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นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 เนื่องจากไดพบปญหาการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักเรียนใน 

ดานการอาน ผูรายงานจึงไดพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเปนเครื่องมือการแกปญหา โดยนํา 

สาระการเรยีนรูใกลตัวท่ีนักเรียนพบเห็นในชีวิตประจําวันมาเรียบเรียงเปนเอกสารประกอบการเรียน 

ซ่ึงประกอบดวยเนื้อหาและแบบฝก เพ่ือใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติและนําความรู ความคิด และทักษะ 

ท่ีไดรับไปใชในชีวิตประจําวันได รายงานฉบับนี้ประกอบไปดวย บทนํา เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ

กับการนําเอกสารประกอบการเรียนมาใชในการสอนภาษาอังกฤษ การดําเนินการทดลอง การวิเคราะห

ผลจากการทดลอง สรุป อภิปรายผลการทดลองและขอเสนอแนะ รวมท้ังภาคผนวก ซ่ึงไดจัดทํา

รายละเอียดในเรื่องตารางแสดงการวิเคราะหการหาประสิทธิภาพเครื่องมือ รายละเอียดในการจัดทํา
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  หวังวารายงานฉบับนี้ และเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life 
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ชวยเอ้ืออํานวยประโยชนแกเพ่ือนครูท่ีจะนําไปใชปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและ

บังเกิดผลดีแกนักเรียนตอไป 

 

 

   บุญโฮม  ชูสกุล 

 



กิตติกรรมประกาศ 

 

 ผลการศึกษาครั้งนี้สําเร็จไดดวยดี เพราะไดรับความกรุณาจากคณะผูเชี่ยวชาญประกอบดวย 

นายทินรตัน ชัยวิวัฒมงคล ผูอํานวยการโรงเรียน ชํานาญการพิเศษ ดร.ศรีทัย สุขยศศรี ขาราชการ

บํานาญ อดีตศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ ผศ.สัญญา จันทรอด รองอธิการบดีสถาบันพลศึกษา 

วิทยาเขตจังหวัดชัยภูมิ นางสัมฤทธิ์ คลังภูเขียว ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ Mr. Richard 

Matthew Dobney ครูผูสอนชาวตางชาติ โรงเรียนบานลาดใหญ ท่ีใหความอนุเคราะหตรวจสอบ

นวัตกรรมและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ตลอดจนใหคําแนะนําเก่ียวกับแนวทางในการศึกษา 

ใหขอเสนอแนะ คําปรึกษา ปรับปรุง แกไขและการนําไปทดสอบหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมทําให

การศึกษามีคุณภาพ ผูรายงานมีความซาบซ้ึงในความกรุณาท่ีไดรับเปนอยางยิ่ง และขอกราบ

ขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 

 ขอขอบคุณนางพรรณี  สวนพลี และนางอุทุมพร จันทรอด ท่ีไดตรวจทานพิสูจนอักษร 

ขอบคุณคณะครูทุกทานท่ีไดใหกําลังใจ ชวยเหลือ สนับสนุนทุกกิจกรรมตลอดระยะเวลาทําการศึกษา 

ขอบคุณนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนทุกคน ท้ังกลุมทดลองและกลุมเปาหมาย ท่ีใหความรวมมือ 

ตั้งใจศึกษาเลาเรียน ปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอน ทําใหไดขอมูลในครั้งนี้ ขอบคุณคณะครูโรงเรียนตาง ๆ 

ท่ีไดรับการเผยแพรและนําเอกสารประกอบการเรียนไปทดลองใชเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน  

ซ่ึงทําใหการศึกษาครั้งนี้สําเร็จตามจุดประสงคท่ีกําหนดไวทุกประการ 

 คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาในครั้งนี้ ผูรายงานขอนําเปนเครื่องบูชาแกบิดา 

มารดา บูรพาจารยและผูมีพระคุณทุก ๆ ทานท่ีไดใหความชวยเหลือเพ่ือใหผูรายงานไดดําเนินงาน

ประสบความสําเร็จอยางภาคภูมิใจ 

 

       บุญโฮม  ชูสกุล 

 

 



เรื่อง  รายงานการพัฒนาความสามารถดานการอานโดยใชเอกสารประกอบการเรียน 

  ภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2  

โรงเรียนบานลาดใหญ จังหวัดชัยภูมิ 

ผูรายงาน นางบุญโฮม  ชูสกุล 

ปท่ีทดลอง ปการศึกษา 2556 

 

บทคัดยอ 

 

 การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือ 1) สรางและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน

ภาษาอังกฤษชุด English in Daily Life รายวิชาภาษาอังกฤษการอาน อ22203 สําหรับนักเรียนระดับ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอานกอนเรียนและหลังเรียน 

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยใชเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in 

Daily Life 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอการเรียนโดยใชเอกสาร

ประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life กลุมตัวอยางในการทดลองครั้งนี้เปนนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2556 โรงเรียนบานลาดใหญ ท่ีเรียน

รายวิชาภาษาอังกฤษการอาน อ22203 จํานวน 20 คน เลือกโดยวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster Random 

Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก เอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in 

Daily Life จํานวน 8 เรื่อง คูมือการจัดการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษการอาน อ22203 ประกอบ 

แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 20 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอานแบบ

เลือกตอบจํานวน 40 ขอ และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติท่ีใชในการหาประสิทธิภาพของเอกสาร

ประกอบการเรียนใชเกณฑ 1 2E E = 80/80 เปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอานโดย

ใชทดสอบคาทีแบบไมอิสระและวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนดวยคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 ผลการทดลอง พบวา 1) เอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษชุด English in Daily Life 

สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 21 / EE  = 84.85/82.75 ซ่ึงสูง

กวาเกณฑท่ีกําหนดไว (80/80) 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอานของนักเรียน 



ค 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียน

ภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา 

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใช

เอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษชุด English in Daily Life ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Title: The Development of English Reading Ability Through  

 Supplementary Documents, “English in Daily Life”, Using for  

 Matthayom Sueksa Two Students at Banladyai School, Chaiyaphum 

Researcher:  Mrs. Boonhom Choosakun 

Academic year: 2013 

 

ABSTRACT 

 

 The purposes of this experiment were: 1) to develop English reading 

ability of Matthayom Sueksa 2 students through the supplementary documents 

“English in Daily Life” using, 2) to compare the achievement of English reading ability 

before and after using the supplementary documents, “English in Daily Life”, series, 3) 

to study students’ satisfaction through by the supplementary documents “English in 

Daily Life” series. The design of research was one group pretest-posttest design. The 

sample group consisted of cluster random sampling 20 Matthayom Sueksa 2 students 

in Badladayi School, in the first semester of the academic year 2013. The instruments 

used in this experiment were the supplementary documents “English in Daily Life” 

series, a teacher’s handbook with twenty lesson plans, an achievement test with 

multiple choices and a satisfaction questionnaire. Statistics used in this research were 

mean, percentage, standard deviation and dependent samples t-test.The results of the 

study revealed that 1) the supplementary documents “English in Daily Life” series  was 

exhibited an efficiency level at 84.85/82.75 which were higher than standard criteria,  

2) the students’ reading abilities after learning through the supplementary documents 

were statistically significant higher than those prior learning at .05 level, and 3) the 

students’ satisfaction with supplementary documents, “English in Daily Life”, series for 

Matthayom Sueksa 2 students was scored at a high level. 
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บทท่ี  1 

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 



บทท่ี  2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

 ในการศึกษาการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life 

รายวิชาภาษาอังกฤษการอาน อ22203 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานลาดใหญ ผูรายงานได

คนควาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของตามหัวขอ ดังตอไปนี้ 

  1.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

  2.  เอกสารท่ีเก่ียวของกับการอาน 

  3.  เอกสารท่ีเก่ียวของกับการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

  4.  เอกสารท่ีเก่ียวของกับเอกสารประกอบการเรียน 

 5.  เอกสารท่ีเก่ียวของกับเอกสารจริง (Authentic Materials)  

 6.  การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน 

 7.  เอกสารท่ีเก่ียวของกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

 8.  เอกสารท่ีเก่ียวของกับความพึงพอใจ 

 9.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

1.  แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนานักเรียนทุกคนให          

มีความรูและทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ัง เจตคติ ท่ีจําเปนตอการศึกษาตอการประกอบอาชีพ และการศึกษา

ตลอดชีวิต โดยมุงพัฒนาผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะ

สําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค อีกท้ังยังกําหนดใหภาษาอังกฤษเปนสาระการเรียนรูพ้ืนฐาน              

ท่ีผูเรียนจะตองไดเรียนรูตลอดหลักสูตร โดยมุงหวังใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดี มีความสามารถในการใช



10 
 

ภาษาอังกฤษสื่อสารในสถานการณจริง แสวงหาความรู ประกอบอาชีพ ศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 

รวมท้ังมีความเขาใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมท่ีหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถายทอด

ความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกไดอยางสรางสรรค  (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.  

2552: 1-2) 

 

2.  คุณภาพผูเรียน 

  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศมุงพัฒนาผูเรียนเม่ือจบชวงชั้นท่ี 3 (จบชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 3) ใหมีคุณภาพตาม

มาตรฐานการเรียนรู ดังนี้ (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.  2552: 5-7) 

 ปฏิบัติตามคําขอรอง คําแนะนํา คําชี้แจง และคําอธิบายท่ีฟงและอาน อานออกเสียง

ขอความขาว โฆษณา นิทาน และบทรอยกรองสั้น ๆ ถูกตองตามหลักการอาน ระบุ/เขียนสื่อท่ีไมใช         

ความเรียงรูปแบบตาง ๆ สัมพันธกับประโยคและขอความท่ีฟงหรืออาน เลือก/ระบุหัวขอเรื่อง ใจความ

สําคัญ รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีฟงและอานจากสื่อประเภทตาง ๆ 

พรอมท้ังใหเหตุผล และยกตัวอยางประกอบ 

 สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเก่ียวกับตัวเอง เรื่องตาง ๆ ใกลตัว สถานการณ ขาว  

เรื่องท่ีอยูในความสนใจของสังคม และสื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม ใชคําขอรอง คําชี้แจง และ

คําอธิบาย ใหคําแนะนําอยางเหมาะสม พูดและเขียนแสดงความตองการ เสนอและใหความชวยเหลือ 

ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือ พูดและเขียนเพ่ือขอและใหขอมูล บรรยาย อธิบาย 

เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีฟงหรืออานอยางเหมาะสม พูดและเขียนบรรยาย

ความรูสึกและความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับเรื่องตาง ๆ กิจกรรม ประสบการณ และขาว/เหตุการณ 

พรอมท้ังใหเหตุผลประกอบอยางเหมาะสม 

   พูดและเขียนบรรยายเก่ียวกับตัวเอง ประสบการณ ขาว/เหตุการณ/เรื่อง/ประเด็น 

ตาง ๆ ท่ีอยูในความสนใจของสังคม พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ/แกนสาระ หัวขอเรื่องท่ีไดจาก  

การวิเคราะห เรื่อง/ขาว/เหตุการณ/สถานการณท่ีอยูในความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกับกิจกรรม ประสบการณ และเหตุการณ พรอมท้ังใหเหตุผลประกอบ 
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 เลือกใชภาษา น้ําเสียง และกิริยาทาทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคม

และวัฒนธรรมของเจาของภาษา อธิบายเก่ียวกับชีวิตความเปนอยู ขนบธรรมเนียม และประเพณีของ

เจาของภาษา เขารวม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

 เปรียบเทียบ และอธิบายความเหมือนและแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิด

ตาง ๆ และลําดับคําตามโครงสรางประโยคของภาษาตางประเทศและภาษาไทย เปรียบเทียบและ

อธิบายความเหมือนและความแตกตางระหวางชีวิตความเปนอยูและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับ

ภาษาไทยและนําไปใชอยางเหมาะสม 

 คนควา รวบรวม และสรุปขอมูล/ขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 

จากแหลงการเรียนรู และนําเสนอดวยการพูดและการเขียน 

         ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/สถานการณจําลองท่ีเกิดข้ึนในหองเรียน 

สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

         ใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/คนควา รวบรวม และสรุปความรู/ขอมูลตาง ๆ  

จากสื่อแหลงการเรียนรูตาง ๆ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ เผยแพร/ประชาสัมพันธขอมูล 

ขาวสารของโรงเรียน ชุมชน และทองถ่ินเปนภาษาตางประเทศ 

         มีทักษะการใชภาษาตางประเทศ (เนนการฟง-พูด-อาน-เขียน) สื่อสารตามหัวเรื่อง

เก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาวางและสันทนาการ สุขภาพและ

สวัสดิการ การซ้ือ-ขาย ลมฟาอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางทองเท่ียว การบริการ สถานท่ี 

ภาษา และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภายในวงคําศัพทประมาณ 2,100 - 2,250 คํา (คําศัพทท่ีเปน

นามธรรมมากข้ึน) 

        ใชประโยคผสมและประโยคซับซอน (Complex Sentence) สื่อความหมาย 

ตามบริบทตาง ๆ ในการสนทนาท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ 

 

3.  สาระและมาตรฐานการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 สาระของกลุมสาระการเรียนรูภาตางประเทศ หมายถึง องคความรูท่ีเปนสากลสําหรับ

ผูเรียนภาษาตางประเทศ ประกอบดวย สาระดานภาษาเพ่ือการสื่อสาร ภาษาและวัฒนธรรม ภาษากับ
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ความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน และภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก (สํานักวิชาการ

และมาตรฐานการศึกษา.  2552: 20-26) 

  สาระท่ี 1  ภาษาเพ่ือการส่ือสาร (Communications) การใชภาษาตางประเทศ 

ในการฟง-พูด-อาน-เขียนแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร แสดงความรูสึกและความคิดเห็น ตีความ นําเสนอ

ขอมูลความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ และสรางความสัมพันธระหวางบุคคลอยาง

เหมาะสม 

   มาตรฐาน ต.1.1 เขาใจและตีความเรื่องท่ีฟงและอานจากสื่อประเภทตาง ๆ และ

แสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 

   มาตรฐาน ต.1.2  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร

แสดงความรูสึกและความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ 

   มาตรฐาน ต.1.3  นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น 

ในเรื่องตาง ๆ โดยการพูดและการเขียน 

  สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม (Cultures) การใชภาษาตางประเทศตามวัฒนธรรม

ของเจาของภาษา ความสัมพันธ ความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของ 

ภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับวัฒนธรรมไทย และนําไปใชอยางเหมาะสม 

   มาตรฐาน ต 2.1  เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา

และนําไปใชอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 

   มาตรฐาน ต 2.2  เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและ

วัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางถูกตองและเหมาะสม 

  สาระท่ี 3 ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน (Connections)  

การใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระอ่ืน เปนพ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหา

ความรู และฝกโลกทัศนของตน 

   มาตรฐาน ต 3.1  ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระ      

การเรียนรูอ่ืน และเปนพ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน 
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  สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก (Communities) การใช

ภาษาตางประเทศในสถานการณตาง ๆ ท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน ชุมชน และสังคมโลก              

เปนเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาตอ ประกอบอาชีพ และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก 

   มาตรฐาน ต 4.1  ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตาง ๆ ท้ังในสถานศึกษา 

ชุมชน และสังคม 

   มาตรฐาน ต 4.2 ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาตอ  

การประกอบอาชีพและการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก 

 

 4.  หลักสูตรสถานศึกษา 

  หลักสูตรโรงเรียนบานลาดใหญ มีหลักการท่ีสําคัญ ดังนี้ 

   1.  เปนหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน 

การเรียนรูเปนเปาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบน

พ้ืนฐานของความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล 

   2.  เปนหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาอยาง 

เสมอภาค และมีคุณภาพ 

   3.  เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอํานาจ ใหสังคมมีสวนรวมในการจัด 

การศึกษาใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถ่ิน 

   4. เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสรางยืดหยุนท้ังดานสาระการเรียนรู เวลาและ 

การจัดการเรียนรู 

   5.  เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

   6.  เปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  

ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรยีนรู และประสบการณ 

  นอกจากนี้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา 

มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จึงกําหนดเปนจุดหมายเพ่ือใหเกิดกับผูเรียน 

เม่ือจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 
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   1.  มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและ

ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง   

   2.  มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี   

และมีทักษะชีวิต  

   3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย 

   4.  มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดม่ันในวิถีชีวิต 

และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

   5.  มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนา

สิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะท่ีมุงทําประโยชนและสรางสิ่งท่ีดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยาง         

มีความสุข  

 

 5.  คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม (ภาษาอังกฤษการอาน) รหัสวิชา อ22203 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1  

  อานขาวประเภทตาง ๆ จากหนังสือพิมพ บทความ เรื่องสั้น โคลงเพลง บทสนทนา  

บทบรรณาธิการ กราฟ ดัชนี สารบัญ โฆษณา ฉลากยา แผนภาพ แผนภูมิ แผนท่ี ตาราง กําหนดการ 

ปายสัญลักษณ พยากรณอากาศ เพ่ือบอกความหมายของคําศัพท แสดงความคิดเห็น เปรียบเทียบ      

ความแตกตางทางวฒันธรรม สรุป นําเสนอในรูปแบบตาง ๆ ท้ังท่ีเปนรายบุคคลและกลุม รวมท้ังอาน       

บทสนทนาเก่ียวกับสถานการณตาง ๆ แลวแสดงบทบทสมมติ  

 

 6.  ผลการเรียนรู 

  รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม (ภาษาอังกฤษ) การอาน อ22203 กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีผลการเรียนรู ดังนี้ 

   1.  อานสัญลักษณและปายไดเขาใจ นําไปปฏิบัติในชีวิตจริงเพ่ือใหเกิดความปลอดภัย 

แกชีวิตและทรัพยสินของตนเองได 

   2.  อานขอความ บทสนทนาเก่ียวกับการซ้ือขายไดเขาใจ นําไปปฏิบัติได 
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   3.  อานสภาพอากาศ การพยากรณอากาศไดเขาใจ สรุปความสําคัญ  

และตอบคําถามได 

   4.  อานคําแนะนําตาง ๆ ไดเขาใจ ตอบคําถาม นําไปปฏิบัติและอธิบายใหผูอ่ืนเขาใจได 

   5.  อานบทสนทนาเก่ียวกับอาการเจ็บปวย ฉลากยาไดเขาใจ และนําไปปฏิบัติ 

ในชีวิตจริงได 

   6.  อานขอความเก่ียวกับอาชีพตาง ๆ และโฆษณารับสมัครงานไดเขาใจ นําความรู 

ไปใชเขียนสมัครงานได 

   7.  อานขอมูลเก่ียวกับกราฟชนิดตาง ๆ ไดเขาใจ สรุปสาระสําคัญ แปลงขอมูลดิบเปน

กราฟได และแปลงขอมูลจากกราฟเปนขอความบรรยายได 

   8.  อานโฆษณาการทองเท่ียวไดเขาใจ และนําไปโฆษณาประชาสัมพันธทองถ่ินของ

ตนเองได 

 

เอกสารที่เกี่ยวของกับการอาน 

 1.  ความหมายของการอาน 

  การอานเปนทักษะท่ีมีความสําคัญ มีนักการศึกษาหลายทานใหความสนใจและใหคํา 

จํากัดความของการอานไวตาง ๆ กันดังนี้ 

   มณีรัตน สุกโชติรัตน  (2548: 18) ไดใหความหมายของการอานวา เปนกระบวนการ 

ท่ีผูอานรับรูสารซ่ึงเปนความรู ความคิด ความรูสึก และความคิดเห็นท่ีผูเขียนถายทอดออกมาเปน          

ลายลักษณอักษร การท่ีผูอานจะเขาใจสารไดมากนอยเพียงไร ข้ึนอยูกับประสบการณและความสามารถ

ในการใชความคิด 

   พรสวรรค สีปอ  (2550: 179) ไดใหความหมายของการอานไวดังนี้ การอานคือ 

กระบวนการเขาใจความหมายภาษา การแปลความหมายและการใชวิจารณญาณในการตัดสินประเมิน

คาเก่ียวกับคุณภาพ คานิยม ความเท่ียงตรงและความถูกตองของเรื่องราวท่ีอาน โดยท่ีผูอานตองใช

ความคิดและตองมีความสามารถเพ่ือท่ีจะทําความเขาใจและตีความ ขอความท่ีผูเขียนสื่อออกมาในรูป

ของการเขียน 
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   สมุทร เซ็นเชาวนิช  (2551: 1) ไดสรุปความหมายของการอานวา การอานคือการสื่อ 

ความหมาย เปนการสื่อความหมายระหวางผูเขียนกับผูอาน ผูเขียนพูด ผูอานแสดงปฏิกิริยาตอบโต  

และอาจจะตอบโตกับผูอ่ืนดวยการสื่อความหมาย 

   ครอเลย  (Crawley.  1995: 14) ไดใหความหมายของการอานวา การอานเปน 

กระบวนการท่ีซับซอน ซ่ึงตองใชกระบวนการคิดระลึกถึงคาตาง ๆ ท่ีทําใหเกิดปฏิสัมพันธระหวาง

ความคิดกับสิ่งท่ีมองเห็น แลวจึงสื่อความหมายจากสัญลักษณท่ีอาน 

   เดยและแบมฟอรด  (Day; & Bamford.  1998: 12) ใหความหมายของการอานวา

การอานเปนการสรางความหมายจากขอความท่ีเขียนหรือพิมพ ซ่ึงผูอานจะตองใชกระบวนการคิด

เชื่อมโยงระหวางขอความหรือขอมูลท่ีอานกับความรูและประสบการณเดิมเพ่ือใหสามารถเขาใจ

ความหมายท่ีผูเขียนตองการสื่อสารไดถูกตอง 

   มูยจและเรโนล  (Muijs; & Reynolds.  2001: 6) กลาววา การอานเปนเครื่องมือ 

สื่อสารเชนเดียวกับการเขียน โดยมีจุดประสงคหรือความตองการอยางใดอยางหนึ่ง และเปน

กระบวนการท่ีผูอานตองสรางความหมายจากตัวอักษร เพ่ือสรางความเขาใจกับเนื้อเรื่องมากกวา          

การแปลเปนคํา ๆ 

 จากคําจํากัดความและความคิดเห็นเก่ียวกับความหมายของการอานดังกลาว กลาวไดวา 

การอาน คือ การสื่อความหมายระหวางผูเขียนและผูอาน โดยใชตัวอักษรเปนสื่อกลางในการสื่อสาร 

ผูอานตองแปลความหมายและสรางความเขาใจในสิ่งท่ีอาน โดยใชกระบวนการทางความรู 

ความสามารถในการใชภาษาและประสบการณของผูอานเขาไปพิจารณาและตีความในการอานเพ่ือใหรู

และเขาใจจุดหมายของผูเขียน  

 

 2.  จุดมุงหมายของการอาน 

 การอานในชีวิตประจําวันของแตบุคคลมีวัตถุประสงคท่ีแตกตางกันไปเนื่องดวยวัย อาชีพ 

หรือความสนใจท่ีแตกตางกัน ซ่ึงมีนักการศึกษาบางทานไดแสดงความคิดเห็นไว ดังนี้ 
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  มันทนา นาคะบุตร  (2544: 12) กลาวถึงจุดมุงหมายของการอานไวดังนี้ 

   1.  อานเพ่ือศึกษาหาความรู คือ ตองการหาความรูอยางใดอยางหนึ่ง เพ่ือนําไป 

ปฏิบัติหรือเพ่ิมพูนความรู เปนการอานท่ีเจาะจงศึกษา คนควา หาความรูอยางแทจริง โดยอานอยาง

ละเอียดถ่ีถวน ทําความเขาใจเรื่องท่ีอาน  

   2.  อานเพ่ือหาคําตอบ เปนการอานเพ่ือการคนหาคําตอบท่ีอาจเปนขอเท็จจริง  

หรือเหตุผล มาประมวลเปนคําตอบ โดยอานอยางมีวิจารณญาณในการคิดสรุป เพ่ือพิจารณาวาสิ่งท่ีได

อานเปนความรูขอเท็จจริง หรือมีเหตุผลท่ีทําใหเชื่อถือไดเพียงใด 

   3.  อานเพ่ือความบันเทิง ผูอานมุงหวังความสุข ความสบายใจจากการอานเปน 

สําคัญ ผูอานไมจําเปนตองคํานึงถึงความถูกตองตามสภาพเปนจริง 

   4.  อานเพ่ือวิเคราะห หรือวิจารณ ผูอานตองอานอยางละเอียดเพ่ือจับประเด็น 

สําหรับการวิเคราะห ผูอานตองมีความรูจากเรื่องท่ีอานประกอบการคิดวิเคราะห มีความเท่ียงธรรม 

ในการติชม เพ่ือใหการวิเคราะห หรือวิจารณนั้นมีเหตุผล เปนท่ีนาเชื่อถือ 

   5.  อานเพ่ือฝกทักษะในการออกเสียง เปนการฝกตนเองใหอานออกเสียงไดอยาง 

ชัดถอยชัดคํา มีจังหวะลีลา การอานท่ีเปนธรรมชาติ รูจักแบงวรรคตอนในการอานไดอยางถูกตอง

เหมาะสม  

  ฉวีวรรณ คูหาภินันท  (2545: 5-6) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคในการอานไวดังนี้ 

   1.  อานเพ่ืออยากรูอยากเห็นและรูขาวสารขอมูลตาง ๆ  

   2.  อานเพ่ือแกปญหา 

   3.  อานเพ่ือความรูและการศึกษา 

   4.  อานเพ่ือคนควาและวิจัย 

   5.  อานเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ 

   6.  อานเพ่ือรักษาสุขภาพ เปนโรคตาง ๆ ควรรักษาอยางไร 

   7.  อานเพ่ือปรับปรุงอาชีพ 

   8.  อานเพ่ือเกิดความเพลิดเพลิน 

   9.  อานเพ่ือแกเหงาหรือฆาเวลา 

   10.  อานเพ่ือใชในชีวิตประจําวัน 
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  วิลเลียม  (Williams.  1994: 12) ไดแบงจุดมุงหมายของการอานไวดังนี้ 

   1.  การอานเพ่ือทราบขอมูลโดยท่ัวไป (Genernal Information about text) 

   2.  การอานเพ่ือหาขอมูลเฉพาะ (Information from text) 

   3.  การอานเพ่ือความพอใจหรือตามความสนใจ (Pleasure or interesting)  

 สรุปไดวา จุดมุงหมายของการอาน ถือเปนองคประกอบอยางหนึ่งในการอาน การอาน  

แตละครั้งผูอานตองมีจุดมุงหมายในการอาน วาอานเพ่ืออะไร ตองการรายละเอียดมากนอยเพียงใด  

เม่ือทราบถึงจุดมุงหมายของการอานแลว จะไดนําวิธีการอานท่ีเหมาะสมมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

จากการอาน 

 

3.  ความสําคัญของการอาน 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ ไดทรงบรรยายถึงความสําคัญของ

การอานหนังสือในการประชุมใหญสามัญประจําป พ.ศ. 2530 ของสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย 

(กรมวิชาการ.  2534: 58) สรุปรายละเอียดไดดังนี้ 

  1.  การอานหนังสือทําใหไดเนื้อหาสาระความรูมากกวาการศึกษาหาความรูดวย 

วิธีอ่ืน ๆ เชน การฟง 

   2.  ผูอานสามารถอานหนังสือไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ี สามารถนําไปไหน 

มาไหนได 

   3.  หนังสือเก็บไดนานกวาสื่ออยางอ่ืน ซ่ึงมักมีอายุการใชงานโดยจํากัด 

   4.  ผูอานสามารถฝกการคิดและสรางจินตนาการไดเองในขณะท่ีอาน 

   5.  การอานสงเสริมใหมีสมองดี มีสมาธินานกวา และมากกวาสื่ออยางอ่ืน ท้ังนี้เพราะ 

ขณะอาน จิตใจจะตองมุงม่ันกับขอความพินิจพิเคราะหขอความ 

   6.  ผูอานเปนผูกําหนดการอานไดดวยตนเอง จะอานคราว ๆ อานละเอียด อานขาม 

หรืออานทุกตัวอักษร เปนไปตามใจของผูอาน หรือจะเลือกอานเลมไหนก็ได เพราะหนังสือมีมาก 

สามารถเลือกอานไดเอง 

   7.  หนังสือมีหลากหลายรูปแบบและราคาถูกกวาสื่ออยางอ่ืน จึงทําใหสมองผูอาน 

เปดกวาง สรางแนวคิดและทัศนะไดมากกวา ทําใหผูอานไมติดอยูกับแนวคิดใด ๆ โดยเฉพาะ 
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   8.  ผูอานเกิดความคิดเห็นไดดวยตนเอง วินิจฉัยเนื้อหาสาระไดดวยตนเอง รวมท้ัง 

หนังสือบางเลมสามารถนําไปปฏิบัติไดดวยเม่ือปฏิบัติแลวเกิดผลดี 

 กิลเล็ต เทมเพิล และ ครอฟอรด (Gillet; Temple; Crawford.  1990: 4-6) และ          

กันนิ่ง (Gunning.  1992: 4-5) ไดกลาวถึงความสําคัญของการอานไวดังนี้ 

  1.  ความสําคัญดานภาษา (Importance of Language) เนื่องจากความสามารถใน 

การเรียนรูภาษานั้นข้ึนอยูกับความสามารถในการอาน ดังนั้นการพัฒนาความสามารถทางดานการอาน

จึงมีความจําเปนตอการพัฒนาการเรียนรูเก่ียวกับภาษาเชนกัน ท้ังนี้การพัฒนาการอานควรควบคูไปกับ

ทักษะทางภาษาดานอ่ืน ๆ คือ การพูด การเขียน รวมท้ังกระบวนการทางดานความคิด 

   2.  ความสําคัญดานประสบการณ (Improtance of Experience) การอานกอใหเกิด

การเรียนรูทางดานประสบการณมากข้ึน นอกจากความเขาใจท่ีเกิดข้ึนในการอานเนื้อหาแลว การอานยัง

เชื่อมโยงไปถึงการพัฒนาอารมณและประสบการณท่ีไดจากเนื้อเรื่อง อันจะทําใหผูอานไดรับประโยชน

มากยิ่งข้ึน ท้ังในดานความรู ความม่ันใจ และความเชื่อม่ันในความสามารถของตนเอง เนื่องจากผูอานมี

ความสามารถในการอานท่ีดียอมไดรับการยกยองและนับถือจากสมาชิกในสังคมเปนอยางดี 

   3.  ความสําคัญดานวัฒนธรรมของผูเรียน (Importance of the Students’Culture) 

การอานมีความเก่ียวของกับสังคมมนุษย เนื่องจากมนุษยตองสื่อสารกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนขาวสารและ

ความรู ดังนั้นการอานจึงเปนเสมือนสะพานเชื่อมใหมนุษยมีขอมูลและความรูท่ีเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือท่ีจะ

สามารถสื่อสารกันได นอกจากนี้มนุษยยังใชประโยชนจากการอานเพ่ือความบันเทิงหรือเพ่ือการเขา

สังคม เชน การรวมชมรมรักการอาน เปนตน 

   4.  ความสําคัญทางดานเศรษฐกิจ (Importance of Economy Usie) การอานถือ

เปนปจจัยหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอการประกอบอาชีพในสังคม ดังจะเห็นไดจากขอมูลของประเทศ

สหรัฐอเมริกาท่ีระบุวา ระดับความสามารถเฉลี่ยในการอานออกเขียนไดของประชากรในสหรัฐอเมริกาท่ี

จะไดรับการพิจารณาเขารับทํางานอยูท่ีระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในขณะท่ี 1 ใน 4 ของจํานวน

ประชากรของสหรัฐอเมริกามีความรูอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ซ่ึงปญหาการเขียนออกเขียนไดใน

ระดับต่ํากวามาตรฐานไดสงผลกระทบตอความสามารถแขงขันในเชิงเศรษฐกิจของประเทศ 
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สรุปไดวาการอานเปนปจจัยท่ีสําคัญในการพัฒนาตนเองในดานตาง ๆ รวมท้ังสงผลตอ           

การพัฒนาในดานเศรษฐกิจและสังคมอีกดวย เพราะการอานทําใหไดมาซ่ึงความรู อันจะกอใหเกิด

ความคิดสรางสรรค เพ่ือพัฒนาสังคมใหกาวหนา 

 

 4.  การประเมินทักษะการอาน 

  อัจฉรา วงศโสธร  (2544: 154-155) กลาวไววา การประเมินทักษะการอานสามารถใช

เกณฑกําหนด ตามสวนประกอบของภาษาแบบแยกยอย และเกณฑกําหนดความสามารถในการรับสาร 

หรืออาจท้ัง 2 เกณฑประยุกตเขาดวยกัน โดยใหน้ําหนักเกณฑแบบรวมมากกวาแบบยอย ดังนี้ 

   1.  ความรูดานคําศัพท สามารถเขาใจคําศัพทและสํานวนท่ีใช 

   2.  ความรูดานไวยากรณ สามารถใชความรูดานไวยากรณในการทําความเขาใจ 

เก่ียวกับสรรพนาม คําเชื่อมโยงของเนื้อความ เชน การใชคําสันธาน คําบุพบท ท่ีกําหนดหนาท่ีของ 

ภาษาวาเปนการขอรอง เชื้อเชิญ ขออนุญาต เปนตน 

  เกณฑกําหนดความสามารถทางการอานแบบรวมจะเปนดังนี้ 

   1.  ความสามารถเรียบเรียงความ ไดแก การอานแลวเขาใจความ สามารถแสดง    

ความเขาใจ โดยการตอบคําถามดวยถอยคําท่ีเรียบเรียงใหมโดยไดใจความเดิม หรือเลือกตอบ และ

เรียงลําดับขอความเปน 1, 2, 3, .... ได 

   2.  ความสามารถอานขอมูลท่ีเปนรายละเอียด สามารถโยงรายละเอียดท่ีเก่ียวของ        

กับใจความสําคัญของเรื่องไดวาเปนรายละเอียดสนับสนุน หรือเปนรายละเอียดท่ีแยงกันเพ่ือใหขอมูล

ตรงกันขาม ตลอดท้ังเขาใจความสัมพันธระหวางรายละเอียดดวย 

   3.  ความสามารถอานจับใจความสําคัญ คือ สามารถระบุแกนเรื่อง หัวเรื่องและ 

ใจความสําคัญของเรื่องท่ีอานได 

   4.  ความสามารถวิเคราะหและประเมินความสัมพันธของเนื้อความและสุนทรียศาสตร

ของการใชภาษา คือ สามารถใชความรูดานคําศัพท ไวยากรณ ความเขาใจสิ่งท่ีอาน และความรูเก่ียวกับ

รูปแบบ ลีลา ภาษาท่ีใชในบทอานท่ีเปนตัวกระตุน วิเคราะห ประเมิน และสรุปไดวา สาระท่ีอานนั้นเปน

ประเภทใด ลีลาภาษาท่ีใชเปนทางการ หรือไมเปนทางการ เจตนา ทัศนคติของผูเขียนท่ีแฝงอยูสามารถ
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ประเมินประสิทธิผลของบทอานนั้นไดวา มีความชัดเจนเขาสูประเด็นอยางไมออมคอม และใชภาษาได

อยางกระชับหรือไม ความสามารถระดับนี้เปนระดับสูง ซ่ึงตองอาศัยความรูระดับตน ๆ เปนพ้ืนฐาน 

  นอกจากนี้ สํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา  (2545: 44) ไดกลาวถึงการวัด 

และประเมินผลทักษะการอาน ดังนี้ 

   1.  ประเภทของแบบทดสอบทักษะการอาน ไดแก 

    1.1  แบบเลอืกตอบ (Multiple Choice, True/False) 

    1.2  การตอบคําถามแบบสั้น (Short Answer) 

    1.3  การถายโอนขอมูลท่ีไดจากการอานในรูปแบบตาง ๆ เชน การเติมคํา หรือ 

ขอมูลในแผนภูมิหรือรูปภาพ การเติมคําลงแบบฟอรม การลากเสนแสดงทิศทางท่ีไดจากการอาน 

    1.4  การจดบันทึกขอความ (Note-Taking) 

    1.5  การเติมคําท่ีเวนวางโดยใชขอมูลจากบทอาน (Cloze Procedure)  

   2.  ระดับข้ันความสามารถของระดับการอาน 

    2.1  ระดับกลไก สามารถบอกไดวา กลุมคํา หรือประโยคท่ีไดมาเหมือนหรือตางกัน 

เปนตน 

    2.2  ระดับความรู  

     -  ความสามารถเลือกภาพท่ีมีความหมายตรงกับคําท่ีขีดเสนใตได 

     -  สามารถเลือกประโยคท่ีมีขอความตรงกับขอมูลท่ีแสดงไวในแผนท่ี แผนภูมิ 

และกราฟได 

    2.3  ระดับถายโอน 

     -  สามารถเลือกคําท่ีเหมาะสมเติมลงในชองวางของขอความท่ีใหมาได 

     -  สามารถเลือกคําหรือวลีท่ีมีความหมายเหมือนคําท่ีขีดเสนใตในประโยคได 

     -  สามารถเลือกขอความท่ีมีความหมายคลายคลึงหรือใกลเคียงกับประโยค  

หรือวลีท่ีขีดเสนใตได 

     -  สามารถเลือกคําหรือขอความท่ีอางอิง โดยขีดเสนใตในขอความท่ีกําหนดให

ได ฯลฯ 
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    2.4  ระดับสื่อสาร 

     -  สามารถอานขอความไมเคยเห็นมากอน แลวตอบคําถามเก่ียวกับเรื่องท่ี           

อานได 

     -  สามารถอานขอความแลวเลือกคําตอบหรือวลีท่ีเปนหัวขอ (Topic) ได  

     -  สามารถอานขอความแลวเลือกประโยคท่ีมีใจความตอเนื่องและสัมพันธกับ 

ขอความนั้นได 

     -  สามารถเลือกประโยคท่ีนํามาเติมในบทสนทนาไดถูกตอง ฯลฯ 

    2.5  ระดับวิเคราะหวิจารณ 

     -  สามารถอานประโยค บทสนทนาหรือขอความแลวตอบคําถามเก่ียวกับ 

อารมณ หรือความคิดของตัวละครได 

     -  สามารถอานประโยคบทสนทนาหรือขอความแลวตอบคําถามเก่ียวกับ 

สถานการณ หรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสถานการณหรือบุคคลในเรื่องท่ีอานได 

     -  สามารถอานขอความแลวตอบคําถามเก่ียวกับจุดประสงคและความคิดเห็น 

ของนักเรียนได ฯลฯ 

  สรุปไดวา การประเมิลผลการอาน เปนการตรวจสอบความรู ความสามารถ และ            

ความเขาใจในดานตาง ๆ ท้ังคําศัพท โครงสรางไวยากรณ และการถายโอนจากเรื่องท่ีอาน โดยเกณฑ

การประเมินทักษะการอานแบงไดเปน ระดับกลไก ระดับความรู ระดับถายโอน ระดับสื่อสาร และระดับ

วิเคราะหวิจารณ 

 

เอกสารที่เกี่ยวของกับการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

 1.  ข้ันตอนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 

  จากแนวคิดการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทําใหเกิดข้ันตอนการสอนตาง ๆ ท่ีใชจัด     

การสอนท่ัว ๆ ไป ข้ันตอนการสอนนี้มีผลเชื่อมโยงตอไปถึงสถานการณสอน เทคนิคการสอน            

สื่อ อุปกรณ และหนวยการสอนดวย ครูผูสอนจึงควรทําความเขาใจใหชัดเจน เพ่ือจะไดจัดการสอน    

ไดอยางมีประสิทธิภาพ วิธีการดําเนินการสอนแตละข้ันตอนมีดังตอไปนี้  (กรมวิชาการ.  2545: 111)  
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   1.  ข้ันตอนการนําเสนอเนื้อหา (Presentation) 

    ในการสอนภาษาตางประเทศ การนําเสนอเนื้อหาใหม จัดเปนข้ันตอนการสอนท่ี

สําคัญข้ันหนึ่ง ในข้ันนี้ครูจะใหขอมูลทางภาษาแกผูเรียน ซ่ึงนับเปนการเริ่มตนการเรียนรู มีการนําเสนอ

เนื้อหาใหม โดยจะมุงเนนการใหผูเรียนไดรับรู และทําความเขาใจเก่ียวกับความหมายและรูปแบบภาษา

ท่ีใชกันจริงโดยท่ัวไป รวมท้ังวิธีการใชภาษาไมวาจะเปนการออกเสียง ความหมาย คําศัพท และ

โครงสรางไวยากรณท่ีเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ ควบคูไปกับการเรียนรูกฏเกณฑ 

   2.  ข้ันการฝกปฏิบัติ (Practice)  

    ข้ันการฝกปฏิบัติเปนข้ันตอนท่ีใหผูเรียนไดฝกใชภาษาท่ีจะเรียนรูใหมในลักษณะ

ของการฝกแบบควบคุมหรือชี้นํา (Controlled Practiced/Directed Activities) โดยมีครูผูสอนเปน

ผูนําในการฝกไปสูการฝกแบบคอย ๆ ปลอยใหทําเองมากข้ึน เปนแบบก่ึงควบคุม (Semi-Controlled) 

การฝกแบบนี้มีจุดมุงหมายใหผูเรียนจดจํารูปแบบของภาษาได จึงเนนท่ีความถูกตองของภาษาเปนหลัก 

แตมีจุดมุงหมายใหผูเรียนไดทําความเขาใจเก่ียวกับความหมาย และวิธีการใชรูปแบบนั้น ๆ กอนจนได

รูปแบบภาษา แลวคอยเปลี่ยนสถานการณไป เพ่ือฝกการใชโครงสรางประโยคตามบทเรียน ท้ังนี้

ครูผูสอนตองใหขอมูลปอนกลับดวย เพ่ือใหผูเรียนรูวาตนใชภาษาไดถูกตองหรือไม นอกจากนี้อาจ

ตรวจสอบความเขาใจดานความหมายได ตอจากนั้นจึงใหฝกดวยการเขียน (Written) เพ่ือเปนการฝก

ความแมนยําการใช 

   3.  ข้ันการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร (Production)  

    ข้ันการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร นับเปนข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีสุดข้ันหนึ่ง เพราะการฝก

ใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร เปรียบเสมือนการถายโอนการเรียนรูจากสถานการณในชั้นเรียนไปสูการนํา

ภาษาไปใชจริงนอกชั้นเรียน การฝกใชภาษาเพ่ือการสื่อสารโดยท่ัวไป มุงหวังใหผูเรียนไดลองใชภาษาใน

สถานการณตาง ๆ ท่ีจําลองจากสถานการณจริง หรือเปนสถานการณจริงดวยตนเอง โดยครูผูสอนเปน

เพียงผูแนะแนวทางเทานั้น การฝกใชภาษาในลักษณะนี้มีประโยชน เพราะสามารถชวยใหท้ังผูสอนและ

ผูเรียนไดรูวา ผูเรียนเขาใจและเรียนรูภาษาไปมากนอยเพียงใด สามารถนําไปปรับใชตามความตองการ

ของตนเองแคไหน ซ่ึงการท่ีจะถือวาผูเรียนไดเรียนรูไปแลวอยางแทจริงคือ การท่ีผูเรียนสามารถใชภาษา

เพ่ือการสื่อสารไดเองโดยอิสระ ภายใตสถานการณตาง ๆ ท่ีพบในชีวิตจริง นอกจากนี้ผูเรียนจะไดมี 
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โอกาสนําความรูทางภาษาท่ีเคยเรียนแลวมาใชเปนประโยชนอยางเต็มท่ีในการฝกในข้ันตอนนี้ และ  

การไดเลือกใชภาษานี้เอง จะชวยสรางความม่ันใจในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารใหแกผูเรียนไดเปน 

อยางดี 

  สรุปไดวา ข้ันตอนในการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารมี 3 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนการนําเสนอ

เนื้อหา ข้ันฝกปฏิบัติ และข้ันการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

  

 2.  กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 

  มอรโรว (Morrow.  1981: 59-66) ไดเสนอแนะการจัดการเรียนการสอนภาษาเพ่ือ 

การสื่อสารไว 5 ประการ ดังนี้ 

   1.  นักเรียนตองรูวาเรากําลังทําอะไร หมายถึง ในตอนตนของบทเรียน นักเรียนตองรู

จุดมุงหมาย มีจุดประสงคและเปาหมายท่ีแนนอนในการเรียน รูวาเม่ือเรียนจบบทแลวนักเรียนจะ

สามารถทําอะไรไดบาง นําไปใชประโยชนไดอยางไร 

   2.  การสอนสวนรวมของภาษาสําคัญกวาสวนยอย หมายถึง การสอนภาษาไมควร 

คํานึงถึงเฉพาะรูปแบบท่ีถูกตองของประโยคท่ีพูดเทานั้น เพราะรูปแบบของภาษากับหนาท่ีของภาษา  

ไมจําเปนตองตรงกัน อีกท้ังการสอนแบบแยกสวน นักเรียนไมสามารถสื่อความหมายได การสอนใหสื่อ

ความหมายไดคือ การใชขอความตอเนื่อง ใชภาษาท่ีอยูในสถาการณท่ีเปนจริง 

   3.  กระบวนการในการสื่อสารมีความสําคัญเทากับรูปแบบของภาษา หมายถึง  

การพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร ตองใหนักเรียนไดฝกใชรูปแบบของภาษา ในลักษณะ

กระบวนการสื่อสาร ควรจัดสถานการณใหใกลเคียงกับสถานการณจริงมากท่ีสุด โดยมีรูปแบบของ   

การสื่อสาร ดังนี้ 

    3.1  การเกิดชองวางของขอมูล (Information Gap) ในชีวติจริง การสื่อสาร 

ระหวางสองคน หรือมากกวา จะเกิดข้ึนก็ตองเม่ือมีฝายใดฝายหนึ่งตองการทราบขอมูลของอีกฝาย          

ครูควรจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดใชภาษาในการสื่อสาร แลกเปลี่ยนขอมูลซ่ึงกันและกัน โดยใชแบบฝก         

ท่ีมีสถานการณท่ีเปนชองวางดานขอมูล และใหนักเรียนเติมชองวางนั้น จะทําใหนักเรียนใชภาษาเพ่ือ

สื่อสารได 
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    3.2  การเลือก (Choice) คือ ผูพูดมีสิทธิ์เลือกใชถอยคําท่ีจะสื่อสาร มีขอเลือกวาจะ

พูดอะไร พูดอยางไร ครูควรจัดกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหนักเรียนไดเลือกใชภาษาตามตองการ  

    3.3  การใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) ในการสื่อสารผูพูดมีจุดมุงหมายอยูในใจ

แลววาตองการขอมูลอะไร หากไดรับคําตอบตรงกับความตองการของตนเอง ก็หมายความวา         

การสื่อสารนั้ประสบผลสําเร็จ และสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   4.  การเรียนรูเกิดจากการปฏิบัติ หมายถึง การท่ีนักเรียนจะมีพัฒนาการในการใช 

ภาษาเพ่ือการสื่อสารนั้น นักเรียนตองไดฝกกิจกรรมการสื่อสารในสถานการณจริง กลาวคือ การเรียนรู

เกิดข้ึนจากการไดปฏิบัติจริง ดังนั้น ครูควรจัดกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติจริง 

   5.  ความผิดพลาดในการสื่อสารไมใชสิ่งผิดเสมอไป การท่ีนักเรียนใชภาษาผิด หรือสื่อ

ความหมายผิด ไมไดเปนอุปสรรคในการสื่อสาร แตเปนสวนหนึ่งของการเรียนรู ครูควรอนุโลมและไม

ควรยับยั้งขณะนักเรียนทํากิจกรรม เพราะจะทําใหนักเรียนเกิดความไมม่ันใจในการใชภาษาคราวตอไป 

  ลิตเติลวูด (Littelwood.  1992: 38-49) ไดเสนอกิจกรรมการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

ไวหลายแบบ โดยแบงกิจกรรมออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ 

   1.  กิจกรรมการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารตามวัตถุประสงค (Functional  

Communication Activities) เปนกิจกรรมท่ีมุงเนนใหผูเรียนใชภาษาเทาท่ีตนสามารถใชได เพ่ือ              

สื่อความหมายใหเขาใจกันไดมากท่ีสุด ในการทํากิจกรรมประเภทนี้ ผูเรียนไมจําเปนตองใชภาษาตาม

หลักไวยากรณหรือเหมาะสมกับสถานการณเสมอไป ความสําเร็จในการทํากิจกรรมจะวัดจากการท่ี

ผูเรียนสามารถใชภาษาเปนเครื่องมือในการสื่อสารใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว กิจกรรม

ประเภทนี้อาจจะวัดไดหลายแบบ แตมีหลักการรวมกัน คือ ครูตองกําหนดสถานการณใหผูเรียนเกิด

ความจําเปนตองใชภาษา เพ่ือหาขอมูลท่ีตนยังขาดอยู หรือเพ่ือแกปญหาอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 

    1.1  กิจกรรมแลกเปลี่ยนขอมูลในวงจํากัด (Sharing Information with  

Restricted Processing Information) กิจกรรมประเภทนี้แบงผูเรียนออกเปนคูเพ่ือท่ีจะแลกเปลี่ยน

ขอมูลขาวสารระหวางกัน โดยผูเรียนท้ังคูจะมีขาวสารตางกัน ดังนั้นผูเรียนจะตองรวมมือกันนําขอมูล

ขาวสารท่ีแตละคนมีอยูมารวมกัน จึงจะแกปญหาได 
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    1.2  กิจกรรมแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารในวงกวาง (Sharing Information with  

Unrestricted Processing Information) กิจกรรมนี้มีวิธีการแบงผูเรียนเชนเดียวกับกิจกรรมประเภท

แรก แตแตกตางกันท่ีกิจกรรมประเภทนี้ไมจํากัดขอมูลขาวสาร ผูเรียนท่ีมีขอมูลขาวสารสามารถแนะนํา 

อธิบายบอกรายละเอียดหรือปรึกษาหารือกันกับผูเรียนท่ีไมมีขอมูลขาวสาร 

    1.3  กิจกรรมแลกเปลี่ยนขอมูลและหาขอสรุปจากขอมูล (Sharing and  

Processing Information) กิจกรรมประเภทนี้แบงผูเรียนออกเปนคูเพ่ือท่ีจะแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร

ระหวางกัน โดยผูเรียนท้ังคูจะมีขอมูลขาวสารท่ีตางกัน ดังนั้นผูเรียนจะตองรวมกันนําเสนอขอมูล

ขาวสารท่ีแตละคนมีอยูมารวมกันจึงจะแกปญหารวมกันได 

    1.4  กิจกรรมการหาขอสรุปจากขอมูล (Processing Information) กิจกรรม 

ประเภทนี้เนนท่ีกระบวนการหรือวิธีการท่ีผูเรียนแกปญหาและตัดสินใจในสถานการณตาง ๆ ท่ี

กําหนดให 

   2.  กิจกรรมการใชภาษาเพ่ือปฏิสัมพันธในสังคม (Social Interaction on Activities) 

