
บทท่ี  5  

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life รายวิชา

ภาษาอังกฤษการอาน อ22203 สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 แบงเปนประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

  1.  สรุปผล 

  2.  อธิปรายผล 

  3.  ขอเสนอแนะ 

 

สรุปผล 

 1.  วัตถุประสงคการทดลอง 

  1.1  เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ  

ชุด English in Daily Life รายวิชาภาษาอังกฤษการอาน อ22203 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

  1.2  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอานของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีเรียนดวยเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life 

รายวิชาภาษาอังกฤษการอาน อ22203 ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

  1.3  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอการเรียนโดย

ใชเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life รายวิชาภาษาอังกฤษการอาน  

อ22203 

 

 2.  สมมติฐานในการทดลอง 

  1.  เอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life รายวิชา

ภาษาอังกฤษการอาน อ22203 สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 
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  2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีเรียน

โดยเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

  3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชเอกสารประกอบ  

การเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life อยูในระดับมากท่ีสุด 

 

 3.  กลุมตัวอยาง 

  กลุมตัวอยางในการทดลองครั้งนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 ภาคเรียนท่ี 1  

ปการศึกษา 2556 โรงเรียนบานลาดใหญ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 

จํานวน 1 หองเรียน นักเรียนจํานวน 20 คน ซ่ึงไดมาโดยใชวิธีสุมแบบกลุม (Cluster Random 

Sampling) 

 

 4.  เครื่องมือท่ีใชในการทดลอง 

  เครื่องมือท่ีใชในการทดลองครั้งนี้ ไดแก 

   1.  เอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life รายวิชา

ภาษาอังกฤษการอาน อ22203 จํานวน 8 เรื่อง ท่ีไดจากการพัฒนาและหาประสิทธิภาพจาก 

การทดลอง 1:1 (จํานวน 3 คน), 1:10 (จํานวน 9 คน) และ 1:100 (จํานวน 30 คน) เพ่ือใหเอกสาร

ประกอบการเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

   2.  แผนการจัดการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษการอาน อ22203 ท่ีใชเอกสาร 

ประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life จํานวน 20 แผน  

   3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอาน รายวิชาภาษาอังกฤษ

การอาน อ22203 โดยใชเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life ซ่ึงเปน

แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ ท่ีผานการหาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบแลว 

   4.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอการเรียนโดย

ใชเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษการอาน ชุด English in Daily Life เปนแบบมาตรวัด

ประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 20 ขอ โดยแบงเปนท้ังหมด 4 ดาน ดานละ 5 ขอ ท่ีผานการตรวจสอบ
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จากผูเชี่ยวชาญและมีคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทากับ 0.77 จากการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธี

ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha:α ) 

 

 5.  วิธีการดําเนินการทดลอง และการเก็บรวบรวมขอมูล 

  ผูรายงานไดดําเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2556 ตั้งแตวันท่ี 12 เดือน 

พฤษภาคม ถึงวันท่ี 8 เดือน ตุลาคม และเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอนโดยสรุป ดังนี้ 

   1.  ชีแ้จงการเรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily 

Life รายวิชาภาษาอังกฤษการอาน อ22203 แกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 โรงเรียนบานลาดใหญ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  

     2.  นําแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอาน (กอนเรียน)  

จํานวน 40 ขอ ไปทดสอบกอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู แลวบันทึกผลไวเปนคะแนนกอนเรียน 

     3.  ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูท่ีกําหนดไว และบันทึก 

คะแนนระหวางเรียน 

  4.  หลังจัดกิจกรรมการเรียนรูครบตามท่ีกําหนดไว นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนดานทักษะการอาน (หลังเรียน) จํานวน 40 ขอ ไปทดสอบแลวนําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะห

ทางสถิติ เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอานระหวาง 

กอนเรียนและหลังเรียน 

  5.  นําแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอการเรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียน

ภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 20 ขอ ไป

สอบถามนักเรียนและนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหทางสถิติ 

 

 6.  สรุปผลการทดลอง 

  ผลการทดลองสามารถสรุปไดดังนี้ 

  1.  เอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life รายวิชา

ภาษาอังกฤษการอาน อ22203 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปท่ี 2 มีประสิทธิภาพโดยรวม 

