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บทคัดยอ 
  

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษ

เร่ืองทองถ่ินนครปฐมท่ีไดพัฒนาข้ึน สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ 
กอนและหลังการใชแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษ และเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน 

ที่มีตอแบบฝกเสริมการอานท่ีสรางข้ึน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียน 

ที่ 2  ปการศึกษา 2554 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน 

จังหวัดนครปฐม เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1)  แบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษเร่ือง

ทองถ่ินนครปฐม  2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลอง 
และ 3) แบบสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษเร่ืองทองถ่ิน

นครปฐม การวิเคราะหขอมูลใชการทดสอบคาที เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษา

อังกฤษ ของนักเรียนกลุมตัวอยางกอนและหลังการเรียนโดยใชแบบฝกท่ีผู วิจัยสรางขึ้น และ 

ใชคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมตีอแบบฝกเสริม

1นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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การอานภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบวา 1) ประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษ

เร่ืองทองถ่ินนครปฐมมีคา 80.53/83.44 ซึ่งถือวามีประสิทธิภาพดีมาก 2) ความสามารถในการอาน

ภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยใชแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษ อยาง

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับดีตอแบบฝกเสริมการอาน

ภาษาอังกฤษ 

 

คำสำคัญ: สื่อการอาน เร่ืองทองถ่ินนครปฐม ภาษาอังกฤษ 

 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were to construct and test the efficiency of 

supplementary English reading material for Mattayomsuksa – two students; to compare 

students’ English reading ability before and after using the supplementary English reading 

material, and to study students’ opinions toward the supplementary English reading 

material .The sample consisted of one randomly selected class of 40 Mattayomsuksa-two 

students of Kasetsart University Laboratory School, Kamphaengsaen Campus, Nakhon 

Pathom, studying during the second  semester of  academic  year  2011. The instruments 

were eight reading lessons based on contents of Nakhon Pathom, an English reading 

achievement test and a questionnaire used for surveying students’ opinions toward the 

supplementary English reading material.  Statistics used were percentage, mean, standard 

deviation and t-test. The results of the study were: 1) The overall efficiency of the 

supplementary English reading material based on contents of Nakhon Pathom was 80.53/

83.44, which was considered a very high level. 2) The  students’  English  reading ability  

after  using the supplementary English reading material was significantly higher than 
before using the  supplementary English reading material  at  a  .05  level. 3) The students’ 

opinions toward the constructed supplementary English reading material were high. 

 
Keywords: reading material, contents of nakhon pathom, English 
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บทนำ 
 ในสังคมโลกปจจุบัน การเรียนรูภาษาตางประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษมี 

ความสำคัญอยางย่ิง เน่ืองจากเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู  

การประกอบอาชีพ การสรางความเขาใจ และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ 

มุมมองของสังคมโลก นำมาซ่ึงมิตรไมตรีและความรวมมือระหวางประเทศตาง ๆ อันจะชวยพัฒนา 

ผูเรียนใหมีความเขาใจตนเองและผูอื่นดีขึ้น สามารถเรียนรูและเขาใจความแตกตางของภาษา 

และวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง รวมท้ังเขาถึง 

องคความรูตาง ๆ ไดงายและกวางข้ึน และมวิีสยัทัศนในการดำเนินชวิีต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 220) 

 การอานเปนทักษะท่ีผูเรียนใชในชีวิตประจำวันมากกวาทักษะฟง พูด และเขียน เชน 

ตองอานเอกสารส่ิงพิมพ ปายประกาศ ฉลากสินคา ตลอดจนตำราวิชาการหรือหนังสือเพ่ือความรู 

ความบันเทิงตาง ๆ ที่เปนภาษาอังกฤษ การอานยังเปนทักษะที่สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการ 

กับทักษะอื่น ๆ ไดงาย เพราะผูอานยอมจะนำเอาขอมูลจากสิ่งที่อานมาใชประโยชนในการสื่อสาร 

กับผูอื่นในรูปแบบตาง ๆ ได แอลเลน และริเบคกา (Allen and Rebecca, 1979: 249) กลาววา 

การอานเปนทักษะท่ีชวยพัฒนาบุคคล ชวยเสริมสรางประสบการณ อีกท้ังเปนทักษะที่ผูเรียนมีโอกาส

ไดใชมากในการเสริมสรางความรู ความเขาใจและความกระตือรือรนในการเรียน 

  วิสาข จัติวัตร (2543: 1) กลาววาความตองการในการใชภาษาอังกฤษเนนหนักท่ีทักษะ

การอาน แตผลการสอนอานยังไมเปนท่ีนาพอใจ ในโรงเรียนตาง ๆ ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ

นักเรียนโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน จากงานทะเบียนของ

โรงเรียนพบวานักเรียนสวนมากมีระดับความสามารถในดานการอานภาษาอังกฤษอยูในเกณฑที่ 

ไมนาพอใจ อีกท้ังการประเมินคุณภาพการศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ปการศึกษา 

2553 พบวานักเรียนมีคะแนนโอเน็ทเฉลี่ยในรายวิชาภาษาอังกฤษต่ำท่ีสุด (สำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษานครปฐม เขต 1, 2554: 35) การท่ีนกัเรียนสวนมากมีความสามารถในทักษะการอานไมสงูน้ัน 

อาจเปนเพราะยังขาดวิธีการหรือเทคนิคทีเ่หมาะสมในการท่ีจะชวยใหมปีระสิทธิภาพในการอานเพ่ิมขึน้ 

(สุมิตรา อังวัฒนกุล, 2536: 157) โกวิทย ไกยสิทธ์ิ (2531 อางถึงใน สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย, 2544: 
70) ไดกลาวถึงปญหาของการอาน สรุปไดวานักเรียนบางคนอานแลวไมเขาใจ จับใจความไมได  

เปนเหตุใหเกิดความรูสึกเบ่ือหนาย มีเจตคติที่ไมดีตอการอาน 
 ในการเรียนภาษาตางประเทศ โพสต และแร็ทเท็ต (Post and Rathet, 1996: 12) เสนอ

แนวคิดวา การใชสื่อที่มีเน้ือหาท่ีนักเรียนคุนเคยจะชวยใหนักเรียนทำความเขาใจเน้ือหาไดดีกวา

เน้ือหาท่ีนักเรียนขาดความรูพ้ืนฐาน การใชเน้ือหาท่ีนักเรียนรูจักมากอน จะทำใหนักเรียนไดประโยชน 

และสามารถใชภาษาบอกเร่ืองราวท่ีอยูใกลตัวได เชน เร่ืองราวเก่ียวกับครอบครัวของตัวนักเรียนเอง 