เปนกิจกรรมท่ีมีจุดมุงหมายคลายคลึงกับกิจกรรมประเภทแรกในแงท่ีมุงใหผูเรียนใชภาษา แตกิจกรรม

ประเภทนี้จะกําหนดสถานการณและบทบาทของผูเรียนเอาไวดวย ดังนั้นในการทํากิจกรรมนอกจาก

ผูเรียนจะไดใชรูปภาพเพ่ือการสื่อสารใหเปนท่ีเขาใจกันแลว ผูเรียนยังตองเลือกใชสื่อประเภทรูปภาพท่ี

ถูกตองและเหมาะสมกับสถานการณและบทบาทของตนเองดวย ความสําเร็จในการทํากิจกรรมประเภท

นี้ จึงวัดจากความสามารถ 2 ประการ คือ ความสามารถในการสื่อสารไดตามวัตถุประสงค และ

ความสามารถในการเลือกใชรูปภาพไดถูกตอง เหมาะสมกับสถานการณและบทบาทท่ีไดรับ 

  ในการจัดกิจกรรมประเภทนี้ ผูสอนอาจใชหองเรียนเปนการจําลองสถานการณทางสังคม

กอน เพ่ือใหนักเรียนไดใชภาษาในเรื่องใกลตัว และในสถานการณท่ีนักเรียนคุนเคย หลังจากนั้นจึงจัดให

นักเรียนไดแกไขภาษาในแบบอ่ืนท่ีเปนสถานการณนอกชั้นเรียนตอไป เพ่ือใหนักเรียนไดฝกในภาษาเพ่ือ

การสื่อสาร 

  ธอรนเบอรรี่  (Thornbury.  2005: 67-69) ไดเสนอแนวการสอนทักษะการใช 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอยางเปนข้ันตอน ประกอบดวยกิจกรรม 3 ประเภท 
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   1.  กิจกรรมกระตุนใหเกิดความตระหนัก (Awareness Raising Activities) ในข้ันตอน

นี้ผูสอนจะตองทําใหผูเรียนตระหนักรับรูถึงลักษณะพ้ืนฐานความรูทางภาษาท่ีเปนเปาหมาย การจัด

กิจกรรมกระตุนใหเกิดการตระหนักรูประกอบดวยองคประกอบ 3 ประการ คือ 

    1.1  ความสนใจ (Attention) คือการทําใหผูเรียนเกิดความสนใจ ตื่นตัวและอยาก

มีสวนรวม 

    1.2  การสังเกต (Noticing) คือ ผูเรียนสามารถสังเกตความตางระหวาง 

ความสามารถของตนกับของผูเชี่ยวชาญภาษานั้น สวนนี้เรยีกวาการสังเกตเห็นชองวาง (Gap Noticing) 

    1.3  ความเขาใจ (Understanding) หมายถึง ความสามารถในการจํากฏเกณฑ  

หลักการ รูปแบบใด ๆ ได ซ่ึงความเขาใจเกิดข้ึนไดผานการเรียนรูตัวอยางของหลักเกณฑ หลักการ 

รูปแบบนั้น ๆ เปนจํานวนมาก ก็จะทําใหนักเรียนสามารถรับรูกฏเกณฑ หลักการ รูปแบบนั้น ๆ ไดงาย 

   2.  กิจกรรมการฝกฝนเพ่ือกํากับและครอบคลุมทักษะ (Appropriation Activities)  

ความสามารถในการกํากับควบคุมซ่ึงเกิดจากการฝกฝน (Practice Control) หมายถึงการแสดงใหเห็น

วามีความสามารถกํากับควบคุมทักษะใด ๆ แมวาอาจมีความเปนไปไดท่ีจะเกิดขอผิดพลาดข้ึน แต

สามารถแกไขไดเพ่ือใหไดมาซ่ึงความสามารถนี้ 

   3.  กิจกรรมเพ่ือมุงใหเกิดความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง (Towards Autonomy  

Activities) กิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหผูเรียน กลาทดลองเสี่ยงปฏิบัติจริง พรอมสนับสนุนนักเรียนใหเกิด

ความม่ันใจในตนเอง ซ่ึงถือวาเปนปจจัยสําคัญยิ่งในการใชภาษาในชีวิตจริง เรียกวา สภาวะ            

การปฏิบัติการจริง (Real Operating Condition) ในการสรางสรรคกิจกรรมใหเกิดความสามารถใน      

การพ่ึงตนเองทางภาษาไดนั้น ควรเปนไปดังนี้ คือ Purposefulness, Productivity, Interactivity, 

Challenge, Safety และ Authenticity 

  จากลักษณะวิธีการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารท่ีกลาวมาขางตนนั้น มุงเนนท่ีการพัฒนา

ความสามารถของนักเรียนในการใชภาษาในสถานการณตาง ๆ ควรมีการสงเสริมใหผูเรียนใชทักษะ

สัมพันธ คือมีกิจกรรมท่ีตองอาศัยมากกวาหนึ่งทักษะ และมีความสัมพันธระหวางทักษะตาง ๆ          

ใหนักเรียนไดมีโอกาสสื่อสารอยางแทจริงในชั้นเรียนและขณะท่ีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนว

การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร ซ่ึงในรายงานการทดลองครั้งนี้จะเนนเฉพาะดานการอานเพ่ือการสื่อสาร 
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3.  การสอนทักษะการอานภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 

  การสอนการอานภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เปนวิธีสอนอานท่ีเนนใหนักเรียนอานอยางมี

จุดมุงหมาย เนนการสอนท่ีนําเอกสารจริงซ่ึงพบเห็นไดในชีวิตประจําวันใหนักเรียนไดศึกษา และนํา

ความรูท่ีไดรับไปใชในชีวิตจริง โดยมีนักการศึกษาไดใหแนวทางเก่ียวกับการสอนทักษะการอาน

ภาษาอังกฤษไว ดังนี้ 

 วิสาข จัติวัตร  (2541: 52-57) ไดสรุปกิจกรรมการสอนอานไวดังนี้ 

  1.  กิจกรรมกอนอาน กอนการอานครูควรมีกิจกรรมท่ีนํานักเรียนเขาสูบทเรียนดังนี้ 

   1.1  กิจกรรมการคาดการณ ทํานายเรื่องท่ีอานลวงหนา กอนการอานขอความ

ใด ๆ นักเรียนควรทํานายเรื่องท่ีอานลวงหนา จากหัวขอเรื่อง กับขอยอย โดยใชความรูท่ีมีอยูเก่ียวกับ

เรื่องนั้น ๆ หรือจากภาพ ตาราง แผนภูมิ  

   1.2  กิจกรรมการกําหนดจุดประสงคการอาน นักเรียนควรมีจุดประสงคใน 

การอาน เชน การอานเพ่ือหาขอมูลบางอยาง โดยใชเทคนิค Skimmimg กวาดสายตาอานขอความอยาง

รวดเร็วเพ่ือหาขอความท่ีตองการ อาจตั้งคําถาม หรือปญหาใหนักเรียนหาคําตอบกอนท่ีจะอานเรื่อง  

  2.  กิจกรรมระหวางอาน ระหวางการอานนักเรียนควรคาดเดาความหมาย 

จากบริบท ตีความหมายของคําศัพทยากจากขอความในบริบท อาจจะอนุมานความหมายของคําศัพท

จากคําท่ีมีความหมายคลายกัน หรือความหมายตรงขามกัน โครงสรางของคํา และจากประสบการณของ

นักเรียนเอง ในระหวางการอาน นักเรียนควรทราบความสัมพันธระหวางประโยคตาง ๆ และโครงสราง

ของยอหนาท่ีอาน โดยใชความรูเก่ียวกับคําศัพท ไวยากรณ และคําท่ีใชเชื่อมประโยค เชน สามารถเขียน

โครงสรางของยอหนา ซ่ึงประกอบดวยใจความสําคัญ (Main Idea) และรายละเอียดประกอบ 

(Supporting Details) ได สามารถบอกหนาท่ีของภาษาวา ขอความนั้น ๆ มีจุดมุงหมายท่ีจะให 

คําจํากัดความ บรรยายตัวอยาง หรือใหเหตุผล นอกจากนี้ นักเรียนควรทราบรายละเอียดท้ังท่ีผูเขียน

กลาวไวและท่ีไมไดกลาวไวอยางชัดเจน โดยสังเกตจากความสัมพันธของประโยคและโครงสราง 

ของยอหนา 

  3.  กิจกรรมหลังอาน เปนกิจกรรมการสรางแบบฝกหัดการอานตามแนวการสอน 

ภาษาเพ่ือการสื่อสารท่ีแปลกใหม และชวยใหนักเรียนเขาใจขอความท่ีอานไดดียิ่งข้ึน คือ ถายทอดขอมูล

ในรูปแบบตาง ๆ ดังนี้ 



29 
 

   3.1  กิจกรรมการถายโอนขอมูลจากขอความท่ีอานมาเปน แผนผัง ตาราง  

รูปภาพ แผนท่ี และแผนภูมิ เปนตน 

   3.2  กิจกรรมการถายโอนขอมูลจากแผนผัง ตาราง รูปภาพ แผนท่ี และแผนภูมิ

เปนขอความภาษาอังกฤษ 

   3.3  กิจกรรมการยอขอความท่ีอานในรูปตาราง หรือยอหนาสั้น ๆ  

   สุมิตรา  อังวัฒนกุล  (2540: 178-179) ไดกลาวถึงกิจกรรมการสอนอานไวดังนี้ 

    1.  กิจกรรมกอนการอาน (Pre-Reading Activities) เปนการสรางแรงจูงใจใน 

การอาน ซ่ึงจะมีกิจกรรม เชนการคาดคะเนเรื่องท่ีอาน การเดาความหมายของคําศัพทจากบริบท โดยดู

จากประโยคขางเคียงหรือรูปภาพ 

    2.  กิจกรรมระหวางการอาน (While-Reading Activities) เปนการทําความ 

เขาใจโครงสรางและเนื้อความในเรื่องท่ีอาน กิจกรรมในข้ันนี้ เชน การลําดับเรื่อง จากการตัดเรื่องเปน

สวน ๆ (Strip story) การเขียนแผนผังความสัมพันธในเรื่อง (Semantic Mapping) การเติมขอความ 

ลงในแผนผัง 

    3.  กิจกรรมหลังการอาน (Post-Reading Activities) เปนการตรวจสอบความ 

เขาใจของผูเรียน กิจกรรมอาจจะเชื่อมโยงไปสูทักษะอ่ืน ๆ เชน ทักษะการพูด ทักษะการเขียน โดยการ

แสดงบทบาทสมมติ เขียนเรื่องโตตอบจากจดหมาย พูดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีอาน  

 กุศยา แสงเดช  (2545: 139-143) ไดใหแนวทางการจัดการสอนทักษะการอาน  

ดังตอไปนี้ 

 กิจกรรมกอนการอาน (Pre –Reading Activity) กิจกรรมระหวางอาน (While-

Reading Activity) และกิจกรรมหลังการอาน (Post-Reading Activity) เปนการสงเสริมใหผูเรียนเกิด

ความเขาใจในเรื่องท่ีอานไดมากยิ่งข้ึน 

  1.  กิจกรรมกอนการอาน (Pre-Reading Acitvity) แบงเปน 2 ลักษณะ คือ 

   1.1  Personalization : เปนการสรางความคุนเคยใหกับผูเรียนโดยถาม

ตอบ สนทนา เพ่ือทบทวนความรูเดิมของผูเรียน เปนการเตรียมรับความรูใหมจากการอาน 



30 
 

   1.2  Predicting : เปนการเดาเรื่องราวท่ีจะอานจาก picture diagrams 

หรือ title ของเรื่องโดยใหผูเรียนทายหรือเดาเรื่องราวท่ีจะอานวาเปนเรื่องเก่ียวกับอะไร และควร

อธิบายคําศัพทใหมใหกับผูเรียน โดยใชวิธีการตอไปนี้ 

    -  Vocabulary predicting 

    -  Vocabulary matching 

    -  Vocabulary dictionary working 

   ในการจัดกิจกรรมกอนการอานนั้น ผูสอนสามารถใชกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

เชน 

    -  ใชสื่อการเรียนการสอน (Teaching Learning Materials) ท้ังแบบ 

Visual Materials ไดแก picture, photographs, diagrams, brochures, newspaper, magazine 

หรือแบบ Audio Materials ไดแก music, tapes, news broadcasts, sound recording, TV และ 

video recording 

    -  นําเสนอ “หัวขอเรื่อง” หรือ “Title” ของเรื่องท่ีจะอาน 

     -  ใชเกมตาง ๆ เชน flashcard game, running dictation,  

matching, jigsaw picture, describe and arrange 

    -  Demonstrations or Mime ใชการสาธิตหรือการแสดงกิริยาทาทาง 

    -  Semantic Mapping ใชผังความคิด 

    -  Storying-telling ใชการเลานิทาน 

    -  Predicting ใชการคาดเดา เปนตน 

 2.  กิจกรรมระหวางการอาน (While-Reading Activity) สามารถสอนอานได

ท้ังแบบออกเสียงและไมออกเสียง (Reading Aloud or Silent Reading) ข้ันตอนนี้เปนการนําเสนอ

เรื่องท่ีจะอานเปนครั้งแรก ในข้ันตอนนี้ควรตรวจสอบความเขาใจในการอานของผูเรียน โดยการตั้ง

คําถามและควรทํากิจกรรมตอเนื่องกับข้ัน Pre-Reading ขอควรระวัง คือ ถาผูสอนใชวิธีถามปากเปลา 

(Oral Question) ก็ควรแบงตอนในการถามเปนสวน ๆ หรือ Paragraph สั้น ๆ โดยการให Focused 

Question เพ่ือใหผูเรียนอานอยางมีจุดหมาย และตอบเพียง 2-3 คําถาม โดยเริ่มจากคําถามท่ีงาย ๆ 

กอนแลวจึงถามรายละเอียดเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ หลักการใชคําถามใน Oral Question มีดังนี้ 
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 2.1  ถามดวย Yes/No Questions 

 2.2  ถามดวย  True/False Questions หรือ Right or Wrong   

 2.3  ถามดวย Or Questions 

 คําถามท่ีใหเลือกตอบนี้ ในขอ 2.2 และ 2.3 นั้น เปนลักษณะของคํา     

ท่ีเปนการถามย้ําความเขาใจเดิมจากการถาม Yes/No Questions และเปนการฝกการตัดสินใจของ

ผูเรียนดวย 

 2.4  ถามดวย “Wh-Questions” ผูเรียนในระดับตน ควรใชคําถามแตเพียง 

Who, What, Where, When เสียกอน จนผูเรียนเขาใจเรื่องราวและมีขอมูลเพียงพอ จึงจะถามคําถาม

ท่ียากข้ึน เชน คําถาม How หรือ Why 

 มีขอควรสังเกตสําหรับการตั้งคําถาม คือ การตั้งคําถามนั้นจะตองถาม

หลังจากท่ีผูเรียนไดรับขอมูลหรือกระบวนการคิด และเวลาในการคิดอยางเพียงพอในการท่ีจะคนหา

คําตอบดวยตนเอง ใชคําถามเพ่ือตรวจสอบความเขาใจเปนระบบ และคําถามนั้นควรเปนคําถามแบบ  

ก่ึงขอมูลยอนกลับใหความรูเพ่ิมข้ึนทีละนอย 

   ในระหวางการสอนการอาน ครูสามารถดําเนินกิจกรรมดังตอไปนี้ เพ่ือ

สงเสริมและตรวจสอบความเขาใจของผูเรียน เชน 

    -  Matching เปนกิจกรรมการจับคู ทําไดหลายวิธี เชน จับคูเนื้อเรื่องกับ

ภาพหรือแผนภูมิ (Diagram) จับคูคํากับคําจํากัดความ (Definition) จับคูคํากับประโยคท่ีเก่ียวของ 

     -  Ordering เปนกิจกรรมการเรียงลําดับเหตุการณใหสมบูรณ ถูกตอง  

ทําไดหลายวิธี เชน เรียงประโยคหรือแผนภูมิ ตามเนื้อเรื่องท่ีอาน เรียงประโยค (Sentences) 

ตามลําดับเรื่อง เรียงตอน (Paragraph) ตามลําดับเรื่อง 

   -  Completing เปนกิจกรรมการเติมขอความใหสมบูรณ ทําไดหลายวิธี 

เชน เติมขอความคําลงใน Chart Diagram รูปภาพ ตามเรื่องท่ีอาน เติมคําหรือขอความลงในเนื้อเรื่องยอ 

(Fill in the blanks.) เติมคําหรือขอความลงในตารางแสดงขอมูล (Table of Information) 

   -  Correcting เปนกิจกรรมการแกไขคํา ขอความ รูปภาพ Diagram ให

ถูกตองตามเนื้อเรื่อง 
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   -  Deciding เปนกิจกรรมการเลือกวาอยางไหนถูก เชน เลือกคําตอบท่ี 

ถูกตอง (Multiple Choice) เลือกประโยค TRUE/FALSE ตามเนื้อเรื่อง เลือกวามีประโยคหรือขอมูลนั้น 

ในเนื้อเรื่องหรือไม เลือกวาประโยคนั้นแสดงความเปนจริง (Fact) หรือความคิดเห็น (Opinion)  

   -  Supplying/Identifying  เปนการหาความคิดรวบยอด เชน หา  

Topic Sentence สรุปใจความสําคัญ (Conclusion) หา Main Idea ตั้งชื่อเรื่อง (Title) ยอเรื่อง 

(Summary) หาขอมูลรายละเอียด (Specific Information) 

  3.  กิจกรรมหลังการอาน Post-Reading Activity เปนข้ันตอนสุดทายใน 

การสอนอาน คือมีจุดประสงคท่ีจะย้ําความเขาใจของเรื่องท่ีอานใหมากข้ึน สรางเจตคติท่ีดีใหกับผูเรียน 

โดยดําเนินกิจกรรมใหสนุกสนานและสามารถแสดงออกเก่ียวกับความเขาใจในสิ่งท่ีเรียน เชน 

  3.1  ใหอานเรื่องท่ีมีวงคําศัพทคําเดียวกันในเรื่องทํานองเดียวกัน 

  3.2  แขงขันหรือทํากิจกรรมเก่ียวกับคําศัพท และไวยากรณท่ีเรียนมา 

  3.3  เขียนประโยคงาย ๆ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีอานและ 

แลกเปลี่ยนกันอานระหวางกลุม 

  3.4  กลุมผูเรียนตั้งคําถามเก่ียวกับเนื้อเรื่อง สลับกลุมกันถามตอบและ 

ใหคะแนน 

  ขอควรปฏิบัติ 

   1)  การอานควรเนนความเขาใจ (Comprehension) มิใชโครงสราง 

ทางภาษา 

   2)  ใชภาษาเพ่ือสื่อความหมายและความเขาใจ ไมมุงเนนการทดสอบ 

คําศัพท 

   3)  คําถามท่ีใชควรเก่ียวของเฉพาะในเรื่องท่ีอาน 

   4)  ไมควรใชเวลานานมากเกินไป ควรใหเวลาเพียงพอในการคิดและ 

เรียบเรียงคําตอบ 

   5)  คําถามท่ีใชควรแตกตางจากบทเรียน เพ่ือใหเกิดความสนใจ และ 

ควรใหผูเรียนตั้งคําถามเองบาง 
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   6)  ใชคําถามท่ีหลากหลาย เชน Free Response, True-False หรือ 

Multiple Choice คละกันไป 

 การสอนอานควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ (Teaching Reading Skill) 

     1.  What to Teach หมายถึง สื่อหรือเนื้อหา (Content) ในการนํามาใชสอน  

การเตรียมเนื้อหาจึงควรคํานึงถึงการทําใหดูสมจริง (Authentic) ใหมากท่ีสุด เปนการกระตุนใหผูเรียน

สนใจและตระหนักในประโยชนท่ีไดรับจากการอานเรื่องเหลานั้น 

     2.  Why to Teach หมายถึง จุดประสงคในการอาน (Purpose of Reading)  

การอานของคนเรานั้นมีจุดประสงคในการอานท่ีแตกตางกันในชีวิตประจําวัน เม่ือตระหนักในความตาง

นี้แลวก็จะเปนทางนําไปสูการคิดวิธีในการสอนอาน เพ่ือท่ีจะไดบรรลุจุดประสงคนั้น ๆ 

 3.  How to Teach หมายถึง วิธีหรือแนวการสอน (Teaching Techniques)  

ทําอยางไรจึงจะบรรลุวัตถุประสงคในการสอนอานแบบตาง ๆ การคิดวิธีการตาง ๆ ท่ีจะกระตุนให

ผูเรียนเกิดความอยากรู (Curiosity) สนใจตอสิ่งท่ีกําลังจะอาน เชน สรางวิธีการเพ่ือกระตุนใหผูเรียน

ระลึกถึงความรูและประสบการณเดิม (Background Knowledge) หรือสรางแนวทางในการคิดให

ความรูหรือวิธีการใหม ๆ 

   ไวท  (White.  1981: 89) ไดเสนอแนะกิจกรรมท่ีใชฝกอานในการสื่อสารไววา ผูสอน

ควรคํานึงถึงจุดประสงคของนักเรียน ควรเลือกกิจกรรมฝกทักษะท่ีมีสถานการณจําลองท่ีนักเรียนไดทํา

กิจกรรมหลังจากการอานบทความนั้น ๆ และสามารถท่ีจะสื่อใหผูอ่ืนเขาใจได 

  สรุปไดวา การสอนอานจะแบงเปน 3 ข้ันตอน คือ ข้ันกิจกรรมกอนการอานท่ีเปนการนํา

นักเรียนเขาสูเนื้อหา ข้ันกิจกรรมระหวางการอาน ซ่ึงเปนการฝกและทําความเขาใจกับเรื่องท่ีอาน และ

ข้ันกิจกรรมหลังการอาน เปนการตรวจสอบความเขาใจและนักเรียนสามารถประยุกตความรูจากเรื่องท่ี

อานนําไปใชในเหตุการณจําลองได  
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เอกสารที่เกี่ยวของกับเอกสารประกอบการเรียน 

 1.  ความหมายของเอกสารประกอบการเรียน 

  มีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของเอกสารประกอบการเรียนไวดังนี้ 

  กรมวิชาการ  (2535: 60) ไดกลาวถึงเอกสารประกอบการเรียนวา เปนสื่อท่ีพัฒนามา

จากการแจกแผนปลิว (Sheet) ประกอบการเรยีนของนักเรียน โดยนักเรียนอาจใชประกอบคําอธิบาย

ของครู หรอืใชสําหรับทํากิจกรรมในการเรียน 

  สุชาติ ศิริสุขไพบูลย  (2550: 6) ใหความหมายของเอกสารประกอบการสอน หมายถึง 

เอกสารท่ีผูสอนจัดทําข้ึนเพ่ือใชประกอบการเรียนรูของผูเรียน เปนลักษณะเอกสารท่ีจัดทําเปนรูปเลม  

มีเนื้อหาสาระท่ีครบถวนตามจุดประสงคการเรียนรู มีคําอธิบายถึงรายละเอียดของเนื้อหาท่ีถูกตองตาม

หลักวิชาการ และมีรูปภาพประกอบตามคําบรรยายอยางเหมาะสม เนื้อหามีการแยกยอยและเรียง

ตามลําดับข้ันตอนอยางตอเนื่องกัน สาระถูกตอง รูปแบบการพิมพท่ีดี มีความชัดเจน เปนสาระท่ีเขียน

โดยความรูของผูสอนเอง 

  สุวิทย มูลคําและสุนันทา สุนทรประเสริฐ  (2550: 1) เอกสารประกอบการเรียน  

หมายถึง เอกสารท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือใชประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ควรมีหัวขอเรื่อง 

จุดประสงค เนื้อหาสาระ และกิจกรรม เพ่ือจะสงเสริมใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรูตามหลักสูตรท่ี

กําหนด 

  ถวัลย มาศจรัส, และ ประหยัด ปรังประโคน.  (2554: 55) ไดกลาวถึงความหมายของ

เอกสารประกอบการเรียนวา เนื้อหาสาระจะตองมีสาระอิงหลักสูตร เพ่ือศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมดวย

ตนเองตามความเหมาะสมของวัยและความสามารถในการอานของแตละบุคคล เปนขอเท็จจริงท่ี

สามารถนําไปอางอิงได มีรูแบบการเขียนในรูปแบบของการเรียบเรียงดวยภาษาท่ีชวนอาน ใหความรู

และความรูสึกในรูปแบบของการเขียนสารคดีท่ีอานงาย 

 จากความหมายของเอกสารประกอบการเรียนท่ีกลาวมา สรุปไดวา เอกสารประกอบ   

การเรียน หมายถึง เอกสารหรือสื่อการเรียนท่ีจัดข้ึนเพ่ือใชประกอบการเรียนรูในวิชาใดวิชาหนึ่ง โดย

คํานึงถึงเนื้อหา และกิจกรรมท่ีสอดคลองกับการเรียนรูและการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนท่ีเหมาะสม 
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 2.  สวนประกอบของเอกสารประกอบการเรียน 

   กรมวิชาการ  (2535: 60) กลาววา เอกสารประกอบการเรียน มีลักษณะทางเทคนิค

ประกอบดวย คํานํา หนวยตาง ๆ และหนวยกลาวถึงจุดประสงค ประสบการณการเรียนรู กิจกรรม

สําหรับคิดวิเคราะหและแกปญหา สรุปทายหนวย และแบบฝกหัด 

   นคร พันธุณรงค  (2548: 42) ไดเสนอองคประกอบของเอกสารประกอบการเรียนวา

ควรแยกเปนหนวยการเรยีน ในแตละหนวยการเรียนควรประกอบไปดวย 

    1.  ลําดับหนวยการเรียนและชื่อหนวยการเรียน 

    2.  จุดประสงคการเรียนรู 

    3.  สาระสําคัญ 

    4.  เนื้อหา 

    5.  กิจกรรมการเรยีนการสอน 

    6.  สื่อการเรียนการสอน 

    7.  การวัดประเมินผล 

    8.  ตําราและหนังสืออานประกอบ 

    9.  แบบทดสอบทายหนวยการเรียน 

   สนม  ครุฑเมือง  (2549: 90) กลาวถึงสวนประกอบของเอกสารประกอบการเรียนไววา

มี 3 สวนหลัก ๆ ดังนี้  

    1. สวนนํา ประกอบไปดวย ปกนอก ปกใน คํานํา สารบัญ จุดประสงคการเรียนรู 

และคําแนะนําการใชเอกสารประกอบการเรียน 

    2. สวนเนื้อหา อาจแบงเปนเรื่องยอย หรือ เปนตอน ตามลักษณะของเนื้อหา    

ควรประกอบดวย ชื่อบท หรือชื่อหนวย หรือชื่อเรื่อง หัวขอเรื่องยอย แบบทดสอบกอนเรียน เนื้อหา

สาระ กิจกรรมทายบทเรียน คําถามทายบทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน 

    3. สวนอางอิง อาจอยูสวนทายเนื้อหาในแตละตอน หรืออยูทายเลมของเอกสาร

ประกอบการเรียน ประกอบดวย เอกสารอางอิง ภาคผนวก เชน กระดาษคําตอบ และเฉลย เปนตน 
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  กลาวโดยสรุปวา สวนประกอบของเอกสารประกอบการเรียนไมมีรูปแบบท่ีจําเพาะเจาะจง 

ท้ังนี้ข้ึนอยูกับดุลพินิจของผูผลิต โดยคํานึงถึงจุดประสงคการเรียนรูและลักษณะการนําไปใช โดยมากมัก

มีสวนประกอบ 3 สวน คือ สวนนํา สวนเนื้อเรื่องพรอมดวยกิจกรรม และสวนอางอิง 

 

 3.  วิธีการสรางเอกสารประกอบการเรียน 

  ถวัลย  มาศจรัส  (2547: 21-22) สรุปข้ันตอนการสรางเอกสารประกอบการเรียนไดดังนี้ 

   1. วิเคราะหปญหาและสาเหตุจากการเรียนการสอน เพ่ือการสรางเอกสาร

ประกอบการสอน 

   2. ศึกษาหลักสูตรโดยละเอียด เพ่ือวิเคราะหเนื้อหา จุดประสงคและกิจกรรม 

   3. เลือกเนื้อหาท่ีเหมาะสม แบงเปนบทเปนตอน หรือเปนเรื่องเพ่ือแกปญหาท่ีพบ 

   4. ศึกษารูปแบบของการเขียนเอกสารประกอบการสอน และกําหนดสวนประกอบ

ภายในของเอกสารประกอบการสอน 

   5. ศึกษา คนควา รวบรวมเนื้อหาสาระจากตําราเอกสารท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ เพ่ือสราง

จุดประสงคเนื้อหา วิธีการและสื่อประกอบเอกสารประกอบการสอน 

   6. เขียนเนื้อหาในแตละตอนโดยละเอียด ซ่ึงอาจจะแบงเปนหัวขอใหญและหัวขอยอย

รวมท้ังภาพประกอบ แผนภูมิ และขอทดสอบใหสอดคลองกับจุดประสงคท่ีกําหนดไว 

   7. สงใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ นําผลท่ีไดมาพิจารณาเพ่ือปรับปรุงสวนท่ีบกพรอง 

   8. นําไปทดลองใชในหองเรียนและเก็บบันทึกผลการใช 

   9. นําผลท่ีไดมาใชพิจารณาและปรับปรุงแกไขสวนท่ีบกพรอง 

   10. นําไปใชจริงเพ่ือแกปญหาจากขอ 1 ท่ีไดวิเคราะหไว 

  สุนันทา สุนทรประเสริฐ  (2547: 19-20) กลาววา การเขียนเอกสารประกอบการเรียนนั้น 

ผูเขียนควรทราบถึงเทคนิคการเขียน และขอควรพิจารณาบางประการ ดังนี้ 

   1.  กลุมเปาหมาย ควรพิจารณาถึงกลุมเปาหมายในดานจิตวิทยา วุฒิภาวะ และวัยของ

ผูเรียนเปนสําคัญ เพราะผูเรียนแตละระดับมีความตองการแตกตางกัน ท้ังในดานเนื้อหา การใชภาษา 

ภาพประกอบ รวมถึงขนาดของตวัอักษร 
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   2.  การกําหนดเนื้อหา ตองมีความถูกตองและเหมาะสม คือ การมีเนื้อหาสาระตามท่ี 

หลักสูตรกําหนด มีความเท่ียงตรงของขอมูลท่ีนําเสนอ มีความชัดเจน ทันสมัย ไมกํากวม หรือเบี่ยงเบน

ขอเท็จจริง รวมไปถึงความยากงายของเนื้อหาสาระ ในดานวัยวุฒิ ประสบการณ และพ้ืนฐานของผูเรียน 

   3.  การเรียบเรียงถอยคํา โดยตองคํานึงถึงขอสําคัญตอไปนี้ในการนําเสนอเนื้อหา 

    3.1  รูปแบบ ควรเขียนใหกระชับแตไดใจความ ไมมีคําขยายโดยไมจําเปน 

    3.2  การเวนวรรคตอนท่ีถูกตอง ไมตัดหรือแยกคํา เพราะการเวนวรรคตอนผิดอาจ

ทําใหเกิดความเขาใจผิดแกผูเรียน 

    3.3  ควรมีการยอหนาเม่ือเปลี่ยนประเด็นของเนื้อหา หรือเพ่ือดึงดูดความสนใจของ

นักเรียน 

   4.  การใชภาษา ควรใหอานงายและเขาใจไดรวดเร็ว คํานึงถึงเนื้อหาและกลุมเปาหมาย

ในการท่ีจะใชสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   5.  เทคนิคการนําเสนอ ควรมีความนาสนใจ เราใจ ชวนใหติดตาม อยากเรียนและ 

คนควาตอไป และไมควรมีขอมูลท่ีอัดแนนจนเกินไป การใชภาพประกอบเปนเทคนิคหนึ่งท่ีชวยเรา 

ความสนใจ หรือเพ่ิมความเขาใจไดดียิ่งข้ึน รวมท้ังการมีแบบฝกหัด หรือกิจกรรม และแบบประเมินผล 

จะชวยใหเอกสารประกอบการเรียนมีคุณคาและบรรลุจุดประสงคไดเปนอยางดี 

  จากข้ันตอนดังกลาว สรุปไดวา การสรางเอกสารประกอบการเรียนตองคํานึงถึง

กลุมเปาหมาย เพ่ือท่ีจะไดจัดเตรียมเนื้อหาใหเหมาะสม โดยเนื้อหาตองมีความนาสนใจและทันสมัย  

เพ่ือกระตุนใหนักเรียนเรียนรูและคนควาหาคําตอบ โดยทําตามข้ันตอนในการสรางเอกสารประกอบ 

การเรียนคือ ข้ันวางแผน ข้ันพัฒนาและปรับปรุง และข้ันนําไปใช 

 

 4.  ประโยชนของเอกสารประกอบการเรียน 

 มีนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงประโยชนของเอกสารประกอบการเรียน ดังนี้ 

  กิดานันท มลิทอง  (2543 : 112) กลาวถึงขอดีของเอกสารประกอบการสอน ดังนี้ 

   1.  ผูเรียนสามารถเรียนไดตามอัตราความสามารถของแตละบุคคล 

   2.  เหมาะสําหรับการอางอิงหรือทบทวน 

   3.  สะดวกในการแกไขและปรับปรุงเนื้อหาใหม 
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   4.  เหมาะสําหรับการเรียนรูท่ีดีวิธีหนึ่ง 

   5.  ชวยลดบทบาทของครูในการสอน มุงเนนการสอนโดยยึดนักเรียนเปนสําคัญ  

   6.  ชวยพัฒนาความคงท่ีของเนื้อหา 

   7.  เพ่ือเปนแหลงเรียนรู เปนเครื่องกําหนดบทบาท 

   8.  เปนสื่อการเรียนการสอน 

   9.  เพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนสื่อการเรียนการสอน 

   10.  เปนตัวเชื่อมระหวางนักเรียนกับครู ท่ีจะทําความเขาใจเนื้อหาตรงกันและ

ถายทอดเขาสูตัวนักเรียน 

  พิสันต ดานไพบูลย  (2546: 9) ไดกลาวถึงประโยชนของเอกสารประกอบการเรียนดังนี้ 

   1.  ทําใหผูทําไดมีโอกาสศึกษาหลักสูตรอยางละเอียด เชน หลักการของหลักสูตร 

และคําอธิบายรายวิชาของวิชานั้น ๆ เพ่ือกําหนดขอบเขตของเนื้อหาและจุดประสงครายวิชาท่ีจัดทํา 

   2.  ทําใหผูทําไดฝกการคนควาแหลงวิชาตาง ๆ ตลอดจนการทําเชิงอรรถ  

บรรณานุกรมอางอิง เพ่ือใหเอกสารประกอบการเรียนมีความสมบูรณ หรือสําหรับผูสนใจศึกษา

รายละเอียด 

  ม่ิงขวัญ ธรรมสโรช  (2549: 8) กลาวถึงประโยชนของเอกสารประกอบการเรียนไวดังนี้ 

   1.  ทําใหปฎิบัติงานไดอยางมีระบบเปนข้ันตอนเก่ียวกับการศึกษาหลักสูตรรายวิชา 

กําหนดขอบเขตของเนื้อหาวิชา กําหนดจุดประสงคการเรียนรู การคนควาเนื้อหาอยางละเอียด        

การเขียนกิจกรรมการเรียนการสอน การสรางสื่ออุปกรณการเรียน การวัดประเมินผล ตลอดจน       

การจัดทําหนังสือและตําราอานประกอบ 

   2.  ทําใหมีคูมือการสอนท่ีสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ 

สงเสริมใหผูเรียนบรรลุผลการเรียนตามหลักสูตรตลอดจนเปนประโยชนตอครู อาจารยท่ีสอนแทน

สามารถดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนได หรือประโยชนตอครู อาจารย หรือผูสนใจนําไปเปน

แนวทาง หรือปรับปรุงประยุกตใชใหเหมาะสม 

  จากขอมูลดังกลาวขางตน สรุปไดวา เอกสารประกอบการเรียนมีประโยชนท้ังตอครูใน

ดานการใชเปนสื่อเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู และนักเรียนในดานการเรียนรู และศึกษาคนควาดวย

ตนเองของนักเรียนในเวลาท่ีตองการ 



39 
 

เอกสารที่เกี่ยวกับเอกสารจริง 

 1.  ความหมายของเอกสารจริง 

  นักการศึกษาหลายทานใหความหมายเก่ียวกับเอกสารจริงในลักษณะท่ีคลาย ๆ กัน ดังนี้ 

   กระทรวงศึกษาธิการ  (2544: 241) ไดใหความหมายของเอกสารจริง (Authentic  

Materials) วา หมายถึง แผนพับ ใบปลิว โฆษณา โปสเตอร แผนท่ี แผนภูมิสัญลักษณ เครื่องหมาย

รายการวิทยุ/ทีวีภาคภาษาอังกฤษ 

   แบดดอค  (Baddock.  1991: 16-18) กลาวถึงเอกสารจริงวา เปนเอกสารท่ีผลิตข้ึนมา

เพ่ือใชในชีวิตประจําวันของเจาของภาษา เนื่องจากในชวงป 1970 ความสามารถในการสื่อสาร 

(Communicative Conpetence) เปนท่ีแพรหลายในวงการเรียนการสอนภาษาท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือ 

การสื่อสารและไดเสนอแนวความคิดเก่ียวกับคุณสมบัติของเอกสารจริง ดังตอไปนี้ 

    1.  ใชภาษาตามแบบท่ีเจาของภาษาใช โดยไมเปลี่ยนแปลงรูปแบบของภาษาให 

งายข้ึน 

    2.  เปนภาระงานท่ีเหมาะสม สะทอนใหเห็นสิ่งท่ีนักเรียนตองการหรือจําเปนตอง 

ปฏิบัติไดในชีวิตจริง 

    3.  เปนสิ่งท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมเจาของภาษารวมถึงแงคิดทางดานจิตวิทยา 

ตาง ๆ ซ่ึงจะกลาวถึงเจาของภาษาคิดอยางไร และขอความท่ีใชกันเปนประจําวันซ่ึงสะทอนใหเห็น

กิจวัตรของเจาของภาษา 

   วิดโดสัน  (Widdoson.  1979, cited in Matines.  2002: 188)  ไดใหความหมาย 

ของเอกสารจริงไววา เปนสิ่งท่ีออกแบบมาเพ่ือสื่อความหมายโดยตรงกับเจาของภาษา เชน รายการวิทยุ 

โทรทัศน บทความตาง ๆ หนังสือพิมพ เปนตน 

   โรเจอร  (Roger. 1988:  467) ไดใหความหมายไววา เอกสารจริง หมายถึง เอกสารท่ี 

เปนไปไดท้ังเสียง หรือขอเขียน มีความเปนธรรมชาติในรูปแบบตาง ๆ มีความเหมาะสมกับเนื้อหาท้ังใน

ดานวัฒนธรรม และสถานการณอยางท่ีเจาของภาษาใช 

  สรุปไดวา เอกสารจริง คือ เอกสารชนิดตาง ๆ ท่ีใชในชีวิตประจําวันของเจาของภาษา 

รูปแบบภาษาท่ีเขียนข้ึนมามีความเหมาะสมกับสถานการณ เปนสื่อท่ีไมไดผลิตมาเพ่ือใชในการสอน

ภาษาโดยตรง แตมีเปาหมายเพ่ือการติดตอสื่อสาร เพราะมุงเนนใหนักเรียนมีความสามารถในการใช
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ภาษาในชีวิตจริงและสงเสริมใหผูเรียนไดใชภาษาตามแบบท่ีเจาของภาษาใช เอกสารจริงสามารถเปนสื่อ

การอานท่ีสอดคลองกับแนวทางการสอนอานเพ่ือการสื่อสารได จึงมีการนําเอาเอกสารจริงมาประยุกตใช

ในการเรียนการสอนอาน 

 

 2.  ประเภทของเอกสารจริง 

  นูนาน (Nunan.  1989: 54) ไฮแลนด (Hyland.  2003: 93) และ มารตเนสและเพนามา

เรีย (Martínez; & Peñamaría.  2008: 57)  ไดกลาวถึงประเภทของเอกสารจริงไวสอดคลองกันวา 

เอกสารจริงสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 

   1.  เอกสารท่ีเปนสิ่งพิมพ ไดแก หนังสือพิพม แผนพับ ใบโฆษณาตาง ๆ ฉลากยา  

หัวขอขาว การตูน แบบฟอรมตาง ๆ สถิติ แบบสอบถาม คูมือการใชสินคา เอกสารแนะนําการทองเท่ียว 

และวารสารตาง ๆ  

   2.  เอกสารท่ีเปนประเภทเสียง ไดแก บทสนทนาท่ีบันทึกจากสภาพความเปนจริง  

รายการวิทยุ เพลง การกลาวสุนทรพจน 

  นอกจากนี้ อารเฮลลัล  (Ahellal.  1990: 39) กลาววา สื่อการสอนจากเอกสารจริง 

สามารถแบงออกเปนสองประเภท คือ สื่อท่ีไมมีขอความ ไดแก รูปภาพ แผนภูมิ และภาพเขียนเปนตน 

สื่อท่ีมีขอความ ไดแก แผนพับ หนังสือพิมพ นิตยสาร ฉลากยา สมุดบัญชีธนาคาร และรายการอาหาร 

  เอกสารจริงสามารถจําแนกไดตามรูปแบบการพิมพ คือ สิ่งพิมพท่ีมีขอความ และสิ่งพิมพท่ี

ไมมีขอความ และจําแนกประเภทของสื่อ คือ สื่อการพิมพ และสื่อประเภทเสียง การนําเอกสารจริงมาใช

ในการจัดการเรียนการสอนนั้น ผูรายงานตองเลือกเอกสารจริงท่ีเหมาะสมกับระดับความรูความสามารถ

ของนักเรียน และเปนสิ่งท่ีนักเรียนสามารถพบไดในชีวิตประจําวัน 

 

 3.  ความสําคัญและประโยชนของเอกสารจริง 

  สุวรรณี เวทไธสง  (2544: 22-23) ไดกลาวถึงขอดีของการใชเอกสารจริงในการเรียน    

การสอนอานภาษาอังกฤษวา ทําใหผูเรียนมีความสนใจ เกิดแรงจูงใจในการเรียน มีประสบการณ คุนเคย

กับภาษาท่ีใชในชีวิตจริง ซ่ึงทําใหผูเรียนรูสึกม่ันใจ และเปนการเตรียมใหผูเรียนสามารถนําภาษาไปใช 
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ในชีวิตจริงดวย นอกจากนี้ ยังมีประโยชนสําหรับผูสอนในการเลือกใชและเตรียมการสอน เนื่องจาก

เอกสารจริงมีมากมายและหาไดงาย 

  วินโดสัน (Widdowson.  1990: 67-68) และวิลเลียม (Williams.  1994: 25) ไดให 

ความเห็นเก่ียวกับการใชเอกสารจริงในทํานองเดียวกันวา การนําเอกสารจริงมาใชในการเรียนการสอน 

เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนมีประสบการณใชภาษาจริง ซ่ึงอยูในสถานการณนอกหองเรียนแลว       

เซียฟอสและรีดเดนซี (Searfoss; & Readence.  1994: 371) มีความเห็นสอดคลองกันวา การนํา

เอกสารจริงท่ีพบในชีวิตประจําวันไปใชในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ชวยใหผูเรียนเกิดความสนใจ 

และเกิดแรงจูงใจในการเรียน เพราะเปนสิ่งท่ีเก่ียวของกับนักเรียน ทําใหนักเรียนเห็นคุณคาและ

ประโยชนของสิ่งท่ีเรียน สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได และยังชวยใหนักเรียนไดพัฒนาคําศัพท

และการใชภาษาอังกฤษอีกดวย การเรียนการสอนภาษาตางประเทศในปจจุบันเนนใหประสบการณตรง

กับนักเรียน ดังนั้น การใชเอกสารจริงจึงเหมาะสมกับสภาพปจจุบันเปนอยางมาก 

  หวองและคนอ่ืน ๆ (Wong; et al.  1995: 318) กลาววา เอกสารจริงเปนแหลงขอมูล ท่ี

สําคัญในการนํามาใชในกิจกรรมการเรียนการสอน เอกสารจริงชวยใหนักเรียนไดรับประสบการณ          

ดานการเรียน การใชภาษาอังกฤษในสถานการณท่ีเปนจริง และยังชวยใหนักเรียนไดพัฒนากลวิธีใน       

การเรียนรู ท้ังวิชาภาษาอังกฤษและวิชาอ่ืนอีกดวย 

  พีค็อก (Peacock.  1997: 144-145)  กลาววา เอกสารจริงจะชวยกระตุนใหนักเรียน 

เกิดความสนใจ และแรงจูงใจในการเรียน เนื่องจากนักเรียนคุนเคย และมีพ้ืนฐานความรูเก่ียวกับ 

เอกสารจริงเหลานั้น ซ่ึงนับวาเปนประโยชนอยางยิ่ง 

  แซนเดอรสัน (Sanderson.  1999: 3-4)  และ กอเรียนโตและมอรเลย (Guariento; & 

Moley.  2001: 347-349) ไดกลาวถึงประโยชนของการใชเอกสารจริงในการสอนภาษาในทํานอง

เดียวกันวา เอกสารจริงชวยใหนักเรียนไดเผชิญสถานการณจริงและไดเรียนรูวัฒนธรรม หรือเหตุการณ

ตาง ๆ ของเจาของภาษา ชวยใหนักเรียนคุยเคยกับรูปแบบของภาษาท่ีหลากหลาย ชวยใหผูเรียนเกิด

ความสนใจ และแรงจูงใจในการเรียนภาษา ชวยใหนักเรียนคนพบความตองการ และจุดมุงหมาย        

ท่ีแทจริง กอใหเกิดแรงจูงใจในการนําภาษาไปใชนอกหองเรียน 

  มารติเนซ (Martinez.  2002: 188) ไดกลาวถึงขอดีของการนําเอกสารจริงมาใชใน           

การสอนภาษาไววา การใชเอกสารจริงชวยใหนักเรียนไดใชภาษาจริง ทําใหทราบความเปนไปของสิ่ง    
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ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงทําใหเกิดแรงจูงใจในการเรียน นอกจากนั้นการใชเอกสารจริงมีรูปแบบของภาษาท่ี

หลากหลาย ชวยใหนักเรียนไดฝกการอานและเผชิญกับรูปแบบภาษาท่ีหลากหลาย ซ่ึงเปนแรงกระตุนให

นักเรียนเกิดความสนใจท่ีจะอานและรักการอาน 

  กลาวโดยสรุป คือ เอกสารจริงชวยใหนักเรียนมีประสบการณ คุนเคยกับภาษาท่ีใชในชีวิต

จริง ซ่ึงทําใหผูเรียนรูสึกม่ันใจในการใชภาษา และเปนการเตรียมใหผูเรียนสามารถนําภาษาท่ีใชจริงไป

ใชไดถูกตอง นอกจากนี้เอกสารจริงยังเปนสิ่งกระตุนใหเกิดความสนใจ มีเจตคติท่ีดีตอการเรียน

ภาษาอังกฤษอีกดวย 

 

 4.  เกณฑการเลือกใชเอกสารจริงในการเรียนการสอน 

  เอกสารจริงมีหลากหลายและแตกตางกันในดานลักษณะของภาษา รวมท้ังระดับ                 

ความยากงาย ผูสอนจําเปนตองมีความรูในการเลือกเอกสารจริงมาใชในการเรียนการสอนเพ่ือเกิด

ประโยชนตอนักเรียน นักการศึกษาหลายทานไดใหแนวคิดในการเลือกเอกสารจริงท่ีเหมาะสําหรับ

นํามาใชในการเรียนการสอน ดังนี้ 

   วิสาข จัติวัตร  (2541: 255) ไดเสนอวิธีการเลือกบทอานท่ีเปนเอกสารจริงไววา  

การเลือกบทอานเปนสิ่งท่ีสําคัญสําหรับผูอาน ครูไมควรเลือกเอกสารท่ียากเกินไป จนกระท่ังครูตองให

ความชวยเหลือนักเรียนเปนอยางมาก ควรหาบทอานท่ีเปนเอกสารจริงในระดับท่ีเหมาะสมกับนักเรียน 

เนื่องจากผูอานตองมีปฏิสัมพันธกับบทอานโดยตรง ครูจึงควรมีเกณฑในการคัดเลือกเอกสารอยางมี

ข้ันตอน ซ่ึงจะตองคํานึงถึงองคประกอบภายนอกตัวผูอานและองคประกอบท่ีเก่ียวกับตัวผูอานมา    

เปนปจจัยสําคัญในการวัดวา ผูอานจะสามารถเขาใจบทอานไดดีเพียงใดอีกดวย 

   โฟเลย (Foley.  1990: 37-39) ไดใหคําแนะนําในการเลือกเอกสารจริงมาใชใน 

การสอน ดังนี้ 

    1.  เอกสารนั้นควรจะเปนสิ่งท่ีนักเรียนไมเคยพบมากอน และสามารถรูไดทันที เชน 

หนังสือคูมือใหรายละเอียดเก่ียวกับการเบิกเงินในธนาคารในประเทศอังกฤษ 

    2.  ในทางตรงกันขาม ควรหาเรื่องจากวารสาร หนังสือพิมพ หรือเรื่องท่ีนักเรียน 

สนใจ เชน รายงานกีฬาหรือขาวอ่ืน ๆ ซ่ึงนักเรียนไดเคยพบมาแลว สิ่งเหลานี้นักเรียนมีความรูเดิมอยู

แลว และจะชวยใหอานไดเขาใจชัดเจนยิ่งข้ึน 
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    3.  ควรเลือกเอกสารจริงใหเหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน            

ตองพิจารณาคําศัพท สํานวน วาซับซอนเกินไปหรือไม และควรมีภาพ หรือแผนภูมิ เพ่ือชวยใหนักเรียน

เขาใจไดชัดเจนยิ่งข้ึน 

    4.  เอกสารนี้ไมควรเปนเรื่องเก่ียวของกับวัฒนธรรมมากเกินไป เพราะนักเรียน 

อาจจะเขาใจไดยาก ผูสอนควรใหรายละเอียดเก่ียวกับวัฒนธรรมในเรื่องเพ่ือเปนพ้ืนฐานการอานของ

