะทําใหนักศึกษาไดฝกทักษะการอานและกิจกรรมในแบบฝก 
ฯสงเสริมใหนักศึกษาสามารถนําไปศึกษาคนควาเพิ่มเติม ซ่ึงสอดคลองกับ วรสุดา  บุญไวโรจน
(2536: 37)กลาววาแบบฝกที่ดีควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาดวยตนเอง ใหรูจักคนควารวบรวม
ส่ิงที่พบเห็นบอย ๆ หรือตัวเองเคยใช จะทําใหนักเรียนเขาใจเรื่องนั้นมากยิ่งขึ้น และจากการทดลอง
ใชแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ พบวาแบบฝกที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ    
78.16 / 75.22      ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนด  75/75  ที่กําหนดไว  เนื่องจากแบบฝกเสริมทักษะการ
อานภาษาอังกฤษทางศิลปะที่สรางขึ้นไดมีขั้นตอนการตรวจสอบอยางมีระบบ  ผานการตรวจสอบ
คุณภาพจากอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ  และปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจนมี
คุณภาพ  กอนที่จะนําไปใช  จึงทําใหแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะมีประสิทธิ
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ภาพตามเกณฑที่กําหนด  รวมทั้งแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะมีหลากหลาย
รูปแบบ  มีภาพประกอบที่นาสนใจ  มีสีประกอบสวยงาม  เนื้อหาจากงายไปหายาก  โดยเร่ิมจากการ
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี  เอกสาร  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับแบบฝกเสริมทักษะ  การศึกษาหลักสูตรศิลป
กรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช 2539 ประกอบกับเอกสารจริงดานงาน
ศิลปะตรงตามสาขาวิชาที่นักศึกษาเรียนจํานวน 6 สาขาวิชา คือ จิตรกรรม  ออกแบบตกแตง ภาพ
พิมพ  ศิลปะไทย  ประติมากรรม และ เครื่องเคลือบดินเผา   มาจัดทําแผนการสอน  สรางแบบฝก
เสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ  คูมือครู  ตลอดจนสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
ดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความสําคัญ   โดยไดรับการตรวจสอบและใหคําเสนอแนะจาก
อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญดานศิลปะ แบบฝกเสริมทักษะ  และภาษาอังกฤษ  
กอนที่จะนําไปทดลองกับกลุมทดลอง  และตรวจเก็บคะแนนไวพรอมทั้งปรับปรุงแกไขกอนที่จะ
นําไปใชกับกลุมตัวอยางจริงสอดคลองกับขันธชัย  มหาโพธิ์ ( 2535 : 20 ) ที่กลาววา แบบฝกเสริม
ทักษะที่จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดีนั้น  จะตองมีการวางฟอรมที่ดี  มีการพัฒนาขึ้นอยางเปน
ระบบซึ่งจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีจากการฝกกระทําบอย ๆ ไดลงมือทําเองและเกิดความ
สนุกสนานในการทํา

             นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของยุพาพิน    แกวดี ( 2545 : บทคัดยอ ) ศึกษา
เร่ืองการพัฒนาแบบฝกเสริมเพื่อการสื่อสารที่เนนความเขาใจวัฒนธรรมภาษาอังกฤษ  ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษหลัก  16  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนรัตนบุรี  จังหวัดสุรินทร   พบ
วา ประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมเพื่อการสื่อสารที่เนนความเขาใจวัฒนธรรมภาษาอังกฤษ  ในราย
วิชาภาษาอังกฤษหลัก 16   มีคาเทากับ  88.94 / 77.71     สาวิตรี  ประวัติ ( 2545 : บทคัดยอ ) ศึกษา
เร่ือง การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 
พบวา แบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมีประสิทธิภาพเทากับ 76.05 / 75.11 และ
สิริวัฒน  ทองเลิศ ( 2543 : บทคัดยอ ) ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะ
การอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยใชคอมพิวเตอร
ชวยสอน  ( CAI) เสริมกับการสอนตามปกติ   พบวาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน  ( CAI)  มีคาเทากับ  85.03 / 79.00

            สรุปไดวาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้น เปนการเรียนที่เนนการฝกฝนทักษะ
ซ่ึงมีความจําเปนตองฝกฝนอยางสม่ําเสมอและตองมีการฝกเสริมเพื่อใหเกิดความชํานาญเพื่อให
สามารถนําไปใชไดจริง  โดยตามธรรมชาติของผูเรียนการเรียนแบบปกติในชั้นเรียนเปนเรื่องนาเบื่อ
สําหรับผูเรียนจึงควรมีการสรางสื่อการเรียนการสอน  เพื่อเปนการดึงความสนใจของผูเรียน ซ่ึง
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แบบฝกเสริมทักษะเปนสื่อประเภทหนึ่งที่สามารถกอใหเกิดประสิทธิภาพทางการเรียนแกผูเรียน
มากกวาการเรียนตามตําราเรียนตามปกติและจะชวยใหผูเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น

    4.  ผลการประเมินและปรับปรุงแกไขแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทาง
ศิลปะ สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พบวาผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษทางศิลปะของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปที่ 1  หลังการใชแบบฝก
เสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะกับกอนใชแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทาง
ศิลปะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  โดยหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะการ
อานภาษาอังกฤษทางศิลปะ  นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะสูงกวา
กอนใชแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักศึกษาเกิดความ
สนใจในสื่อจากแบบฝกซึ่งมีเนื้อหาตรงกับความรูพื้นฐานตามสาขาวิชาที่เรียน ส่ือมีรูปภาพ
ประกอบทําใหเขาใจงายขึ้น   และกิจกรรมการเรียนที่กระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ  ซ่ึงสอด
คลองกับงานวิจัยของยุพาพิน    แกวดี ( 2545 : บทคัดยอ ) ศึกษาเรื่องการพัฒนาแบบฝกเสริมเพื่อ
การสื่อสารที่เนนความเขาใจวัฒนธรรมภาษาอังกฤษ  ในรายวิชาภาษาอังกฤษหลัก  16  สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนรัตนบุรี  จังหวัดสุรินทร   พบวา ความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามบริบทของวัฒนธรรมของภาษาอังกฤษหลังจากไดรับการสอนโดย
ใชแบบฝกที่สรางขึ้นสูงกวากอนไดรับการสอน  โดยใชแบบฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  
0.05  สอดคลองกับงานวิจัยของ  กล่ินพยอม  สุระคาย  ( 2544 : บทคัดยอ ) ศึกษาเรื่องการพัฒนา
แบบฝกการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจที่มีภาพการตูนประกอบสําหรับนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที ่  4  โรงเรียนทวีวัฒนา  แขวงทวีวัฒนา  เขตทวีวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  พบวา ความ
สามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังจากการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกสูงกวากอน
การใชแบบฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  และสิริวัฒน  ทองเลิศ ( 2543 : บทคัดยอ ) 
ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ของนักเรียน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน  ( CAI) เสริมกับการสอน
ตามปกติ   พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนเสริม โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน
และดวยการสอนตามปกติ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5นอกจากนี้ยังสอดคลอง
กับสาวิตรี  ประวตัิ ( 2545 : บทคัดยอ ) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอานกอนและ
หลังเรียนดวย แบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ  0.5  แสดงวาแบบฝกเสริมทักษะสามารถพัฒนาทักษะทางการเรียนของนักศึกษาได
ดังนั้นแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ     จึงเปนสื่อการสอนที่สามารถพัฒนาทักษะการ
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อานภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความสําคัญไดอยางมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล  และสามารถสรุป
ผลไดดังนี้

         4.1   เมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแยกแตละสาขาพบวา   นักศึกษาที่มีคาเฉลี่ย
ผลสัมฤทธ์ิสูงสุดในแตละบทเรียนคือ สาขาออกแบบตกแตง    ทั้งนี้อาจเนื่องจากสาขาออกแบบ
ตกแตงเปนสาขาที่นักศึกษาสนใจเลือกเรียนเปนอันดับหนึ่งและนักศึกษาสาขาออกแบบตกแตงเปน
นักศึกษาที่มีผลการเรียนอยูในระดับดี  มีพื้นฐานความรูวิชาภาษาอังกฤษคอนขางดี  และมีลักษณะ
นิสัยคอนขางสนใจเรียน และนักศึกษาสาขาออกแบบตกแตงสวนใหญที่เปนกลุมตัวอยางในการ
ทดลองเปนเพศหญิง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของแมคพิค ( McPeak  1979 ,อางถึงใน อารีย
วาศนอํานวย 2545: 61 ) ที่เสนอในงานวิจัยเร่ืองผลการเรียนจากแบบฝกอยางเปนระบบ เพศของนัก
เรียนสงผลตอความสามารถในการอานและสะกดคํา  วาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหญิง
สูงกวานักเรียนชายสําหรับสาขาที่มีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอนขางต่ําคือ สาขาภาพพิมพ 
ไดผลคาเฉลี่ยต่ําในบทที่ 1 Fine Arts , บทที่ 5  Sculpture , บทที่ 6 Ceramics  เนื่องจากสาขาภาพ
พิมพเปนสาขาที่นักศึกษาใหความสนใจเลือกเรียนนอย นักศึกษาในสาขาสวนใหญจึงเปนนักศึกษา
ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไมสูงนักเมื่อเปรียบเทียบกับนักศึกษาในสาขาอื่น ๆ

          4.2 สวนผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ัน
สูงปที่ 1 ที่มีตอการเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ  พบวา นักศึกษามี
ความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากโดยเฉพาะดานประโยชนในการเรียนโดยใชแบบฝกทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากนักศึกษามีความคิดเห็นวาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะมีภาพสวย
งามนาเรียน มีเนื้อหาวิชาสอดคลองกับสาขาวิชาที่ตนเรียน และรูปแบบกิจกรรมมีความหลากหลาย
ทําใหไมนาเบื่อและสามารถเรียนไดเขาใจงายขึ้นซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของมนธิรา  ภักดีณรงค
( 2540 : 99-100 ) อรสิริ  วงษศิริธร ( 2540 : 33 , อางถึงใน สาวิตรี  ประวัติ   2545 : 118 ) กลาววา
แบบฝกที่ดีควรใชหลักจิตวิทยาในการสราง  โดยมีภาพประกอบที่สวยงาม  มีเนื้อหานาสนใจ  และ
ควรมีกิจกรรมที่หลากหลาย การนําเอกสารจริงที่มีเนื้อหาหลากหลาย  มีความทันสมัยเกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวันทําใหนักเรียนสนใจและอยากอานบทอานมากขึ้น และสอดคลองกับขันธชัย
มหาโพธิ์ ( 2535 : 20 ) ที่กลาววา แบบฝกเสริมทักษะที่จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดีนั้น ควร
ประกอบดวย เนื้อหาที่ตรงกับจุดประสงค  กิจกรรมเหมาะสมกับวัยหรือความสามารถของผูเรียน  มี
ภาพประกอบ  มีการวางฟอรมที่ดี ใชเวลาเหมาะสม  ดานพฤติกรรมการเรียนพบวานักศึกษามีความ
กระตือรือรนที่จะศึกษาในแตละบทเรียน และใหความสนใจในบทเรียนมาก  เมื่อนักศึกษาไดรับ
แบบฝกในแตละบทเรียนนักศึกษาจะพยายามอานบทความประกอบภาพดวยตนเองเพราะความสน
ใจในรูปภาพ และสามารถใชความรูความเขาใจในเนื้อทางศิลปะที่ตนเรียนมาประกอบ     จึงทําให
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สามารถอานบทความภาษาอังกฤษไดและสามารถตอบคําถามไดถูกตอง  จากการเรียนการอาน
ภาษาอังกฤษดวยแบบฝกเสริมทักษะ  ทําใหนักศึกษาเกิดความตระหนักในประโยชนของการอาน
จับใจความสําคัญ  สามารถพัฒนาทักษะการอาน  และเกิดความสนใจเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น  
และผลการพิจารณาคาเฉลี่ยพบวาคาเฉลี่ยสูงสุดดานกิจกรรมคือ ขอ 7 กิจกรรมในแบบฝกเปนแรง
จูงใจใหขาพเจารักและสนใจเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น ( X  = 3.73 ,S.D. =  1.01 )  จากผลการ
ประเมินความคิดเห็นขอนี้อาจพิจารณาไดวากิจกรรมที่ในแบบฝกสงเสริมใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธ
ทางภาษาทั้งกิจกรรมคู  กิจกรรมกลุม และกิจกรรมทั้งชั้นเรียน  สอดคลองกับแนวคิดของ  วัชรา  
เลาเรียนดี ( 2547  :  5  ) ที่เสนอวา การใหจับคูกันเรียนหรือฝกปฏิบัติแบบรวมมือกัน  สามารถชวย
ในการเรียนรูของอีกฝายหนึ่งเปนอยางดี  โดยเฉพาะอยางยิ่ง เปนพื้นฐานในการเรียนรูแบบรวมมือ
กันในแบบอื่น ๆ ที่มุงพัฒนาผูเรียน  ทั้งดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ทักษะทางสังคม  ความภาคภูมิ
ใจในตัวเอง   คาเฉลี่ยสูงสุดของดานเนื้อหา คือ ความคิดเห็น ขอ  10  รูปแบบของกิจกรรมในบทนี้มี
ความเหมาะสมกับเนื้อหาของบทอาน  ( X  = 3.83 ,S.D. =  0.79 ) จากผลการประเมินความคิดเห็น
ขอนี้พิจารณาไดวากิจกรรมที่ในแบบฝกกับเนื้อหามีความเหมาะสมสอดคลองกัน  เรียงลําดับความ
ยากงาย ซ่ึงสอดคลองกับ  ขันธชัย  มหาโพธิ์ ( 2535 : 20 )  กลาววา ลักษณะแบบฝกที่ดี ควร มีเนื้อ
หาตรงกับจุดประสงค และกิจกรรมเหมาะสมกับวัย หรือความสามารถของผูเรียน    คาเฉลี่ยสูงสุด
ของดานสื่อการสอน คือ ความคิดเห็น ขอ  17  แบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ
บทนี้ชวยใหขาพเจาพัฒนาความสามารถทางการอานมากขึ้น  ( X  = 3.90 ,S.D. =  0.76 ) จากผลการ
ประเมินความคิดเห็นขอนี้พิจารณาไดวาบทเรียนในแบบฝกนําขอความภาษาอังกฤษจากเอกสารจริง
มาสรางเปนฝก   ซ่ึงเปนสิ่งที่ตรงกับความสนใจของผูเรียน ซ่ึงสอดคลองกับ  ดัฟฟและโรเลอร
 ( Duffy  and  Roehler 1993 : 200-201 )  ที่เสนอวา การนําบทอานที่ผูเรียนพบในชีวิตจริงมาใชใน
การเรียนการสอนภาษานั้น จะชวยใหผูเรียนพัฒนาความสามารถในการอานและมีทัศนคติที่ดีตอ
การอาน    คาเฉลี่ยสูงสุดของดานประโยชน คือ ความคิดเห็น ขอ  19  แบบฝกบทนี้สงเสริมให
ขาพเจามีความรูความเขาใจโครงสรางภาษาสํานวนภาษาทางศิลปะมากขึ้น  ( X  = 3.8 ,S.D. =  0.87
) จากผลการประเมินความคิดเห็นขอนี้พิจารณาไดวา การนําบทความจากเอกสารจริงมาใชในบท
เรียนนั้นมีประโยชน ที่ผูเรียนใดศึกษาเรียนรู ภาษา วัฒนธรรมไดตรงตามวัตถุประสงค  สอดคลอง
กับ ทรงพร  อิศโรวุธกุล (2529 : 39 )  กลาววา การฝกใหผูเรียนคุนเคยกับบทอานที่พบในชีวิตจริง 
กลับมีผลดีและไมใชเร่ืองที่ยากเกินไป สอดคลองกับ ดัฟฟและโรเลอร ( Duffy  and  Roehler 1993 
: 200-201 ) การนําเอกสารจริงที่ผูเรียนพบในชีวิตประจําวันมาใชในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
นั้นจะชวยกระตุนและจูงใจผูเรียนใหเกิดความสนใจในการเรียนรูภาษาได  เพราะบทเรียนเหลานั้น
จะมีความหมายตอผูเรียน เปนสิ่งที่เกี่ยวของและอยูรอบ ๆ ตัวผูเรียน ผูเรียนจะตระหนักถึงคุณคา 
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และประโยชนของสิ่งที่เรียน เนื่องจากผูเรียนสามารถนําไปใชไดในชีวิตจริง นอกจากนี้บทเรียนยัง
ชวยใหผูเรียนพัฒนาความสามารถในดานคําศัพทและความสามารถในการใชภาษาอังกฤษดวย

ขอเสนอแนะ

จากการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ สําหรับนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปที่ 1  ผูวิจัยไดทําการสรุปแนวคิดและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
ประเด็นดังตอไปนี้ คือ  ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช  และขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยโดยมีราย
ละเอียดดังนี้

ขอเสนอแนะเพื่อการนําแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะไปใช
จากขอคนพบของการวิจัย  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนําแบบฝกเสริมทักษะการ

อานภาษาอังกฤษทางศิลปะ  สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปที่ 1  ไปใชดังนี้
1. จากผลการวิจัยพบวาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะที่ผูวิจัย

สรางขึ้นโดยใชบทความจากหนังสือตางประเทศ  ซ่ึงไมไดดัดแปลงหรือปรับเปลี่ยนโครงสรางทาง
ไวยากรณ หรือคําศัพท เนื้อหาภาษาจีงคอนขางยากสําหรับนักศึกษา  จึงตองใชเวลาในการใหนัก
ศึกษาพยายามทําความเขาใจมากขึ้นดังนั้นผูสอนควรมีการปรับลดเนื้อหาในแตละบทเรียนหรือเพิ่ม
เวลาเรียนในแตละบทเรียนใหมากขึ้น

2. จากผลการวิจัยพยวาในการจัดกิจกรรมกลุมนักศึกษามีพื้นฐานความรูทางภาษาที่
แตกตางกันในแตละสาขาดังนั้นควรจัดใหกลุมเรียนของนักศึกษามีความหลากหลายในสาขาวิชา
ของนักศึกษา โดยจัดกลุมใหคละกันทั้งคนที่เกง,ปานกลางและออน  และกําหนดใหในแตละกลุมมี
นักศึกษาเฉลี่ยทุกสาขาวิชาเพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสนําความรูในสาขาของตนมาเสนอแนะเพื่อน
รวมกลุม

3. จากผลการวิจัยพบวานักศึกษาสวนใหญขาดพื้นฐานทางภาษาอังกฤษดวยธรรมชาติ
ของนักศึกษาที่มีความเขาใจวาตนรักและถนัดวิชาศิลปะจึงไมใหความสําคัญในวิชาอื่น ๆ โดย
เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษดังนั้นครูผูสอนควรสรางความตระหนักในความสําคัญ และชี้ใหเห็น
ประโยชนของภาษาอังกฤษโดยใชส่ือและเนื้อหาที่นักศึกษาคุนเคยและสามารถนําใปปรับใชตาม
สาขาวิชาของตน

4. จากผลการวิจัยพบวาคาเฉลี่ยความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอดานกิจกรรมการ
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เรียนอยูในระดับต่ําสุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะกิจกรรมบางกิจกรรมยังไมเหมาะสมกับความสนใจและ
วัยของผูเรียน ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อปรับเปลี่ยนกิจกรรมใหมีความเหมาะสมและนา
สนใจยิ่งขึ้น

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป
1. ควรมีการวิจัยและสรางแบบฝกเสริมทักษะทางภาษาดานอื่น ๆ  เชน ทักษะการฟง

ทักษะการพูด  ทักษะการเขียนโดยใชเนื้อหาทางศิลปะมาบูรณาการเพื่อใชสําหรับนักศึกษาระดับชั้น
อ่ืน ๆ

2. ควรศึกษาพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะดวย
คอมพิวเตอรชวยสอน ( CAI )

3. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชแบบฝกกับวิธีสอนวิธีอ่ืน
ๆ  เชน  เทคนิคการรวมมือกันเรียนรูแบบบูรณาการการอานและเขียนเรียงความ  การเรียนรู แบบ
สรางองคความรูดวยตนเอง  รูปแบบการสอนแบบเอ็กซพลิซิท  และรูปแบบการสอนของเมดิลีน  
ฮันเตอร

4. ควรมีการวิจัยและพัฒนาสื่อหรือนวัตกรรมอื่น ๆ ในการนําไปใชสอนวิชาภาษา
อังกฤษ  เพื่อใหมีส่ือที่หลากหลายยิ่งขึ้น
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ภาคผนวก  ก

รายชื่อผูเชี่ยวชาญ
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ

รายช่ือผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ   ความสอดคลอง
ระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรมของแบบทดสอบ  และความเหมาะสมของแบบฝก
เสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ  มีดังนี้

       1. อาจารยอรพิน    ริตจันทร    อาจารย 3 ระดับ 8
โรงเรียนสุพรรณภูมิ   อําเภอเมือง   จังหวัดสุพรรณบุรี

     2. อาจารยเกียรติพงษ  กะลําพัก    อาจารย 2  ระดับ  7
โรงเรียนวัดสวางอารมณ    อําเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี

     3. นายกิตติพนธ   สิริไวทยางกูร  นักวิชาการ  5
 สํานักงานศิลปะวัฒนธรรมรวมสมัย    กระทรวงวัฒนธรรม
ถ. สมเด็จพระปนเกลา     กรุงเทพมหานคร

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก  ข
คาความเที่ยงตรงและความเชื่อม่ันของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
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ตารางที่   22    แสดงคาเฉลี่ยผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแผนการสอนของ
                        ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน

จํานวน ( N = 3 )ขอความ

+1 0 -1

คะแนน

1. สาระสําคัญ
- ความคิดรวบยอดสอดคลองกับจุดประสงค

และเนื้อหา
2 1 0.66

2. จุดประสงคการเรียนรู
2.1 สอดคลองกับเนื้อหา
2.2 สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน
2.3 สอดคลองกับสื่อการเรียนการสอนและการ

ประเมินผล

3
3
3

1.00
1.00
1.00

3. เนื้อหา
3.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
3.2 สอดคลองกับคําอธิบายรายวิชา
3.3 สอดคลองกับการประเมินผล

3
2
3

1
1.00
0.33
1.00

4. การประเมินผล
4.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
4.2 สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน

2
3

1 0.66
1.00

5. ส่ือการเรียนการสอน
- สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน 2 1 0.66

คาเฉลี่ย 0.83
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ตารางที่   23   แสดงคาเฉลี่ยผลการประเมินความสอดคลองของคูมือครูของผูเชี่ยวชาญ จํานวน
                       3 ทาน

จํานวน ( N = 3 )ขอความ

+1 0 -1

คะแนน

1. ความสอดคลองของสวนประกอบในคูมือครู Unit 1
เร่ือง  Fine  Arts  ไดแก จุดประสงคการเรียนรู  เนื้อหา
กิจกรรมการเรียนการสอน  และการประเมินผล

3 1.00

2. ความสอดคลองของสวนประกอบในคูมือครู
Unit 2  เรื่อง   Decorative  Design s  ไดแก จุด
ประสงคการเรียนรู  เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการ
สอน  และการประเมินผล

3 1.00

3. ความสอดคลองของสวนประกอบในคูมือครู Unit 3
เร่ือง  Graphic Arts  ไดแก จุดประสงคการเรียนรู
เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน  และการประเมิน
ผล

3 1.00

4. ความสอดคลองของสวนประกอบในคูมือครู
     Unit 4  เรื่อง  Thai  Arts  ไดแก จุดประสงค
     การเรียนรู  เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการ
     สอน  และการประเมินผล

3 1.00

5. ความสอดคลองของสวนประกอบในคูมือครู Unit 5
เร่ือง  Sculptures  ไดแก จุดประสงคการเรียนรู  เนื้อ
หา กิจกรรมการเรียนการสอน  และการประเมินผล 3 1.00

6. ความสอดคลองของสวนประกอบในคูมือครู
Unit 6 เรื่อง Ceramics  ไดแก จุดประสงคการเรียนรู
เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน  และการประเมิน
ผล

3 1.00

คาเฉลี่ย 1.00
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ตารางที่  24  แสดงคาเฉลี่ยผลการประเมินแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ
                     ของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน

จํานวน ( N = 3 )ขอความ
+1 0 -1

คะแนน

1. ดานเนื้อหา
1.1 เนื้อหามีความสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1.2 เนื้อหามีความชัดเจนมีความยากงายพอเหมาะ
1.3 มีความเหมาะสมกับวัยของผูเรียน
1.4 ภาพประกอบมีความเหมาะสมกับเนื้อหา
1.5 เปนไปตามลําดับขั้นของการเรียนรู

3
2
3
3
3

1
1.00
0.66
1.00
1.00
1.00

2. ดานแบบฝกเสริมทักษะการอาน
2.1 แบบฝกมีจํานวนพอเหมาะ
2.2 เราความสนใจผูเรียน
2.3 สีของภาพและรูปแบบตัวอักษร

3
3
2 1

1.00
1.00
0.33

3. ดานกิจกรรมการฝก
3.1 กิจกรรมมีจํานวนพอเหมาะ
3.2 กิจกรรมมีความสอดคลองกับเนื้อหาและจุดประสงค
3.3 สอดคลองกับการประเมินผล

3
3
3

1.00
1.00
1.00

4. ดานภาษา
4.1 ความถูกตองของภาษา
4.2 ความเหมาะสมในการใชคําส่ือความหมาย
4.3 ภาษาเขาใจงายเหมาะกับวัย

2
2
2

1
1

1

0.66
1.00
0.33

5. ดานรูปเลม
      5.1รูปภาพมีความเหมาะสมกับวัยและความสนใจ
     5.2 สะดวกในการนําไปใช
     5.3 รูปเลมมีความสวยงาม
     5.4 เราความสนใจผูเรียน

3

3
3
3

1.00

1.00
1.00
1.00

คาเฉลี่ย 0.89
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ตารางที่  25   แสดงคาความตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอาน
ผูเช่ียวชาญ ผูเช่ียวชาญ