คานิยมและความเช่ือในสังคมท่ีนักเรียนอาศัยอยู ซึ่งจะเปนการเพ่ิมแรงจูงใจในการเรียนภาษา 
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แกนักเรียน อีกท้ังยังชวยใหนักเรียนยังไดเรียนรูจุดมุงหมายของการเรียนภาษาวาเพ่ือใชเปนเคร่ืองมือ

ในการติดตอสื่อสาร ซึ่งจะทำใหนักเรียนเกิดการเรียนรูภาษาไดงายข้ึน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 

รูเมลฮารท (Rumelhart, 1981: 22-23) ที่อธิบายเก่ียวกับทฤษฎีโครงสรางความรู (Schema theory) 

วาความเขาใจในการอานจะเกิดขึ้นไดหากผูอานมีความรูทางภาษาศาสตร (linguistic knowledge) 

และความรูทั่วไป (gerneral knowledge of the world) ในขณะอาน ผูอานใชโครงสรางความรูเดิม

ทั้งดานภาษาและความรูทั่วไปท่ีมีอยูพรอมแลวมาชวยในการทำความเขาใจเรื่องที่อาน 

  การนำเน้ือหาท่ีนักเรียนสนใจและเก่ียวของกับวัฒนธรรมของตนเองมาสอนเปนวิธีหน่ึงท่ี

สามารถแกปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในช้ันเรียนได เพราะมีเน้ือเร่ืองดังกลาวมีตัวละคร 

สถานท่ี สถานการณ และประวัติศาสตรที่นักเรียนคุนเคย (Brock, 1990: 23) นอกจากน้ี เนส (Ness, 

1997: 49) พบวาปญหาท่ีครูผูสอนภาษาอังกฤษในตางประเทศพบมากก็คือ การขาดส่ือการสอน

ภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวของกับทองถิ่นตามความสนใจของผูเรียน จึงไดเสนอวิธีการแกปญหาโดย 

การนำส่ือ เชน แผนพับประชาสัมพันธการทองเท่ียว หรือแผนท่ีของทองถ่ินน้ัน ๆ มาใชในการเรียน 

การสอน เพ่ือใหนักเรียนไดสัมผัสเน้ือหาท่ีคุนเคยและเปนภาษาอังกฤษท่ีไมยากนัก ซึ่งสอดคลองกับ

สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย (2544: 16) ที่เสนอใหนำวัฒนธรรมทองถ่ินมาสรางเปนแบบฝกพัฒนา 

การสอนอานของนักเรียน นิสิต นักศึกษาและบุคคลในสังคมท่ีอยูในทองถ่ินน้ัน วัฒนธรรมทองถ่ิน

ของบุคคลในสังคมเหลาน้ันสามารถนำมาใชเปนส่ือพัฒนาการอานไดเปนอยางดี 

  ปจจุบันหลักสูตรเปดโอกาสใหผูสอนปรับเปล่ียนเน้ือหาหลักสูตรใหเหมาะสมกับสภาพ

ทองถ่ินอยูแลว โดยใหมีการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินอยางกวางขวางและมีอิสระพอสมควร ดังปรากฏ

ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

มาตรา 27 ใหคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

เพ่ือความเปนไทย ความเปนพลเมืองดีของชาติ การดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพ่ือ
การศึกษาตอ ใหสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีหนาท่ีจัดทำสาระของหลักสูตรในสวนท่ีเก่ียวกับสภาพ
ปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน และคุณลักษณะอันพึงประสงคเพ่ือเปนสมาชิกท่ีดีของ

ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ (สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1, 2551: 3) 

ซึ่งขอกำหนดของหลักสูตรดังกลาวสอดคลองกับการวิจัย และติดตามประเมินผลการใชหลักสูตร 

ในชวงระยะ 6 ปที่ผานมา (สำนักวิชาการและมาตรฐาน, 2546 ก., 2546 ข., 2548 ก., 2548  

ข.; สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547; สำนักผูตรวจราชการและติดตามการประเมินผล, 2548; 
สุวิมล วองวาณิช และนงลักษณ วิรัชชัย, 2547; Nutravong, 2002; Kittisunthorn, 2003) ที่พบวา

หลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 มีจุดเดนหลายประการ เชน ชวยสงเสริมการกระจายอำนาจ

ทางการศึกษา ทำใหทองถิ่นและสถานศึกษามีสวนรวมและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาหลักสูตร

ใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น มีแนวคิดและหลักการในการสงเสริมการพัฒนาผูเรียน

แบบองครวมอยางชัดเจน   
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  กลาวไดวานครปฐมเปนจังหวัดท่ีมีความสำคัญทางประวัติศาสตรมายาวนาน มี

โบราณสถานและโบราณวัตถุ มีศิลปวัฒนธรรม และความเจริญในดานตาง ๆ ทั้งภาคเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และการทองเท่ียว สามารถนำเน้ือหาท่ีนาสนใจมาใชประกอบการเรียน 

การสอนได การสรางและพัฒนาแบบฝกเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจากเรื่องใกลตัว 

ในทองถิ่นของผูเรียนในจังหวัดนครปฐมจะสามารถสงเสริมใหผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจ รักทองถิ่น 

รูซึ้งถึงคุณคา ความหมาย และเห็นความสำคัญของเรื่องราวในจังหวัดบานเกิดของตน อีกท้ัง 

ยังเปนการสรางแรงจูงใจในการเรียน กอใหเกิดความเขาใจในบทเรียนมากข้ึน สามารถนำความรู 

ที่ไดรับไปใชประโยชนในชีวิตประจำวันโดยการเผยแพรขอมูลใหแกนักทองเท่ียวท่ีมาเย่ียมชมจังหวัด

ของตนไดอยางภาคภูมิใจ 

  จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนำเร่ืองราวตาง ๆ ที่นาสนใจในทองถ่ิน

จังหวัดนครปฐม จากคำขวัญประจำจังหวัดท่ีกลาววา “สมโอหวาน ขาวสารขาว ลูกสาวงาม ขาวหลาม

หวานมัน สนามจันทรงามลน พุทธมณฑลคูธานี พระปฐมเจดียเสียดฟา สวยงามตาแมน้ำทาจีน” 

(องคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม, 2554) มาสรางเปนบทเรียนในแบบฝกเสริมการอานประกอบ

การเรียนการสอนวิชาอังกฤษ (อ 22101) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสาธิต 

แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เน่ืองจากเปนคำขวัญท่ี

ประกอบดวยส่ิงสำคัญและมีชื่อเสียง เปนท่ีรูจักกันดีของชาวจังหวัดนครปฐม มีความหลากหลาย 