นักเรียน บทอานไมควรยาวเกินไป หรือมีขอมูลจํานวนมากกวาระดับความรูทางภาษาศาสตรของ

นักเรียน 

   แซนเดอรสัน (Sanderson.  1999: 7-9)  ใหขอเสนอแนะในการเลือกเอกสารจริง

ดังตอไปนี้ 

1. เลือกเอกสารท่ีมีความเหมาะสมกับความตองการ และความสนใจของผูเรียน  

เพ่ือใหเกิดแรงจูงใจในการเรียน 

    2.  ควรเลือกเอกสารท่ีมีความเหมาะสมดานขอมูลความรู เชน ความรูดาน 

วัฒนธรรม ความรูท่ัวไป หรือความรูเฉพาะดานสาขาวิชา 

    3.  เลือกเอกสารท่ีเหมาะกับระดับผูเรียน โดยคํานึงถึงความยากงายของเอกสาร 

    4.  ควรเลือกเอกสารท่ีเปนเรื่องใหม ทันสมัย ผูเรียนมีความคุนเคยอยูบาง เพ่ือชวย

เพ่ิมความสามารถของผูเรียน 

    5.  เลือกบทอานใหตรงตามรูปแบบของภาษา และจุดมุงหมายในการใช 

   เมอรเรย (Murray.  2001: 32-33) ไดเสนอแนะแนวทางในการเลือกใชเอกสารจริง ใน

การสอนอาน ดังนี้ 

    1.  เลือกหัวขอท่ีผูเรียนสนใจ เพ่ือสรางแรงจูงใจใหผูเรียนในการเรียน 

    2.  ภาระงานท่ีนํามาใชสอนนักเรียนจะตองชัดเจน และมีประสิทธิภาพ 

    3.  เนื้อหาจะตองมีรูปแบบท่ีนาสนใจ หรือมีคําอธิบายประกอบ และขนาดตัวอักษร

ตองมีขนาดใหญเพียงพอเพ่ือความสะดวกในการอาน 

    4.  เนื้อหาตองเขียนเปนภาษาอังกฤษโดยแมนยํา ถูกตอง และชัดเจน 

    5.  ผูสอนตองม่ันใจวานักเรียนสามารถปฏิบัติและไดประโยชนจากงานนี้ 
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    6.  เนื้อหาของเอกสารจริงกับกิจกรรมตองสัมพันธกัน ไมควรใชเอกสารจริงใด ๆ  

เพียงอยางเดียวกับทุกกิจกรรม 

  สรุปไดวา เอกสารจริงนั้นมีหลากหลายและหาไดงาย อีกท้ังยังมีประโยชนตอการเรียน  

การสอนเปนอยางมาก ผูรายงานไดเลือกเนื้อหาใหตรงกับความสามารถและความสนใจของผูเรียน 

สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู เปนเนื้อหาคัดเลือกมาจากวารสาร หรือสิ่งพิมพภายในประเทศ  

และนักเรียนมักจะพบในชีวิตประจําวัน 

  

การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน 

 การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน หมายถึง การนําเอกสารประกอบ 

การเรียนไปทดลองใชกอนนํามาใชจริง เพ่ือนําขอบกพรองมาปรับปรุงแกไข ใหไดประสิทธิภาพตาม

เกณฑท่ีกําหนด 

 การหาประสิทธิภาพใหไดตามเกณฑ ชัยยงค พรหมวงศ  (2543: 494-495) ไดกลาวไววา 

เกณฑประสิทธิภาพ หมายถึง ระดับประสิทธิภาพของสื่อท่ีชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เปนระดับท่ี

ผูสรางสื่อพอใจวาหากสื่อมีประสิทธิภาพถึงระดับนั้นแลว สื่อนั้นก็มีคุณคาท่ีจะนําไปใชกับผูเรียนและ

คุมคาในการลงทุน การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพกระทําไดโดยประเมินพฤติกรรมของผูเรียน 2 

ประเภท โดยกําหนดคาประสิทธภาพเปน 1E  คือ ประสิทธิภาพท่ีวัดจากจํานวนนักเรียนท่ีสอบผาน

แบบทดสอบในแตละแบบฝก และ 2E  คือ ประสิทธิภาพของสื่อกําหนดเปนรอยละของผลเฉลี่ยท่ี

นักเรียนตอบแบบทดสอบถูก และรอยละของจํานวนนักเรียนท่ีประสบความสําเร็จ ซ่ึงปกติมักตั้งไว 

80/80 

 การคํานวณหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน ชัยยงค พรหมวงศ  (2543: 495)      

ไดเสนอสูตรคํานวณหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนไวดังนี้ 
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 เม่ือ 1E  แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

  ∑ X  แทน  คะแนนรวมของแบบฝกหัด หรืองาน 

  A  แทน  คะแนนเต็มของแบบฝกหัดทุกชิ้นรวมกัน 

  N  แทน  จํานวนนักเรียน 
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 เม่ือ 2E  แทน  ประสิทธิภาพของผลลัพธ 

  ∑ X  แทน  คะแนนรวมของแบบทดสอบหลังเรียน 

  B  แทน  คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 

  N  แทน  จํานวนนักเรียน 

 

 นอกจากนี้ ชัยยงค พรหมวงศ  (2543: 496-497) ไดกําหนดข้ันตอนในการหา 

ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน ซ่ึงมีข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

  1.  1 : 1 (การทดลองแบบเดี่ยว) คือ ทดลองกับนักเรียน 3 คน โดยใชเด็กออน ปานกลาง  

และเด็กเกง อยางละ 1 คน หาประสิทธิภาพแลวปรับใหดีข้ึน 

  2.  1 : 10 (การทดลองแบบกลุม) ทดสอบกับผูเรียน 6 – 10 คน (คละผูเรียนท่ีเกงกับ 

ออน) คํานวณหาประสิทธิภาพแลวปรับปรุง  

  3.  1 : 100 (การทดลองภาคสนาม) ทดลองกับผูเรียนท้ังชั้น 40 – 100 คน คํานวณ 

ประสิทธิภาพของสื่อ ผลลัพธท่ีไดควรใกลเคียงกับเกณฑท่ีตั้งไว หากต่ํากวาเกณฑไมเกิน 2.5% ก็ยอมรับ 

หากแตกตางกันมาก ผูสอนจะตองกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนใหม โดย       

ยึดสภาพความเปนจริงเปนเกณฑ  
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 เผชิญ กิจระการ  (2544: 51) กลาววา วิธีการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบ 

การเรียนท่ีสรางข้ึนมี 2 วิธี ดังนี้ 

  1.  วิธีการหาประสิทธิภาพเชิงเหตุผล (Rational Approach) กระบวนการนี้เปนการหา 

ประสิทธิภาพโดยใชหลักของความรู และเหตุผลในการตัดสินคุณคาของสื่อการเรียนการสอนโดยอาศัย

ผูเชี่ยวชาญ เปนผูพิจารณาตัดสินคุณคา ซ่ึงเปนการหาความเท่ียงตรงตามเนื้อหาและความเหมาะสมดาน

การนําไปใช และผลจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญแตละคนจะนํามาหาประสิทธิภาพตอไป 

 2.  วิธีการหาประสิทธิภาพเชิงประจักษ (Empirical Approach) วิธีนี้จะนําสื่อไปทดลอง 

ใชกับกลุมนักเรียนเปาหมาย เชน บทเรียนสําเร็จรูปหรือบทเรียนโปรแกรม ชุดการสอน ชุดการเรียนรู 

แบบฝกทักษะ ชุดฝก ชุดกิจกรรม เอกสารประกอบการเรียน หรือหนังสืออานเพ่ิมเติม เปนตน การหา

ประสิทธิภาพของสื่อสวนใหญใชวิธีนี้ ประสิทธิภาพสวนใหญจะพิจารณารอยละการทําแบบฝกหัดหรือ

กระบวนการเรียนหรือแบบทดสอบยอยโดยแสดงคาเปนตัวเลข 2 ตัว เชน 1 2E E = 80/80,  

1 2E E = 85/85, 1 2E E = 90/90 เปนตน 

 จากการศึกษาการหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรูจากนักการศึกษา ผูรายงานไดกําหนด

เกณฑการหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนชุด English in Daily Life สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 2 เปนการประเมินโดยอาศัยเกณฑ 1 2E E = 80/80 โดยตัวเลข 80 ตัวแรก ( 1E )    

ถือเปนประสิทธิภาพของกระบวนการ คือนักเรียนท้ังหมดทําแบบฝกหัด และแบบทดสอบทายเรื่อง          

ของเอกสารประกอบการเรียนท้ังหมด 8 เรื่อง ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 80 สวนตัวเลข 80 ตัวหลัง ( 2E ) 

ถือเปนประสิทธิภาพของผลลัพธ คือนักเรียนท้ังหมดท่ีทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน ไดคะแนน

เฉลี่ยรอยละ 80 สวนการหาคา 1E และ 2E  ใชสูตรดังนี้ 
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 เม่ือ 1E  แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

  ∑ X  แทน  คะแนนของนักเรียนทุกคนท่ีไดจากแบบฝกหัดและ 

    แบบทดสอบทายเรื่องในเอกสารประกอบการเรียนรวมกัน 

  A  แทน  คะแนนเต็มของแบบฝกหัดและแบบทดสอบทายเรื่องใน 

          เอกสารประกอบการเรียนรวมกัน 

  N  แทน  จํานวนนักเรียนท้ังหมด 
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 เม่ือ 2E  แทน  ประสิทธิภาพของผลลัพธ 

  ∑Y  แทน  คะแนนรวมของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน 

  B  แทน  คะแนนเต็มของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน 

  N  แทน  จํานวนนักเรียนท้ังหมด 

 

เอกสารที่เกี่ยวของกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์

 1.  ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

  คําวาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) นักวิชาการและนักการศึกษามี 

การเรียกชื่อแตกตางกันไป เชน แบบทดสอบความสัมฤทธิ์ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ หรือแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์และไดใหความหมายไว ดังนี้ 

  ภัทรา นิคมานนท  (2544: 127) ไดกลาววาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

หมายถึง แบบทดสอบท่ีใชวัดปริมาณความรู ความสามารถ ทักษะเก่ียวกับดานวิชาการท่ีเด็กไดเรียนรูมา

ในอดีตวารับรูไดมากนอยเพียงใด  โดยท่ัวไปแลวมักใชหลังจากทํากิจกรรมเรียบรอยแลว เพ่ือประเมิน

การเรียนการสอนวาไดผลเพียงใด 
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  บุญชม ศรีสะอาด  (2546: 122) กลาววา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  

(Achievement Test) เปนแบบทดสอบท่ีใชวัดผลการเรียนรูในเนื้อหาและจุดประสงคในรายวิชา    

ตาง ๆ ท่ีเรียนในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาตาง ๆ เปนเครื่องมือหลักของการวัดผล 

  สมนึก ภัททิยธนี  (2546: 78) ใหความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนวา หมายถึง แบบทดสอบวัดสมรรถภาพทางสมองตาง ๆ ท่ีนักเรียนไดรับการเรียนรูผานมาแลว

ซ่ึงแบงไดเปน 2 ประเภท คือ แบบทดสอบท่ีครูสรางกับแบบทดสอบมาตรฐาน แตเนื่องจากครูตองทํา

หนาท่ีวัดผลนักเรียน คือเขียนขอทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท่ีไดสอน ซ่ึงเก่ียวของโดยตรงกับแบบทดสอบ 

ท่ีครูสราง  

  กรอนลันดและลินด  (Gronlund; & Linn.  1990: 1) ใหแนวคิดวา แบบทดสอบวัด 

ผลสัมฤทธิ์เปนกระบวนการเชิงระบบเพ่ือการวัดพฤติกรรมหรือผลการเรียนรูท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจาก

กิจกรรมการเรียนรู โดยมีหนาท่ีหลักสําหรับการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 

  สรุปไดวา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เปนแบบทดสอบวัดความรูท่ีใชวัดความรู 

ความสามารถดานเนื้อหา วิชาการและทักษะตาง ๆ ของนักเรียนแตละคน 

 

 2.  ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

  ลวน สายยศและอังคณา สายยศ  (2538: 170-176) กลาวถึงประเภทของแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์และสอดคลองกับ อรนุช ศรีสะอาด  (2551: 49) ไววา แบบทดสอบประเภทนี้แบงเปน 2 

ประเภท คือ แบบทดสอบของครูท่ีสรางข้ึน กับแบบทดสอบมาตรฐาน 

   1.  แบบทดสอบของครูท่ีสรางข้ึน หมายถึง ชุดของขอคําถามท่ีครูเปนผูสรางข้ึน ซ่ึงจะ 

เปนขอคําถามท่ีเก่ียวกับความรูท่ีนักเรียนไดเรียนในหองเรียน วานักเรียนมีความรูมากนอยเพียงใด 

บกพรองตรงไหนจะไดสอนซอมเสริม หรือวัดดูความพรอมท่ีจะข้ึนบทเรียนใหม ตามแตท่ีครูปรารถนา  

   2.  แบบทดสอบมาตรฐาน สรางข้ึนจากผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาวิชา หรือจากครูท่ี 

สอนวิชานั้น แตผานการทดลองหาคุณภาพหลายครั้งจนกระท่ังมีคุณภาพดีพอจึงสรางเกณฑปกติ 

(Norm) ของแบบทดสอบนั้น ใชเปนหลักเพ่ือเปรียบเทียบผลเพ่ือประเมินคาของการเรียนการสอนเรื่อง

ใด ๆ ก็ได หรือใชสําหรับครูวินิจฉัยผลสัมฤทธิ์ระหวางวิชาตาง ๆ ในเด็กแตละคนก็ได ขอสอบมาตรฐาน



49 
 

นอกจากจะมีคุณภาพของแบบทดสอบสูงแลวมาตรฐานในดานวิธีการดําเนินการสอบ ยังมีมาตรฐานใน

การแปลคะแนนดวย  

  ท้ังแบบทดสอบท่ีครูสรางและแบบทดสอบมาตรฐาน มีวิธีการสรางขอคําถามเหมือนกัน 

คือจะเปนคําถามท่ีวัดเนื้อหาและพฤติกรรมท่ีไดสอนนักเรียนไปแลว สําหรับพฤติกรรมท่ีใชวัด จะเปน

พฤติกรรมท่ีสามารถตั้งคําถามวัดได มักนิยมใชหลักตามท่ีไดจากผลการประชุมของนักวัดผล ซ่ึง      

บลูม (Bloom) ไดสรุปวาการวัดผลดานสติปญญาควรวัดพฤติกรรมดังนี้ 

   1.  วัดดานความรู-ความจํา เปนคําถามท่ีวัดความสามารถท่ีระลึกออกมาได หรือจําได 

นั่นเอง เชน ถามคําศัพท นิยาม สถานท่ี เวลา เปนตน ซ่ึงสิ่งเหลานี้ไดสอนกันมาแลวจึงเอามาถาม 

   2.  วัดดานความเขาใจ เปนขอคําถามท่ีวัดความสามารถในการจับใจความสําคัญจาก 

เรื่องราวหรือเหตุการณตาง ๆ  

   3.  วัดดานการนําไปใช เปนขอคําถามท่ีวัดความสามารถในการนําความรูท่ีเรียนมา 

ไปใชแกปญหาในสถานการณใหม ๆ  

   4.  วัดดานการวิเคราะห เปนคําถามท่ีวัดความสามารถในการแยกแยะสวนยอย ๆ  

ของเหตุการณ เรื่องราว หรือเนื้อหาตาง ๆ วาประกอบดวยอะไร มีจุดมุงหมายสิ่งใด นอกจากนั้นยัง  

มองวาสวนยอย ๆ ท่ีสําคัญนั้นเก่ียวพันกันอยางไรบาง 

   5.  วัดดานการสังเคราะห เปนขอคําถามท่ีวัดความสามารถในการผสมสวนยอย ๆ         

เขาเปนเรื่องราวเดียวกัน เปนการวัดวานักเรียนจะสามารถนําเอาความรูแตละหนวยมาจัดกันเปนหนวย

ใหมข้ึน หรือโครงสรางใหมท่ีตางจากของเดิมไดหรือไม 

   6.  วัดดานการประเมินคา เปนคําถามท่ีวัดความสามารถในการวินิจฉัยตีราคาโดยสรุป

อยางมีหลักเกณฑ  

  สรุปไดวาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจําแนกไดเปน 2 ประเภท คือ  

แบบทดสอบท่ีครูสรางข้ึน และแบบทดสอบมาตรฐาน ซ่ึงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดาน

ทักษะการอานท่ีเรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชดุ English in Daily Life นี้ 

ผูรายงานไดใชแบบทดสอบท่ีครูสรางข้ึนเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ 
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 3.  การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

  เยาวดี วิบูลยศรี  (2545: 178-179) ไดกลาวถึงวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 4 ข้ันตอนตอไปนี้ 

   1.  กําหนดวัถตุประสงคท่ัวไปของการสอบใหอยูในรูปของวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  

โดยระบุเปนขอ ๆ และใหวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมนั้นสอดคลองกับเนื้อหาสาระท่ีจะทําการทดสอบ 

   2.  กําหนดโครงเรื่องของเนื้อหาสาระท่ีจะทําการทดสอบใหครบถวน 

   3.  เตรียมตารางเฉพาะหรือผังแบบทดสอบเพ่ือแสดงถึงน้ําหนักของเนื้อหาวิชาใน 

แตละสวน และพฤติกรรมตาง ๆ ท่ีตองการทดสอบใหเดนชัด สั้นกะทัดรัดและไดใจความชัดเจน 

   4.  สรางขอกระทงท้ังหมดท่ีตองการจะทดสอบใหเปนไปตามสัดสวนของน้ําหนักท่ีระบุ

ไวในตารางเฉพาะ 

  พิชิต ฤทธิ์จรูญ  (2550: 97-99) ไดกลาวถึงข้ันตอนในการดําเนินการสรางแบบทดสอบ 

วัดผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 

   1.  วิเคราะหหลักสูตรและสรางตารางวิเคราะหหลักสูตรการสรางแบบทดสอบควร 

เริ่มตนดวยการวิเคราะหหลักสูตรและสรางตารางวิเคราะหหลักสูตร เพ่ือวิเคราะหเนื้อหาสาระและ

พฤติกรรมท่ีตองการจะวัด ตารางวิเคราะหหลักสูตรควรจะใชเปนกรอบในการออกขอสอบโดยระบุ

จํานวนขอสอบในแตละเรื่องและพฤติกรรมท่ีตองการจะวัดไว 

   2.  กําหนดจุดประสงคการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรูเปนพฤติกรรมท่ีเปนผล        

การเรียนรูท่ีผูสอนมุงหวังจะใหเกิดข้ึนกับผูเรียน ซ่ึงผูสอนจะตองกําหนดไวลวงหนาสําหรับเปนแนวทาง

ในการจัดการเรียนการสอนและการสรางขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

   3.  การกําหนดชนิดของขอสอบและศึกษาวิธีสราง โดยศึกษาตารางวิเคราะหหลักสูตร 

และจุดประสงคการเรียนรู ผูออกขอสอบตองพิจารณาและตัดสินใจเลือกใชชนิดของขอสอบท่ีจะใชวัดวา

จะเปนแบบใด โดยตองเลือกใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูและเหมาะสมกับวัยของผูเรียน แลว

ศึกษาวิธีเขียนขอสอบชนิดนั้นใหมีความรูความเขาใจในหลักและวิธีการเขียนขอสอบ 

   4.  เขียนขอสอบ ผูออกขอสอบลงมือเขียนขอสอบตามรายละเอียดท่ีกําหนดไวใน 

ตารางวิเคราะหหลักสูตรและสอดคลอง 
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   5.  ตรวจทานขอสอบ เพ่ือใหขอสอบท่ีเขียนไวแลวมีความถูกตองตามหลักวิชามี 

ความสมบูรณครบถวนตามรายละเอียดท่ีกําหนดไวในตารางวิเคราะหหลักสูตร ผูออกขอสอบตอง 

พิจารณาทบทวนตรวจทานขอสอบอีกครั้งกอนท่ีจะจัดพิมพและนําไปใชตอไป 

   6.  จัดพิมพแบบทดสอบฉบับทดลอง เม่ือตรวจทานขอสอบเสร็จแลวใหพิมพขอสอบ 

ท้ังหมด จัดทําเปนแบบทดสอบฉบับทดลองโดยมีคําชี้แจงหรือคําอธิบายวิธีตอบแบบทดสอบ 

(Direction) และจัดวางรูปแบบการพิมพใหเหมาะสม 

   7.  ทดลองสอบและวิเคราะหขอสอบ การทดลองและวิเคราะหขอสอบเปนวิธีการ 

ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบกอนนําไปใชจริง โดยนําแบบทดสอบไปทดลองสอบกับกลุมท่ีมี

ลักษณะคลายคลึงกันกับกลุมท่ีตองการสอบจริงแลวนําผลการสอบมาวิเคราะหและปรับปรุงขอสอบใหมี

คุณภาพ โดยสภาพการปฏิบัติจริงของการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนมักไมคอยมีการทดสอบและ

วิเคราะหขอสอบ สวนใหญนําแบบทดสอบไปใชทดสอบแลวจึงวิเคราะหขอสอบเพ่ือปรับปรุงขอสอบและ

นําไปใชในครั้งตอไป 

   8.  จัดทําแบบทดสอบฉบับจริง จากผลการวิเคราะหขอสอบ หากพบวาขอสอบขอใด 

ไมมีคุณภาพ หรือมีคุณภาพไมดีพออาจจะตองตัดท้ิงหรือปรับปรุงแกไขขอสอบใหมีคุณภาพดีข้ึนแลวจึง

จัดทําเปนแบบทดสอบฉบับจริงท่ีจะนําไปทดสอบกับกลุมเปาหมายตอไป 

 

 4.  การหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

  จากหลักเกณฑการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท่ีกลาวมาขางตน แบบทดสอบ 

วัดผลสัมฤทธิ์นั้นตองมีการหาคุณภาพ โดยมีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา คาความยากงายและอํานาจ

จําแนก และคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบนั้น ๆ  

   ความเท่ียงตรง (Validity) หมายถึง เครื่องมือนั้นสามารถวัดไดตามสิ่งท่ีตองการจะวัด 

หรือวัดไดตรงตามวัตถุประสงคท่ีจะวัด ในดานความท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใชสูตร

ดัชนีสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู (Item Objective Congruence)   

(พวงรัตน ทวีรัตน.  2540: 117) 
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N
RIOC ∑=     

    เม่ือ IOC  แทน  ดัชนีความสอดคลอง 

      ∑R  แทน  คะแนนรวมความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

      N  แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญท้ังหมด 

 

  ลวน สายยศและอังคณา สายยศ  (2538: 209-211) ไดกลาวถึงคาความยากงายและ

อํานาจจําแนกของแบบทดสอบไวดังนี้ 

   ความยากงาย (Difficulty) เครื่องมือวัดท่ีจะตองหาคาความยากงายนั้น สวนมากเปน

เครื่องมือทางสติปญญา เชน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เครื่องมือประเภทนี้ตองมีคุณภาพ

ดานความยากงายพอเหมาะคือเด็กสามารถทําถูก 50 เปอเซ็นต แตการท่ีจะออกขอสอบใหมีความยาก

งายพอดีนั้น ไมใชสิ่งท่ีจะทํากันไดงาย ๆ จึงยึดเอาคา p  ระหวาง .20 ถึง .80 โดยสูตรการคํานวณคา

ความยากงายของขอสอบ คือ 

N
Rp      =  

    เม่ือ p  แทน  ดัชนีความยาก 

      R  แทน  จํานวนผูท่ีทําขอสอบขอนั้นถูก 

      N  แทน  จํานวนคนท้ังหมด 

 

   อํานาจจําแนก (Discrimination) ขอคําถามใดในเครื่องมือวัดมีคาอํานาจจําแนกดี 

หมายถึง ขอคําถามนั้นสามารถแบงนักเรียนออกเปน 2 กลุมคือ กลุมเกงและกลุมออน โดยนิยม 

แบงกลุมสูงเปน ½ คือ 50 เปอรเซ็นต และกลุมต่ํา ½ คือ 50 เปอรเซ็นต แตตองไมต่ํากวา 1/3 ของ

จํานวนท้ังหมด คาอํานาจจําแนกท่ีเปนบวกสูงแปลวาอํานาจจําแนกดี แตถามีคาเปนลบหรือ 0 ถือวา

อํานาจจําแนกใชไมได คาอํานาจจําแนกท่ีถือวาจําแนกคนเกงและออนจะไดใชคาอยูตั้งแต .02 ข้ึนไป 
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2

     N
RRD LU −

=  

    เม่ือ D  แทน  ดัชนีอํานาจจําแนก 

      UR  แทน  จํานวนนักเรียนท่ีตอบถูกในกลุมเกง 

      LR  แทน  จํานวนนักเรียนท่ีตอบถูกในกลุมออน 

      N  แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมเกงและกลุมออน 

 

  ลวน สายยศและอังคณา สายยศ  (2538: 197-198) ไดอธิบายถึงสูตรการหา 

ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบดวยวิธีแบบคูเดอร-ริชารดสัน (Kuder-Richardson) วา การหาคา            

ความเชื่อม่ันโดยวิธีนี้ เครื่องมือจะตองมีลักษณะท่ีวัดองคประกอบรวมกัน และคะแนนแตละขอตองอยู

ในลักษณะท่ี ถาทําถูกได 1 คะแนน ทําผิดได 0 คะแนนเทานั้น โดยมีสูตรในการหาคาความเชื่อม่ันอยู  

2 สูตร คือ KR-20 กับ KR-21 ซ่ึงสูตรแบบ KR-21 จะเปนการคํานวณท่ีเหมาะสมกับขอสอบท่ีมีคา          

ความยากงายของขอสอบเทากันทุกขอ ในท่ีนี้จึงจะกลาวถึงสูตร KR-20 ดังนี้ 

 

21
1tt

pqn
n Sr

 
= − −  

∑  

    เม่ือ   ttr    =   คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ  

      n    =   จํานวนขอของแบบทดสอบ 

      p   =   สัดสวนของผูเรียนท่ีตอบถูกในแตละขอ  

      q    =   สัดสวนของผูเรียนท่ีตอบผิดในแตละขอ = 1 p−  

      2S   =   คาความแปรปรวนของคะแนนท้ังฉบับ  
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    เม่ือ X     =    คะแนนแตละคนท่ีตอบถูก 

      ∑ X  =    ผลรวมของคะแนนของผูเรียนท่ีตอบถูก 

                        N     =    จํานวนผูเขาเรียนท้ังหมด 

 

 จากการศึกษาหลักการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของนักการศึกษาขางตน ผูรายงานได

ดําเนินการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอานท่ีเรียนโดยใชเอกสาร

ประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ดวยการวิเคราะห

หลักสูตร กําหนดจุดประสงค และพฤติกรรมยอยท่ีจะออกขอสอบ เลือกชนิดของขอสอบ ศึกษาวิธีสราง

เขียนขอสอบและตรวจทาน ใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความเท่ียงตรงตามเนื้อหา พิมพแบบทดสอบฉบับ

ทดลอง ทดลองใช วิเคราะหหาคุณภาพและปรับปรุง นํามาพิมพเปนแบบทดสอบฉบับจริงนําไปใชกับ

กลุมตัวอยางตอไป 

 

ความพึงพอใจ 

 1.  ความหมายของความพึงพอใจ 

 ความพึงพอใจหรือความพอใจ ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา “Satisfaction” ไดมีผูให

ความหมายของความพึงพอใจ ไวดังนี้ 

 ประสาท อิศรปรีดา  (2547: 300)  ไดสรุปความหมายของความพึงพอใจไววา  

ความพึงพอใจหมายถึง พลังท่ีเกิดจากพลังทางจิตท่ีมีประสิทธิผลไปสูเปาหมายท่ีตองการ และหาสิ่งท่ี

ตองการมาตอบสนอง 

 กฤตวรรณ จึงพัฒนา  (2547: 5)  กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกของ 

นักเรียนท่ีมีตอแผนการจัดกิจกรรมนั้น ๆ หรือการปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ 
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 ศรีสุดา ญาติปลื้ม  (2547: 69)  ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา  

ความพึงพอใจหมายถึง ความรูสึกรัก ชอบ พอใจ หรือเปนเจตคติท่ีดีของบุคคลท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ่ึง 

เกิดจากการไดรับการตอบสนองความตองการหรือความคาดหวังในทางท่ีดี ท้ังดานวัตถุ และดานจิตใจ 

เปนความรูสึกเม่ือไดรับความสําเร็จ ความตองการหรือแรงจูงใจ 

 บัญชา วิทยาไพโรจน  (2549: 51) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกนึกคิดหรือ 

เจตคติของบุคคลท่ีมีตอการทํางานหรือการปฏิบัติกิจกรรมในเชิงบวก ดังนั้นความพึงพอใจในการเรียนรู

จึงหมายถึง ความรูสึกพอใจ ชอบใจ ในการรวมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนและตองการดําเนิน

กิจกรรมนัน้ ๆ จนบรรลุผลสําเร็จ 

 โคเลสนิค  (Kolesnik.  1970: 267)  ใหนิยามของความพึงพอใจไววา ความพึงพอใจ

เปนการแปลความหมายหรือการลงความเห็นท่ีเกิดจากขอเท็จจริง ซ่ึงแตละบุคคลคิดวาถูกตอง แตคน

อ่ืน ๆ อาจจะเห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็ได 

 วอลเลยสทีน  (Wallerstein.  1971: 320)  กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง 

ความรูสึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมาย เปนกระบวนการทางจิตวิทยาไมสามารถ

มองเห็นไดชัดเจนแตคาดคะแนไดวามีหรือไมมีจากการสังเกตพฤติกรรมเทานั้น การท่ีจะทําใหเกิด  

ความพึงพอใจจะตองศึกษาปจจัยและองคประกอบท่ีเปนสาเหตุแหงความพึงพอใจเทานั้น 

 จากการใหความหมายขางตน พอสรุปไดวา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกชอบ ดีใจ 

พอใจ มีความรูสึกดีและมีความสุขท่ีไดปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ และความพึงพอใจในการเรียนการสอน

หมายถึง  ความรูสึก ชอบ ดีใจ พอใจ มีความรูสึกท่ีดีและมีความสุขท่ีไดเรียนและปฏิบัติกิจกรรม     

การเรียน มีความตองการและมุงม่ันท่ีจะเรียนจนบรรลุผลสําเร็จ  ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่ง        

ท่ีจะชวยใหการดําเนินงานประสบผลสําเร็จ 

 

 2.  แนวคิดทฤษฏีท่ีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

  มีผูใหแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ คือ 

   มาสโลว (Maslow.  1990: 69-80)  ไดอธิบายแนวคิดเก่ียวกับความตองการวามนุษย

เรามีความตองการอยูเสมอ ธรรมชาติของมนุษยนั้นเม่ือความตองการอยางหนึ่งไดรับการตอบสนองหรือ

พึงพอใจอยางหนึ่งแลว ก็จะมีความตองการอยางอ่ืนเขามาแทนท่ี ความตองการของคนเราอาจจะ

ซํ้าซอนกัน คือความตองการอยางหนึ่งยังไมเหมาะ ความตองการอีกอยางก็อาจเกิดข้ึนได ลักษณะเฉพาะ
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ของมนุษยคือ การกระทํากิจกรรมตาง ๆ เพ่ือใหไดมาในสิ่งท่ีปรารถนานั่นคือ เม่ือใดมีความปรารถนา

เกิดข้ึน ก็จะมีแรงขับและการกระทําท่ีจะถูกปลุกเราแลวก็เกิดความพึงพอใจข้ึน 

   มาสโลวมีความเชื่อวาการท่ีคนเราจะพัฒนาใหตนเองไดบรรลุถึงศักยภาพแหงตนไดนั้น 

จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองสามารถสนองตอความตองการในระดับตนเสียกอน  ซ่ึงตราบใดท่ีความตองการ

ในระดับตนนั้นยังไมไดรับการตอบสนอง การท่ีจะบรรลุศักยภาพแหงตนก็ยอมจะเปนไปไมได 

   มาสโลวไดเสนอแนวคิดของการจัดลําดับข้ันของความตองการของมนุษยเปน 5 ข้ัน

ดังนี้ 

   1.  ความตองการทางกายภาพ (Physiological Needs)  เปนความตองการ 

ระดับพ้ืนฐาน ไดแก ความตองการอาหาร น้ํา เครื่องนุงหม ท่ีอยูอาศัย ยารักษาโรค และเพศ 

   2.  ความตองการความปลอดภัยและความม่ันคง (Safety and Security Needs)  

ไดแก ความตองการในสิ่งท่ีทําใหรูสึกม่ันคงคาดการณไดและมีข้ันตอนท่ีแนนอน เม่ือใดท่ีเด็กรูสึกวา    

ไมปลอดภัย หรือไมแนใจในสิ่งท่ีจะเกิดความกลัว และถาสิ่งนี้เกิดข้ึนบอย ๆ เขาจะเติบโตเปนผูใหญท่ี

ขาดความม่ันคงทางจิตใจ ไมสามารถปรับตัวไดอยางเหมาะสม 

   3.  ความตองการความรักและความเปนพวกเดียวกัน (Love and  

Belongingness Needs) ไดแก ความตองการความรัก ความอบอุน การไดรับการยอมรับและการเปน

สวนหนึ่งของกลุม 

   4.  ความตองการรูจักคุณคาของตนเอง (Needs for Self-Esteem) ไดแก         

ความตองการการยอมรับนับถือจากผูอ่ืน  ตองการใหผูอ่ืนชื่นชม  และมีความภาคภูมิใจในตนเอง 

   5.  ความตองการการบรรลุถึงศักยภาพแหงตน (Needs for Self-Actualization) 

เปนความตองการข้ันสูงสุดของมนุษย ไดแก ความตองการประสบผลสําเร็จในทุกอยางตาม 

ความคาดหวัง เพ่ือพัฒนาตนใหดีท่ีสุดเทาท่ีจะทําได มีความเปนตัวของตัวเอง และมีอารมณขันใน

ระดับสูง 

  ผองพรรณ ศรีสมหวัง  (2548: 70–71)  เสนอทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอรนไดด         

ซ่ึงสรุปออกมาเปนกฎการเรียนรู  3  ขอ ดังนี้ 

   1.  กฎแหงความพรอม (Law of Readiness) กลาวถึงสภาพความพรอมของ

นักเรียนท้ังทางรางกายและจิตใจ ทางรางกาย หมายถึงความพรอมทางวุฒิภาวะ ทางดานจิตใจคือ 
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ความพรอมท่ีเกิดจากความพึงพอใจเปนสําคัญ ถาเกิดความพึงพอใจยอมนําไปสูการเรียนรู ถาเกิด  

ความไมพึงพอใจ จะทําใหไมเกิดการเรียนรู หรือทําใหการเรียนหยุดชะงักไป 

   2.  กฎแหงการฝกหัด (Law of Exercise)  กลาวถึงการสรางความม่ันคงของ     

การเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองท่ีถูกตอง โดยการฝกหัดซํ้า ๆ บอย ๆ ยอมทําใหเกิด     

การเรียนรูไดนานและคงทนถาวร 

   3.  กฎแหงผล (Law of Effect) กฎนี้กลาวถึงผลท่ีไดรับเม่ือแสดงพฤติกรรม 

การเรียนรูแลววาถาไดรับผลท่ีพึงพอใจ นักเรียนยอมอยากจะเรียนรูอีกตอไป แตถาไดรับผลท่ีไมพึงพอใจ

นักเรียนยอมไมอยากเรียนรูหรือเกิดความเบื่อหนายตอการเรียนรู ดังนั้น ถาจะทําใหการเชื่อมโยง

ระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองม่ันคงถาวรตองใหผูเรียนไดรับความพึงพอใจ ซ่ึงข้ึนอยูกับความพึงพอใจ

ของแตละบุคคล 

 จากแนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ สรุปไดวา ความพึงพอใจเกิดจากปจจัยท้ังภายใน

และภายนอก เม่ือนํามาปรบัใชในกิจกรรมการเรียนการสอน ครูจึงมีบทบาทสําคัญในการจัดกิจกรรม 

วิธีการ อุปกรณท่ีเอ้ือตอการเรียนรูเพ่ือสนองตอบความพึงพอใจ ใหนักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียน 

จนบรรลุวัตถุประสงคในการเรียนการสอนในแตละครั้ง  

 

 3.  การวัดความพึงพอใจ 

  ไดมีผูกลาวถึงวิธีการวัดความพึงพอใจ คือ 

  ประภาพันธ พลายจันทร  (2546: 6) ไดกลาววา การวัดความพึงพอใจนั้น สามารถ 

ทําไดหลายวิธีดังตอไปนี้ 

   1.  การใชแบบสอบถาม โดยผูออกแบบสอบถาม เพ่ือตองการทราบความคิดเห็น 

ซ่ึงสามารถทําไดในลักษณะกําหนดคําตอบใหเลือกหรือตอบคําถามอิสระ คําถามดังกลาวอาจถาม      

ความพอใจในดานตาง ๆ 

   2.  การสัมภาษณ เปนวิธีการวัดความพึงพอใจทางตรง ซ่ึงตองอาศัยเทคนิคและ 

วิธีการท่ีดีจะไดขอมูลท่ีเปนจริง  
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    3.  การสังเกต เปนวิธีวัดความพอใจโดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเปาหมาย

วาจะแสดงออกจากการพูดจา กริยา ทาทาง วิธีนี้ตองอาศัยการกระทําอยางจริงจังและสังเกตอยางมี

ระเบียบแบบแผน 

 จากวิธีการดังกลาว สรุปไดวาการวัดความพึงพอใจนั้น เปนการวัดความรูสึกตอสิ่งใด     

สิ่งหนึ่ง ท่ีสามารถตรวจสอบดวยวิธีตาง ๆ ไดหลายวิธี เชน การสังเกต การสัมภาษณ การใช

แบบสอบถามหรือแบบวัดความพึงพอใจ แตในท่ีนี้ผูวิจัยเลือกวิธีใชแบบวัดโดยใชแบบวัดความพึงพอใจ

ของลิเคิรท เพราะเปนท่ีนิยมและใชกันอยางแพรหลาย 

 

 4.  การสรางแบบวัดความพึงพอใจตามวิธีของลิเคิรท 

  การสรางแบบวัดความพึงพอใจตามวิธีของลิเคิรท (The Likert Technique) มีหลักการ

สรางซ่ึงมีผูสรุปข้ันตอนการสรางไวคลายคลึงกัน ดังนี้ 

   ลวน สายยศและอังคณา สายยศ  (2538: 183-184)  กลาวถึงวิธีสรางแบบทดสอบเจต

คติหรือแบบทดสอบความพึงพอใจตามวิธีของลิเคิรท วามีหลักดังนี้ 

    1.  การรวบรวมขอความ แตละขอความนั้นอาจเขียนข้ึนเองหรือนํามาจากผูอ่ืน 

และควรเปนขอความท่ีคนมีเจตคติตางกัน จะตอบแตกตางกันทันที ภาษาท่ีใชไมมีความหมายเปนสองแง 

    2.  ตรวจสอบขอความ ใหพิจารณาดูวาขอความท่ีนํามาใชนั้นสอดคลองกับการตอบ

เพียงใด เชน การกําหนดใหตอบวาเห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย เฉย ๆ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่งนั้น

สอดคลองกับขอความท่ีถามหรือไม เพราะการตอบบางขอความจะตองตอบในรูปของชอบ ไมชอบ   

เปนตน 

    3.  การทดลองข้ันตน เม่ือตรวจสอบขอความแนใจวาไดขอความท่ีรัดกุมดีแลว 

    4.  กําหนดน้ําหนักคะแนนเปนการกําหนดวาตัวเลือกใดในแตละขอความใด          

ควรจะใหน้ําหนักคะแนนเทาใด 

   บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์  (2549: 141-143) ไดสรุปถึงวิธีการสรางแบบวัด 

ความพึงพอใจตามวิธีของลิเคิรทไว ดังนี้ 

    1.  กําหนดโครงสรางของความพึงพอใจท่ีตองการวัด ตามหลักเกณฑการสราง

ขอความวัดความพึงพอใจ ตองพยายามกําหนดโครงสรางของความพึงพอใจท่ีตองการวัดใหแนนอน



59 
 

ชัดเจน และครอบคลุมเนื้อหาท่ีตองการวัดท้ังหมด ซ่ึงเปนการพัฒนาใหแบบวัดความพึงพอใจมี             

ความตรงตามเนื้อหา 

    2.  สรางขอความวัดความพึงพอใจข้ึนตามโครงสรางท่ีกําหนด ซ่ึงอาจรวบรวม 

ขอความเก่ียวกับความพึงพอใจในเรื่องนั้นจากเอกสาร หนังสือ ตํารา หนังสือพิมพ นิตยสาร หรือจะ       

สงแบบสอบถามปลายเปดไปใหกลุมตัวอยางตอบมาให แลวคัดเลือกจากคําตอบมาสรางเปนขอความ     

วัดความพึงพอใจก็ได จํานวนขอท่ีสรางจะมากนอยเทาใดนั้น ถือหลักวาครอบคลุมเนื้อหาท่ีตองการวัด

ตามโครงสรางของความพึงพอใจท่ีกําหนดเปนสําคัญ และควรจะมีขอความท่ีเปนบวกและเปนลบ    

คละกันในจํานวนพอ ๆ กัน 

    3.  กําหนดมาตรวัดใหแตละขอความโดยใหเปน 5 มาตรวัด จาก เห็นดวยมากท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด และใหคะแนนมาตรวัดโดยยึดหลัก ดังนี้ 

     3.1  ขอความท่ีสนับสนุนหรือมีลักษณะเปนบวกตอเรื่องท่ีตองการวัดจะให 

คะแนน  5 4 3 2 1 จากเห็นดวยมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด เรียงตามลําดับ 

     3.2  ขอความท่ีตอตานหรือท่ีมีลักษณะเปนลบตอเรื่องท่ีตองการวัดจะให 

คะแนน  1 2 3 4 5  จากเห็นดวยมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด เรียงตามลําดับ 

    4.  นําขอความวัดความพึงพอใจท่ีสรางข้ึนท้ังหมดรวมเปนแบบวัดใหคละกันไปแลว

นําไปทดลองกับกลุมตัวอยางท่ีจะใชจริง ซ่ึงไมควรนอยกวา 40 คน 

    5.  นําผลการทดลองมาใชวิเคราะหเพ่ือหาอํานาจจําแนกของแตละขอดังนี้ 

     5.1  นําผลการทดลองใชมาตรวจใหคะแนนตามท่ีกําหนดในขอ 3 รวมคะแนน 

ท่ีไดของแตละคน 

     5.2  นําคะแนนรวมของแตละคนมาเรียงกันจากมากไปนอยหรือจากนอยไปหา

มากก็ได 

     5.3  คัดเลือกผูท่ีไดคะแนนสูง 1 ใน 4 (รอยละ 25) และผูท่ีไดคะแนนต่ํา 1 ใน 

4 (รอยละ 25) ใหเปนตัวแทนของกลุมท่ีใชทดลอง 

     5.4  นําผลการตอบของผูท่ีไดคะแนนสูงและไดคะแนนต่ําจากขอ 5.3 มาหา 

จํานวนผูเลือกตอบในแตละมาตรวัด  แยกเปนกลุมสูง (ผูท่ีไดคะแนนสูง 1 ใน 4) และกลุมต่ํา (ผูท่ีได

คะแนนต่ํา 1 ใน 4) 
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     5.5  หาคาเฉลี่ย (Mean) และความแปรปรวนของคะแนน (Variance) แตละ 

ขอในกลุมสูงและกลุมต่ํา แลวทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยระหวางกลุมดวย t-test 

     5.6  คัดเลือกขอความท่ีมีคุณภาพ โดยพิจารณาจากคา t  ท่ีคํานวณได ถาคา t  

ท่ีคํานวณไดของขอความใดมากกวาคา t  ในตารางท่ีระดับนัยสําคัญ α = .05 แสดงวาขอความนั้นมี

อํานาจจําแนกใชได สามารถแยกความพึงพอใจของผูท่ีเห็นดวยกับผูท่ีไมเห็นดวยออกจากกันได หรืออีก

นัยหนึ่งผูท่ีตอบวาเห็นดวยหมายความวาเห็นดวยจริง ๆ แตถาขอความใดไดคา t  นอยกวาคา t   

ในตารางก็แปลความหมายในทางตรงขามกับเม่ือคา t  มีคามากกวาคา t  ในตารางดังกลาวแลว   

ฉะนั้นในการคัดเลือกขอความท่ีจะนําไปใชจริงจึงตองเลือกเอาขอความท่ีมีคา t  ท่ีคํานวณไดมากกวาคา 

t  ในตาราง ซ่ึงถาหากนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางประมาณ 40 คน แลว คา t  ท่ีคํานวณไดจะตอง

มากกวา 2.0 ข้ึนไปจึงจะถือวาเปนขอความท่ีสามารถใชวัดความพึงพอใจได 

     5.7  หาความเท่ียงของแบบวัดความพึงพอใจ เม่ือคัดเลือกขอท่ีมีอํานาจจําแนก

ไดแลว รวมเขาเปนแบบวัดชุดหนึ่ง โดยเรียงลําดับขอความใหคละเคลากันไป จากนั้นนําผลการทดลอง

ใชกับกลุมตัวอยางท้ังหมดเดิมมาตรวจใหคะแนนใหม แลวนําผลไปหาคาความเท่ียงแบบความคงท่ี

ภายในดวยวิธีการแบงครึ่งหรือวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (α ) 

  จากหลักและวิธีการดังกลาวขางตน สรุปไดวา วิธีการสรางแบบวัดความพึงพอใจตามวิธี

ของลิเคิรท ประกอบดวย การกําหนดโครงสรางของเนื้อหาท่ีตองการวัด สรางขอความตามโครงสราง

และเนื้อหาท่ีไดกําหนดไวพรอมกับกําหนดมาตรวัดในแตละขอใหเปน 5 มาตรวัด โดยพิจารณาจาก

ขอความวาเปนขอความเชิงสนับสนุนหรือตอตาน นําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ เพ่ือปรับปรุงแกไขแลว

นําไปทดลองใชกับกลุมทดลองภาคสนาม เพ่ือนําผลท่ีไดมาหาคาความเชื่อม่ันกอนนําไปทดลองกับกลุม

ตัวอยางตอไป 

  จากการศึกษาเอกสารเก่ียวกับความพึงพอใจขางตน ผูรายงานไดกําหนดขอความท่ี

สนับสนุน และมีลักษณะเปนบวกตอเอกสารประกอบการเรียนชุด English in Daily Life โดยใหคะแนน 

5 4 3 2 1 จากเห็นดวยมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด เรียงตามลําดับ แลวหาความเท่ียงของ

แบบวัดดวยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (α ) 

 

 



61 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 1.  งานวิจัยในประเทศ 

  วิไลรัตน วสุรีย  (2545: Online) ไดพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใช

เอกสารจริง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี เพ่ือเปรียบเทียบ

ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอนและหลังการใชแบบฝกทักษะการอาน โดยทําการสุมนักเรียน

จํานวน 45 คน เครื่องมือท่ีใชวิจัยประกอบไปดวย แบบฝกเสริมทักษะการอานโดยใชเอกสารจริง

เก่ียวกับทองถ่ิน แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลอง และ

แบบทดสอบวัดความพึงพอใจ ผลการทดลองพบวา ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานโดยใช

เอกสารจริงเก่ียวกับทองถ่ินมีคาเทากับ 87.80/80.50 ซ่ึงถือวามีประสิทธิภาพดีมาก ความสามารถใน

การอานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนสงูกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ท่ี .05  

  สุทธิรา ปลั่งแสงมาศ  (2550: 43-55) ศึกษาการใชเอกสารจริงท่ีเนนสื่อในชีวิตประจําวัน 

เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษตามแนวการสอนเพ่ือการสื่อสารของนักเรียน                  

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2549     

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 50 คน ท่ีไดจากการสุมอยางงาย 

(Simple Random Sampling) โดยใชเวลาในการทดลอง 12 คาบๆ ละ 50 นาที แบบแผนการทดลอง

ท่ีใชเปนแบบทดสอบกอนและหลังการทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design) ผลการวิจัย

พบวา นักเรียนมีการพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษสูงข้ึน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 หลังการใชเอกสารจริงในการสอนอานภาษาอังกฤษ และนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับ

มากตอการใชเอกสารจริงท่ีเนนสื่อในชีวิตประจําวันในการเรียนการอานภาษาอังกฤษ 

  ภัทรา ยศปญญา  (2550: บทคัดยอ) ใชเอกสารประกอบการเรียน เพ่ือฝกทักษะการอาน 

จับใจความสําคัญ เรื่อง การทองเท่ียวแหงอุทยานแหงชาติภูกระดึง ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียน                

ภูกระดึงวิทยาคม จังหวัดเลย ผลการศึกษาพบวา เอกสารประกอบการเรียนเพ่ือฝกทักษะการอาน       

จับใจความสําคัญ เรื่องการทองเท่ียวอุทยายแหงชาติภูกระดึง มีประสิทธิภาพเทากับ 77.81/75.86    

ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว 75/75 คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนระหวางเรียนโดยรวมเทากับ 44.39 คิดเปน  

รอยละ 88.78 และคะแนนการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน คิดเปนรอยละ 89.76 ซ่ึงสูงกวา

เกณฑท่ีตั้งไวรอยละ 75 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยเอกสารประกอบการเรียนเพ่ือฝกทักษะ
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การอานจับใจความ เรื่องการทองเท่ียวอุทยานแหงชาติภูกระดึง สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ    

ทางสถิติ .01 

  ชวพร ทับศรี  (2550: บทคัดยอ) ไดจัดทํารายงานการใชเอกสารประกอบการจัด 

การเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 จากสื่อจริง ผูศึกษา

แบงการทดลองเปน 3 ครั้งในการจัดการเรียนรูเรื่อง News โดยสังเกตผลการเรียนรูและปญหาท่ีพบเพ่ือ

นํามาแกไขในการทดลองครั้งตอไป ผลการศึกษาปรากฏดังนี้ วงจรท่ี 1 นักเรียนสามารถพัฒนาการอาน

ในระดับดี คิดเปนรอยละ 80 และคะแนนจากการทําแบบฝกคิดเปนรอยละ 78 วงจรท่ี 2 นักเรียน

สามารถพัฒนาการอานไดดียิ่งข้ึนท่ีรอยละ 87.5 และคะแนนจากการทําแบบฝกอยูท่ีรอยละ 87.16 

วงจรท่ี 3 นักเรียนพัฒนาการอานไดในระดับดี คิดเปนรอยละ 90 และสามารถทําคะแนนจากการทํา

แบบฝกไดรอยละ 88.7 จากการศึกษาครั้งนี้พบวา การใชเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนเพ่ือ

พัฒนาทักษะการอานโดยใชสื่อภาพจริง ทําใหครูผูสอนไดปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู ผูเรียนเกิด

การเรียนรูและมีการพัฒนาทักษะการอานเพ่ิมมากข้ึน 

  จรรยา ชาญสมุทร  (2551: 26-38) ศึกษาการใชเอกสารจริงเพ่ือพัฒนาความเขาใจใน   

การอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2550 โรงเรียนสาธิตพิบูลบําเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา 30 คน ท่ีไดจากการสุม

อยางงาย (Simple Random Sampling) บทอานท่ีใชในการทดลองเปนบทอานท่ีมีใจความสั้น เชน 

โฆษณารานอาหาร รายการโทรทัศน พยากรณดวงชะตา ฉลากยา เปนตน โดยมีการทํากิจกรรมท้ัง   

แบบเดี่ยว จับคู และการทํางานแบบกลุม ผลการวิจัย พบวา หลังการใชเอกสารจริงนักเรียนมีการพัฒนา

ความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษท่ีสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และนักเรียนมี     

ความพึงพอใจในระดับมากตอการใชเอกสารจริงในการอานภาษาอังกฤษ 

  ภานุมาศ เชื้อเพชร  (2551: Online) ไดรายงานผลการใชเอกสารประกอบการเรียน    

การสอนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 เรื่อง Myself, My School, My Routine ผลการทดลอง