ขอที่ 1 2 3 IOC ขอที่ 1 2 3 IOC
1 +1 +1 +1 1.00 31 +1 +1 +1 1.00
2 +1 +1 +1 1.00 32 +1 +1 +1 1.00
3 +1 +1 0 0.66 33 +1 +1 +1 1.00
4 +1 +1 +1 1.00 34 +1 +1 +1 1.00
5 +1 0 +1 0.66 35 +1 +1 +1 1.00
6 +1 +1 0 0.66 36 +1 0 +1 0.66
7 0 +1 +1 0.66 37 0 +1 +1 0.66
8 +1 +1 +1 1.00 38 +1 +1 +1 1.00
9 +1 +1 +1 1.00 39 +1 +1 +1 1.00

10 +1 +1 +1 1.00 40 +1 +1 +1 1.00
11 +1 +1 +1 1.00 41 +1 +1 +1 1.00
12 +1 +1 +1 1.00 42 +1 +1 +1 1.00
13 0 +1 +1 0.66 43 +1 +1 0 0.66
14 +1 +1 +1 1.00 44 +1 +1 +1 1.00
15 +1 +1 +1 1.00 45 +1 +1 +1 1.00
16 0 +1 +1 0.66 46 0 +1 +1 0.66
17 +1 +1 +1 1.00 47 +1 0 0 0.33
18 +1 +1 +1 1.00 48 +1 +1 0 0.66
19 +1 +1 +1 1.00 49 +1 0 +1 0.66
20 +1 +1 +1 1.00 50 +1 +1 +1 1.00
21 +1 +1 0 0.66 51 +1 +1 +1 1.00
22 +1 +1 0 0.66 52 +1 +1 +1 1.00
23 +1 +1 +1 1.00 53 +1 +1 +1 1.00
24 +1 +1 +1 1.00 54 +1 +1 +1 1.00
25 +1 +1 +1 1.00 55 0 0 +1 0.33
26 +1 +1 +1 1.00 56 0 +1 +1 0.66
27 +1 +1 +1 1.00 57 +1 +1 +1 1.00
28 +1 0 +1 0.66 58 +1 +1 +1 1.00
29 +1 0 +1 0.66 59 +1 0 +1 0.66
30 +1 +1    0 0.66 60 +1 +1 +1 0.66
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ตารางที่   26    คาเฉลี่ยผลการประเมินความสอดคลองของแบบสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
                        พัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ ( สําหรับผูบริหาร )

จํานวน ( N=3 )ขอคําถาม
+1 0 1

ระดับความ
สอดคลอง

1. ทานทราบถึงปญหาในการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษหรือไมและลักษณะปญหาที่ทราบเปน
อยางไรบาง

3 1.00

2. ทานคิดวาการสรางแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษา
อังกฤษทางศิลปะเพื่อใชประกอบในการเรียนการ สอน
ภาษาอังกฤษมีความจําเปนและเปนประโยชนตอการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษหรือไมและแบบฝกที่สราง
ควรมีลักษณะอยางไร

3 1.00

3. การจัดทําแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ
ทางศิลปะควรมีลักษณะอยางไรและมีเนื้อหาสาระ
อะไรบาง

3 1.00

4. ทานคิดวาควรมีการเสริมใหครูผูสอนภาษาอังกฤษใช
แบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ
ประกอบในวิชาภาษาอังกฤษที่สอนหรือไมอยางไร

3 1.00

5. ทานเคยมีประสบการณในการแกปญหาในการจัด
      การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษหรือไม และมีขอ
      เสนอแนะอยางไร

3 1.00

รวม 1.00
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ตารางที่   27    คาเฉลี่ยผลการประเมินความสอดคลองของแบบสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
                        พัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ (  สําหรับครูผูสอน )

จํานวน ( N=3 )ขอคําถาม
+1 0 1

ระดับ
ความ

สอดคลอง
1. ทานมีความตองการในการนําแบบฝกเสริมทักษะการอาน

ภาษาอังกฤฆษทางศิลปะมาใชในการเรียนการสอนในราย
วิชาที่ทานสอนนอกเหนือจากสื่ออ่ืน ๆ หรือไม
เพราะเหตุใด

3 1.00

2. ในการเรียนการวิชาการพัฒนาทักษะการอานทาน
ประสบปญหาอยางไรบาง

3 1.00

3. ทานมีความรูหรือมีประสบการณในการสรางแบบฝก
เสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะหรือไม

      อยางไรบาง

3 1.00

4. ทานมีขอเสนอแนะ อยางไรบางเกี่ยวกับการพัฒนา
แบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ

3 1.00

รวม 1.00
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ตารางที่  28    คาเฉลี่ยผลการประเมินความสอดคลองของแบบสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
                       พัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ( สําหรับครูผูสอนศิลปะ)

จํานวน ( N=3 )ขอคําถาม
+1 0 1

ระดับความ
สอดคลอง

1. ทานทราบปญหาในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษา
อังกฤษสําหรับนักเรียนศิลปะะหรือไมอยางไร 3 1.00

2. ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับหลักสูตรวิชาภาษา
     อังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับ ศ.ปวส.

3 1.00

3. ทานคิดวาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับศิลปะที่นักศึกษาควร
รูควรเปนแนวใด

3 1.00

4. ทานคืดวาการสรางแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษา
อังกฤษทางศิลปะที่สามารถบูรณาการเนื้อหาความรูทาง
ดานศิลปะเพื่อใชในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหสอด
คลองกันควรมีลักษณะอยางไร

3 1.00

5. ทานคิดวาการนําเนื้อหาศิลปะทุกสาขา ( จิตรกรรม,ออก
แบบตกแตง, ภาพพิมพ, ศิลปะไทย, ประติมากรรม, เครื่อง
เคลือบดินเผา ) มาบูรณาการเพื่อประกอบในการสรางแบบ
ฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะนั้นมีความ
เหมาะสมหรือไม และมีขอแนะนําอยางไร

3 1.00

6. ทานมีความจําเปนตองใชภาษาอังกฤษในงานศิลปะ
      หรือไม และทานเคยมีประสบการณหรือปญหาใดๆ
      ที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่ใชในงานศิลปะที่ตองการ
      เสนอแนะหรือไมอยางไร

3 1.00

รวม 1.00
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ตารางที่  29     คาเฉลี่ยผลการประเมินความสอดคลองของแบบสอบถามความตองการเกี่ยวกับการ
                       พัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ (  ของนักศึกษาระดับ
                       ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปที่ 1  )

จํานวน ( N=3 )ขอคําถาม
+1 0 -1

ระดับความ
สอดคลอง

1. ทักษะการอานภาษาอังกฤษดานใดที่ทานมีปญหามากที่สุด
- การอานเพื่อความเขาใจในรายละเอียดในเนื้อหาที่เรียน
- การอานเพื่อจับใจความสําคัญ ( Main  Idea)
- การอานเพื่อเขียนสรุปขอความ หรือเนื้อหาที่เรียนได

      -  การอานเพื่อสรุปใจความสําคัญของเรื่องได

3 1.00

2. ทานเคยใชส่ือดานการอานภาษาอังกฤษอื่น ๆ ประกอบในการ
เรียนภาษาอังกฤษประเภทใดบาง
- หนังสือเรียนทั่วไป
- คอมพิวเตอรชวยสอน
- วีดิทัศน
- แถบบันทึกเสียง
- ใบงาน

       -      อ่ืน ๆ……………………

3 1.00

3. ทานมีความตองการเรียนแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษา
อังกฤษทางศิลปะ ดวยวิธีใด
-นักเรียนคนควาดวยตนเอง
-ครูเปนผูสอนพรอมดําเนินกิจกรรมเปนกลุมยอย
-ใหฝกปฏิบัติในเวลาเรียนคนเดียว

      -อ่ืน ๆ โปรดระบุ

3 1.00

4. ทานตองการเนื้อหาของแบฝกเสริมทักษะการอานทางศิลปะ
ในแนวใด
-เนื้อหาที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่มีในชีวิตจริง
-เกี่ยวกับศิลปะสาขาตาง ๆ เพื่อนําไปใชในการปฏิบัติงาน

3 1.00
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ตารางที่  29      ( ตอ )

จํานวน ( N=3 )ขอคําถาม

+1 0 -1

ระดับความ
สอดคลอง

       -ความรูทั่วไปที่นําไปใชไดในชีวิตประจําวัน
       -อ่ืน ๆโปรดระบุ

5. ทานคิดวาผูเรียนมีความจําเปน ตองใชแบบฝกเสริมทักษะการ
อานภาษาอังกฤษทางศิลปะประกอบการเรียนวิชาการพัฒนา
ทักษะการอาน  หรือไม

3 1.00

6. ทานคิดวากิจกรรมในแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ
ทางศิลปะควรฝก ทักษะใดบาง ( ฟง,พูด,อาน,เขียน)

3 1.00

7. ทานประสบปญหาใดอีกบางในการเรียนภาษาอังกฤษและมี
ขอเสนอแนะอยางไรเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อชวยให
ทานเรียนภาษาอังกฤษไดดีขึ้น

3 1.00

8. ทานคิดวาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ
สําหรับนักศึกษาควรมีลักษณะอยางไร

3 1.00

9. ทานคิดวาแบบฝกเสริมทักษะการอานควรเนนการฝกการอาน
เพื่อจับใจความสําคัญ หรือไมอยางไร

3 1.00

รวม 1.00
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ตารางที่   30   คาเฉลี่ยผลการประเมินความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา
                       ที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ(ของนักศึกษาระดับ
                       ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปที่ 1  )

จํานวน ( N=3 )ขอคําถาม
+1 0 -1

ระดับความ
สอดคลอง

1. ระยะเวลาในการทํากิจกรรมแตละกิจกรรมมีความ
      เหมาะสม

3 1.00

2.    คําอธิบายเกี่ยวกับการทํากิจกรรมชัดเจน 3 1.00
3.    กิจกรรมในบทนี้นาสนใจและไมยากเกินไป 3 1.00
5. กิจกรรมในบทนี้ชวยใหขาพเจาอานอยางมีจุดประสงคและ
      พัฒนาทักษะการอานของขาพเจา

3 1.00

6. กิจกรรมในแบบฝกสงเสริมใหขาพเจาไดคิดและทํางาน
รวมกับเพื่อน

3 1.00

7.   กิจกรรมในแบบฝกสงเสริมใหขาพเจานําไปประยุกตใชใน
      สาขาวิชาและการศึกษาที่สูงขึ้น

3 1.00

8.   กิจกรรมในแบบฝกเปนแรงจูงใจใหขาพเจารักและสนใจ
      เรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น

3 1.00

9.   กิจกรรมแตละขั้นทําใหเกิดความรูและความเพลิดเพลิน 3 1.00
10. เนื้อหาในบทนี้มีความรูทางศิลปะที่นาสนใจไมงายหรือ
      ยากเกินไป

3 1.00

11. รูปแบบของกิจกรรมในบทนี้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา
     ของบทอาน

3 1.00

12. รูปแบบของการฝกเปนขั้นตอนจากงายไปหายากตาม
      ลําดับ

3 1.00

12.  เนื้อหาของแบบฝกนาสนใจ 3 1.00
13.  ระดับความยากงายของภาษามีความเหมาะสมกับความ
       สามารถของขาพเจา

3 1.00

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



164

ตารางที่   30  ( ตอ )

จํานวน ( N=3 )ขอคําถาม
+1 0 -1

ระดับความ
สอดคลอง

14. ส่ือที่ใชประกอบ ขัดเจน นาสนใจ สอดคลองกับเนื้อหา 3 1.00

15. ส่ือที่ใชในแบบฝกบทนี้ชวยใหขาพเจาอานไดเร็วข้ึน 3 1.00

16. แบบฝกการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะบทนี้ทําใหขาพเจา
     พัฒนาความสามารถทางการอานมากขึ้น

3 1.00

17. ส่ือที่ใชในแบบฝกบทนี้ชวยใหขาพเจาอยากกานบทอาน
     บทอานมากขึ้น

3 1.00

18. หลังจากไดทําแบบฝกบทนี้ขาพเจารูสึกถึงความจําเปนใน
การฝกฝนทักษะการอานอยางจริงจัง

3 1.00

19. แบบฝกบทนี้สงเสริมขาพเจาใหมีความรูความเขาใจโครง
       สรางภาษาสํานวนภาษาทางศิลปะมากขึ้น

3 1.00

20. แบบฝกบทนี้สงเสริมใหขาพเจาเขาใจการใชภาษาและวิธี
      การศึกษาความรูจากหนังสือศิลปะภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น

3 1.00

รวม 1.00
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ตารางที่  31  ผลการหาคาประสิทธิภาพของแบบฝกเปนรายบุคคล ( 3 คน )
คะแนนแบบทดสอบรายจุดประสงค

บทที่1 บทที่2 บทที่3 บทที่4 บทที่5 บทที่6
คนที่

10
คะแนน

10
คะแนน

10
คะแนน

10
คะแนน

10
คะแนน

10
คะแนน

รวม
60
คะแนน

คะแนน
ทดสอบ
หลังเรียน
60 คะแนน

1 8 8 8 7 7 9 47 51
2 8 7 7 6 6 6 40 43
3 6 6 5 6 6 6 34 33

รวม 121 118

∑X = 121 ∑F  = 118
E1 = 67.22 E2     =  65.55

ตารางที่ 32   ผลการหาคาประสิทธิภาพของแบบฝกเปนกลุมเล็ก ( 9 คน )
คะแนนแบบทดสอบรายจุดประสงค

บทที่1 บทที่2 บทที่3 บทที่4 บทที่5 บทที่6
คนที่

10
คะแนน

10
คะแนน

10
คะแนน

10
คะแนน

10
คะแนน

10
คะแนน

รวม
60
คะแนน

คะแนน
ทดสอบ
หลังเรียน
60 คะแนน

1 8 8 9 9 8 7 49 52
2 8 7 8 9 9 8 49 51
3 9 8 8 8 9 9 51 53
4 9 8 7 8 8 7 47 45
5 8 8 7 7 7 7 44 47
6 9 8 8 7 7 6 45 47
7 7 6 6 7 7 6 39 36
8 7 6 5 6 7 5 36 40
9 6 6 5 6 7 6 36 32

รวม 396 382

∑X = 396 ∑F  = 382
E1 = 73.33 E2     =  74.62
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ตารางที่  33  ผลการหาคาประสิทธิภาพของแบบฝกกับกลุมทดลอง ( 30 คน )
คะแนนแบบทดสอบรายจุดประสงค

บทที่1 บทที่2 บทที่3 บทที่4 บทที่5 บทที่6
คนที่

10
คะแนน

10
คะแนน

10
คะแนน

10
คะแนน

10
คะแนน

10
คะแนน

รวม
60
คะแนน

คะแนน
ทดสอบ
หลังเรียน
60 คะแนน

1 7 9 8 9 8 6 47 47
2 7 9 8 10 8 7 49 44
3 9 9 7 10 8 9 52 40
4 7 9 9 10 9 7 51 44
5 7 7 8 9 8 7 46 49
6 7 8 8 8 9 7 47 42
7 6 7 7 8 8 8 44 45
8 8 8 8 10 8 8 50 52
9 9 9 7 9 8 8 50 44
10 9 9 8 9 9 8 52 50
11 7 7 8 8 8 7 45 47
12 6 7 7 8 8 7 43 56
13 7 6 6 9 7 8 43 46
14 5 7 7 10 8 7 44 48
15 7 7 8 8 8 7 45 42
16 8 9 7 9 8 8 49 47
17 6 6 7 8 8 7 42 42
18 8 9 9 10 9 7 52 31
19 8 7 8 9 7 8 47 41
20 8 8 9 9 7 8 49 34
21 9 9 8 10 7 7 50 54
22 8 9 8 10 8 8 51 48
23 9 9 8 8 7 8 49 43
24 7 8 8 7 7 7 44 45
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ตารางที่  33   ( ตอ )

คะแนนแบบทดสอบรายจุดประสงค
บทที่1 บทที่2 บทที่3 บทที่4 บทที่5 บทที่6

คนที่

10
คะแนน

10
คะแนน

10
คะแนน

10
คะแนน

10
คะแนน

10
คะแนน

รวม
60
คะแนน

คะแนน
ทดสอบ
หลังเรียน
60 คะแนน

25 7 8 6 8 7 6 42 40
26 7 6 7 8 8 7 43 51
27 8 8 9 9 8 8 50 45
28 8 7 7 8 8 7 45 43
29 6 8 7 8 7 7 43 49
30 6 7 7 9 8 6 43 45

รวม 1407 1354

∑X = 1407 ∑F  = 1354
E1 =   78.16 E2     =  75.22
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ตารางที่  34   แสดงผลการวิเคราะหคาความยากงาย ( p ) คาอํานาจจําแนก ( r )ของแบบทดสอบวัด
                      ผลสัมฤทธ์ิทางการอานกอนเรียนและหลังเรียน

ขอที่ p r ขอที่ p r
1 0.7 0.5 31 0.6 0.4
2 0.7 0.3 32 0.5 0.6
3 0.7 0.6 33 0.8 0.2
4 0.6 0.3 34 0.6 0.6
5 0.4 0.4 35 0.6 0.6
6 0.7 0.5 36 0.7 0.5
7 0.8  0.2 37 0.8 0.3
8 0.7 0.3 38 0.7 0.4
9 0.7 0.5 39 0.7 0.4

10 0.8 0.3 40 0.8 0.5
11 0.8 0.3 41 0.5 0.4
12 0.7 0.3 42 0.8 0.5
13 0.6 0.6 43 0.7 0.5
14 0.8 0.3 44 0.8 0.4
15 0.7 0.4 45 0.5 0.3
16 0.8 0.4 46 0.7 0.4
17 0.7 0.7 47 0.7 0.5
18 0.8 0.4 48 0.6 0.4
19 0.7 0.4 49 0.6 0.3
20 0.6 0.4 50 0.7 0.5
21 0.6 0.5 51 0.7 0.3
22 0.8 0.3 52 0.6 0.4
23 0.8 0.5 53 0.8 0.4
24 0.5 0.8 54 0.7 0.3
25 0.7 0.4 55 0.5 0.4
26 0.6 0.6 56 0.6 0.2
27 0.7 0.5 57 0.7 0.3
28 0.8 0.2 58 0.6 0.3
29 0.7 0.6 59 0.6 0.4
30 0.6 0.6 60 0.8 0.4
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ตารางที่   35   ตารางวิเคราะหผลตาง  ( D ) ของคะแนนการทดสอบ

คะแนน
( 60 คะแนน )

คะแนน
( 60 คะแนน )

นัก
เรียน
คนที่ กอนเรียน หลังเรียน

ผลตาง
( D )

นัก
เรียน
คนที่ กอนเรียน หลังเรียน

ผลตาง
( D )

1 36 47 11 16 30 47 17
2 24 44 20 17 26 42 16
3 24 40 16 18 24 31 5
4 26 44 18 19 30 41 11
5 38 49 21 20 20 34 14
6 38 42 14 21 42 54 12
7 36 45 19 22 24 48 24
8 32 52 20 23 26 43 17
9 20 44 22 24 28 45 17
10 28 50 12 25 26 40 14
11 28 47 19 26 32 51 19
12 32 56 24 27 30 45 15
13 22 46 24 28 30 43 13
14 32 48 16 29 32 49 17
15 28 42 14 30 29 45 16
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การคํานวณหา  คาความเชื่อมั่น ( Reliability  )  KR - 20  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียน
และหลังเรียน

)1n(n

2)X(2Xn2S
−

∑ ∑−
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คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A)
               Scale                 Scale        Corrected
               Mean               Variance        Item-             Alpha
              if Item               if Item          Total             if Item
              Deleted             Deleted      Correlation        Deleted

ขอ1          69.8667        71.4299        .6117           .8430
ขอ2          69.7333        74.9609        .4879           .8488
ขอ3          69.7333        75.4437        .4830           .8492
ขอ4          69.8000        74.8552        .5222           .8478
ขอ5          69.6667        77.1264        .2639           .8581
ขอ6          69.8333        74.9023        .4847           .8489
ขอ7          69.6333        73.4126        .4603           .8499
ขอ8          69.9333        75.4437        .3591           .8542
ขอ9          69.6333        74.7230        .4919           .8486
ขอ10         69.5333        81.2230        .0419           .8644
ขอ11         69.6667        79.7471        .1338           .8618
ขอ12         69.6667        73.1264        .5166           .8473
ขอ13         69.6667        72.3678        .5934           .8441
ขอ14         69.7667        75.0816        .3830           .8532
ขอ15         69.7667        73.7713        .5409           .8466
ขอ16         69.8333        77.7989        .3194           .8547
ขอ17         69.4667        76.1195        .4344           .8509
ขอ18         69.6000        75.6276        .4074           .8518
ขอ19         69.5333        70.4644        .7643           .8373
ขอ20         69.6333        71.7575        .5858           .8441

Reliability Coefficients

N of Cases =     30.0                    N of Items = 20

Alpha =    .8569
คาความเชื่อมั่นเทากับ  0.86
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ตารางที่  38   การแปลผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยแบบ
         แบบฝกเสริมทักษะการอาน  โดยใชคาสถิติ  t – test  dependent

T-Test
Paired Samples Statistics

48.3667 30 3.2746 .5979
32.0333 30 3.8817 .7087

POSTTEST
PRETEST

Pair 1
Mean N Std. Deviation

Std. Error
Mean

Paired Samples Correlations

30 .341 .065POSTTEST & PREPair 1
N Correlation Sig.

Paired Samples Test

6.3333 4.1384 .7556 4.2507 8.4160 21.617 29 .000POSTTEST - PRPair 
Mean d. Deviatio

Std. Erro
Mean Lower Upper

99% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t df g. (2-tailed
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แบบสอบถามรายดาน
Descriptive Statistics

30 3.6683 .4540
30 3.5917 .5221
30 3.7333 .5616
30 3.6583 .5779
30 3.7778 .7236
30

รวม
รวมดาน1
รวมดาน2
รวมดาน3
รวมดาน4
Valid N (listwise)

N Mean Std. Deviation

แบบสอบถามรายขอ
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Descriptive Statistics

30 3.5000 .9738
30 3.6333 .8087
30 3.6333 .7649
30 3.5667 .7739
30 3.7000 .9523
30 3.5333 .8193
30 3.7333 1.0148
30 3.4333 .9714
30 3.7333 .8277
30 3.8333 .7915
30 3.7000 .8367
30 3.7000 .9523
30 3.7000 .9154
30 3.6000 .9685
30 3.6000 .8550
30 3.5333 .7303
30 3.9000 .7589
30 3.7667 .8584
30 3.8333 .8743
30 3.7333 .9803
30

ขอ1
ขอ2
ขอ3
ขอ4
ขอ5
ขอ6
ขอ7
ขอ8
ขอ9
ขอ10
ขอ11
ขอ12
ขอ13
ขอ14
ขอ15
ขอ16
ขอ17
ขอ18
ขอ19
ขอ20
Valid N (listwise)

N Mean Std. Deviation

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก  ค

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
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แบบสอบถามความตองการ

เกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ
(  ของนักศึกษาประกาศนัยบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปที่ 1 )

วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี   สังกัดกรมศิลปากร   กระทรวงวัฒนธรรม

คําชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นและความตองการของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ปที่ 1  วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี   ในการพัฒนาแบบฝก
เสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ  ประกอบรายวิชาการพัฒนาทักษะการอาน( 2112-02)
จึงขอใหนักศึกษาตอบแบบสอบถาม  ตามความคิดเห็นและความตองการของนักศึกษา  ขอมูลที่ได
จากการตอบแบบสอบถามครั้งนี้จะนําไปใชประโยชน  ในการวิจัยเทานั้น

2. แบบสอบถามนี้มี 3 ตอน ดังรายละเอียดตอไปนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  จํานวน 3 ขอ
ตอนที่  2 ความคิดเห็นในดานความตองการแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ
              จํานวน 9 ขอ
ตอนที่  3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับขอเสนอแนะอื่น ๆ  1  ขอ
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คําชี้แจง โปรดเติมขอความลงในแบบสอบถามตามความเปนจริง

ตอนที่  1  สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  จํานวน  3 ขอ
1. เพศ         (    )  ชาย                     (    )  หญิง
2. อาชีพของผูปกครอง
      (    ) รับราชการ     (    ) คาขาย     (    ) การเกษตร    (     ) อ่ืน ๆ
3. ระดับผลการเรียน
      (    ) ต่ํากวา 60 % (    )  61-70 % (    ) 71-80 %  (    ) 80 %ขึ้นไป

ตอนที่   2      ความตองการเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ
                   ทางศิลปะประกอบวิชาการพัฒนาทักษะการอาน

4. ทักษะการอานภาษาอังกฤษดานใดที่ทานมีปญหามากที่สุด
( เรียงลําดับจากมากไปนอย )
(   ) การอานเพื่อความเขาใจในรายละเอียดในเนื้อหาที่เรียน

      (   ) การอานเพื่อจับใจความสําคัญ ( Main  idea )
      (   ) การอานเพื่อเขียนสรุปขอความ หรือ เนื้อหาที่เรียนได
      (   ) การอานเพื่อสรุปใจความสําคัญของเรื่องได
5. ทานเคยใชส่ือดานการอานภาษาอังกฤษอื่นๆประกอบในการเรียนภาษาอังกฤษประเภทใดบาง
      ( ตอบไดมากกวา 1 ขอ )
      (   )  หนังสือเรียนทั่วไป             (   )  คอมพิวเตอรชวยสอน
      (   )   วีดีทัศน                           (   )  แถบบันทึกเสียง
      (   )   ใบงาน                            (   )   อ่ืน ๆ ……………….
6. ทานมีความตองการเรียนแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ  ดวยวิธีใด
     ( ตอบไดมากกวา 1 ขอ )

(   )   นักเรียนคนควาดวยตนเอง
      (   )    ครูเปนผูสอนพรอมดําเนินกิจกรรมเปนกลุมยอย
      (   )    ใหฝกปฏิบัติเวลาเรียนคนเดียว
      (   )    อ่ืน ๆ  โปรดระบุ……………………..
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7. ทานตองการเนื้อหาของแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะในแนวใด
(   ) เนื้อหาที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่มีในชีวิตจริง
(   ) เกี่ยวกับศิลปะสาขาตาง  ๆ เพื่อนําไปใชในการปฏิบัติงาน
(   )  ความรูทั่วไปที่นําไปใชไดในชีวิตประจําวัน
(   )  อ่ืน ๆ โปรดระบุ……………………………..