สามารถนำมาสรางเปนหนวยการเรียนรูท่ีมีความหมาย (meaningful unit of learning) ไดซ่ึงสอดคลอง

กับมาตรฐานและความตองการท่ีหลากหลายของผูเรียนตามรูปแบบการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร 

นอกจากน้ียังเปนการพัฒนาหลักสูตร ใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินตามจุดมุงหมายของ

หลักสูตร เพ่ืออนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ินทำใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ เห็นคุณคาในเร่ืองวัฒนธรรม

ทองถ่ินของตน ซึ่งสามารถนำความรูดังกลาวมาชวยในการอานภาษาอังกฤษไดงายข้ึน    

 

วัตถุประสงค 
  1.  เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษเร่ืองทองถ่ิน

นครปฐมสำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ตามเกณฑ 75/75 (ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ, 2520: 136) 

  2.  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปที่ 2 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม กอนและ

หลังการใชแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 

  3.  เพ่ือสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน ที่มีตอแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษท่ีผูวิจัย

สรางข้ึน 
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วิธีดำเนินการ 
 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง (quasi-experimental design) โดยมีขั้นตอน 

การวิจัยดังน้ี 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนรายวิชาภาษา 

อังกฤษ (อ22101) ศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 3 หองเรียน หองเรียนละ 40 คน 

รวมจำนวนนักเรียนท้ังสิ้น 120 คน          

  กลุมตวัอยาง   คอื นกัเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที ่2 ทีเ่รียนรายวิชาภาษาอังกฤษ (อ 22101) 

ศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กำแพงแสนจังหวัดนครปฐม ไดมาโดยการสุมหองเรียนดวยวิธีการสุมอยางงายมา 1 หอง ไดนักเรียน

กลุมตัวอยางจำนวน 40 คน  

 ตัวแปรที่ศึกษา  

  ตัวแปรตน คือ แบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษเร่ืองทองถ่ินนครปฐม 

  ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 

2 กอนและหลังการใชแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษท่ีสรางข้ึน และความคิดเห็นของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษท่ีสรางข้ึน  

  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 1.   แบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษเร่ืองทองถ่ินนครปฐม จำนวน 8 บท  และแผน 

การจัดการเรียนรูประกอบการใชแบบฝก จำนวน 8 แผน 

 2.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษจำนวน 1 ฉบับ เพ่ือใช

ทดสอบกอนและหลังการเรียน 
 3.  แบบสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษ 

 การสรางและพัฒนาเครื่องมือ    
 ผูวิจัยมีวิธีการสรางและพัฒนาแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษเร่ืองทองถ่ินนครปฐม 

ดังตอไปนี้ 

 1. ศึกษาแนวการสรางสื่อการเรียนการสอนของนูแนน (Nunan, 1995) และเสงี่ยม 

โตรัตน (2534, 2538) รวมทั้งศึกษาลักษณะการสรางแบบฝกหัดการอานภาษาอังกฤษจากแบบเรียน 

ตำราระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ไดแก To the Top 2 (Mitchell), Project 2 (Hutchinson) โดยศึกษา
ดานการกำหนดจุดประสงค และการวางกรอบเน้ือหาบทเรียน 

 2. ศึกษาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนตน (จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3) ซึ่งเปนระดับกาวหนาตามหลักสูตรการศึกษา 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2554 
Vol.2 No. 2 July - December 2011 16

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เก่ียวกับมาตรฐานการเรียนรูชวงขั้น ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และ 

คำอธิบายรายวิชาจากสาระหลักและมาตรฐานการเรียนรูภาษาตางประเทศ เพ่ือเรียบเรียงเปน 

จุดประสงคที่เก่ียวกับทักษะการอานสำหรับรายวิชาภาษาอังกฤษ (อ 22101) ระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 2  

 3. คัดเลือกบทอานภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวของกับเร่ืองทองถิ่นของจังหวัดนครปฐม จาก

เอกสารตาง ๆ ไดแก แผนพับประชาสัมพันธ หนังสือ นิตยสาร วารสาร ที่เหมาะสมกับนักเรียนระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใหสอดคลองกับคำขวัญประจำจังหวัดคือ “สมโอหวาน ขาวสารขาว 

ลูกสาวงาม ขาวหลามหวานมัน สนามจันทรงามลน พุทธมณฑลคูธานี พระปฐมเจดียเสียดฟา 

สวยงามตาแมน้ำทาจีน” ไดบทอาน ที่มีลักษณะหลากหลาย และสอดคลองกับหัวเร่ืองตาง ๆ 

(Topics) ของแกนสาร (theme) สำหรับผูเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โดยจัดทำเปน 

หัวขอบทเรียนจำนวน 7 หัวขอ และเพ่ิมหัวขอเก่ียวของกับเรื่องทั่ว ๆ ไปเพ่ือแนะนำจังหวัดนครปฐม 

อีก 1 หัวขอรวมท้ังสิ้น 8 หัวขอ หรือ 8 บทเรียน     

 4. ศึกษาองคประกอบทางภาษาท่ีสอดคลองกับบทอานแตละบท เ พ่ือกำหนด 

จุดประสงคการเรียนรูทักษะการอานใหสัมพันธกับจุดประสงคที่เกี่ยวกับทักษะการอานสำหรับ

รายวิชาภาษาอังกฤษ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

  5. สรางตารางกำหนดเน้ือหาท่ีประกอบดวยช่ือเร่ือง ความสอดคลองของบทอาน 

กับสาระและมาตรฐานการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู องคประกอบทางภาษา กิจกรรมการเรียน

การสอน และการประเมินผล    

  6. นำตารางกำหนดเน้ือหาและบทอานท้ัง 8 บทไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และ

อาจารยชาวตางชาติตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลองของบทอานกับสาระและมาตรฐาน

การเรียนรู จดุประสงคการเรียนรู องคประกอบทางภาษา กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผล 

จากน้ันนำเสนอใหผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณในการสอนภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษา
มากกวา 10 ป และผูเชีย่วชาญชาวตางชาติรวมจำนวน 3 ทาน พิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ 

เพ่ือคำนวณคาดัชนีของความสอดคลอง (IOC)  

 7. สรางแบบฝกเสริมการอานตามตารางกำหนดเนื้อหาของแตละบทเรียนจำนวน 8 บท 

โดยมีขั้นตอนการสอนของแตละบทท่ีวิเคราะหจากแนวการสอนของบารเนต (Barnett, 1989: 113 -