21 / EE  = 84.85/82.75 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 
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  2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอาน กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชเอกสาร

ประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะ

การอานหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

  3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชเอกสารประกอบ  

การเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับ 

มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.51 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.24 

 

อภิปรายผล 

 1.  เอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life รายวิชา

ภาษาอังกฤษการอาน อ22203 สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีประสิทธิภาพโดยรวมเทากับ 

84.85/82.75 สูงกวาเกณฑ 80/80 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 1 

  ผลท่ีนาพอใจนี้อาจเปนเพราะการสรางเอกสารประกอบการเรียนชุดนี้ ผูรายงาน          

ไดดําเนินการสรางอยางมีข้ันตอนโดยวิเคราะหจากปญหาผลการเรียนรูทักษะการอานรายวิชา อ22203 

ตั้งแตปการศึกษา 2554 ซ่ึงนักเรียนเสนอแนะวา ตองการเรียนแลวนําไปใชประโยชนไดในชีวิตจริง   

การจัดทําเอกสารประกอบการเรียนจึงเลือกเนื้อหาจากเอกสารจริงท่ีใชในชีวิตประจําวัน เครื่องมือ        

การทดลองไดพัฒนามาตั้งแตปการศึกษา 2555 ทําการทดลองหาประสิทธิภาพของเอกสารเปนระบบ 

แกไข ปรับปรุง จนเปนสื่อการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพกอนทําการทดลองจริง อนึ่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปท่ี 2/1 ซ่ึงเปนกลุมตัวอยางตั้งใจทําแบบฝก และแบบทดสอบเปนอยางดี จึงมีผลใหการทดลองเพ่ือหา

ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว นอกจากนี้เนื้อหาสาระท่ีนําเสนอในการทดลองครั้งนี้เปนเอกสารจริง 

ท่ีพบในชีวิตประจําวัน ผูเรียนจึงมีแรงจูงใจในการเรียน เพราะสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

สอดคลองกับ ภัทรา ยศปญญา  (2550:  บทคัดยอ) ท่ีไดสรางเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ 

เรื่องการทองเท่ียวอุทยานแหงชาติภูกระดึง ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม จังหวัดเลย 

พบวา เอกสารประกอบการเรียนเพ่ือฝกการอานมีประสิทธิภาพเทากับ 77.81/75.86 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 

75/75 ท่ีตั้งไว และสอดคลองกับ ภานุมาศ เชื้อเพชร  (2551: Online) ท่ีไดศึกษาผลการใชเอกสาร 

ประกอบการเรียนภาษาอังกฤษสําหรับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ผลการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
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ในการทดลองพบวา มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 80/80 ท้ัง 3 บทเรียน จึงอาจกลาวไดวา 

เอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life ชุดนี้มีประสิทธิภาพชวยใหนักเรียน

เกิดการเรียนรูไดจริง เพราะผลการประเมินพฤติกรรมตอเนื่อง (กระบวนการ) และพฤติกรรมข้ันสุดทาย 

(ผลลัพธ) สูงกวาเกณฑ 80/80 ท่ีผูรายงานตั้งไว 

 

 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอานของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  

ท่ีเรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life รายวิชา

ภาษาอังกฤษการอาน อ22203 หลังการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญตามสถิติท่ี .05 

เปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 2 

  ผลการพัฒนาครั้งนี้ แสดงใหเห็นวา เอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English 

in Daily Life ท่ีผูรายงานสรางข้ึนทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน ท้ังนี้อาจเปนเพราะ

เอกสารประกอบการเรียนชุดนี้ เปนนวัตกรรมท่ีเราความสนใจในการเรียนรูของนักเรียน นักเรียน 

ไดศึกษาองคความรู ไดฝกทักษะการอานจากเนื้อหาท่ีเปนเอกสารจริงอยางตอเนื่อง เอกสารจริงท่ี

ปรากฏในเอกสารประกอบการเรียนนํามาจากแหลงความรูท่ีหลากหลาย ท้ังท่ีเปนความเรียงและไมใช

ความเรียง เชน หนังสือพิมพ วารสาร ฉลากยา บทความ กราฟ ประกาศตาง ๆ ซ่ึงเนื้อหาเหลานี้

นักเรียนคุนเคยและใชในชีวิตประจําวันไดอยูเสมอ การนําเนื้อหาท่ีนักเรียนคุนเคยจะทําใหนักเรียนรูสึก