8.   ทานคิดวาผูเรียนมีความจําเปน   ตองใชแบบฝกการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะประกอบการ
      เรียนวิชาการพัฒนาทักษะการอาน หรือไม
      ………………………………………………………………………………………………….
      ………………………………………………………………………………………………….
9. ทานคิดวากิจกรรมในแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะควรฝก  ทักษะใดบาง
      ( ฟง , พูด ,  อาน , เขียน ) เพราะเหตุใด

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

10. ทานประสบปญหาใดอีกบางในการเรียนภาษาอังกฤษและมีขอเสนอแนะอยางไรเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนเพื่อชวยใหทานเรียนภาษาอังกฤษไดดีขึ้น
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

11. ทานคิดวาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะสําหรับนักศึกษาควรมีลักษณะ
อยางไร
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

 12.ทานคิดวาแบบฝกเสริมทักษะการอาน ควรเนนการฝกการอานเพื่อจับใจความสําคัญ หรือไม
      อยางไร
      …………………………………………………………………………………………………
      …………………………………………………………………………………………………
ตอนที่  3  ขอเสนอแนะอื่น ๆ
13.ขอคิดเห็นอื่นๆเกี่ยวกับการอานภาษาอังกฤษ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



178

แบบสัมภาษณความคิดเห็น ( ครูผูสอน )

เก่ียวกับการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ
สําหรับครูผูสอน วิชาการพัฒนาทักษะการอาน    ในสถานศึกษาวิทยาลัยชางศิลป,

วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี , วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช
สังกัดกรมศิลปากร   กระทรวงวัฒนธรรม

คําชี้แจง
             1.  แบบสัมภาษณนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของ ครูผูสอน วิชาการพัฒนา
ทักษะการอาน    ในสถานศึกษาวิทยาลัยชางศิลป,   วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี , วิทยาลัยชางศิลป
นครศรีธรรมราช    จํานวน 3  ทาน  เกี่ยวกับปญหาการเรียนการสอนในรายวิชาการพัฒนาทักษะการ
อาน   ความตองการในการใชแบบฝกเสริมทักษะเพื่อการพัฒนา    และจุดประสงครายวิชาที่ตองการ
ใชแบบฝกเสริมทักษะเพื่อการพัฒนา    ขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสัมภาษณนี้จะนําไปใช
ประโยชน  ในการวิจัยเทานั้น
             2. แบบสัมภาษณนี้มี 3 ตอน ดังรายละเอียดตอไปนี้

ตอนที่ 1  สัมภาษณสถานภาพและขอมูลทั่วไป
ตอนที่  2 สัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอาน
               ภาษาอังกฤษ   จํานวน 6  ขอ
ตอนที่  3 สัมภาษณปญหาและขอเสนอแนะอื่น ๆ จํานวน 1  ขอ
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ผูใหสัมภาษณ…………………………………………………………ตําแหนง…………………
วันที่………………………………………………….เวลา…………..สถานที่…………………..
ตอนที่  1  สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
      เพศ ………………………………………
      อายุ ………………………………………
     วุฒิการศึกษา            ………………………………………
     ประสบการณ ………………………………………
     ประสบการณในการฝกอบรมในหัวขอเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ

เคยหรือไม……………….( ถาเคย ) จํานวน……………………คร้ัง
จัดโดยหนวยงาน……………………………………………………
เร่ือง…………………………………………………………………

ตอนที่  2 สัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ
               ทางศิลปะ
1.ในการเรียนการสอนวิชาการพัฒนาทักษะการอานทานใชส่ือการสอนประเภทใด
     (     ) บทเรียนที่สรางเอง (      )  บทเรียนจากหนังสือในทองตลาด
     (     ) ส่ือ อ่ืน ๆ  ( โปรดระบุ ) ……………………………………………………
2. ทานมีความตองการในการนําแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะที่มีเนื้อหา
     ทางศิลปะมาใชในการเรียนการสอนในรายวิชาที่ทานสอนนอกเหนือจากสื่ออ่ืน ๆหรือไม
     เพราะเหตุใด
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3.ในการเรียนการสอนวิชาการพัฒนาทักษะการอานทานประสบปญหาอยางไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4.ทานมีความรูหรือมีประสบการณในการสรางแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ
   หรือไม  อยางไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………
…
5. ทานคิดวาจุดประสงคการเรียนรูใดที่ผูเรียนมีปญหามากและควรสรางแบบฝกเสริมทักษะการอาน
     ภาษาอังกฤษทางศิลปะเพื่อใชในการแกปญหา
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ตอนที่  3 สัมภาษณปญหาและขอเสนอแนะอื่น ๆ
6. ทานมีขอเสนอแนะ  อยางไรบางเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทาง
       ศิลปะ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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แบบสัมภาษณความคิดเห็น

เกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ
สําหรับครูผูสอนศิลปะ สาขาตางๆ วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี

สังกัดกรมศิลปากร   กระทรวงวัฒนธรรม

คําชี้แจง
1. แบบสัมภาษณนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของ   ครูผูสอนศิลปะวิทยาลัย

ชางศิลปสุพรรณบุรี  จํานวน 6  ทาน  เกี่ยวกับความตองการในการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษทางศิลปะ  ประกอบรายวิชาการพัฒนาทักษะการอาน( 2112-02)  ขอมูลที่ไดจากการ
ตอบแบบสัมภาษณนี้จะนําไปใชประโยชน  ในการวิจัยเทานั้น

2. แบบสัมภาษณนี้มี 3 ตอน ดังรายละเอียดตอไปนี้
ตอนที่ 1 สัมภาษณสถานภาพทั่วไป
ตอนที่  2 สัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษา
             อังกฤษ   จํานวน 5  ขอ
ตอนที่  3 สัมภาษณปญหาและขอเสนอแนะอื่น ๆ จํานวน 1  ขอ
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ผูใหสัมภาษณ…………………………………………………………ตําแหนง…………………
วันที่………………………………………………….เวลา…………..สถานที่…………………..
ตอนที่  1  สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
     เพศ ………………………………………
     อายุ ………………………………………
     วุฒิการศึกษา            ………………………………………
     ประสบการณ ………………………………………
     ประสบการณเกี่ยวกับการเรียนการสอน

  ปฏิบัติงานสอนจํานวน……………………ป สาขาวิชา………………………………

ตอนที่  2 สัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษา
             อังกฤษทางศิลปะ
1. ทานทราบปญหาในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนศิลปะหรือไม
       อยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับศ.ปวส.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3. ทานคิดวาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับศิลปะที่นักเรียนควรรูควรเปนแนวใด
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4. ทานคิดวาการสรางแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะที่สามารถบูรณาการ
       เนื้อหาความรูทางดานศิลปะเพื่อใชในการ เรียนการสอนภาษาอังกฤษใหสอดคลองกันควร
       มีลักษณะอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



183

……………………………………………………………………………………………………
…
5. ทานคิดวาควรนําเนื้อหาศิลปะดานใดบางมาบูรณาการเพื่อประกอบในการสรางแบบฝกเสริม
       ทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ( เรียงตามความสําคัญและความจําเปนของผูเรียน)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

      ตอนที่  3 สัมภาษณปญหาและขอเสนอแนะอื่น ๆ
6. ทานมีความจําเปนตองใชภาษาอังกฤษในงานศิลปะหรือไม  และทานเคยมีประสบการณหรือ

ปญหาใด ๆ ที่ เกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่ใชในงานศิลปะที่ตองการเสนอแนะหรือไม  อยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



184

แบบสัมภาษณความคิดเห็น ( ผูบริหาร )

เกี่ยวกับความตองการในการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ
สําหรับผูบริหาร  วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี   สังกัดกรมศิลปากร   กระทรวงวัฒนธรรม

คําชี้แจง
1. แบบสัมภาษณนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของ   ผูบริหารวิทยาลัยชาง

ศิลปสุพรรณบุรี  จํานวน 3  ทาน  เกี่ยวกับความตองการในการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษทางศิลปะ  ประกอบรายวิชาการพัฒนาทักษะการอาน( 2112-02)  ขอมูลที่ไดจากการ
ตอบแบบสัมภาษณนี้จะนําไปใชประโยชน  ในการวิจัยเทานั้น

2. แบบสัมภาษณนี้มี 3 ตอน ดังรายละเอียดตอไปนี้
ตอนที่ 1 สัมภาษณสถานภาพทั่วไป
ตอนที่  2 สัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษา
             อังกฤษ   จํานวน 4  ขอ
ตอนที่  3 สัมภาษณปญหาและขอเสนอแนะอื่น ๆ จํานวน 1  ขอ
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ผูใหสัมภาษณ…………………………………………………………ตําแหนง…………………
วันที่………………………………………………….เวลา…………..สถานที่…………………..
ตอนที่  1  สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
      เพศ ………………………………………
      อายุ ………………………………………
     วุฒิการศึกษา            ………………………………………
     ประสบการณ ………………………………………
     ประสบการณในการฝกอบรมในหัวขอเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ

เคยหรือไม……………….( ถาเคย ) จํานวน……………………คร้ัง
จัดโดยหนวยงาน……………………………………………………
เร่ือง…………………………………………………………………

ตอนที่  2 สัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษา
             อังกฤษทางศิลปะ
1. ทานทราบถึงปญหาในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษหรือไมและลักษณะปญหาที่
       ทราบเปนอยางไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. ทานคิดวาการสรางแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะเพื่อใชประกอบในการ

เรียน การสอนภาษาอังกฤษมีความจําเปนและเปนประโยชนตอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
หรือไมและแบบฝกที่สรางควรมีลักษณะอยางไร

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3. การจัดทําแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะควรมีลักษณะอยางไร และมีเนื้อ

หาสาระอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………
…
4. ทานคิดวาควรมีการสงเสริมใหครูผูสอนภาษาอังกฤษใชแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษา

อังกฤษทางศิลปะประกอบในวิชาภาษาอังกฤษที่สอนหรือไม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

      ตอนที่  3 สัมภาษณปญหาและขอเสนอแนะอื่น ๆ
5. ทานเคยมีประสบการณในการแกปญหาในการจัดการเรียนสอน และมีขอเสนอแนะหรือไม

อยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



187

แบบสอบถามความคิดเห็น
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอแบบฝกการอานและกิจกรรมการเรียน

โดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง

คําชี้แจง
1. ในการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้ ขอใหนักเรียนตอบตรงกับความ

เปนจริงตามความรูสึกของนักเรียนมากที่สุด  คําถามแตละขอไมมีคําตอบใดถูกหรือผิดเพียงแต
เปนความรูสึกมากบางนอยบาง แบบสอบถามนี้ใชเพื่อประโยชนทางการวิจัยเทานั้น  จะไมมีผลตอ
การเรียนของนักเรียนแตอยางใด

2. แบบสอบถามนี้มีจํานวน 20 ขอ
3. ใหนักศึกษาทําเครื่องหมาย   √ ลงในชองที่ตรงกับความรูสึกของนักศึกษาใน

แตละขอตอบและทําเครื่องหมายเพียงขอเดียว
ระดับคะแนน

5 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง
4 หมายถึง เห็นดวย
3 หมายถึง ไมแนใจ
2 หมายถึง ไมเห็นดวย
1 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
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บทที่……………….
ระดับคะแนนความคิดเห็น

1 2 3 4 5
1. ระยะเวลาในการทํากิจกรรมแตละกิจกรรมมีความ
      เหมาะสม
2.    คําอธิบายเกี่ยวกับการทํากิจกรรมชัดเจน
3.    กิจกรรมในบทนี้นาสนใจและไมยากเกินไป
1. กิจกรรมในบทนี้ชวยใหขาพเจาอานอยางมีจุดประสงคและ
      พัฒนาทักษะการอานของขาพเจา
2. กิจกรรมในแบบฝกสงเสริมใหขาพเจาไดคิดและทํางาน

รวมกับเพื่อน
7.   กิจกรรมในแบบฝกสงเสริมใหขาพเจานําไปประยุกตใชใน
      สาขาวิชาและการศึกษาที่สูงขึ้น
8.   กิจกรรมในแบบฝกเปนแรงจูงใจใหขาพเจารักและสนใจ
      เรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น
9.   กิจกรรมแตละขั้นทําใหเกิดความรูและความเพลิดเพลิน
10. เนื้อหาในบทนี้มีความรูทางศิลปะที่นาสนใจไมงายหรือ
      ยากเกินไป
11. รูปแบบของกิจกรรมในบทนี้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา
     ของบทอาน
12. รูปแบบของการฝกเปนขั้นตอนจากงายไปหายากตาม
      ลําดับ
12.  เนื้อหาของแบบฝกนาสนใจ
13.  ระดับความยากงายของภาษามีความเหมาะสมกับความ
       สามารถของขาพเจา
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ระดับคะแนนความคิดเห็น
1 2 3 4 5

14. ส่ือที่ใชประกอบ ขัดเจน นาสนใจ สอดคลองกับเนื้อหา

15. ส่ือที่ใชในแบบฝกบทนี้ชวยใหขาพเจาอานไดเร็วข้ึน

16. แบบฝกการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะบทนี้ทําใหขาพเจา
     พัฒนาความสามารถทางการอานมากขึ้น

17. ส่ือที่ใชในแบบฝกบทนี้ชวยใหขาพเจาอยากกานบทอาน
     บทอานมากขึ้น

18. หลังจากไดทําแบบฝกบทนี้ขาพเจารูสึกถึงความจําเปนใน
การฝกฝนทักษะการอานอยางจริงจัง

19. แบบฝกบทนี้สงเสริมขาพเจาใหมีความรูความเขาใจโครง
       สรางภาษาสํานวนภาษาทางศิลปะมากขึ้น

20. แบบฝกบทนี้สงเสริมใหขาพเจาเขาใจการใชภาษาและวิธี
      การศึกษาความรูจากหนังสือศิลปะภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น

ขอเสนอแนะอื่น  ๆ
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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แผนการสอนการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ  วิชาการพัฒนาทักษะการอาน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปท่ี 1

แผนการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นนี้มีวัตถุประสงคที่จะนําไปเปนเครื่องมือ ในการสอน
กลุมตัวอยาง โดยศึกษาจากหลักสูตรของกรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม  เอกสารและงานวิจัย
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ  แผนการสอนที่สรางขึ้นประกอบดวย

1. เวลาเรียน
2. สาระสําคัญ
3. จุดประสงคการเรียนรู
4. เนื้อหา
5. กิจกรรมการเรียนการสอน
6. ส่ือการเรียนการสอน
7. การวัดผลประเมินผล

เนื้อหาของแผนการสอน มีดังนี้
        การอานเพื่อจับใจความสําคัญ เร่ือง 1.  Fine Arts     2.  Decorative Design  3.  Graphic
Art     4. Thai  Art   5. Sculpture   6.Ceramics      กระบวนการเรียนการสอน  การวิจัยคร้ังนี้ใชรูป
แบบกิจกรรมการเรียน ดังนี้
 1.  กิจกรรมขั้นเตรียมความพรอมกอนการอาน ( Pre-reading Activities )

      1.1  กิจกรรมกระตุนความสนใจโดยใชรูปภาพ การคาดเดาเหตุการณ
      1.2  กิจกรรมการเตรียมความเขาใจคําศัพท ความหมายจากบริบท

                2.  กิจกรรมในขั้นตอนระหวางการอาน ( While-reading Activities )
  2.1  กิจกรรมลําดับเรื่อง
                           2.2   กิจกรรมโยงความสัมพันธของเนื้อเร่ือง

 2.3  กิจกรรมการอานเพื่อหารายละเอียดของเนื้อเร่ือง
       3.   กิจกรรมหลังการอาน ( Post-reading Activities )

                      3.1  กิจกรรมแสดงบทบาทสมมุติ
3.2 กิจกรรมเขียนเร่ืองหรือเขียนโตตอบ
3.3 กิจกรรมอภิปราย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองที่อาน

                   ระยะเวลาที่ใชสอนในการวิจัย  ใชเวลาสอนครั้งละ 2 คาบ  คาบละ 50 นาทีรวมทั้งส้ิน
12 คาบ เปนเวลา 6 สัปดาห มีแผนการสอนรวมทั้งส้ิน 6 แผน
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แผนการสอนที่ 1

เร่ือง    Fine Arts                                                                                   วิชา   การพัฒนาทักษะการอาน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี1                                                                                  จํานวน 2 คาบ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สาระสําคัญ
                   การอานบทความภาษาอังกฤษดานยุคสมัยของศิลปะ  แนวความคิดเกี่ยวกับภาพวาด
ตางๆและ วิธีการวาดภาพสีน้ํา ในสาขาวิชาจิตรกรรม เพื่อจับใจความสําคัญเปนการสงเสริม และ
พัฒนางานอาชีพและการศึกษาหาความรูตามความสนใจเพิ่มเติม ซ่ึงผูอานควรไดรับการฝกฝนทักษะ
ในการอาน โดยกิจกรรมการอานแบบกลุมและ การอานดวยตนเอง  จากการอานจะนําไปใชสูความ
เขาใจ ความเพลิดเพลิน การพัฒนานิสัยรักการอาน และการแสวงหาความรูตอไป

จุดประสงคการเรียนรู
                   นักเรียนอานจับใจความสําคัญ ของบทความหรือเร่ืองในสาขาวิชาจิตรกรรมได

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
                   1. อานแลวตอบคําถามวัดความเขาใจในสิ่งที่อานได

          2. บอกความหมายของคําศัพทและสํานวนที่อานได
          3.  พูดและเขียนสื่อความรูปแบบตาง ๆ ได
          4.  เรียงลําดับเหตุการณในบทอานได
          5.  เขียนประโยคหรือขอความตามแนวที่กําหนดได

เนื้อหา
                  บทอานประเภทความรูจากหนังสือศิลปะ  สาขาจิตรกรรม จํานวน  4 บท
ประกอบใน 4 กิจกรรม ดังนี้
            Warm up !         :The chat , Bathers  at Asnieres , Bedroom at Arles,

  TheEquatorial  Jungle
           While Reading   :What is Post- Impressionist?
         Ask and Ansawer :Self-Portrait with Bandaged Ear
                   Can you read more? :Light and Colour
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กิจกรรมการเรียนการสอน       
     ขั้นเตรียมผูเรียน
      1. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ

              2. ครูสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนที่เรียนควรทราบคือ  การเรียนรูแบบมีสวนรวม
การเรียนรูดวยตนเอง  การประเมินตามสภาพจริง  (Authentic -Assessment) เพื่อใหนักเรียนทราบ
แนวปฏิบัติในการเรียนและสามารถปฏิบัติไดถูกตอง

    ขั้นนําเสนอบทเรียน
              1. ขั้นกอนการอาน ( Pre – reading Activities )

                 1.1 ครูพูดสนทนากับนักเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็น โดยใชกิจกรรม
ใน   Warm up! เปนคําถามนํา ดงันี้

                      Teacher     :  Have you ever seen the picture in this page ?
                       Student 1  :  Yes. I have seen once in the book in the library.
                       Student 2  :   No.I’ ve just seen  it  here.
                                              etc.
                  ครูใหนักเรียนจับคูกันศึกษาบทอานและตอบคําถามตามกิจกรรมที่กําหนด แลวตรวจ
คําตอบพรอมกัน

1.2 ครูใหนักเรียนเลือกคําศัพทยากในบทเรียน ครูฝกใหนักเรียนอาน และ ฝกให
คนหาความหมายของคําศัพทจากบริบท เพื่อฝกเดาความหมายของคําศัพท เชน  influence ,
charactristic , emphasis, psychological , scientific , expressive ,Imaginative ,coin ,convenient ,
abandon ,coherent, appearance ,external

                  2. ขั้นระหวางการอาน ( While Reading Activities )
                 2.1  ครูแบงกลุมนักเรียนเปนกลุม  4-5 คน ครูแจกแถบประโยค เร่ือง What is Post-
 Impressionism? ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันเรียงประโยคใหเปนบทความ แลวชวยกันตรวจ  สอบ
ความถูกตอง

2.2 ครูใหนักเรียนตอบคําถามในกิจกรรมกอนอานเรื่อง What is Post-
Impressionism?      จํานวน2 ขอ แลวใหนักเรียนฝกอานเรื่องในใจ แลวใหชวยกันตรวจสอบคําตอบ
ในกิจกรรมกอนอาน

2.3 นักเรียนกลุมยอยชวยกัน เขียน สรุปหัวเร่ือง ( Topic) และใจความหลัก ( Main
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Idea ) แลวสงตัวแทนมานําเสนอหนาชั้นเรียน
2.4 ครูใหนักเรียนสรุปเรื่องที่อาน และใหนักเรียนอานทบทวนอีกครั้งเพื่อตอบ

คําถามเกี่ยวกับรายระเอียดของเรื่อง ในกิจกรรม Read Again  และ Check your words
3. ขั้นหลังการอาน  (Post-Reading Activities)

3.1กิจกรรมฝกการถาม-ตอบ   (Ask and answer ) ใหนักเรียนศึกษาภาพงานและ
บทความ ในกิจกรรม(Ask and answer )  เร่ือง Self-Portrait with Bandaged Ear แลวฝกการสนทนา
และทําความเขาใจในกิจกรรม Study more เพื่อใหนักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติม
                         3.2  ครูแบงนักเรียนเปนกลุมเล็กเพื่อศึกษาบทอาน ใน กิจกรรม Can you read
more?  เรื่อง Light  and colour แลวชวยกันเขียนสรุปคําศัพทและเนื้อหาของเรื่อง  นักเรียนตอบคํา
ถามในกิจกรรม Do you understand ? แลวนํามาสง
                         3.3 ครูและนักเรียนชวยกันสรุปอภิปรายถึงกิจกรรมและเรื่องที่อาน

การประเมินผล
                  1. สังเกตจากกิจกรรมในกลุม และกิจกรรมเปนคู
                  2. นักเรียนตอบคําถามไดถูกตอง
                  3. การสรุปงานของกลุมไดถูกตอง
                  4. การทําแบบทดสอบไดถูกตอง
                   5. การทําแบบฝกหัดไดถูกตอง

สื่อการเรียนการสอน
     1 .พจนานุกรม

                   2. แถบประโยค
                   3. แบบฝกเสริมทักษะการอาน ชุดที่ 1 เร่ือง fine arts
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เผนการสอนที่ 2
เร่ือง: Decorative  design                                                                  วิชา  การพัฒนาทักษะการอาน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ป ท่ี 1                                                              จํานวน  2  คาบ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
สาระสําคัญ
         การอานแบบบาน   การศึกษารูปลักษณะบานและหองแบบตาง ๆ  รวมทั้งการศึกษาเกี่ยว
กับวัสดุที่ใชในการตกแตงบาน เปนทักษะสําคัญในสาขาวิชาออกแบบตกแตง   เพื่อสงเสริม เเละ
พัฒนางานอาชีพเเละการศึกษาหาความรูความสนใจเพิ่มเติม  ซ่ึงผูอานควรไดรับการฝกฝนทักษะใน
การอาน  โดยกิจกรรมการอานเเบบกลุมการอานดวยตนเอง ซ่ึงจะนําไปสูความเขาใจ   ความ
เพลิดเพลินการพัฒนานิสัยรักการอาน เเละการเเสวงหาความรูเพิ่มเติมตอไป

จุดประสงคการเรียนรู
                 นักเรียนอานจับใจความสําคัญของบทความหรือเรื่องในสาขาออกแบบตกแตงได

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1. อานเเลวตอบคําถามวัดความเขาใจในสิ่งที่อานได
2. บอกความหมายของคําศัพทและสํานวนที่อานได
3. พูดเเละเขียนสื่อความรูปแบบตางๆได
4. เรียงลําดับเหตุการณในบทอานได
5. เขียนประโยคหรือขอความตามเเนวที่กําหนดได

เนื้อหา
                 บทอานประเภทความรูจากหนังสือศิลปะ  สาขาออกแบบตกแตง  จํานวน 4  บทประกอบ
ใน4กิจกรรมดังนี้
                 Warm  up!                    : Floor plan
                 While  reading              : Enticing  elevation
                 Ask and answer            : Fireplace  picture
                 Can  you  read  more?  : Flooring
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กิจกรรมการเรียนการสอน
                 ขั้นเตรียมผูเรียน

1. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
2. ครูสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนที่เรียนควรทราบคือ  การเรียนรูแบบมี

สวนรวม  การเรียนรูดวยตนเอง  การประเมินตามสภาพจริง (Aunthentic  Assessment) เพื่อใหนัก
เรียนทราบแนวปฏิบัติในการเรียนและสามารถปฏิบัติไดถูกตอง

ขั้นนําเสนอบทเรียน
                   1. ขั้นกอนการอาน ( Pre – reading  Activities )

         1.1 ครูพูดสนทนากับนักเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็น  โดยใชกิจกรรม
ใน   Warm  up ! เปนคําถามนํา  ดังนี้

Teacher      :  What  is  this  picture? Is  it  a  picture  about  room?
        Student 1   :  It is a  plan.
        Student  2   :  It is a home plan.
                                   etc.
     ครูนําภาพบาน,หองตางๆ ที่ตกแตงสวยงามแสดงหนาชั้นเรียน  ชวยสรุปคําศัพทที่เกี่ยว

กับภาพเชน  dinning  room,living  room,bath room , furniture, close, Sofa, etc.
     ครูใหนักเรียนจับคูกันศึกษาภาพที่ Home Plan  แลวตอบคําถามตามกิจกรรมที่กําหนด

แลวตรวจคําตอบพรอมกัน
         1.2ครูใหนักเรียนเลือกคําศัพทในบทเรียน  ครูฝกใหนักเรียนอาน  และฝกใหคนหา

ความหมายของคําศัพทจากบริบท  เพื่อฝกเดาความหมายของคําศัพท  เชน  Survey , parlor ,
enhance ,  porch , gazbo , luxurious , modify , individual , etc.