143) ฮารเมอร (Harmer, 1990: 45-46)  และลิว และคินเซอร (Leu and Kinzer, 1995: 78-79) ดังน้ี 
   7.1 ขัน้เตรยีมการกอนการอาน (Pre-reading) เพ่ือแจงจดุประสงค กระตุนความรูเดิม 

เรียนรูคำศัพทใหมและฝกฝนเทคนิคการอานแบบตาง ๆ ดวยกิจกรรมเพื่อการสื่อสาร เชน 

การอภิปรายในช้ันเรียน การจับคู การระดมสมอง การเติมขอมูลในชองวางหรือตาราง 

  7.2 ขั้นการอาน (While-reading) โดยการอานบทอานแลวจับคูและเลือกคำตอบที่

ถูกตองเปนรายบุคคล เปนคู หรือเปนกลุม เพ่ือใหเกิดความเขาใจเร่ืองท่ีอานดวยทักษะการอานแบบ
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ตาง ๆ ไดแก การหาใจความสำคัญและรายละเอียด การเดาคำศัพทจากบริบท การหาความหมาย

จากคำสรรพนาม การเรียงลำดับเหตุการณ การหาจุดมุงหมายของผูเขียน  

   7.3 ขั้นหลังการอาน (Post-reading) เปนกิจกรรมตรวจสอบความเขาใจของผูเรียน 

กิจกรรมที่ทำอาจเปนการถายโอนไปสูทักษะอ่ืน ๆ เชน ทักษะการพูดและเขียนได ซึ่งอาจใหนักเรียน

ฝกทำงานเด่ียว เปนคู หรือกลุมเล็กเพ่ือตรวจสอบความเขาใจในการอาน หรือถายโอนขอมูลจาก

เน้ือหาท่ีอานเพ่ือทบทวนเน้ือหาหรือทักษะท่ีไดเรียนไปแลว  

   7.4 ขั้นประเมินผล (Evaluation) โดยการทดสอบความสามารถในการอานจากเร่ือง 

ที่อาน  

 8. นำแบบฝกเสริมการอานท้ัง 8 บทท่ีสรางข้ึนพรอมกับตารางกำหนดเน้ือหาไปตรวจ

สอบความเหมาะสมและถูกตองตามจุดประสงคที่กำหนดไว จากน้ันนำไปปรับปรุงแกไขใหถูกตอง

สมบูรณกอนนำไปทดลองใช 

 

 แผนการจัดการเรียนรูประกอบการใชแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษ ผูวิจัย

มีวิธีการสรางและพัฒนาดังตอไปนี้ 

 1. สรางแผนการจัดการเรียนรูตามแนวทางการสรางจากคูมือการจัดการเรียนรูกลุม

สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน) ใหสอดคลองกับตารางกำหนดเน้ือหา ซึ่งประกอบดวยจุดประสงคการเรียนรู 

สาระและมาตรฐานการเรียนรูที่เก่ียวของ สาระการเรียนรู (Vocabulary, Language Function, 

Language Form) และกิจกรรมการเรียนรูตามขั้นตอน ไดแก ขั้นเตรียมการกอนการอาน ขั้นการอาน 

ขั้นหลังการอาน และข้ันประเมินผล      

 2. นำแผนการจัดการเรียนรูที่สรางข้ึน เสนอใหผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบความเหมาะสม 

ในการใชภาษา และนำขอเสนอแนะท่ีไดมาปรับปรุงแกไข     
   

 แบบทดสอบวดัความสามารถในการอานภาษาองักฤษ ผูวิจยัมวิีธีการสรางและพัฒนา 

ดังตอไปนี้      
 1. ศึกษาแนวทางการสรางแบบทดสอบของอัจฉรา วงศโสธร (2539) ฮีตัน (Heaton, 

1990) และแฮริส และแมคแคน (Harris and McCan, 1994)      

 2. สรางตารางกำหนดเนื้อหาแบบทดสอบ (Table of Test Specifications) ให

สอดคลองกับองคประกอบทางภาษาในตารางกำหนดเน้ือหา   

 3. สรางขอสอบวัดความสามารถในการอานจากตารางกำหนดเน้ือหาขอสอบ โดย
ขอสอบเปนแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ขอ รวม 

40 คะแนน  



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2554 
Vol.2 No. 2 July - December 2011 18

 4. นำแบบทดสอบท่ีสรางข้ึนไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบวาแบบทดสอบท่ีสรางข้ึนมาน้ัน

สอดคลองกับเน้ือหาและจุดประสงคการเรียนรูที่กำหนดในตารางกำหนดเน้ือหาขอสอบหรือไม จาก

นั้นนำไปปรับปรุงแกไข      

 5. นำแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

ที่ไมใชกลุมตัวอยางจำนวน 3 คน เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมทางดานเวลา ความชัดเจนของคำส่ัง 

ความยากงายของภาษา จากน้ันปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม แลวจึงนำไปใชกับนักเรียนท่ีไมใชกลุม

ตัวอยางจำนวน 10 คน เปนครั้งที่สอง โดยนักเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 2 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัด

นครปฐม        

  

 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนตอแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษ 

ผูวิจัยมีวิธีการสรางดังตอไปนี้ 

 1. ศึกษากรอบการประเมินแบบฝกตามวิธีการของเบสท (Best, 1986: 181) 

 2. สรางขอความที่สอบถามความคิดเห็นตอแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษใน 

ดานเน้ือหา กิจกรรมตามขั้นตอนการเรียน และคุณประโยชน รวมจำนวนท้ังสิ้น 14 ขอ โดยมี 5 ระดับ  

 3. นำแบบสอบถามที่สรางข้ึน ไปตรวจสอบความเหมาะสมของคำถามและรูปแบบของ 

ภาษา 

 4. นำแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีผานการตรวจแกไขแลว ไปทดลองใชกับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน ที่ไมใช 

กลุมตัวอยาง ในขั้นทดลองรายบุคคลและกลุมยอย โดยใหนักเรียนทำแบบสอบถามหลังการเรียน

จากแบบฝกแตละบท รวม 8 ฉบับ           

 5.  นำแบบสอบถามความคดิเห็นท่ีผานการทดลองใชในขัน้ทดลองรายบคุคลและกลุมยอย
มาวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่นโดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach)    

 6.  นำแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีไดหาคาความเช่ือมั่นและปรับปรุงแกไขแลวไปใชกับ

นักเรียนกลุมตัวอยางในขั้นการทดลองภาคสนาม จำนวน 40 คน โดยใหนักเรียนทำแบบสอบถาม

หลังการเรียนจากแบบฝกการอาน เพ่ือนำผลจากความคิดเห็นของนักเรียนกลุมตัวอยางไปใชปรับปรุงและ

