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บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ทามกลางกระแสโลกาภิวัตนท่ีมีแนวโนมในการเปลี่ยนแปลงท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม ประชากร 

พลังงาน สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี ขอมูล ขาวสารและความรูอยางเสรี การจัดการศึกษาซ่ึงเปนกลไกสําคัญ

ของการพัฒนาทรัพยากรตองกาวใหทันการเปลี่ยนแปลง สามารถยืนหยัดอยูไดอยางสงางามในประชาคม

โลก ภาษาตางประเทศจึงกลายเปนเครื่องมืออันสําคัญยิ่งในการสื่อสารความรูสึกนึกคิดเพ่ือทําใหมนุษยเกิด

ความเขาใจกันและกันท้ังในการสื่อสาร การศึกษาหาความรูและการถายทอดวิทยาการตาง ๆ นอกจากนั้น             

ในดานเศรษฐกิจ ภาษาตางประเทศมีความจําเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และในกฎบัตรอาเซียน 

ขอ 34 บัญญัติวา “The working language of ASEAN should be English.” ภาษาท่ีใชในการทํางาน

ของอาเซียนคือ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษจึงเปนเครื่องมืออันสําคัญสําหรับพลเมืองอาเซียนในการสราง

ความสัมพันธสูโลกกวางของภูมิภาคอาเซียน (สมเกียรติ ออนวิมล.  2554: Online) 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กําหนดใหภาษาตางประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) เปนกลุมสาระการเรียนรูพ้ืนฐานท่ีนักเรียนทุกคนตองเรียนเพ่ือใหเปนเครื่องมือ 

ในการสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู การประกอบอาชีพ การสรางความเขาใจอันดีเก่ียวกับ

วัฒนธรรมและวิสัยทัศนของชุมชนโลก เขาถึงองคความรูตาง ๆ ไดงายข้ึน และมีวิสัยทัศนในการดําเนิน

ชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ.  2552: 1) ดังนั้นผูท่ีมีความรูภาษาอังกฤษดีจะไดประโยชนมากกวาผูไมรู 

ภาษาอังกฤษ สําหรับแนวปฏิบัติการสอนนั้น กระบวนการสอนเพ่ือการสื่อสาร (Communicative 

Approach) ไดรับการยอมรับจากครูผูสอนภาษาอังกฤษท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยมี 

ความเชื่อวา การจัดกิจกรรมและเนื้อหาตองเหมาะสมกับนักเรียน นักเรียนมีโอกาสเรียนรูจากสื่อ 

การเรียนหลากหลาย ผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติ ใหผูเรียนไดแสดงออกตามจุดประสงค 

ของการเรียนตามหนาท่ีของภาษา ไดใชภาษาท่ีเปนจริงและใชอยูในชีวิตประจําวัน หรือคลายคลึงกับ

ความเปนจริงในชีวิตประจําวัน 
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 การอานเปนทักษะท่ีสําคัญมากในการดํารงชีวิตของคนในยุคปจจุบัน เพราะในชีวิตประจําวัน

นั้น คนเราตองใชการอานเปนสวนใหญ ไมวา การอานปาย อานสัญลักษณ อานประกาศ อานหนังสือพิมพ 

เปนตน นอกจากนั้นบริบทของการเรียนภาษาตางประเทศในประเทศไทย ทักษะการอานนาจะสําคัญ 

ท่ีสุด ท้ังนี้เพราะมีโอกาสใชทักษะการฟง การพูด การเขียน นอยกวาการอาน การอานเปนขุมทรัพย 

ทางปญญาท่ียั่งยืนท่ีสุด เพราะเปนการสรางความรูใหเทาทันวิทยาการใหม ๆ โดยไมเลือกวัน เวลา 

และสถานท่ี การอานทําใหเกิดจินตนาการ มีวิสัยทัศนในการพัฒนาตนเอง ดังนั้นในการสอนภาษาอังกฤษ

ควรพัฒนาทักษะการอาน และพยายามนําเทคนิคใหม ๆ มาใชในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือชวยพัฒนา

ทักษะการอานของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน (กรมวิชาการ.  2551: คํานํา)  

 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนการสอนและวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนปจจัย

หนึ่งท่ีสงผลใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประสบความสําเร็จ ชวยใหครูมีความรูมากข้ึนในการจัด

แหลงวิทยาการท่ีเปนเนื้อหาเหมาะสมแกการเรียนรูตามจุดมุงหมายในการสอนชวยครูในดานการคุม