                  2. ขั้นระหวางการอาน  ( While  Reading Activities )
          2.1 ครูแบงกลุมนักเรียนเปนกลุม 4-5 คน ครูแจกแถบประโยค เร่ือง Enticing

Elevation   ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันเรียงประโยคใหเปนบทความ แลวชวยกันตรวจสอบความ
ถูกตอง

          2.2 ครูใหนักเรียนตอบคําถามกอนกิจกรรมกอนอานเรื่อง  Enticing  Elevation
จํานวน 5    ขอ แลวใหนักเรียนฝกอานเนื้อเร่ืองในใจ เเลวชวยกันตรวจคําตอบในกิจกรรมกอนอาน
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          2.3 นักเรียนกลุมยอยชวยกันเขียน สรุปหัวขอเร่ือง ( Topic ) และใจความหลัก (Main
Idea)   เรื่อง  Enticing Elevation  แลสงตัวแทนออกมานําเสนอหนาชั้นเรียน

         2.4 ครูใหนักเรียนชวยกันสรุปเรื่องที่อานและใหนักเรียนฝกอานทบทวนอีกครั้งเพื่อ
ตอบคําถามเกี่ยวกับรายละเอียดของเรื่องในกิจกรรม Read  Again และ Check   your  words

                  3. ขั้นหลังการอาน  (Post- Reading Activies )
                  3.1 กิจกรรมฝกการถาม-ตอบ ( Ask and answer) ใหนักเรียนศึกษาภาพงาน และ
บทความ  ภาพ  Firplace  ฝกการสนทนาแลวออกมาพูดหนาชั้นเรียน

          3.2 หลังกิจกรรมหนาชั้นเรียน  นักเรียนชวยกันศึกษากิจกรรมใน Study More  เพื่อนํา
ไปศึกษาคนควาเพิ่มเติมกับเพื่อน
                       3.3  ครูแบงนักเรียนเปนกลุมเล็กเพื่อศึกษาบทอาน ใน กิจกรรม  Can  you  read
more?  เรื่อง  Flooring แลวชวยกันเขียนบทสรุปคําศัพทและเนื้อหาของเรื่อง นักเรียนตอบคําถามใน
กิจกรรม Do  you  understand ? แลวนํามาสง

3.4 ครูและนักเรียนชวยกันสรุปอภิปรายถึงกิจกรรมและเรื่องที่อาน

การประเมินผล
     1.  สังเกตจากกิจกรรมในกลุม  และกิจกรรมเปนคู

             2.  นักเรียนตอบคําถามไดถูกตอง
             3.  การสรุปงานของกลุมไดถูกตอง
             4.  การทําแบบทดสอบไดถูกตอง
             5.  การทําแบบฝกหัดไดถูกตอง

สื่อการเรียนการสอน
      1.  พจนานุกรม

              2. แถบประโยค
             3.  แบบฝกเสริมทักษะการอาน  ชุดที่ 2 เร่ือง  Decorative  Design
             4.  ภาพตัวอยาง
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แผนการสอนที่   3
เร่ือง     GRAPHIC  ART                                                                    วิชาการพัฒนาทักษะการอาน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปที่  1                                                               จํานวน 2  คาบ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สาระสําคัญ
                  การอานเพื่อจับใจความสําคัญบทความที่เกี่ยวกับเทคนิคการพิมพแบบตาง ๆ  การศึกษา
รูปแบบงานภาพพิมพของศิลปน  และ วิธีการพิมพภาพ เปนการสงเสริมและพัฒนางานอาชีพและ
การศึกษาหาความรูตามความสนใจเพิ่มเติม  ซ่ืงผูอานควรไดรับการฝกฝนทักษะในการอานโดยกิจ
กรรมการอานแบบกลุม การอานดวยตนเองซึ่งจะนําไปสูความเขาใจ ความเพลิดเพลิน  การพัฒนา
นิสัยรักการอาน  และการแสวงหาความรู

จุดประสงคการเรียนรู
นักเรียนอานจับใจความสําคัญ  ของบทความหรือเร่ืองในสาขาภาพพิมพได

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
            1.อานแลวตอบคําถามวัดความเขาใจในสิ่งที่อานได
                  2.บอกความหมายของคําศัพทและสํานวนที่อานได
            3.พูดและเขียนสื่อความรูปแบบตาง ๆ ได
            4. เรียงลําดับเหตุการณในบทอานได
            5.เขียนประโยคหรือขอความตามแนวที่กําหนด

เนื้อหา
         บทอานประเภทความรูจากหนังสือศิลปะ  สาขาภาพพิมพจํานวน 4  บท

ประกอบใน  4   กิจกรรม   ดังนี้
                  Warm   up                :    PRINTMAKING  TECHNIQUES
                  While  reading        :  BASIC  PRINCIPLES
                  Ask  and  answer    :    MOIRA  WILLS
                  Can  you  read  more?  :  INTAGLIO  PRINTING : Taking the print
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กิจกรรมการเรียนการสอน
     ขั้นเตียมผูเรียน

                   1. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
             2. ครูสนทนาเกียวกับกิจกรรมการเรียนที่นักเรียนควรทราบคือ  การเรียนรูแบบมีสวน
รวม การเรียนรูดวยตนเอง  การประเมินตามสภาพจริง (  Authentic  A ssessment ) เพื่อใหนักเรียน
ทราบแนวปฏิบัติไดถูกตอง
                 ขั้นนําเสนอบทเรียน
                  1.  ขั้นกอนการอาน (  Pre – reading   activities )
                  1.1  ครูพูดสนทนากับนักเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็น โดยใชภาพ
ตัวอยาง   สาขาวิชาภาพพิมพ  และกิจกรรมใน    Warm  up     เปนคําถามนํา   ดังนี้

        Teacher   :    Do  you  know  ,   what    technique   is   Picture  l     ?
         Student l   :    I  think    it   is  lithography  .
        Teacher     :   And  How  about  picture  2  ?
         Student 2  :   It  is  Woodcut  .
                                      Etc
  ครูใหนักเรียนจับคูกันศึกษาภาพที่  Printmaking  Techniques      แลวตอบคําถาม

ตามกิจกรรมที่กําหนดใน     warm up ทั้ง a และ b แลวตรวจคําตอบพรอมกัน
1.2 ครูใหนักเรียนเลือกคําศัพทยากในบทเรียน  ครูฝกใหนักเรียนอานและฝกคน

หาความ หมายของคําศัพทจากบริบทเพื่อฝกเดาความหมายของคําศัพท ชน categories.          
Relief.Intaglio.planagraphic.lithographic.tranfer.mezzotint.pressure , deposmit ,  transmit ,

  2.ขั้นระหวางการอาน (  While  Reading  Activities  )
                         2.1 ครูแบงกลุมนักเรียนเปนกลุม 4- 5 คน   ครูแจกบทความที่แยกแตละยอหน
เร่ือง Basic  Principles ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันเรียงยอหนา(paragraph) ใหเปนบทความ
แลวชวยกันตรวจสอบความถูกตอง

   2.2 ใหนักเรียนฝกอานเนื้อเรื่องในใจแลวชวยกันสรุปเนื้อเร่ืองตามที่เขาใจครูชวย
สรุป

   2.3 นักเรียนกลุมยอยชวยกัน   เขียนสรุปหัวเร่ือง  ( Topic )   และใจความหลัก
(Main Idea) เร่ือง Basic  Principles แลวสงตัวแทนนํามาเสนอหนาชั้นเรียน
                       2.4 ครูใหนักเรียนชวยกันสรุปเรื่องที่อานและใหนักเรียนฝกอานทบทวนอีกครั้ง
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เพื่อตอบคําถามเกี่ยวกับรายละเอียดของเรื่อง ในกิจกรรม Read Again

 3. ขั้นหลังการอาน(Post-Reading Activities)
  3.1 กิจกรรมฝกการถาม-ตอบ(  Ask and answer ) ใหนักเรียนศึกษาภาพงานและ

บทความ  ภาพ Moira Wills ฝกการสนทนาแลว ออกพูดหนาชั้นเรียน  ครูใหกิจกรรมเพิ่มเติม โดย
ใหนักเรียนศึกษากิจกรรม ใน Study More แลว ศึกษาคนควาเพิ่มเติมหลังเลิกเรียน

  3.2 ครูแบงนักเรียนเปนกลุมเล็กเพื่อศึกษาบทอาน ใน กิจกรรม Can you Read
 More? เรื่อง Intaglio Printing : Taking the print แลวชวยกันเขียนสรุปคําศัพทและเนื้อหาของ เร่ือง
นักเรียนตอบคําถามใน กิจกรรม Do you understand? แลวนํามาสง
                        3.3 ครูและนักเรียนชวยกันสรุปอภิปรายถึงกิจกรรมและเรื่องที่อาน

การประเมินผล
1. สังเกตจากกิจกรรมในกลุม และกิจกรรมเปนคู
2. นักเรียนตอบคําถามไดถูกตอง
3. การสรุปงานของกลุมไดถูกตอง
4. การทําแบบทดสอบไดถูกตอง
5. การทําแบบฝกหัดไดถูกตอง

สื่อการเรียนการสอน
                         1. พจนานุกรม
                   2. แถบประโยคบทความ
                   3. แบบฝกเสริมทักษะการอาน ชุดที่3 เร่ือง        Graphic Art
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แผนการสอนที่ 4
เร่ือง Thai Art                                                                                วิชา  การพัฒนาทักษะการอาน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปที่ 1                                                              จํานวน 2 คาบ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สาระสําคัญ

    การศึกษาประวัติความเปนมาของงานศิลปะไทย  ประเภทของภาพจิตรกรรมฝาผนัง หรือ
ภาพจากสมุกขอย รวมทั้งประวัติของงานลายรดน้ํา  เปนสิ่งสําคัญในการฝกทักาะอานเพื่อจับใจ
ความสําคัญเปนการสงเสริมและพัฒนางานอาชีพและการศึกษาหาความรูตามความสนใจเพิ่มเติม
เพื่อไปสูความเขาใจ ความเพลิดเพลินการพัฒนานิสัยรักการอาน และการแสวงหาความรูเพิ่มเติม
ตอไป

จุดประสงคการเรียนรู
นักเรียนอานจับใจความสําคัญของบทความหรือเร่ืองในสาขาศิลปะไทยได

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
     1. อานแลวตอบคําถามวัดความเขาใจในสิ่งที่อานได

             2. บอกความหมายของคําศัพทและสํานวนที่อานได
             3. พูดและเขียนสื่อความรูปแบบตางๆได
             4. เรียงลําดับเหตุการณในบทอานได
             5. เขียนประโยคหรือขอความตามแนวที่กําหนดได
 
เนื้อหา

         บทอานประเภทความรูจากหนังสือศิลปะ  สาขาศิลปะไทย  จํานวน  4  บทประกอบใน 4
กิจกรรมดังนี้

    Warm up!                   :      Kak’s picture
    While Reading           :      Mural Painting
    Ask and answer          :       Khoi Manuscript
   Can you read more?    :  The art of guilt laquer
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กิจกรรมการเรียนการสอน
                  ขั้นเตรียมผูเรียน

      1. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
              2. ครูสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนควรทราบคือ การเรียนรูแบบมีสวนรวม  การ
เรียนรูดวยตนเอง การประเมินตามสภาพจริง( Authentic Assessment ) เพื่อใหนักเรียนทราบแนว
ปฏิบัติในการเรียนและสามารถปฏิบัติไดถูกตอง

                    ขั้นนําการเสนอบทเรียน
                    1. ขั้นกอนการอาน(Pre-reading Activities)

            1.1ครูพูดสนทนากับนักเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็น โดยใชกิจกรรมใน
Warm up! เปนคําถามนํา ดังนี้

             Teacher   : What kind of this picture?
             Student1 : It is mural painting.
            Teacher   : Where can we find this kind of picture
             Student2  : In…………………………..

Etc
                       ครูใหนักเรียนจับคูกันศึกษาภาพMural Paintingแลวตอบคําถามตามกิจกรรมที่
กําหนดแลวตรวจคําตอบพรอมกัน
                       1.2 ครูใหนักเรียนเลือกคําศัพทยากในบทเรียน ครูฝกใหนักเรียนอานและ ฝกคนหา
ความหมายของคําศัพทจากบริบท เพื่อฝกเดาความหมายของคําศัพท เชน mural , knowledge ,
custom , connoner , era , ancient , dimension , gestures , pierce , perfoate , complexion , ornament
, etc
                 2. ขั้นระหวางการอาน (while Reading Activities)

         2.1  ครูแบงกลุมนักเรียนเปนกลุม4-5คน ครูแจกแถบประโยคเรื่องยอ ในบทความเรื่อง
Mural Painting ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันเรียงประโยคใหเปนบทความ แลวชวยกันตรวจสอบ
ความถูกตอง
                      2.2 ใหนักเรียนฝกอานเนื้อเร่ืองในใจ แลวชวยกันสรุปเนื้อตามที่เขาใจ โดยครูชวยสรุป

         2.3 นักเรียนกลุมยอยชวยกัน เขียน สรุปหัวเร่ือง (Topic)และใจความหลัก(Main Idea)
เร่ือง (Mural Painting) แลวสงตัวแทนมานําเสนอหนาชั้นเรียน
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         2.4 ครูใหนักเรียนสรุปเรื่องที่อาน และใหนักเรียนฝกอานทนทวนอีกครั้งเพื่อตอบคํา
ถามเกี่ยวกันรายละเอียดของเรื่อง ในกิจกรรม Read Again และ Check your words

        
   3. ขั้นหลังการอาน (Post-Reading Activities)

3.1 กิจกรรมฝกการถาม-ตอบ(  Ask and answer ) ใหนักเรียนศึกษาภาพงานและ
บทความ  ภาพ Khoi Manuscipt ฝกการสนทนาแลว ออกมาแสดงบทบาทหนาชั้นเรียน แลวใหนัก
เรียนศึกษาคําส่ังในกิจกรรม Study More เพื่อนําไปศึกษาคนควาเพิ่มเติม

         3.2  ครูแบงนักเรียนเปนกลุมเล็กเพื่อศึกษาบทอาน ในกิจกรรม Can you read more?
เร่ือง The art of guilt Lacquer แลวชวยกันเขียนสรุปคําศัพทและเนื้อหาของเรื่อง นักเรียนตอบคําถาม
ในกิจกรรม Do you understand? แลวนํามาสง

3.3 ครูและนักเรียนชวยกันสรุปอภิปรายถึงกิจกรรมและเรื่องที่อาน

การประเมินผล
                        1.สังเกตจากกิจกรรมในกลุม  และกิจกรรมเปนคู
                        2.นักเรียนตอบคําถามไดถูกตอง
                        3.การสรุปงานของกลุมไดถูกตอง
                        4.การทําแบบทดสอบไดถูกตอง
                        5.การทําแบบฝกหัดไดถูกตอง

 สื่อการเรียนการสอน
                       1.พจนานุกรม
                       2.แถบประโยค
                       3.แบบฝกเสริมทักษะการอาน   ชุดที  4  เร่ือง  THAI ART
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แผนการสอนที่ 5
เร่ือง  Sculpture                                                                                วิชา  การพัฒนาทักษะการอาน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปท่ี 1                                                                 จํานวน 2 คาบ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สาระสําคัญ

    การอานบทความเกี่ยวกับงานประติมากรรมชิ้น Masterpiece   ประวัติความเปนมาของ
ประติมากรรม    รูปแบบงานประติมากรรมในชาติตาง ๆ  และการศึกษางานของศิลปน เปนการฝก
ทักษะการอานพัฒนางานอาชีพและการศึกษาหาความรูตามความสนใจเพิ่มเติมซ่ึงผูอานควรไดรับ
การฝกฝนทักษะในการอาน  โดยกิจกรรมการอานแบบกลุม การอานดวยตนเองซึ่งจะนําไปสูความ
เขาใจ ความเพลิดเพลินการพัฒนานิสัยรักการอาน และการแสวงหาความรูเพิ่มเติมตอไป

จุดประสงคการเรียนรู
                  นักเรียนอานจับใจความสําคัญของบทความหรือเร่ืองในสาขาประติมากรรมได

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
                  1. อานแลวตอบคําถามวัดความเขาใจในสิ่งที่อานได

    2. บอกความหมายของคําศัพทและสํานวนที่อานได
    3. พูดและเขียนสื่อความรูปแบบตางๆได
    4. เรียงลําดับเหตุการณในบทอานได
    5. เขียนประโยคหรือขอความตามแนวที่กําหนดได

เนื้อหา
                  บทอานประเภทความรูจากหนังสือศิลปะ  สาขาศิลปะไทย  จํานวน  4  บทประกอบใน 4
กิจกรรมดังนี้

    Warm up!                   :      Pieta
    While Reading           :      What is  sculpture?
     Ask andanswer          :       Running  Fence
    Can you read more?   :  New  French   sculpture
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กิจกรรมการเรียนการสอน
                  ขั้นเตรียมผูเรียน
                  1.ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
            2.ครูสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนควรทราบคือ การเรียนรูแบบมีสวนรวม  การเรียน
รูดวยตนเอง การประเมินตามสภาพจริง( Authentic Assessment ) เพื่อใหนักเรียนทราบแนวปฏิบัติ
ในการเรียนและสามารถปฏิบัติไดถูกตอง

ขั้นนําเสนอบทเรียน
                    1.  ขั้นกอนการอาน ( pre – reading   activities )
                     1.1  ครูพูดสนทนากับนักเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็น  โดยใช
กิจกรรมใน  warm up  เปนคําถามนํา  ดังนี้
                                Teacher     :  Do you know  the  name  the  sculptor? What  else?
                                 Student 1  :  Rodin, ………………………………..
                                 Teacher    :  What is the name of is work?
                                 Teacher   :  Do you know  who created this work?
                                    Etc.
                   ครูไหนักเรียนจับคูกันศึกษาภาพ  Pieta  แลวตอบคําถามตามกิจกรรมที่กําหนด แลว
ตรวจคําตอบพรอมกัน
                          1.2ครูใหนักเรียนเลือกคําศัพทยากในบทเรียน  ครูฝกใหนักเรียนอาน และ ฝกใหคน
หาความหมายของคําศัพทจากบริบท เพื่อฝกเดาความหมายของคําศัพท เชน image ,
dimentional ,  figure ,  bronze ,  traditional ,  freestand ,  architectural , industrial ,  decoration ,etc

  2. ขั้นระหวางการอาน  ( while  reading  activities )
                         2 . 1  ครูแบงกลุมนักเรียนเปน4-5 คนครูแจกแถบประโยค เร่ือง What  is  Sculpture
? ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันเรียงประโยคใหเปนบทความ แลวชวยกันตรวจสอบความถูกตอง
                         2 . 2  ครูใหนักเรียนตอบคําถามในกิจกรรมกอนอาน เร่ือง  What is sculpture ?
จํานวน 2 ขอ แลวใหนักเรียนฝกอานเนื้อเร่ืองในใจ แลวชวยกันตรวจสอบคําตอบในกิจกรรม
กอนอาน
                        2 . 3  นักเรียนกลุมยอยชวยกัน เขียน สรุปหัวเร่ือง ( topic ) และใจความหลัก
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( main ldea )  เร่ือง  What is sculpture ? แลวสงตัวแทนมานําเสนอหนาชั้นเรียน
                     2 . 4  ครูใหนักเรียนชวยกันสรุปเรื่องที่อาน และใหนักเรียนฝกอานทบทวนอีกครั้ง
เพื่อตอบคําถามเกี่ยวกับรายละเอียดของเรื่อง ในกิจกรรม Read again  และ Check your words

 3.  ขั้นหลังการอาน  (  Post – reading  activities  )
                        3. 1  กิจกรรมฝกการถาม-ตอบ(  Ask and answer ) ใหนักเรียนศึกษาภาพงานและ
บทความ   ภาพ  Running fence   ฝกการสนทนาแลว  ออกมาแสดงบทบาทหนาชั้นเรียน  ใหนัก
เรียนศึกษาในกิจกรรม Study more เพื่อนําไปศึกษาคนควาเพิ่มเติม
                       3 . 2  ครูแบงนักเรียนเปนกลุมเล็กเพื่อศึกษาบทอาน ใน กิจกรรม Can  you   read
more? เรื่อง New  french sculpture  แลวชวยกันเขียนสรุปคําศัพทและเนื้อหาของเรื่อง นักเรียน
ตอบคําถามใน  กิจกรรม  Do you  understand? แลวนํามาสง

  3.3  ครูและนักเรียนชวยกันสรุปอภิปรายถึงกิจกรรมและเรื่องที่อาน

การประเมินผล
1. สังเกตจากกิจกรรมในกลุม  และกิจกรรมเปนคู
2. นักเรียนตอบคําถามไดถูกตอง
3. การสรุปงานของกลุมไดถูกตอง
4. การทําแบบทดสอบไดถูกตอง
5. การทําแบบฝกหัดไดถูกตอง

สื่อการเรียนการสอน
                    1.    พจนานุกลม
                     2.  แถบประโยค
                    3.   แบบฝกเสริยมทักษะการอาน   ชุดที่ 5   เร่ือง  Sculpture
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แผนการสอนที่  6
เร่ือง Ceramics              วิชา  การพัฒนาทักษะการอาน
ระดับประกาศนียบัตรอาชีพชั้นสูง ปท่ี 1   จํานวน 2 คาบ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สาระสําคัญ

วัสดุ    รูปแบบ  ประวัติเกี่ยวกับ เครื่องเคลือบดินเผามีความหลากหลายและนาสนใจ  ซ่ึง
การอานบทความขั้นตอนการขึ้นรูป   ประวัติของเครื่องเคลือบดินเผา  งานเครื่องเคลือบในรูปแบบ
ตาง ๆ   และเทคนิควิธีการ ลวนเปนการสงเสริม และพัฒนางานอาชีพและการศึกษาหาความรูตาม
ความสนใจเพิ่มเติม ซ่ึงผูอานควรไดรับการฝกฝนทักษะในการอาน โดยกิจกรรมการอานแบบกลุม
การอานดวยตนเอง ซ่ึงจะนําไปสูความเขาใจ ความเพลิดเพลินการพัฒนานิสัยรักการอาน  และการ
แสวงหาความรู เพิ่มเติมตอไป

จุดประสงคการเรียนรู
     นักเรียนอานจับใจความสําคัญ ของบทความหรือเร่ืองในสาขาเครื่องเคลือบดินเผาได

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
     1. อานแลวตอบคําถามวัดความเขาใจในสิ่งที่อานได

             2. บอกความหมายของคําศัพทและสํานวนที่อานได
             3. พูดและสื่อความรูปแบบตางๆได
             4. เรียงลําดับเหตุการณในบทอานได
             5. เขียนประโยคหรือขอความตามแนวที่กําหนดได

เนื้อหา
บทอานประเภทความรูจากหนังสือศิลปะ สาขาเครื่องเคลือบดินเผา จํานวน 4 บท

ประกอบในกิจกรรม ดังนี้
    Warm up !             :  Shinsaka Hamada : Throws a bowl
    While Reading          : Clay and Pottery
    Ask  and  answer        : Anna Noel
   Can you read more?  : Pull up and shape cylinder
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กิจกรรมการเรียนการสอน
                  ขั้นเตรียมผูเรียน

    1. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหผูเรียนทราบ
    2. ครูสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนที่นักเรียนควรทราบคือ การเรียนรูแบบมีสวนรวม

การเรียนรูดวยตนเอง การประเมินตามสภาพจริง ( Authentic Assessment )เพื่อใหนักเรียนทราบ
แนวปฎิบัติในการเรียนและสามารถปฎิบัติไดถูกตอง

ขั้นนําเสนอบทเรียน
                  1. ขั้นกอนการอาน(pre-reading  activities)

1.1 ครูพูดสนทนากับนักเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็น  โดยใชกิจกรรม
ใน  warm  up! เปนคําถามนํา  ดังนี้
                            Teacher  :  what  is  this  picture?  What is this man  doing?

                      Student 1 :  I  think  he is  making  a  pot.
                      Student 2 :   He is throwing a  bowl .
                                  Etc.

    ครูใหนักเรียนจับคูกันศึกษาภาพ  throws  a  bowl  แลวตอบคําถามตามกิจกรรมที่กําหนด
แลวตรวจคําถามพรอมกัน

1.2 ครูใหนักเรียนเลือกคําศัพทยากในบทเรียนครูฝกใหนักเรียนอานฝกใหคนหาความ
หมาย ของคําศัพทจากบริบท เพื่อฝกเดาความหมายของคําศัพท เชน humankind ,reexamine , expand,
familiar, utilitarian, translucent ,  refractory , etc.            