พบวา ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพเทากับ 

83.78/84.73, 82.48/82.62 และ 93.89/85.26 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 80/80 ทุกบทเรยีน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยมีการพัฒนาเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 27.50, 25.00 
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และ 26.25 ตามลําดับ และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการใชเอกสารประกอบการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษอยูในระดับมากท่ีสุด 

  ผกาภรณ ผดุงกิจ  (2552: 36-50) ทําการศึกษาพัฒนาการดานความสามารถในการอาน 

ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยวิธีการสอนอานเพ่ือการสื่อสารกับกลุมตัวอยาง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2551 โรงเรียนราชวินิตบางแกว ในพระบรม

ราชูปถัมภ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 50 คน ท่ีไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple 

Random Sampling) มีการจัดกิจกรรมการอานท่ีเปนข้ันตอน ซ่ึงประกอบดวย กิจกรรมกอนการอาน 

เปนข้ันเตรียมความพรอมของนักเรียน ชวยกระตุนและสรางความสนใจในเรื่องท่ีจะอาน กิจกรรม

ระหวางอาน ซ่ึงเปดโอกาสใหนักเรียนไดทํากิจกรรมการอานอยางมีจุดมุงหมาย โดยการฝกทักษะ            

การอานตาง ๆ ในแตละบทอาน กิจกรรมหลังการอาน นักเรียนไดนําขอมูลจากการอานมาประกอบ

ความรู ความคิด และประสบการณเดิมของนักเรียนท่ีมีอยูมาประยุกต โดยใชกระบวนการแบบ 

บูรณาการไปสูทักษะอ่ืน ผลการทดลองพบวานักเรียนมีพัฒนาการดานความสามารถในการอาน

ภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน โดยคะแนนกอนการเรียนมีคาเฉลี่ย 16.74 และหลังการเรียนมีคาเฉลี่ย 20.60 จาก

คะแนนเต็ม 30 คะแนน มีความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบกอนเรียนและหลัง

เรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 จากการสังเกตพฤติกรรมดานความสามารถในการอาน

ภาษาอังกฤษโดยครูผูสอนเปนผูสังเกตพฤติกรรมอยูในระดับดี นักเรียนประเมินตนเองดานความสามารถ

ในการอานภาษาอังกฤษ โดยนักเรียนประเมินตนเองจากระดับพอใชมาเปนระดับดี 

  อรอนงค จันทรา  (2552: Online) ไดพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการศึกษา 

ภาษาอังกฤษโดยอิสระ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 2 สาขางานการบัญชี ท่ีเรียน

รายวิชาการศึกษาภาษาอังกฤษโดยอิสระ วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2552 

จํานวน 30 คน ผลการศึกษาพบวา เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการศึกษาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 

มีคาประสิทธิภาพ 75.2/78.33 ถือไดวามีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

หลังเรียนสูงกวากอนเรียนเอกสารประกอบการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 และความพึงพอใจ

ของนักเรียนท่ีมีตอเอกสารประกอบการเรียนท่ีสรางข้ึนอยูในระดับดีมาก 
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  สาธิตา วัฒนโภคากุล  (2553: Online) ไดวิจัยผลจากการพัฒนาเอกสารคําสอนท่ีเนน 

เชิงรุก (Active Learning) เพ่ือใชในการสอนวิชา Experiential English II กับนักศึกษาคณะ

วิศวกรรมศาสตรชั้นปท่ี 1 จํานวน 29 คน ผูวิจัยไดจัดทําเอกสารประกอบการเรียนเสริมเนื้อหาจาก

หนังสือท่ีนักศึกษาใชเรียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ท้ังหมดจํานวน 4 เรื่อง โดยครอบคลุมท้ัง              

4 ทักษะ โดยเนนการใชจริงของนักศึกษาในการเรียนรู ในดานการอาน ผูวิจัยไดกําหนดจุดประสงค           

ในการเรียนรูท้ังแบบเดี่ยวและกลุม คือ นักศึกษาสามารถวิเคราะหเรื่องท่ีอานได ผลการวิจัย พบวา               

หลังการสอนโดยใชเอกสารประกอบการเรียนทําใหผลการเรียนของนักศึกษาดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบ          

เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาท้ัง 29 คน และนักศึกษามีเจตคติท่ีดีตอการใชเอกสารประกอบการเรียน 

 

 2.  งานวิจัยตางประเทศ 

  เดเมอรแคน (Demircan.  2004: Online) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลการเรียนระหวาง

การใชเอกสารจริงและบทเรียนตามหลักสูตรของนักเรียนเกรด 9 ในการเรียนอานไวยากรณจํานวน  

2 บท โดยกลุมทดลองคือกลุมท่ีไดรับเอกสารจริงในการเรียนรู และกลุมควบคุมคือกลุมท่ีเรียนตาม

หลักสูตรปกติ โดยหลังการทดลองผูศึกษาใชขอสอบเพ่ือวัดผล แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน

หลังเรียนดวยเอกสารจริง โดยผูรวมทําการทดลองคือ ครูจํานวน 17 คนและนักเรียนท้ังหมด 54 คน 

แบงเปนกลุมทดลอง 24 คนและกลุมควบคุม 30 คน กอนการทดลอง นักเรียนท้ัง 54 คนไดทํา 

การทดสอบกอนเรียน ผลปรากฏวา ไมมีความแตกตางระหวางนักเรียนท้ังสองกลุม ผลการทดลอง 

พบวา นักเรียนท่ีเรียนกลุมทดลองสามารถทําแบบทดสอบไดคะแนนสูงกวานักเรียนท่ีเรียนดวยหนังสือ

จากหลักสูตร และสามารถทําคะแนนไดมากข้ึนจากการทดสอบกอนเรียนข้ึนอีกดวย นั่นคือ บทท่ี 1 

กลุมทดลองทําคะแนนเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 12.71 กลุมควบคุมทําคะแนนเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 7.47  บทท่ี 2  

กลุมทดลองทําคะแนนเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 8.54 กลุมควบคุมทําคะแนนเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 4.06และท้ังครูและ

นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยเอกสารจริงมากกวา เพราะพบวาการเรียนดวยเอกสารจริงทํา

ใหนักเรียนมีการพัฒนามากข้ึน 

  อาจายี (Ajayi.  2005: online) ไดศึกษาความจําเปนของครูและการออกแบบสื่อ 

การเรียนการสอน กรณีศึกษาการวิเคราะหเอกสารประกอบการเรียนภาษาหรือการอานสําหรับนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 กลาววา หนังสือเรียนเปนเครื่องมือท่ีสําคัญของการเรียนภาษาในโรงเรียน
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ประถมศึกษาในรัฐแคลิฟอรเนีย ไดรับการออกแบบมาสําหรับครูเพราะมีการระบุตัวชี้วัดท่ีชัดเจนสําหรับ

การสอนและการมีสวนรวมในหองเรียน แตการออกแบบหนังสือเรียนท่ีผลิตออกมากอนการสอนนั้น

ไมไดมีการประเมินใหมีความสอดคลองกับรูปแบบการสอนของครูและรูปแบบการสอนภาษาท่ี

หลากหลายในชั้นเรียน การศึกษาครั้งนี้จงึศึกษาผลของการใชหนังสือเรียนชุดดังกลาว ในการเรียน 

การสอนในดาน ความสนใจ ความตองการ และความพึงพอใจของครูผูสอน เม่ือนําไปใชใน การเรียน

การสอนจริงโดยครูในระดับชั้นประถมศึกษา 100 คน พบวา บางกิจกรรมไมสอดคลองกับสถานการณท่ี

เกิดข้ึนในหองเรียน เนื้อหาท่ีกําหนดไมสามารถยืดหยุนไดในบางจุด และในบางครั้งนักเรียนไมสามารถ

ทํากิจกรรมท่ีกําหนดมาใหได เนื่องจากเนื้อหามีความยากเกินไป ครูผูสอนท้ัง 100 คนและผูศึกษามี

ความคิดเห็นตรงกัน คือ นอกจากการใชหนังสือเรียนแลว ควรจะมีสื่อการเรียนการสอน เชน เอกสาร

ประกอบการเรียน เพ่ือชวยใหครูและนักเรียนรวมกันพัฒนาในการเรียนการสอนดียิ่งข้ึน เชน  

เพ่ิมความนาสนใจ ความทันสมัย ความเหมาะสมกับสถานการณจริง และความเหมาะสมกับระดับ 

ชั้นเรียน 

  เบอรราโด (Berardo.  2006: Online) ไดศึกษาถึงการใชเอกสารจริงในการชวยการอาน 

เพ่ือท่ีจะใหนักเรียนไดเรียนรูถึงภาษาท่ีใชจริง และมุงหวังใหนักเรียนมีความกระตือรือรนและความเขาใจ

มากข้ึนในการอาน และการอานในเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีหลากหลาย โดยในท่ีนี้ผูศึกษาไดใชเอกสารจริงท่ีมา

จากอินเตอรเน็ต หนาท่ีหลักของผูสอนคือการชวยใหนักเรียนมีความพรอมในการอานจากเอกสารท่ีใช

จริงในชีวิตประจําวัน ผูศึกษาไดทําการเปรียบเทียบจากนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยสาขา

วิศวกรรมศาสตร หนึ่งในหนังสือท่ีถูกมอบหมายใหนักศึกษาอานใหจบเม่ือเรียนจบวิชาคือ Oxford 

English for Electrical and Mechanical Engineering พบวา นักศึกษาไมมีความสนใจท่ีจะอานใหจบ 

แตเม่ือผูศึกษาไดนําเอาเอกสารจากทางอินเตอรเน็ตเขามาประยุกตในการอานเพ่ือใหนักศึกษาไดใช

ทักษะในการอานตาง ๆ เชน Skimimg, Scanning เปนตน พบวา นักศึกษามีความกระตือรือรนในการ

เรียนรูมากข้ึน และทําใหภาระหนาท่ีของครูผูสอนลดลงดวย 

  อัลมุลซารัมและอิบราฮิม (Al-Musallam; & Ibrahim.  2009: บทคัดยอ) ไดศึกษา

ทัศนคติของอาจารยในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาท่ีมีตอการอานโดยใชเอกสารจริงสําหรับการสอน

ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศในประเทศซาอุดิอาระเบีย กลุมตัวอยาง ไดแก อาจารยใน

มหาวิทยาลัยจํานวน 32 คน และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยจํานวน 144 คน เครื่องมือท่ีใชในการทดลอง
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มี 2 ฉบับ คือ แบบสอบถามทัศนคติของอาจารย และแบบสอบถามทัศนคติของนักศึกษา ผลการศึกษา 

พบวา อาจารยและนักศึกษามีทัศนคติตอการใชเอกสารประกอบการเรียนในเชิงบวก ซ่ึงการสอนอาน

ควรใชท้ังสื่อของจริงรวมกับหนังสือเรียน และจากการวิเคราะหทัศนคติของอาจารยและนักศึกษา โดยใช 

t-test พบวาทัศนคติของนักศึกษาในเชิงบวกสูงกวาของอาจารยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 จากการวิจัยท้ังในประเทศ และตางประเทศ สรุปไดวา ผูเรียนท่ีไดรับการสอนอานโดยใช

เอกสารประกอบการเรียนท่ีเปนเอกสารจริง จะชวยใหนักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการอาน โดยมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน นักเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ และมีทัศนคติท่ีดีตอ     

การเรียนภาษาอังกฤษ ซ่ึงผูรายงานเห็นคุณคาเปนอยางยิ่งจนเกิดแรงบันดาลใจใหสรางสื่อประเภท

เอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life รายวิชาภาษาอังกฤษการอาน        

อ22203 สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยไดจัดทําเอกสารประกอบการเรียนตาม   

ข้ันตอนและมีการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนชุดนี้ พรอมท้ังขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์               

ทางการเรียนดานทักษะการอาน เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนและหลังเรียนดวยเอกสาร

ประกอบการเรียนและเก็บรวบรวมผลความพึงพอใจของนักเรยีนตอเอกสารประกอบการเรียน  

 เอกสารประกอบการเรียนชุดนี้ มีเนื้อหาแบงออกเปน 8 เรื่อง ไดแก  

  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 
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 โครงสรางเนื้อหาของเอกสารประกอบการเรียนแตละเลมจะสอดคลองกับข้ันตอนการสอน

อานเพ่ือการสื่อสาร ดังตาราง 1 

 

ตาราง 1  แสดงโครงสรางเนื้อหาของเอกสารประกอบการเรียนกับข้ันตอนการอานเพ่ือการสื่อสาร 

ข้ันตอนการสอนอานเพ่ือการส่ือสาร 
โครงสรางเนื้อหาของเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ 

ชุด English in Daily Life 

ข้ันกอนการอาน (Pre-Reading) 

Warm Up: เปนกิจกรรมสั้น ๆ เพ่ือนํานักเรียนเขาสูการอาน 

โดยนําเสนอเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีนักเรียนจะตองอานใน

เลมนั้น ๆ  

ข้ันขณะอาน (While-Reading) 

Handout: ประกอบไปดวยเนื้อหาท่ีนํามาจากเอกสารจริง 

เชน ปายสัญญาณตาง ๆ ขาวพยากรณอากาศ ฉลากยา และ 

โบรชัวรสถานท่ีทองเท่ียว โรงแรม เปนตน รวมท้ังโครงสราง

ไวยากรณและคําศัพท 

ข้ันหลังการอาน (Post-Reading) 

Worksheet 1-4: กิจกรรมเดี่ยวเพ่ือทดสอบความเขาใจของ

นักเรียนหลังจากอานเนื้อหา 

Worrksheet 5: กิจกรรมกลุมท่ีใหนักเรียนนําความรูท่ีไดจาก

การอานมาทําชิ้นงานของตนเอง 

Posttest: แบบทดสอบทายบทจํานวน 10 ขอ 

 

 



บทท่ี  3 

วิธีดําเนินการทดลอง 

 

 การทดลองครั้งนี้ไดศึกษาผลการใชเอกสารประกอบการเรียนเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน

ภาษาอังกฤษ โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอาน และการศึกษาความพึงพอใจ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานลาดใหญ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ชัยภูมิ เขต 1 ท่ีใชเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life ซ่ึงผูรายงานได

ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

1.  การกําหนดประชากร และกลุมตัวอยาง 

2.  แบบแผนการทดลอง 

3.  การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการทดลอง 

4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

5.  การวิเคราะหขอมูล 

6.  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1.  ประชากร 

  ประชากรเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานลาดใหญ สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ปการศึกษา 2556 ท่ีเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษการอาน      

อ22203 จํานวน 2 หองเรียน มีนักเรียนท้ังสิ้น 40 คน 

 2.  กลุมตัวอยางท่ีใชในการทดลอง 

  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานลาดใหญ สํานักเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 เลือก 1 หองเรียน คือ มัธยมศึกษาปท่ี 2/1 จํานวน 20 คน เลือกโดยวิธี   

การสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling)  (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 98-99) 
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แบบแผนการทดลอง 

 ในการทดลองครั้งนี้ ใชแผนการทดลอง One Group Pretest – Posttest Design เลือกกลุม

ตัวอยางแบบกลุม ทดสอบกอนทําการทดลอง และทดสอบหลังการทดลอง  (ลวน สายยศ; และ อังคณา 

สายยศ.  2538: 249) ดังนี้ 

 

ตาราง 2  แสดงรูปแบบท่ีใชในการศึกษาคนควา 

Pretest Treatment Posttest 

1T  X  2T  

 

 1T   หมายถึง  การสอบกอนการทดลอง (Pretest) 

 X   หมายถึง  การทดลอง (Treatment) 

 2T   หมายถึง  การสอบหลังการทดลอง (Posttest) 

 

การสรางและการหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใชในการทดลอง 

 1.  เครื่องมือท่ีใชในการทดลอง 

  เครื่องมือท่ีใชการทดลองครั้งนี้ ประกอบดวย 

  1.1  เอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life จํานวน 8 เรื่อง 

  1.2  แผนการจัดการเรียนรูประกอบการใชเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ  

ชุด English in Daily Life จํานวน 18 แผนการเรียนรู 

  1.3  แบบทดสอบทายเรื่องจํานวน 8 ชุด ๆ ละ 10 ขอ 

  1.4  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอาน ซ่ึงเปนแบบปรนัย

เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ 

  1.5  แบบสอบถามความพึงพอใจตอการเรียนภาษาอังกฤษโดยใชเอกสารประกอบ 

การเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life เปนแบบสอบถามใชมาตราสวนประมาณคา  

จํานวน 20 ขอ 
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 2.  การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 

  2.1  เอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life รายวิชา 

ภาษาอังกฤษการอาน อ22203 สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ผูรายงานไดดําเนินการสราง

ในภาคปลายปการศึกษา 2554 ดังนี้ 

   2.1.1  ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับเอกสารประกอบการเรียน 

   2.1.2  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สาระ      

การเรียนรูภาษาตางประเทศ คูมือครู และหนังสือภาษาอังกฤษ เพ่ือหาขอบเขตของเนื้อหาในการสราง

เอกสารประกอบการเรียน 

   2.1.3  กําหนดเนื้อหา กําหนดจุดประสงค กิจกรรมการเรียนรู และจํานวนคาบท่ีสอน

ในแตละเรื่อง โดยผูรายงานเลือกขอมูลท่ีเก่ียวของกับเอกสารจริง ไดแก ปายและสัญลักษณ การซ้ือขาย       

การพยากรณอากาศ คําแนะนํา ฉลากยา ประกาศรับสมัครงาน กราฟ และการเดินทาง ซ่ึงเปนเนื้อหา  

ท่ีเปนประโยชนพบเห็นไดในชีวิตประจําวัน และนักเรียนยังสามารถนําเนื้อหาเหลานี้ไปประยุกตใช     

ในการดําเนินชีวิต 

   2.1.4  รางตนแบบเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

    1)  สวนนํา ประกอบดวย ปกนอก คํานํา สารบัญ คําชี้แจงสําหรับนักเรียน 

    2)  สวนเนื้อหา ประกอบดวยเนื้อหา 8 เรื่อง ในแตละเรื่องประกอบไปดวย ชื่อเรื่อง 

สาระสําคัญ มาตรฐานการเรียนรูและ ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู ใบความรู (Handout) แบบฝก 

(Worksheet) เรื่องละ 5 แบบฝก แบบทดสอบทายเรื่อง โดยมีเนื้อหาสําคัญของแตละเรื่อง ดังตาราง 3  
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ตาราง 3  แสดงเนื้อหาสําคัญของเอกสารประกอบการเรียน ชุด English in Daily Life   ท้ัง 8 เลม 

เรื่องท่ี เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู 

เรื่องท่ี 1:  Signs and Notices -  ใบความรูเก่ียวกับปายและสัญญาณประเภทตาง ๆ  

-  ไวยากรณเรื่อง Imperative Sentence 

-  นักเรียนสามารถเขียนเรื่องของตนเองโดยใชปายสัญญาณตาง ๆ  

เรื่องท่ี 2:  Go Shopping -  ใบความรูเก่ียวกับประเภทของรานคาและชนิดของสิ่งของ  

-  ประโยคตาง ๆ ท่ีใชในการซ้ือ-ขาย 

-  ชิ้นงานท่ีนักเรียนไดใชประโยคในการซ้ือ-ขาย 

เรื่องท่ี 3:  Weather Forecast -  ตัวอยางการพยากรณอากาศจากหนังสือพิมพ 

-  คําศัพทและประโยคท่ีใชในการพยากรณอากาศ 

-  การเขียนพยากรณอากาศในทองถ่ินของนักเรียน 

เรื่องท่ี 4:  Instructions -  ตัวอยางคําแนะนําตาง ๆ เชน การประกอบอาหาร คูมือ

เครื่องใชไฟฟา 

-  ไวยากรณเรื่อง Imperative Sentence การเขียนคําแนะนําโดย

ใชคําท่ีบงบอกลําดับท่ี ประโยคเง่ือนไข (if cause) 

-  กิจกรรมการเขียนคําแนะนํางาย ๆ ดวยตนเอง 

เรื่องท่ี 5:  Medicine Labels -  ความรูเก่ียวกับการอานฉลากยา อาการของโรคตาง ๆ  

-  คําศัพทเก่ียวกับยาและโรคภัยตาง ๆ ประโยคถาม-ตอบอาการ 

-  เขียนฉลากยาพรอมท้ังบอกอาการท่ียานั้น ๆ สามารถใชรักษาได 

เรื่องท่ี 6:  Job Applications -  ตัวอยางใบประกาศรับสมัครงาน และจดหมายสมัครงาน 

-  คําศัพทเก่ียวกับอาชีพตาง ๆ การประกาศรับสมัครงาน  

-  การเขียนจดหมายสมัครงานของนักเรียน 

เรื่องท่ี 7:  Graphs -  ใบความรูเก่ียวกับประเภทตาง ๆ ของกราฟ 

-  ประโยคและคําศัพทท่ีใชในการเขียนบรรยายกราฟ 

-  แปลงขอมูลตารางเปนกราฟและขอความ 

เรื่องท่ี 8:  Travel -  ตัวอยางแผนพับโฆษณาโรงแรม สถานท่ีทองเท่ียว 

-  การอานตางรางเดินรถโดยสารประจําทาง รถไฟ เครื่องบิน 

-  การวางแผนเท่ียวของตนเอง 
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  3)  สวนอางอิง ประกอบดวยบรรณานุกรม และเฉลยแบบฝกของแตละเรื่อง 

   2.1.5  นําเอกสารประกอบการเรียนท่ีสรางข้ึนเสนอผูเชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบ              

ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความชัดเจน และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช       

โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนเปนมาตรวัดประมาณคา (Rating Scale) ของ ลิเคิรท (Likert)                

ซ่ึงมี 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด.  2545: 112) ดังนี้ 

     เหมาะสมมากท่ีสุด คะแนนเทากับ  5 

     เหมาะสมมาก  คะแนนเทากับ  4 

     เหมาะสมปานกลาง คะแนนเทากับ  3 

     เหมาะสมนอย  คะแนนเทากับ  2 

     เหมาะสมนอยท่ีสุด คะแนนเทากับ  1 

    รายนามผูเชี่ยวชาญ 

1) ดร.ศรีทัย  สุขยศศรี  ขาราชการบํานาญ อดีตศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ  

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2  

 ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

     2)  ผศ.สัญญา  จันทรอด  รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา 

      วิทยาเขตจังหวัดชัยภูมิ ผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลประเมินผลและการวิจัย 

     3)  นายทินรัตน  ชัยวิวัฒมงคล  ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 

      โรงเรียนบานลาดใหญ ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร 

     4)  นางสัมฤทธิ์  คลังภูเขียว  ครูชํานาญการพิเศษภาษาอังกฤษ  

      โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาภาษาอังกฤษ 

     5)  Mr. Richard Matthew Dobney ครูผูสอนภาษาอังกฤษชาวตางประเทศ 

โรงเรียนบานลาดใหญ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  

เขต 1 ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาภาษาอังกฤษ 

   2.1.6  กําหนดเกณฑการตัดสินใจประเมินคาเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ 

ชุด English in Daily life ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ของผูเชี่ยวชาญ โดยใชเกณฑดังนี้ บุญชม ศรีสะอาด  

(2546: 168) 
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     คาเฉลี่ย  การแปลคา 

   4.51 – 5.00 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

   3.51 – 4.50 มีความเหมาะสมมาก 

   2.51 – 3.50 มีความเหมาะสมปานกลาง 

   1.51 – 2.50 มีความเหมาะสมนอย 

   0.00 – 1.50 มีความเหมาะสมนอยท่ีสุด 

  โดยใหคาเหมาะสมมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.51 ข้ึนไป จึงจะถือวาเปนเอกสาร

ประกอบการเรียนท่ีใชได ซ่ึงผลจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญตอเอกสารประกอบการเรียนท้ัง 8 เรื่อง

ไดคาเฉลี่ย 4.74 นั่นคือ มีความเหมาะสมมากท่ีสุด (รายละเอียดภาคผนวก ข หนา 126-142) หลังจาก

นั้นไดแกไขเอกสารประกอบการเรียนตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญในประเด็นตอไปนี้ 

     1)  ปรับปรุงการใชภาษาในประโยคคําสั่ง 

     2)  ปรับเปลี่ยนตัวอักษรใหอานงายข้ึน 

     3)  เพ่ิมภาพประกอบใหนาสนใจยิ่งข้ึน 

   2.1.7  นําเอกสารประกอบการเรียนไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2  

    1)  ครั้งท่ี 1 ทดลองเดี่ยว (1:1) โดยทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 

โรงเรียนบานลาดใหญ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555 โดยเลือกแบบเจาะจงจํานวน 3 คน แยกเปน

นักเรียนเกง ปานกลาง และออนอยางละ 1 คน ใชเวลาทดลองควบคูกับแผน การจัดการเรียนรู ประเมิน

ดวยแบบทดสอบหลังเรียนเม่ือเรียนจบแตละเรื่อง และประเมินดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนเม่ือเรียนจบทุกเรื่อง ผลการทดลองปรากฏวา ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน  

มีประสิทธิภาพ 71.96/70.83 (รายละเอียดภาคผนวก ข หนา 206) แสดงวาประสิทธิภาพของเอกสาร

ประกอบการเรียนยังไมถึงเกณฑท่ีกําหนดไว และมีประเด็นท่ีตองปรับปรุงแกไขดังนี้คือ เนื้อหาไม

เหมาะสมกับเวลา นักเรียนทําไมทัน และคําศัพทบางคํายากเกินไป ผูรายงานจึงไดนําขอสังเกตมา

ปรับปรุงแกไข ตัดแบบฝกใหนอยลง และตัดคําศัพทท่ียาก ปรับภาษาใหงายข้ึน แลวจัดพิมพเอกสาร

ประกอบการเรียนท่ีแกไขแลวนําไปหาคุณภาพในข้ันตอไป 
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    2)  ครั้งท่ี 2 การทดลองแบบกลุมยอย (1:10) ผูรายงานไดนําเอกสารประกอบ 

การเรียนท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใชกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียน     

บานลาดใหญ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555 โดยใชเวลาหลังเลิกเรยีน 20 วัน ๆ ละ 1 ชั่วโมง  

กลุมตัวอยางเปนนักเรียน 9 คน คละนักเรียนเกง 3 คน ปานกลาง 3 คน และออน 3 คน ท้ังนี้ผูรายงาน

ไดดําเนินการตามลําดับข้ันตอนการทดลองทุกประการ เม่ือทดลองเสร็จสิ้นแลว นําคะแนนไปหา

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 พบวาไดคาประสิทธิภาพ 76.35.18/75.28 (รายละเอียดภาคผนวก ข 

หนา 207) ผูรายงานไดสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการเรียนขณะเรียนอยางใกลชิด พบวา การใชภาษา

ในประโยคคําสั่งชัดเจน แตภาพบางภาพมีขนาดเล็ก และมีตัวอักษรอยูในภาพทําใหมองไมชัด จึงนํา

ขอสังเกตท่ีไดไปปรับปรุงแกไขอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นไดจัดพิมพเอกสารประกอบการเรียนเพ่ือ

ดําเนินการในข้ันตอไป 

    3)  การทดลองภาคสนาม (1:100) ผูรายงานไดนําเอกสารประกอบการเรียนท่ี 

ปรับปรุงแกไขจากครั้งท่ี 2 ไปจัดทําเปนรูปเลม และนําไปทดลองกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 โรงเรียนบานลาดใหญ จํานวน 30 คน โดยดําเนินการสอนใชเวลา

เสมือนทดลองจริง คือใชชวงเวลาหลังเลิกเรียนเวลา 15:30 – 16:30 น. ของทุกวัน ตั้งแตวันท่ี 5-30 

พฤศจิกายน 2555 เปนเวลา 20 วัน เม่ือหาคาประสิทธิภาพ ผลปรากฏวา คาประสิทธิภาพของเอกสาร

ประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life มีคาเทากับ 1 2E E  = 82.03/81.17 

(รายละเอียดภาคผนวก ข หนา 208-209) ซ่ึงเปนคาท่ีไดมาตรฐานตามเกณฑท่ีกําหนดคือ 80/80  

   2.1.8  จัดทําเอกสารประกอบการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพใหสมบูรณ สวยงาม เพ่ือ 

นําไปใชจริงกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ปการศึกษา 2556 โรงเรียนบานลาดใหญ จํานวน 20 คน 

ซ่ึงเปนกลุมตัวอยางจริง 

  2.2  แผนการจัดการเรียนรูประกอบการใชเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ 

ชุด English in Daily Life  

   2.2.1  จากการวิเคราะหผลการเรียนรูทักษะการอาน รายวิชา อ22203 ภาคเรียนท่ี 1 

ปการศึกษา 2554 ผลสัมฤทธิ์ทางการอานอยูในระดับท่ีไมนาพึงพอใจ เม่ือวิเคราะหในรายละเอียด 

พบวา การเลือกสื่อประกอบการเรียนนาจะมีปญหา เพราะเปนเรื่องใหอานและตอบคําถามจากบทอาน       

ไดสอบถามความคิดเห็นจากนักเรียน สวนใหญจะตอบวา เรียนรูจากสิ่งไกลตัว ทําใหจําคําศัพทไมได   
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จึงอานไมได ผูรายงานจึงไดพัฒนารูปแบบของสื่อการเรียนเปนเอกสารประกอบการเรียนท่ีใชเอกสาร

จริง นักเรียนเรียนแลวนําไปใชประโยชนไดในชีวิตจริง 

   2.2.2  ศึกษารายละเอียดโครงสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุม

สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับวิธีการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนอาน 

   2.2.3  วิเคราะหสาระและมาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัด เพ่ือจัดโครงสรางรายวิชา  

และเลือกเนื้อหาสาระการเรียนรู รวมท้ังวิธีการจัดการเรียนรู 

   2.2.4  สรางแผนการจัดการเรียนรูจํานวน 20 แผน รวมการปฐมนิเทศ  

การทดสอบกอนเรียน ประเมินความพึงพอใจ และทดสอบหลังเรียนโดยการใชเอกสารประกอบการ

เรียนภาษาอังกฤษ  

    แผนการเรียนรูท่ี 1  ปฐมนิเทศ ทดสอบกอนเรียน 2  ชั่วโมง 

    แผนการเรียนรูท่ี 2, 3 เรื่อง  Signs and Notices 2  ชั่วโมง 

    แผนการเรียนรูท่ี 4, 5 เรื่อง  Go Shopping 2  ชั่วโมง 

    แผนการเรียนรูท่ี 6, 7 เรื่อง  Weather Forecast 2  ชั่วโมง 

    แผนการเรียนรูท่ี 8, 9 เรื่อง  Instructions  2  ชั่วโมง 

    แผนการเรียนรูท่ี 10, 11 เรื่อง  Medicine Labels 2  ชั่วโมง 

    แผนการเรียนรูท่ี 12, 13 เรื่อง  Job Applications 2  ชั่วโมง 

    แผนการเรียนรูท่ี 14, 15 เรื่อง  Graphs  2  ชั่วโมง 

    แผนการเรียนรูท่ี 16, 17 เรื่อง  Travel  2  ชั่วโมง 

    แผนการเรียนรูท่ี 18  ทดสอบหลังเรียน 

          ประเมินความพึงพอใจ 2  ชั่วโมง 

           รวม  20 ชั่วโมง 
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   2.2.5  องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการเรียน  

มีองคประกอบดังนี้ 

    1)  มาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัด 

    2)  จุดประสงคการเรียนรู 

    3)  สาระสําคัญ 

    4)  สาระการเรยีนรู 

    5)  ภาระงาน 

    6)  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

    7)  แผนการเรียนรู ทําเปนการจัดกิจกรรม 3 ข้ันตอน คือ ข้ันกอนการอาน  

ข้ันระหวางการอาน และข้ันหลังการอาน 

    8)  สื่อ/แหลงเรียนรู 

    9)  การวัดและประเมินผล 

    10)  ความเห็นและขอเสนอแนะของผูบังคับบัญชา 

    11)  บันทึกหลังกิจกรรมการเรียนรู 

      ผลการจดักิจกรรม 

      ปญหา/อุปสรรค 

      วิธีการแกไข 

   2.2.6  นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีจัดทําแลว ไปใหผูเชี่ยวชาญชุดเดิม (ท่ีตรวจเอกสาร 

ประกอบการเรียน) ตรวจสอบความถูกตองและเหมาะสม โดยมีเกณฑการตรวจดังนี้ 

    1)  ความครบถวนขององคประกอบ 

    2)  ความชัดเจน และถูกตองตามจุดประสงคการเรียนรู 

    3)  ความสอดคลองของจุดประสงคกับเนื้อหา 

    4)  ความหลากหลายของกิจกรรม 

    5)  ความสอดคลองของสื่อการเรียนรู และวิธีการวัดประเมินผล โดยสอดคลองกับ 

จุดประสงคการเรียนรู 
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   2.2.7  นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีผานการตรวจจากผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงมีคาความเหมาะสม 

เฉลี่ยเทากับ 4.52 นั่นคือ มีความเหมาะสมมาก (รายละเอียดภาคผนวก ค หนา 213) และไดแกไข

ขอบกพรองในข้ันตนตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญแลว ไปเปนคูมือในการทดลองเพ่ือหาคุณภาพ 

ของสื่อการเรียนตามข้ันตอน 1:1, 1:10 และ 1:100 ในปการศึกษา 2555 โดยระหวางการทดลองแตละ

ข้ันตอนไดปรับปรุงแกไขขอบกพรองท่ีพบใหถูกตอง เพ่ือหาคุณภาพในข้ันตอนลําดับตอไป จนไดแผน

จัดการเรียนรูท่ีมีความสมบูรณพรอมท่ีจะนําไปใชเปนคูมือในการจัดการเรียนรูในปการศึกษา 2556 

ตอไป 

  2.3  การสรางและพัฒนาแบบทดสอบทายเรื่องของเอกสารประกอบการเรียน เริ่มใน 

เดือนภาคปลายปการศึกษา 2554 

   2.3.1  ศึกษาทฤษฏี วิธีการสรางแบบทดสอบจากหนังสือ เทคนิคการวัดและ 

การประเมินผลการเรียนของลวน สายยศ และอังคณา สายยศ  (2538: 170-176)การทดสอบและ

ประเมินผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ อัจฉรา วงศโสธร  (2544. 154-155) และ บัณฑิต  

ฉัตรวิโรจน  (2549: 196-197)  

   2.3.2  ศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  

เพ่ือการวัดประเมินผลใหถูกตองตรงตามตัวชี้วัด 

   2.3.3  ศึกษาจุดประสงคการเรียนรู และสาระสําคัญของเอกสารประกอบการเรียนใน

แตละเลม แลวสรางแบบทดสอบใหสอดคลองกับจุดประสงค และสาระสําคัญ เปนแบบปรนัย  

4 ตัวเลือก จํานวนเลมละ 10 ขอ 

   2.3.4  นําแบบทดสอบของเอกสารประกอบการเรียนท่ีสรางข้ึนไปใหผูเชี่ยวชาญ 

ทางดานการสอนภาษาอังกฤษจํานวน 5 ทานชุดเดิม เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหาเลือก

ขอสอบท่ีมีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาตั้งแตคา IOC  = 0.5 ข้ึนไป ผลปรากฏวาขอสอบทุกขอมีคา IOC  

ตั้งแต 0.60 ข้ึนไป (รายละเอียดภาคผนวก ข หนา 143-181) แตตองปรับปรุงการใชภาษาในตัวเลือก

บางขอ ผูรายงานไดทําการปรับปรุงแกไขตัวเลือกตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญทุกประเด็น และจัดพิมพ

ขอทดสอบทายเรื่องไวเปนขอทดสอบทายบท (Posttest) ของเอกสารประกอบการเรียนแตละเลมเพ่ือ

ใชในการทดลองตอไป 
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  2.4  การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอาน 

   เปนแบบทดสอบใชวัดผลกอนและหลังการทดลอง เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ดานทักษะการอาน โดยมีข้ันตอนและวิธีการสรางแบบทดสอบดังนี้ 

   2.4.1  ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบจากหนังสือ การทดลองและประเมินผลการเรียน 

การสอนภาษาอังกฤษของ อัจฉรา วงศโสธร  (2544. 154-155) และสํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐาน

การศึกษา  (2545: 44) 

   2.4.2  ศึกษาและวิเคราะหจุดประสงคการเรียนรูของเอกสารประกอบการเรียน

ภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life แตละเรื่อง เพ่ือนํามาสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

   2.4.3  สรางขอทดสอบตามตารางวิเคราะหเนื้อหาการเรียนรู และจุดประสงค 

การเรียนรู เปนขอทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 52 ขอ ใหคะแนนขอละ 1 คะแนน คะแนน

รวม 52 คะแนน ใชเวลา 60 นาที 

   2.4.4  นําแบบทดสอบท่ีสรางข้ึนไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญ 

ชุดเดิม ตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา โดยพิจารณาแตละขอวา มีความสอดคลองกับจุดประสงค

การเรียนรูหรือไมใชเกณฑการพิจารณาดังนี้  

  คะแนน +1  หมายความวา  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

  คะแนน  0   หมายความวา  ไมแนใจวาสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูหรือไม 

  คะแนน -1   หมายความวา  ไมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

    นําคาการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ มาหาคาดัชนีความสอดคลอง  (พวงรัตน  

ทวีรัตน.  2540: 117) ระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงคการเรียนรู โดยผูรายงานเลือกขอท่ีมีคาดัชนี

ความสอดคลองตั้งแต 0.60 ข้ึนไป (รายละเอียดภาคผนวก ง หนา 256-258) 

   2.4.5  จัดพิมพแบบทดสอบท่ีเลือกไว แลวนําไปทดสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

เพ่ือหาคาความยากงาย และคาอํานาจจําแนกของขอสอบ โดยใชเทคนิค 50% ในการแบงกลุมสูง   

กลุมต่ํา  (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 211) คัดเลือกขอทดสอบท่ีมีคาความยากงาย 

ตั้งแต 0.25-0.75 และคาอํานาจจําแนกตั้งแต .20 ข้ึนไป ไดแบบทดสอบจาํนวน 40 ขอ (รายละเอียด

ภาคผนวก ง หนา 260-262)  
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   2.4.6  นําแบบทดสอบท่ีไดคาความยากงาย และอํานาจจําแนกตามเกณฑไปทดสอบ 

กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไมใชกลุมตัวอยางอีกครั้งหนึ่ง นําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหหาคา  

ความเชื่อม่ันโดยวิธีคูเดอร ริชารดสัน (Kuder-Richardson) ใชสูตร KR-20  (ลวน สายยศ; และ อังคณา  

สายยศ.  2538: 197-198) ไดคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบเทากับ 0.84 (รายละเอียดภาคผนวก ง 

หนา 263-264) 

   2.4.7  จัดพิมพแบบทดสอบท่ีวิเคราะหหาความเชื่อม่ันแลวใหเปนฉบับสมบูรณ      

เพ่ือการนําไปใชในการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือในข้ันการทดลอง 1:1 1:10 1:100 และกลุม

ตัวอยางจริง 

  2.5  สรางแบบสอบถามความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียน

ภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life  

   2.5.1  ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวกับหลักการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของพวงรัตน  

ทวีรัตน  (2540: 98-103) บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์  (2549: 141-143) ลวน สายยศ และอังคณา  

สายยศ  (2538: 183-184) 

   2.5.2  สรางแบบสอบถามความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียน  

ภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life ซ่ึงเปนขอความเก่ียวกับการแสดงความรูสึกของนักเรียนท่ีมีตอ

การใชเอกสารประกอบการเรียน การเห็นประโยชน และคุณคา เปนแบบมาตรวัดประมาณคา 5 ระดับ 

จํานวน 20 ขอ แบงเปน 4 ดาน คือ ดานเนื้อหา กระบวนการเรียนรู ภาพและภาษา และการวัดและ 

การประเมินผล โดยกําหนดเกณฑคะแนนดังนี้ 

    พึงพอใจมากท่ีสุด  5  คะแนน 

    พึงพอใจมาก  4  คะแนน 

    พึงพอใจปานกลาง  3  คะแนน 

    พึงพอใจนอย  2  คะแนน 

    พึงพอใจนอยท่ีสุด  1  คะแนน 

    ในการพิจารณาวานักเรียนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใช   

เอกสารประกอบการเรียนอยูในระดับใด พิจารณาจากคาเฉลี่ย โดยกําหนดเกณฑการแปลผล        

ความพึงพอใจของคาเฉลี่ย ดังนี้ 



80 
 

   คาเฉลี่ยระหวาง 4.51 – 5.00  หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

   คาเฉลี่ยระหวาง 3.51 – 4.50  หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจมาก 

   คาเฉลี่ยระหวาง 2.51 – 3.50  หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 

   คาเฉลี่ยระหวาง 1.51 – 2.50  หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจนอย 

   คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.51  หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

   2.5.3  นําแบบสอบถามความพึงพอใจใหผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน (คณะเดิม) ตรวจสอบ 

ความเหมาะสมของขอสอบถามแบบทดสอบความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนภาษาอังกฤษ     

การอานโดยใชเอกสารประกอบการเรียน ซ่ึงพบวาแบบสอบถามความพึงพอใจฉบับท่ีผูรายงานสรางข้ึน

มีความเหมาะสมมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.57 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.07 (รายละเอียด

ภาคผนวก ฉ หนา 296-297) 

   2.5.4  นําแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอการเรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียน 

ภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life ไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2  

ปการศึกษา 2555 โรงเรียนบานลาดใหญ จํานวน 30 คน เพ่ือหาคาความเชื่อม่ันโดยใชการวิเคราะห 

คาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) ตามวิธีการของ ครอนบาค (Cronbach)  (ลวน สายยศ; และ 

อังคณา สายยศ.  2538: 200-202) ไดคาความเชื่อม่ัน 0.77 (รายละเอียดภาคผนวก ฉ หนา 300-303) 

   2.5.5  จัดพิมพเปนฉบับสมบูรณเพ่ือนําไปใชรวบรวมขอมูลกับนักเรียนกลุมตัวอยาง 

จริงในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2556 

 

การเก็บรวบรวมขอมลู 

 ผูรายงานไดดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยางจริง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 

20 คน ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2556 ตั้งแตวันท่ี 21 เดือน พฤษภาคม ถึงวันท่ี 8 เดือน ตุลาคม 

ตามข้ันตอนดังนี้ 

 1.  ชี้แจงวิธีการเรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily  

Life รายวิชาภาษาอังกฤษการอาน อ22203 สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

 2.  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอาน ไปทดสอบกับนักเรียนกอน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู แลวบันทึกผลการทดสอบไวเปนคะแนนกอนเรียน 



81 
 

 

 3.  ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูท่ีจัดทําไว และบันทึก 

คะแนนระหวางเรียน 

 4.  หลังจากท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรูเสร็จสิ้นตามท่ีวางแผนไวแลว นําแบบทดสอบวัดผล 

สัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอาน ไปทดสอบกับนักเรียน แลวบันทึกผลการทดสอบไว           

เปนคะแนนหลังเรียน 

 5.  นําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหโดยวิธีทางสถิติ เปรียบเทียบความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนดานทักษะการอานของนักเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชเอกสาร

ประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life รายวิชาภาษาอังกฤษการอาน อ22203 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2  

 6.  นําแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอการเรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียน 

ภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life รายวิชาภาษาอังกฤษการอาน อ22203 สําหรับนักเรียน      

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 20 ขอ ไปสอบถามนักเรียนเม่ือเสร็จการทดลองใชเอกสารประกอบ        

การเรียนเสร็จแลว 

 

การวิเคราะหขอมูล 

  ในการทดลองครั้งนี้ ไดวางแผนการวิเคราะหขอมูลในการทดลองการเรียนโดยใชเอกสาร

ประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life ดังนี้ 

  1.  หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily 

Life ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ตามเกณฑ 80/80 

  2.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปท่ี 2 กอนและหลังเรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life เพ่ือ

เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน ดวยสถิติ

ทดสอบคาที (t-test Dependent) 

  3.  วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอการเรียนโดยใช 

เอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life 
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลในครั้งนี้ ประกอบดวย 

  1.  การหาคาเฉลี่ย (Mean) ของเอกสารประกอบการเรยีนภาษาอังกฤษ คะแนน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอาน และคะแนนผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  

ใชสูตรตอไปนี้ (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 73) 

 

X
X

N
= ∑  

 เม่ือ X  แทน  คาเฉลี่ย 

       X∑  แทน  ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

  N  แทน  จํานวนนักเรียน 

 

  2.  การหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนดานทักษะการอานและคะแนนการประเมินเอกสารประกอบการเรียน แผนจัดการเรียนรู 

และความพึงพอใจของนักเรียน ใชสูตรตอไปนี้ (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 79) 

 

)N(N
X)(XNDS

1

22
..