พฤติกรรมการเรียนรูและสามารถสนับสนุนการเรียนรูของนักเรียน สื่อการสอนจะชวยสงเสริมให

นักเรียนไดทํากิจกรรมหลาย ๆ รูปแบบ (พิมพพร แกวเครือ.  2544: Online) เอกสารประกอบการเรียน

เปนนวัตกรรมรูปแบบหนึ่งท่ีเปนเครื่องมือสําคัญ สามารถนําไปพัฒนาทักษะทางภาษาอ่ืน ๆ ได เอกสาร

ประกอบการเรียนจะเปนสื่อการเรียนการสอนท่ีครูสามารถผลิตข้ึนไดเองเพ่ือชวยแกปญหา 

ดานการขาดแคลนสื่อท่ีตรงกับจุดประสงคในการสอนในแตละเรื่องท่ีครูผูสอนพบปญหา หรือตองการ

พัฒนาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ใหโอกาสครูไดมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนาสื่อสําหรับการสอน  

ในดานของนักเรียนจะไดประโยชนในการใชสื่อการเรียนท่ีมีรูปแบบตางไปจากหนังสือเรียน สามารถ

นําเอาเอกสารไปศึกษานอกหองเรียนได สรางแรงจูงใจใหนักเรียนมีความสนใจใฝรูและศึกษาคนควา

เพ่ิมเติม อันจะสงผลใหนักเรียนบรรลุจุดประสงคการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะสูงข้ึน 

 โรงเรียนบานลาดใหญ เปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การจัดการเรียน 

การสอนไดจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 เปนหลัก และเพ่ิมดวยความตองการของชุมชน มีเปาหมายใหนักเรียนมีวินัยในตนเอง  

มีความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะหและสรางสรรค รักการอาน การเขียน สามารถใช

ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอรในการติดตอสื่อสารและสืบคนความรูจากแหลงตาง ๆ ได (โรงเรียน 
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บานลาดใหญ.  2555: 5) ปญหาท่ีผูรายงานพบในการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ท่ีผานมาท้ังในระดับหนวยการเรียนรู และในการประเมินดวย 

แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาคเรียนท่ี 1  

ปการศึกษา 2554 ต่ํากวาท่ีโรงเรียนตั้งไวจากเกณฑท่ีตั้งไว  รอยละ 70 ทําไดเพียงรอยละ 67 (โรงเรียน

บานลาดใหญ.  2555: 5) ผูรายงานไดวิเคราะหจากการบันทึกหลังสอนในแตละหนวยการเรียนพบวา 

นักเรียนมีปญหาในเรื่องการอานเนื้อหา ไมเขาใจกระบวนการอานทําใหมีผลไปสูทักษะอ่ืน ๆ  

ดอยตามไปดวย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงต่ํากวาเกณฑ 

 จากปญหาดังกลาว ในภาคปลายปการศึกษา 2554 ผูรายงานจึงไดคิดคนวิธีการแกปญหา 

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และไดเลือกนวัตกรรมท่ีเปนเอกสารประกอบการเรียนเปนเครื่องมือ 

ในการแกปญหา โดยนําสาระการเรียนรูท่ีใกลตัวท่ีนักเรียนพบเห็นในชีวิตประจําวันมาเรียบเรียงเปน

เอกสารประกอบการเรียน ในรายวิชาภาษาอังกฤษการอาน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ในการทดลองใน 

ปการศึกษา 2555 ไดทําการหาคุณภาพของสื่อการเรียนรู ผลปรากฏวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง 

การอานดีข้ึน คะแนนเฉลี่ยเทากับเกณฑรอยละ 70 นักเรียนมีความกระตือรือรนท่ีจะอานจากบทเรียน 

ท่ีเปนเอกสารท่ีพบในชีวิตจริง ผูรายงานจึงไดปรับปรุงแกไขขอบกพรองท่ีไดพบและไดปรับวิธีจัด 

การเรียนรูใหเหมาะสมยิ่งข้ึน และทดลองใชจริงในปการศึกษา 2556 โดยใชชื่อวาการพัฒนา

ความสามารถดานการอาน โดยใชเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life 

และนําไปใชจัดการเรียนการสอนในสาระเพ่ิมเติม คือ รายวิชาภาษาอังกฤษการอาน อ22203 

 