 2.  ขั้นระหวางการอาน ( while  reading  activities)
                  2.1  ครูแบงกลุมนักเรียนเปนกลุม4-5คน ครูแจกparagraphเร่ือง   Clay and pottery  ให
นักเรียนแตละกลุมชวยกันเรียงประโยคใหเปนบทความ แลวชวยกันตรวจสอบความถูกตอง

2.2 ครูใหนักเรียนตอบคําถามในกิจกรรมกอนอาน เร่ือง Clay and pottery จํานวน
3  ขอแลวใหนักเรียนฝกอานเนื้อเร่ืองในใจ  แลวชวยกันตรวจสอบคําตอบในกิจกรรมกอนอาน

2.3 นักเรียนกลุมยอยชวยกันเขียนสรุปหัวเร่ือง(topic)และใจความหลัก(main idea)
เร่ือง  Clay  and  potteryแลวสงตัวแทนมานําเสนอหนาชั้นเรียน

2.4 ครูใหนักเรียนชวยกันสรุปเรื่องที่อาน และใหนักเรียนฝกอานทบทวนอีกครั้ง
เพื่อตอบคําถามเกี่ยวกับรายละเอียดของเรื่อง ในกิจกรรม  Read  again และ Check  your  words
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 3. ขั้นหลังการอาน (Post-reading activities)
                       3.1 กิจกรรมฝกการถาม-ตอบ(  Ask and answer ) ใหนักเรียนศึกษาภาพงานและ
 บทความ    ฝกการสนทนาแลวออกมาแสดงบทบาทหนาชั้นเรียน ใหนักเรียนศึกษาในกิจกรรม
Study more  เพื่อนําไปคนควาศึกษาเพิ่มเติม
                       3.2  ครูแบงนักเรียนเปนกลุมเล็กเพื่อศึกษาบทอานในกิจกรรม  Can  you  read  more?
 เร่ือง Pull  up  and  shape  cylinder แลวชวยกันเขียนสรุปคําศัพทและเนื้อหาของเรื่อง   นักเรียน
ตอบคําถามในกิจกรรม Do  you  understand? แลวนํามาสง

         3.3  ครูและนักเรียนชวยกันสรุปและอภิปรายถึงกิจกรรมและเรื่องที่อาน

การประเมินผล
                 1.  สังเกตจากกิจกรรมในกลุม  และกิจกรรมเปนคู
           2. นักเรียนตอบคําถามไดถูกตอง
           3. การสรุปงานของกลุมไดถูกตอง
           4. การทําแบบทดสอบไดถูกตอง
           5. การทําแบบฝกหัดไดถูกตอง

ส่ือการเรียนการสอน
                 1. พจนานุกรม
           2. แถบประโยค
           3. แบบฝกเสริมทักษะการอาน  ชุดที่  6  เร่ือง  Ceramics
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอานภาษาอังกฤษ (Reading  Test)

คําชี้แจง
1.   แบบทดสอบฉบับนี้ มีทั้งหมด 60 ขอ  นักเรียนตองทําทุกขอ
2.   แบบทดสอบฉบับนี้ เปนขอสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ คําถามแตละขอมี
      คําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียวจาก  4  ตัวเลือก
3.   เวลาที่ใชในการทําขอสอบทั้งส้ิน 60 นาที
4.  ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย X  ในชองซึ่งตรงกับขอคําตอบที่ถูกตองในกระดาษ
      คําตอบ
5.  ในการเปลี่ยนคําตอบใหม เชนตองการเปลี่ยนคําตอบจากตัวเลือก  b ไปเปน
      ตัวเลือกที่ d  ใหทําดังนี้

a. b.   X
c. d.   X

6. ในการตอบแตละขอ  อยากากบาท   (X)  คําตอบมากกวา 1 แหง และ
    ขอคําตอบตองตรงกับขอคําถาม
7.  หามขีดเขียน หรือทําเครื่องหมายใด ๆ ในแบบทดสอบนี้
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FINE  ARTS
Directions  :  Read  the  passage  and  then  answer  the  question  in  item  1-5.

                                  New  Beginnings
The  term “Post-lmpressionism”  has  come  to  embrace  the  early  work  of  the

two  most  significant  artists  of  the  20th  century,  Pablo  Picasso  and  Henri  Matisse.
Furthermore, their  later  work,  even  at  its  most  revolutionary,  is  ultimately  rooted  in  the
period  covered  by  this  book.  The  value  of  the  Post  lmpressionist  artists  is  not
simply  confined  to  their  actual  work,  nor  even  to  their  great   influence,  but  includes
the  tremendous  freedom  that  they  won  for  the next generation  of  artists.  They   were
now  no  longer  bound  by  the  old  convention  that  limited  artists  to  an  external
representation  of  things, a  convention  that  had  ruled  art  for  almost  five  centuries.

1. When  was  the “post-lmpressionist”  period?
a.  1901 – 2000  A.D. b.  200 – 2100  A.D.
c. In  1999 d.  1900-1999 A.D.

2. Who  is  the  most  important  Post – lmpressionism artists?
a.  Pablo  Picasso b.  Vincent  Van  Gough
c.  Jenri  Matisse d.  a  and  c  correct

3. What  did  Post-impressionist  artist  do  about  art?
a. They  confined  to  their  actual  work.
b. They  got  freedom  for  the  next  generation artists.
c. They  were  bound  by  the  old  conversation.
d. Their  works  were the  same as the old generation.

4. How  long ago did the art were  ruled in  the  old  convention?
a.  50  years b.  200  years
c.  20  years d.  500  years
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5. That  is  the  meaning  of “convention” ?
a.  meeting b.  practice
c.  rule d.  theory

Directions :  Read  the  passage  and then  answer  the  question in item 6-10.

Watercolour
Of all  the  various  painting  media, including oils and  acrylics, watercolour

is by far the  most convention to work with. It has  the  range and adaptability for  almost
and kind  of painting  situation or  style. All you need  to  get  started is a small watercolour
box, a couple of brushes, a pad of paper and some water.  When  you look at a watercolour
painting, you can see how it was  painted as well as getting a sense of the artist through the
kinds of marks that have been made.  This is because the nature of watercolour painting
method is such that almost nothing can be concealed in the painting.  Unless you are using
gouache paints. You cannot paint over something in order in either oils or acrylics.

6. Which alternative is not the printing media?
a.  oils             b. acrylics
c. water colour                         d.  clay modeling

7.  Which  media is not easy to use in painting?
       a.  oils b.  acrylics
       c.  water colour d.  all are  false
8.  Which alternative is not use in water colour painting?
       a. water colour box

 b. a couple of brushes
c. some water

            d.  canvas
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9. Why is water colour difficult to paint?
a. Because  there is nothing can be concealed in water colour.
b. Water colour  need too many instruments to paint.
c. There are too many difficult steps.
d. It is difficult to see through the sense of the artist.

10. Why is water colour different from oils and Acrylics?
a. Because oils and acrylics  can be paint over to conceal something.
b. Oils and Acrylics are too difficult.
c. Water colour can painted beautifull.
d. Oils and Acrylics have many styles of painting.

DECORATIVE DESIGN
Directions :  Read the passage and then answer the question in item 11 – 15.

Flooring
In  many  houses the living room has a variety of roes to play. It is not just

somewhere to sit.  Relax  and  entertain, as it often has to double as a playroom,  a study, a
library, a television room, and  maybe even as a dining area.

All these  functions have to be taken into account when  choosing the
flooring. One thing is certain, the room will  be  in constant use, so the flooring must be
capable of  withstanding a lot of were.

Although the flooring will run from wall-to-wall in most cases, It can be
combined with other floor-coverings. For example, a varnished  wooden floor with a central
carpet square or rugs laid on it can be cost effective.

If you prefer a hard  floor, then lies, whether ceramic,  quarry, marble, slate
or stone, can all be used  in living rooms if the setting is right. They can be softened by the
addition of rag rugs and hurries.
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Wood, of course, is an excellent  flooring material. You can lay a new wood
strip or wood-block surface over an existing floor, or you can use he existing wooden
floorboards, as long as they are in good condition.

11. Which is not true about the living room?
a. It is somewhere to sit, relax and entertain.
b. It can be as a playroom, a study, a library, and a television room.
c. It is the most useful in the house.
d. It can’t be even as a dinning areas.

12. Flooring in the living room must be…………………………….
a. certain
b. capable  of  withstanding a lot of wear
c. in constant use
d. beautiful and expensive

13.  A burnished wooden floor can be combine with……………………..
       a. a central  carpet square

      b. ceramic
       c. slate  or stone

e. harden furniture
14.  Which alternative is not the hard floor?

a.  Tiles b.  Marble
c. Wood d. Stone

15.  Why is wood an excellent flooring  material?
a. They  can  be softened by the addition of rag rug.
b. You can lay a new wood strip over an exiting floor.
c. Wood is as hard as tiles or ceramics.
d. All are correct.
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Direction  :  Read the infomation below and study the floor plan  choose the answer
       in item 16 –20.

Easy  Living
• This plan features:

- Three bedrooms
- Two full baths

•  A covered front Porch
       shelters  the  entry to this
       home
• The Family Room is
       enlarged by a vaulted
       ceiling and also has
       a fireplace
• The Kitchen is L-shaped
      and  includes a center   island
• The Dining Room is open   to the  kitchen for maximum   convenience
• A Covered walkway leads to the   two-car Garage
• The Master Bedroom has a private bath,  which has two building options
• No materials list is available for this plan

MAIN FLOOR – 1,474  sq.ft.
GARAGE – 454 sq.ft.

16.  What is number 1?
              a.   walkway
              b.   family room
              c.   master bedroom
              d.   kitchen
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17. What is number 2?
a. bedroom b. garage
c. kitchen d. porch

18. What is number 3?
a. walkway b. dining room
c.  garage d. family room

19. What is number 4?
a. master bedroom b. dining room
c.  porch d. bedroom

20. Which is not in this house?
a. Luandry b. Bonus room
c. Foyer d. all are correct

GRAPHIC ARTS
Direction : Read the passage below and choose the answer in item 21-26.

Colour and texture
Prints of the same subject carried out in the full range of media show some of

the characteristic differences between  printmaking processes and their effects. Monoprints
and collage prints are technically quite simple to makes, but can provide a wide range of
painterly qualities. The Intaglio methods of drypoint and mezzotint are primarily tonal, but
differently approached – drypoint by drawing positively in black line and tone, mezzotint by
burnishing whites out of dark texture. Similarly, wood engraving typically appears as white
lines on black, while the other relief methods – woodcut and linocut – more often rely on
black – line images. Although both are easily adapted to colour printing. Etching,
lithography and screenprinting each incorporate a variety of techniques enabling equally
varied, simple or sophisticated surface effects.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



217

21.  Which processes  can provide a wide range of painterly qualities?
a. Monoprints b. Etching
c. Mezzotint d.  Woodcut

22.  Which is the method of drypoint?
a. appears as white lines on black
b. drawing positively in black line and tone
c. burnishing whites out of dark texture
d. quite simple to make

23. Which is the method of mezzotint?
a. appears as white lines on black
b. burnishing whites out of dark texture
c. quite simple to make
d. drawing positively in black line and tone

24. Which is not the effects of relief method?
a. appears as white lines on black
b. often rely on black – line images.
c. Easily adapted to colour printing
d. Sophisticated surface effects.

25. Which is not in the relief method?
a. wood engraving
b. wood cut
c. Etching
d.   linocut

26. Which method does not  have incorporate a variety of techniques?
a.  Etching b.  Collage print
c.  lithography d.  Screenprinting
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Direction :  Read the steps below and choose the answer  in item 27 – 30

Printing without a press
1. If  you have no access to a press, you can use this handprinting  method, also know as

burnishing. Ink the block and position it on a clean base sheet. Lay the printing paper
over it..

2. Use a rounded implement such as a purpose-made baren, the back of a spoon or, as
here, an etching dabber wrapped in muslin, to rub firmly and evenly all over the back of
the printing sheet.

3. A print taken by this method is naturally lighter coloured than one taken on a press,
because the pressure is less intense. As you continue to take  prints and ink layer on the
block builds up, the image becomes darker and more even.

27. Which material is not use in this printing techniques?
a. a clean base sheet b.   muslin
b. a  press d.  a spoon

28. In step 1,  where is the printing paper?
a. on the block
b. Under the block
c. On the clean base sheet
d. Over the clean base sheet

29. In step2,  Which is not use to rub the back of the printing sheet?
a. a purpose – made  barren
b. The back of the spoon
c. An etching dabbler
d. The press roller
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30. What is the color of the print in this method like?
a. It is lighter than one taken on a press.
b. The image becomes darker.
c. The color is beautifully.
d. It only has white and dark.

Direction:  Read the passage below and choose the answer in item 31-40

The very early mural paintings are flat. Trees, animals figures and landscapes
are decorative, and naturalism does not seen to be a concern. The trunk of a tree, for
example, is gracefully winding, sometimes decorated with Thai motifs. The animals pictured
are mythical creatures thought to live in the storied forests of tlhe Himavanta.  The themes of
these early murals were  mostly episodes from the story of the Lord Buddha. The ‘Assault of
Mara’ was popular, along with the ‘Dasajati Jataka’ or stories of the ten last incarnations of
the Buddha. Although the murals were mainly concerned with telling an epic story, the lives
of ordinary people were also depicted. Known as ‘Kak’ pictures, these little asides about the
lives of the people give sociological and anthropological information and record the
traditions and customs of different periods.

31. The early mural paintings are……………………..
a.  flat b. not natural
c. no dimension d.  all are correct

32. What is the trunk of the tree decorated with?
a. gold b. Khoi
c. Thai motifs d. guilt lacquer

33. What were the animals pictured in Thai mural painting look like?
a.  Naturally b.  Mythical creatures
c.  Real animal d.  Outer Space
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34. Which is the name of the forest in the liturature?
                      a.  Ayutthaya
                      b.  Himavanta
                 c.  Dasajati Jatak
                     d.  Rattanakosin
35. The themes of the early murals were about…………………….

a. The life of Thai king.
b. The way of life of people.
c. The story of Ramayana.
d. The life of Lord Buddha.

36.  What is “Dasajati   Jakata” ?
a. The stories  of people.
b. The stories of ten last incarnation of Buddha.
c. The stories of Thai history
d. The history of Mara.

37.  What is the themes of ‘Kak” picture?
a. The life of the commoner.
b. The ‘Assault of Mara’
c. The stories of Buddha.
d. The stories of animals in Himavata.

38. How can we study about Mural paintings?
a.   Sociological

                      b.  Anthropological
c. Tradition and custom
d. All are correct
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39. What is the meaning of “trunk” in this passage?
a. main stem of a tree, that grows up from  the ground
b. big strong box for carrying a lot of clothes
c. long nose of an elephant
d. short trousers for sport

40. What is the meaning of “figure” in this passage?
a. sign that shows a number
b. how much money something costs
c. shape of  a person or animal in stone, metal, or wood.
d. Sums, arithmetic

Sculpture
Direction : Read the passage below and choose the answer in item 41 – 50.

Rodin’s sculpture
Augusta Robin (1840-1817) is one of the key figures in the history of Western

sculpture. He produced work that, with its interest in capturing movement, can be related to
the Impressionists, but equally he created much that was deeply anti-naturalistic-firmly
rejecting the idea that the art of sculpture should be purely initiative.  His struggle to use the
human body  to express sensations of emotion, such as  suffering or spiritual  anguish,
characterizes him as one of the great Romantics of this period.  In addition to his sculpture,
Robin left nearly  8,000  drawings.  These were a vital means of expression to  him -not
made simply as studies, but as ends in themselves. Although much of his work was highly
controversial, many of Robin’s figures have today  become  accepted as  landmarks  in the
history of art, notably his great Balzac monument, which is widely recognized as the first
truly “modern”  sculpture.
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41. How old was Robin when he was dead?
a. 62 years
b.   77  years
c. 57 years
d. 40  years

42. Which is not true about Robin? He produced work that……………………….
a. can be related to the Impressionist
b. with its interest in  capturing movement

                        c. was deeply anti-naturalistic
                        d. should be purely initiative
43.What did Robin use to express sensations of emotion in his work?

b. man body
  b.  woman body

    c.   every creature
   d.  man and woman

44. What could Robin do except sculpture? He could…………………….
b. design a room
b.  draw a picture
c. mold the ceramics
d.  print graphic art

45. How about Robin’s pictures?
a. He made it simply as studies.

   b. They were completely.
                   c. He did it not many.

d. All are correct.
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46. Robin’s famous work was…………………………………
a.  Movement to Balzac b.  Robin nude
c.  Drawing d.  Pieta

47. The first modern sculpture was…………………………
a. The Thinker
b.   Eve
c. Balzac monument
d. Drawing of Centaur

48. What does the word “themselves” in line 9 mean?
                      a.   Figures
                      b.    Works

c.  Robin’s
                      d.  Drawings
49. What is the meaning of “movement”?

a. moving of being moved
b.   change your house
b. go from one place to another place
d.   put something in another   place

50. What is the meaning of “produce”?
a. bring something out to show it
b.   make something
c.   have young ones
d.   organize a play
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Ceramics
Direction: Read the passage below and choose the answer in item 51-60.

Shaping a lip
A good jug pours easily and does not drip. The technique of making a lip is

not difficult but does need extra cares as the clay around the rim of a jug is very thin. You
movements need to be deft and positive or you can easily knock the lip out of shape. The
 lip is formed by gently pulling up the clay, then shaping the spout by pinching the rim in
 and molding it with the end of your finger and knuckle.
1. Wet your finger and then, using you index
finger and thumb, gently pull up the clay. This
part of the rim will stand up a little higher than
the  rest.
2. Gently smooth the edge of the raised clay
with a wet chamois. The clay is now much
thinner so you need to do this very carefully.
3. Now shape the lip from inside the jug with
the knuckle and end of your index finger.
at the same time pinch the rim from outside
the jug with the thumb and index finger of
your other hand.

51. Which is true about making a lip of jug?
a. A good jug must pours easily
b.   The rim must be very thin.
b. The technique is not difficult.
c. All  are true.
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52. Which is the meaning of “drip”?
a. one of the two soft  front edges of the mouth.
b. Fall slowly in small drops
c. Edge of something round
d. Pull or tear something quickly and roughly

53. Why do your movements need to be deft when you are making a lip?
a. Because it makes the rim very thick.
b. Because it can make the lip out of shape.
c. Because you can shape the lip very nice.
d. All are false.

54. Which step is not true when you are shaping a lip?
a. You must pull up the lip gently.
b. You must shaping the spout after pull up the lip.
c. You can pinch the rim in.
d. Your movements are not important.

55. Which part of the body you don’t use when you are making a lip?
a.  finger b.  nail
c.  knuckle d.  hand

56. Which is the meaning of  “rim”?
a. edge of something round
b. frame round the glass of spectacles
c. hard skin of some fruit
d. hard skin of ceramics

57. In step 1, what do you use to pull up the clay?
a. index finger and thumb
b. thumb and knuckle
c. finger and nail
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d. deft and positive
58. In the second step, why do you need to do carefully?

Because…………………………………
a. it’s very difficult step
b. it’s ver beautiful
c. the rim is thin
d. the edge is smooth

59. Which is not true about the steps of shaping a lip?
a. Pinch the rim from inside.
b. Make the edge smooth with chamois.
c. Index  finger is used to pull and push the lip.
d. Shape the lip from inside.

60. Which is the picture of “lip” in the text?
a. b.

b. d.
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       Answer  key  (  เฉลย  )
  1.   a   2.  d   3. b   4. d
  5.   c   6.  d   7. c   8. d
  9.   a 10.  d 11. d 12. b
13.   a 14.  c 15. b 16. b
17.  b 18.  b 19. a 20. d
21.  a 22.  b 23. b 24. d
25.  c 26.  c 27. a 28. a
29.  d 30.  a 31. d 32. c
33.  b 34.  b 35. d 36. b
37.  a 38.  d 39. a 40. c
41.  c 42.  d 43. d 44. d
45.  b 46.  a 47. c 48. d
49.  a 50.  b 51. d 52. b
53.  c 54.  d 55. b 56. a
57.  a 58.  c 59. a 60. b
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ช่ือเร่ือง         FINE   ARTS
จุดประสงค   นักเรียนสามารถอานบทความเกี่ยวกับสาขาวิชาจิตรกรรมเเลวจับใจความสําคัญได
เนื้อหา           บทความเกี่ยวกับสาขาวิชาจิตรกรรม
เวลา               100  นาที

กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน(  Warming-up  Activity )
1. นักเรียนรวมกันศึกษา ภาพวาดของศิลปนที่กําหนดใหเเลวจับคูบรรยายภาพ

                      Answer  Key  : 1.c           2.d                              3.a                            4.b
2. นักเรียนเขียนคําบรรยายเกี่ยวกับภาพทั้ง  4  ภาพตามคําส่ังที่กําหนด

                      Answer  Key :
                       Picture  1                        Picture  2                     Picture 3                     Picture  4   
            1.  32.4 x 41.c.m.                  200 x 300 c.m.             57.5 x 74 c.m.          140.6 x 129.5  c.m.
           2   Vincent  Van  Gough       Henri Rousseau           Edward  Vuillard      George   Seurat
           3.   Impressionist                 The Native                   The  Nabis                   The  Pointillist

กิจกรรมขั้นเสนอเนื้อหา  (Presentation)
1. ครูใหนักเรียนฝกวิธีการอานเเบบผานเร็วๆ  (skim) เเละอานแบบกวาดดูขอมูล

(scan)  แลวตอบคําถามกอนอาน
    Answer  Key :1.a                   2. b
    ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายศัพทสํานวนใหมในบทเรียน
    คําศัพท  term  (n) =คําศัพท,  ถอยคํา
              coin   (n) =  การเเตงคําใหม
              critic  (n) =   นักวิจารณวรรณกรรม
               reject  (vt.)=    บอกปด, ปฏิเสธ
               coherent   (a.) =  พูดรูเร่ือง, สอดคลองกัน
               abandon   (vt.) = สละ,ละทิ้ง
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     4.  กิจกรรมกลุม 4-5 คน นักเรียนแตละคนชวยกันเรียงแถบประโยค What is Post
Impressionist ? แลวชวยกันสรุปหัวขอเร่ือง ( Topic ) และใจความหลัก ( Main Idea ) แลวนําเสนอ
หนาชั้นเรียน

5 กิจกรรม Read Again นักเรียนศึกษาประโยคแลวตอบคําถามถูกผิด
                    Answer Key :
             -   Read Again
                 1.a          2.a          3.a          4.a          5.b          6.b

-  Check your word
    1.d      2.f      3.e      4.g      5.b      6.h      7.c      8.a

                  6.  กิจกรรมคู นักเรียนศึกษาบทความแลวชวยกันเขียนบทสนทนาเกี่ยวกับบทความ
   (ตามตัวอยาง) แลวฝกถาม- ตอบ ตามคําส่ังที่กําหนดใน Student  Card  ที่ครูแจก

                                                   
                   กิจกรรมตอเนื่อง   นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือในหองสมุด แลวเขียนขอความ
ส้ันๆ เกี่ยวกับงาน ของ Vincent Van  Gough พรอมภาพประกอบ

7. กิจกรรมกลุม นักเรียนศึกษาบทอานในกิจกรรม  Can you read more? ชวยกัน
        สรุปคําศัพทและเนื้อหาแลวแลวทําแบบทดสอบ ที่ 1      
                    Answer Key:
                    Read Again
                              A: Light  is  the  most  important  of  Water  colour.
                              B: 1.a             2.b              3.a               4.a                  5.a             6.A

                C:    1.light                 2.aspect               3.paint                        4.scene
                                     5.temperature     6.principle           7.cool  shadow            8.warm  shadow

Student  A
                   You are  studying about Van  Gough`s work. You want   to study to study
more about  his  work and his life. Talk    with your art teacher.

Student  B
            You are art teacher. You must teach the student about the artist.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



231

 

ช่ือเร่ือง            Decorative   Design
จุดประสงค      นักเรียนสามารถอานบทความเกี่ยวกับสาขาวิชาออกแบบตกแตงแลวจับใจความ
                         สําคัญได
เนื้อหา              บทความเกี่ยวกับวิชาสาขาออกแบบตกแตง
เวลา                 100นาที

กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน(Warming-up Acitivity)
1. นักเรียนรวมกันศึกษา Floor Plan  ที่กําหนดใหแลวจับคูสนทนาตามแนวคําถามที่

กําหนด
                   AnswerKey:      1.       3  bedroom      2.    2                    3.  Master  bedroom
                   ครูอธิบายใหนักเรียนรูจักคํายอตางๆที่ใชในFloor  Plan
                          Mbr  =   master bedroom
                          Br    = bedroom
                          Kit   =  kitchen
                           Sto  = store
                           Por  =  porch  etc.