พัฒนาแบบฝกการอานภาษาอังกฤษตอไป 
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 การวิเคราะหขอมูล 

 1.  คำนวณหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมการอานตามเกณฑ 75/75 จากสูตร E1/E2 

(ชัยยงค  พรหมวงศ และคณะ, 2520: 136-137)  

  2.  เปรียบเทียบความสามารถดานการอานของนักเรียนกอนและหลังการใชแบบฝก 

โดยใชการทดสอบที (t-test) 

               3.  วิเคราะหขอมลูจากแบบสอบถามความคดิเห็นรายขอซึง่มลีกัษณะเปนแบบประมาณคา 

โดยการนำคาระดับที่ไดมาหาคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แลวนำไปแปลความหมาย 

คาระดับตามเกณฑของเบสท (Best, 1986: 181-182)  

 

ผลการวิจัย  
 ผลการวิจัยเร่ือง “การพัฒนาแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษเร่ืองทองถิ่นนครปฐม

สำหรับนกัเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที ่2 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน” 

นำเสนอ 3 ตอน ดังตอไปนี้ 

 1. ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมการอานเรื่องทองถ่ิน

นครปฐมสำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2  

  ผูวิจัยไดดำเนินการหาประสิทธิภาพแบบฝก 2 ขั้นตอน ดังน้ี 

  1.1  ใหกลุมตัวอยางท้ัง 40 คน ทำแบบทดสอบทายบทของแบบฝกเสริมการอาน

ภาษาอังกฤษหลังเรียนจบแตละบทท้ัง 8 บท ซึ่งมีคะแนนเต็มบทละ 10 คะแนน จากน้ันผูวิจัย 

จึงวิเคราะหคะแนนเฉล่ีย (   ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคารอยละของคะแนนและจัด

ลำดับคะแนนเฉล่ียของแบบฝกแตละบท ผลการวิเคราะหแสดงในตารางท่ี 1  

 

X 
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X ตารางที่ 1 คะแนนเฉล่ีย (  ) จากแบบทดสอบทายบทเรียนในแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษ 

 แตละบท 

    จากตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นวานักเรียนกลุมตัวอยางทำแบบทดสอบทายบทเรียน

ในแบบฝก 8 บท โดยมีบทเรียนท่ีไดคะแนนเฉล่ียสูงสุดตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป  6 บทเรียนตามลำดับ

ดังน้ี คือ บทที่ 5 Delicious Khaolam (83.5%) บทที่ 3 White Fragrant Rice (82.00 %) บทที่  4 

Beautiful Maiden (81.25%) บทท่ี 7 Putta Monthon Buddhist  Center บทท่ี 8 Skyline Prapathom 
Chedi and The beautiful Thacheen River (80.75%) และบทท่ี 2 Sweet Pomelo  (80.25%) สวน

บทเรียนท่ีนักเรียนทำคะแนนเฉล่ียต่ำสุดคือ บทที่ 1 Amazing Nakhon Pathom (77.5 %) รองลงมา

คือ บทที่ 6 Fascinating Sanamchan Palace (78.25%) 

  1.2 วิเคราะหประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษ โดยหาคารอยละ

ของคะแนนจากการทำแบบทดสอบรายบทในแบบฝกท้ัง 8 บท และคารอยละของคะแนนจากการ 
ทำแบบทดสอบหลังเรียนของกลุมตัวอยางท้ัง 40 คน ผลการวิเคราะห แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยาง

ทำคะแนนจากแบบทดสอบรายบทไดคะแนน 2,577 คะแนน จากคะแนนเต็ม 3,200 คะแนน คิดเปน

รอยละ 80.53 และทำคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนไดคะแนนรวม 1,335 คะแนน จากคะแนนเต็ม 

1,600 คะแนน คิดเปนรอยละ 83.44  ดังนั้นประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษ 

บทที่ เนื้อหา คะแนน
เต็ม 

x  S.D รอยละ ลําดับ
ที ่

1 Amazing Nakhon Pathom 10 7.75 1.01 77.5 8 

2 Sweet Pomelo 10 8.03 1.03 80.25 6 

    3 White Fragrant Rice 10 8.20 0.99 82.00 2 

4 Beautiful Maiden 10 8.13 0.88 81.25 3 

5 Delicious Khaolam 10 8.35 1.08 83.5 1 

6 Fascinating Sanamchan  

Palace 

10 7.83 0.81 78.25 7 

7 Putta Monthon Buddhist   

Center 

10 8.08 0.83 80.75 4 

8 Skyline Prapathom Chedi  

and The Beautiful Thacheen  

River 

10 8.08 0.92 80.75 5 
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ในขั้นทดลองภาคสนามมีคาเทากับ 80.53/83.44 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กำหนดไว 75/75 แสดงวาแบบ

ฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพอยูในเกณฑดีมาก 

 2. ผลการวิเคราะหขอมูลเพี่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษา

อังกฤษกอนและหลังการใชแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้น 

  ผูวิจัยไดใหกลุมตัวอยางท้ัง 40 คน ทำแบบทดสอบวัดความสามารถในการอาน

ภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลองซึ่งเปนแบบทดสอบฉบับเดียวกัน คะแนนเต็ม 40 คะแนน 

จากน้ันจึงหาผลตางของคะแนน (   ) จากการทดสอบกอนและหลังการใชแบบฝกเสริมการอานภาษา

อังกฤษและนำคะแนนท่ีไดจากการทดสอบทั้งสองครั้งมาเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษา

อังกฤษของกลุมตัวอยาง ผลการวิเคราะหแสดงในตารางท่ี 2  

 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย (  ) จากแบบทดสอบกอนและหลังการใชแบบฝกเสริม 

 การอานภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางโดยการทดสอบที (t-test)  

 

X 

X 

X 

การทดสอบ คะแนนเต็ม x  S.D. D  t Sig 

กอนเรียน 40 22.35 6.06 11.05 15.16 0.00 

หลังเรียน 40 33.38 3.09    

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

  จากตารางท่ี 2 แสดงใหเห็นวา คะแนนเฉล่ียความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ 

ของกลุมตัวอยางหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

โดยคาเฉล่ียของคะแนนหลังการทดลองใชแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษเทากับ 33.38 ซึ่ง 

สูงกวาคาเฉล่ียของคะแนนกอนการทดลองใชแบบฝกภาษาอังกฤษท่ีมีคาเทากับ 22.35 

 3. ผลการวเิคราะหขอมูลเพือ่ศึกษาความคิดเหน็ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
ท่ีมีตอแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษเร่ืองทองถ่ินนครปฐม  