−
∑ ∑−

=  

 เม่ือ ..DS  แทน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 X  แทน  คะแนนของนักเรียนแตละคน 

 N  แทน  จํานวนนักเรียนท้ังหมด 

      ∑ X  แทน  ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

 

  3.  การหาคาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Validity) ของขอสอบในแบบทดสอบใน

เอกสารประกอบการเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ โดยใชสูตรดัชนีสอดคลองระหวางขอสอบกับ

จุดประสงคการเรียนรู IOC  (Item Objective Congruence) (พวงรัตน ทวีรัตน.  2540: 117) 
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N
RIOC ∑=     

    เม่ือ IOC  แทน  ดัชนีความสอดคลอง 

      ∑R  แทน  คะแนนรวมความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

      N   แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญท้ังหมด 

 

   4.  หาคาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษชุด English in 

Daily Life โดยใชสูตร 21 / EE  ซ่ึงคํานวณจากสูตรตอไปนี้  (ชัยยงค พรหมวงศ.  2543: 495) 

 

100
     

1 ×=

∑

A
N

X

E  

    เม่ือ 1E   แทน  รอยละของคะแนนเฉลี่ยท่ีนักเรียนท้ังหมดทําแบบฝกหัดหรือ 

         แบบทดสอบทายเรื่องรวมกัน 

  ∑ X  แทน  คะแนนของนักเรียนท่ีไดจากแบบฝกหัดและแบบทดสอบ  

                        ทายเรื่องรวมกัน 

  A  แทน  คะแนนเต็มของแบบฝกหัดและแบบทดสอบทายเรื่องรวมกัน 

  N   แทน  จํานวนนักเรียนท้ังหมด 

 

100
     

2 ×=

∑

B
N

Y

E  

    เม่ือ 2E  แทน  รอยละของคะแนนเฉลี่ยท่ีนักเรียนท้ังหมดทํา 

         แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน 

  ∑Y  แทน  คะแนนรวมของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน 

  B   แทน  คะแนนเต็มของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิห์ลังเรียน 

  N   แทน  จํานวนนักเรียนท้ังหมด 
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   5.  การหาคาความยากงาย ( p ) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอาน โดยใช

สูตรตอไปนี้ (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 209-210) 

 

N
Rp      =  

    เม่ือ p   แทน  ดัชนีความยาก 

      R   แทน  จํานวนผูท่ีทําขอสอบขอนั้นถูก 

      N   แทน  จํานวนคนท้ังหมด 

 

   6.  การหาคาอํานาจจําแนกรายขอ ( D ) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

โดยใชสูตรตอไปนี้ (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 210-211) 

 

2

     N
RRD LU −

=  

    เม่ือ D   แทน  ดัชนีอํานาจจําแนก 

      UR  แทน  จํานวนนักเรียนท่ีตอบถูกในกลุมเกง 

      LR  แทน  จํานวนนักเรียนท่ีตอบถูกในกลุมออน 

      N   แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมเกงและกลุมออน 

 

   7.  คาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยสูตร 

KR-20 ของ Kuder-Richardson Method ซ่ึงคะแนนแตละขอตองอยูในลักษณะท่ีถาทําถูกได 1 

คะแนน ทําผิดได 0 คะแนน โดยใชสูตรดังนี้ (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 197-198)  
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21
1tt

pqn
n Sr

 
= − −  

∑  

    เม่ือ   ttr    =   คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ  

      n      =   จํานวนขอของแบบทดสอบ 

      p     =   สัดสวนของผูเรียนท่ีตอบถูกในแตละขอ  

      q      =   สัดสวนของผูเรียนท่ีตอบผิดในแตละขอ = 1 p−  

      2S     =   คาความแปรปรวนของคะแนนท้ังฉบับ  

    โดย 

( )
( )1

     
22

2

−

−
= ∑∑

NN
XXN

S  

    เม่ือ X     =    คะแนนแตละคนท่ีตอบถูก 

      ∑ X  =    ผลรวมของคะแนนของผูเรียนท่ีตอบถูก 

                         N    =    จํานวนผูเขาเรียนท้ังหมด 

 

  8.  คาความเชื่อม่ันท้ังฉบับ (Reliability) ของแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมี

ตอเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life โดยใชการหาคาสัมประสิทธิ์ 

แอลฟา (α - Coefficient) ตามวิธีการของ ตามวิธีการของ ครอนบาค (Cronbach)  ดังสูตรตอไปนี้      

(ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 200-202) 

 











−

−
= ∑

2

2

1
1

   
t

i

S
S

n
nα  

 

    เม่ือ α   แทน  คาความเชื่อม่ัน 

      n   แทน  จํานวนขอของเครื่องมือวัด 

      2
iS∑ แทน  ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ 

      2
tS   แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
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 9.  การหาคาความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใช

เอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life ประเภท t-test (Dependent 

Samples) โดยใชสูตรดังนี้ (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2536: 104) 

 

( )
1

22

−
−

=
∑∑

∑

N
DDN

D
t  

    เม่ือ t   แทน  การแจกแจงแบบที 

      D   แทน  ความแตกตางของคะแนนแตละคู 

      N   แทน  เปนจํานวนคู (จํานวนนักเรียนท่ีทําการสอบ 2 ครั้ง) 



บทท่ี  4  

ผลการวิเคราะหขอมูล 

  

 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life รายวิชา

ภาษาอังกฤษการอาน อ22203 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ผูรายงานไดดําเนินการศึกษา 

ตามข้ันตอน และผลปรากฏขอมูล โดยผูรายงานไดเสนอผลวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

  1.  สัญลักษณท่ีใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

  2.  ลําดับข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล 

  3.  ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

สัญลักษณที่ใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 ผูรายงานไดกําหนดความหมายของสัญลักษณในการวิเคราะหขอมูล เพ่ือใหเกิดความเขาใจ

ตรงกันในการแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

  N   แทน  จํานวนนักเรียนกลุมเปาหมาย 

  X  แทน  คะแนนเฉลี่ย 

  D   แทน  คาเฉลี่ยความแตกตางของคะแนนการทดสอบกอนเรียนกับหลังเรียน 

  . .S D  แทน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  1E   แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

  2E  แทน  ประสิทธิภาพของผลลัพธ 

   

ลําดับข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล 

 ผูรายงานไดดําเนินการศึกษา ดําเนินการสรางเครื่องมือและทดลองใชมาเปนลําดับ ท้ังนี้

ผูรายงานไดจัดเก็บขอมูลท่ีไดจากการทดลองเปนระยะ ๆ ตามความเหมาะกับเวลาในการดําเนินการ 

และนํามาวิเคราะหเปนลําดับ ดังนี้ 
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  1.  วิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English 

in Daily Life ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

  2.  วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอาน กอนเรียนและหลังเรียนโดยใช

เอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2  

  3.  วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอการเรียนโดยใช

เอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2  

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 1.  การวิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English 

in Daily Life ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ผลปรากฏ ดังตาราง 4 

 

ตาราง 4  แสดงสรุปผลวิเคราะหการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรยีนภาษาอังกฤษ  

     ชุด English in Daily Life ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 กลุมตัวอยาง 

เลมท่ี เรื่อง 
รอยละของคะแนนเฉลี่ย 

ระหวางเรียน ( 1E ) หลังเรียน ( 2E ) 

1 Signs and Notices 84.00 

82.75 

2 Go Shopping 85.00 

3 Weather Forecast 84.82 

4 Instructions 84.92 

5 Medicine Labels 84.75 

6 Job Applications 84.46 

7 Graphs 86.00 

8 Travel 85.33 

เฉลี่ยรอยละ 84.85 82.75 
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 จากตารางท่ี 4 พบวาเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life  

มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว (80/80) โดยมีคา 21 / EE  = 84.85/82.75 (รายละเอียด

ภาคผนวก จ หนา 291) 

 

 2.  การวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอาน กอนเรียนและหลังเรียนโดย 

ใชเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยใช 

การวิเคราะหดวยสถิติการทดสอบคาที (t-test) ผลปรากฏดังตาราง 5 

 

ตารางท่ี 5  แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ 

     ชุด English in Daily Life 

การทดลอง 

จํานวนนกัเรียน

กลุมเปาหมาย 

( N ) 

คะแนนรวมจาก

แบบทดสอบ 
∑D  ∑ 2D  t  

กอนเรียน 20 384 
278 3960 27.68 

หลังเรียน 20 662 

df = 19 α  = .05 มีคา 2.093 

 

 จากตาราง 5 พบวา หลังเรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in 

Daily Life นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

เม่ือวิเคราะหคะแนนทดสอบดวยสถิติการทดสอบคาที (t-test) เทากับ 27.68 (รายละเอียดภาคผนวก จ 

หนา 292) ซ่ึงเม่ือเทียบกับตาราง t  ท่ี df = 19 ระดับความเชื่อม่ัน α  = .05 มีคา 2.093 ซ่ึงถือเปน 

จุดหลัก แตคา t  ท่ีคํานวณไดเทากับ 27.68 สูงกวาจุดหลัก แปลวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะ

การอานท่ีเรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life หลังเรียนสูง

กวากอนเรียน 

 

 



90 
 

 3.  วิเคราะหผลความพึงพอใจท่ีมีตอการเรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ 

ชุด English in Daily Life ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ผลปรากฏดังตาราง 6 

 

ตาราง 6  แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจท่ีมีตอการเรียนโดยใช 

     เอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

รายการประเมิน X  . .S D  
ลําดับ

ท่ี 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

ดานเนื้อหาและการดําเนินเรือ่ง 

1.  การนําเสนอเนื้อหามีรูปแบบชัดเจน ไมสับสน  

    เขาใจงาย 

 

4.25 

 

0.64 

 

5 

 

พอใจมาก 

2.  เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลาท่ีเรียน  4.30 0.57 3 พอใจมาก 

3.  เนื้อหามีความยากงายเหมาะสมกับระดับชั้นของ 

    นักเรียน 

4.25 0.44 4 พอใจมาก 

4.  เนื้อหาแตละชุดมีความแปลกใหม 4.35 0.49 2 พอใจมาก 

5.  เนื้อหาแตละชุดนําไปใชในชีวิตประจําวันได 4.40 0.50 1 พอใจมาก 

เฉลี่ย 4.31 0.07 - พอใจมาก 
ดานกระบวนการเรียนรู 

1.  กิจกรรมท่ีนํามาใชในแตละเรื่องมีความนาสนใจ  

    ไมนาเบื่อ 

 

4.45 

 

0.60 

 

4 

 

พอใจมาก 

2.  กิจกรรมท่ีนํามาใชชวยใหเกิดการเรียนรูตาม 

    จุดประสงค 

4.55 0.51 3 พอใจมากท่ีสุด 

3.  เอกสารประกอบการเรียนชุดนี้สามารถนําไปศึกษา 

     ดวยตนเองและฝกปฏิบัติได 

4.75 0.44 1 พอใจมากท่ีสุด 

4.  นักเรียนทุกคนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง 4.60 0.50 2 พอใจมากท่ีสุด 

5.  นักเรียนเปนผูคนพบคําตอบหรือทํากิจกรรมสําเร็จ 
    ดวยตนเอง 

4.25 0.44 5 พอใจมาก 

รวมเฉลีย่ 4.52 0.19 - พอใจมากท่ีสุด 
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ตาราง 6  (ตอ) 

รายการประเมิน X  . .S D  
ลําดับ

ท่ี 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

ดานภาพและภาษา 

1.  ภาพมีความสอดคลองและเหมาะสมกับเนื้อหา 

 

4.45 

 

0.51 

 

3 

 

พอใจมาก 

2.  ภาพมีความเราใจ นาสนใจตอนักเรียน  4.75 0.44 2 พอใจมากท่ีสุด 

3.  ภาพชวยใหนักเรียนเขาใจงายและเรียนไดรวดเร็ว 4.75 0.44 2 พอใจมากท่ีสุด 

4.  ภาพมีความชัดเจน 4.80 0.41 1 พอใจมากท่ีสุด 

5.  คําสั่งใชภาษาท่ีเขาใจงายตอการนําไปปฏิบัติ 

    กิจกรรม 

4.40 0.50 4 พอใจมาก 

เฉลี่ย 4.63 0.19 - พอใจมากท่ีสุด 
ดานการวัดและประเมินผล 

1.  ความชัดเจนของคําสั่งในการทําแบบฝกหัดและ 

    แบบทดสอบ 

 

4.55 

 

0.51 

 

4 

 

พอใจมากท่ีสุด 

2.  ความสอดคลองระหวางเนื้อหากับแบบฝกหัดและ 

    แบบทดสอบ 

4.60 0.50 3 พอใจมากท่ีสุด 

3.  แบบฝกหัดแตละชุดทําใหนักเรียนทราบ 

     ความกาวหนาในการเรียนของตนเอง 

4.65 0.49 2 พอใจมากท่ีสุด 

4.  นักเรียนมีโอกาสไดทราบคะแนนของตนเองท่ีทํา 4.70 0.47 1 พอใจมากท่ีสุด 

5.  แบบฝกหัดแตละชุดมีความยากงายเหมาะสมกับ 
    นักเรียน 

4.30 0.47 5 พอใจมาก 

เฉลี่ย 4.56 0.16 - พอใจมากท่ีสุด 
เฉล่ียรวม 4.51 0.24 - พอใจมากท่ีสุด 

 

 จากตาราง 4 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 กลุมเปาหมาย มีความพึงพอใจตอการเรียน

โดยใชเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life โดยรวมมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.51 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักเรียน 20 คน เทากับ 0.24 

(รายละเอียดภาคผนวก ฉ หนา 304-306) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา  
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 ดานเนื้อหาและการดําเนินเรื่อง นักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับความพึงพอใจมาก  

( X  = 4.31, . .S D  = 0.07) รายการท่ี 5 เปนรายการท่ีมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงท่ีสุด คือเนื้อหา             

แตละชุดนําไปใชในชีวิตประจําวันได อยูในระดับความพึงพอใจมาก 

 ดานกระบวนการเรียนรู นักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  

( X  = 4.52, . .S D  = 0.19) รายการท่ี 3 เปนรายการท่ีมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงท่ีสุด คือ เอกสาร

ประกอบการเรียนชุดนี้สามารถนําไปศึกษาดวยตนเองและฝกปฏิบัติได อยูในระดับความพึงพอใจมาก

ท่ีสุด 

 ดานภาพและภาษา นักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  

( X  = 4.63, . .S D  = 0.19) รายการท่ี 4 เปนรายการท่ีมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงท่ีสุด คือภาพ 

มีความชัดเจน อยูในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 ดานการวัดและประเมินผล นักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  

( X  = 4.56, . .S D  = 0.16) รายการท่ี 4 เปนรายการท่ีมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงท่ีสุด คือนักเรียนมี

โอกาสไดทราบคะแนนของตนเองท่ีทํา อยูในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 



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 
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ภาคผนวก ก 

หนังสือขอความอนุเคราะหผูเช่ียวชาญ 
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ภาคผนวก ข 

การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life 

 1.  แบบประเมินเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life  

  ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปท่ี 2 สําหรับผูเชี่ยวชาญ 

 2.  แบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู สําหรับผูเชี่ยวชาญ 

 3.  การหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC  ของแบบทดสอบทายเอกสารประกอบการเรียน 

  เรื่องท่ี 1–เรื่องท่ี 8 กับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 สําหรับผูเชี่ยวชาญ 

 4.  การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรยีนภาษาอังกฤษ  

  ชุด English in Daily Life (การทดลองแบบเดี่ยว, การทดลองแบบกลุมเล็ก  

  และการทดลองภาคสนาม) 
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แบบประเมินเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life  

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

เรื่อง....................................................................................................................... 

(สําหรับผูเช่ียวชาญประเมิน) 

คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองระดับความคิดเห็นของทานซ่ึงกําหนดระดับความคิดเห็น 

 เปน 5 ระดับ ดังนี้ 

  ระดับ  5  หมายถึง  ดีมาก 

  ระดับ  4  หมายถึง  ดี 

  ระดับ  3  หมายถึง  ปานกลาง 

  ระดับ  2  หมายถึง  พอใช 

  ระดับ  1  หมายถึง  ควรปรับปรุง 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ดานรูปเลม 

1. ขนาดของเลมเหมาะสมกับวัยของนักเรียน 
     

2.  รูปเลมมีความสวยงาม      

3.  จํานวนหนาของเอกสารประกอบการเรียนมีความเหมาะสม      

4.  ภาพหนาปกมีความสอดคลองกับเนื้อหาในเลม      

5.  มีสวนประกอบของเอกสารประกอบการเรียนครบถวนสมบูรณ      

ดานภาพประกอบ 

1.  ภาพประกอบมีความเหมาะสมและสอดคลองกับเนื้อหา 
     

2.  การลําดับภาพมีความตอเนื่อง      

3.  ภาพประกอบทําใหเกิดความรูความเขาใจเรื่องท่ีอานไดงายข้ึน      

4.  ภาพประกอบสงเสริมความเขาใจในเรื่องท่ีอาน      

ดานเนื้อหา 

1.  เนื้อหามีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน 
     

2.  เนื้อหามีความตอเนื่อง ชวนติดตามอาน      

3.  เนื้อหาสงเสริมการอานภาษาอังกฤษ      

4.  เนื้อหามีความยากงายกับวัยนักเรียน      

5.  เนือ้หามีความยาวเหมาะสมกับเวลา      
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รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ดานภาษา 
1.  ชื่อเรื่องและเนื้อเรื่องมีความสอดคลองกัน 

     

2.  คําศัพท สํานวนภาษาเหมาะสมกับวัยนักเรียน      
3.  ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสมกับนักเรียน      
4.  ตัวอักษรมีความชัดเจน อานงาย      
5.  การใชภาษาถูกตอง เหมาะสม      
ดานประโยชนตอนักเรียน 
1.  นักเรียนไดรับความรูจากการอานและทํากิจกรรมตามข้ันตอน 

     

2.  นักเรียนสามารถถายทอดเรื่องท่ีอานได      
3.  สงเสริมใหนักเรียนศึกษาดวยตนเอง      
4.  นักเรียนสามารถนําความรู ประสบการณท่ีไดรับจากการอานไป 
     ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

     

 

ขอเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

         ลงช่ือ......................................................ผูประเมิน 

                                                         (.......................................................) 

         ตําแหนง...................................................... 

                                                            .........../................................/........ 
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ตาราง 7  แสดงผลสรุปการประเมินเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life 

     ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท้ัง 8 ชุด  

รายการประเมิน 
เอกสารประกอบการเรียน เรื่องท่ี 

X  

 
 
 

การแปล
ความ

เหมาะสม 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ดานรูปเลม 4.84 4.68 4.76 4.68 4.72 4.76 4.80 4.72 4.75 0.06 มากท่ีสุด 

ดานภาพประกอบ 4.90 4.90 4.80 4.75 4.60 4.80 4.65 4.70 4.76 0.11 มากท่ีสุด 

ดานเนื้อหา 4.68 4.72 4.76 4.76 4.68 4.64 4.64 4.72 4.70 0.05 มากท่ีสุด 

ดานภาษา 4.68 4.88 4.84 4.80 4.68 4.68 4.76 4.56 4.74 0.10 มากท่ีสุด 

ดานประโยชนตอ

นักเรียน 
4.90 4.75 4.80 4.70 4.75 4.75 4.70 4.60 4.74 0.09 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.80 4.79 4.79 4.74 4.69 4.73 4.71 4.66 4.74 0.05 มากท่ีสุด 

 

 จากตาราง 7 สรุปผลการประเมินความเหมาะสมของเอกสารประกอบการเรียนท้ัง 5 ดานของ

เอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life ท้ัง 8 ชุด จากผูเชี่ยวชาญท้ัง 5 ทาน 

มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.74 คือ มีความเหมาะสมมากท่ีสุด และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.05 นั่น

คือ ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นตอความเหมาะสมไมแตกตางกัน 

 

 

  

..DS
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ตาราง 8  แสดงผลการประเมินเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life 

     ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 เรื่องท่ี 1: Signs and Notices  

รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ คนท่ี 

X  

 
 
 

การแปล
ความ

เหมาะสม 
1 2 3 4 5 

ดานรูปเลม 
1.  ขนาดของเลมเหมาะสมกับวัยของ 
    นักเรียน 

4 5 5 5 5 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

2.  รูปเลมมีความสวยงาม นาสนใจ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
3.  จํานวนหนาของเอกสารประกอบ 
     การเรียนมีความเหมาะสม 

4 5 5 5 5 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

4.  ภาพหนาปกมีความสอดคลองกับ 
    เนื้อหาในเลม 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

5.  มีสวนประกอบของเอกสารประกอบ 
    การเรียนครบถวนสมบูรณ 

4 5 5 5 4 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.40 5.00 5.00 5.00 4.80 4.84 0.26 มากท่ีสุด 
ดานภาพประกอบ 
1.  ภาพประกอบมีความเหมาะสม 
    และสอดคลองกับเนื้อหา 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.  การลําดับภาพมีความตอเนื่อง 5 5 5 4 5 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
3.  ภาพประกอบทําใหเกิดความรู  
    ความเขาใจเรื่องท่ีอานไดงายข้ึน 

5 4 5 5 5 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

4.  ภาพประกอบสงเสริมความเขาใจ  
    ในเรื่องท่ีอาน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 5.00 4.75 5.00 4.75 5.00 4.90 0.14 มากท่ีสุด 
ดานเนื้อหา 
1.  เนื้อหามีความเหมาะสมกับวัยของ 
    นักเรียนเรียน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.  เนื้อหามีความตอเนื่อง ชวนติดตาม 
     อาน 

4 4 5 4 5 4.40 0.55 มาก 

3.  เนื้อหาสงเสริมการอานภาษาอังกฤษ 4 5 4 5 4 4.40 0.55 มาก 
4.  เนื้อหามีความยากงายกับวัยนักเรียน 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
5.  เนื้อหามีความยาวเหมาะสมกับเวลา 5 4 5 4 5 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.60 4.60 4.80 4.60 4.80 4.68 0.11 มากท่ีสุด 
  

..DS
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ตาราง 8  (ตอ) 

รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ คนท่ี 

X  

 
 
 

การแปล
ความ

เหมาะสม 
1 2 3 4 5 

ดานภาษา 
1.  ชื่อเรื่องและเนื้อเรื่องมีความสอดคลอง 
    กัน 

4 4 5 5 5 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

2.  คําศัพท สํานวนภาษาเหมาะสมกับวัย 
     นักเรียน 

5 4 4 5 5 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

3.  ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสมกับ 
    นักเรียน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

4.  ตัวอักษรมีความชัดเจน อานงาย 4 5 5 4 5 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
5.  การใชภาษาถูกตอง เหมาะสม 5 5 4 5 4 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.60 4.60 4.60 4.80 4.80 4.68 0.11 มากท่ีสุด 
ดานประโยชนตอนักเรียน 
1.  นักเรียนไดรับความรูจากการอาน 
    และทํากิจกรรมตามข้ันตอน 

5 4 5 5 5 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

2.  นักเรียนสามารถถายทอดเรื่องท่ีอาน  
    ได 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3.  สงเสริมใหนักเรียนศึกษาดวยตนเอง 5 5 4 5 5 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
4.  นักเรียนสามารถนําความรู    
    ประสบการณท่ีไดรับจากการอาน  
    ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 5.00 4.75 4.75 5.00 5.00 4.90 0.14 มากท่ีสุด 

 

 คาเฉลี่ย        คือ คาความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยท่ีไดจากผูเชี่ยวชาญในแตละทานของผล

การประเมินดานตาง ๆ เพ่ือแสดงถึงความแตกตางของความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญแตละทาน  

 

 

  

..DS

..DS
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ตาราง 9  แสดงผลการประเมินเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life 

     ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 เรื่องท่ี 2: Go Shopping  

รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ คนท่ี 

X  

 
 
 

การแปล
ความ

เหมาะสม 
1 2 3 4 5 

ดานรูปเลม 
1.  ขนาดของเลมเหมาะสมกับวัยของ 
    นักเรียน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.  รูปเลมมีความสวยงาม นาสนใจ 4 5 4 5 4 4.40 0.55 มาก 
3.  จํานวนหนาของเอกสารประกอบ 
     การเรียนมีความเหมาะสม 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

4.  ภาพหนาปกมีความสอดคลองกับ 
    เนื้อหาในเลม 

4 4 5 4 5 4.40 0.55 มาก 

5.  มีสวนประกอบของเอกสารประกอบ 
    การเรียนครบถวนสมบูรณ 

4 5 5 5 4 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.40 4.80 4.80 4.80 4.60 4.68 0.18 มากท่ีสุด 
ดานภาพประกอบ 
1.  ภาพประกอบมีความเหมาะสม 
    และสอดคลองกับเนื้อหา 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.  การลําดับภาพมีความตอเนื่อง 5 4 5 5 5 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
3.  ภาพประกอบทําใหเกิดความรู  
    ความเขาใจเรื่องท่ีอานไดงายข้ึน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

4.  ภาพประกอบสงเสริมความเขาใจ  
    ในเรื่องท่ีอาน 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 5.00 4.75 5.00 5.00 4.75 4.90 0.14 มากท่ีสุด 
ดานเนื้อหา 
1.  เนื้อหามีความเหมาะสมกับวัยของ 
    นักเรียนเรียน 

4 5 5 4 5 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

2.  เนื้อหามีความตอเนื่อง ชวนติดตาม 
     อาน 

5 4 5 5 5 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

3.  เนื้อหาสงเสริมการอานภาษาอังกฤษ 4 5 5 5 4 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
4.  เนื้อหามีความยากงายกับวัยนักเรียน 5 5 4 4 5 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
5.  เนื้อหามีความยาวเหมาะสมกับเวลา 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.60 4.80 4.80 4.60 4.80 4.72 0.11 มากท่ีสุด 
  

..DS
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ตาราง 9  (ตอ) 

รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ คนท่ี 

X  

 
 
 

การแปล
ความ

เหมาะสม 
1 2 3 4 5 

ดานภาษา 
1.  ชื่อเรื่องและเนื้อเรื่องมีความสอดคลอง 
    กัน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.  คําศัพท สํานวนภาษาเหมาะสมกับวัย 
     นักเรียน 

4 5 4 5 5 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

3.  ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสมกับ 
    นักเรียน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

4.  ตัวอักษรมีความชัดเจน อานงาย 5 5 5 4 5 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
5.  การใชภาษาถูกตอง เหมาะสม 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.80 5.00 4.80 4.80 5.00 4.88 0.11 มากท่ีสุด 
ดานประโยชนตอนักเรียน 
1.  นักเรียนไดรับความรูจากการอาน 
    และทํากิจกรรมตามข้ันตอน 

5 5 4 5 5 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

2.  นักเรียนสามารถถายทอดเรื่องท่ีอาน  
    ได 

5 4 5 4 5 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

3.  สงเสริมใหนักเรียนศึกษาดวยตนเอง 4 5 5 5 5 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
4.  นักเรียนสามารถนําความรู    
    ประสบการณท่ีไดรับจากการอาน  
    ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

4 5 5 5 5 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.50 4.75 4.75 4.75 5.00 4.75 0.18 มากท่ีสุด 

 

 คาเฉลี่ย        คือ คาความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยท่ีไดจากผูเชี่ยวชาญในแตละทานของผล

การประเมินดานตาง ๆ เพ่ือแสดงถึงความแตกตางของความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญแตละทาน  

 

 

  

..DS

..DS
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ตาราง 10  แสดงผลการประเมินเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life 

     ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 เรื่องท่ี 3: Weather Forecast  

รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ คนท่ี 

X  

 
 
 

การแปล
ความ

เหมาะสม 
1 2 3 4 5 

ดานรูปเลม 
1.  ขนาดของเลมเหมาะสมกับวัยของ 
    นักเรียน 

4 5 5 5 5 4.80 0.45 มาก 

2.  รูปเลมมีความสวยงาม นาสนใจ 5 5 5 4 5 4.80 0.45 มาก 
3.  จํานวนหนาของเอกสารประกอบ 
     การเรียนมีความเหมาะสม 

5 4 4 5 5 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

4.  ภาพหนาปกมีความสอดคลองกับ 
    เนื้อหาในเลม 

4 5 5 5 5 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

5.  มีสวนประกอบของเอกสารประกอบ 
    การเรียนครบถวนสมบูรณ 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.60 4.80 4.80 4.80 4.80 4.76 0.09 มากท่ีสุด 
ดานภาพประกอบ 
1.  ภาพประกอบมีความเหมาะสม 
    และสอดคลองกับเนื้อหา 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

2.  การลําดับภาพมีความตอเนื่อง 5 4 5 5 5 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
3.  ภาพประกอบทําใหเกิดความรู  
    ความเขาใจเรื่องท่ีอานไดงายข้ึน 

5 5 4 5 5 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

4.  ภาพประกอบสงเสริมความเขาใจ  
    ในเรื่องท่ีอาน 

4 5 5 5 5 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.75 4.75 4.75 5 4.75 4.80 0.11 มากท่ีสุด 
ดานเนื้อหา 
1.  เนื้อหามีความเหมาะสมกับวัยของ 
    นักเรียนเรียน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.  เนื้อหามีความตอเนื่อง ชวนติดตาม 
     อาน 

4 5 5 4 5 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

3.  เนื้อหาสงเสริมการอานภาษาอังกฤษ 5 5 4 5 5 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
4.  เนื้อหามีความยากงายกับวัยนักเรียน 5 4 5 5 5 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
5.  เนื้อหามีความยาวเหมาะสมกับเวลา 4 5 5 5 4 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.6 4.8 4.8 4.8 4.8 4.76 0.09 มากท่ีสุด 
  

..DS
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ตาราง 10  (ตอ) 

รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ คนท่ี 

X  

 
 
 

การแปล
ความ

เหมาะสม 
1 2 3 4 5 

ดานภาษา 
1.  ชื่อเรื่องและเนื้อเรื่องมีความสอดคลอง 
    กัน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.  คําศัพท สํานวนภาษาเหมาะสมกับวัย 
     นักเรียน 

4 5 4 5 5 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

3.  ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสมกับ 
    นักเรียน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

4.  ตัวอักษรมีความชัดเจน อานงาย 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
5.  การใชภาษาถูกตอง เหมาะสม 5 4 5 5 4 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.8 4.8 4.8 5 4.8 4.84 0.09 มากท่ีสุด 
ดานประโยชนตอนักเรียน 
1.  นักเรียนไดรับความรูจากการอาน 
    และทํากิจกรรมตามข้ันตอน 

5 4 5 5 5 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

2.  นักเรียนสามารถถายทอดเรื่องท่ีอาน  
    ได 

4 5 4 5 5 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

3.  สงเสริมใหนักเรียนศึกษาดวยตนเอง 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
4.  นักเรียนสามารถนําความรู    
    ประสบการณท่ีไดรับจากการอาน  
    ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

4 5 5 5 5 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.5 4.75 4.75 5 5 4.80 0.21 มากท่ีสุด 

 

 คาเฉลี่ย        คือ คาความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยท่ีไดจากผูเชี่ยวชาญในแตละทานของผล

การประเมินดานตาง ๆ เพ่ือแสดงถึงความแตกตางของความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญแตละทาน  

 

 

  

..DS

..DS
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ตาราง 11  แสดงผลการประเมินเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life 

     ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 เรื่องท่ี 4: Instructions  

รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ คนท่ี 

X  

 
 
 

การแปล
ความ

เหมาะสม 
1 2 3 4 5 

ดานรูปเลม 
1.  ขนาดของเลมเหมาะสมกับวัยของ 
    นักเรียน 

5 4 5 5 5 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

2.  รูปเลมมีความสวยงาม นาสนใจ 4 4 5 4 5 4.40 0.55 มาก 
3.  จํานวนหนาของเอกสารประกอบ 
     การเรียนมีความเหมาะสม 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

4.  ภาพหนาปกมีความสอดคลองกับ 
    เนื้อหาในเลม 

4 5 4 5 5 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

5.  มีสวนประกอบของเอกสารประกอบ 
    การเรียนครบถวนสมบูรณ 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.6 4.6 4.8 4.8 4.6 4.68 0.11 มากท่ีสุด 
ดานภาพประกอบ 
1.  ภาพประกอบมีความเหมาะสม 
    และสอดคลองกับเนื้อหา 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.  การลําดับภาพมีความตอเนื่อง 5 5 4 5 4 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
3.  ภาพประกอบทําใหเกิดความรู  
    ความเขาใจเรื่องท่ีอานไดงายข้ึน 

4 5 5 5 4 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

4.  ภาพประกอบสงเสริมความเขาใจ  
    ในเรื่องท่ีอาน 

5 4 5 5 5 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.75 4.75 4.75 5.00 4.50 4.75 0.18 มากท่ีสุด 
ดานเนื้อหา 
1.  เนื้อหามีความเหมาะสมกับวัยของ 
    นักเรียนเรียน 

5 4 5 5 4 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

2.  เนื้อหามีความตอเนื่อง ชวนติดตาม 
     อาน 

5 5 4 5 5 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

3.  เนื้อหาสงเสริมการอานภาษาอังกฤษ 5 5 5 4 5 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
4.  เนื้อหามีความยากงายกับวัยนักเรียน 5 4 5 5 5 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
5.  เนื้อหามีความยาวเหมาะสมกับเวลา 4 5 5 5 5 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.80 4.60 4.80 4.80 4.80 4.76 0.09 มากท่ีสุด 
  

..DS
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ตาราง 11  (ตอ) 

รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ คนท่ี 

X  

 
 
 

การแปล
ความ

เหมาะสม 
1 2 3 4 5 

ดานภาษา 
1.  ชื่อเรื่องและเนื้อเรื่องมีความสอดคลอง 
    กัน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.  คําศัพท สํานวนภาษาเหมาะสมกับวัย 
     นักเรียน 

4 5 5 4 5 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

3.  ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสมกับ 
    นักเรียน 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

4.  ตัวอักษรมีความชัดเจน อานงาย 4 4 5 5 5 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
5.  การใชภาษาถูกตอง เหมาะสม 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.60 4.80 5.00 4.80 4.80 4.80 0.14 มากท่ีสุด 
ดานประโยชนตอนักเรียน 
1.  นักเรียนไดรับความรูจากการอาน 
    และทํากิจกรรมตามข้ันตอน 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

2.  นักเรียนสามารถถายทอดเรื่องท่ีอาน  
    ได 

5 4 5 4 4 4.40 0.55 มาก 

3.  สงเสริมใหนักเรียนศึกษาดวยตนเอง 5 5 4 5 5 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
4.  นักเรียนสามารถนําความรู    
    ประสบการณท่ีไดรับจากการอาน  
    ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 5.00 4.75 4.75 4.75 4.25 4.70 0.27 มากท่ีสุด 

 

 คาเฉลี่ย        คือ คาความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยท่ีไดจากผูเชี่ยวชาญในแตละทานของผล

การประเมินดานตาง ๆ เพ่ือแสดงถึงความแตกตางของความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญแตละทาน  

 

 

 

  

..DS

..DS
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ตาราง 12  แสดงผลการประเมินเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life 

     ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 เรื่องท่ี 5: Medicine Labels  

รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ คนท่ี 

X  

 
 
 

การแปล
ความ

เหมาะสม 
1 2 3 4 5 

ดานรูปเลม 
1.  ขนาดของเลมเหมาะสมกับวัยของ 
    นักเรียน 

5 5 4 5 4 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

2.  รูปเลมมีความสวยงาม นาสนใจ 4 5 5 4 5 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
3.  จํานวนหนาของเอกสารประกอบ 
     การเรียนมีความเหมาะสม 

5 4 5 5 5 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

4.  ภาพหนาปกมีความสอดคลองกับ 
    เนื้อหาในเลม 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

5.  มีสวนประกอบของเอกสารประกอบ 
    การเรียนครบถวนสมบูรณ 

5 4 4 5 5 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.80 4.60 4.60 4.80 4.80 4.72 0.11 มากท่ีสุด 
ดานภาพประกอบ 
1.  ภาพประกอบมีความเหมาะสม 
    และสอดคลองกับเนื้อหา 

5 4 5 5 4 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

2.  การลําดับภาพมีความตอเนื่อง 4 5 5 4 5 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
3.  ภาพประกอบทําใหเกิดความรู  
    ความเขาใจเรื่องท่ีอานไดงายข้ึน 

5 5 4 5 4 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

4.  ภาพประกอบสงเสริมความเขาใจ  
    ในเรื่องท่ีอาน 

4 5 5 4 5 4.60 0.55 มาก 

เฉล่ีย 4.50 4.75 4.75 4.50 4.50 4.60 0.14 มากท่ีสุด 
ดานเนื้อหา 
1.  เนื้อหามีความเหมาะสมกับวัยของ 
    นักเรียนเรียน 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

2.  เนื้อหามีความตอเนื่อง ชวนติดตาม 
     อาน 

5 4 5 4 5 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

3.  เนื้อหาสงเสริมการอานภาษาอังกฤษ 5 4 5 5 5 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
4.  เนื้อหามีความยากงายกับวัยนักเรียน 4 5 5 5 4 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
5.  เนื้อหามีความยาวเหมาะสมกับเวลา 4 5 5 4 5 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.60 4.60 5.00 4.60 4.60 4.68 0.18 มากท่ีสุด 
  

..DS
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ตาราง 12  (ตอ) 

รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ คนท่ี 

X  

 
 
 

การแปล
ความ

เหมาะสม 
1 2 3 4 5 

ดานภาษา 
1.  ชื่อเรื่องและเนื้อเรื่องมีความสอดคลอง 
    กัน 

5 4 5 5 4 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

2.  คําศัพท สํานวนภาษาเหมาะสมกับวัย 
     นักเรียน 

4 4 5 5 5 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

3.  ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสมกับ 
    นักเรียน 

5 5 4 5 5 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

4.  ตัวอักษรมีความชัดเจน อานงาย 5 5 5 4 5 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
5.  การใชภาษาถูกตอง เหมาะสม 4 5 5 5 4 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.60 4.60 4.80 4.80 4.60 4.68 0.11 มากท่ีสุด 
ดานประโยชนตอนักเรียน 
1.  นักเรียนไดรับความรูจากการอาน 
    และทํากิจกรรมตามข้ันตอน 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

2.  นักเรียนสามารถถายทอดเรื่องท่ีอาน  
    ได 

4 5 4 5 5 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

3.  สงเสริมใหนักเรียนศึกษาดวยตนเอง 4 4 5 5 5 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
4.  นักเรียนสามารถนําความรู    
    ประสบการณท่ีไดรับจากการอาน  
    ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.50 4.75 4.75 5.00 4.75 4.75 0.18 มากท่ีสุด 

 

 คาเฉลี่ย        คือ คาความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยท่ีไดจากผูเชี่ยวชาญในแตละทานของผล

การประเมินดานตาง ๆ เพ่ือแสดงถึงความแตกตางของความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญแตละทาน  

 

 

 

  

..DS

..DS
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ตาราง 13  แสดงผลการประเมินเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life 

     ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 เรื่องท่ี 6: Job Applications 

รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ คนท่ี 

X  

 
 
 

การแปล
ความ

เหมาะสม 
1 2 3 4 5 

ดานรูปเลม 
1.  ขนาดของเลมเหมาะสมกับวัยของ 
    นักเรียน 

5 4 5 5 4 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

2.  รูปเลมมีความสวยงาม นาสนใจ 5 5 4 5 5 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
3.  จํานวนหนาของเอกสารประกอบ 
     การเรียนมีความเหมาะสม 

4 4 5 5 5 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

4.  ภาพหนาปกมีความสอดคลองกับ 
    เนื้อหาในเลม 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

5.  มีสวนประกอบของเอกสารประกอบ 
    การเรียนครบถวนสมบูรณ 

5 5 5 4 5 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.80 4.60 4.80 4.80 4.80 4.76 0.09 มากท่ีสุด 
ดานภาพประกอบ 
1.  ภาพประกอบมีความเหมาะสม 
    และสอดคลองกับเนื้อหา 

5 4 5 5 5 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

2.  การลําดับภาพมีความตอเนื่อง 5 5 5 4 5 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
3.  ภาพประกอบทําใหเกิดความรู  
    ความเขาใจเรื่องท่ีอานไดงายข้ึน 

4 5 5 5 4 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

4.  ภาพประกอบสงเสริมความเขาใจ  
    ในเรื่องท่ีอาน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มาก 

เฉล่ีย 4.75 4.75 5.00 4.75 4.75 4.80 0.11 มากท่ีสุด 
ดานเนื้อหา 
1.  เนื้อหามีความเหมาะสมกับวัยของ 
    นักเรียนเรียน 

5 5 4 4 5 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

2.  เนื้อหามีความตอเนื่อง ชวนติดตาม 
     อาน 

5 4 5 4 4 4.40 0.55 มาก 

3.  เนื้อหาสงเสริมการอานภาษาอังกฤษ 4 5 5 5 5 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
4.  เนื้อหามีความยากงายกับวัยนักเรียน 5 5 5 5 4 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
5.  เนื้อหามีความยาวเหมาะสมกับเวลา 4 5 5 4 5 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.60 4.80 4.80 4.40 4.60 4.64 0.17 มากท่ีสุด 
  

..DS
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ตาราง 13  (ตอ) 

รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ คนท่ี 

X  

 
 
 

การแปล
ความ

เหมาะสม 
1 2 3 4 5 

ดานภาษา 
1.  ชื่อเรื่องและเนื้อเรื่องมีความสอดคลอง 
    กัน 

5 4 5 5 4 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

2.  คําศัพท สํานวนภาษาเหมาะสมกับวัย 
     นักเรียน 

5 5 4 5 5 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

3.  ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสมกับ 
    นักเรียน 

5 4 5 4 5 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

4.  ตัวอักษรมีความชัดเจน อานงาย 4 4 5 5 4 4.40 0.55 มาก 
5.  การใชภาษาถูกตอง เหมาะสม 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.80 4.40 4.80 4.80 4.60 4.68 0.18 มากท่ีสุด 
ดานประโยชนตอนักเรียน 
1.  นักเรียนไดรับความรูจากการอาน 
    และทํากิจกรรมตามข้ันตอน 

5 4 5 5 5 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

2.  นักเรียนสามารถถายทอดเรื่องท่ีอาน  
    ได 

4 5 5 4 5 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

3.  สงเสริมใหนักเรียนศึกษาดวยตนเอง 4 5 5 5 5 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
4.  นักเรียนสามารถนําความรู    
    ประสบการณท่ีไดรับจากการอาน  
    ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

4 5 5 5 5 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.25 4.75 5.00 4.75 5.00 4.75 0.31 มากท่ีสุด 

 

 คาเฉลี่ย        คือ คาความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยท่ีไดจากผูเชี่ยวชาญในแตละทานของผล

การประเมินดานตาง ๆ เพ่ือแสดงถึงความแตกตางของความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญแตละทาน  

 

 

 

  

..DS

..DS
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ตาราง 14  แสดงผลการประเมินเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life 

     ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 เรื่องท่ี 7: Graphs  

รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ คนท่ี 

X  

 
 
 

การแปล
ความ

เหมาะสม 
1 2 3 4 5 

ดานรูปเลม 
1.  ขนาดของเลมเหมาะสมกับวัยของ 
    นักเรียน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.  รูปเลมมีความสวยงาม นาสนใจ 4 4 5 5 5 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
3.  จํานวนหนาของเอกสารประกอบ 
     การเรียนมีความเหมาะสม 

5 5 4 4 5 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

4.  ภาพหนาปกมีความสอดคลองกับ 
    เนื้อหาในเลม 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

5.  มีสวนประกอบของเอกสารประกอบ 
    การเรียนครบถวนสมบูรณ 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 มาก 

เฉล่ีย 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 0.00 มากท่ีสุด 
ดานภาพประกอบ 
1.  ภาพประกอบมีความเหมาะสม 
    และสอดคลองกับเนื้อหา 

5 5 4 5 4 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

2.  การลําดับภาพมีความตอเนื่อง 5 4 5 5 5 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
3.  ภาพประกอบทําใหเกิดความรู  
    ความเขาใจเรื่องท่ีอานไดงายข้ึน 

5 5 4 4 5 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

4.  ภาพประกอบสงเสริมความเขาใจ  
    ในเรื่องท่ีอาน 

4 5 5 5 4 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.75 4.75 4.50 4.75 4.50 4.65 0.14 มากท่ีสุด 
ดานเนื้อหา 
1.  เนื้อหามีความเหมาะสมกับวัยของ 
    นักเรียนเรียน 

5 5 5 4 4 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

2.  เนื้อหามีความตอเนื่อง ชวนติดตาม 
     อาน 

4 5 4 5 5 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

3.  เนื้อหาสงเสริมการอานภาษาอังกฤษ 5 5 5 4 4 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
4.  เนื้อหามีความยากงายกับวัยนักเรียน 4 5 4 5 5 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
5.  เนื้อหามีความยาวเหมาะสมกับเวลา 5 4 5 5 5 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.60 4.80 4.60 4.60 4.60 4.64 0.09 มากท่ีสุด 
  

..DS
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ตาราง 14  (ตอ) 

รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ คนท่ี 

X  

 
 
 

การแปล
ความ

เหมาะสม 
1 2 3 4 5 

ดานภาษา 
1.  ชื่อเรื่องและเนื้อเรื่องมีความสอดคลอง 
    กัน 

5 4 5 5 5 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

2.  คําศัพท สํานวนภาษาเหมาะสมกับวัย 
     นักเรียน 

4 5 4 4 5 4.40 0.55 มาก 

3.  ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสมกับ 
    นักเรียน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

4.  ตัวอักษรมีความชัดเจน อานงาย 5 4 5 5 5 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
5.  การใชภาษาถูกตอง เหมาะสม 5 5 5 4 5 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.80 4.60 4.80 4.60 5.00 4.76 0.17 มากท่ีสุด 
ดานประโยชนตอนักเรียน 
1.  นักเรียนไดรับความรูจากการอาน 
    และทํากิจกรรมตามข้ันตอน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.  นักเรียนสามารถถายทอดเรื่องท่ีอาน  
    ได 

5 4 5 5 5 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

3.  สงเสริมใหนักเรียนศึกษาดวยตนเอง 4 5 4 5 5 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
4.  นักเรียนสามารถนําความรู    
    ประสบการณท่ีไดรับจากการอาน  
    ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

4 4 5 4 5 4.40 0.55 มาก 

เฉล่ีย 4.50 4.50 4.75 4.75 5.00 4.70 0.21 มากท่ีสุด 

 

 คาเฉลี่ย        คือ คาความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยท่ีไดจากผูเชี่ยวชาญในแตละทานของผล

การประเมินดานตาง ๆ เพ่ือแสดงถึงความแตกตางของความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญแตละทาน  

 

 

 

  

..DS

..DS
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ตาราง 15  แสดงผลการประเมินเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life 

     ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 เรื่องท่ี 8: Travel  

รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ คนท่ี 

X  

 
 
 

การแปล
ความ

เหมาะสม 
1 2 3 4 5 

ดานรูปเลม 
1.  ขนาดของเลมเหมาะสมกับวัยของ 
    นักเรียน 

5 4 5 4 5 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

2.  รูปเลมมีความสวยงาม นาสนใจ 5 5 5 5 4 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
3.  จํานวนหนาของเอกสารประกอบ 
     การเรียนมีความเหมาะสม 

4 5 5 4 5 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

4.  ภาพหนาปกมีความสอดคลองกับ 
    เนื้อหาในเลม 

4 5 5 5 4 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

5.  มีสวนประกอบของเอกสารประกอบ 
    การเรียนครบถวนสมบูรณ 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.60 4.80 5.00 4.60 4.60 4.72 0.18 มากท่ีสุด 
ดานภาพประกอบ 
1.  ภาพประกอบมีความเหมาะสม 
    และสอดคลองกับเนื้อหา 

5 4 5 4 5 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

2.  การลําดับภาพมีความตอเนื่อง 5 5 5 4 4 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
3.  ภาพประกอบทําใหเกิดความรู  
    ความเขาใจเรื่องท่ีอานไดงายข้ึน 

5 5 5 4 5 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

4.  ภาพประกอบสงเสริมความเขาใจ  
    ในเรื่องท่ีอาน 

4 5 5 5 5 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.75 4.75 5.00 4.25 4.75 4.70 0.27 มากท่ีสุด 
ดานเนื้อหา 
1.  เนื้อหามีความเหมาะสมกับวัยของ 
    นักเรียนเรียน 

5 4 5 5 5 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

2.  เนื้อหามีความตอเนื่อง ชวนติดตาม 
     อาน 

4 5 5 5 5 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

3.  เนื้อหาสงเสริมการอานภาษาอังกฤษ 5 5 5 4 5 4.80 0.45 มาก 
4.  เนื้อหามีความยากงายกับวัยนักเรียน 4 5 4 5 5 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
5.  เนื้อหามีความยาวเหมาะสมกับเวลา 5 4 5 5 4 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.60 4.60 4.80 4.80 4.80 4.72 0.11 มากท่ีสุด 
  

..DS
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ตาราง 15  (ตอ) 

รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญ คนท่ี 

X  

 
 
 

การแปล
ความ

เหมาะสม 
1 2 3 4 5 

ดานภาษา 
1.  ชื่อเรื่องและเนื้อเรื่องมีความสอดคลอง 
    กัน 

4 5 5 5 5 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

2.  คําศัพท สํานวนภาษาเหมาะสมกับวัย 
     นักเรียน 

4 5 4 4 4 4.20 0.45 มาก 

3.  ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสมกับ 
    นักเรียน 

5 4 5 5 4 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

4.  ตัวอักษรมีความชัดเจน อานงาย 4 5 4 4 5 4.40 0.55 มาก 
5.  การใชภาษาถูกตอง เหมาะสม 5 4 5 5 5 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.40 4.60 4.60 4.60 4.60 4.56 0.09 มากท่ีสุด 
ดานประโยชนตอนักเรียน 
1.  นักเรียนไดรับความรูจากการอาน 
    และทํากิจกรรมตามข้ันตอน 

4 5 4 5 5 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

2.  นักเรียนสามารถถายทอดเรื่องท่ีอาน  
    ได 

5 4 4 4 5 4.40 0.55 มาก 

3.  สงเสริมใหนักเรียนศึกษาดวยตนเอง 5 4 5 5 4 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
4.  นักเรียนสามารถนําความรู    
    ประสบการณท่ีไดรับจากการอาน  
    ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

5 5 4 5 5 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.75 4.50 4.25 4.75 4.75 4.60 0.22 มากท่ีสุด 

 

 คาเฉลี่ย        คือ คาความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยท่ีไดจากผูเชี่ยวชาญในแตละทานของผล

การประเมินดานตาง ๆ เพ่ือแสดงถึงความแตกตางของความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญแตละทาน  

 

 

 

  

..DS

..DS
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แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความสอดคลองระหวาง 

แบบทดสอบทายเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life 

เรื่องท่ี 1: Signs and Notices กับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 (สําหรับผูเช่ียวชาญ) 

....................................................................................................................................................... 

คําช้ีแจง  กรุณาทําเครื่องหมายในชองท่ีตรงกับความเห็นมากท่ีสุด 

+1 หมายถึง เห็นดวยกับความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

    ของแบบทดสอบทายเรื่อง 

0 หมายถึง ไมแนใจความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

    ของแบบทดสอบทายเรื่อง 

-1 หมายถึง ไมเห็นดวยกับความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

    ของแบบทดสอบทายเรื่อง 

จุดประสงคการเรียนรู 

ในเอกสารประกอบการเรียน 
แบบทดสอบทายเรื่อง 

ความคิดเห็น 

-1 0 +1 

อานสัญลักษณ และปายเปน

ภาษาอังกฤษ ตอบคําถาม

จากการอานสัญลักษณและ

ปายได 

Choose the best answer. 

1.  Which sign is used for giving information? 

 a.     b.   

 

 

 c.     d.   

 

 

2.  What kind of sign is this? 

 

 

 a.  Request sign. 

 b.  Warning sign. 

 c.  Prohibition sign. 

 d.  Traffic sign. 
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จุดประสงคการเรียนรู 

ในเอกสารประกอบการเรียน 
แบบทดสอบทายเรื่อง 

ความคิดเห็น 

-1 0 +1 

อานสัญลักษณ และปายเปน

ภาษาอังกฤษ ตอบคําถาม

จากการอานสัญลักษณและ

ปายได 

3.  What does this sign say? 

 

 

 

 a.  No one is in the room. 

 b.  Don’t knock on the door or go inside. 

 c.  No one talks to you. 

 d.  People are not allowed in this area. 

4.  Which statement is correct? 

 

 

 a.  You have to think carefully. 

 b.  You have to wear your hat. 

 c.  You have to take off the hat. 

 d.  You have to be careful when you 

  walk underneath. 

5.  Who has to follow this sign? 

 

 

 a.  Pedestrians. b.  Car drivers. 

 c.  Bicycle Riders. d.  Bus drivers. 

6.  Which sign is representative of this  

 sentence? 

“You cannot park your car in  

this parking area now.” 

 a.     b.   

 

 

 c.     d.   

 

   

BICYCLE MUST NOT BE PARKED AGAINST  
LAMP POSTS. 
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จุดประสงคการเรียนรู 

ในเอกสารประกอบการเรียน 
แบบทดสอบทายเรื่อง 

ความคิดเห็น 

-1 0 +1 

อานสัญลักษณ และปายเปน

ภาษาอังกฤษ ตอบคําถาม

จากการอานสัญลักษณและ

ปายได 

7.   

 

 

 According to this notice, who will not be 

able to buy books from this shop? 

 a.  Jimmy goes to this shop on Monday  

  at 9:30 am. 

 b.  Pui goes to this shop on Friday  

  at 1:00 pm. 

 c.  Pom goes to this shop on Sunday 

  at 9:00 am. 

 d.  Jack goes to this shop on Tuesday  

  at noon. 

8.   

 

 

 According to this notice, who will be able 

to park car there? 

 a.  Somjai goes there on Friday at  

  1:00 pm  

 b.  Sompong goes there on Saturday  

  at 5:00 pm. 

 c.  Somsri wants to park for one hour 

  on Monday. She arrives there at  

  8:00 am. 

 d.  Somchai wants to park for 30 minutes 

  on Monday. He arrives there at 7:30 am. 

   

  

NO PARKING 
Mon. – Sat. 

8:30 am – 6:00 pm 
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จุดประสงคการเรียนรู 

ในเอกสารประกอบการเรียน 
แบบทดสอบทายเรื่อง 

ความคิดเห็น 

-1 0 +1 

อานสัญลักษณ และปายเปน

ภาษาอังกฤษ ตอบคําถาม

จากการอานสัญลักษณและ

ปายได 

(No. 9-10)  Look at the picture and choose 

where each sign should be? 

 

 

 

 

 

 

 

9.   

 

 

 a.  1   b.  2 

 c.  3   d.  4 

10.   

 

 

 a.  1   b.  2 

 c.  3   d.  4 

 

   

 

 

  

1 

2 

3 

4 
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ตาราง 16  การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ( IOC ) ท่ีมีตอแบบทดสอบทายเอกสารประกอบ 

     การเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life เรื่องท่ี 1: Signs and Notices 

ขอท่ี 
ผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ (คนท่ี) 

รวม เฉลี่ย แปลผล 
1 2 3 4 5 

1 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชได 

2 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใชได 

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

4 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใชได 

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

6 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใชได 

7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

สรุป 0.92 ใชได 

 

 ผลการตรวจสอบคาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ( IOC ) ของแบบทดสอบทายเรื่องของเอกสาร

ประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life เรื่องท่ี 1 จํานวน 10 ขอ พบวา ขอสอบ 

ทุกขอมีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค แตมีขอเสนอแนะ ในภาพของคําถามขอท่ี 9-10 ควรปรับตัวเลือกให

ชัดเจนกวานี้ เพราะอาจจะมีสองตัวเลือกท่ีตอบไดถูกตองในขอท่ี 9 ผูวิจัยจึงไดนําไปปรับปรุงและใช

สําหรับจัดทําแบบทดสอบหลังเรียนของเอกสารประกอบการเรียนเรื่องท่ี 1 ตอไป 
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แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความสอดคลองระหวาง 

แบบทดสอบทายเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life 

เรื่องท่ี 2: Go Shopping กับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 (สําหรับผูเช่ียวชาญ) 

....................................................................................................................................................... 

คําช้ีแจง  กรุณาทําเครื่องหมายในชองท่ีตรงกับความเห็นมากท่ีสุด 

+1 หมายถึง เห็นดวยกับความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

    ของแบบทดสอบทายเรื่อง 

0 หมายถึง ไมแนใจความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

    ของแบบทดสอบทายเรื่อง 

-1 หมายถึง ไมเห็นดวยกับความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

    ของแบบทดสอบทายเรื่อง 

จุดประสงคการเรียนรู 

ในเอกสารประกอบการเรียน 
แบบทดสอบทายเรื่อง 

ความคิดเห็น 

-1 0 +1 

อานคําศัพท ประโยค  

บทสนทนาเก่ียวกับการซ้ือ

ขาย เขาใจประโยคการซ้ือ

ขาย และตอบคําถามจาก 

บทสนทนาและสถานการณ

จําลองการซ้ือขายได 

Choose the best answer. 

1.  What can we buy from the floating  

 market? 

 a.     b.   