กิจกรรมขั้นนําเสนอเนื้อหา (Presentation)
2. ครูแนะนําวิธีอานแบบผานเร็วๆ(skim)และอานแบบกวาดดูขอมูล(scan)และตอบ

คําถามกอนอาน
                  Answer  key:   A: What kind of reading is this  ?Circle the answer
                                                3.   a catalogue
                                          B:  Draw a line to the matching words.
                                               1.b           2.a            3.d             4.c             5.e
                  ครูและนักเรียนชวยกันอภิปรายศัพทสํานวนใหมในบทเรียน

ศัพท    volume (a.  )     =    เนื้อที่

คูมือครู
UNIT TWO
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               Parlor  (n  )      =    หองรับรอง
                               Gazebo    (n)    =    เรือนเล็กในสวน
                               Curio      (n)     =     ของแปลก,หายาก
                               Porch     (n)      =    เฉลียง
                              Vaulted (n)       =     เพดานหลังคาโคง
                              Angle (n)          =     มุม
                  3.     กิจกรรมกลุม 4-5 นักเรียนศึกษาบทอาน   Enticing     Elevation    แลวชวยกันเรียง
แถบประโยคตามบทความที่อานครูตรวจทุกกลุมแลวชวยกันสรุปเนื้อหาและตรวจคําตอบ  ขอ  A
และ  B

 4.       กิจกรรม  Read  Again  นักเรียนศึกษาประโยคแลวเลือกคําตอบ
     Answer key  :

                   -   Read    Again
                       1. a          2. a         3. a           4. a          5. b            6. a
                   -    Check   your   word
                        1. d         2.c         3.a             4.e           5.b

5.    กิจกรรมคู    นักเรียนศึกษาบทความแลวชวยกันเขียนบทสนทนาเกี่ยวกับภาพและ
บทความ  (  ตามตัวอยาง  ) แลวฝกการพูดถาม-ตอบตามสถานการณที่กําหนดใน Student  Card  ที่
ครูแจก

Student  A
You    want    to   decorate   your     house.   So  you  must   study

more  about   many  kind  of  room  in  the  house.  Talk  with  the
architecture

Student  B
             You are  an  architecture. You  must  present  about  your  work  for
the  customer  who  want  to  know  the  detail  about  the  decorating.
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กิจกรรมตอเนื่อง  นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือในหองสมุด  แลวเขียนบทความสั้น
ๆ เกี่ยวกับหองในการออกแบบตกแตง  พรอมภาพประกอบ

    6. กิจกรรมกลุม  นักเรียนศึกษาบทอานในกิจกรรม Can  you  read  more?ชวยกันสรุป
คําศัพทและเนื้อหาแลวทําแบบทดสอบที่  2

Answer  key:
    จับคูภาพกับคําบรรยาย
    1.c          2.b          3.j          4.f          5.h      6.g          7.i           8.d         9.a         10.e
    Read   again
    แบบทดสอบทายบท  Answer  Key:

1.a           2.b
3.a          4.b
5.a          6.a
7.a          8.b
9.a          10.b
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ช่ือเร่ือง              Graphic  Art
จุดประสงค        นักเรียนสามารถอานบทความเกี่ยวกับสาขาวิชาภาพพิมพแลวจับใจความสําคัญได
เนื้อหา               บทความเกี่ยวกับสาขาวิชาภาพพิมพ
เวลา                  100  นาที

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

กิจกรรมนนําเขาสูบทเรียน  (Warming-up  Activity)
           1.นักเรียนรวมกันศึกษาเทคนิคงานภาพพิมพ และบทความ  ที่กําหนดใหแลวจับคูคํากับ
ภาพกําหนด
            Answer  Key:
                  Warm  Up  A:  1.Wood Engraving             2. Messotint                  3.Monoprint                   
                                            4.Linocut                            5.Etching                      6.Lithography                                     
                                            7.Screenprinting                 8.Drypoint                    9.Woodcut

กิจกรรมขั้นนําเสนอเนื้อหา  (Presentation)
                  2.นักเรียนศึกษาบทอาน  Basic  Principles  แลวชวยกันสรุปคําศัพท  และเนื้อหาที่อาน
                     คําศัพท  :     relief  printing  (n)  =  การพิมพลายนูน
                                         intaglio  =  พิมพดวยแมพิมพแกะ
                                         planographic  =  การพิมพโดยแมพิมพพื้นราบ
                                         lithography  (n)  =  การพิมพโดยใชแผนหินและน้ําหมึกพิเศษ
                                        stencil  processes  =  กระบวนการพิมพตัวอักษรหรือลวดลายโดยใชแผน
                                                                           โลหะ
                                        screenprinting  =  การพิมพโดยการใชตะแกรง
                                         tranfer  (n)  =  การยาย , การโอน
                                         mezzotint  =  แมพิมพที่ไดจากทองแดง
                                         etching      =  แมพิมพที่ทําโดยการกัดสลัก

คูมือครู
UNIT  THREE
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                    ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายศัพทสํานวนใหมในบทเรียน
                   3. กิจกรรมกลุม  4-5  คน  นักเรียนศึกษาบทอาน  Basic  Principle  แลวชวยการเรียง
แถบประโยคตามบทความที่อานครูตรวจทุกกลุมแลวกันสรุปเนื้อหาและตรวจคําตอบ

        4.กิจกรรม Read Again นักเรียนชวยกันสรุปเทคนิคงานภาพพิมพเปนหมวดหมูแลว
ตอบคําถาม

Answer Key :
Read  Again

                1.Intaglio              2.Plano , Intaglio               3.Stencil             4.Relief
                5..Intaglio             6.Plano  Graphic               7. Stencil
      5. กิจกรรม  Do  you understand ? ใหนักเรียนสรุปเทคนิคงานภาพพิมพใหเปนหมวดหมู

Answer  Key :
Relief  Printing : linocut , woodcut , wood  engraving
Intaglio  Printing : drypoint , mezzotint , etching
Planographic Printing : lithography
Stencil Printing : screenprinting

6.กิจกรรมคู  นักเรียนศึกษาบทความแลวชวยกันเขียนบทสนทนาเกี่ยวกับภาพและบท
ความ(ตามตัวอยาง) แลวฝกพูดถาม-ตอบ ตามสถานที่กําหนดใน Student  card   ที่ครูแจก

Student   A
You  are  the  guess  in  Graphic  art   Exhibition  and  you  are  interested  in

Moira  Will’  work.

Student   B
You  work  for  the  gallery , you  must  present  about  the  work  when  the

guess  to  know  the  detail  about  the printing.
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    กิจกรรมตอเนื่อง  นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือในหองสมุดเกี่ยวกับงานภาพพิมพ
แลวเขียนบทความสั้นๆ  พรอมภาพประกอบ

7.กิจกรรมกลุม  นึกเรียนศึกษาบทอานในกิจกรรม  Can  you  read  more ? ชวยกันสรุป
คําศัพทและเนื้อหาแลวทําแบบทดสอบที่ 3

Answer  Key:
Write  the  materials  and  instruments.

Plate,  the  bed  of  press,  the  damp  paper,  blanket,  the  press  roller,
                  the  handle  of  the  press,  masking-tape

Complete  the  sentences
1.a          2.a          3.b          4a          5.a          6.b

    Do  you  understand?
a.4          b.6          c.1          d.3          e.5          f.2          g.7
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ช่ือเร่ือง                Thai  Art
จุดประสงค          นักเรียนสามารถอานบทความเกี่ยวกับสาขาวิชาศิลปะไทยเเลวจับใจความ
                             สําคัญได
เนื้อหา                 บทความเกี่ยวกับสาขาวิชาศิลปะไทย
เวลา                    100 นาที

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน(Warming-up Activity)
                  1. กิจกรรม Warm up นักเรียนรวมกันศึกษารูปภาพ ที่กําหนดไหแลวสนทนาถามตอบ
เกี่ยวกับภาพ
 Answer Key :
                  Warm up         A: 1.b                 2.a

กิจกรรมขั้นนําเสนอเนื้อหา(Presentation)
                  2.นักเรียนศึกษาบทอาน Mural  Painting รวมกันอภิปรายเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับคํา
ศัพท เเละสํานวน

ศัพท : mural(n)           =     รูปวาดบนผนังหรือกําแพง
           culture(n)         =     วัฒนธรรม
             custom(n)         =     ขนบธรรมเนียม,ประเพณี
        way of people  =     วิถีชีวิตของคน
           cimmoner(n )    =      สามัญชน
            dimension(n)     =     ขนาด,มิติ
           figure(n)            =     รูปคน,รูปสลัก
           exprensino(n)    =      การเเสดงความรูสึก,การกลาว

คูมือครู
UNIT  FOUR
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           gesture(n)          =     การแสดงทาทางแทนคําพูด
          perforate(vt.)    =      ทํารอยปรุบนกระดาษ
        complexion(n)  =     สีของผิวพรรณ,โฉมหนา
            ornament(n)      =     เครื่องประดับ,เครื่องตกเเตง

                 3.   กิจกรรม  4-5 คนนักนักศึกษาบทอาน  เเลวชวยกันเรียงเเถบ  ประโยคตามบท
ความที่อานครูตรวจทุกกลุมแลวชวยกันสรุปเนื่อหาและนําเสนอหนาหองเรียน
                 4.กิจกรรม Read Again นักเรียนศึกษาบทอานเเลวเลือกประโยค  Main  idea

    Answer  Key ;
                  A:
                   ……..4.Mural paintings are valuable that reflect the way of life in the part.

    B.   อานประโยคเเลวตอบคําถาม Yesหรือ no
           1.a            2.b           3.a         4.b
    C. นักเรียนอานประโยคแลวเรียงลําดับและเขียนขอความจากประโยคที่เรียงลําดับ

                    I.
          a.1                b.4            c.2           d.5            e.6                 f.7           g.3

                    II.
           first  ,rough sketches were made on “khoi” paper.

                        Second, the artist draw the thick outlines  of the sketches with a brush.
                        Then, the lines were pierced thoroughly with needle.
                        Next ,the paper was placed over the wall surface, and patted all over with a round      
                        compress.
                        After that, the paper was removed the outlines of sketches  were  left  on  the
                        wall .
                       Then, the astist  had  already  applied  colour  for  the landscape.
                        Finally, the artist drew the details of figures.
                  5 . กิจกรรม   Do you understand?     ใหนักเรียนศึกษาตัวอยางขอ 1   แลวตอบคําถามขอ
2 , 3 , 4,5
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Answer key :
                   2.  dimension , figure ,  expression , gesture

    3.   rocks, hills , palaces
     4.  complexion , clothing , ornaments

              5.  khoi paper , needle , brush , chalk powder , colour , cloth pack
 
                  6. กิจกรรมคู นักเรียนศึกษาบทความเเลวชวยกันเขียนบทสนทนาเกี่ยวกับเเละบทความ
(ตามตัวอยาง) เเลวฝกถาม-ตอบ ตามสถานการณใน Student  Card   ที่ครูเเจก

                  กิจกรรมตอเนื่อง นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือในหองสมุดเกี่ยวกับภาพศิลปะไทย
แลวเขียนบทความสั้น ๆ พรอมภาพประกอบ

    7. กิจกรรมกลุม  นักเรียนศึกษาบทอานในกิจกรรม Can  you  read  more ?  ชวยกันสรุป
คําศัพท และเนื้อหาแลวทําแบบทดสอบเพื่อเปนการทดสอบความเขาใจในบทเรียน

Answer  Key:
     A:  Guilt  Lacquer  is  a  well  known  of  decorative  art  which  originated  during

the  early   Ayuddhaya  period.
     แบบทดสอบทายบท Answer  Key:
      I.     1. A 2.b 3. B 4. B 5.a

                  II.   1. Book  cabinets 2. Buddha
                         3. royal  household 4. Monks’  residence                  5. Ratanakosin

Student  A
You  are  a  guide  and  you  are  leading  an  American  tourist  to  see  Wat

Khodthimtharam. You  must  describe  Thai  paintings  for  tourist.

Student  B
You  are  an  American   tourist  and  you  want  to  know  about  Thai  paintings. Ask

the  guide  about  them
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ช่ือเร่ือง                 Sculpture
จุดประสงค          นักเรียนสามารถอานบทความเกี่ยวกับสาขาวิชาประติมากรรมแลวจับใจความ
                            สําคัญได
เนื้อหา                 บทความเกี่ยวกับสาขาวิชาประติมากรรม
เวลา                    100 นาที

 กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน ( Warming – up  Activity )

                  1.  กิจกรรม  Warm  up   นักเรียนรวมกันศึกษารูปภาพ    ที่กําหนดใหแลวสนทนาถาม
ตอบเกี่ยวกับภาพ
                  Example :
                        Student 1 :  Do you know this work ?
                        Student 2 :  Oh, I know it well. It ‘ s Michelangelo ‘s  work named pieta?
                        Student 1 :  And do you  know what material is this?
                       Student 2:   Sure, it is marble.
                                               Etc.
                   Answer Key :
                        Warm  up  A :  1.b 2.b 3.b

   กิจกรรมขั้นนําเสนอเนื้อหา  ( Presentation )
2. นักเรียนฝกการอานแบบ  skim และ  scan  และตอบคําถามตามที่กําหนด

     Answer   key:
     Picture 1                           picture 2                              picture 3                     picture  4
    1.Hawaii                         Japan                                    France                          United  States

คูมือครู
UNIT FIVE
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    2.wood                         ivory                                         stone                              Iight    strips
    3.In  the  temple        use to attach  porches       decoration the porch            Refer to   modern

3. นักเรียนศึกษาบทอาน  What  is  sculpture ?  รวมกันอภิปรายเพื่อทําความเขาใจ
เกี่ยวกับคําศัพท  และ  สํานวน

                    ศัพท :      immediate [ a. ]  = ทันที , ติด , ใกล
                                    image [ n ] =  รูปเหมือนแกะจากไม หรือหินสําหรับบูชา
                                    bronze casting =  แบบหลอโลหะบรอนซ
                                   clay modeling =  การปนดินใหเปนรูปราง
                                   wood carving =  การแกะสลักไม
                                   marble carving = การแกะสลักหินออน
                                   architectural decoration = การประดับตกแตงทาง    สถาปตยกรรม

                     กิจกรรมลําดับเรื่อง  Strip Story  ครูแบงกลุมนักเรียน  4-5  คน  แจกแถบประโยชนจาก
บทความใหนักเรียนชวยกันเรียงแถบประโยคแลวชวยกันสรุปเนื้อหานําเสนอหนาชั้นเรียน

                     3.  กิจกรรมกลุม 4-5 คน นักเรียนศึกษาบทอาน แลวชวยกันเรียงแถบ ประโยคบทความ
ที่อานครูตรวจทุกกลุมชวยกันสรุปเนื้อหาแลวสรุปหนาชั้นเรียนแลวทําแบบฝกหัด ถูกผิดรวมกันกับ
เพื่อน

                 Answer Key :
                      1. a               2. a             3.b             4. b               5. b            6. A

            4.   กิจกรรม Read  Again  นักเรียนแบงกลุมศึกษาบทอานแลวตอบคําถามที่แตละกลุม
ไดรับ( ครูแบงกลุมและกําหนดหัวขอ ) นักเรียนแตละกลุมนําเสนอหนาชั้นเรียน

                  Answer Key :
                 ( 1 ) clay , marble , wood , store
                 ( 2 ) temple , park , building
                 ( 3 ) Rodin , Michealangelo
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                 ( 4 ) Clay modeling , Bronze Casting , Wood Engraving , Marble Carving

            5.  กิจกรรม Check  your  words  ใหนักเรียนศึกษาคําศัพทที่เรียน แลวทําแบบฝกหัดจับ
คูคําศัพทกับความหมายที่ถูกตอง

    Answer Key :
                 1. d               2. a         3. b              4. c              5.d

           6. กิจกรรมคู นักเรียนศึกษาบทความแลวชวยกันเขียนบทสนทนาเกี่ยวกับบทความ
 ( ตามตัวอยาง ) แลวฝกถาม-ตอบ ตามสถานการณที่กําหนดใหใน Student  Card ที่ครูแจก

                  กิจกรรมตอเนื่อง    นักศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือในหองสมุดเกี่ยวกับงานประติมากรรม
แลวเขียนบทความสั้น ๆ      พรอมภาพประกอบ

                  7. กิจกรรมกลุม นักศึกษาบทอานในกิจกรรม Can you    read     more ?   ชวยกันสรุป
คําศัพทและเนื้อหาแลวแบบฝกหัดที่กําหนดเพื่อเนการทดสอบความเขาใจเนื้อหาที่เรียน

Student  A
          Your  are  a  sculpture  instructor  and  you are teaching  about sculpture work
in the classroom. The students are interested in the running fence.  You must present
to them

Student  B
         You    are        in       scuIpture      cIassroom .   You   are    interested     in
Christo   ‘s     work..    Ask     about     the     scuIpture       work     you    want   to
know.
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                  กิจกรรม  Do   you     understand ?     นักเรียนเรียงคําที่กําหนดใหเปนประโยคสรุปจับ
ใจความสําคัญ
                  Answer    key:
                  New     French     ScuIptuer      had     changed      the       theme    from     the
cIassicaI     to   Impressiomist     at   the end    of the    century.

กิจกรรม Read Again    ตอบคําถามถูก-ผิด
                 Answer    key:
                  1.T                  2.T              3.T                 4.F                  5.T
                 PuzzIe
                 Answer    key:
                1.contrast        2.thigh         3.exprssion        4.The rock      5.viewer      6.passion
                7.muscuIar
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ช่ือเร่ือง     CERAMICS
จุดประสงค         นักเรียนสามารถอานบทความเกี่ยวกับสาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผาแลว
                            จับใจความสําคัญได
เนื้อหา                บทความเกี่ยวกับสาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
เวลา                   100   นาที

กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน  ( Warming – up  Activity )

1. กิจกรรม Before   Reading นักเรียนรวมกันศึกษารูปภาพ  และประโยค  ที่กําหนด
ใหแลวสนทนาถามตอบจับคูประโยคภาพ

    Example
     Student 1 :   How  do  you  think  about  picture  1 ?  What  is  he  doing  ?
     Student 2 :   Oh ,  I  think  he  is  adding  coils .
     Student 1 :   And  what  about  picture  2 ?
     Student 2 :   Em … I  think
                            Etc .

Answer  Key :
    1. c 2.d  3.a 4.f 5.b        6,7. e

กิจกรรมขั้นนําเสนอเนื้อหา ( Presentation )
    2 . นักเรียนศึกษารูปภาพแลวตอบคําถาม  เกี่ยวกับภาพงานเครื่องเคลือบดินเผา  ในกิจ

กรรม  While  reading

คูมือครู
UNIT  SIX
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Answer  Key :    1. b 2. B

     3.  นักเรียนศึกษาบทอาน  Clay   and  Pottery  รวมกันอภิปรายเพื่อทําความเขาใจเกี่ยว
กับคําศัพท  และ  สํานวน

                   ศัพท :  mold [ v ] =  ปน , หลอจากแบบ
                                retain [ vt . ] = เก็บรักษาไว
                                pre – history = กอนประวัติศาสตร
                               fragile [ a. ] = เปราะ , บอบบาง ,  แตกงาย

                 concept  [N] =  แนวความคิด,มโนภาพ
                               method   [n] =ระบบ,วิธีการ
                              craftsperson  [n] = ชางฝมือ
                              atomic table=ตารางธาตุ
                              earthernware [ n ] = เครื่องปนดินเผา
                              stoneware [n]=เครื่องถวยดินที่ทําดวยดินผสมกับหิน
                              porcelain[n]  = เครื่องถวยชามที่ทําดวยกระเบื้องเคลือบ
                              translucent [a]= โปรงแสง
                              refractory  [ a. ]  = ทนไฟ,ไมหลอมตัว
                              submarine [a]=เรือดําน้ํา
                              esoteric[a] =เขาใจยากเปนความลับ

     4.  กิจกรรมกลุม  4-5 คน นักเรียนศึกษาบทอาน  แลวชวยกันเรียงแถบ  ประโยคตามบท
ความที่อานครูตรวจทุกกลุมแลวชวยกันสรุป Topic ของแตละยอหนาและนําเสนอหนาชั้นเรียน
นักเรียนทําแบบฝกหัด  ถูกผิดรวมกันกับเพื่อน

         Answer  Key :
               1. b 2.b 3.a
               4. a 5.b 6.b 7.a
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     5.  กิจกรรม   After  Reading  ใหนักเรียนทบทวนบทเรียนแลวทําแบบฝกหัด
         A :  นักเรียนทําแบบฝกหัดจับคูคําศัพทในประโยคกับความหมายคํา
         Answer  Key :
         2. e 3.c 4.d 5.a

        B :  ใหนักเรียนเลือกคําที่กําหนดใหเติมคําในชองวาง
         Answer  Key : B
         1. ceramics 2. earthern  ware 3. stone  wore
         4. porcelain 5.  non - clay

          6. กิจกรรมคู  นักเรียนศึกษาบทความแลวชวยกันเขียนบทสนทนาเกี่ยวกับภาพและ
บทความ ( ตามตัวอยาง ) และฝกถาม-ตอบตามสถานการณที่กําหนด  ใน  Student  Card  ที่ครูแจก

                 กิจกรรมตอเนื่อง  นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือในหองสมุดเกี่ยวกับงานเครื่อง
เคลือบดินเผาแลวเขียนบทความสั้น ๆ   พรอมภาพประกอบ

3. กิจกรรมกลุม นักเรียนศึกษารูปภาพในกิจกรรม Can you  read  more?แลวจับคูภาพ
กับคําศัพทเพื่อเปนการศึกษาคําศัพทเกี่ยวกับรูปทรงตาง ๆ ในงานเครื่องเคลือบดินเผา

Student   A
               You   are   a   student   and   you  are  interesting  in the technique  of  Anna

  Noel’s work. You must study a lot. Ask  everything you want to know from
           the artist.

Student  B
You  are  the  artist-craftsperson.  You  must  present  about ceramics’ work

For   the student   who  is  interested  in  the techniques  of Anna  Noel”s  work.
Ask  about  them.
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         Answer  Key :
         ขอ 1. Half Sphere
         ขอ 2. Whole Sphere
         ขอ 3. Sphere and cylinder
         ขอ 4. Low  Open form

    นักเรียนชวยกันสรุปคําศัพทและเนื้อหาเรื่อง Pull up and shape the cylinderแลวทําแบบ
ทดสอบที่กําหนดเพื่อเปนการทดสอบความเขาใจเนื้อหาที่เรียน

    กิจกรรม Show  you understand นักเรียนเรียงประโยคที่กําหนดเพื่อสรุปจับใจความ
สําคัญ

   Answer  Key :  1.e        2.c        3.a        4.f        5.g        6.d        7.b
   Answer  Key:    1.a          2.a          3.a          4.b          5.a          6.a          7.b          8.b
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ตารางที่  39   โครงสรางเนื้อหาของแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะระดับ
                      ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปที่ 1

จุดประสงคการ
เรียนรู

ประเภท
ของเนื้อหา

หนาท่ีภาษา Unit/Topic กิจกรรม

1.Students are
able to read the
article about
Fine Arts and do
the exercises
correctly

-Reading
the text

-Recognizing
the meaning of
words  and
answer about
the details of
the reading

1  Fine Art Reading  the text about Fine
Arts
-    match the painting
-    match the words with the
meaning
- Complete the sentences
- Ask and answer
-   Make the sentences from
the word given

2.Students are
able to read the
article about
decorative
design and do
the exercises
correctly

Reading
about floor
plan and
materials

Identifying the
detail about
floor plan and
materials

2
Decorative
Design

- study the floor plan and
answer the question

- match the words with its
meaning

- Ask and answer
-     Study “Flooring” and
answer about the details

3.Students are
able to read the
article about
Graphic  Arts
and do the
exercises
correctly

Studying
about
method and
process

Differentiating
main ideas ,
details and
guessing of the
unknown
words.

3 Graphic
  Arts

- match the picture
- check the description

table
- make the categories
- Ask and answer
-     Write the materials
and instruments
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ตารางที่  39    ( ตอ )

จุดประสงคการ
เรียนรู

ประเภท
ของเนื้อหา

หนาท่ีภาษา Unit/Topic กิจกรรม

4.Students are
able to read the
article about
Thai Art  and do
the exercises
correctly

Reading the
text

Recognizing
the meaning of
words  and
answer about
the details of
the reading

4 Thai
Art

-Reading  the text about Thai
Art
5 Finding the main idea
6 strip  and retell the story
- Answer the questions
- Ask and answer
- Make the sentences from

the word given

.Students are
able to read the
article about
sculpture and do
the exercises
correctly

Reading
about  the
text and the
masterpiece

Identifying the
detail about
sculpture work
and guessing
the meaning of
vocabulary

7 Sculptu
re

- answer the question
about the pictures

- match the words with its
meaning

- Ask and answer
- Do the puzzle

6.Students are
able to read the
article about
Ceramics and do
the exercises
correctly

Studying
about
materials
and process

Differentiating
main ideas ,
details and
guessing of the
unknown
words.

 6 Ceramics - match the picture
- check the description

table
- make the categories
- Ask and answer
- Write the materials and

instruments
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ตารางที่  40    ตารางกําหนดเนื้อหาขอสอบ  ( Table of Test Specification )

Reading Skills Type of
Text

Cog
lev

Item
type

Total
No.

Of Items

Weight
%

Scoring Time
60

mns.
Details
-Identifying the
specific details

passage k M/C 36 50 36 36

Word  meaning
-Tell the meaning
of the plan
- Identify or guess
meaning of words
or sentences

Passage
Plan

T M/C 15 25 15 15

Caurses and
effects
Identify caurse
and effects

passage k M/C 3 5 3 3

Sequence events
Sequence of
events

passage k M/C 6 10 6 6
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แบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ 
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SUPPLEMENTARY  ENGLISH  DRILL
EXERCISES   IN  ARTS

FOR
HIGHER  VOCATIONAL  EDUCATION

STUDENTS

By

DUANGPORN  ARYUKARN
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คําชี้แจง

          แบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษทางศิลปะ สําหรับนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ประกอบดวยแบบฝกจํานวน 6 บท คือ

1. FINE ARTS
2. DECORATIVE DESIGN
3. GRAPHIC ART
4. THAI ART
5. SCULPTURE
6. CERAMICS

      แบบฝกแตละบทประกอบดวย ช่ือบทเรียน คําช้ีแจง จุดประสงค   กิจกรรมการ
เรียนการสอน และแบบทดสอบรายบท

  ขั้นตอนการใช
    1.  เมื่อนักศึกษาไดรับแบบฝกแลว ใหนักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมจากแบบฝกใน

แตละกิจกรรมตามที่ครูกําหนด
    2.  หลังจากเรียนจบในแตละบทเรียนใหนักศึกษาทําแบบทดสอบรายจุด

ประสงคทายแบบฝก
3. ใหนักศึกษาเก็บรวบรวมเนื้อหากิจกรรมแบบฝกคืน  อาจารยผูสอนทุกครั้ง

หลังจากปฏิบัติกิจกรรมเสร็จในแตละคาบเรียน
4. นักศึกษาจะไดรับแบบฝกฉบับสมบูรณคืนจากอาจารยผูสอนหลังเสร็จสิ้น

การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนแลว
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UNIT  ONE

FINE  ARTS

General  Objective      :  Read  passages or short stories then identify main idea

Behavioral  objective  :    Students are able to read the article about Fine Arts and do
                                         the exercise correctly.
Activities          :    Having read the text about Fine Arts , students are able to :

- match the painting with the subtitle
- write the detail of the painting
- check  yes or no
- match the word  with the meaning
- write a dialogue and role play “ Self – Portrait

with  Bandaged  Ear” and take short message
- study “ Light  and  colour”
- make a sentences from the word given
- complete the sentences
- fill in the blanks

 Instructions          :                 1.    Read  the instructions.
2. Study the material.
3. Do the exercises.
4. Check  the  answers.
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c.

BEDROOM AT ARLES
Vincent van Gogh;1889;

57.5x74 cm (22 ¼ x 29 ¼ in  )
 When Vincent van Gogh moved to the south of France, he

experimented with the expressive and emotive effects of
colour (pp.24-25). The results are clear to see here – instead
of being applied in small “ Impressionist” brushstrokes, the
colour is used in bold areas of solid pigment. The result is a

painting of mood and atmosphere, with the artist’s
personallity strongly present.

b. BATHERS AT ASNIERES
George Seurat ;1884;
200x300cm ( 78 ¼ x  118 in )
Although  this  scene is from “modern life”,and therefore in
accord with Impressionist subject matter, George Seurat  (pp.
12-17 ) did not paint this work “on the spot”. He posed
models in his studio in a manner that compared with the grand
classical paintings of the past , and applied his scientific
painting method- the Pointillist  style – to the subject.