วัตถุประสงคของการทดลอง 

 1.  เพ่ือพัฒนาความสามารถดานการอานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีเรียนโดยใช

เอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life 

 2. เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in 

Daily Life รายวิชาภาษาอังกฤษการอาน อ22203 สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

 3.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอานของนักเรียนระดับ                 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีเรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life 

รายวิชาภาษาอังกฤษการอาน อ22203 ระหวางกอนเรียน และหลังเรียน 
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 4.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอการเรียนโดยใช

เอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life รายวิชาภาษาอังกฤษ 

การอาน อ22203 

 

สมมติฐานของการทดลอง 

 1.  เอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life รายวิชาภาษาอังกฤษ 

การอาน อ22203 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีประสิทธิภาพเทากับหรือสูงกวาเกณฑท่ี

กําหนด 80/80 

 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีเรียนโดย

ใชเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life รายวิชาภาษาอังกฤษ 

การอาน อ22203 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนทางสถิติอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 

 3.  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีความพึงพอใจตอการเรียนภาษาอังกฤษโดยการใช 

เอกสารประกอบการเรียนอยูในระดับมาก 

 

ขอบเขตของการทดลอง 

 ในการทดลองการใชเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษชุด English in Daily Life 

รายวิชาภาษาอังกฤษอาน อ22203 ผูรายงานไดกําหนดขอบเขตของการทดลองไวดังนี้ 

  1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

   1.1  ประชากร ไดแก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานลาดใหญ สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ท่ีเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษการอาน อ22203 

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2556 จํานวน 40 คน 

   1.2  กลุมตัวอยางท่ีทําการทดลอง ไดแก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2/1  

โรงเรียนบานลาดใหญ จํานวน 20 คน ใชวิธีสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) เนื่องจาก           

ในการจัดชั้นเรียนตอนตนป โรงเรียนจัดหองเรียนคละความสามารถกันท้ัง 2 หอง จึงอนุมาน ไดวา 

นักเรียนท้ัง 2 หองมีความสามารถใกลเคียงกัน 
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  2.  เนื้อหา 

   เนื้อหาท่ีใชในการทดลองครั้งนี้ คือเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English 

in Daily Life รายวิชาภาษาอังกฤษการอาน อ22203 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 แบงเนื้อหา

เปน 8 เรื่อง ดังนี้ 

   เรื่องท่ี 1  Signs and Notices  

   เรื่องท่ี 2  Go Shopping 

   เรื่องท่ี 3  Weather Forecast  

   เรื่องท่ี 4  Instructions 

   เรื่องท่ี 5  Medicine Labels 

   เรื่องท่ี 6  Job Applications  

   เรื่องท่ี 7  Graphs 

   เรื่องท่ี 8  Travel 

 

  3.  ตัวแปรท่ีทดลอง 

   3.1  ตัวแปรตน การเรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English  

in Daily Life 

   3.2  ตัวแปรตาม 

    3.2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอาน ของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช

เอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life 

    3.2.2  ความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอการเรียนโดย 

ใชเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life 

    3.2.3  ระยะเวลาท่ีทําการทดลอง คือ วันท่ี 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง 

วันท่ี 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 รวมเวลาท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 16 ชั่วโมง รวมกับปฐมนิเทศ 

ทดสอบกอนเรียน ประเมินความพึงพอใจและทดสอบหลังเรียน จํานวน 4 ชั่วโมง รวมเวลา 20 ชั่วโมง 

โดยใชเวลาในตารางเรียน 
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นิยามศัพทเฉพาะ 

 1.  เอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ หมายถึง เอกสารประกอบการเรียน 

ภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life รายวิชาภาษาอังกฤษการอาน อ22203 สําหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ประกอบไปดวย เนื้อหาท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวันของนักเรียน 8 เรื่อง รูปภาพ    

ท่ีเปนเอกสารจริง แบบฝก และแบบทดสอบทายเรื่อง เนื้อหาท้ัง 8 เรื่องท่ีนํามาสอนไดแก 

   เรื่องท่ี 1  Signs and Notices  

   เรื่องท่ี 2  Go Shopping 

   เรื่องท่ี 3  Weather Forecast  

   เรื่องท่ี 4  Instructions 

   เรื่องท่ี 5  Medicine Labels 

   เรื่องท่ี 6  Job Applications  

   เรื่องท่ี 7  Graphs 

   เรื่องท่ี 8  Travel 

 