  ผูวิจัยไดใหกลุมตัวอยางทำแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอแบบฝกเสริมการอาน

ภาษาองักฤษในดานเน้ือหา กิจกรรมและคณุประโยชน จำนวน 14 ขอ หลังจากเรยีนจากแบบฝกเสรมิ

การอานภาษาอังกฤษจบในแตละบท รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง จากน้ันนำคาระดับคะแนนท่ีไดมาหาคาเฉล่ีย 

(   ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนำไปแปลความหมายคาระดับตามเกณฑที่กำหนดไว 
ผลการวิเคราะหสรุปโดยภาพรวมไดวานักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีตอแบบฝกเสริมการอานภาษา

อังกฤษ เมื่อพิจารณาเปนรายบทเรียน จะเห็นไดวาบทเรียนท่ีมีคาระดับเฉลี่ยสูงสุดคือ บทที่ 8 
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X 
X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 
X X 

X 

X Skyline Prapathom Chedi and the Beautiful Thacheen River (    = 4.19)  รองลงมาเปนบทท่ี 7 

Buddhamonthon Buddhist Center (  = 4.05) บทท่ี 6 Fascinating Sanamchan Palace 

(  = 4.01)  บทท่ี 5 Delicious Sticky Rice in Bamboo (  = 3.95) บทท่ี 4 Beautiful Maiden 

(  = 3.95) บทท่ี 3 White Fragrant Rice (  = 3.90) บทที่ 2 Sweet Pomelo (  = 3.85) 

ตามลำดับ และบทท่ีไดคาเฉล่ียต่ำสุดคือบทที่ 1 Amazing Nakhon Pathom (   = 3.78)   

 จากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนกลุมตัวอยางท่ีมีตอแบบฝกเสริมการอานภาษา

อังกฤษพบวา ขอที่ไดรับคาระดับเฉล่ียสูงสุดจากท้ัง 8 บท คือ ขอที่ 4 เน้ือหาท่ีคุนเคยทำใหขาพเจา

สนใจที่จะเรียนมากข้ึน (  = 4.24) สวนขอที่ไดรับคาระดับเฉลี่ยต่ำสุดจากท้ัง 8 บท คือ ขอท่ี 8 

ขั้นหลังการอาน มีกิจกรรมเพียงพอท่ีจะฝกฝนใหขาพเจามีความรูดานการอานเพ่ิมขึ้น (  = 3.67)   

นอกจากน้ีความคิดเห็นของนักเรียนมีคาระดับเฉล่ีย (  ) อยูระหวาง 3.67 – 4.24 มีคาระดับเฉลี่ย 

(  ) รวมทั้ง 8 บทคือ 3.96 แสดงวานักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีตอแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษ 

ที่ผูวิจัยสรางข้ึน  

 

อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะหขอมูล สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

 1. ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน 

มีประสิทธิภาพเทากับ 80.53/83.44 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 75/75 ที่กำหนดไวคืออยูในเกณฑดีมาก 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษของกรุณา  

จันทรงาม (2548: ก) เสาวนีย ลิขิตพงษวิทย (2549: ก) อมรรัตน นัดดาหลง (2551: ก) เปนตน  

ที่พบวาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษสูงกวาเกณฑที่กำหนดไว ทั้งนี้ 

อาจวิเคราะหไดวาเปนเพราะแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษพัฒนาข้ึนจากแนวคิดของ 
นักการศึกษา จากตัวอยางแบบเรียน ตำรา งานวิจัยท้ังภายในและตางประเทศ จากการวิเคราะห 
การจัดสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ระดับชัน้ท่ี 3 ตามหลักสูตร 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และไดผานการทดลองและปรับปรุงตามคำแนะนำของ

ผูเชี่ยวชาญ ทำใหไดแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษท่ีมีความเหมาะสม ตั้งอยูบนแนวทางการ

เรียนรูภาษาเพ่ือการส่ือสาร สงเสริมใหนักเรียนกระตือรือรนในการรวมกิจกรรมตาง ๆ อยางเหมาะสม

และมีเปาหมาย ตรงตามความตองการของนักเรียน และเปนภาษาท่ีเปนตัวอยางภาษาอังกฤษ 
ในชีวิตประจำวัน (เสงี่ยม โตรัตน, 2534: 95) ทำใหนักเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมเพื่อการสื่อสาร

อยางมีหลักเกณฑและหลักการ เปนข้ันตอน ตองใชความคิดอยางเปนระบบขณะท่ีมีปฏิสัมพันธกับ

บทเรียน เพ่ือนและครูผูสอน ทำใหเกิดการเรียนรู เกิดความเขาใจดวยตนเองและสามารถถายโอน

ความรูไปใชในการทดสอบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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 2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางหลังจาก

เรียนโดยใชแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษสูงกวาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ 

กอนเรียนโดยใชแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษท่ีสรางข้ึนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ทั้งน้ีอาจมีเหตุผลมาจากแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษ 

เร่ืองทองถ่ินนครปฐมน้ีเปนแบบฝกเก่ียวกับทองถ่ินของนักเรียน ทำใหนักเรียนมีความสนใจในบทเรียน 

ทำใหสามารถเช่ือมโยงความรูเดิมที่เก่ียวกับทองถิ่นได และแบบฝกเสริมการอานน้ีพัฒนาข้ึน 

จากเอกสารจริง ทำใหสามารถจูงใจใหนักเรียนเกิดความสนใจท่ีจะอาน 

  แบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษเร่ืองทองถ่ินท่ีพัฒนาข้ึนมีบทอานท่ีคัดเลือกให

สอดคลองกับคำขวัญประจำจังหวัดนครปฐมซึ่งเปนทองถิ่นของนักเรียนเองและผานการตรวจสอบ

ความเหมาะสมดานเน้ือหา หนาท่ี และความเหมาะสมของระดับภาษาจากผูเช่ียวชาญ ทำใหนักเรียน 

ไดทำกิจกรรมขั้นกอนอานและไดอานบทอานภาษาอังกฤษท่ีคุนเคยเปนภาษาไทยแลวสามารถ

เช่ือมโยงความรูเดิมที่มีอยูบูรณาการผานกระบวนการเรียนรูที่ครูเตรียมไว ทำใหนักเรียนเกิด 

การเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพตามแนวคิดในการจัดกิจกรรมขั้นกอนการอานของบารเน็ต (Barnett, 

1989: 113-143) และฟลลิปส (Phillips, 1984 quoted in Hadley 2001: 207-208) ที่เสนอใหใช

กิจกรรมที่กระตุนใหผูเรียนไดใชโครงสรางความรูเดิม และสอดคลองกับหลักทฤษฎีโครงสรางความรู 