วาเปนสิ่งใกลตัว และเกิดแรงจูงใจในการเรียน เพราะสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได นอกจากนั้น

การใชเอกสารจริง นักเรียนจะไดเรียนรูปแบบภาษาท่ีหลากหลาย ชวยใหนักเรียนไดฝกเผชิญรูปแบบ 

การนําเสนอภาษาในรูปแบบตาง ๆ อนึ่งผูรายงานไดเลือกรูปแบบของเอกสารจริงท่ีเหมาะสมกับระดับ

ความสามารถของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท้ังดานวงคําศัพท สํานวน ท่ีไมซับซอนเกินไป มีภาพ 

แผนภูมิประกอบ เพ่ือใหนักเรียนเขาใจงายข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยของ วิไลรัตน วสุรีย  (2545: 

Online) ท่ีไดพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานโดยใชเอกสารจริง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี ไดเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอนและหลัง

การทดลอง โดยทําการสุมนักเรียน 45 คน เครื่องมือท่ีใชคือ แบบฝกเสริมทักษะการอานโดยใชเอกสาร

จริงเก่ียวกับทองถ่ิน แบบทดสอบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลอง  
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ผลการทดลองพบวา ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานโดยใชเอกสารจริงมีคาเทากับ 

87.80/80.50 และความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 และ จรรยา ชาญสมุทร  (2551: 26-38) ท่ีใชเอกสารจริงเพ่ือพัฒนาความเขาใจใน

การอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนสาธิตพิบูลบําเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา 

โดยใชบทอานท่ีมีใจความสั้น ๆ เชน โฆษณารานอาหาร รายการโทรทัศน พยากรณดวงชะตา ฉลากยา 

เปนตน ซ่ึงพบวา หลังการใชเอกสารจริงนักเรียนมีการพัฒนาความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษท่ีสูงข้ึน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

  นอกจากนี้การจัดกิจกรรมการเรียนรูประกอบนวัตกรรมชุดนี้ ผูรายงานไดดําเนิน        

การพัฒนาเปนลําดับมาตั้งแตปการศึกษา 2555 ซ่ึงในปการศึกษา 2555 นั้น เม่ือพบวากิจกรรมบางตอน 

ไมเหมาะสม ใชวิธีการรวบรัดเกินไป การประเมินผลบางกิจกรรมทําไมครบถวน ในการทดลองใหมใน         

ปการศึกษา 2556 ไดดําเนินการแกไขขอบกพรองทุกประเด็น และเนนเรื่องใหนักเรียนทํางานเปนกลุม  

ซ่ึงชวยใหนักเรียนมีโอกาสใชความสามารถของตนเองและมีโอกาสไดชวยเหลือกัน อีกท้ังยังไดมีสวนรวม

ในการแสดงความคิดเห็น การอภิปราย และการใหเหตุผล นักเรียนมีความภูมิใจในตนเองท่ีไดมีสวนรวม

ในการทํากิจกรรมการเรียน ทําใหนักเรียนกลาแสดงออกมากข้ึน เพราะกิจกรรมในแตละเรื่องนั้น 

นักเรียนไดนําสิ่งท่ีเรียนรูไปใชในการทําแบบฝกหัดสุดทาย ซ่ึงเปนแบบฝกหัดท่ีเปดกวางใหนักเรียนได         

ใชความคิดเห็นของตนเองเพ่ือนําภาษาอังกฤษไปใชตามสถานการณท่ีนักเรียนพบไดในชีวิตประจําวัน 

นักเรียนจะไมมีความกดดันในการทํากิจกรรมและในขอผิดพลาดของตน เพราะกิจกรรมนี้ฝกเนนให

นักเรียนสามารถนําภาษาอังกฤษไปใชมากกวาเนนเรื่องความถูกตองในการตอบคําถามเพียงอยางเดียว 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนความสามารถในการนําภาษาอังกฤษไปใชเชนนี้ สงผลใหนักเรียนเรียนรู

ไดดี ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดีข้ึนกวากอนเรียน ซ่ึงสอดคลองกับ ภานุมาศ เชื้อเพชร  

(2551: Online) ท่ีไดทําการศึกษาผลการใชเอกสารประกอบการเรียนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3        

ผลการทดลองพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน สอดคลองกับชวพร ทับศรี 

(2550: บทคัดยอ) ท่ีไดใชเอกสารประกอบการเรียนเพ่ือพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 แบงการทดลองเปน 3 ครั้ง ประเมินผลโดยสังเกตผลการเรียนรู และปญหา

เปรียบเทียบ เพ่ือนํามาแกไขในการทดลองครั้งตอไป ผลการศึกษาพบวา นักเรียนสามารถพัฒนา     
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การอานในระดับดี โดยมีคะแนนรอยละ 80, 87.5 และ 90 การใชเอกสารประกอบการเรียนเพ่ือพัฒนา

ทักษะการอานโดยใชสื่อจากภาพจริง และสุทธิรา ปลั่งแสงมาศ  (2550: 43-55) ท่ีศึกษาการใช 

เอกสารจริงท่ีเนนสื่อในชีวิตประจําวันเพ่ือพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษตามแนวการสอน

เพ่ือการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร จํานวน  

50 คน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีการพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษสูงข้ึน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 หลังการใชเอกสารจริงในการสอนอาน ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู

และมีการพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ เดเมอรแคน (Demircan.  2004: 

Online)  ไดศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนระหวางการใชเอกสารจริงและบทเรียนตามหลักสูตรของ

นักเรียนเกรด 9 ในการเรียนไวยากรณ 2 บท กลุมทดลองไดรับเอกสารจริงในการเรียนรู กลุมควบคุม

เรียนตามหลักสูตรปกติ หลังการทดลองพบวา นักเรียนกลุมทดลองทําแบบทดสอบไดคะแนนสูงกวา

นักเรียนกลุมควบคุม 

  จากผลการทดลองโดยใชเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษชุด English in Daily 

Life รายวิชาภาษาอังกฤษการอาน อ22203 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอาน            

หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยท้ังในประเทศ 

และตางประเทศดังไดกลาวถึงแลว เปนท่ีสรุปไดวา เอกสารประกอบการเรียนชุด English in Daily Life 

รายวิชาภาษาอังกฤษ อ22203 สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 สามารถนําไปใชไดจริง 

 

 3.  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีความพึงพอใจตอการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช

เอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life รายวิชาภาษาอังกฤษการอาน   

อ22203 อยูในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 3 

  ท้ังนี้เนื่องมาจาก เอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life 

รายวิชาภาษาอังกฤษ อ22203 ท่ีผูรายงานสรางข้ึน ไดผานการพัฒนาใหมีความสมบูรณ นักเรียนมี

โอกาสไดเรียนรูดวยตนเอง จากการศึกษาและทํากิจกรรมกลุมดวยความกระตือรือรน ไดฝกการอานจาก  

เอกสารจริงทีละเรื่อง ทีละกิจกรรมตามลําดับ วิธีการเรียนสนองตอบความสามารถของเด็กแตละคน   

จึงมีผลใหนักเรียนมีความภาคภูมิใจ มีความสุข แสดงความพึงพอใจ ดังท่ีบัญชา วิทยาไพโรจน          

(2549: 51) กลาววา เจตคติของบุคคลท่ีมีตอการทํางานในเชิงบวก การรวมปฏิบัติกิจกรรมท่ีผาน
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ความรูสึกพอใจ ชอบใจ จะทําใหเกิดความพึงพอใจ ผองพรรณ ศรีสมหวัง  (2548: 70-71) ไดเสนอ

ทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอรนไดด ซ่ึงสรุปออกมาเปนกฎการเรียนรู 3 ขอ ขอหนึ่งคือ กฎแหงผล          

(Law of Effect) ซ่ึงมีรายละเอียดวา ถาใหไดรับผลท่ีพึงพอใจ นักเรียนยอมอยากเรียนรูตอไป ถาไดรับ

ผลท่ีไมพึงพอใจ นักเรียนยอมเกิดความเบื่อหนายตอการเรียนรู นอกจากนี้ การเรียนรูจากเอกสารจริง         

ท่ีนักเรียนพบเห็นในชีวิตประจําวัน เปนองคประกอบสําคัญท่ีทําใหนักเรียนรูสึกมีความพึงพอใจใน            

การเรียนรู สอดคลองกับงานวิจัยของ เดเมอรแคน (Demircan.  2004: Online) ท่ีศึกษาเปรียบเทียบ