 2.  ความสามารถในการอาน  หมายถึง  ความสามารถในการอานจับใจความสําคัญ การหา

รายละเอียด การสรุปความ การตีความ การใชประสบการณเดิมในการทําความเขาใจเนื้อเรื่องท่ีอาน 

การวิเคราะห การถายโอนขอมูล และสังเคราะหหารูปแบบเพ่ือการนําไปใชในชีวิตประจําวัน ซ่ึงประเมิน

ไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบาน

ลาดใหญ จังหวัดชัยภูมิ 

 

 3.  แผนการจัดการเรียนรูการอานภาษาอังกฤษดวยเอกสารประกอบการเรียนชุด English 

in Daily Life หมายถึง แผนการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือใชจัดกิจกรรมควบคูกับเอกสาร

ประกอบการเรียนชุด English in Daily Life เรื่องละ 2 แผนการจัดการเรียนรู และแผนการจัด  

การเรียนรูเพ่ือปฐมนิเทศ และการทดสอบ รวมท้ังหมดเปน 20 แผน ประกอบดวยกิจกรรมตาม 

แนวการสอนอาน คือ ข้ันกอนการสอนการอาน (Pre-Reading) ข้ันขณะสอนการอาน (While-

Reading) และข้ันหลังการสอนอาน (Post-Reading) 
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 4.  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอาน หมายถึง แบบทดสอบท่ีผูรายงาน 

สรางข้ึนเพ่ือทดสอบนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ 

ชุด English in Daily Life รายวิชาภาษาอังกฤษการอาน อ22203 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีผานการหา

คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบแลว เปนแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ  

 

 5.  ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life

หมายถึง การประเมินคุณภาพของเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life 

รายวิชาภาษาอังกฤษการอาน อ22203 โดยวิธีการตรวจสอบผลท่ีเกิดกับผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ปท่ี 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

  80 ตัวแรก หมายถึง รอยละของคะแนนเฉลี่ยระหวางเรียนท่ีไดจากการทําแบบฝกหัด และ

การทําแบบทดสอบทายเรื่องของเอกสารประกอบการเรียนแตละเรื่อง 

  80 ตัวหลัง หมายถึง รอยละของคะแนนเฉลี่ยนักเรียนทุกคนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบ

หลังเรียน หลังจากเรียนจากเอกสารประกอบการเรียนทุกเรื่องจบลง  

 

 6.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอาน หมายถึง ผลการเรียนดานทักษะการอาน

ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีผานการเรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียน

ภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life รายวิชาภาษาอังกฤษการอาน อ22203 ซ่ึงไดมาโดย 

การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีผูรายงานสรางข้ึน 

 

 7.  ความพึงพอใจ หมายถึง ความคิดของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวย 

เอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life รายวิชาภาษาอังกฤษการอาน  

อ22203 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีวัดดวยแบบประเมินความพึงพอใจท่ีผูรายงานสรางข้ึน 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1.  นักเรียนท่ีเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอานสูงข้ึน 

 2.  ไดแนวทางการจัดการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษการอาน อ22203 โดยใชเอกสาร

ประกอบการเรียน 

 3.  เปนแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใชเอกสารประกอบการเรียน

ภาษาอังกฤษสําหรับครู และผูเก่ียวของกับการศึกษา เพ่ือนําไปพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 

 

กรอบแนวคิดในการทดลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิภาพ 1  กรอบแนวคิดในการทดลอง 

แนวคิด ทฤษฏี หลักการ เพ่ือพัฒนาทักษะ 
การอานตามข้ันตอนการจัดกิจกรรมการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

แนวคิด และหลักการ ท่ีเก่ียวกับเอกสาร
ประกอบการเรียน เพ่ือสรางเปนเครื่องมือ 
ทดลอง 

พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาทักษะการอาน โดยใช 

เอกสารจริงหรือเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในชีวิตจริง จํานวน 8 เรื่อง คือ 

 เรื่องท่ี 1  Signs and Notices  

 เรื่องท่ี 2  Go Shopping 

 เรื่องท่ี 3  Weather Forecast  

 เรื่องท่ี 4  Instructions 

 เรื่องท่ี 5  Medicine Labels 

 เรื่องท่ี 6  Job Applications  

 เรื่องท่ี 7  Graphs 

 เรื่องท่ี 8  Travel 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการอานท่ีสูงข้ึน 