 

 

 c.     d.   
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จุดประสงคการเรียนรู 

ในเอกสารประกอบการเรียน 
แบบทดสอบทายเรื่อง 

ความคิดเห็น 

-1 0 +1 

อานคําศัพท ประโยค  

บทสนทนาเก่ียวกับการซ้ือ

ขาย เขาใจประโยคการซ้ือ

ขาย และตอบคําถามจาก 

บทสนทนาและสถานการณ

จําลองการซ้ือขายได 

2.  What similar item can you buy from  

 the same place that you bought the  

 item in the picture? 

 

 

 

 a.  Sofas, beds and office chairs. 

 b.  Pillow cages, sofas and  

  dining tables. 

 c.  Beds, shelves and fish sauce. 

 d.  Desks, flip-flops and cabins. 

(No. 3-4) 

A:  Can you tell me where I can get  

 sugar, flour, soap and body lotion? 

B:  Yes, sir. They are on the ground floor. 

A:  Thank you. 

3.  Where is A? At a ................ . 

 a.  fresh food market 

 b.  floating market 

 c.  supermarket 

 d.  minimart  

4.  What does A want to buy? 

 a.  Grocery non-food products and  

  fresh food. 

 b.  Grocery non-food products and  

  cooking needs. 

 c.  Cooking needs and cosmetics. 

 d.  Cooking needs and fresh food. 
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จุดประสงคการเรียนรู 

ในเอกสารประกอบการเรียน 
แบบทดสอบทายเรื่อง 

ความคิดเห็น 

-1 0 +1 

อานคําศัพท ประโยค  

บทสนทนาเก่ียวกับการซ้ือ

ขาย เขาใจประโยคการซ้ือ

ขาย และตอบคําถามจาก 

บทสนทนาและสถานการณ

จําลองการซ้ือขายได 

No. 5-6  At a shirt shop. 

A:  I want three shirts of this size, one  

 long sleeves and two short  

 sleeves.  

B:  All right, sir, but the price is not the  

 same. 

A:  What's the price of them?  

B:  The long sleeves is 1,000 baht  

 and the short sleeves is 500 baht. 

A:  I see. Here's the money. 

5.  What does A buy? 

 a.  A long sleeve shirts and a short  

  sleeves one. 

 b.  A long sleeves shirt and two short  

  sleeves ones. 

 c.  Two long sleeves shirts and two  

  short sleeves ones. 

 d.  Two long sleeves shirts and a short  

  sleeves one. 

6.  How much does A pay for the shirts? 

 a.  1,000 baht. b.  1,500 baht. 

 c.  2,000 baht d.  2,500 baht. 
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จุดประสงคการเรียนรู 

ในเอกสารประกอบการเรียน 
แบบทดสอบทายเรื่อง 

ความคิดเห็น 

-1 0 +1 

อานคําศัพท ประโยค บท

สนทนาเก่ียวกับการซ้ือขาย 

เขาใจประโยคการซ้ือขาย 

และตอบคําถามจากบท

สนทนาและสถานการณ

จําลองการซ้ือขายได 

(No. 7-10)  Read the situation below, then 

answer the questions.  

At a mall 

Tom:        May I help you, madam? 

Mrs. Smith:  Yes, I’m looking for a camera. 

Tom:        Sorry, madam. Our department  

         doesn’t sell cameras. They are in 

         the photography department on 

         the first floor. 

Mrs. Smith:  Thank you. 

........................................................................................ 

When Mrs. Smith goes to the first floor, she 

sees four camera shops as the pictures below. 

Jim’s Shop     Doug’s Shop  

 

 

 

 

Mark’s Shop     Mike’s Shop  

 

 

 

 So, she decides to enter one of the shops. 

Mrs Smith:  Excuse me; I would like to see the 

         black camera which is 

         on sale.  

Sale Assistance:  Sorry madam, the black one 

             is sold out. Would you like to 

             take a look at the other colors? 
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จุดประสงคการเรียนรู 

ในเอกสารประกอบการเรียน 
แบบทดสอบทายเรื่อง 

ความคิดเห็น 

-1 0 +1 

อานคําศัพท ประโยค บท

สนทนาเก่ียวกับการซ้ือขาย 

เขาใจประโยคการซ้ือขาย 

และตอบคําถามจากบท

สนทนาและสถานการณ

จําลองการซ้ือขายได 

Mrs. Smith:  No, thank you. 

 Then she goes to another shop. 

Mrs Smith:  Excuse me; do you still have the 

        black camera which is on sale.  

Sale Assistance:  Yes, madam. Here it is. 

Mrs. Smith:  How much does it cost? 

Sale Assistance:  It is discounted 30% from 250 

               dollars. 

Mrs. Smith:  OK, I will take this one. 

7.  Which department should Mrs. Smith have 

     gone to first? 

 a.      b.   

 

 

 c.      d.   

 

 

 

8.  Whose camera shop does Mrs. Smith go to  

    first? 

 a.  Jim’s shop.  b.  Doug’s shop. 

 c.  Mark’s shop.  d.  Mike’s shop. 

9.  Where does Mrs. Smith buy the camera? 

 a.  Jim’s shop.  b.  Doug’s shop. 

 c.  Mark’s shop.  d.  Mike’s shop. 

10.  How much does Mrs. Smith pay for the 

camera? 

 a.  250 dollars.  b.  225 dollars. 

 c.  200 dollars.  d.  175 dollars. 
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ตาราง 17  การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ( IOC ) ท่ีมีตอแบบทดสอบทายเอกสารประกอบ 

     การเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life เรื่องท่ี 2: Go Shopping 

ขอท่ี 
ผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ (คนท่ี) 

รวม เฉลี่ย แปลผล 
1 2 3 4 5 

1 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชได 

2 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใชได 

3 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใชได 

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

9 +1 +1 0 0 +1 3 0.60 ใชได 

10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

สรุป 0.90 ใชได 

 

 ผลการตรวจสอบคาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ( IOC ) ของแบบทดสอบทายเรื่องของเอกสาร

ประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life เรื่องท่ี 2 จํานวน 10 ขอ พบวา ขอสอบ 

ทุกขอมีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค แตมีขอเสนอแนะ ในขอท่ี 7 ควรใชภาพท่ีชัดเจนในตัวเลือก 

ผูรายงานจึงไดนําไปปรับปรุงและใชสําหรับจัดทําแบบทดสอบหลังเรียนของเอกสารประกอบการเรียน

ตอไป 
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แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความสอดคลองระหวาง 

แบบทดสอบทายเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life 

เรื่องท่ี 3: Weather Forecast กับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 (สําหรับผูเช่ียวชาญ) 

....................................................................................................................................................... 

คําช้ีแจง  กรุณาทําเครื่องหมายในชองท่ีตรงกับความเห็นมากท่ีสุด 

+1 หมายถึง เห็นดวยกับความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

    ของแบบทดสอบทายเรื่อง 

0 หมายถึง ไมแนใจความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

    ของแบบทดสอบทายเรื่อง 

-1 หมายถึง ไมเห็นดวยกับความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

    ของแบบทดสอบทายเรื่อง 

จุดประสงคการเรียนรู 

ในเอกสารประกอบการเรียน 
แบบทดสอบทายเรื่อง 

ความคิดเห็น 

-1 0 +1 

อานคําศัพทและบอก

ความหมายเก่ียวกับลักษณะ

อากาศได อานบทพยากรณ

อากาศและตอบคําถามได 

Choose the best answer. 

(No. 1-4)  Look at the pictures and write the 

correct letter in the blank.  

a.     b.   

 

c.     d.   

 

 

1.  The weather is fine, it is picture 

 _________ . 

2.  The weather is stormy, it is picture 

 _________ . 

3.  It is drizzle, it is picture _________ . 

4.  It is snowing, it is picture _________ . 
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จุดประสงคการเรียนรู 

ในเอกสารประกอบการเรียน 
แบบทดสอบทายเรื่อง 

ความคิดเห็น 

-1 0 +1 

อานคําศัพทและบอก

ความหมายเก่ียวกับลักษณะ

อากาศได อานบทพยากรณ

อากาศและตอบคําถามได 

5.  What does this sign mean? 

 

 

 

 a.  It will rain. 

 b.  It will snow.  

 c.  It will be sunny. 

 d.  There will be a tornado. 

(No. 6-10)  Look at the weather forecast, then 

answer the questions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา:  Weather Today.  2554, มิถุนายน 25.  Bangkok Post.  9 

6.  What’s the weather like in the  

 Northeast? 

 a.  Mostly sunny. 

 b.  Winds light and variable. 

 c.  Morning thundershowers. 

 d.  Isolated heavy rain. 
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จุดประสงคการเรียนรู 

ในเอกสารประกอบการเรียน 
แบบทดสอบทายเรื่อง 

ความคิดเห็น 

-1 0 +1 

อานคําศัพทและบอก

ความหมายเก่ียวกับลักษณะ

อากาศได อานบทพยากรณ

อากาศและตอบคําถามได 

7.  What’s the temperature in the South? 

 a.  24 - 34  ํ C. 

 b.  23 - 31  ํ C. 

 c.  23 - 30  ํ C. 

 d.  24 - 33  ํ C. 

8.  How’s the weather in the Central area?  

 a.  Very cloudy. 

 b.  Isolated heavy rain.  

 c.  Thunderstorms. 

 d.  Mostly sunny. 

9.  If you go to the North, what must you not 

take with you? 

 a.  Leather shoes.  

 b.  An umbrella.  

 c.  Sunglasses. 

 d.  Sandals. 

10.  According to the record, which part had 

the highest temperature?  

 a.  The North.  

 b.  The South.  

 c.  The Northeast. 

 d.  The Central area. 
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ตาราง 18  การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ( IOC ) ท่ีมีตอแบบทดสอบทายเอกสารประกอบ 

     การเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life เรื่องท่ี 3: Weather Forecast 

ขอท่ี 
ผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ (คนท่ี) 

รวม เฉลี่ย แปลผล 
1 2 3 4 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

2 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชได 

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

7 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใชได 

8 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใชได 

9 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใชได 

10 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใชได 

สรุป 0.90 ใชได 

 

 ผลการตรวจสอบคาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ( IOC ) ของแบบทดสอบทายเรื่องของเอกสาร 

ประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life เรื่องท่ี 3 จํานวน 10 ขอ พบวา ขอสอบ 

ทุกขอมีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค  
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แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความสอดคลองระหวาง 

แบบทดสอบทายเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life 

เรื่องท่ี 4: Instructions กับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 (สําหรับผูเช่ียวชาญ) 

....................................................................................................................................................... 

คําช้ีแจง  กรุณาทําเครื่องหมายในชองท่ีตรงกับความเห็นมากท่ีสุด 

+1 หมายถึง เห็นดวยกับความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

    ของแบบทดสอบทายเรื่อง 

0 หมายถึง ไมแนใจความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

    ของแบบทดสอบทายเรื่อง 

-1 หมายถึง ไมเห็นดวยกับความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

    ของแบบทดสอบทายเรื่อง 

จุดประสงคการเรียนรู 

ในเอกสารประกอบการเรียน 
แบบทดสอบทายเรื่อง 

ความคิดเห็น 

-1 0 +1 

บอกความหมายของคําศัพท 

ประโยคเก่ียวกับคําแนะนํา 

อานคําแนะนํา และตอบ

คําถามได 

Choose the best answer. 

(No. 1-2) 

 

 

 
ที่มา:http://www.trueart.biz/cityarts/life_instructions.html 

1.  What does this picture mean? 

 a.  What to do when there is an  

  emergency in a train. 

 b.  What to do when there is an  

  emergency on a boat. 

 c.  What to do when there is an  

  emergency in a bus. 

 d.  What to do when there is an  

  emergency on a plane. 
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จุดประสงคการเรียนรู 

ในเอกสารประกอบการเรียน 
แบบทดสอบทายเรื่อง 

ความคิดเห็น 

-1 0 +1 

บอกความหมายของคําศัพท 

ประโยคเก่ียวกับคําแนะนํา 

อานคําแนะนํา และตอบ

คําถามได 

2.  Which sentence replaces that 

 in step 3? 

 a.  Please go outside. 

 b.  You can stay inside or outside. 

 c.  You can stay at the subway. 

 d.  Don’t go outside. 

(No. 3-4) 

 

 

 

 

 
ที่มา:  www.myairlineflight.com/oxygen_system.html 

3.  Where can you see this instruction? 
 a.  On an airplane. 

 b.  On a bus  

 c.  At a hospital. 

 d.  In a Ferris wheel. 

4.  What does this instruction refer to? 

 a.  How to sit in an airplane.  

 b.  How to breathe on an airplane. 

 c.  How to help children. 

 d.  How to use an oxygen mask. 
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จุดประสงคการเรียนรู 

ในเอกสารประกอบการเรียน 
แบบทดสอบทายเรื่อง 

ความคิดเห็น 

-1 0 +1 

บอกความหมายของคําศัพท 

ประโยคเก่ียวกับคําแนะนํา 

อานคําแนะนํา และตอบ

คําถามได 

5.  Which sentence should be step 4? 

 

 

 

 

 
ที่มา:  http://www.rvis.edu.bh/page.cfm?p=389 

 a.  Wet your hands. 

 b.  Rinse for 10 seconds. 

 c.  Lather and scrub for 20 seconds. 

 d.  Dry your hands. 

6.  Rearrange how to use the elevator. 

 1.  Press the close button to close the door. 

 2.  Press the open button to open the door. 

 3.  Press the button with the number  

  of the floor you want to go. 

 4.  The button operates automatically. 

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

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

7.  Rearrange how to use a fire extinguisher. 

 

 

 
ที่มา:  http://fireextinguisherandfires.blogspot.com/2009/06/ 

how-to-use-fire-extinguisher.html 

 1.  Aim the nozzle at the base of fire. 

 2.  Squeeze the handle slowly. 

 3.  Pull the pin in the handle. 

 4.  Sweep from side to side. 

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

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

   

1 2 3 

4 5 6 
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จุดประสงคการเรียนรู 

ในเอกสารประกอบการเรียน 
แบบทดสอบทายเรื่อง 

ความคิดเห็น 

-1 0 +1 

บอกความหมายของคําศัพท 

ประโยคเก่ียวกับคําแนะนํา 

อานคําแนะนํา และตอบ

คําถามได 

Read the following conversation and answer 
the question. 
A:  B, I cannot turn on the new TV. 
B:  How come! Have you read the  
manual? 
A:  Oh, I see. Here it is. 
B:  What does it say? 
A:  We have to press the button at the  
 back first. 

8.  What are they talking about? 

 a.  How to turn on a TV. 

 b.  How to open a TV. 

 c.  How to plug in a TV. 

 d.  How to read the TV’s manual. 

(No. 9-10)  Look at the air conditioner’s 

warning, then answer the questions. 

1. 

 

 

2. 

3. 

 

 

4. 

ที่มา:http://image.haier.com/manual/india/airconditioner/20111

1/P020111105620847942093.pdf 
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จุดประสงคการเรียนรู 

ในเอกสารประกอบการเรียน 
แบบทดสอบทายเรื่อง 

ความคิดเห็น 

-1 0 +1 

บอกความหมายของคําศัพท 

ประโยคเก่ียวกับคําแนะนํา 

อานคําแนะนํา และตอบ

คําถามได 

9.  What does the picture 2 refer to? 

 a.  Don’t spray water on the machine. 

 b.  Don’t pull the power line with  

  hand. 

 c.  No obstructions allowed at the air  

  inlet and outlet.   

 d.  Don’t hang clothes in the vicinity of  

  the air inlet. 

10.  Which picture does refer to  

      “Don’t hang clothes in the vicinity of the 

air inlet.”? 

 a.  1   b.  2 

 c.  3   d.  4 
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ตาราง 19  การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ( IOC ) ท่ีมีตอแบบทดสอบทายเอกสารประกอบ 

     การเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life เรื่องท่ี 4: Instructions 

ขอท่ี 
ผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ (คนท่ี) 

รวม เฉลี่ย แปลผล 
1 2 3 4 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

2 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใชได 

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

5 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชได 

6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

7 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใชได 

8 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใชได 

9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

10 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใชได 

สรุป 0.90 ใชได 

 

 ผลการตรวจสอบคาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ( IOC ) ของแบบทดสอบทายเรื่องของเอกสาร 

ประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life เรื่องท่ี 4 จํานวน 10 ขอ พบวา ขอสอบ 

ทุกขอมีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค  

 

  



164 
 

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความสอดคลองระหวาง 

แบบทดสอบทายเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life 

เรื่องท่ี 5: Medicine Labels กับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 (สําหรับผูเช่ียวชาญ) 

....................................................................................................................................................... 

คําช้ีแจง  กรุณาทําเครื่องหมายในชองท่ีตรงกับความเห็นมากท่ีสุด 

+1 หมายถึง เห็นดวยกับความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

    ของแบบทดสอบทายเรื่อง 

0 หมายถึง ไมแนใจความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

    ของแบบทดสอบทายเรื่อง 

-1 หมายถึง ไมเห็นดวยกับความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

    ของแบบทดสอบทายเรื่อง 

จุดประสงคการเรียนรู 

ในเอกสารประกอบการเรียน 
แบบทดสอบทายเรื่อง 

ความคิดเห็น 

-1 0 +1 

บอกความหมายคําศัพท 

ประโยคท่ีเก่ียวกับอาการ

เจ็บปวยและฉลากยา อาน

ฉลากยาและตอบคําถามได 

Choose the best answer. 

(No. 1-2) 
Doctor:  What’s the matter with you? 
Jane:    I’ve a headache, what should 
 I do? 
Doctor:  ___(1)___, your symptoms will be 
 better if you take some ___(2)___ . 
1.  a.  You shouldn’t listen to loud noise. 
 b.  You shouldn’t lift heavy things.  
 c.  You should see the dentist. 
 d.  You should sleep at night. 
2.  a.  candies 
 b.  medicine 
 c.  chocolate 
 d.  photos 
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จุดประสงคการเรียนรู 

ในเอกสารประกอบการเรียน 
แบบทดสอบทายเรื่อง 

ความคิดเห็น 

-1 0 +1 

บอกความหมายคําศัพท 

ประโยคท่ีเก่ียวกับอาการ

เจ็บปวยและฉลากยา อาน

ฉลากยาและตอบคําถามได 

3.  What does “expire” mean? It means  

 _________ . 

 a.  start 

 b.  come to an end  

 c.  make 

 d.  examine 

(No. 4-5)  Look at this label and answer the 

questions. 

 

 

 

 

 

 

 

4.  According to the instruction, adults 

 should take this medicine _________ . 

 a.  as much as needed 

 b.  until it expires 

 c.  1 teaspoon 

 d.  1-2 teaspoons 

5.  You can take it with _________ . 

 a.  water 

 b.  alcohol 

 c.  juice 

 d.  tea 

   

  

 
Stomach Upset / 

Indigestion 
Adults 1-2 teaspoons 
Children 3-12 years 1 teaspoon 
Can be taken in milk or water. 
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จุดประสงคการเรียนรู 

ในเอกสารประกอบการเรียน 
แบบทดสอบทายเรื่อง 

ความคิดเห็น 

-1 0 +1 

บอกความหมายคําศัพท 

ประโยคท่ีเก่ียวกับอาการ

เจ็บปวยและฉลากยา อาน

ฉลากยาและตอบคําถามได 

6.  What does “dosage” mean? 
 a.  Something that can be very  
  dangerous to your health. 
 b.  Something that stops the bad  
  effects of harmful drugs. 
 c.  Amount of medicine to be taken. 
 d.  Ordered on written out  
  prescription by doctors. 
7.  The dosage may be taken three or  
 four times daily. What does “daily”  
 mean? 
 a.  Everyday. 
 b.  Sometimes. 
 c.  Continuously. 
 d.  Never. 

8.  What does this sign mean? 
 
 
 
 a.  Take with liquid. 
 b.  Beware of side effect. 
 c.  Shake it well. 
 d.  Do not chew. 
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จุดประสงคการเรียนรู 

ในเอกสารประกอบการเรียน 
แบบทดสอบทายเรื่อง 

ความคิดเห็น 

-1 0 +1 

บอกความหมายคําศัพท 

ประโยคท่ีเก่ียวกับอาการ

เจ็บปวยและฉลากยา อาน

ฉลากยาและตอบคําถามได 

(No. 9-10)  Look at the label and answer the 
questions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.  What symptom does this medicine not 
relieve? 
 a.  Headache. 
 b.  Fever.  
 c.  Stomachache 
 d.  Runny nose. 
10.  Which group of people must not take the 
medicine? 
 a.  Adults. 
 b.  Children. 
 c.  Young boys. 
 d.  Senior people. 

   

 

 

  

 
NEOSEP 

 

Dosage 
Adults:  1-2 tablets every 6-8 hour 
Indication 
For temporary symptom relief of cold 
associated with headache, fever 
runny nose and nasal congestion  
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ตาราง 20  การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ( IOC ) ท่ีมีตอแบบทดสอบทายเอกสารประกอบ 

     การเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life เรื่องท่ี 5: Medicine Labels 

ขอท่ี 
ผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ (คนท่ี) 

รวม เฉลี่ย แปลผล 
1 2 3 4 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

5 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใชได 

6 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใชได 

7 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชได 

8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

สรุป 0.94 ใชได 

 

 ผลการตรวจสอบคาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ( IOC ) ของแบบทดสอบทายเรื่องของเอกสาร 

ประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life เรื่องท่ี 5 จํานวน 10 ขอ พบวา ขอสอบ 

ทุกขอมีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค  
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แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความสอดคลองระหวาง 

แบบทดสอบทายเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life 

เรื่องท่ี 6: Job Applications กับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 (สําหรับผูเช่ียวชาญ) 

....................................................................................................................................................... 

คําช้ีแจง  กรุณาทําเครื่องหมายในชองท่ีตรงกับความเห็นมากท่ีสุด 

+1 หมายถึง เห็นดวยกับความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

    ของแบบทดสอบทายเรื่อง 

0 หมายถึง ไมแนใจความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

    ของแบบทดสอบทายเรื่อง 

-1 หมายถึง ไมเห็นดวยกับความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

    ของแบบทดสอบทายเรื่อง 

จุดประสงคการเรียนรู 

ในเอกสารประกอบการเรียน 
แบบทดสอบทายเรื่อง 

ความคิดเห็น 

-1 0 +1 

อานขอความการประกาศ 

หางาน แลวตอบคําถาม และ

เขียนกรอกขอมูลเพ่ือสมัคร

งานได 

Choose the best answer. 

(No. 1-3)  Read the advertisement and choose 
the correct answer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  What is the position of this advertisement? 
 a.  Project manager.       b.  Secretary.  
 c.  Engineer.        d.  Office manager. 

   

  

 
Urgent Required 

Secretary 
-  Female, fluent in written and spoken English 
-  Correspondence ability is essential 
-  Good appearance  
-  At least 2 years’ experience in  
   secretarial work 
Apply in person Winsor Hotel Sukhumvit 28, 
Bangkok 
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จุดประสงคการเรียนรู 

ในเอกสารประกอบการเรียน 
แบบทดสอบทายเรื่อง 

ความคิดเห็น 

-1 0 +1 

อานขอความการประกาศ 

หางาน แลวตอบคําถาม และ

เขียนกรอกขอมูลเพ่ือสมัคร

งานได 

2.  What is the core requirement for this job? 

 a.  Fluent in English. 

 b.  Appearance. 

 c.  Correspondence.  

 d.  Pleasant personality. 

3.  If you want to get this job, you should 

.............................. . 

 a.  phone the office 

 b.  write to the office 

 c.  go to the office 

 d.  see the manager 

(No. 4-10)  Read the resume form and fill in 

yours. 

Name:  ...................................................................... 

Address:  .................................................................. 

...................................................................................... 

Email:  ........................................................................ 

Career Objective:  4. ............................................. 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

Education:  5. .......................................................... 

...................................................................................... 

Experiences:  6. ........................................................ 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

Skills:  7. .................................................................... 

...................................................................................... 

...................................................................................... 
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จุดประสงคการเรียนรู 

ในเอกสารประกอบการเรียน 
แบบทดสอบทายเรื่อง 

ความคิดเห็น 

-1 0 +1 

อานขอความการประกาศ 

หางาน แลวตอบคําถาม และ

เขียนกรอกขอมูลเพ่ือสมัคร

งานได 

Language:  8. ........................................................... 
...................................................................................... 
...................................................................................... 
Extra Curricular Activities:  9. ............................. 
...................................................................................... 
...................................................................................... 
...................................................................................... 
Reference:  10. ....................................................... 
...................................................................................... 
...................................................................................... 
Availability: Immediately 
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ตาราง 21  การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ( IOC ) ท่ีมีตอแบบทดสอบทายเอกสารประกอบ 

     การเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life เรื่องท่ี 6: Job Applications 

ขอท่ี 
ผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ (คนท่ี) 

รวม เฉลี่ย แปลผล 
1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

2 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

3 0 1 1 1 0 3 0.60 ใชได 

4 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

5 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

6 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

7 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

8 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

9 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

10 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

สรุป 0.96 ใชได 

 

 ผลการตรวจสอบคาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ( IOC ) ของแบบทดสอบทายเรื่องของเอกสาร

ประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life เรื่องท่ี 6 จํานวน 10 ขอ พบวา ขอสอบ 

ทุกขอมีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค แตมีขอเสนอแนะ ในขอท่ี 3 ควรปรับปรุงตัวเลือกใหชัดเจนข้ึน 

ผูรายงานจึงไดนําไปปรับปรุงและใชสําหรับจัดทําแบบทดสอบหลังเรียนของเอกสารประกอบการเรียน

ตอไป 
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แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความสอดคลองระหวาง 

แบบทดสอบทายเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life 

เรื่องท่ี 7: Graphs กับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 (สําหรับผูเช่ียวชาญ) 

....................................................................................................................................................... 

คําช้ีแจง  กรุณาทําเครื่องหมายในชองท่ีตรงกับความเห็นมากท่ีสุด 

+1 หมายถึง เห็นดวยกับความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

    ของแบบทดสอบทายเรื่อง 

0 หมายถึง ไมแนใจความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

    ของแบบทดสอบทายเรื่อง 

-1 หมายถึง ไมเห็นดวยกับความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

    ของแบบทดสอบทายเรื่อง 

จุดประสงคการเรียนรู 

ในเอกสารประกอบการเรียน 
แบบทดสอบทายเรื่อง 

ความคิดเห็น 

-1 0 +1 

บอกชนิดของกราฟ อาน

ขอมูลจากกราฟและถายโอน

ขอมูลได 

Choose the best answer. 

1.  What is the graph meeting this description? 
 “A graph shows data by using images.  
 Each image stands for a certain  
 number of things.” 
 a.  A bar graph. 
 b.  A pictograph. 
 c.  A line graph. 
 d.  A pie chart. 
2.  What kind of data is there in a line graph? 
 a.  Trend vs. Time. 
 b.  Sector of total. 
 c.  Using image. 
 d.  Color bar. 
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จุดประสงคการเรียนรู 

ในเอกสารประกอบการเรียน 
แบบทดสอบทายเรื่อง 

ความคิดเห็น 

-1 0 +1 

บอกชนิดของกราฟ อาน

ขอมูลจากกราฟและถายโอน

ขอมูลได 

3.  Which segment tells what the graph is 

about? 

 a.  Vertical axis. 

 b.  Data. 

 c.  Title. 

 d.  Horizontal axis. 

4.  Which graph represents this sentence? 

 “There was a small decrease of  

 personal computer during 2000-2010.” 

 a.     b.   

 

 

 c.     d.   

 

 

 

5.   

 

 

 

 

 

According to the chart, the number of 

Americans is .............. the number of Japanese 

tourists. 

 a.  twice as much as 

 b.  twice as many as 

 c.  a quarter of 

 d.  equal to 
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จุดประสงคการเรียนรู 

ในเอกสารประกอบการเรียน 
แบบทดสอบทายเรื่อง 

ความคิดเห็น 

-1 0 +1 

บอกชนิดของกราฟ อาน

ขอมูลจากกราฟและถายโอน

ขอมูลได 

(No. 6-7)  Look at the graph and answer the 

questions. 

 

 

 

 

 

 

6.  How many cats and fish do they have? 

 a.  Ten.  b.  Eleven. 

 c.  Twelve.  d.  Thirteen. 

7.  What kind of pets do they have most? 

 a.  Dogs.  b.  Fish. 

 c.  Cats.  d.  Birds. 

(No. 8-10)  The school football team keeps 

track on many goals 2 players score for 10 

months. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Which months did Mark score more goals 

than Tom? 

 a.  3, 4, 5   b.  8, 9, 10 

 c.  1, 2, 3   d.  5, 6, 7 
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จุดประสงคการเรียนรู 

ในเอกสารประกอบการเรียน 
แบบทดสอบทายเรื่อง 

ความคิดเห็น 

-1 0 +1 

บอกชนิดของกราฟ อาน

ขอมูลจากกราฟและถายโอน

ขอมูลได 

9.  How many fewer goals did Mark score than 

Tom in the 5th month? 

 a.  1 goal.   b.  2 goals. 

 c.  3 goals.   d.  4 goals. 

10.  According to the graph, which sentence is 

not correct? 

 a.  The number of goals which Tom could 

  score was sharp increase from the 3rd  

  month to the 4th month. 

 b.  The number of goals which Tom could 

  score was decreased from the 1st month  

  to the 10th month. 

 c.  Mark scored fewer goals than Tom  

  between the 4th month and the 10th  

  month. 

 d.  Tom scored fewer goals than Mark  

      between the 1st month and the 3rd  

  month. 
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ตาราง 22  การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ( IOC ) ท่ีมีตอแบบทดสอบทายเอกสารประกอบ 

     การเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life เรื่องท่ี 7: Graphs 

ขอท่ี 
ผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ (คนท่ี) 

รวม เฉลี่ย แปลผล 
1 2 3 4 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

2 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใชได 

3 +1 0 0 +1 +1 3 0.60 ใชได 

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

สรุป 0.94 ใชได 

 

 ผลการตรวจสอบคาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ( IOC ) ของแบบทดสอบทายเรื่องของเอกสาร

ประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life เรื่องท่ี 7 จํานวน 10 ขอ พบวา ขอสอบ 

ทุกขอมีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค แตมีขอเสนอแนะ ในขอท่ี 3 ควรปรับปรุงตัวเลือกเพ่ือใหมีความ

ชัดเจนข้ึน ผูรายงานจึงไดนําไปปรับปรุงและใชสําหรับจัดทําแบบทดสอบหลังเรียนของเอกสาร

ประกอบการเรียนตอไป 
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แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความสอดคลองระหวาง 

แบบทดสอบทายเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life 

เรื่องท่ี 8: Travel กับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 (สําหรับผูเช่ียวชาญ) 

....................................................................................................................................................... 

คําช้ีแจง  กรุณาทําเครื่องหมายในชองท่ีตรงกับความเห็นมากท่ีสุด 

+1 หมายถึง เห็นดวยกับความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

    ของแบบทดสอบทายเรื่อง 

0 หมายถึง ไมแนใจความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

    ของแบบทดสอบทายเรื่อง 

-1 หมายถึง ไมเห็นดวยกับความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

    ของแบบทดสอบทายเรื่อง 

จุดประสงคการเรียนรู 

ในเอกสารประกอบการเรียน 
แบบทดสอบทายเรื่อง 

ความคิดเห็น 

-1 0 +1 

อานแผนการเดินทาง ตาราง

การเวลาของรถสาธารณะ 

และตอบคําถามได 

Choose the best answer. 

(No. 1-4)  Read the short passage and write the 

correct picture for each underlined word. 

  Jimmy stayed at a hotel in Ra Nong. He 

chose the twin bed room with sea view. 

There was a balcony with a sun deck bed in 

front of the room. In the room, there was a 

 coffee facilities corner which he liked most. 

 

 

 

 

                  a.                         b.   

   

  

1 

2 3 

4 
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จุดประสงคการเรียนรู 

ในเอกสารประกอบการเรียน 
แบบทดสอบทายเรื่อง 

ความคิดเห็น 

-1 0 +1 

อานแผนการเดินทาง ตาราง

การเวลาของรถสาธารณะ 

และตอบคําถามได 

 

 

 

                  c.                         d.   

 

 

 

                  e.                         f.   

(No. 5-7)  According to the boarding pass, 
choose the best answer. 
 
 
 
 
 
 

ที่มา:  http://passfail.squaresoace.com/journal/?currentPage=2 

5.  What time does the plane leave the 

airport? 

 a.  On September 1 b.  At 03:15 am. 

 c.  At 03:40 pm.  d.  At 03:15 pm.  

6.  What number is the passenger seat? 

 a.  A 22.   b.  23 A. 

 c.  D 3048.   d.  Zone 2. 
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จุดประสงคการเรียนรู 

ในเอกสารประกอบการเรียน 
แบบทดสอบทายเรื่อง 

ความคิดเห็น 

-1 0 +1 

อานแผนการเดินทาง ตาราง

การเวลาของรถสาธารณะ 

และตอบคําถามได 

(No. 7-10)  Look at the train schedule and 

underline the words that make the sentence 

incorrect, then correct them under the wrong 

word. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา:  http://thairailways.com/time-table.intro.html  

7.  This schedule is for the train to the north of 

Thailand. 

8.  If you depart Bangkok at 09:20, you will 

arrive at Hua Hin at 12:34.  

9.  The rapid train 43 departs from Bangkok at 

08:05 and arrives in Rachaburi at 08:55. 

10.  The shortest line departs from Bakgkok to 

Surat Thani. 
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ตาราง 23  การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ( IOC ) ท่ีมีตอแบบทดสอบทายเอกสารประกอบ 

     การเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life เรื่องท่ี 8: Travel 

ขอท่ี 
ผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ (คนท่ี) 

รวม เฉลี่ย แปลผล 
1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

2 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

3 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

4 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

5 1 0 1 1 1 4 0.80 ใชได 

6 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

7 1 1 1 0 1 4 0.80 ใชได 

8 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

9 0 1 1 1 0 3 0.60 ใชได 

10 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

สรุป 0.92 ใชได 

 

 ผลการตรวจสอบคาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ( IOC ) ของแบบทดสอบทายเรื่องของเอกสาร

ประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life เรื่องท่ี 8 จํานวน 10 ขอ พบวา ขอสอบ 

ทุกขอมีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค  
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แบบทดสอบทายเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 เรื่องท่ี 1: Signs and Notices 

Direction: Choose the best answer. 

1.  Which sign is used for giving information? 

 a.   b.   

 

 c.   d.   

 

2.  What kind of sign is this? 

 

 

 a.  Request sign. b.  Warning sign. 

 c.  Prohibition sign. d.  Traffic sign. 

3.  What does this sign say? 

 

 

 a.  No one is in the room. 

 b.  Don’t knock on the door or go inside. 

 c.  No one talks to you. 

 d.  People are not allowed in this area. 

4.  Which statement is correct? 

 

 a.  You have to think carefully. 

 b.  You have to wear your hat. 

 c.  You have to take off the hat. 

 d.  You have to be careful when you walk underneath.  



183 
 

5.  Who has to follow this sign? 

 

 

 a.  Pedestrians. b.  Car drivers. 

 c.  Bicycle Riders. d.  Bus drivers. 

6.  Which sign is representative of this sentence? 

“You cannot park your car in this parking area now.” 

 a.   b.   

 

 

 c.   d.   

 

7.   

 

 

     According to this notice, who will not be able to buy books from this shop? 

 a.  Jimmy goes to this shop on Monday at 9:30 am. 

 b.  Pui goes to this shop on Friday at 1:00 pm. 

 c.  Pom goes to this shop on Sunday at 9:00 am. 

 d.  Jack goes to this shop on Tuesday at noon.   

BICYCLE MUST NOT BE PARKED AGAINST  
LAMP POSTS. 
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8.   

 

     According to this notice, who will be able to park car there? 

 a.  Somjai goes there on Friday at 1:00 pm  

 b.  Sompong goes there on Saturday at 5:00 pm. 

 c.  Somsri wants to park for one hour on Monday. She arrives there at  

      8:00 am. 

 d.  Somchai wants to park for 30 minutes on Monday. He arrives there at  

      7:30 am. 

(No. 9-10)  Look at the picture and choose where each sign should be? 

 

 

 

 

 

9.   

 

 

 a.  1 b.  2 

 c.  3 d.  4 

10.   

 

 

 a.  1 b.  2 

 c.  3 d.  4 

  

NO PARKING 
Mon. – Sat. 

8:30 am – 6:00 pm 

1 

2 

3 

4 
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แบบทดสอบทายเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 เรื่องท่ี 2: Go Shopping 

Direction: Choose the best answer. 

1.  What can we buy from the floating market? 

 a.   b.   

 

 

 c.   d.   

 

2.  What similar item can you buy from the same place that you bought the item in  

     the picture? 

 

 

 

 a.  Sofas, beds and office chairs. 

 b.  Pillow cages, sofas and dining tables. 

 c.  Beds, shelves and fish sauce. 

 d.  Desks, flip-flops and cabins. 

(No. 3-4) 

A:  Can you tell me where I can get  

 sugar, flour, soap and body lotion? 

B:  Yes, sir. They are on the ground floor. 

A:  Thank you. 

3.  Where is A? At a ................ . 

 a.  fresh food market b.  floating market 

 c.  supermarket d.  minimart  



186 
 

4.  What does A want to buy? 

 a.  Grocery non-food products and fresh food. 

 b.  Grocery non-food products and cooking needs. 

 c.  Cooking needs and cosmetics. 

 d.  Cooking needs and fresh food. 

No. 5-6  At a shirt shop. 

A:  I want three shirts of this size, one long sleeves and two short sleeves.  

B:  All right, sir, but the price is not the same. 

A:  What's the price of them?  

B:  The long sleeves is 1,000 baht and the short sleeves is 500 baht. 

A:  I see. Here's the money. 

5.  What does A buy? 

 a.  A long sleeve shirts and a short sleeves one. 

 b.  A long sleeves shirt and two short sleeves ones. 

 c.  Two long sleeves shirts and two short sleeves ones. 

 d.  Two long sleeves shirts and a short sleeves one. 

6.  How much does A pay for the shirts? 

 a.  1,000 baht. b.  1,500 baht. 

 c.  2,000 baht d.  2,500 baht. 
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(No. 7-10)  Read the situation below, then answer the questions.  

At a mall 

Tom:  May I help you, madam? 

Mrs. Smith: Yes, I’m looking for a camera. 

Tom:  Sorry, madam. Our department doesn’t sell cameras. They are in 

  the photography department on the first floor. 

Mrs. Smith: Thank you. 

.............................................................................................. 

When Mrs. Smith goes to the first floor, she sees four camera shops as the pictures 

below. 

Jim’s Shop  Doug’s Shop  Mark’s Shop        Mike’s Shop 

 

 

 

 

 So, she decides to enter one of the shops. 

Mrs Smith: Excuse me; I would like to see the black camera which is on sale. 

Sale Assistance:  Sorry madam, the black one is sold out. Would you like to take a  

      look at the other colors? 

Mrs. Smith: No, thank you. 

 Then she goes to another shop. 

Mrs Smith: Excuse me; do you still have the black camera which is on sale.  

Sale Assistance:  Yes, madam. Here it is. 

Mrs. Smith: How much does it cost? 

Sale Assistance:  It is discounted 30% from 250 dollars. 

Mrs. Smith: OK, I will take this one.  
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7.  Which department should Mrs. Smith have gone to first? 

 a.        b.   

 

 

 c.        d.   

 

8.  Whose camera shop does Mrs. Smith go to first? 

 a.  Jim’s shop. b.  Doug’s shop. 

 c.  Mark’s shop. d.  Mike’s shop. 

9.  Where does Mrs. Smith buy the camera? 

 a.  Jim’s shop. b.  Doug’s shop. 

 c.  Mark’s shop. d.  Mike’s shop. 

10.  How much does Mrs. Smith pay for the camera? 

 a.  250 dollars. b.  225 dollars. 

 c.  200 dollars. d.  175 dollars. 
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แบบทดสอบทายเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 เรื่องท่ี 3: Weather Forecast 

Direction: Choose the best answer. 

(No. 1-4)  Look at the pictures and write the correct letter in the blank.  

 a.   b.   

 

 c.   d.   

 

1.  The weather is fine, it is picture _________ . 

2.  The weather is stormy, it is picture _________ . 

3.  It is drizzle, it is picture  _________ . 

4.  It is snowing, it is like _________ . 

5.  What does this sign mean? 

 

 

 a.  It will rain. b.  It will snow.  

 c.  It will be sunny. d.  There will be a tornado. 

(No. 6-10)  Look at the weather forecast, then answer the questions. 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา:  บางกอกโพส 
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6.  What’s the weather like in the Northeast? 

 a.  Mostly sunny. b.  Winds light and variable. 

 c.  Morning thundershowers. d.  Isolated heavy rain. 

7.  What’s the temperature in the South? 

 a.  24 - 34  ํ C. b.  23 - 31  ํ C. 

 c.  23 - 30  ํ C. d.  24 - 33  ํ C. 

8.  How’s the weather in the Central area?  

 a.  Very cloudy. b.  Isolated heavy rain.  

 c.  Thunderstorms. d.  Mostly sunny. 

9.  If you go to the North, what must you not take with you? 

 a.  Leather shoes.  b.  An umbrella.  

 c.  Sunglasses. d.  Sandals. 

10.  According to the record, which part had the highest temperature?  

 a.  The North.  b.  The South.  

 c.  The Northeast. d.  The Central area. 
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แบบทดสอบทายเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 เรื่องท่ี 4: Instructions 

Direction: Choose the best answer. 

(No. 1-2) 

 

 

 

 

ท่ีมา:http://www.trueart.biz/cityarts/life_instructions.html 

1.  What does this picture mean? 

 a.  What to do when there is an emergency in a train. 

 b.  What to do when there is an emergency on a boat. 

 c.  What to do when there is an emergency in a bus. 

 d.  What to do when there is an emergency on a plane. 

2.  Which sentence replaces that in step 3? 

 a.  Please go outside. b.  You can stay inside or outside. 

 c.  You can stay at the subway. d.  Don’t go outside. 

(No. 3-4) 

 

 

 

 

ท่ีมา: www.myairlineflight.com/oxygen_system.html 

3.  Where can you see this instruction? 

 a.  On an airplane. b.  On a bus  

 c.  At a hospital. d.  In a Ferris wheel. 
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4.  What does this instruction refer to? 

 a.  How to sit in an airplane.  b.  How to breathe on an airplane. 

 c.  How to help children. d.  How to use an oxygen mask. 

5.  Which sentence should be step 4? 

 

 

 

 

ท่ีมา:  http://www.rvis.edu.bh/page.cfm?p=389 

 a.  Wet your hands. b.  Rinse for 10 seconds. 

 c.  Lather and scrub for 20 seconds. d.  Dry your hands. 

6.  Rearrange how to use the elevator. 

 1.  Press the close button to close the door. 

 2.  Press the open button to open the door. 

 3.  Press the button with the number of the floor you want to go. 

 4.  The button operates automatically. 

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

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

7.  Rearrange how to use a fire extinguisher. 

 

 

 ท่ีมา: http://fireextinguisherandfires.blogspot.com/2009/06/how-to-use-fire-extinguisher.html 

   1.  Aim the nozzle at the base of fire. 

 2.  Squeeze the handle slowly. 

 3.  Pull the pin in the handle. 

 4.  Sweep from side to side. 

 



193 
 

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

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

Read the following conversation and answer the question. 

A:  B, I cannot turn on the new TV. 

B:  How come! Have you read the manual? 

A:  Oh, I see. Here it is. 

B:  What does it say? 

A:  We have to press the button at the back first. 

8.  What are they talking about? 

 a.  How to turn on a TV. b.  How to open a TV. 

 c.  How to plug in a TV. d.  How to read the TV’s manual. 

(No. 9-10)  Look at the air conditioner’s warning, then answer the questions. 

1. 
 
 

2. 

3. 
 
 

4. 

ท่ีมา:http://image.haier.com/manual/india/airconditioner/201111/P020111105620847942093.pdf 

9.  What does the picture 2 refer to? 

 a.  Don’t spray water on the machine. 

 b.  Don’t pull the power line with hand. 

 c.  No obstructions allowed at the air inlet and outlet.   

 d.  Don’t hang clothes in the vicinity of the air inlet. 

10.  Which picture does refer to “Don’t hang clothes in the vicinity of the air inlet.”? 

 a.  1 b.  2 

 c.  3 d.  4 
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แบบทดสอบทายเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 เรื่องท่ี 5: Medicine Labels 

Direction: Choose the best answer. 

(No. 1-2) 

Doctor:  What’s the matter with you? 

Jane:    I’ve a headache, what should I do? 

Doctor:  ___(1)___, your symptoms will be better if you take some ___(2)___ . 

1. a.  You shouldn’t listen to loud noise. 

 b.  You shouldn’t lift heavy things.  

 c.  You should see the dentist. 

 d.  You should sleep at night. 

2. a.  candies b.  medicine 

 c.  chocolate d.  photos 

3.  What does “expire” mean? It means _________ . 

 a.  start b.  come to an end  

 c.  make d.  examine  

(No. 4-5)  Look at this label and answer the questions. 

 

 

 

 

4.  According to the instruction, adults should take this medicine _________ . 

 a.  as much as needed b.  until it expires 

 c.  1 teaspoon d.  1-2 teaspoons 

  

Stomach Upset / 
Indigestion 

Adults 1-2 teaspoons 
Children 3-12 years 1 teaspoon 
Can be taken in milk or water. 
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5.  You can take it with _________ . 

 a.  water b.  alcohol 

 c.  juice d.  tea 

6.  What does “dosage” mean? 

 a.  Something that can be very dangerous to your health. 

 b.  Something that stops the bad effects of harmful drugs. 

 c.  Amount of medicine to be taken. 

 d.  Ordered on written out prescription by doctors. 

7.  The dosage may be taken three or four times daily. What does “daily” mean? 

 a.  Everyday. b.  Sometimes. 

 c.  Continuously. d.  Never.  

8.  What does this sign mean? 

 

 a.  Take with liquid. b.  Beware of side effect. 

 c.  Shake it well. d.  Do not chew. 

(No. 9-10)  Look at the label and answer the questions. 

 

 

 

 

 

 

9.  What symptom does this medicine not relieve? 

 a.  Headache.  b.  Fever.  

 c.  Stomachache  d.  Runny nose. 

 

NEOSEP 
 

Dosage 
Adults:  1-2 tablets every 6-8 hour 
Indication 
For temporary symptom relief of cold 
associated with headache, fever 
runny nose and nasal congestion  
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10.  Which group of people must not take the medicine? 

 a.  Adults. b.  Children. 

 c.  Young boys. d.  Senior people. 

  



197 
 

แบบทดสอบทายเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 เรื่องท่ี 6: Job Applications 

Direction: Choose the best answer. 

(No. 1-3)  Read the advertisement and choose the correct answer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  What is the position of this advertisement? 

 a.  Project manager. b.  Secretary.  

 c.  Engineer. d.  Office manager. 

2.  What is the core requirement for this job? 

 a.  Fluent in English. b.  Appearance. 

 c.  Correspondence.  d.  Pleasant personality. 

3.  If you want to get this job, you should .............................. . 

 a.  phone the office b.  write to the office  

 c.  go to the office d.  fax the resume to the office 

  

Urgent Required 

Secretary 
-  Female, fluent in written and spoken English 

-  Correspondence ability is essential 

-  Good appearance  

-  At least 2 years’ experience in secretarial work 
 

Apply in person Winsor Hotel Sukhumvit 28, Bangkok 
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(No. 4-10)  Read the resume form and fill in yours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Name:  ......................................................................................................................... 

Address: ......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

Email:  ......................................................................................................................... 

Career  

Objective: 4. ...................................................................................................................... 

Education: 5. ..................................................................................................................... 

Experiences:  

6. ..................................................................................................................... 

  ......................................................................................................................... 

Skills:  7. ..................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

Language: 8. ..................................................................................................................... 

Extra Curricular 

Activities: 9. .................................................................................................................... 

  ......................................................................................................................... 

Reference: 10. .................................................................................................................. 

Availability: Immediately 
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แบบทดสอบทายเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 เรื่องท่ี 7: Graphs 

Direction: Choose the best answer. 

1.  What is the graph meeting this description? 

“A graph shows data by using images. Each image stands for a certain 

               number of things.” 

 a.  A bar graph. b.  A pictograph. 

 c.  A line graph. d.  A pie chart. 

2.  What kind of data is there in a line graph? 

 a.  Trend vs. Time. b.  Sector of total. 

 c.  Using image. d.  Color bar. 

3.  Which segment tells what the graph is about? 

 a.  Vertical axis. b.  Footnote. 

 c.  Title. d.  Horizontal axis. 

4.  Which graph represents this sentence? 

 “There was a small decrease of  

 personal computer during 2000-2010.” 

 a.   b.   

 

 

 c.   d.   
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5.   

 

 

 

 

According to the chart, the number of Americans is .............. the number of Japanese 

tourists. 

 a.  twice as much as b.  twice as many as 

 c.  a quarter of d.  equal to 

(No. 6-7)  Look at the graph and answer the questions. 

 

 

 

 

 

6.  How many cats and fish do they have? 

 a.  Ten.  b.  Eleven. 

 c.  Twelve.  d.  Thirteen. 

7.  What kind of pets do they have most? 

 a.  Dogs.  b.  Fish. 

 c.  Cats.  d.  Birds. 
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(No. 8-10)  The school football team keeps track on many goals 2 players score for 10 

months. 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Which months did Mark score more goals than Tom? 

 a.  3, 4, 5 b.  8, 9, 10 

 c.  1, 2, 3 d.  5, 6, 7 

9.  How many fewer goals did Mark score than Tom in the 5th month? 

 a.  1 goal. b.  2 goals. 

 c.  3 goals. d.  4 goals. 

10.  According to the graph, which sentence is not correct? 

 a.  The number of goals which Tom could score was sharp increase from   

                 the 3rd month to the 4th month. 

 b.  The number of goals which Tom could score was decreased from month  

                 the 1st month to the 10th month. 

 c.  Mark scored fewer goals than Tom between the 4th month and the  

  10th month. 

 d.  Tom scored fewer goals than Mark between the 1st month and the  

  3rd month. 
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แบบทดสอบทายเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 เรื่องท่ี 8: Travel 

Direction: Choose the best answer. 

(No. 1-4)  Read the short passage and write the correct picture for each underlined 

word. 

 Jimmy stayed at a hotel in Ra Nong. He chose the twin bed room with sea 

view. There was a balcony with a sun deck bed in front of the room. In the room, 

there was a coffee facilities corner which he liked most. 

 

 a. b. 

 

 c. d. 

 

 

 e. f. 

 

(No. 5-7)  According to the boarding pass, choose the best answer. 

 

 

 

 

ท่ีมา:  http://passfail.squaresoace.com/journal/?currentPage=2 

5.  What time does the plane leave the airport? 

 a.  On September 1 b.  At 03:15 am. 

 c.  At 03:40 pm. d.  At 03:15 pm. 

  

1 

2 3 

4 
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6.  What number is the passenger seat? 

 a.  A 22. b.  23 A. 

 c.  D 3048. d.  Zone 2. 