THE EQUATORIAL JUNGLE
Henri Rousseau; 1909; 140.6x129.5 cm (55 ?  x 51 in )
 The work of Henri Rousseau  (pp. 48-49 ) , with its native
stlye, was initially  derided by most critics, but gainted
him a small and influential group af admirers. Deeply
imaginative, many of Rousseau’s paintings how an exotic
world set in fantastic jungle.

Warm  up !
A. Match  the painting  with  the subtitle  and artist.

THE CHAT
Edouard Vuillard; 1892;
32.4x41.3cm (12 ¼  x 16 ¼  in )
Strongly influenced both by Gauguin and the art of
Japan, Edouard Vuillard  was a central figure in
the group of artists known  as the Nabis(pp.32-33).
Characteristic of their work was an emphasis on
pattern,with colours applied in a flat,almost
abstract  m anner. The works often have a sense of
mystery about them, with scenes being invested
with a psychological charge.

a.

    d.

1. ……c………...

          2. ……………..

3. …………..

4. ……………...

UNIT  1  FINE  ARTS

Fine  Arts  1
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A. Look  at  the  pictures and the words near the pictures. Write the answer  in the  blanks.

              Picture 1       Picture 2        Picture 3        Picture 4

   1. Write the size of the painting   32.4x41.3 cm.    200x300 cm.     57.5x74 cm     140x129.5 cm

   2. Write the name of the artists     ________        ________       ________       ________

   3. Write the stlye of the painting     ________        ________       ________       ________

While reading
    1. What is the reading about ?         a. the period of art              b. the bibliography  of artist

    2. Who is the man  in  the  picture?  a. An English art critic               b. A post-impressionism  artist

What is Post-Impressionism?
• The term “post-Impressionism” was coined in 1910,by

the English art critic Roger Fry as a convenient way of
referring to the artists who came  immediately after the
Impressionists. These  artists were centered  in  Paris
and for their  own  different  reasons, rejected the
principles of  Impressionism. The term can also apply
to much of later work of the Impressionist  artists
themselves, who, as their careers developed, came to
abandon many of the ideas to wish they had once

• subscribed. The Post-Impressionist artist did not form
into a coherent group or movement, and the term itself
certainly does not refer to a “style” of  painting. What
the artists did have in common,however,was a desire to
go beyond the world of external appearance that had
been  so  important to the Impressionists.

ROGER  FRY
Fry organized an exhibition at
London’s  Grafton Gallery in 1910
entitled “Manet and  the  post-
Impresstionists”. It included works
by Gauguin and Van Gogh.

Fine  Arts  2

From : Post Impressionism, Wiggins, 1993.
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 Read  Again

A:   Are these sentences true?Find the answers in the reading

       1. The term “ Post-Impressionism” was invented in 1910.          a. yes                 b. no.

       2.  Roger Fry created the term as a way referring to

            the artists who  came before the Impressionists.                    a.yes                 b. no

       3. The Post-Impressionist artist lived in Paris.                            a.yes                  b. no

         4.These artists rejected the the principles of Impressionism     a.yes           b. no

         5.This term refer to a “style” of painting.           a.yes           b. no.

        6.These artists wanted to avoid from the appearance

              of Impressionist           a.yes           b. no.
Check your words

     a. Which words go together? Draw lines to watch them.

A. B.

      1. coin                                                    a. being seen; coming

       2. convenient                           b. join with other people to buy  something

      3. career  c. of, on or for the outside

      4. abandon                           d. create , invent

      5. subscribe  e. job for which special training is needed

      6. critic   f. easy or helpful to use

      7. external  g. leave someone or something

      8. appearance  h. saying that something is wrong

Fine  Arts  3
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SELF-PORTRAIT  WITH BANDAGED  EAR
      Vincent van Gogh;1889; 60x 49 cm (23 ½  x 29 ¼ in)

Van Gogh’s illness was characterized by sudden breakdowns, during
which he was incapable of any rational act, but those only punctuated
long period of lucidity. It is wrong to consider him as “mad” as the
remarkable objectivity of this self portrait shows. It was made during
his convelescence in Arles, and has in the background  one of the
Japanese prints that he loved so much. Every brushstroke of colour is
applied with meticulous care; there is nothing to indicated anything
but the utmost self control. It is an extraordinary record of suffering
and sadness, rendered even more poignant by its stoic air of
detachment

Ask and answer
Look  at  the  picture  and  talk  about  it.

A: Who is the man in the painting?
B :   Vincent  Van  Gogh
A: Who painted  this  picture ?
B: ……………………………………………………
A: How  about  the  man ? Was  he  sick ?
B: …………………………………………………..
A: How   was    the  brushstroke  of  colour?
B: ………………………………………………….

Study  More
Find  the  book about  Vincent Van Gogh  or  other  artist. Study  about  his or  her  work

Write  about  the  artist  and  work . How  do you   like it ?  Work  with  your  friend.

Fine  Arts  4
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LIGHT   AND   COLOUR 
         One of the most important aspects of watercolour painting is the way in which
everything that we look at affected by light, whether it be sunlight, moonlight or artificial
light. It can be tempting to paint something  a certain colour because that is the colour we
know it to be, for example the pale yellow of sand on a beach. But at noon the sun could
be so strong that the sand is virtually white, whereas in the late afternoon the sun may cast
long, purplish shadows. You need to look carefully at the scene before you to consider the
colour temperature of the light and how this affects the appearance  of  the ground on to
which the shadows fall. A useful principle to follow is “warm lights/cool shadows”, and
conversely”cool  lights/warm shadows”. This principle holds good whatever the subject
and however subtle the effects.

Midday light
At noon , when the sun is bright in a cloudless sky,
we see lights and darks and very little in between.
In the brightly lit areas the colour is washed out by
the hand, cool light and the shadows are too dark
to contain much colour. If,instead,the light from
the sun is partially diffused by clouds, the shadows
will be less pronounced and the colours will be
more evident.

Evening light
In the evening when the sun is closer to the horizon and the
light is less intense, the land can be bathed in a rich golden
light. Here, a wash of Cadmium Yellow and Hooker’s Green
transform the colour of the grass while Magenta and
Ultramarine give the bluish/purplish tinge to the
cricketers’white

Fine  Arts   5

Can you read more?  Please read the passage.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



261

A. The  words  in  the  box  make  a  sentence  about the  passage. Put them
in  the  correct  order  and  write  the  sentence   on  the  line.

 Light ……………………………………………………………………………
B. Complete  these  sentences.  Find  the  answers   in   the  reading. Circle
a  or  b.
1.Light  can  be   tempting  to  paint  something

      a. a certain  colour b. a  beautiful  colour
      2. In  different  time, light  can  be  change
          a. the  painting b. the  colour
      3. At  noon  the  sand on the beach   is

     a. the  pale   yellow b. virtually  white
        4.In  the  afternoon, we  need  to  look  at  the  scene  before

           a. painting  the  colour b. the  colour  temperature  of  the  light
        5. When  the  sun  is  bright  at  noon, a  useful  principle  is

 a. warm  lights/ cool  shadows b. cool  lights /  warm  shadows
6.In  the  evening,the  colour  of  the  grass  could  be  painted  in

a. Hooker’s  Green b. Sap  Green
     C.Fill  in  the  blanks  with  words  from  the  box..

           ___________is    the  most  important ___________  of  water colour. It can
      be  tempting   to ___________  a  certain  colour. You  need  to  look  carefully  at
      the ___________  before  you  to  consider  the  colour ___________of   light. A
      useful  _____________ to  follow  is  “warm  lights / ____________,”  and  conversely
      “ cool  lights / ______________.”

  Water  colour      is       important       of        the        most

 Paint    warm   shadow    light     aspects     principle       scene     temperature

Fine  Arts  6
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UNIT  TWO

DECORATIVE   DESIGN

General  Objective      :  Read  passages or short stories then identify main idea

Behavioral  objective  :    Students are able to read the article  about  decorative design
and do   the exercise correctly.

Activities          :    Having read the text about decorative design  , students are able
to :

- Study the floor plan  and answer the questions
- check  yes or no
- match the word  with the meaning
- write a dialogue and role play  and take short

message
- study “ Flooring”

 Instructions          :                 1.  Read  the instructions.
2. Study the material.
3. Do the exercises.
4. Check  the  answers.
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Unit 2

Decorative  Design

Warm up!
Write the names of the rooms on this floor  plan. Then ask and answer the questions with your  partner.

1. How  many bedrooms does this house

     have? Three.

2. How many bathrooms?

3. Which is the biggest  room?

While reading

A. What   kind  of  reading  is  this? Circle the answer.

      1.  a   newspaper  article                  2. a brochure                     3. a catalogue

B. Scan  the  reading  for  these  numbers. Then   Draw a line to the matching    words.

     1.   2.392 sq.ft.        a.  Sleeping   area

     2.   1  room        b.  Total  living  area

    3.   1,183 sq.ft.        c.   bathrooms

    4.   1 and a half        d.   Main  Floor

    5.  4  rooms                                     e.  Luxurious  master  suite

Example :

Decorative  Design 7
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Enticing   Elevation

         The volume entry of this home surveys the formal rooms. The parlor is enhanced by bright
gazebo windows, a built-in curio and direct access to the porch. The gathering room has elegant
French doors and it’s entrance from the parlor. A bright window wall and a cozy fireplace highlight
the gathering room, the kitchens has wrapping counters, a work island and an angled breakfast area
with  access to the rear yard. There are gazebo windows in the third bedroom and a walk-in closet
in the Fourth bedroom. A convenient  hall bath serves these secondary bedrooms. The layout of the
second  floor provides privacy to the luxurious master suite which features a vaulted ceiling, his and
her closets, a linen closet and dual vanity. No materials list is available for this plan. The
photographed home has been modified to suit individual tastes.

PLAN  INFO
MAIN FLOOR              1,183 sq.ft.

SECOND FLOOR        1,209 sq.ft.
GARAGE                     483 sq.ft.
BEDROOMS                4
BATHROOMS             1(Full),1(half)
FOUNDATION            Basement

Total Living Area

2,392 sq.ft.

Decorative  Design 8

From : 300 Small Home Plane ,
Cochran and Sue Barile , 2000.
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Read Again!

Are these sentences true? Find the answers in the reading. Circle yes or no. Check  your
answers  with a partner.
1. The parlor is enhanced by direct access  to the porch.     a. yes          b. no

2. The gathering room has the entrance from the parlor.              a.yes       b. no

3. The French doors and a bright window wall highlight

    the gathering room.     a.yes         b. no

4. The member of the house can have breakfast in the yard.       a.yes         b. no

5. There are walk-in closet in every bedrooms.                             a.yes         b. no

6. The gazebo windows are only in the parlor.                                 a.yes       b. no

7. The master sleeping quarters has a vaulted ceiling,a

    linen closet and dual vanity.    a.yes    b. no

Check your words

Match the words or phrases that have a similar meaning. Draw lines from the numbers to the
correct letters.

A. B.
1. gathering                        a. roof and walls round the outside of a doorway

2.elegant b. comfortable, rich,and pleasant

3. porch c.beautiful

4.vault d. meeting of many people

5. Luxurious e.  room under the ground for keeping valuable

    or important things

Decorative  Design 9
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Ask  and  answer!

Look at the picture and talk about it.

Painting any surface   white
makes it  advance  toward
the eye. This fireplace,
designed as the focal point
of the living  room by
architect  Mark Simon ,
 is striking because of its
temple shape;its white
color,in contrast to the other
hues in the room,makes it
seem to zoom  forward.

A: What  is  this  room?

B: …The  living  room………………………………………….

A: What is the  schematic color   of this room?

B: ………………………………………………………………..

A: What is the shape of the fireplace?

B: …………………………….………………………………….

A: Who designed this room?

B: ……………………………………………………………….

Study  More
What  is  your  favorite  room. Which style  do  you  like  most? How  do  you  decorate  the
room  or  house? Use  the  book  about  decorating  to  help  you. Work  with  your  friend.

Decorative  Design 10
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Can you read more!
Look at the pictures. Read the subtitles of the floors. Decide which picture goes with each subtitle.

FLOORING A. OLD WOOD
Old wooden floors, provided that not too many  planks have been
replaced and are in a reasonable condition,can be beautifully
restored by stripping and finishing. They can be stained or oiled to
deepen the tone of the wood.
B. COIR MATTING
The natural quality of coir matting has a similar decorative effect  to
wood  and is often a good alternative. In its own right,it is also very
popular as a muted,warm background for many styles of rooms
ancient and modern.

C. TERRACOTTA  TILES
In  the homely kitchen of an  old country house,the furniture is
freestanding and old fashioned and the materials are natural. A  floor
of terracotta quarry tiles is the natural and traditional choice for such
a room. Quarry tiles age beautifully,are durable and highly
attractive.However, traditional tiles of this kind are best used at
ground-floor level and the sub floor must be carefully considered
before you start work.

E. CHEQUERBOARD  CERAMIC
Elegant chequerboard squares,traditionally in ceramic tiles or
stone,look good in most  kitchens, Here,the chequerboard design on
the floor echoes the square tiles below the work surface and on the
walls.If a floor is not suitable for ceramic tiles, a similar effect can
be easily achieved by using patterned vinyl flooring instead. This is
relatively cheap and easy to maintain.

D. NEW WOOD
Wooden floors are available today in a vast range,and many of them
are easily installed by an amateur.They are usually sold in sections.
This broad-planked floor in pale wood is especially suitable for a
light and airy studio.

2…………..

3…………..

1……c…

4………..

5.………..

Example:

Decorative  Design 11

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



268

F. DURABLE RUBBER
Synthetic  rubber stud flooring is available in sheet or large tiles.its
appeal lies partly in its smart,contemporary appearance and partly in
its excellent durability and ease of maintenance.The range of colours
available makes it suitable for a wide variety of modern kitchen
styles. Here,bright red has been used to provide a splash of colour in
an otherwise completely while kitchen

G. NATURAL CORK
Cork is a warm surface for kitchen floor;it has the advantage of
being a natural material which is easy on the eye,and is a relatively
inexpensive alternative to wood.It is not as durable as vinyl or
rubber,but ages pleasantly and,if properly sealed and polished,is not
difficult to maintain.In this neat and  functional  kitchen,wall-to-wall
cork tiling provides a perfect complement to the wooden table and
chairs.

H. PAINTED WOOD
In a large loft space,a wooden floor has been  painted  pure white.If
you are prepared to retouch it regularly,and use existing boards
which are less than perfect,this is a simple solution for a broad
expanse of floor

I. LUXURIOUS MARBLE
Marble slips have a splendid impact on a room and can be used
effectively in bathrooms and halls as well as living rooms.Marble is
a cold and hard substance,however,it is also undeniably luxurious.

J. BLEACHED WOOD
This impressive wooden floor has been bleached,given a pale paint
wash and then vanished for durability,it will not  resist heavy wear
but can be easily restored, and  provides a beautiful background for
the room.

6……..6…….

7……..

8……..

9……..

10…….

Decorative  Design 12

From : House beautiful , Sally  Clark, 1993.
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Read  again

Are these sentences true? Find the answers in the reading. Circle yes or no.
1. Cork has advantage of being a natural material and is a relatively inexpensive.

a. yes b. no

2. A floor of terracotta quarry tiles is modern but it is not durable.

a. yes b. no

3. Bleached wood provides a beautiful background for the room and it can be easily  restored.

a. yes b. no

4.Old wood can not be restored but can be stained or oiled to deepen the tone of the wood.

a. yes b. no

5. New wood is suitable for a light and airy studio.

a. yes b. no

6. Coir Matting is suitable for many styles of rooms, ancient and modern.

a. yes b. no

7. Marble  is a cold hard substance that can be used effectively in most rooms.

a. yes b. no

8. Painted wood is the perfect floor for every rooms.

a. yes b. no

9. Durable Rubbers is smart , contemporary appearance and partly in excellent durability.

a. yes b. no

10.Chequerboard Ceramic look good in most kitchens but it is expensive.

a. yes b. no
Decorative  Design 13
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UNIT   THREE

GRAPHIC  ARTS

General  Objective      :  Read  passages or short stories then identify main idea

Behavioral  objective  :    Students are able to read the article about Graphic Arts and do
                                         the exercise correctly.
Activities          :    Having read the text about Graphic Arts , students are able to :

- match the picture with the techniques
- read  the text and check the  information
- read  the text and check the  description table
- make  the categories about the graphic techniques
- write a dialogue and role play  Moira Wills’ work

and  take short message
- study “ Intaglio Printing : Taking the print”
- Write the materials and instruments
- complete the sentences
- fill in the blanks

 Instructions          :                 1.  Read  the instuctions.
2. Study the material.
3. Do the exercises.
4. Check  the  answers.
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UNIT 3  GRAPHIC ART

Before Reading

A. Look  at  the  picture  of  printmaking. Write  the  techniques  of  each  pictures.

         Monoprint          Screenprint          Linocut          Etching             Woodcut          

 Drypoint        Mezzotint           Lithography          Callage print          Wood  engraving

Graphic Art  14

Example :
Wood   engraving

1_________ 2_________ 3_________

4_________ 5_________ 6_________

7_________ 8_________ 9_________
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 While Reading
Read  the passage.

Basic   Principles

        The  methods of producing a printed image can be divided into four main categories:
relief printing, intaglio,planographic( printing from a flat  surface ) as in lithography, and stencil
processes as applied in screenprinting. In the relief-printing techniques of linocut,woodcut and
wood engraving ( pages 36-53 ), the original flat surface of the wood or lino block represents the
printing surface. Any parts of the design not to be printed are cut away,leaving the image raised
in relief. This is inked, usually with a roller, and transferred to paper by direct pressure.

           Intaglio  processes- drypoint, mezzotint and etching- are exact opposite. All these are
usually done on metal plates, and the design is incised or etched into the surface. It is the sunken
lines and areas of the plate that are printed, by pushing ink into them and applying heavy
pressure to press the paper into inked marks; the original surface level of an intaglio plate
represents the white in a black and white image.

         Lithography is a planographic  process, meaning that the  printing  and  non-printing  areas
are  on  the same  level. The  image  is  drawn  on  a  metal  plate( or   the   stone ) and processed
so  that  it “sets”  into the grain of the surface. Lithographic  prints  can  be  taken  by  direct
pressure  or  by  offsetting. On an offset press, plate and paper are placed side by side; a roller
travels over the plate and picks up the inked image; travelling  back, it deposites the image on the
paper.

        Screenprinting is basically a stencil  process. The screen has a stretched,fine mesh which
transmits an even layer of ink under  pressure. To create the image, parts of the mesh  must be
blocked so they cannot allow the ink through. There are many different ways of preparing
stencils, all of which produce  characteristically different qualities  in the imagery.

                    Graphic Art  15
From: The Encyclopedia of Printmaking Techniques, Judy Martin,
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Read Again

Which kind of techniques is each description about? Mark ( X)  the  correct  boxes.
Use the   reading to help you.

Re
lief

Int
agl

io

Pla
nog

rap
hic

Ste
nci

l

 Example :
. …  Any parts of the design  not to be  printed  are cut away. √

1. …usually done on metal  plate
2. …taken by direct pressure or by offsetting
3.  …transmits an even layer of ink under   pressure
4. …transferred the ink to paper by direct pressure
5. …printed  by  pushing  ink  into them and applying  heavy    
         pressure  to  press  the    paper  into  the  inked  mark
6. …a  roller  travels  over  the  plate  and  picks  up  the  ink  image
7. …to create it, parts of the mesh must  be blocked  so they cannot   
        allow  the  ink  through

Graphic Art  16

Do you understand?

Which kind of methods in each process. Make them in the categories.

Example :
Relief  Printing    linocut…woodcut…and …wood  engraving………………..…

Intaglio Printing ……………………………………………………………………

Planographic Printing  …………………………………………………………….

Stencil Printing …………………………………………………………………….
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Ask  and answer!
Look  at  the  picture and talk about   it.

Moira  Wills
Papillon ( screeprint )
Using mid-to light-toned colours and an informal
pattern of Freely drawn shapes, the artist creates
a bright,painterly image with much attractive
detail and incident. It combines the small-scale
fascination of plants and in sects with the airy
quality of open landscape and sky, without
explicitly  describing a particular  location. The
textures and edge qualities are cleverly varied by
using a combination of stencil techniques.

A: Who is the artist ?

B: ………Moira  Wills.…………………………………………………………..

A: What technique did she use ?

B: ………………………………………………………………………………….

A: What is the special  technique  this  work ?

B: ………………………………………………………………………………….

A: What is this work describing ?

B: ………………………………………………………………………………….

Graphic Art  17

Study More

Find the graphic work that you like most. Write about  it. Who is the artist? What
technique? What is the special thing? And what is the work describing?Work
with your friend.
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Can you read more?

INTAGLIO  PRINTING : TAKING THE PRINT

This process is very simple.The plate
is positioned on the bed of the press
and the damp  paper laid over the
top.The left blankets are spread over
them,between two and five
layers,with a lightweight felt next to
the plate and a heavy,napped blanket
next to the press roller. The handle of
the press is turned to run the bed
between the rollers.

      To make sure that the impression
is taken square on the paper, with
even borders, you can lay a base sheet
of paper on the bed of the press with
the outline of the plate marked on it.
When the printing paper is placed on
the plate , the edges can be aligned to
the base sheet , working from one
corner.Alternatively,you can stick
masking-tape guides for both plate
and paper onto the bed of the press.

Taking a print
1. Make sure the blankets are in  place
on the press,fed in under the roller but
turned back so the bed of the press is
clear.Lay the inked plate on a clean
sheet of paper on the bed.

2.Turn back the board on the
paper stack and lift out one sheet
of damp paper.To keep the edge
clean,hold it between small
paper folds.

3. Position one corner of the paper on
the press in  relation to the inked
plate.Gently lower the paper and
smooth it down on the plate.

4.Pull the blankets down onto the bed
of the press one by one,smoothing
them carefully in place over the plate
and paper.

5. Turn the handle of  the press to pass
the bed between the rollers. It should
turn easily,though a slightly greater
effort is required as the thickness of the
plate moves through, as the pressure of
the rollers does need to be quite heavy

6. Take the bed through far enough
to release both the plate and printing
paper from beneath the rollers.Turn
back the blankets and peel the print
up gently from one corner.

Graphic Art  18

From: The Encyclopedia of Printmaking Techniques, Judy Martin,
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Read Again

Write the materials and instruments which is use in printing.
…plate,……………………………………………………………………………

Test  3  Complete these sentences. Find the answers  in the reading.Circle
a  or  b. Check your answers with your partner. (  3  marks )
1.  Intaglio  Printing is very                              a. easy               b. difficult

2. The plate is put on the                        a. flat   bed        b. damp paper 

3. The handle of the press is turned to run  the bed

     a. next to the press roller b. between the rollers

4. You can mark the plate to make sure that the impression is

     a. taken square on the paper b. placed  on the plate

5. The edges can be aligned to the base sheet, when the printing paper

     a. placed on the plate b. put on the press

6.  You can stick masking tap onto the bed of

      a. the plate b. the press

Graphic Art  19

Do you understand ? How  do you take a print? Put the sentences in order
to show the step you take.( 7  Marks )
…………..1. Put the paper gently and smooth it down on the plate.

…………..2. Take the bed to release the plate and  printing paper.

…………..3. Pull the blankets down,smoothing them carefully.

…………..4. Lay the plate on the sheet on the bed.

…………..5. Turn the handle of the press to pass the bed between the rollers.

…………..6.Turn the board and lift out the damp paper.

…………..7. Turn back the blankets and peel the print up gently from one corner.
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UNIT  FOUR

THAI  ART

General  Objective      :  Read  passages or short stories then identify main idea

Behavioral  objective  :    Students are able to read the article about Fine Arts and do
                                         the exercise correctly.
Activities          :    Having read the text about Thai Arts , students are able to :

- Answer the questions about the pictures
- Find out the main idea
- check  yes or no
- strip story
- retell the story
- write a dialogue and role play  about khoi  manuscript

and  take short message
- study “ The art of Guilt Lacquer”
- make a sentences from the word given
- complete the sentences
- fill in the blanks

 Instructions          :                 1.    Read  the instruction.
2. Study the material.
3. Do the exercises.
4. Check  the  answers.
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1. What are these man?             a. Soldiers        b. Farmers

2. What are they doing?             a. working        b. fighting

3. What kind of these picture?   a. Kak               b. Khoi

    Mural    Painting
          Murals  reflect  the  knowledge, abilities, culture,  customs  and  way  of
    people  from  all  walks  of  life, from  kings to commoners.  Thet  show  the
    artists  sense  of  nature  during  different  periods. Painting  are  like  mirrors
    that  reflect  the  events  in  each  periods  or  era.  When  study  in  depth, the
    picture  reveal a process of development.  This book includes ancient mural
    painting  dating back to the Ayutthaya  period.  The mural  artist began work on
    figures by  drawing on white paper.  First, rough sketches were made on ‘Khoi’
    paper to  establish the desired dimension  figures, expressions and gestures.
    Then thick outlines  of these sketches were drawn in with a brush.  These lines
    were  pierced thoroughly with needles.  Afterwards, this paper was placed over
    the wall surface.  The perforated lines were then patted all over with a round
    compress made of thin  cloth packed with white earth.  When the paper was
    removed,  the outlines of the sketches were left on the wall.  The artist had
    already applied colors for the landscape  and had already drawn in rocks, hills
    palaces, etc.  Now it was time to finish up with details of figures such as
    complexion, clothing and ornaments.  The style of paintings in early Rattanakosin
     still followed that of late Ayutthaya, but the techniques  soon  changed.  Sombre
     colors were adopted for the ground.  Natural scenery were still draw first, with
     human  and animal figures sketched  and applied by means of perforated ‘Khoi’
     paper. However, chalk  powder  was  applied to the dark coloured part of the wall
     and soot was patted on the light colored area.

While Reading

  UNIT  4   Thai  Art
Warm up ! Look at the picture. Circle the best answer. Check your answer with your friend.