(Schema theory) ของเพียเจต (Piaget, 1952 cited in Flavell, 1963: 47-58) ที่กลาววาความรูเดิม

ของบุคคลเก่ียวกับเน้ือหาของเร่ืองท่ีจะนำมาอานจะชวยใหบุคคลเขาใจในการอานไดดีขึ้น ผูอานท่ีมี

โครงสรางเน้ือหาทางปญญาท่ีสอดคลองกับเร่ืองท่ีจะอานจะรับรูไดเร็วกวาผูอานท่ีไมเคยมีประสบการณ

ความรูทางเน้ือหาน้ัน ๆ มากอน    

   แบบฝกท่ีพัฒนาข้ึน เปนบทอานท่ีเปนเอกสารจริง (Authentic texts) ที่มาจากแหลง

ที่มีความหลากหลาย เชน แผนพับ นิตยสาร วารสาร ขาวสาร อินเทอรเน็ต ซึ่งเปนบทอานท่ีมีเน้ือหาท่ี
ใหขาวสาร ขอมูล ความรู ความบันเทิง อีกท้ังยังสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันได ทำใหนักเรียน
เกิดความสนใจ ต้ังใจท่ีจะอาน เน่ืองจากมีภาพประกอบท่ีนักเรียนคุนเคย เชน ภาพของแหลงทองเท่ียว

หรอืสนิคาท่ีมชีือ่เสยีงของจงัหวัด เปนตน จงึทำใหรปูแบบของสือ่มคีวามนาสนใจ ซึง่แนวคดิดังกลาวน้ี
สอดคลองกับงานวิจัยของกรุณา จันทรงาม (2548) ทำการศึกษาเพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝก

เสริมทักษะการอานเพ่ือการส่ือสารท่ีสรางโดยใชเอกสารจริงจากอินเทอรเน็ตท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับ

ทองถ่ิน ผลการวิจัยพบวา แบบฝกเสริมทักษะการอานเพ่ือการส่ือสารท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพดีมาก 

นักเรียนมีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษสูงขึ้น และมีความคิดเห็นตอแบบฝกเสริมทักษะ 

การอานเพ่ือการสื่อสารที่สรางโดยใชเอกสารจริงจากอินเทอรเน็ตท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับทองถิ่นอยูใน
ระดับสูงทุกบทเรียน นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยของเสาวนีย ลิขิตพงษวิทย (2549: ก) ที่ทำ 

การวิจัยเพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะอานภาษาอังกฤษตามหลักสูตรทองถ่ิน
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โดยใชเอกสารจริงเก่ียวกับทองถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนปากทอวิทยาคม 

จังหวัดราชบุรี เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลัง 

การใชแบบฝกเสริมทักษะอานเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝกทักษะการอาน  

ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะอานภาษาอังกฤษตามหลักสูตรทองถิ่นโดยใช

เอกสารจริงเก่ียวกับทองถ่ินมีประสิทธิภาพดีมาก ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน

กอนและหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะอานสูงกวากอนการใชแบบฝกและนักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดี

ตอแบบฝกทักษะการอาน 

 3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษ

พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีตอแบบฝกท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน โดยมีคาเฉล่ีย (  ) อยูระหวาง 3.67-

4.24 และมีคาความคิดเห็นเฉล่ียรวม 3.96 เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอแบบ

ฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษเปนรายบทพบวาโดยภาพรวมในทุกบทนักเรียนมีระดับความคิดเห็น

อยูในระดับดี โดยมีคาระดับเฉลี่ย (   ) อยูระหวาง 3.78 - 4.19 และมีคาระดับความคิดเห็นเฉล่ียรวม 

3.96 (   =3.96) ซึ่งแตละบทสามารถจัดลำดับระดับความคิดเห็นไดดังน้ี บทที่ 8 Skyline Prapathom 

Chedi and the Beautiful Thacheen River (   = 4.19) มคีาเฉล่ียสูงสดุอนัเน่ืองมาจากบทเรียนน้ีเปน

เร่ืองเก่ียวกับประวัติของพญากง พญาพาน ซึ่งเปนตำนานท่ีเก่ียวของกับองคพระปฐมเจดีย พระเจดีย 

พระประโทน และตำบลดอนยายหอม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซึ่งผูเรียนสวนใหญสนใจ

ประวัติของพญากง พญาพานกอนเรียนจึงมีแรงจูงใจไปศึกษาหาขอมูลจากหนังสือ สิ่งพิมพ นิตยสาร

ตาง ๆ มากอนเรียนดวยแบบฝก ดังน้ันเม่ือไดอานบทอานท่ีมีภูมิหลังมากอน ผูเรียนสามารถคาดเดา

คำศัพทใหม เรียงลำดับเหตุการณตามเร่ืองที่อาน ในแบบฝกได และยังสงเสริมใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจ

ในการเรียน และสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นดวย ดังเชนผลงานวิจัยมานพ  

พุมจิตร (2544: ก) ที่ทำการวิจัยเพ่ือพัฒนาแบบฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษตามหลักสูตรทองถ่ิน 
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดหนองแก จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบวา แบบฝก

ทักษะภาษาอังกฤษท่ีสรางข้ึนประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กำหนด ความสามารถในการใชภาษา

อังกฤษของนักเรียนหลังการใชแบบฝกสูงกวากอนการใชแบบฝก และนักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบ
ฝกอยูในระดับสูงทุกบทเรียน 

 สวนบทเรียนท่ีมีคาระดับความคิดเห็นเฉล่ียต่ำสุด ไดแก บทท่ี 1 Amazing Nakhon 

Pathom (  = 3.78) ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากเปนการเรียนบทเรียนแรก แมจะเปนเน้ือหาท่ีคุนเคย 

ผูเรียนสามารถใชความรูเดิมได แตเปนบทอานท่ีนำมาจากเอกสารจริงซึ่งมีเน้ือหาคอนขางยาว และ

คำศัพทคอนขางยาก ทำใหตองใชความอดทนและความพยายามสูงกวาปกติ ทำใหนักเรียน 
เกิดความรูสึกหมดกำลังใจที่จะทำความเขาใจ ซึ่งสอดคลองกับสุรพล พยอมแยม (2540: 19) ที่เสนอ

แนวคิดเก่ียวกับจิตวิทยาพ้ืนฐานการศึกษาวาบุคคลจะเรียนรูไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากนอย

X 

X 
X 

X 

X 
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เพียงใดขึ้นอยูกับความพรอมทางจิตใจของผูเรียน ถาผูเรียนยังไมพรอม การฝกฝนใหเกิดการเรียนรู