ผลการเรียนระหวางใชเอกสารจริงและบทเรียนตามหลักสูตรของนักเรียนเกรด 9 ในการเรียนไวยากรณ 

ผลการวิจัยปรากฏวา ท้ังครูและนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยเอกสารจริงมาก และพบวา 

การเรียนดวยเอกสารจริงทําใหนักเรียนมีการพัฒนามากข้ึน อัลมุลซารัมและอิบราฮิม (Al-Musallam; & 

Ibrahim.  2009: บทคัดยอ) ไดศึกษาทัศนคติของอาจารยและนักศึกษา ท่ีมีตอการอานโดยใชเอกสาร

จริงสําหรับการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศในประเทศซาอุดิอาระเบีย จากการวิเคราะห

ทัศนคติของอาจารยและนักศึกษาโดยใช t-test พบวา ทัศนคติของนักศึกษาสูงกวาอาจารยอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ 

  จากผลการศึกษาในครั้งนี้ จะเห็นไดวา เอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษชุด 

English in Daily Life รายวิชาภาษาอังกฤษการอาน อ22203 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2    

ท่ีจัดทําและพัฒนาอยางเปนระบบตามลําดับข้ันตอน จนไดเอกสารท่ีมีประสิทธิภาพ คุณภาพและ

นาสนใจ นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียน นับวาเปนเอกสารประกอบการเรียนท่ีมีคุณภาพ สามารถ

เราความสนใจในการเรียนรู เม่ือนําไปใชจัดการเรียนรู ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูท่ีสูงข้ึน 

ตลอดจนมีความพอใจและมีความสุขในการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
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ขอเสนอแนะ 

 จากการทดลองครั้งนี้ ผูรายงานมีขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการปรับปรุง และพัฒนา

เอกสารประกอบการเรียน เพ่ือพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษ กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตลอดจนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและการทดลองครั้งตอไป 

ดังนี้ 

 1.  ขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหาเอกสารประกอบการเรียน 

  1.1  เนื้อหาท่ีใชในการจัดทําเอกสารประกอบการเรียน ควรใชเนื้อหาท่ีนักเรียนสามารถ

พบไดในชีวิตประจําวัน เพ่ือใหนักเรียนมีความสนใจในเนื้อหา และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

  1.2  ในการจัดทําใบความรูและใบงานประกอบการเรียนการสอน ควรมีรูปแบบท่ีชัดเจน 

นาสนใจ มีรูปภาพประกอบ นักเรียนสามารถเพ่ิมสีสันลงในใบงานเพ่ือการผอนคลาย ไมเปนทางการ

จนเกินไป 

  1.3  การฝกพัฒนาภาษาอังกฤษ ในข้ันตอนกอนอาน (Pre-Reading) เปนข้ันสําคัญท่ี

นักเรียนตองไดรับขอมูลทางภาษาอยางเพียงพอ ผูสอนอาจจะมีสวนชวยในการอธิบาย หรือเตรียมสื่อท่ี

สามารถใชคนควาเพ่ิมเติมได 

  1.4  ในข้ันหลังการอาน (Post-Reading) ผูสอนควรจัดกิจกรรมท่ีใหนักเรียนไดนําความรู

ท่ีไดเรียนรูจากเอกสารประกอบการเรียน ผสมผสานเขากับความคิดของนักเรียนเอง เพ่ือเนนใหนักเรียน

สามารถนําภาษาอังกฤษไปใชได 

 2.  ขอเสนอแนะในการทําการทดลองครั้งตอไป 

  2.1  ผูทดลองควรปรับปรุงเนื้อหาเพ่ือใหทันสมัยและหลากหลายมากข้ึน เชน เนื้อหา  

ดานเทคโนโลยี เนื้อหาดานสังคม เนื้อหาดานสิ่งแวดลอม เปนตน 

  2.2  ควรมีการศึกษาและทดลองเก่ียวกับกิจกรรมการเรียนการสอนดวยเอกสาร 

ประกอบการเรียนโดยการใชคอมพิวเตอรชวยสอน 

  2.3  ควรมีการศึกษาและทดลองเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยเอกสาร 

ประกอบการเรียนในเนื้อหาสาระอ่ืน ๆ และในชวงชั้นอ่ืน ๆ 

 