Example :

From :  มรดกแผนดนิ , เสนอ  นลิเดช ,2534. Thai Art  21
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        B. Find  the  answers  in  the  reading. Circle   yes  or  no.
           1. Mural  paintings  reflect  life  of  kings.                             a.  yes                   b. no
           2. We  can study  the  development  of  Thai
               Fine  Arts  from  Mural  Painting.                  a.  yes                    b. no
           3. The  artist  drawn  the  picture  on  the  wall  directly.    a.  yes                    b. no
           4. The  style  of  paintings  in Rattanakosin  and
               Ayutthaya  did  not  change.                  a.  yes                    b. no
            5. The artists  patted  chalk  powder  on  the  light  area.  a.  yes                   b. no

        C.    I.  Put  these  sentences  in  order. Number  them  from  1-7.
 _____1______rough   sketches  were  made  on “ Knoi” paper.
___________the  artist  draw  the  thick  outlines  of  the  sketches    with  a   brush.
___________the  lines  were  pierced  thoroughly  with  needles.
___________the  paper  was  placed  over  the  wall  surface, and  patted  all  over  with
                   a  round   compress.
___________the  paper  was  removed  the  outlines  of   sketches  were  left  on  the
                   wall.
___________the  artist  had  already  applied  colour  for  the  landscape.
___________The  artist  drew  the  details  of  figures.

Read Again

Which sentence tells you the main idea of the reading? Check your answer with your
partner.
_______1. Mural paintings are mirrors that we can see people’s life.

_______ 2. Mural paintings  are the painting in Ubosod or Wiharn.

________3.Mural paintings  are the painting  about  Ramayana.

________4.Mural  paintings are valuable part  that reflect the way of life in the past.

Thai Art  22

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



280

II. Retell  the  story. Use  First, Them, and Finally  to  show  the  order  of  the   story.
     Example :
      First ,   rough sketches  were  made  on “Khoi” paper.
1. Then ,_______________________________________________________________
2. Then ,_______________________________________________________________
3. Then,_______________________________________________________________
4. Then ,_______________________________________________________________
5. Then,_______________________________________________________________
6. Finally,______________________________________________________________

D. Answer  the question 2,3 ,4 and  5   List as many things as you can.

1. What does
the Mural
painting reflect?

2. What was the
desired of  the
artist  on khoi
paper ?

3.What was the
landscape in
Mural painting ?

4. What are the
details of the
figures ?

5. Which
materials that the
artists used in
mural painting ?

Example:
 Knowledge
 Abilities
 Culture
 Customs
 Way of life of
people
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Ask and answer !
Look  at  the picture  and  talk  about it.

A: This picture is so beautiful. Do you know the detail about it?
B: Yes. This painting are so masterfully. It’s……………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………….
A: What do we call the materials of the paintings?
B: …………………………………………………………………………………………….
A: What is the special of this picture?
B:………………………………………………………………………………………………

These  paintings are so masterfully executed as to represent the classic  works of
Ayutthaya period. On the right,the flamelike  vegetal decorations stressed in red and gold
fill the upper part of the green background.The artist painted the background dark green to
make the whole painting stand out prominently.To support this effect the artist  paunted
the border decorations on either side in bright colours, of yellow and red.All the motifs in
both paintings are fine and minute in beautiful colours, as are in a classical depiction.

( Khoi Manuscript/Wat Khodthimtharam,Rayong Province)

Thai Art  24

From :  จิตรกรรมฝาผนังหนึ่งในสยาม , น. ณ. ปากน้ํา, 2544.

Study More!
Write about your appreciate mural painting.  What is the picture about? Where is it ?
How do you like it? Use the book about Thai Fine Art  to help you. Study with your
friend.
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 Can you read more ?
    Read  this  passage.

The  Art  of Gilt  Lacquer
             The art of guilt lacquer or “Lai Rod Nam”, otherwise “Lai Thong” or
        “Lai Kranok” , is a well-know form of decorative art. It appears on book
        cabinets  that are used  to hold Buddhist scriptures. The stories of  the
        decoration depicts usually concern religions topics such as the lives of
        Buddha, including  exquisite  additional details  such as human  figures,
        animals, trees, rocks, devas, kinaras, and flame-like vegetal motifs.

    The art might have  originated during the early Ayuddhaya  period.
        Earliest extant evidence, however, comprise only book  cabinets of the late
        Ayuddhaya  period. In addition, this decorative art is used for utensils
        for the royal household and monks’ residence. Most Ratanakosin gilt lacquers
        are found on door panels in many  ubosots and viharas.
              The beauty and value of the art of guilt lacquer decoration on book
        Cabinets and boxes for the Holy scriptures can now be appreciated at the
        National Museum, and at the Special  Collection of book cabinets at the
        National  Library at Wasukree Royal Pier.

A: The words below make a sentence about the passage. Put them in the    correct order and write the
sentence on the line.

                Guilt Lacquer________________________________________________________

from      well-know        Gilt  Lacquer       decorative     art     is     of
Ayuddhaya   originated      period     which       the early       during

Thai Art  25

From :  มรดกแผนดิน , เสนอ  นิลเดช ,2534.
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     Complete these sentences. Find the answers in the reading. Circle a or b.
1. “Lai Rod Nam” , “Lai Thong” or “ Lai kranok” is

a. the name of Guilt Lacquer
b. the book cabinets

2. Guilt Lacquer usually  concerns
a. folk  tale   b. religion topics

3. Guilt Lacquer have originated during
a. Ratanakosin  period b. Ayuddhaya   period

4. During Ayuddaya  period  Guilt Lacquer  have found
a. on door panels in many ubosots and viharas.
b. on book cabinets that are used to held Buddhish  Scriptures.

5. At the National  Museum , we can see……
a. the art of guilt lacquer decoration on book cabinets.
b. boxes for the Holy Scriptures.

       Fill  in the blank with the words from the box.

              “ Lai Rod Nam” or gilt lacquer appears on  ( 1 )______________. The stories show
       lives of ( 2 ) _______________. During Ayuddaya period, the art was used for utensils for
        the ( 3 )_____________, ( 4 ) _______________ and  book  cabinets  but  gilt lacquer are
        found in   ubosots and viharas  during  ( 5 )  ________________.

royal   household       book cabinets     Buddha    monks’residence   Ratanakosin

Thai Art  26
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UNIT  FIVE

SCULPTURE

General  Objective      :  Read  passages or short stories then identify main idea

Behavioral  objective  :    Students are able to read the article  about  Sculpture
and do   the exercise correctly.

Activities          :    Having read the text about  Sculpture  , students are able
to :

- answer the questions  about  the  picture
- check  yes or no
- answer the questions  about  the  text
- match the word  with the meaning
- write a dialogue and role play  and take short

message
- study “ New   French   Sculpture”
- make a sentence from the word given
- answer true or false
- do the puzzle

 Instructions          :                 1.  Read  the instructions.
2. Study the material.
3. Do the exercises.
4. Check  the  answers.
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    Warm Up!
     Look at the pictures. Circle   the  answer. Check  your answer  with  your partner.

      1. What is the name of   this   work?
            a. Madonna  and  child                                     b. Pieta
      2. What kind of material is this ?
            a. Broze b. Marble
      3. Who  made this sculture?
            a. Andres  della   Robbia             b. Michelangelo
      4. Which  period  was  this art?
            a. The  High  Renaissance  b. The Early  Renaissance

UNIT 5  SCULPTURE

PIETA
Michleangelo; 1499
174 x 195 cm(68 1/2 x 76 1/2 in); marble
Michleangelo solves   the problems  of
this subject  - the Virgin supporting
the dead,adult  Christ - by using a
triangular   composition and placing
Christ across Mary’s lap  His body
forms  a  classical  contapposto  pose ( p.62 )
planes  contrast. Creating emotion
and  movement. His relaxed
position-that of  a child asleep is echoed by
arms and drapes. When Michelangelo  heard
this  work  had been attributed to another
sculptor, he carved across Mary’s strap,
“Michelangelo Buonarrdi,
 Florentine, made this”.

Sculpture  28
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From :
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While Reading

3 )
DEMON AND A LADY OF RANK

France ; early 13th century; stone
Throughout history sculpture has
been used to embelish buildings.
The  Mayans in anchient Mexico,

for instance, adorned their
piramid-shaoed temples with

carved stone slabs(pp.12-13). In
Gothic cathedrals such as

Chartres, sculptures were an
integral part of the walls( pp. 30-31 )
The figures above decorate  a porch.

4 )
MONUMENT FOR  V. TATLIN

Dan Flavin;1966-69;305x58.5x9cm
(120 x 23 x31/2 in); light strips
Sculptors have always adapted
 new  technologies to their needs.
Even ancient methods and materials
 that we now consider  traditional
were once innovative. In the 20th
century, sculptors have conciously
employed new media to keep in
step with their viewers. Dan Flavin
uses 20th-century lighting systems
to refer to modern  styles of living.
This piece is a tribute to the Russian
architect and painter Vladimir Tatlin
(1885-1953),who designed some of
the first skyscrapers

                2.)
Netsuke

Japan; 18th century;
8 cm ( 3 in ) high ; ivory

Sculpture can be both
practical and ornamental.
    The  Japanese  have  a
long tradition of  making
sophiticated carvings  on

toggles, like this one, know
as netsuke. They use them to attach

pouches to cords that hang from
their bells.

1)
FIGURE   OF  KU
Hawaii; early 19th century ;
1.2 m ( 3.5 ft) high;  wood
This status represents
Ku, the Hawaiian God of war, who
was the most aggressive and active
of the four cosmic  deities
traditionally   worshiped by the
people  of  the  north  pacific
islands. As a warrior  god, Ku was
particularly  popular  with  the
 chiefs. This carving was originally
 positioned  in an open-air temple.

Look at the picture and the word near the pictures. Answer the question. Look at
the title of the reading. Guess the answers to the questions. Circle them.

                                                                 Picture 1      Picture 2     Picture3     Picture 4

1. What are their nationality?                 Hawaiian     Japanese     French      America

2. What kind of material are they?          ________    ________    ________   ________

3. What did  they use for ?           ________    ________    ________   ________
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 What is sculpture ?
          THE  IMMEDIATE   IMAGE  that comes to mind for most of us when we think
      of a great sculpture is of a large three  dimensional figure in bronze or marble, standing
      on a plinth in a gallery – perhaps Michelangelo’s David  or Rodin’s Kiss .  Sculpture,
      however, takes  many forms. Though it is traditionlly associated with the techniques of
      bronze casting , clay modelling , and wood and marble carving , artist in the 20th century,
      such as Dan Flavin, have assembled  pieces out of all sorts of industrial and everyday
      materials ( see Monument to V.Tatlin,right) . The idea that sculpture should be placed on
     display solely  for artistic pleasure is a relatively recent one, limites to West. Traditional
      non-Western art is often made for a particular use (see Netsuke,below) or its religious s
      significance( Figure of Ku ,left). Not always freestanding, sculpture can  be found
       worldwide attached  to buildings as architectural  decoration ( see Demon and Lady of
       Rank,below)

       Are these sentences true ? Find the answer in the reading. Circle yes or no.
       1. Sculpture is of a three dimentional figure.                       a. yes             b. no
       2. Sculpture takes many forms that is associated
           with many techniques.                          a. yes             b. no
       3. The artist can use only clay or marble in
            sculpyure   techniques.             a. yes               b. no
       4. Sculpture is only made for religious significance.         a. yes b. no
       5. Sculpture is always freestanding.            a. yes          b. no
       6. Sculpture can be found in architectural  decoration.   a. yes b. no

Read Again

Sculpture  30
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  Show you understand
1. Which  material  can be use in sculpture work? List the name as much as you can.

  Example : clay  ,  marble  ,  wood  ,  stone

2. Where can we found the sculpture? List the name of the place as much as you can.

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

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

3. Who was the famous artist in sculpture?List the name as much as you can.

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

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

4. What techniques can be use in sculpture work? List as much as you can.

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

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

Check your words
Match the word or expressions on the left with a similar word or expression on the right.

A B

________1. Image a. beautifully and cleverly made

________2. Artistic b. with a meaning; important

________3. Significance c. lights flowers, pictures, etc. that make

    a place or a thing prettier or brighter

________4. Decoration d. shape of someone or something in

    stone, metal, or wood

________5. Figure e. shape of a person or animal in stone ,

   metal or wood
Sculpture  31
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Ask and answer !

Look at the picture  and talking about it.

                                                   THE  RUNNING FENCE
Christo;1972-6;5.5m x 39 km

(18 ft x 24 1/2 miles); cloth
Here the Running Fence is

shown during various stages of
 its construction and at its

completion( bottom right).
Ending at the Pacific

Ocean,the white nylon curtain
was made to stretch across 24

miles of California country-side..
 Although 65 full-time

workers were employed for two
 months to install the poles, 360 students

were also called in for two weeks
just to hang the curtain. Unlike most barriers,

this fence was not made to be defensive or
protective, but to respond directly to the

shifting natural light.

A : What  are  the  people  in the picture  doing?
B: They  are _____________________________________________________________
A: What  material  is  the  fence?
B : It  is  made  from ______________________________________________________
A: How long is it?
B: _____________________________________________________________________
A: Do you know the name of the artist?
B: _____________________________________________________________________

Study  More!

 Write about other sculpture masterpiece. Tell ho do you like it. Where is it
located? Who created it? What kind of material? Use the book about sculpture.

Sculpture  32
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Can you read more ?

Read this passage.
New  French  sculpture

Sculpture were slow to experiment during the 19th century.Not
until the very end of the century  did they begin to make the
dramatic departures  that Impressionist painters had made as
early   as the 1870s. For many years they were  hindered by the
conservative French  academy of art, the Solon, and by their
own reliance on public commissions,which often required use
of  the classical   style. Although sculptors could not  share the
Impressionists’ interest in  colour, they start to reject the study
of the classical in favour of exploring  surface texture,
expression, and  light.   Among the artists who made this
break  were the celebrated sculptor  Auguste Rodin
( 1840-1914) and the sculptor   and painter
Edgar Degas ( 1934-1917 ).

THE KISS
Auguste Rodin ;

1901-4; 1.8 x 1.2 x 1.5 m
( 5 1/4 x 3 1/4 x 4 4 1/4 ft ) ; marble

This couple displays such overt passion that the
viewer is almost scared of  disturbing them. The

man,strong and muscular, supports and protects the
woman; his strength contrasts with a gentle caress,

as he touches her thigh. The light, tender kiss
counters the woman’s passionate embrace.

Entwined, the lovers are indistinguishable - as if
they were one. Here, Rodin is interested in the

expressive power of the whole, rather than showing
fin detail. The rock ties the  two figures together,

giving the piece  permanence and solidity.

The twist of the woman’s
back as she reaches for her
lover adds intensity to the
embrace

In contrast to the
smooth skin, the
base is roughly
chiselled to look
like rock

Do you understand ?

Test 5

The word in the box are a sentence about the passage. Put them in the correct
order and write the sentence on the line

The century          had changed             the classical style to                
at  the end of             the classical style                  the theme from               Impressionist     

New French  sculpture  …………...…………….……………………………..……………

…………………………....……………………………………………………………...
Sculpture  33
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1. The man’s strength ____________ with a gentle caress.
2.  The man touches the woman ______________ .
3. Rodin is interested in the ______________ power of the whole.
4. The _______________ties   the  two figures   together.
5. The _____________ is almost  scared  of  disturbing them.
6. The man and the woman displays such overt __________________.
7. The man, strong and _____________, supports and protects the woman.

What is the secret word?……………………………………………..

1. ___  ___  ___            ___  ___  ___

             2.    ___            ___  ___  ___

                    3.               ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ____

4. ___  ___  ___

            5.     ___            ___  ___  ___  ___

    6.     ___  ___            ___  ___  ___  ___

            7.     ___             ___  ___  ___  ___  ___  ___

Puzzle! Read these  sentences . Find the words  that   go  in each blank. Write in the puzzle.

Read Again! True or False. Read each statement below. Is it true or false according to
the reading? Look back at the passage to help.

______1. French sculpture begin to make the the dramatic departures during  the

                19th  century.

_______2. French sculptures were hindered by conservative French academy of art.

_______3. French public commissions required use of the classical.

_______4. French sculptures could share the Impressionists’ interest in colour.

_______5. Rodin and Degas refused the study of the classical  style.
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UNIT  SIX

CERAMICS

General  Objective      :  Read  passages or short stories then identify main idea

Behavioral  objective  :    Students are able to read the article about Ceramics and do
                                         the exercise correctly.
Activities          :    Having read the text about Ceramics , students are able to :

- match the sentences  with the pictures
- answer the questions
- write  the topic
- check  yes or no
- match the word  with the meaning
- fill in the blank
- write a dialogue and role play  about  Ann Noel’ s

work and take short message
- study “ Pull up and shape a cylinder”
- make a sentences from the word given
- complete the sentences
- strip story

 Instructions          :                 1.    Read  the instructions.
2. Study the material.
3. Do the exercises.
4. Check  the  answers.
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                                   UNIT 6

  THE WORLD OF CERAMICS

Warm up!
Look at the pictures below. Match the sentences with the pictures. Write the number in front of the sentences.

SHINSAKU  HAMADA

THROWS  A  BOWL

___a. He throws the coils true.
____   b.  He expands the bowl,being careful not to affect
             the lip.
____  c.  He adds coils to the first thrown base.
_____d.  He punches  a  hole  into  a lump of clay,
            because his  Korean kick wheel  moves  too
            slowly for him to center a solid ball of clay.
____ e.  He smooths the interior with a thick wooden rib.
           Finished bowl is 42ins.(107 cm) diameter.
___  f.  After straightening the cylinder he sets a wide lip
          which will remain to reinforce the vessel.

Example :
1._c.__

2.____

3._____

4.______

5.____

7.______6____________

Ceramics   35
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Clay can do many things, including make
musical instruments that really play:
Brian  Ransom’s ceramic
flugelhorn,earthenware, mix media.

Nino Caruso, “
Dionysos Arch with
Bacchante,” stoneware
installation, Italy

Kripal Singh ( India ) is well known for
his porcelain-like but clay less
low-temperature soda-based body,rather
like Egyptian paste

While Reading

Look at the pictures and the  words near the pictures. Look at the title of the reading.
Guess the answers to the questions. Circle them.

Example :   What is the reading about?                              a. Sculpture                b. Ceramics

1. What kind of material did they  use in p.1,2 and 3?          a. Plastic                     b. Clay

2. When did human know the useful of pottery?                  a. 1370                        b. 30,000 years ago

Read the paragraph. Choose the topic of each paragraph.

CLAY  AND  POTTERY

                The art of the potter dates from the beginning  of   humankind.From earliest times people
knew that a certain kind of “mud” could be mold into any shape and would retain that shape on drying.
Some time later in pre-history the potter understood that fire would harden the clay shape so that it was
no longer  fragile and would hold liquid. For 30,000 years or more, the working properties of clay and
fire, and the necessary processes and tools,have been directed toward specific functional needs such as
pots and water pipes in most traditional societies of the world.

             Today these age-old concepts and methods are still valid. The artist- craftsperson or anyone
who explores clay-work uses the same materials and techniques as our long ago ancestors. To work in
ceramics  is  to  know  the  whole  world  and to learn about all times and cultures.

Ceramics   36
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              In recent years scientists have discovered new elements to be added to the atomic table,  and
have reexamined old ones. The new knowledge has expanded our understanding of what constitutes
ceramic products.In addition to the familiar brick and flowerpot of low-fire ceramics, called
‘earthenware,’ the utilitarian jugs and heavy clay products producted in “stoneware,” and the
fine,dense, sometimes translucent clay body termed “porcelain,” many  new  products exist today of
even higher-fire ceramics made of non-clay refractory materials.
        The space  age  is  the  ceramic age. Computer chips, airplane parts, machine
components,submarines, and space vehicles are routinely made of high-temperature ceramics.We
live in the age of ceramics,no longer  in the age of metals. Ceramic materials are the materials
with the highest melting point known on the face of the earth.
         The potter  works in a temperature range of 1300๐  to 2500๐   F( 700๐  to 1370๐ C ), and space
scientists, with  their  esoteric  ceramic  materials, probably ( it’s  classified  information ) use several
thousand degrees of temperature higher. Here we are concerned only with the potter’s range.

Read again   Are  these sentences  true ? Find the answers  in the reading . Circle  yes  or  no.
Example :    People from earliest  times knew that every

    kinds  of “ mud” could be made pottery.                                                        a. yes                         b. no

1. Only  drying clay would hold  liquid  and  no fragile.                                    a. yes                         b. no

2. The materials and techniques in ceramics change

     much from the old day.                                                                                  a. yes                         b. no

3. We can learn about culture from the old ceramics.                                         a. yes                         b. no

4. Earthenware is the low fire ceramics.                                                             a. yes                         b. no

5. Porcelain is not ceramics.                                                                                a. yes                         b. no

6. We can not use ceramics in computer, airplane,machine  and vehicles.        a. yes                         b. no

7. Ceramic is the highest melting point  material.                                               a. yes                         b. no

Ceramics   37

   From : Working  with  clay, Susan  Peterson , 2002.
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After  Reading
Checking your words. Read the sentences. What do the  underlined words means?  Look   for  clues  in  the
reading. Write the letters  of  correct  meanings in the blanks.

          a. become  liquid  in   heat                            b. be  at  different  points  between  two  ends

          c. someone who has learned to use his         d. that  will  break  easily

              hands cleverly                                           e. making  dishes, jars, plates, etc.

Example :

___b_____1. The potter  that  fire  was no longer  fragile and would hold liquid.

________  1. The art of the potter dates from the beginning  of   humankind.

________  2. The artist- craftsperson or anyone who explores clay-work uses the same materials and

                     techniques as our……….

________ 3.  The potter  works in a temperature range of 1300๐  to 2500๐   F( 700๐  to 1370๐ C ),…..

________ 4.  Ceramic materials are the materials with the highest melting point known on the face

                     of the earth.

Fill   in  the  blanks with the given  words

          Scientists have discovered new   elements  old ones. The new knowledge has expanded our
understanding of what constitutes1._________  products.  There  are  three  ranges  in   ceramics
products such  as: 2.‘_________’ ,  the familiar brick and flowerpot of low-fire ceramic,3.
‘________’   is  the utilitarian jugs and heavy clay products  and the fine,dense, sometimes
translucent clay body termed 4.“_________--,”. Today   many  new  products  of even higher-fire
ceramics made of 5.___________ refractory materials.

Porcelain         elements        ceramic       non-clay         stoneware      earthenware
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Ask and answer! Look  at  the  picture   and  talk   about  it.
Anna  Noel
Tiger  modeled   in  rakuand fired to 1000๐
C (1830๐  F ) , then finally reduced. A rich
yellow glaze is used for the yellow stripes,
while the  blank is natural  clay  which  has
been  reduced to produce  a dark  smoky
colour. The  body of the tiger is not solid,
but has a hole underneath to stop the pot
exploding in the kiln

A: What kind of material  is  this tiger?

B: It  made  from ____________________________________________________

A: Which technique  that the artist  use to make the stripes ?

B Anna Noel use a rich yellow glaze for __________________________________

A: What is the special thing  about this  model ?

B: The body of tiger is ________________________________________________

Before Reading! 

What is the name of each shape? Use the words  below  to write below the  shape.
low  open form        whole sphere         half sphere         cylinder         sphere and cylinder

Ceramics   39

Example :cylinder  1 ._____   2._____    3. ____   4. ______

Study More  Write about other technique. Who is the artist? How does he or she do ?

Describe the work. And how do you like it? Use the ceramic books in the library. Work with your friend.
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Pull up and shape a cylinder

1. Hand position
Left middle finger tip,buttressed by
the left first finger,goes inside to
the bottom and sweeps over to the
right wall.Outside,the right first
finger crooks toward you, the first
finger-tip pushes into the clay on
the outside for almost an inch
(2.5cm) and begins to lift upward.
Fingernails must be short!

2. In repeated draws the outside
first finger,buttressed by the
second finger,does the
lifting.Press in hard to really cause
the clay to grow; the inside finger
does not push, only follows
straight up

3. Squeeze with both hands to
narrow the cylinder and thicken
the wall for a further lift.

4. Out side finger continues
pushing inward,lifting up to
desired height.Both fingers or a
sponge keep the lip smooth.

5. If the lip is uneven, cut it with a
needle or a wire held on the right
side of the clay even if you are
left-handed. Push the point into
the clay, wheel moving slowly for
one revolution; quickly lift up the
cut ring; smooth the lip.

6. With a wood knife cut
excess clay from cylinder
base several times while
lifting the clay; at end, hold
wood knife parallel  to the
cylinder and cut dawn to the
bat; stop the wheel,remove
excess trimming and clean
the bat

7. Holding the cutting wire
with each hand,pull toward
you from behind the cylinder
as the wheel turns slowly.Lift
the cylinder off the bat with
both hands.

Ceramics   40

From : Step by Step Art school Ceramics , Geraldine and Pearch  Christy , 1994.
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  Test 6

Show you understand  Put these sentences  in order. Number them from 1-7

                                                                (6 marks )

…………a. Squeeze to narrow cylinder.

 ……… . b. Wire cut to release.

  ……… .c. Trim excess clay from base.

…………d. Pull up to shape cylinder.

 ..……….e. Continue  pushing inward to lift.

 …………f. Cut uneven lip with needle from   outside to inside finger,then lift.

Complete these sentences.Find the answers in the reading.Circle a or b.

 ( 4 marks )
1. In the first step,the left middle finger-tip goes           A. inside the cylinder 

                                                                                        b. outside the right wall

2. The first finger-tip pushes into the clay about            a. 1”                   b. 1 ft.

3. In repeated draws the outside,lift the cylinder by     a. first finger          b. second   finger

4.Squeeze with both hands to thicken the wall for       a. a cylinder           b. a further lift

5. Outside finger continues pushing inward to             a. desired height    b. make shape

6. If the lip is uneven,cut it with a             a. wire                   b. knife

7. Cut the clay from cylinder base with a                     a. needle                b. wood knife

8. Pull the cutting wire toward you behind the

   cylinder while the wheel turns            a. quickly                 b. slowly
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When   we  face   our  fears
dlet  ourselves   know
connection  to the

that  is in
we    learn

Duangpor Aryukarn
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