จะเปนไปไดยาก การรอใหพรอมหรอืสรางความพรอมใหเกิดกับผูเรียนเปนประเด็นสำคัญประการหน่ึง

ที่ทำใหการเรียนรู ดังน้ันครูผูสอนจึงควรจัดกิจกรรมการอาน โดยคำนึงถึงการเร่ิมตนจัดเน้ือหา

บทเรียนจากระดับงาย ๆ กอนจะถึงเน้ือหาท่ีซับซอน เพ่ือทำใหผูเรียนรูสึกวาอานงาย ประสบ 

ความสำเร็จงาย มีความพรอมและกำลังใจที่จะเรียนรูการอานตอไป (Leu and Kinzer, 1995: 191)    

 ผลการวิเคราะหพบวาความคิดเห็นท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานเน้ือหา เน้ือหาท่ีคุนเคย

ทำใหขาพเจาสนใจท่ีจะเรียนมากข้ึน ซึ่งมีคาเฉล่ีย เทากับ 4.24 อาจเปนผลมาจากการท่ีแบบฝกเสริม

การอานภาษาอังกฤษพัฒนาข้ึนจากเร่ืองในทองถ่ินของผูเรียนซ่ึงผูเรียนมีความรูเดิมบางสวนเก่ียวกับ

เร่ืองที่เรียน ทำใหมีแรงจูงใจในการเรียน จากประสบการณของผูวิจัยในการสอนภาษาอังกฤษ พบวา 

นักเรียนสวนใหญไมชอบเรียนการอาน เน่ืองจากเปนทักษะท่ียากและหากเน้ือหาของบทอานไมเรา

ความสนใจของผูเรียนดวยแลว ย่ิงสงผลใหการฝกอานไมประสบความสำเร็จเทาท่ีควร ดังน้ัน 

การสอนอานท่ีดีนั้น เน้ือหาท่ีนำมาสอนควรเปนเน้ือหาท่ีคุนเคย ดังท่ีเนส (Ness, 1997: 49) ไดเสนอ

ไววาควรจัดเน้ือหาที่เก่ียวของกับทองถิ่นตามความสนใจของผูเรียน ทั้งนี้ผูวิจัยไดเห็นประโยชน 

ของแบบฝกเสริมการอานท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับทองถิ่นแลววาจะสามารถสงเสริมใหผูเรียนเกิดความรู 

ความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับทองถ่ินของตน อีกท้ังกอใหเกิดความผูกพันกับทองถ่ินท่ีอาศัยมากย่ิงขึ้น 

  ความคิดเห็นท่ีไดรับคาเฉล่ียต่ำสุดคือดานกิจกรรม หลังการอานมีกิจกรรมเพียงพอท่ีจะ

ฝกฝนใหขาพเจามคีวามรูดานการอานเพ่ิมขึน้ (  =3.67) อาจเน่ืองมาจากแบบฝกเสริมการอานภาษา

อังกฤษน้ีเปนแบบฝกท่ีมีวัตถุประสงคปลายทางใหผูเรียนสามารถอานไดภายในเวลาอันจำกัด ทำให

ความนาสนใจกิจกรรมลดลง โดยแตละบทเรียนจะมีกิจกรรมที่ไมแตกตางกันมากนักเพ่ือฝกฝน 

ใหผูเรียนเกิดความคลองแคลวในการอาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเอ็ดเวิรดส (Edwards, 1997)  

ราส (Rass, 2001) มานพ พุมจิตร (2544) แฮริส และซิเพย (Harris and Sipay, 1979: 141-142) 

และนูแนน (Nunan, 1995: 4-7) ที่เสนอแนะใหจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีความหลากหลาย 

สนุกสนาน นาสนใจ ยืดหยุนเวลาได และสถานการณในบทเรียนสามารถเกิดขึ้นไดในชีวิตจริง 
   

ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาครั้งนี้ผู วิจัยมีขอเสนอแนะท่ีจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงและ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน การปรับปรุงและพัฒนาแบบฝก และการศึกษาวิจัยเร่ืองนี้ในครั้ง 
ตอไป ดังน้ี 

 1. ควรทำส่ือเทคโนโลยีที่มีในโรงเรียนเขามาชวยเพ่ือดึงดูดความสนใจของนักเรียน 

ตอแบบฝกเสริมทักษะ เชน การเช่ือมระบบคอมพิวเตอรเขากับโทรทัศนเพ่ือใหนักเรียนท้ังหอง 

ไดมองเห็น ถาโรงเรียนมีเคร่ืองฉาย (projector) หรือ เคร่ืองฉายภาพทึบแสง (visualizer) ก็ย่ิง 

เราความสนใจของนักเรียนไดเปนอยางดี 

X 
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 2. ควรบูรณาการการเรียนรูเร่ืองราวเก่ียวกับทองถ่ินกับกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ เพ่ือ

ใหนักเรียนไดความรูที่กวางข้ึนและเกิดทักษะในการเรียนรูที่หลากหลายและเปนประโยชนมากย่ิงขึ้น 

 3. เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเลือกเน้ือหาท่ีแตละคนสนใจหรือตองการ เพ่ือ

สงเสริมใหผูเรียนกระตือรือรนในการรวมกิจกรรมตาง ๆ อยางเหมาะสมและมีเปาหมายและสามารถ

นำไปใชในชีวิตประจำวันไดจริง โดยอาจทำการวิเคราะหความตองการของผูเรียน (need analysis) 

เพ่ือเลือกเรื่องหรือหัวขอที่แตละคนสนใจกอนตามแนวทางการสรางแบบฝกของนักการศึกษา อาทิ

เชน อมรรัตน นัดดาหลง  (2551: 170) และนูแนน (Nunan, 1995: 131-132)  

 4. ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อเสริมภาษาอังกฤษจากเร่ืองทองถิ่นของนักเรียนใหเปน

บทเรียนสำเร็จรูป (module) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) หรือการเรียนรูดวยตนเอง (self 

learning) 

  

สรุป 
 แบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษเร่ืองทองถ่ินนครปฐม สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 2 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ที่ผูวิจัย

ไดพัฒนาขึ้นจำนวน 8 บท มีประสิทธิภาพเทากับ 80.53/83.44 อยูในเกณฑดีมาก นักเรียนมีความ

สามารถในการอานภาษาอังกฤษหลังเรียนโดยใชแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษ เร่ืองทองถ่ิน

นครปฐม สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และโดยภาพรวมนักเรียนมีความ

คิดเห็นท่ีดีตอแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษ เร่ืองทองถ่ินนครปฐม  
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