(No. 7-10)  Look at the train schedule and underline the words that make the sentence 

incorrect, then correct them under the wrong word. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา:  http://thairailways.com/time-table.intro.html 

7.  This schedule is for the train to the north of Thailand. 

 

8.  If you depart Bangkok at 09:20, you will arrive at Hua Hin at 12:34.  

 

9.  The rapid train 43 departs from Bangkok at 08:05 and arrives in Rachaburi at 08:55. 

 

10.  The shortest line departs from Bakgkok to Surat Thani. 
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เฉลยแบบทดสอบทายเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 เรื่องท่ี 1 – เรื่องท่ี 8 

เรื่องท่ี 1 

 1.  a.   2.  b.  3.  b.  4.  d.  5.  c. 

 6.  d.  7.  a.  8.  d.  9.  c.  10.  a. 

เรื่องท่ี 2 

 1.  d.   2.  a.  3.  c.  4.  b.  5.  b. 

 6.  c.  7.  c.  8.  a.  9.  d.  10.  d. 

เรื่องท่ี 3 

 1.  a.   2.  c.  3.  d.  4.  b.  5.  a. 

 6.  c.  7.  a.  8.  b.  9.  a.  10.  b. 

เรื่องท่ี 4 

 1.  a.   2.  d.  3.  a.  4.  d.  5.  b. 

 6.  d.  7.  b.  8.  a.  9.  c.  10.  d. 

เรื่องท่ี 5 

 1.  a.   2.  b.  3.  b.  4.  d.  5.  a. 

 6.  c.  7.  a.  8.  c.  9.  c.  10.  b. 
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เรื่องท่ี 6 

 1.  b.   2.  a.  3.  c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องท่ี 7 

 1.  b.   2.  a.  3.  c.  4.  b.  5.  b. 

 6.  c.  7.  a.  8.  c.  9.  d.  10.  b. 

เรื่องท่ี 8 

 1.  b.   2.  d.  3.  e.  4.  a.  5.  c.       6.  b.  

7.  This schedule is for the train to the south of Thailand. 

8.  If you depart Bangkok at 09:20, you will arrive at Hua Hin at 13:00. 

9.  The rapid train 43 departs from Bangkok at 08:05 and arrives in Rachaburi at 10:28. 

10.  The shortest line departs from Bakgkok to Hua Hin.  

 
Nattakan Pratum 

123 Moo 7 Ban Tanee T. Tanee A.Muang Chaiyaphum 36000 
Tel. 087-9876543 email: nattakan@yahoo.com 

Career 
Objective: 4.  To seek a challenge assignment in Information Resource Technologist 
Education: 5.  2005-2009 B.A in Library Science, Khon Kaen University GPA 3.52 
Experiences: 6.  2009-2011 Librarian at Chaiyaphum Library Center (2 Years) 
       2007-2011 Web design – Freelance 
Skills:  7.  Web Design – Very Good 
       Library duties – Very Good 
Language 8.  Thai – Native Language 
      English – Very Good 
Extra Curricular 
Activities: 9.  Read books and play badminton 
Reference: 10.  Available upon request 
Availability: Immediately 
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ตาราง 24  การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life 

     ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 (การทดลอง 1:1) 

คนท่ี 

คะแนนระหวางเรียน (แบบฝกและแบบทดสอบ) เรื่องท่ี 
(คะแนนเต็ม) 

คะแนนทดสอบ
หลังเรียน 

(40) 
1 

(60) 
2 

(69) 
3 

(57) 
4 

(60) 
5 

(60) 
6 

(65) 
7 

(60) 
8 

(60) 
รวม 
(491) 

1 34 40 32 35 33 34 33 32 273 22 
2 44 54 38 44 45 49 41 40 355 29 
3 54 60 51 54 52 57 50 54 432 34 

รวม 132 154 121 133 130 140 124 126 1060 85 
เฉลี่ย 44.00 51.33 40.33 44.33 43.33 46.67 41.33 42 353.33 28.33 

รอยละ 73.33 74.40 70.76 73.89 72.22 71.79 68.89 70 71.96 70.83 

21 / EE  = 71.96/70.83 

 

 ดังนั้นประสิทธิภาพของแบบฝกจากการทดลองแบบเดี่ยว (1:1) เทากับ 71.96/70.83 ซ่ึงยังไม

ผานเกณฑท่ีกําหนดไวคือ 80/80 
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ตาราง 25  การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life 

     ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 (การทดลอง 1:10) 

คนท่ี 

คะแนนระหวางเรียน (แบบฝกและแบบทดสอบ) เรื่องท่ี 
(คะแนนเต็ม) 

คะแนนทดสอบ
หลังเรียน 

(40) 
1 

(60) 
2 

(69) 
3 

(57) 
4 

(60) 
5 

(60) 
6 

(65) 
7 

(60) 
8 

(60) 
รวม 
(491) 

1 35 45 33 34 36 39 34 36 292 24 
2 36 47 32 38 39 40 36 38 306 24 
3 36 43 36 38 38 42 38 37 308 25 
4 44 52 41 46 44 48 43 45 363 31 
5 45 55 43 46 46 51 46 45 377 32 
6 47 56 46 47 47 52 45 50 390 30 
7 50 61 51 53 52 58 51 52 428 35 
8 55 62 50 55 56 57 56 54 445 34 
9 58 66 55 56 56 61 57 56 465 36 

รวม 406 487 387 413 414 448 406 413 3374 271 
เฉลี่ย 45.11 54.11 43.00 45.89 46.00 49.78 45.11 45.89 374.89 30.11 

รอยละ 75.19 78.42 75.44 76.48 76.67 76.58 75.19 76.48 76.35 75.28 

21 / EE  = 76.35/75.28 

 

 ดังนั้นประสิทธิภาพของแบบฝกจากการทดลองกลุมยอย (1:10) เทากับ 76.35/75.28 ซ่ึงยัง

ไมผานเกณฑท่ีกําหนดไวคือ 80/80 
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ตาราง 26  การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life 

     ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 (การทดลอง 1:100) 

คนท่ี 

คะแนนระหวางเรียน (แบบฝกและแบบทดสอบ) เรื่องท่ี 
(คะแนนเต็ม) 

คะแนนทดสอบ
หลังเรียน 

(40) 
1 

(60) 
2 

(69) 
3 

(57) 
4 

(60) 
5 

(60) 
6 

(65) 
7 

(60) 
8 

(60) 
รวม 
(491) 

1 40 45 35 39 41 46 41 34 321 29 
2 40 47 37 41 43 48 42 45 343 29 
3 43 45 38 43 45 47 43 45 349 30 
4 47 52 44 46 46 50 46 48 379 30 
5 41 50 42 44 46 52 45 48 368 31 
6 47 53 42 47 48 51 50 45 383 31 
7 47 50 43 42 44 51 45 45 367 31 
8 45 52 42 45 47 49 45 46 371 31 
9 45 52 44 45 46 49 45 48 374 32 
10 43 45 38 44 41 46 41 41 339 29 
11 47 55 43 48 47 51 46 48 385 31 
12 46 55 46 50 48 54 50 49 398 32 
13 51 62 50 53 54 55 54 51 430 33 
14 47 56 46 47 46 52 48 50 392 32 
15 48 56 47 49 47 53 48 50 398 32 
16 48 56 44 52 48 54 51 46 399 32 
17 52 60 50 53 56 56 55 53 435 34 
18 49 55 46 51 50 52 48 49 400 32 
19 53 59 51 55 53 56 55 52 434 33 
20 51 59 47 51 49 53 47 48 405 31 
21 53 61 50 55 49 55 51 52 426 34 
22 51 62 49 52 51 57 53 52 427 34 
23 54 63 51 55 55 57 55 51 441 35 
24 55 65 51 51 54 56 50 53 435 35 
25 57 65 55 56 54 59 55 56 457 36 
26 54 62 53 52 52 57 51 51 432 34 
27 51 62 52 53 49 56 50 52 425 34 
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ตาราง 26  (ตอ) 

คนท่ี 

คะแนนระหวางเรียน (แบบฝกและแบบทดสอบ) เรื่องท่ี 
(คะแนนเต็ม) 

คะแนนทดสอบ
หลังเรียน 

(40) 
1 

(60) 
2 

(69) 
3 

(57) 
4 

(60) 
5 

(60) 
6 

(65) 
7 

(60) 
8 

(60) 
รวม 
(491) 

28 54 63 51 55 55 55 52 53 438 35 
29 57 66 54 58 57 60 56 57 465 36 
30 57 67 55 58 57 60 57 56 467 36 
รวม 1473 1700 1396 1490 1478 1597 1475 1474 12083 974 
เฉลี่ย 49.10 56.67 46.53 49.67 49.27 53.23 49.17 49.13 402.77 32.47 

รอยละ 81.83 82.13 81.64 82.78 82.11 81.90 81.94 81.89 82.03 81.17 

21 / EE  = 82.03/81.17 

 

 ดังนั้น ประสิทธิภาพของแบบฝกจากการทดลองภาคสนาม (1:100) เทากับ 82.03/81.17  

ซ่ึงผานเกณฑท่ีกําหนดไวคือ 80/80 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

การประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู 

 1.  แบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู สําหรับผูเชี่ยวชาญ 

 2.  ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู ของผูเชี่ยวชาญ 
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แบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู 

เอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 (สําหรับผูเช่ียวชาญ) 

คําช้ีแจง   

 แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือใหทานพิจารณาความเหมาะสมของแผนการจัด 

การเรียนรูเอกสารประกอบการเรยีนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life วิชาภาษาอังกฤษการอาน  

อ 22203 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ตามองคประกอบดานตาง ๆ ท่ีกําหนดหรือไม โดยเขียนเครื่องหมาย √  

ลงในชองวาง “ระดับความเหมาะสม” ตามความคิดเห็นของทาน ดังนี้ 

  ระดับ  5  หมายถึง  ความเหมาะสมมากท่ีสุด 

  ระดับ  4  หมายถึง  ความเหมาะสมมาก 

  ระดับ  3  หมายถึง  ความเหมาะสมปานกลาง 

  ระดับ  2  หมายถึง  ความเหมาะสมนอย 

  ระดับ  1  หมายถึง  ความเหมาะสมนอยท่ีสุด 

รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

1.  ความเหมาะสมของการวิเคราะหเชิงเนื้อหา      

2.  ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชากับจุดประสงคการเรียนรู      

3.  ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู      

4.  ความเหมาะสมของข้ันกอนอาน      

5.  ความเหมาะสมของข้ันสอนระหวางอาน      

6.  ความเหมาะสมของกิจกรรมกับกระบวนการท่ีทําใหผูเรียน 

    เกิดการเรียนรู 

     

7.  ความเหมาะสมของข้ันหลังอาน      
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รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

8.  ความเหมาะสมของการประเมินผลกับจุดประสงคการเรียนรู      

9.  ความเหมาะสมของวิธีการวัดผลและประเมินผล      

10.  ความเหมาะสมของเครื่องมือวัดผลและประเมินผล      

11.  ความเหมาะสมของกิจกรรมกับสื่อการเรียนรู      

12.  ความหลากหลายของสื่อการเรียนรู      

 

ขอเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      

         ลงช่ือ......................................................ผูประเมิน 

                                                         (.......................................................) 

         ตําแหนง...................................................... 

                                                            .........../................................/........ 
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ตาราง 27  แสดงผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู โดยผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน 

แผนท่ี 
คะแนนของผูเชี่ยวชาญ (คนท่ี) X∑  X  . .S D  แปลความ 

1 2 3 4 5     

1 4.67 4.42 4.50 4.42 4.58 22.58 4.52 0.11 เหมาะสมมากท่ีสุด 

2 4.58 4.50 4.50 4.50 4.67 22.75 4.55 0.07 เหมาะสมมากท่ีสุด 

3 4.50 4.83 4.25 4.42 4.58 22.58 4.52 0.22 เหมาะสมมากท่ีสุด 

4 4.42 4.75 4.50 4.58 4.42 22.67 4.53 0.14 เหมาะสมมากท่ีสุด 

5 4.42 4.67 4.25 4.25 4.75 22.33 4.47 0.23 เหมาะสมมาก 

6 4.67 4.58 4.50 4.67 4.58 23.00 4.60 0.07 เหมาะสมมากท่ีสุด 

7 4.33 4.67 4.50 4.67 4.25 22.42 4.48 0.19 เหมาะสมมาก 

8 4.42 4.75 4.58 4.33 4.83 22.92 4.58 0.21 เหมาะสมมากท่ีสุด 

9 4.50 4.50 4.50 4.42 4.25 22.17 4.43 0.11 เหมาะสมมาก 

10 4.58 4.33 4.25 4.50 4.50 22.17 4.43 0.14 เหมาะสมมาก 

11 4.33 4.67 4.33 4.75 4.58 22.67 4.53 0.19 เหมาะสมมากท่ีสุด 

12 4.58 4.42 4.50 4.42 4.58 22.50 4.50 0.08 เหมาะสมมาก 

13 4.42 4.75 4.25 4.50 4.58 22.50 4.50 0.19 เหมาะสมมาก 

14 4.42 4.75 4.42 4.58 4.50 22.67 4.53 0.14 เหมาะสมมากท่ีสุด 

15 4.50 4.50 4.50 4.50 4.58 22.58 4.52 0.04 เหมาะสมมากท่ีสุด 

16 4.33 4.67 4.58 4.75 4.50 22.83 4.57 0.16 เหมาะสมมากท่ีสุด 

17 4.33 4.58 4.58 4.58 4.67 22.75 4.55 0.13 เหมาะสมมากท่ีสุด 

18 4.42 4.67 4.25 4.50 4.83 22.67 4.53 0.23 เหมาะสมมากท่ีสุด 

X  4.47 4.61 4.43 4.52 4.57 406.75 4.52 0.12 เหมาะสมมากท่ีสุด 

 

 ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูท้ัง 18 แผนมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.52 

นั่นคือ มีความเหมาะสมมากท่ีสุด และมีคา . .S D  = 0.12 คือ ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกัน 
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ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รหัสวิชา อ22203           ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

เรื่อง  Signs and Notices (ครั้งท่ี 1)                          เวลา  1  ชั่วโมง 

ใชสอนวันท่ี  4  เดือน  มิถุนายน  2556  

.......................................................................................................................................................... 

1.  ผลการเรียนรู 

 1.1  นักเรียนสามารถอานออกเสียงคําศัพทเก่ียวกับสัญลักษณและปายภาษาอังกฤษ 

  ไดถูกตอง  

1.2  นักเรียนสามารถถาม ตอบ โดยบอกรายละเอียดจากสัญลักษณและปายได 

 1.3  นักเรียนสามารถจับคูสถานท่ีท่ีจะพบจากสัญลักษณและปายท่ีกําหนดใหได 

 

2.  สาระสําคัญ 

การเรียนรูเก่ียวกับสัญลักษณ (Signs) และปาย (Notices) เปนภาษาอังกฤษเปนสิ่งจําเปน

อยางยิ่ง เพราะนักเรียนสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได  

 

3.  สาระการเรียนรู 

 3.1  คําศัพท: exit, take off, junction, traffic light, airport, parking, gas station,  

   enter, visitor, warn 

 3.2  บทอาน 

 3.2.1  ปายท่ีใหขอมูลตาง ๆ 

 3.2.2  ปายเตือน 

 3.2.3  ปายท่ีใชในการขอรอง 

 3.2.4  ปายท่ีใชหามกระทํา 

 3.2.5  ปายจราจร  
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 3.3  โครงสรางประโยค/ไวยากรณ: คําเตือน ขอความเตือน ขอความหาม 

  No + noun หรือ Do not + V 

 

4.  ภาระงาน 

 4.1  ศึกษาความรูเก่ียวกับสัญลักษณและปายจากเอกสารประกอบการเรียน 

 4.2  เขียนบอกสถานท่ีท่ีจะพบ จากสัญลักษณและปายท่ีกําหนดให 

 

5.  ทักษะกระบวนการ 

 กระบวนการทํางานกลุม 

 

6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

6.1  มีวินัย 

6.2  ใฝเรียนรู 

 

7.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

  ความสามารถในการสื่อสาร 
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8.  กิจกรรมการเรียนรู 

กิจกรรมคร ู กิจกรรมนักเรียน 

Pre-Reading 

   1.  แจงผลการเรียนรู เม่ือนักเรียนเรียนจบเรื่อง

นี้แลว นักเรียนตองอานสัญลักษณและปายท่ี

ปรากฏในบทเรียนได ปฏิบัติตามได และสามารถ

เขียนขอความสั้น ๆ อธิบายสัญลักษณหรือ

ประกาศได 

   2.  ครูแจกเอกสารประกอบการเรียน 

เรื่องท่ี 1 Signs and Notices ใหนักเรียนคนละ 1 

เลม ใหนักเรียนดูท่ีหนาปก สนทนากับนักเรียน

ดวยประโยคตอไปนี้ 

   What can you see on the cover page? 

   What’s the name of this text? 

ครูชมเชยนักเรียน และอานชื่อเรื่อง 

   Signs and Notices. 

   What do you say them in Thai? 

   3.  ใหนักเรียนดูภาพในหนา 2 (Warm up) 

ของเอกสาร ใชประโยคซักถามเพ่ือใหคิดวา

สัญลักษณและปายดานลางท่ีใหไว ควรจะวางท่ีใด 

Where should the sign number a appear? 

Where should the sign number b appear? 

Where should the sign number c appear? 

Where should the sign number d appear? 

Where should the sign number e appear? 

ถามจนครบทุกเครื่องหมาย แลวดูเฉลยทายเลม 

   4.  ใหนักเรียนเขากลุม 4 กลุมๆ ละ 5 คน 

 

   1.  นักเรียนรับทราบผลการเรียนรู  

 

 

 

 

   2.  นักเรียนรับเอกสารประกอบการเรียน 

เรื่องท่ี 1 Signs and Notices คนละ 1 เลม ดูท่ี

หนาปก ตอบคําถามครู 

   

   The sign, สัญลักษณ 

   Signs and Notices. 

 

 

   สัญลักษณและปาย  

   3.  นักเรียนดูภาพในหนา 2 พิจารณาการวาง

ตําแหนงสัญลักษณและปาย ในรูปภาพ  

ตอบคําถามของครู   

On the road. (3) 

At the library. (2) 

At the library and hospital. (2,10) 

On the road. (4,14) 

On the road. (4) 

ตอบคําถามครู แลวตรวจถูกตองจากเฉลยทายเลม 

   4.  นักเรียนเขากลุม 4 กลุมๆ ละ 5 คน คละ 
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กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 

แจกบัตรคําและบัตรสัญลักษณและปายใหกลุมละ 

1 ชุด ใหชวยกันจับคูคําศัพท   

 

   5.  ใหแตละกลุมนําเสนอคําศัพทคูกับสัญลักษณ

และปาย พรอมอานคําศัพทกลุมละ 1 คํา  

ผลัดกันนําเสนอจนครบทุกคํา 

   6.  ครูทบทวนคําศัพทดวยการใหนักเรียนอาน

ออกเสียงตามทุกคํา พรอมบอกความหมายของ

คําศัพทครบทุกคํา และใหติดแถบประโยคตัวอยาง

การใชคําศัพทบนกระดาน เชน 

exit: We can see “exit” at the door. 

take off: Please take off your shoes. 

junction: We can see the traffic light at 

the junction. 

While–Reading 

   1.  ใหแตละกลุมชวยกันอาน Handout 1-2 

และหาความหมายของสัญลักษณและปาย หนา  

3-6 กลุมละ 1 หนา เม่ือเสร็จใหนําเสนออาน

สัญลักษณหรือปายพรอมบอกความหมาย  หากไม

ชัดเจน ครูคอยเสริม 

   2..  ใหนักเรียนรวมกันอภิปราย ซักถามกัน

ภายในกลุม เก่ียวกับสัญลักษณและปายท่ีอาน 

   3.  ครูตรวจสอบความเขาใจเก่ียวกับ

ความหมายของสัญลกัษณและปาย เชน ชูภาพ

หามเลี้ยวซาย ถามนักเรียน 

   What does it mean? 

คนเกง ปานกลาง และออน  รับบัตรคําและ 

บัตรสัญลักษณและปาย กลุมละ 1 ชุด ชวยกัน

จับคูคําศัพทกับสัญลักษณและปาย  

   5.  แตละกลุมนําเสนอคําศัพทคูกับสัญลักษณ

และปาย พรอมอานคําศัพทกลุมละ 1 คํา ผลัดกัน

นําเสนอจนครบทุกคํา 

   6.  นักเรียนอานออกเสียงคําศัพทตามครูทุกคํา 

อีกครั้ง พรอมบอกความหมายของคําศัพท 

ครบทุกคํา และอานประโยคตัวอยางการใช

คําศัพททุกประโยค เชน 

exit: We can see “exit” at the door. 

take off: Please take off your shoes. 

junction: We can see the traffic light at 

the junction. 

 

   1.  แตละกลุมชวยกันอาน Handout 1-2 และ

หาความหมายของสัญลักษณและปาย หนา 3-6 

กลุมละ 1 หนา เม่ือเสร็จใหนําเสนอโดยอาน

สัญลักษณหรือปายพรอมบอกความหมาย   

 

   2.  นักเรียนรวมกันอภิปราย ซักถามกันภายใน

กลุม เก่ียวกับสัญลักษณและปายท่ีอาน 

   3.  นักเรียนตอบคําถามและอานออกเสียงชื่อ  

สัญลักษณและปาย 

 

   Don’t turn left. 
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กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 

   ปายหองน้ํา  What does it mean? 

   ปายหามสูบบุหรี่  What does it mean? 

   ปายหามตกปลา  What does it mean? 

Post-Reading 

   1.  ใหนักเรียนทํา Worksheet 1  

2  เม่ือทําเสร็จเปลี่ยนกับเพ่ือนกลุมอ่ืนตรวจ 

   3.  ครูรวมกับนักเรียนเฉลย Worksheet 1

นักเรียนบอกคะแนนท่ีไดใหครูทราบเพ่ือบันทึก 

   4.  ใหนักเรียนนําเอกสารประกอบการเรียน

กลับบาน เพ่ือทบทวนและศึกษามาลวงหนา 

   5.  ใหนักเรียนจดบนัทึกสัญลักษณ/ปาย ลงสมุด

บันทึกคําศัพท และอาจจะหาเพ่ิมเติมจาก 

wordlist 

   Toilet. 

   Don’t smoke. 

   No fishing. 

 

   1.  นักเรียนทํา Worksheet 1  

   2.  เม่ือทําเสร็จเปลี่ยนกับเพ่ือนกลุมอ่ืนตรวจ 

   3.  นักเรียนรวมกับครเูฉลย Worksheet 1

นักเรียนบอกคะแนนท่ีไดใหครูทราบเพ่ือบันทึก 

   4.  นักเรียนนําเอกสารประกอบการเรียน 

กลับบาน เพ่ือทบทวนและศึกษามาลวงหนา 

   5.  นักเรียนจดบันทึกคําศัพท 

 

9.  ส่ือ/แหลงเรียนรู 

 9.1  เอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life  

                  เรื่องท่ี 1: Signs and Notices 

 9.2  บัตรคําศัพท/บัตรสัญลักษณและปาย 

 9.3  แถบประโยคตัวอยางการใชคําศัพท 

 

10  การวัดและประเมินผล 

ผลการเรียนรู 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

เกณฑ 

การประเมินผล 

1.  อานคําศัพทสัญลักษณ

และปายไดถูกตอง  

แบบประเมิน 

การอานออกเสียง 

ประเมินการอาน 

ออกเสียง 

ผานเกณฑรอยละ 80 

2.  จับคูสถานท่ีกับสัญลักษณ

และปาย 

Worksheet ตรวจ Worksheet ผานเกณฑรอยละ 80 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รหัสวิชา อ22203           ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

เรื่อง  Signs and Notices (ครั้งท่ี 2)                           เวลา  1  ชั่วโมง 

ใชสอนวันท่ี  11  เดือน มิถุนายน  2556  

......................................................................................................................................................... 

1.  ผลการเรียนรู 

 1.1  นักเรียนสามารถอานออกเสียงขอความ/ประโยคเก่ียวกับสัญลักษณและ 

  ปายภาษาอังกฤษไดถูกตอง  

1.2  นักเรียนสามารถเขียนประโยคใหปฏิบัติ หามปฏิบัติ จากสัญลักษณและปาย 

  ท่ีกําหนดใหได 

1.3  นักเรียนสามารถวาดรูปสัญลักษณและปายจากประโยคท่ีกําหนดใหได 

1.4  นักเรียนเติมประโยคใหสมบูรณจากคําท่ีกําหนดใหได 

1.5  นักเรียนเขียนเรื่องสั้นจากสัญลักษณและปายท่ีตนเองเลือกได 

1.6  นักเรียนทําแบบทดสอบทายเรื่องได 

 

2.  สาระสําคัญ 

การเรียนรูเก่ียวกับสัญลักษณ (Signs) และปาย (Notices) เปนภาษาอังกฤษเปนสิ่งจําเปน 

อยางยิ่ง เพราะนักเรียนสามารถนําความรูไปใชในการเขียนขอความเก่ียวกับตัวเองได  

 

3.  สาระการเรียนรู 

 3.1  คําศัพท: exit, take off, junction, traffic light, airport, parking, gas station,  

  enter, visitor, warn 

 3.2  บทอาน 

  3.2.1  ปายท่ีใหขอมูลตาง ๆ 

  3.2.2  ปายเตือน 

  3.2.3  ปายท่ีใชในการขอรอง 
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  3.2.4  ปายท่ีใชหามกระทํา 

  3.2.5  ปายจราจร 

 3.3  โครงสรางประโยค/ไวยากรณ: คําเตือน ขอความเตือน ขอความหาม 

  You must take off the shoes. 

   You cannot park your car here. 

 

4.  ภาระงาน 

 4.1  ศึกษาความรูเก่ียวกับสัญลักษณและปายจากเอกสารประกอบการเรียน 

 4.2  เขียนขอความเก่ียวกับตัวเองจากสัญลักษณและปายท่ีตัวเองเลือก 

 4.3  นักเรียนทําแบบทดสอบทายเรื่อง 

 

5.  ทักษะกระบวนการ 

 กระบวนการทํางานกลุม 

 

6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

6.1  มีวินัย 

6.2  ใฝเรียนรู 

 

7.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

  ความสามารถในการสื่อสาร 
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8.  กิจกรรมการเรียนรู 

กิจกรรมคร ู กิจกรรมนักเรียน 

Pre-Reading 

   1.  แจงผลการเรียนรู ในชั่วโมงนี้วานักเรียนตอง

อานประโยคเก่ียวกับสัญลักษณและปาย เขียน

ประโยคจากสัญลักษณและปายท่ีกําหนดให วาด

รูปสัญลักษณและปาย เขียนเรื่องสั้นจากสัญลักษณ

และปายท่ีตนเองเลือก และทําแบบทดสอบ 

ทายเรื่อง 

   2.  ครูทบทวนคําศัพทและความรูเก่ียวกับ

สัญลักษณและปายท่ีไดเรียนมาแลวจากชั่วโมงท่ี

ผานมา ดวยประโยค 

What’s this sign? 

Can you speak loudly here? 

What’s this sign? 

When should you do for this notice?  

 

 

While-Reading 

   1.  ครูเขียนตารางประโยคโครงสราง ดังขางลาง

บนกระดาน เชน 

 

 

 

 

 

 

   1.  นักเรียนรับทราบผลการเรียนรูวาตองอาน

ประโยคเก่ียวกับสัญลักษณและปาย เขียนประโยค

จากสัญลักษณและปายท่ีกําหนดให วาดรูป

สัญลักษณและปาย เขียนเรื่องสั้นจากสัญลักษณ

และปายท่ีตนเองเลือก และทําแบบทดสอบ 

ทายเรื่อง 

   2.  นักเรียนทบทวนความรูท่ีไดเรียนมาแลว 

และชวยกันตอบคําถามครู  

 

QUIET! HOSPITAL 

No. 

TURN OFF WHEN NOT IN USE. 

   After watching TV. 

   Turn of the light before go out. 

   After listening to the radio. 

 

   1.  นักเรียนฟงครูอธิบายอยางตั้งใจ ดูโครงสราง

ประโยคบนกระดาน 
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กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 

   2.  ใหนักเรียนอานออกเสียงพรอมกัน 

   3.  ใหนักเรียนอาน Handout 3  ในเอกสาร

ประกอบการเรียน หนา 7  

   4.  ครูแจกบัตรสัญลักษณและปาย ใหกลุมละ 5  

แผน ใหผลัดกันถาม ตอบ ตามบัตรท่ีไดรับ ใหครบ

ทุกคน  

 

 

 

   5  เปลี่ยนบัตรกับกลุมอ่ืน นําบัตรท่ีไดมาวาง

คว่ําบนโตะ นักเรียนผลัดกันหยิบข้ึนมา อานบัตร

ปาย พรอมบอกความหมายเปนประโยค  คนละ  

1 บัตร เม่ือบัตรใดอานแลว วางแยกไวตางหาก 

จนครบทุกคนในกลุม  

 

 

Post-Reading 

   1.  ใหนักเรียนทํา worksheet 2-5 โดยปรึกษา

กับสมาชิกภายในกลุมได เม่ือทําเสร็จแลวรวบรวม

สงครู เพ่ือตรวจใหคะแนน 

   2.  ใหนักเรียนทําแบบทดสอบทายเรื่อง 

เรื่องท่ี 1 จํานวน 10 ขอ เม่ือเสร็จแลว เปลี่ยน

กระดาษคําตอบกับเพ่ือน เพ่ือตรวจคําตอบ ครู

รวมกับนักเรียนชวยกันเฉลยแบบทดสอบ 

   3.  ครูบันทึกคะแนนของแตละคน 

   2.  นักเรียนอานออกเสียงพรอมกัน 

   3.  นักเรียนอาน Handout 3  ในเอกสาร

ประกอบการเรียน หนา 7 

   4.  นักเรียนบอกความหมายจากสัญลักษณและ

ปาย 

      You cannot drop the litters here. 

      You cannot turn left. 

      You must close the door. 

      You cannot take a photo. 

   5.  นักเรียนผลัดกันหยิบข้ึนมา อานบัตรปาย 

พรอมบอกความหมายเปนประโยค  คนละ  1 

บัตร จนครบทุกคนในกลุม  

      A: Stop. 

         You must stop your car here. 

      B: Turn right. 

          You must turn right here. 

 

   1.  นักเรียนทํา work sheet 2-5 ของตนเอง 

โดยปรึกษากับสมาชิกภายใน เม่ือทําเสร็จแลว

รวบรวมสงครู เพ่ือตรวจใหคะแนน 

   2.  นักเรียนทําแบบทดสอบทายเรื่อง เรื่องท่ี 1 

จํานวน 10 ขอ เม่ือเสร็จแลว เปลี่ยนกระดาษ 

คําตอบกับเพ่ือน เพ่ือตรวจคําตอบ รวมกับครู

ชวยกันเฉลยแบบทดสอบ 

   3  ครูบันทึกคะแนนของแตละคน 
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9.  ส่ือ/แหลงเรียนรู 

1.  เอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life  

     เรื่องท่ี 1: Signs and Notices 

2.  บัตรภาพ Signs and Notices 

  

10.  การวัดและประเมินผล 

ผลการเรียนรู 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

เกณฑ 

การประเมินผล 

1.  อานออกเสียงขอความ/

ประโยคเก่ียวกับสัญลักษณ

และปาย 

แบบประเมิน 

การอานออกเสียง 

ประเมินการอาน 

ออกเสียง 

 

ผานเกณฑรอยละ 80 

2.  เขียนประโยคใหปฏิบัติ 

หามปฏิบัติ จากสัญลักษณ

และปายท่ีกําหนดให 

Worksheet ตรวจ Worksheet ผานเกณฑรอยละ 80 

3.  สามารถวาดรูปสัญลักษณ

และปายจากประโยคท่ี

กําหนดให 

Worksheet ตรวจ Worksheet ผานเกณฑรอยละ 80 

4.  เติมประโยคใหสมบูรณ 

จากคําท่ีกําหนดให 

Worksheet ตรวจ Worksheet ผานเกณฑรอยละ 80 

5.  เขียนเรื่องสั้นจาก

สัญลักษณและปายท่ีตนเอง

เลือก 

Worksheet ตรวจ Worksheet ผานเกณฑรอยละ 80 

6.  ทําแบบทดสอบทายเรื่อง แบบทดสอบ ตรวจแบบทดสอบ ผานเกณฑรอยละ 80 
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ภาคผนวก ง 

การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอาน 

 1.  การหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  ดานทักษะการอาน โดยใชเอกสารประกอบการเรยีนภาษาอังกฤษ  

  ชุด English in Daily Life  

  กับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม (50 ขอ) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 สําหรับผูเชี่ยวชาญ 

 2.  การหาคาความยากงาย ( p ) และคาอํานาจจําแนก ( D ) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ 

  ทางการเรียนดานทักษะการอาน 

 3.  การหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ โดย Kuder-Richardson Method  

  ดวยสูตร KR-20  

 4.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอาน โดยใชเอกสาร  

  ประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2  

  (กอนเรียน) 

 5.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอาน โดยใชเอกสาร 

  ประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2  

  (หลังเรียน) 
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แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความสอดคลองระหวาง 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษการเรียนดานทักษะการอาน 

โดยใชเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life กับจุดประสงคการเรียนรู 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 (สําหรับผูเช่ียวชาญ) 

....................................................................................................................................................... 

คําช้ีแจง  กรุณาทําเครื่องหมายในชองท่ีตรงกับความเห็นมากท่ีสุด 

+1 หมายถึง เห็นดวยกับความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

    ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอาน 

0 หมายถึง ไมแนใจความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

    ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอาน 

-1 หมายถึง ไมเห็นดวยกับความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

    ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอาน 

จุดประสงคการเรียนรู 

ในเอกสารประกอบการเรียน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

ความคิดเห็น 

-1 0 +1 

อานสัญลักษณ และปายเปน

ภาษาอังกฤษ ตอบคําถาม

จากการอานสัญลักษณและ

ปายได 

Direction: Read the questions then choose  

the best answers. 

1.  This sign can be seen ____________ . 

 

 

 a.  in the library b.  on the bus 

 c.  at the restaurant d.  at the airport 

2.  What does this notice mean? 

 

 

 

 a.  Don’t’ take too long. 

 b.  This road has no exit. 

 c.  The material is delicate. 

 d.  You can clean them. 
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จุดประสงคการเรียนรู 

ในเอกสารประกอบการเรียน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

ความคิดเห็น 

-1 0 +1 

อานสัญลักษณ และปายเปน

ภาษาอังกฤษ ตอบคําถาม

จากการอานสัญลักษณและ

ปายได 

3.  Where do you usually see this sign? 

 

 

 

 a.  At the hotel. b.  At the office. 

 c.  At the restaurant.  d.  At the hospital. 

4.  What does this sign mean? 

 

 

 a.  You shouldn’t run here. 

 b.  You’re driving in the wrong direction. 

 c.  Go out this way if there is danger. 

 d.  This door is only for people who work  

         here. 

5.  Which of the following signs do you think 

the visitors can see in the museum? 

 a.   b.   

 

 

 c.   d.   

 

 

6.  What does this sign mean? 

 

 

 

 a.  Round about ahead. 

 b.  Slippery road.  

 c.  Junction ahead. 

 d.  left winding road. 
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จุดประสงคการเรียนรู 

ในเอกสารประกอบการเรียน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

ความคิดเห็น 

-1 0 +1 

อานสัญลักษณ และปายเปน

ภาษาอังกฤษ ตอบคําถาม

จากการอานสัญลักษณและ

ปายได 

7.  What does this sign mean? 

 

 

 

 a.  Standing.  b.  Man and woman. 

 c.  Restroom.   d.  Fitting room. 

   

บอกชนิดของกราฟ อาน

ขอมูลจากกราฟและถายโอน

ขอมูลได 

(No. 8-9) 

 

 

 

 

 

8.  If there are 60 learners in the class, how 

many learners listen to “rap”? 

 a.  Thirty.   b.  Fifteen. 

 c.  Fifty.     d.  Twenty-five. 

9.  What is the Grade 8’s favorite music? 

 a.  Country.   b.  Rap. 

 c.  Spiritual.   d.  Classic. 

(No. 10-13)  The school baseball team keeps 

track of how many runs each player gets. 

 

 

 

 

 

10.  Who has the most run? 

 a.  Mark.    b.  Tom. 

 c.  Time.    d.  Peter. 

   

  

The music taste of the Grade 8 class 
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จุดประสงคการเรียนรู 

ในเอกสารประกอบการเรียน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

ความคิดเห็น 

-1 0 +1 

บอกชนิดของกราฟ อาน

ขอมูลจากกราฟและถายโอน

ขอมูลได 

11.  How many fewer runs did Mark have than 

Tom? 

 a.  Four.    b.  Five. 

 c.  Eight.    d.  Three. 

12.  Which two players’ runs added together is 

less than Tom’s? 

 a.  Mark and Peter. b.  Tim and Adam. 

 c.  Mark and Adam.  d.  Peter and Adam. 

13.  Which two players’ runs added together is 

equal Tom’s? 

 a.  Mark and Adam. b.  Adam and Peter. 

 c.  Mark and Peter. d.  Tim and Peter. 

   

บอกความหมายคําศัพท 

ประโยคท่ีเก่ียวกับอาการ

เจ็บปวยและฉลากยา อาน

ฉลากยาและตอบคําถามได 

(No. 14-15)  Read the label and answer the 

questions. 

 

 

 

 

 

 

14.  How often do you take this medicine? 

 a.  Everyday.  b.  Once a day. 

 c.  Twice a day. d.  Three times a day. 

15.  Where can you pick the medicine? 

 a.  In a refrigerator.  

 b.  In a showcase. 

 c.  In a room temperature. 

 d.  In things to eat with rice cabinet. 

   

  

 
AUGMENTIN 250 mg. 

Indication:  Antibiotic, Throat Sepsis 
Prescription/Dosage:  Once daily 
Cementation:  Please contact Pharmacist if 
you have allergy. 
“Keep in room temperature.” 
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จุดประสงคการเรียนรู 

ในเอกสารประกอบการเรียน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

ความคิดเห็น 

-1 0 +1 

บอกความหมายคําศัพท 

ประโยคท่ีเก่ียวกับอาการ

เจ็บปวยและฉลากยา อาน

ฉลากยาและตอบคําถามได 

Use the given pictures to answer No. 16-19. 

 a.       b.   

 

 

 c.       d.   

 

 

16.  When you dizzy, you use ___________ . 

17.  __________ was made from herb. 

18.  When your eyes ache, you take ________ . 

19.  When your shoulder aches, you take  

      _________ .  

(No. 20-21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.  You use this medicine to relief of ______ . 

 a.  headache  b.  dizzy 

 c.  diarrhea d.  toothac 

   

  

 
PARACETAMOL TABLETS 500 mg. 

Each tablet contains:  Paracetamol 
(Acetaminophen) 500 mg. 
Action & Use:  Analgesic antipyretic for 
relief of headache, toothache, myalgia, 
dysmenorrheal 
Dosage:  Adult 1-2 tablets 
   Children 6-12 years, ½ a tablet 
   Every 4 or 6 hour or as directed 
by physician 

The Government Pharmaceutical 
Organization, Bangkok, Thailand 
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จุดประสงคการเรียนรู 

ในเอกสารประกอบการเรียน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

ความคิดเห็น 

-1 0 +1 

บอกความหมายคําศัพท 

ประโยคท่ีเก่ียวกับอาการ

เจ็บปวยและฉลากยา อาน

ฉลากยาและตอบคําถามได 

21.  Each tablet contains __________ . 

 a.  Analgesic 500 mg 

 b.  Paracetamol 500 mg 

 c.  Acetaminophen 300 mg 

 d.  Medicine 100 mg 

   

บอกความหมายของคําศัพท 

ประโยคเก่ียวกับคําแนะนํา 

อานคําแนะนํา และตอบ

คําถามได 

 
 
 
 
 
 
 

22.  Which is the right step to make Green 

Papaya Som-Tom? 

 

 

   

 

 

 

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

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

23.  You need some money, you are at an 

ATM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

   

  

 
1.  Put in fish sauce, lime juice and palm 
sugar. 
2.  Put on a plate and serve. 
3.  Add green papaya and peanuts. 
4.  Crunch dried shrimp and chilies in a 
mortar. 

 
1.  Press “withdraw” and amount of money 
you want. 
2.  Insert your ATM card into the machine. 
3.  Choose whether you want a transaction,  
     select “Yes” or “No.” 
4.  Enter your PIN code, press enter. 
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จุดประสงคการเรียนรู 

ในเอกสารประกอบการเรียน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

ความคิดเห็น 

-1 0 +1 

บอกความหมายของคําศัพท 

ประโยคเก่ียวกับคําแนะนํา 

อานคําแนะนํา และตอบ

คําถามได 

 
 
 
 
 
 
 

24.  Which item tells the meaning of the 

picture? 

 

 

 

 

 

 

 

 a.  Dolls buying instruction. 

 b.  Doll instruction. 

 c.  Doll using instruction. 

 d.  Doll making instruction. 

25.  Read the leaflet and answer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 What is it for? 

 a.  A vocalno.  b.  A fire. 

 c.  A flood.   d.  An earthquake. 

   

 

  

 
Emergency Procedure 
1.  Sit under your desk. 
2.  Wait for the tremors to stop. 
3.  When the tremors stops, calmly leave 
the building, walk quickly. Don’t run. 
4.  Help other people leave the building. 
Speak clearly. 
5.  When outside, move quickly to an open 
area such as a car park. 
6.  Stay away from buildings and power 
lines.  
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จุดประสงคการเรียนรู 

ในเอกสารประกอบการเรียน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

ความคิดเห็น 

-1 0 +1 

อานแผนการเดินทาง ตาราง

การเวลาของรถสาธารณะ 

และตอบคําถามได 

(No. 26-28) Read the brochure, then answer 

the questions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
26.  The advertisement gives us __________ . 
 a.  all the facts 
 b.  some unusual facts 
 c.  the important facts 

 d.  impossible facts 

27.  This tour is different because __________ . 

 a.  it is a safari tour  

 b.  it is a photo-safari tour 

 c.  it is one day tour  

 d.  it is on shore of the Pacific Ocean 

28.  The given prize for the holiday is _______ . 

 a.  the average b.  the maximum 

 c.  the minimum  d.  approximate 
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จุดประสงคการเรียนรู 

ในเอกสารประกอบการเรียน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

ความคิดเห็น 

-1 0 +1 

อานแผนการเดินทาง ตาราง

การเวลาของรถสาธารณะ 

และตอบคําถามได 

(No. 29-31)  Read the table and choose the 

best answer. 

 

 

 

 

 

 

 

29.  If you have 2500 baht for a hotel near the  

beach for 2 nights, which hotel can you stay? 

 a.  Dusit Thani Hotel Pattaya. 

 b.  Sunshine Pattaya. 

 c.  Phuket Grand Villa. 

 d.  Bann Laimai. 

30.  Somchai wants to travel the north of  

Thailand with his family. His children are  

triples . Which room should he stay in  

Chiang Mai Phucome hotel? 

 a.  Two double rooms. 

 b.  One doubles room  

 c.  One deluxe room. 

 d.  One suite room. 

31.  Somboon goes to honeymoon in south of  

Thailand with his wife on their honeymoon. 

Where should they choose to stay in? 

 a.  Single room in Ban Laimai. 

 b.  Suite room in Phuket Grand Villa  

 c.  Double room in Ban Laimai. 

 d.  Suit room in Ban Laimai. 
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จุดประสงคการเรียนรู 

ในเอกสารประกอบการเรียน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

ความคิดเห็น 

-1 0 +1 

อานแผนการเดินทาง ตาราง

การเวลาของรถสาธารณะ 

และตอบคําถามได 

(No. 32-33)  Read the train schedule and 

answer the question. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ที่มา:  http://thairailways.com/time-table.intro.html 

32.  If Joy catches the 275 train from Bangkok, 

when will she arrive at Hua Takhe? 

 a.  At 7:08 am.  b.  At 8:14 am.  

 c.  At 8:46 am.  d.  At 10:57 am. 

33.  Grace arrives in Pra Chorm Klao at 8:44 

am. When did she leave Asoke? 

 a.  At 6:26 am.  b.  At 8:18 am.  

 c.  At 7:22 am.  d.  At 10:28 am. 
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จุดประสงคการเรียนรู 

ในเอกสารประกอบการเรียน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

ความคิดเห็น 

-1 0 +1 

อานคําศัพทและบอก

ความหมายเก่ียวกับลักษณะ

อากาศได อานบทพยากรณ

อากาศและตอบคําถามได 

(No. 34-39)  Read the weather forecast then 

answer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
34.  The average temperature in the north is _ 

_________ . 

 a.  31๐C     b.  32๐C 

 c.  34๐C     d.  26๐C 

35.  The weather in the north is __________ . 

 a.  cloudy    

 b.  sunny 

 c.  cloudy with morning fog 

 d.  sunny with morning fog 
36.  The weather in the southern part is 

__________ . 

 a. cloudy b.  windy 

 c.  stormy d.  sunny 

37.  The minimum temperature of Bangkok is 

__________ . 

 a.  19๐C  b.  31๐C 

 c.  26๐C    d.  34๐C 
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จุดประสงคการเรียนรู 

ในเอกสารประกอบการเรียน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

ความคิดเห็น 

-1 0 +1 

อานคําศัพทและบอก

ความหมายเก่ียวกับลักษณะ

อากาศได อานบทพยากรณ

อากาศและตอบคําถามได 

38.  The average temperature of the middle 

part is __________ the eastern part. 

 a.  lower than  b.  higher than 

 c.  as same as  d.  as 

39.  What is the weather in Bangkok like? 

 a.  Windy.   b.  Haze. 

 c.  Partly cloudy. d.  Thunderstorm. 

40.  There is __________ of rain in Bangkok. 

 a.  34%    b.  19% 

 c.  26%.    d.  40% 

   

อานขอความการประกาศหา

งาน แลวตอบคําถาม และ

เขียนกรอกขอมูลเพ่ือสมัคร

งานได 

 

 

 

 

 

41.  If you want to get this job, you should 

__________ . 

 a.  see the manager 

 b.  go to the office 

 c.  phone the office 

 d.  write to the office 
 

   

  

 
Wanted 

Secondary student 
for Summer work 

Call 02-589-2802 for information 
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จุดประสงคการเรียนรู 

ในเอกสารประกอบการเรียน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

ความคิดเห็น 

-1 0 +1 

อานขอความการประกาศหา

งาน แลวตอบคําถาม และ

เขียนกรอกขอมูลเพ่ือสมัคร

งานได 

No. 42-44)  Read the job advertisements and 

answer the questions. 

 

 

 

 

 

 

42.  What vacancy is offered for? 

 a.  A teacher.  b.  A secretary. 

 c.  A typewriter.  d.  An office clerk. 

43.  A secretary  job is __________. . 

 a.  doing housework 

 b.  doing a typerwriting 

 c.  doing marketing research 

 d.  entertaining the customer 

44.  You can apply this position __________ . 

 a.  by fax   b.  by letter 

 c.  in person  d.  by phone 

(No. 45-47)  Read the following advertisements  

and choose the best answer. 

 

A 

 

 

B 

 

 

   

  

 
Secretary 

Female, knowledge computer typing 
1-2 year experience in secretary work 

Call 02-987-6543 
Khun Highway 16 Amarin Plaza 
Ploenchit Rd. Bangkok 10330 

 
Babysitter Required 

Weekend: 3-5 afternoons 
Phone 02-546-0983 Evenings 

Clockbuster’s Video 

Part-time shop assistant required 

Sat and Sun morning. 

Apply within June 11, 2012. 
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จุดประสงคการเรียนรู 

ในเอกสารประกอบการเรียน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

ความคิดเห็น 

-1 0 +1 

อานขอความการประกาศหา

งาน แลวตอบคําถาม และ

เขียนกรอกขอมูลเพ่ือสมัคร

งานได 

 

C 

 

 

 

D 

 

45.  You like children, you should take the job  

in __________ . 

 a.  A     b.  B 

 c.  C     d.  D 

46.  You’re a student, you should take a job in  

__________ . 

 a.  A     b.  B 

 c.  C     d.  D 

47.  If you like to work at night, you should  

take the job in __________ . 

 a.  A     b.  B 

 c.  C     d.  D 

   

อานคําศัพท ประโยค บท

สนทนาเก่ียวกับการซ้ือขาย 

เขาใจประโยคการซ้ือขาย 

และตอบคําถามจากบท

สนทนาและสถานการณ

จําลองการซ้ือขายได 

48.  From the following situation, choose the  
best alternative to fill in the blank. 
Ann and Pim are looking for a skirt at a  
department store. 
Ann: I like this style. 
Pim:  What color do you want? 
Ann: I like green. 
Pim: _____________ . It gets well with you. 
Ann: Really! I’ll take the blue one. 

   

 

  

 Part-time caretakers needed! 
Work on 

Mondays, Wednesday and Fridays, 
8pm-11pm. 

250 baht an hour 

Paper boy / girl required 
for newspaper’s good pay 
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จุดประสงคการเรียนรู 

ในเอกสารประกอบการเรียน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

ความคิดเห็น 

-1 0 +1 

อานคําศัพท ประโยค บท

สนทนาเก่ียวกับการซ้ือขาย 

เขาใจประโยคการซ้ือขาย 

และตอบคําถามจากบท

สนทนาและสถานการณ

จําลองการซ้ือขายได 

 a.  It is a skirt. 

 b.  I think it is too light. 

 c.  I think the blue one is better. 

 d.  I like blue. I will take the blue one. 
(No. 49-52)  Read the following situation and  

choose the best alternative to fill in the blank. 

 At Thai handicrafts section, Nim, a shop  

assistant in the Thai handicrafts section of a big  

department store is talking to a customer. 

Nim:  ______ (49) ______? 

Customer: Yes, I’m looking for a wooden  

                 elephant. 

Nim:  We have there in many difference  

                 sizes and figures. 

Customer: Oh, you have lots of them. 

Nim:  ______ (50) ______? 

Customer:  Lovely! ______ (51) ______? 

Nim:  Only 200 baht, sir. 

Customer: ______ (52) ______? 

Nim:  I’m sorry sir. Our prices are fixed. 

Customer: All right. Can I pay by credit card? 

Nim:  Certainly, sir. 

 

 

 

 

 

   

  

  

a.  How much is it 

b.  Do you prefer this one, sir 

c.  Can I help you 

d.  Any discount 
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ตาราง 28  การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ( IOC ) ท่ีมีตอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

     ทางการเรียนดานทักษะการอาน วิชาภาษาอังกฤษการอาน อ22203 โดยใชเอกสารประกอบ  

     การเรียนภาษาอังกฤษ ชุดEnglish in Daily Life ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 จากผูเชี่ยวชาญท้ัง 5 ทาน 

ขอท่ี 
ผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ (คนท่ี) 

รวม เฉลี่ย แปลผล 
1 2 3 4 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

3 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชได 

4 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใชได 

5 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใชได 

6 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใชได 

7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

8 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใชได 

9 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชได 

10 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชได 

11 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใชได 

12 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใชได 

13 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใชได 

14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

15 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชได 

16 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใชได 

17 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใชได 

18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

20 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชได 

21 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใชได 

22 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใชได 

23 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใชได 
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ตาราง 28  (ตอ) 

ขอท่ี 
ผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ (คนท่ี) 

รวม เฉลี่ย แปลผล 
1 2 3 4 5 

24 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใชได 

25 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

26 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชได 

27 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใชได 

28 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใชได 

29 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

30 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชได 

31 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใชได 

32 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใชได 

33 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใชได 

34 0 0 +1 +1 +1 3 0.60 ใชได 

35 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใชได 

36 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

37 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใชได 

38 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

39 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใชได 

40 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

41 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใชได 

42 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใชได 

43 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใชได 

44 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

45 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

46 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

47 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

48 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใชได 

49 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

50 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 
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ตาราง 28  (ตอ) 

ขอท่ี 
ผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ (คนท่ี) 

รวม เฉลี่ย แปลผล 
1 2 3 4 5 

51 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

52 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

  

 ผลการตรวจสอบคาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ( IOC ) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนดานทักษะการอาน วิชาภาษาอังกฤษการอานโดยใชเอกสารประกอบการเรียน

ภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life จํานวน 52 ขอ พบวา ขอสอบทุกขอมีเนื้อหาตรงตาม

จุดประสงค ผูวิจัยจึงไดนําไปทดลองใชในการทดลองแบบภาคสนาม เพ่ือคํานวณหาคาอํานาจจําแนก 

คาความยากงาย และคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ เพ่ือเลือกขอสอบท่ีเหมาะสมสําหรับจัดทํา

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอาน ท่ีจะนําไปใชกับกลุมเปาหมายตอไป 
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เฉลยคําตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอาน  

โดยใชเอกสารประกอบการภาษาอังกฤษ เรียน ชุด English in Daily Life  

วิชาภาษาอังกฤษการอานช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 (วัดคา IOC ) 

 

เฉลย 

 1.  a.  2.  b.  3.  d.  4.  c.  5.  d. 

 6.  b.  7.  c.  8.  b.  9.  a.  10.  b. 

 11.  a.  12.  d.  13.  c.  14.  b.  15.  c. 

 16.  a.  17.  c.  18.  b.  19.  d.  20.  a. 

 21.  b. 22.  d.  23.  b.  24.  d.  25.  d. 

 26.  c.  27.  b.  28.  d.  29.  b.  30.  d. 

 31.  a.  32.  a.  33.  b.  34.  b.  35.  c. 

 36.  b. 37.  c.  38.  b.  39.  c.  40.  d. 

 41.  c.  42.  b.  43.  b.  44.  d.  45.  a. 

 46.  b. 47.  c.  48.  c.  49.  c.  50.  b. 

 51.  a.  52.  d.   
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ตาราง 29  การวิเคราะหคาความยากงาย ( p ) และคาอํานาจจําแนก ( D ) ของแบบทดสอบ 

     วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอาน วิชาภาษาอังกฤษการอาน อ22203 จํานวน 52 ขอ  

ขอท่ี คาความยากงาย แปลผล คาอํานาจจําแนก แปลผล แปลผลคุณภาพของขอสอบ 

1 0.60 ใชได 0.20 ใชได ใชได 

2 0.17 ตัดท้ิง 0.20 ใชได ปรับปรุงหรือตัดท้ิง 

3 0.63 ใชได 0.47 ใชได ใชได 

4 0.63 ใชได 0.33 ใชได ใชได 

5 0.67 ใชได 0.27 ใชได ใชได 

6 0.10 ตัดท้ิง 0.07 ตัดท้ิง ตัดท้ิง 

7 0.53 ใชได 0.27 ใชได ใชได 

8 0.53 ใชได 0.40 ใชได ใชได 

9 0.57 ใชได 0.47 ใชได ใชได 

10 0.77 ตัดท้ิง 0.20 ใชได ปรับปรุงหรือตัดท้ิง 

11 0.63 ใชได 0.33 ใชได ใชได 

12 0.57 ใชได 0.47 ใชได ใชได 

13 0.57 ใชได 0.47 ใชได ใชได 

14 0.57 ใชได 0.47 ใชได ใชได 

15 0.43 ใชได 0.33 ใชได ใชได 

16 0.50 ใชได 0.33 ใชได ใชได 

17 0.10 ตัดท้ิง 0.20 ใชได ปรับปรุงหรือตัดท้ิง 

18 0.50 ใชได 0.33 ใชได ใชได 

19 0.43 ใชได 0.33 ใชได ใชได 

20 0.83 ตัดท้ิง 0.20 ใชได ปรับปรุงหรือตัดท้ิง 

21 0.47 ใชได 0.40 ใชได ใชได 

22 0.43 ใชได 0.33 ใชได ใชได 
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ตาราง 29  (ตอ) 

ขอท่ี คาความยากงาย แปลผล คาอํานาจจําแนก แปลผล แปลผลคุณภาพของขอสอบ 

23 0.43 ใชได 0.33 ใชได ใชได 

24 0.47 ใชได 0.27 ใชได ใชได 

25 0.57 ใชได 0.60 ใชได ใชได 

26 0.47 ใชได 0.53 ใชได ใชได 

27 0.57 ใชได 0.60 ใชได ใชได 

28 0.13 ตัดท้ิง 0.27 ใชได ปรับปรุงหรือตัดท้ิง 

29 0.47 ใชได 0.40 ใชได ใชได 

30 0.50 ใชได 0.33 ใชได ใชได 

31 0.10 ตัดท้ิง 0.07 ตัดท้ิง ตัดท้ิง 

32 0.87 ตัดท้ิง 0.13 ตัดท้ิง ตัดท้ิง 

33 0.50 ใชได 0.47 ใชได ใชได 

34 0.90 ตัดท้ิง 0.20 ใชได ปรับปรุงหรือตัดท้ิง 

35 0.43 ใชได 0.47 ใชได ใชได 

36 0.43 ใชได 0.47 ใชได ใชได 

37 0.83 ตัดท้ิง 0.20 ใชได ปรับปรุงหรือตัดท้ิง 

38 0.47 ใชได 0.40 ใชได ใชได 

39 0.40 ใชได 0.53 ใชได ใชได 

40 0.47 ใชได 0.40 ใชได ใชได 

41 0.47 ใชได 0.40 ใชได ใชได 

42 0.87 ตัดท้ิง 0.13 ตัดท้ิง ตัดท้ิง 

43 0.50 ใชได 0.33 ใชได ใชได 

44 0.87 ตัดท้ิง 0.13 ตัดท้ิง ตัดท้ิง 

45 0.43 ใชได 0.47 ใชได ใชได 
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ตาราง 29  (ตอ) 

ขอท่ี คาความยากงาย แปลผล คาอํานาจจําแนก แปลผล แปลผลคุณภาพของขอสอบ 

46 0.43 ใชได 0.33 ใชได ใชได 

47 0.53 ใชได 0.53 ใชได ใชได 

48 0.37 ใชได 0.47 ใชได ใชได 

49 0.47 ใชได 0.53 ใชได ใชได 

50 0.50 ใชได 0.47 ใชได ใชได 

51 0.40 ใชได 0.53 ใชได ใชได 

52 0.50 ใชได 0.47 ใชได ใชได 

 

 สรุป คาความยากงาย ( p ) ท้ัง 52 ขอ มีคาระหวาง 0.10 - 0.90 

       และคาอํานาจจําแนก ( D ) ท้ัง 52 ขอ มีคาระหวาง  0.07 - 0.60 
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ตาราง 30  การหาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอาน 

     โดยวิธีของ Kuder–Richardson–Method ดวยสูตร KR-20 

คนท่ี X  2X  

1 14 196 

2 13 169 

3 27 729 

4 18 324 

5 18 324 

6 27 729 

7 30 900 

8 26 676 

9 30 900 

10 18 324 

11 21 441 

12 30 900 

13 17 289 

14 36 1296 

15 28 784 

16 28 784 

17 22 484 

18 20 400 

19 32 1024 

20 35 1225 

21 37 1369 

22 25 625 

23 29 841 
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ตาราง 30  (ตอ) 

คนท่ี X  2X  

24 18 324 

25 24 576 

26 32 1024 

27 33 1089 

28 37 1369 

29 35 1225 

30 30 900 

 

แทนคาในสูตร  21
1tt

pqn
n Sr

 
= − −  

∑
 

 โดย   :     คือ สัดสวนของผูท่ีทําไดในขอหนึ่ง ๆ 

   :    คือ สัดสวนของผูทําผิดในขอหนึ่ง ๆ 

 

 

   โดย        

      

 

   ดังนั้น 

 ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบฉบับนี้ = 0.84 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอาน  

โดยใชเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life  

วิชาภาษาอังกฤษการอาน อ22203 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 (กอนเรียน) 

Direction:  Read the passage and choose the correct answers. 

1.  This sign can be seen ____________ . 

 

 a.  in the library b.  on the bus 

 c.  at the restaurant  d.  at the airport 

2.  Where do you usually see this sign? 

 

 

 

 a.  At the hotel. b.  At the office. 

 c.  At the restaurant. d.  At the hospital. 

3.  What does this sign mean? 

 

 

 a.  You shouldn’t run here.  

 b.  You’re driving in the wrong direction. 

 c.  Go out this way if there is danger.  

 d.  This door is only for people who work here. 

4.  Which of the following signs do you think the visitors can see in the museum? 

 a.   b.   

 

 

 c.   d.   
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5.  What does this sign mean? 

 

 

 

 a.  Standing. b.  Man and woman. 

 c.  Restroom.  d.  Fitting room. 

 

(No. 6-7) 

 

 

 

 

6.  If there are 60 learners in the class, how many learners listen to “rap”? 

 a.  Thirty. b.  Fifteen. 

 c.  Fifty.  d.  Twenty-five. 

7.  What is the Grade 8’s favorite music? 

 a.  Country. b.  Rap. 

 c.  Spiritual.  d.  Classic. 

(No. 8-10)  The school baseball team keeps track of how many runs each player gets. 

 

 

 

 

 

 

 

The music taste of the Grade 8 class 



267 
 

8.  How many fewer runs did Mark have than Tom? 

 a.  Four. b.  Five. 

 c.  Eight.  d.  Three. 

9.  Which two players’ runs added together is less than Tom’s? 

 a.  Mark and Peter. b.  Tim and Adam. 

 c.  Mark and Adam.  d.  Peter and Adam. 

10.  Which two players’ runs added together is equal Tom’s? 

 a.  Mark and Adam. b.  Adam and Peter. 

 c.  Mark and Peter. d.  Tim and Peter. 

(No. 11-12)  Read the label and answer the questions. 

 

 

 

 

11.  How often do you take this medicine? 

 a.  Everyday. b.  Once a day. 

 c.  Twice a day. d.  Three times a day. 

12.  Where can you pick the medicine? 

 a.  In a refrigerator. b.  In a showcase. 

 c.  In a room temperature. d.  In things to eat with rice cabinet. 

 

 

 

 

 

 

AUGMENTIN 250 mg. 
Indication:  Antibiotic, Throat Sepsis 
Prescription/Dosage:  Once daily 
Cementation:  Please contact Pharmacist if you have allergy. 
“Keep in room temperature.” 
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Use the given pictures to answer No. 13-15. 

a.   

 

 

b.   

c.   

 

 

d.   

13.  When you dizzy, you use ___________ . 

14.  When your eyes ache, you take __________ . 

15.  When your shoulder aches, you take __________ . 

(No. 16) 

 

 

 

 

 

 

16.  Each tablet contains __________ . 

 a.  Analgesic 500 mg b.  Paracetamol 500 mg 

 c.  Acetaminophen 300 mg d.  Medicine 100 mg 

 

 

 

 

 

 

PARACETAMOL TABLETS 500 mg. 
Each tablet contains:  Paracetamol (Acetaminophen) 500 mg. 
Action & Use:  Analgesic antipyretic for relief of headache,  
  toothache, myalgia, dysmenorrheal 
Dosage:  Adult 1-2 tablets 
   Children 6-12 years, ½ a tablet 
   Every 4 or 6 hour or as directed by physician 
The Government Pharmaceutical Organization, Bangkok, Thailand 
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17.  Which is the right step to make Green Papaya Som-Tom? 

 

 

 

 

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

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

18.  You need some money, you are at an ATM. 

 

 

 

 

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

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

19.  Which item tells the meaning of the picture? 

 

 

 

 

 

 

 

 a.  Dolls buying instruction. b.  Doll instruction. 

 c.  Doll using instruction. d.  Doll making instruction. 

 

 

1.  Put in fish sauce, lime juice and palm sugar. 
2.  Put on a plate and serve. 
3.  Add green papaya and peanuts. 
4.  Crunch dried shrimp and chilies in a mortar. 

1.  Press “withdraw” and amount of money you want. 
2.  Insert your ATM card into the machine. 
3.  Choose whether you want a transaction,  
     select “Yes” or “No.” 
4.  Enter your PIN code, press enter. 
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20.  Read the leaflet and answer. 

 

 

 

 

 

 

 What is it for? 

 a.  A vocalno. b.  A fire. 

 c.  A flood. d.  An earthquake. 

(No. 21-22) Read the brochure, then answer the questions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emergency Procedure 
1.  Sit under your desk. 
2.  Wait for the tremors to stop. 
3.  When the tremors stops, calmly leave the building,  
     walk quickly. Don’t run. 
4.  Help other people leave the building. Speak clearly. 
5.  When outside, move quickly to an open area such as a car park. 
6.  Stay away from buildings and power lines.  

EAST AFRICA 
From $600 

 
 Have you been on a safari already? But our photo – safaris are 
definitely different. We guarantee you first class accommodation at 
night and window seat on mini bus by day. Take photos in the national 
parks of the animals you have seen before ONLY at the zoo! Or relax in 
luxury hotel on the shores of the Indian Ocean. Miles and miles of sand 
and palm trees SUNSHINE all day and everyday. You can depend on us. 
We have 25 years’ experience in this field.  



271 
 

21.  The advertisement gives us __________ . 

 a.  all the facts b.  some unusual facts 

 c.  the important facts d.  impossible facts 

22.  This tour is different because __________ . 

 a.  it is a safari tour  

 b.  it is a photo-safari tour 

 c.  it is one day tour  

 d.  it is on shore of the Pacific Ocean 

(No. 23-24)  Read the table and choose the best answer. 

Chiang Mai Pattaya Phuket 

Baan Mhon Oon 

Single room:  1500 baht 

Double room:  2000 baht 

Chiang Mai Phucome 

Double room:  2000 baht 

Deluxe room:  4000 baht 

Suite room:  5500 baht 

Dusit Thani Hotel Pattaya 

Double room:  2500 baht 

Deluxe room:  4500 baht 

Sunshine Pattaya 

Single room:  1000 baht 

Double room:  1700 baht 

 

Phuket Grand Villa 

Suite room:  6500 baht 

Bann Laimai 

Single room: 1750 baht 

Double room:  2500 baht 

Deluxe room:  3500 baht 

 

23.  If you have 2500 baht for a hotel near the beach for 2 nights, which hotel  

      can you stay? 

 a.  Dusit Thani Hotel Pattaya. b.  Sunshine Pattaya. 

 c.  Phuket Grand Villa. d.  Bann Laimai. 

24.  Somchai wants to travel the north of Thailand with his family. His children are  

      triples . Which room should he stay in Chiang Mai Phucome hotel? 

 a.  Two double rooms. b.  One doubles room  

 c.  One deluxe room. d.  One suite room. 
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(No. 25)  Read the train schedule and answer the question. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา:  http://thairailways.com/time-table.intro.html 

25.  Grace arrives in Pra Chorm Klao at 8:44 am. When did she leave Asoke? 

 a.  At 6:26 am. b.  At 8:18 am.  

 c.  At 7:22 am. d.  At 10:28 am. 

(No. 26-30)  Read the weather forecast then answer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31๐C 

34๐C 

 19 

Bangkok 
Min. 26๐C  Wind           km./hr. 
Max 34๐C  Rain   40%   on area 

  9 

32๐C 
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26.  The weather in the north is __________ . 

 a. cloudy b.  sunny 

 c.  cloudy with morning fog d.  sunny with morning fog 

27.  The weather in the southern part is __________  . 

 a. cloudy b.  windy 

 c.  stormy d.  sunny 

28.  The average temperature of the middle part is __________ the eastern part. 

 a.  lower than b.  higher than 

 c.  as same as d.  as 

29.  What is the weather in Bangkok like? 

 a.  Windy. b.  Haze. 

 c.  Partly cloudy. d.  Thunderstorm. 

30.  There is __________ of rain in Bangkok. 

 a.  34% b.  19% 

 c.  26%. d.  40% 

 

 

 

 

31.  If you want to get this job, you should __________ . 

 a.  see the manager b.  go to the office 

 c.  phone the office d.  write to the office 

 

 

 

 

Wanted 
Secondary student 
for Summer work 

Call 02-589-2802 for information 
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(No. 32)  Read the job advertisements and answer the questions. 

 

 

 

 

 

32.  A secretary  job is __________. . 

 a.  doing housework b.  doing the typerwriting 

 c.  doing marketing research d.  entertaining the customer 

(No. 33-35)  Read the following advertisements and choose the best answer. 

A    B   

 

 

C     D   

 

 

 

33.  You like children, you should take the job in __________ . 

 a.  A b.  B 

 c.  C d.  D 

34.  You’re a student, you should take a job in __________ . 

 a.  A b.  B 

 c.  C d.  D 

35.  If you like to work at night, you should take the job in __________ . 

 a.  A b.  B 

 c.  C d.  D 

Secretary 
Female, knowledge computer typing 
1-2 year experience in secretary work 

Call 02-987-6543 
Khun Highway 16 Amarin Plaza 
Ploenchit Rd. Bangkok 10330 

Babysitter Required 
Weekend: 3-5 afternoons 

Phone 02-546-0983 Evenings 

Clockbuster’s Video 

Part-time shop assistant required 

Sat and Sun morning. 

Apply within June 11, 2012. 

Part-time caretakers needed! 
Work on 

Mondays, Wednesday and Fridays, 
8pm-11pm. 

250 baht an hour 

Paper boy / girl required 
for newspaper’s good pay 
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36.  From the following situation, choose the best alternative to fill in the blank. 

 Ann and Pim are looking for a skirt at a department store. 

 Ann: I like this style. 

 Pim:  What color do you want? 

 Ann: I like green. 

 Pim: __________________ . It gets well with you. 

 Ann: Really! I’ll take the blue one. 

 a.  It is a skirt. 

 b.  I think it is too light. 

 c.  I think the blue one is better. 

 d.  I like blue. I will take the blue one. 

(No. 37-40)  Read the following situation and choose the best alternative to fill in the 

blank. 

 At Thai handicrafts section, Nim, a shop assistant in the Thai handicrafts 

section of a big department store is talking to a customer. 

Nim:  ______ (37) ______? 

Customer: Yes, I’m looking for a wooden elephant. 

Nim:  We have there in many difference sizes and figures. 

Customer: Oh, you have lots of them. 

Nim:  ______ (38) ______? 

Customer:  Lovely! ______ (39) ______? 

Nim:  Only 200 baht, sir. 

Customer: ______ (40) ______? 

Nim:  I’m sorry sir. Our prices are fixed. 

Customer: All right. Can I pay by credit card? 

Nim:  Certainly, sir. 

 

 

 

  

a.  How much is it 
b.  Do you prefer this one, sir 
c.  Can I help you 
d.  Any discount 
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอาน  

โดยใชเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life  

วิชาภาษาอังกฤษการอาน อ22203 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 (กอนเรียน) 

 

 ขอ  เฉลย   ขอ  เฉลย 

 1    a.   21    c. 

 2    a.   22    b. 

 3    c.   23    b. 

 4    d.   24    d. 

 5    c.   25    b. 

 6    b.   26    d. 

 7    a.   27    b. 

 8    a.   28    b. 

 9    d.   29    c. 

 10    c.   30    d. 

 11    b.   31    c. 

 12    c.   32    b. 

 13    a.   33    a. 

 14    b.   34    c. 

 15    d.   35    b. 

 16    b.   36    c. 

 17    d.   37    c. 

 18    b.   38    b. 

 19    d.   39    a. 

 20    d.   40    d. 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอาน  

โดยใชเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life  

วิชาภาษาอังกฤษการอาน อ22203 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 (หลังเรียน) 

Direction:  Read the passage and choose the correct answers.  

1.  What does this sign mean? 

 

 

 a.  You’re driving in the wrong direction. 

 b.  Go out this way if there is danger.  

 c.  You shouldn’t run here.  

 d.  This door is only for people who work here. 

2.  Where do you usually see this sign? 

 

 

 

 a.  At the hotel. b.  At the office. 

 c.  At the restaurant. d.  At the hospital. 

3.  Which of the following signs do you think the visitors can see in the museum? 

 a.   b.   

 

 

 c.   d.   
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4.  This sign can be seen ____________ . 

 

 a.  at the airport b.  on the bus 

 c.  at the restaurant  d.  in the library 

5.  What does this sign mean? 

 

 

 

 a.  Restroom.  b.  Fitting room. 

 c.  Standing. d.  Man and woman. 

6.  Which item tells the meaning of the picture? 

 

 

 

 

 

 

 

 a.  Doll using instruction. b.  Doll making instruction. 

 c.  Dolls buying instruction. d.  Doll instruction. 
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7.  Read the leaflet and answer. 

 

 

 

 

 

 

 What is it for? 

 a.  A vocalno. b.  A flood. 

 c.  A fire. d.  An earthquake. 

8.  Which is the right step to make Green Papaya Som-Tom? 

 

 

 

 

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

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

9.  You need some money, you are at an ATM. 

 

 

 

 

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

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

 

 

1.  Put in fish sauce, lime juice and palm sugar. 
2.  Put on a plate and serve. 
3.  Add green papaya and peanuts. 
4.  Crunch dried shrimp and chilies in a mortar. 

1.  Press “withdraw” and amount of money you want. 
2.  Insert your ATM card into the machine. 
3.  Choose whether you want a transaction,  
     select “Yes” or “No.” 
4.  Enter your PIN code, press enter. 

Emergency Procedure 
1.  Sit under your desk. 
2.  Wait for the tremors to stop. 
3.  When the tremors stops, calmly leave the building,  
     walk quickly. Don’t run. 
4.  Help other people leave the building. Speak clearly. 
5.  When outside, move quickly to an open area such as a car park. 
6.  Stay away from buildings and power lines.  
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(No. 10-11) Read the brochure, then answer the questions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  The advertisement gives us __________ . 

 a.  all the facts b.  some unusual facts 

 c.  the important facts d.  impossible facts 

11.  This tour is different because __________ . 

 a.  it is a safari tour 

 b.  it is one day tour  

 c.  it is a photo-safari tour 

 d.  it is on shore of the Pacific Ocean 

 

 

 

EAST AFRICA 
From $600 

 
 Have you been on a safari already? But our photo – safaris are 
definitely different. We guarantee you first class accommodation at 
night and window seat on mini bus by day. Take photos in the national 
parks of the animals you have seen before ONLY at the zoo! Or relax in 
luxury hotel on the shores of the Indian Ocean. Miles and miles of sand 
and palm trees SUNSHINE all day and everyday. You can depend on us. 
We have 25 years’ experience in this field.  
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(No. 12)  Read the train schedule and answer the question. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา:  http://thairailways.com/time-table.intro.html 

12.  Grace arrives in Pra Chorm Klao at 8:44 am. When did she leave Asoke? 

 a.  At 7:22 am. b.  At 10:28 am. 

 c.  At 6:26 am. d.  At 8:18 am.  

(No. 13-14)  Read the table and choose the best answer. 

Chiang Mai Pattaya Phuket 

Baan Mhon Oon 

Single room:  1500 baht 

Double room:  2000 baht 

Chiang Mai Phucome 

Double room:  2000 baht 

Deluxe room:  4000 baht 

Suite room:  5500 baht 

Dusit Thani Hotel Pattaya 

Double room:  2500 baht 

Deluxe room:  4500 baht 

Sunshine Pattaya 

Single room:  1000 baht 

Double room:  1700 baht 

 

Phuket Grand Villa 

Suite room:  6500 baht 

Bann Laimai 

Single room: 1750 baht 

Double room:  2500 baht 

Deluxe room:  3500 baht 

 

13.  Somchai wants to travel the north of Thailand with his family. His children are  

      triples . Which room should he stay in Chiang Mai Phucome hotel? 

 a.  Two double rooms. b.  One doubles room  

 c.  One deluxe room. d.  One suite room. 
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14.  If you have 2500 baht for a hotel near the beach for 2 nights, which hotel  

      can you stay? 

 a.  Dusit Thani Hotel Pattaya. b.  Sunshine Pattaya. 

 c.  Phuket Grand Villa. d.  Bann Laimai. 

(No. 15) 

 

 

 

 

 

 

15.  Each tablet contains __________ . 

 a.  Analgesic 500 mg b.  Paracetamol 500 mg 

 c.  Acetaminophen 300 mg d.  Medicine 100 mg 

(No. 16-17)  Read the label and answer the questions. 

 

 

 

 

16.  How often do you take this medicine? 

 a.  Three times a day. b.  Twice a day. 

 c.  Once a day. d.  Everyday. 

17.  Where can you pick the medicine? 

 a.  In a refrigerator. b.  In a room temperature. 

 c.  In a showcase. d.  In things to eat with rice cabinet. 

 

AUGMENTIN 250 mg. 
Indication:  Antibiotic, Throat Sepsis 
Prescription/Dosage:  Once daily 
Cementation:  Please contact Pharmacist if you have allergy. 
“Keep in room temperature.” 

PARACETAMOL TABLETS 500 mg. 
Each tablet contains:  Paracetamol (Acetaminophen) 500 mg. 
Action & Use:  Analgesic antipyretic for relief of headache,  
  toothache, myalgia, dysmenorrheal 
Dosage:  Adult 1-2 tablets 
   Children 6-12 years, ½ a tablet 
   Every 4 or 6 hour or as directed by physician 
The Government Pharmaceutical Organization, Bangkok, Thailand 
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Use the given pictures to answer No. 18-20. 

a.   

 

 

b.   

c.   

 

 

d.   

18.  When your shoulder aches, you take __________ . 

19.  When you dizzy, you use ___________ . 

20.  When your eyes ache, you take __________ . 

(No. 21-23)  The school baseball team keeps track of how many runs each player gets. 

 

 

 

 

 

 

 

21.  How many fewer runs did Mark have than Tom? 

 a.  Three. b.  Four. 

 c.  Five. d.  Eight. 

22.  Which two players’ runs added together is less than Tom’s? 

 a.  Tim and Adam. b.  Peter and Adam. 

 c.  Mark and Peter. d.  Mark and Adam. 
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23.  Which two players’ runs added together is equal Tom’s? 

 a.  Mark and Peter. b.  Tim and Peter. 

 c.  Mark and Adam. d.  Adam and Peter. 

(No. 24-25) 

 

 

 

 

24.  What is the Grade 8’s favorite music? 

 a.  Classic. b.  Spiritual. 

 c.  Rap.  d.  Country. 

25.  If there are 60 learners in the class, how many learners listen to “rap”? 

 a.  Fifteen. b.  Twenty-five. 

 c.  Thirty. d.  Fifty. 

(No. 26-30)  Read the weather forecast then answer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31๐C 

34๐C 

 19 

Bangkok 
Min. 26๐C  Wind           km./hr. 
Max 34๐C  Rain   40%   on area 

  9 

32๐C 

The music taste of the Grade 8 class 



285 
 

26.  The weather in the southern part is __________  . 

 a. sunny b.  stormy 

 c.  windy d.  cloudy 

27.  The weather in the north is __________ . 

 a. sunny b.  cloudy  

 c.  sunny with morning fog d.  cloudy with morning fog  

28.  What is the weather in Bangkok like? 

 a.  Partly cloudy. b.  Thunderstorm. 

 c.  Windy. d.  Haze. 

29.  There is __________ of rain in Bangkok. 

 a.  40% b.  34% 

 c.  26% d.  19% 

30.  The average temperature of the middle part is __________ the eastern part. 

 a.  as b.  lower than 

 c.  higher than d.  as same as 

31.  From the following situation, choose the best alternative to fill in the blank. 

 Ann and Pim are looking for a skirt at a department store. 

 Ann: I like this style. 

 Pim:  What color do you want? 

 Ann: I like green. 

 Pim: __________________ . It gets well with you. 

 Ann: Really! I’ll take the blue one. 

 a.  I like blue. I will take the blue one. 

 b.  It is a skirt. 

 c.  I think the blue one is better. 

 d.  I think it is too light. 
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(No. 32-35)  Read the following situation and choose the best alternative to fill in the 

blank. 

 At Thai handicrafts section, Nim, a shop assistant in the Thai handicrafts 

section of a big department store is talking to a customer. 

Nim:  ______ (32) ______? 

Customer: Yes, I’m looking for a wooden elephant. 

Nim:  We have there in many difference sizes and figures. 

Customer: Oh, you have lots of them. 

Nim:  ______ (33) ______? 

Customer:  Lovely! ______ (34) ______? 

Nim:  Only 200 baht, sir. 

Customer: ______ (35) ______? 

Nim:  I’m sorry sir. Our prices are fixed. 

Customer: All right. Can I pay by credit card? 

Nim:  Certainly, sir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.  How much is it 
b.  Can I help you 
c.  Do you prefer this one, sir 
d.  Any discount 
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(No. 36)  Read the job advertisements and answer the questions. 

 

 

 

 

 

36.  A secretary  job is __________. . 

 a.  entertaining the customer b.  doing marketing research 

 c.  doing the typerwriting d.  doing housework 

 

 

 

 

37.  If you want to get this job, you should __________ . 

 a.  write to the office b.  go to the office 

 c.  phone the office d.  see the manager  

(No. 38-40)  Read the following advertisements and choose the best answer. 

A    B   

 

 

 

C     D   

 

 

 

 

Wanted 
Secondary student 
for Summer work 

Call 02-589-2802 for information 

Babysitter Required 
Weekend: 3-5 afternoons 

Phone 02-546-0983 Evenings 

Clockbuster’s Video 

Part-time shop assistant required 

Sat and Sun morning. 

Apply within June 11, 2012. 

Part-time caretakers needed! 
Work on 

Mondays, Wednesday and Fridays, 
8pm-11pm. 

250 baht an hour 

Paper boy / girl required 
for newspaper’s good pay 

Secretary 
Female, knowledge computer typing 
1-2 year experience in secretary work 

Call 02-987-6543 
Khun Highway 16 Amarin Plaza 
Ploenchit Rd. Bangkok 10330 
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38.  You like children, you should take the job in __________ . 

 a.  D b.  C 

 c.  B d.  A 

39.  If you like to work at night, you should take the job in __________ . 

 a.  D b.  C 

 c.  B d.  A 

40.  You’re a student, you should take a job in __________ . 

 a.  D b.  C 

 c.  B d.  A 

 

.................................................................................................................................................................... 
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอาน  

โดยใชเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life  

วิชาภาษาอังกฤษการอาน อ22203 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 (หลังเรียน) 

 

 ขอ  เฉลย   ขอ  เฉลย 

 1    b.   21    b. 

 2    b.   22    b. 

 3    c.   23    a. 

 4    d.   24    d. 

 5    a.   25    a. 

 6    b.   26    c. 

 7    d.   27    d. 

 8    b.   28    a. 

 9    b.   29    a. 

 10    c.   30    c. 

 11    c.   31    c. 

 12    d.   32    b. 

 13    d.   33    c. 

 14    b.   34    a. 

 15    b.   35    d. 

 16    c.   36    c. 

 17    b.   37    c. 

 18    d.   38    b. 

 19    a.   39    d. 

 20    b.   40    a. 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ผลการทดลองจากนักเรียนกลุมตัวอยางท่ีเรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ 

ชุด English in Daily Life 

 1.  การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ  

  ชุด English in Daily Life ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 กลุมตัวอยาง 

 2.  การหาคาความแตกตางของขอมูลกอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบ 

  การเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 กลุมตัวอยาง 
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ตาราง 31  การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life 

     ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 กลุมตัวอยาง 

คนท่ี 

คะแนนระหวางเรียน (แบบฝกและแบบทดสอบ) ชุดท่ี 
(คะแนนเต็ม) 

คะแนนทดสอบ
หลังเรียน 

(40) 
1 

(60) 
2 

(69) 
3 

(57) 
4 

(60) 
5 

(60) 
6 

(65) 
7 

(60) 
8 

(60) 
รวม 
(431) 

1 48 56 46 48 48 52 48 48 346 30 
2 54 58 48 52 49 54 53 52 368 34 
3 50 58 49 50 54 54 54 53 369 34 
4 48 56 46 48 48 53 48 48 347 29 
5 48 56 46 48 48 53 48 48 347 29 
6 48 56 46 48 48 52 48 48 346 32 
7 48 56 46 48 48 52 48 48 346 30 
8 48 56 46 50 48 54 51 48 353 32 
9 48 56 46 49 48 54 50 48 351 32 
10 48 56 45 48 48 52 48 48 345 30 
11 50 59 47 49 49 54 53 52 361 33 
12 48 57 46 48 48 53 48 49 348 30 
13 50 59 50 54 53 56 54 54 376 35 
14 54 63 52 55 56 59 54 55 393 36 
15 54 65 53 58 55 60 57 57 402 37 
16 56 65 56 58 57 61 56 57 409 38 
17 57 65 51 54 57 58 55 55 397 37 
18 52 60 50 55 53 57 55 53 382 36 
19 51 59 51 51 52 56 54 54 374 35 
20 48 57 47 48 50 54 50 49 354 33 
รวม 1008 1173 967 1019 1017 1098 1032 1024 7314 662 

เฉลี่ย 50.40 58.65 48.35 50.95 50.85 54.90 51.60 51.20 365.70 33.10 

รอยละ 84.00 85.00 84.82 84.92 84.75 84.46 86.00 85.33 84.85 82.75 

21 / EE  = 84.85/82.75 
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ตาราง 32  การหาคาความแตกตางของขอมูลกอนและหลังการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษการอาน 

     โดยใชเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2  

คนท่ี 
คะแนนทดสอบกอนเรียน 

(40) 
คะแนนทดสอบหลังเรียน 

(40) D  
2D  

1 13 30 17 289 
2 19 34 15 225 
3 19 34 15 225 
4 15 29 14 196 
5 15 29 14 196 
6 16 32 16 256 
7 13 30 17 289 
8 16 32 16 256 
9 17 32 15 225 
10 15 30 15 225 
11 19 33 14 196 
12 15 30 15 225 
13 21 35 14 196 
14 25 36 11 121 
15 27 37 10 100 
16 29 38 9 81 
17 26 37 11 121 
18 23 36 13 169 
19 23 35 12 144 
20 18 33 15 225 
รวม 384 662 278 3960 

 

 การหา t  คาความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอาน 
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ภาคผนวก ฉ 

แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

วิชาภาษาอังกฤษการอาน อ22203 โดยใชเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ  

ชุด English in Daily Life ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

 1.  แบบประเมินความเหมาะสมของแบบสอบถามความพึงพอใจตอการเรียนดวยเอกสาร 

  ประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life สําหรับผูเชี่ยวชาญ 

 1.  แบบประเมินความเหมาะสมของแบบสอบถามความพึงพอใจตอการเรียนดวยเอกสาร 

  ประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life สําหรับนักเรียน 

 3.  ผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอเอกสารประกอบการเรยีนภาษาอังกฤษ  

  ชุด English in Daily Life จากการทดลองภาคสนาม 

 4.  การหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 5.  ผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอเอกสารประกอบการเรยีนภาษาอังกฤษ 

  ชุด English in Daily Life ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 จากกลุมตัวอยาง 
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แบบประเมินความเหมาะสมของแบบสอบถามความพึงพอใจ 

ตอการเรียนดวยเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 (สําหรับผูเช่ียวชาญ) 

คําช้ีแจง   

 แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือใหทานพิจารณาความเหมาะสมของแบบสอบถาม 

ความพึงพอใจตอเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life  

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ตามองคประกอบดานตาง ๆ ท่ีกําหนดหรือไม โดยเขียนเครื่องหมาย √ ลงใน

ชองวาง “ระดับความเหมาะสม” ตามความคิดเห็นของทาน ดังนี้ 

  ระดับ  5  หมายถึง  ความเหมาะสมมากท่ีสุด 

  ระดับ  4  หมายถึง  ความเหมาะสมมาก 

  ระดับ  3  หมายถึง  ความเหมาะสมปานกลาง 

  ระดับ  2  หมายถึง  ความเหมาะสมนอย 

  ระดับ  1  หมายถึง  ความเหมาะสมนอยท่ีสุด 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ดานเนื้อหาและการดําเนินเรือ่ง 

1.  การนําเสนอเนื้อหามีรูปแบบชัดเจน ไมสับสน เขาใจงาย 
     

2.  เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลาท่ีเรียน       

3.  เนื้อหามีความยากงายเหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียน      

4.  เนื้อหาแตละชุดมีความแปลกใหม      

5.  เนื้อหาแตละชุดนําไปใชในชีวิตประจําวันได      

ดานกระบวนการเรียนรู 

1.  กิจกรรมท่ีนํามาใชในแตละเรื่องมีความนาสนใจ ไมนาเบื่อ 
     

2.  กิจกรรมท่ีนํามาใชชวยใหเกิดการเรียนรูตามจุดประสงค      

3.  เอกสารประกอบการเรียนชุดนี้สามารถนําไปศึกษาดวยตนเอง 

     และฝกปฏิบัติได 
     

4.  นักเรียนทุกคนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง      

5.  นักเรียนเปนผูคนพบคําตอบหรือทํากิจกรรมสําเร็จดวยตนเอง      
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รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ดานภาพและภาษา 

1.  ภาพมีความสอดคลองและเหมาะสมกับเนื้อหา 
     

2.  ภาพมีความเราใจ นาสนใจตอนักเรียน       

3.  ภาพชวยใหนักเรียนเขาใจงายและเรียนไดรวดเร็ว      

4.  ภาพมีความชัดเจน      

5.  คําสั่งใชภาษาท่ีเขาใจงายตอการนําไปปฏิบัติกิจกรรม      

ดานการวัดและประเมินผล 

1.  ความชัดเจนของคําสั่งในการทําแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 
     

2.  ความสอดคลองระหวางเนื้อหากับแบบฝกหัดและแบบทดสอบ      

3.  แบบฝกหัดแตละชุดทําใหนักเรียนทราบความกาวหนาในการเรียน 

     ของตนเอง 
     

4.  นักเรียนมีโอกาสไดทราบคะแนนของตนเองท่ีทํา      

5.  แบบฝกหัดแตละชุดมีความยากงายเหมาะสมกับนักเรียน      

 

ขอเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      

         ลงช่ือ......................................................ผูประเมิน 

                                                         (.......................................................) 

         ตําแหนง...................................................... 

                                                            .........../................................/........ 
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ตาราง 33  สรุปผลประเมินท่ีมีตอแบบสอบถามความพึงพอใจตอการเรียนดวยเอกสารประกอบ 

     การเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life ของผูเชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน X  . .S D  แปลผล 

ดานเนื้อหาและการดําเนินเรือ่ง 

1.  การนําเสนอเนื้อหามีรูปแบบชัดเจน ไมสับสน  

    เขาใจงาย 

5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 

2.  เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลาท่ีเรียน  4.40 0.55 เหมาะสมมาก 

3.  เนื้อหามีความยากงายเหมาะสมกับระดับชั้นของ 

    นักเรียน 
4.60 0.55 เหมาะสมมากท่ีสุด 

4.  เนื้อหาแตละชุดมีความแปลกใหม 4.40 0.55 เหมาะสมมาก 

5.  เนื้อหาแตละชุดนําไปใชในชีวิตประจําวันได 4.60 0.55 เหมาะสมมากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 4.60 0.14 เหมาะสมมากท่ีสุด 

ดานกระบวนการเรียนรู 

1.  กิจกรรมท่ีนํามาใชในแตละเรื่องมีความนาสนใจ  

     ไมนาเบื่อ 

4.40 0.55 เหมาะสมมาก 

2.  กิจกรรมท่ีนํามาใชชวยใหเกิดการเรียนรูตาม 

    จุดประสงค 
4.60 0.55 เหมาะสมมากท่ีสุด 

3.  เอกสารประกอบการเรียนชุดนี้สามารถนําไป 

     ศึกษาดวยตนเอง และฝกปฏิบัติได 
4.40 0.55 เหมาะสมมาก 

4.  นักเรียนทุกคนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง 4.60 0.55 เหมาะสมมากท่ีสุด 

5.  นักเรียนเปนผูคนพบคําตอบหรือทํากิจกรรมสําเร็จ 

     ดวยตนเอง 
4.40 0.55 เหมาะสมมาก 

เฉลี่ยรวม 4.48 0.30 เหมาะสมมาก 
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ตาราง 33  (ตอ) 

รายการประเมิน X  . .S D  แปลผล 

ดานภาพและภาษา 

1.  ภาพมีความสอดคลองและเหมาะสมกับเนื้อหา 
4.60 0.55 เหมาะสมมากท่ีสุด 

2.  ภาพมีความเราใจ นาสนใจตอนักเรียน  4.60 0.55 เหมาะสมมากท่ีสุด 

3.  ภาพชวยใหนักเรียนเขาใจงายและเรียนไดรวดเร็ว 4.40 0.55 เหมาะสมมากท่ีสุด 

4.  ภาพมีความชัดเจน 4.60 0.55 เหมาะสมมากท่ีสุด 

5.  คําสั่งใชภาษาท่ีเขาใจงายตอการนําไปปฏิบัติ 

     กิจกรรม 
4.40 0.55 เหมาะสมมากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 4.52 0.11 เหมาะสมมากท่ีสุด 

ดานการวัดและประเมินผล 

1.  ความชัดเจนของคําสั่งในการทําแบบฝกหัดและ 

    แบบทดสอบ 

4.40 0.55 เหมาะสมมาก 

2.  ความสอดคลองระหวางเนื้อหากับแบบฝกหัดและ 

    แบบทดสอบ 
4.80 0.45 เหมาะสมมากท่ีสุด 

3.  แบบฝกหัดแตละชุดทําใหนักเรียนทราบ 

     ความกาวหนาในการเรียนของตนเอง 
4.60 0.55 เหมาะสมมากท่ีสุด 

4.  นักเรียนมีโอกาสไดทราบคะแนนของตนเองท่ีทํา 5.00 0.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 

5.  แบบฝกหัดแตละชุดมีความยากงายเหมาะสมกับ 
     นักเรียน 

4.60 0.55 เหมาะสมมากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 4.68 0.17 เหมาะสมมากท่ีสุด 
รวม 4.57 0.07 เหมาะสมมากท่ีสุด 

  

 ผูเชี่ยวชาญท้ังหมดมีความเห็นวาแบบสอบถามความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชเอกสาร

ประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life มีความเหมาะสมมากท่ีสุด คือ มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.57 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.07 หมายถึง ผูเชี่ยวชาญท้ัง 5 ทานมีความเห็น 

ไมแตกตางกัน 
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แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอการเรียนดวยเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ 

ชุด English in Daily Life รายวิชาภาษาอังกฤษการอาน อ22203 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  

คําช้ีแจง   

 แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอการเรียนดวยเอกสาร

ประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life รายวิชาภาษาอังกฤษการอาน อ22203  

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยเขียนเครื่องหมาย √ ลงในชองวาง “ระดับความพึงพอใจ” ตามความคิดเห็น

ของนักเรียน ดังนี้ 

  ระดับ  5  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

  ระดับ  4  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

  ระดับ  3  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 

  ระดับ  2  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย 

  ระดับ  1  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

ชือ่ .................................................................................. ชั้น ................................ เลขท่ี ......................... 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ดานเนื้อหาและการดําเนินเรือ่ง 

1.  การนําเสนอเนื้อหามีรูปแบบชัดเจน ไมสับสน เขาใจงาย 
     

2.  เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลาท่ีเรียน       

3.  เนื้อหามีความยากงายเหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียน      

4.  เนื้อหาแตละชุดมีความแปลกใหม      

5.  เนื้อหาแตละชุดนําไปใชในชีวิตประจําวันได      

ดานกระบวนการเรียนรู 

1.  กิจกรรมท่ีนํามาใชในแตละเรื่องมีความนาสนใจ ไมนาเบื่อ 
     

2.  กิจกรรมท่ีนํามาใชชวยใหเกิดการเรียนรูตามจุดประสงค      

3.  เอกสารประกอบการเรียนชุดนี้สามารถนําไปศึกษาดวยตนเอง 

     และฝกปฏิบัติได 
     

4.  นักเรียนทุกคนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง      

5.  นักเรียนเปนผูคนพบคําตอบหรือทํากิจกรรมสําเร็จดวยตนเอง      
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รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ดานภาพและภาษา 

1.  ภาพมีความสอดคลองและเหมาะสมกับเนื้อหา 
     

2.  ภาพมีความเราใจ นาสนใจตอนักเรียน       

3.  ภาพชวยใหนักเรียนเขาใจงายและเรียนไดรวดเร็ว      

4.  ภาพมีความชัดเจน      

5.  คําสั่งใชภาษาท่ีเขาใจงายตอการนําไปปฏิบัติกิจกรรม      

ดานการวัดและประเมินผล 

1.  ความชัดเจนของคําสั่งในการทําแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 
     

2.  ความสอดคลองระหวางเนื้อหากับแบบฝกหัดและแบบทดสอบ      

3.  แบบฝกหัดแตละชุดทําใหนักเรียนทราบความกาวหนาในการเรียน 

     ของตนเอง 
     

4.  นักเรียนมีโอกาสไดทราบคะแนนของตนเองท่ีทํา      

5.  แบบฝกหัดแตละชุดมีความยากงายเหมาะสมกับนักเรียน      

 

ขอเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………

 
 



 
 

ตาราง 34  ผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการเรียนดวยเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2  

     จากการทดลองภาคสนาม      

คน

ท่ี 

รายการประเมิน 

รวม เฉลี่ย ดานเนื้อหาและการดําเนินเรื่อง ดานกระบวนการเรียนรู ดานภาพและภาษา ดานการวัดและประเมินผล 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 80 4.00 

2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 5 4 79 3.95 

3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 80 4.00 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 83 4.15 

5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 86 4.30 

6 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 83 4.15 

7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 83 4.15 

8 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 86 4.30 

9 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 84 4.20 

10 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 80 4.00 

11 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 5 5 3 4 4 4 4 4 80 4.00 
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ตาราง 34  (ตอ) 

คน

ท่ี 

รายการประเมิน 

รวม เฉลี่ย ดานเนื้อหาและการดําเนินเรื่อง ดานกระบวนการเรียนรู ดานภาพและภาษา ดานการวัดและประเมินผล 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

12 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 86 4.30 

13 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 88 4.40 

14 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 87 4.35 

15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 8 87 4.35 

16 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 82 4.10 

17 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 92 4.60 

18 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 88 4.40 

19 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 92 4.60 

20 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 86 4.30 

21 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 87 4.35 

22 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 85 4.25 

23 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 85 4.25 
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ตาราง 34  (ตอ) 

คน

ท่ี 

รายการประเมิน 

รวม เฉลี่ย ดานเนื้อหาและการดําเนินเรื่อง ดานกระบวนการเรียนรู ดานภาพและภาษา ดานการวัดและประเมินผล 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

24 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 87 4.35 

25 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 93 4.65 

26 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 89 4.45 

27 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 89 4.45 

28 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 89 4.45 

29 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 95 4.75 

30 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 94 4.70 

 130 123 123 132 122 129 131 127 125 122 134 133 135 146 124 121 129 124 139 136 2585 

 

4.31 

 574 509 511 588 504 565 581 545 527 500 606 597 615 714 520 489 561 516 651 636 

2
iS  0.37 0.16 0.23 0.25 0.27 0.36 0.31 0.25 0.21 0.13 0.26 0.25 0.26 0.12 0.26 0.03 0.22 0.12 0.24 0.67   

 

 

∑ X

X ∑ )( X X
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หาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามความพึงพอใจตอการเรียนดวยเอกสารประกอบการเรยีน

ภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life ดังนี้ 
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83.18
97.41

120
20α  

77.0=α  

 แบบสอบถามความพึงพอใจตอการเรียนดวยเอกสารประกอบการเรยีนภาษาอังกฤษ  

ชุด English in Daily Life มีคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทากับ 0.77 

 

 
 



 
 

ตาราง 35  ผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการเรียนดวยเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2  

     จากกลุมตัวอยาง 

คน

ท่ี 

รายการประเมิน 

รวม เฉลี่ย ดานเนื้อหาและการดําเนินเรื่อง ดานกระบวนการเรียนรู ดานภาพและภาษา ดานการวัดและประเมินผล 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 81 4.05 

2 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 93 4.65 

3 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 96 4.80 

4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 85 4.25 

5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 91 4.55 

6 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 88 4.40 

7 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 81 4.05 

8 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 92 4.60 

9 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 86 4.30 

10 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 85 4.25 

11 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 94 4.7 

12 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 83 4.20 
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ตาราง 35  (ตอ) 

คน

ท่ี 

รายการประเมิน 

รวม เฉลี่ย ดานเนื้อหาและการดําเนินเรื่อง ดานกระบวนการเรียนรู ดานภาพและภาษา ดานการวัดและประเมินผล 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

13 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 95 4.75 

14 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 93 4.65 

15 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 94 4.70 

16 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 96 4.80 

17 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 93 4.65 

18 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 92 4.6 

19 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 93 4.65 

20 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 90 4.50 

 85 86 85 87 88 89 91 95 92 85 89 95 95 96 88 91 92 93 94 86 1801 4.51 

 4.25 4.30 4.25 4.35 4.40 4.45 4.55 4.75 4.60 4.25 4.45 4.75 4.75 4.80 4.40 4.55 4.60 4.65 4.70 4.30   

 369 376 365 383 392 403 419 455 428 365 401 455 455 464 392 419 428 437 447 374   

 0.64 0.57 0.44 0.49 0.50 0.60 0.51 0.44 0.50 0.44 0.51 0.44 0.44 0.41 0.50 0.51 0.50 0.49 0.47 0.47   

 

∑ XiX

∑ iX

X

..DS

2∑ iX
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หาคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักเรียน 20 คน โดยภาพรวมไดดังนี้ 

)1(
)(

..
22

−
−

= ∑∑
NN

XXN
DS  

)120(20
)01.8118()005.407(20..

2

−
−×

=
 

DS  

24.0.. =DS  

หาคาเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจในแตละดาน ดังนี้ 

ดานเนื้อหาและการดําเนินเรื่อง 

)15(5
)55.21()90.92(5..

2

−
−×

=
 

 DS  

07.0.. =DS  

ดานกระบวนการเรียนรู 

)15(5
)60.22()29.102(5..

2

−
−×

=
 

 DS  

19.0.. =DS  

ดานภาพและภาษา 

)15(5
)15.23()33.107(5..

2

−
−×

=
 

DS  

19.0.. =DS  

ดานการวัดและประเมินผล 

)15(5
)80.22()27.104(5..

2

−
−×

=
 

 DS  

16.0.. =DS  

หมายเหตุ:  ในแตละดานมีการประเมินดานละ 5 ขอ N  จึงแทนดวย 5 เพราะเปนการคิดคาเบี่ยงเบน

มาตรฐานโดยภาพรวมของท้ัง 5 ขอในแตละดานนั้น ๆ  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

การเผยแพรผลงาน 
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ภาคผนวก ซ 

ผลงานนักเรียน 
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