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คาํนํา 

  

การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 

2  ไดมี้การพฒันาความรู้ความสามารถทางดา้นทกัษะการอ่านภาษาองักฤษให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมาข้ึน 

โดยใช้กิจกรรมการอ่านเร่ืองสั้ นต่างๆ  ท่ีอยู่รอบตวัของนกัศึกษา รวมทั้งการลงมือทาํแบบฝึกหัดเพื่อ

ทดสอบความรู้ ความเขา้ใจ และประเมินผลสัมฤทธ์ิดา้นการอ่านภาษาองักฤษ โดยผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํการ

ทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  รวมทั้งทาํการคิดวิเคราะห์ผลคะแนนโดยใชว้ิธีการหาค่าเฉล่ียและค่า

ร้อยละ 

 ผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ การวิจยัเร่ืองน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้ศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการ

พฒันาทางดา้นการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 

 

 

 

ผูว้จิยั 

           นายอภิรักษ ์  รักษาช่ือ 
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ช่ืองานวจัิย    การพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ โดยการอ่านจากเร่ืองสั้นๆ ของ

นกัศึกษาชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงปีท่ี 2 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์

พณิชยการ 

ช่ือผู้วจัิย  นายอภิรักษ ์  รักษาช่ือ  อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาภาษาต่างประเทศ 

 

 

บทคัดย่อ 

 

 การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้นกัศึกษาระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง

ปีท่ี 2ไดมี้ความรู้ความสามารถ ในการอ่านภาษาองักฤษ เพื่อเขา้ใจความหมายมากยิง่ข้ึน โดยใชกิ้จกรรม

การอ่านจากส่ือส่ิงพิมพห์รือใบงานท่ีมีประกอบอยู่ รวมทั้งการลงมือทาํแบบฝึกหดัเพื่อทดสอบความรู้ 

ความเขา้ใจ และประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการพฒันาดา้นการเรียนรู้ภาษาองักฤษ โดยผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํการ

ทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  รวมทั้งทาํการคิดวเิคราะห์ผลคะแนน 

 จากการศึกษาปรากฏวา่  จากการทดสอบจากทกัษะการอ่านภาษาองักฤษโดยการอ่านเร่ืองสั้ น  

และทาํแบบฝึกหัดท่ีกาํหนดให้นั้น ทาํให้นกัเรียนมีความรู้  ความเขา้ใจ และสามารถทาํแบบทดสอบ

หลังเรียนได้ดียิ่งข้ึน  ดังจะเห็นได้จากการเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนของ

นกัเรียนท่ีเพิ่มข้ึน 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

ความสําคัญและทีม่า 

 การท่ีประเทศไทยเขา้ไปเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนทาํให้ประเทศไทยตอ้งเตรียมการ 

และสร้างความพร้อมท่ีจะเผชิญกบการเคล่ือนยา้ยแรงงาน รับความเปล่ียนแปลงในการอยู่ร่วมกนัใน

สังคม และพฒันาประเทศใหส้ามารถแข่งขนัไดโ้ดยดาํเนินงานตามกรอบและกติกาของ กฎบตัรอาเซียน 

(ASEAN Charter) หรือธรรมนูญอาเซียนซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาโครงสร้าง องค์กรเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการขบัเคล่ือนการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียน และเช่ือมโยงแต่ละ ประเทศเขา้

ดว้ยกนั จากกฎบตัรอาเซียนขอ้ 34 บญัญติัวา่ “The working language of ASEAN shall be English” 

หรือ “ภาษาท่ีใช้ในการทาํงานของอาเซียน คือ ภาษาองักฤษ ” (Association of Southeast Asain 

Nations, ม.ป.ป.) ทาํใหป้ระเทศไทยตอ้งเร่งพฒันาขีดความสามารถในการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษของ 

ประชากรในประเทศเพราะประชาชนพลเมืองใน 10 ประเทศอาเซียนใชภ้าษาองักฤษเป็นเคร่ืองมือใน 

การติดต่อส่ือสาร ในสภาวะท่ีระดบัความสามารถของคนไทยในดา้นภาษาองักฤษอยู่ ในระดบัตํ่ากว่า

ขณะท่ีตอ้งเร่งพฒันาประเทศใหก้า้วทนัการเปล่ียนแปลงของโลกและรองรับภาวะการคา้การลงทุน การ

เช่ือมโยงระหวา่งประเทศและการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกของประชาคมทางเศรษฐกิจท่ีใชภ้าษาองักฤษเป็น

ภาษากลาง การพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษจึงเป็นส่วนสําคญัท่ีตอ้งเร่งดาํเนินการให้เกิดผล

สาํเร็จ  

 นกัเรียนส่วนใหญ่ไม่กลาพูดหรือกลา้แสดงออกในกิจกรรมการเรียนการสอน นกัเรียนไม่เห็น

ความสําคญัของภาษาองักฤษเพราะคิดวา่ไม่มีความจาเป็นตอ้งใชน้กัเรียนคิดวา่ ภาษาองักฤษเป็นวิชาท่ี

ยาก นกัเรียนมีความรู้ทัว่ไปนอ้ยทาํใหไ้ม่เขา้ใจเน้ือหาภาษาองักฤษปัญหาดา้นตาํราและส่ือการสอน เช่น 

การขาดแคลนอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ขาดแคลนหนงัสืออ่านนอกเวลาขาด แหล่งคนควา้ขอ้มูลเพิ่มเติม
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จาํนวนอุปกรณ์การสอนมีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ และขาดการผลิต เอกสารประกอบการสอนและ

ส่ือการสอน 

การอ่านเป็นพฤติกรรมการรับสารท่ีสําคญัไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการฟัง ปัจจุบนัมีผูรู้้นกัวิชาการ

และนกัเขียนนาํเสนอความรู้  ขอ้มูล  ข่าวสารและงานสร้างสรรค ์ ตีพิมพใ์นหนงัสือและส่ิงพิมพอ่ื์น ๆ 

มากมาย   นอกจากน้ีแลว้ข่าวสารสําคญั ๆ  หลงัจากนาํเสนอดว้ยการพูด หรืออ่านให้ฟังผ่านส่ือความ

เจริญกา้วหน้าดา้นเทคโนโลยีในปัจจุบนั ทาํให้โลกมีวิวฒันาการและมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 

มนุษยจ์าํเป็นตอ้งมีการติดต่อส่ือสารกนัมากข้ึนทุกวนั สังคมไทยในปัจจุบนัพบว่ามีการใช้เทคโนโลยี

มากข้ึน การติดต่อส่ือสารจึงจาํเป็นมากในชีวิตประจาํวนัของมนุษยใ์นยุคปัจจุบนั   การอ่านเป็นทกัษะ

อยา่งหน่ึงท่ีตอ้งใชอ้ยา่งมากรองจากการพูดและการฟังในชีวิตประจาํวนั การอ่านสามารถแบ่งออกเป็น

หลายประเภท ทั้งน้ีและ เป็นส่ิงท่ีช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการจดจาํไดดี้และสามารถฝึกการอ่านออกเสียงไดอี้ก

ดว้ย   เน่ืองจากการอ่านคาํศพัทภ์าษาองักฤษ  มีความจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีนกัศึกษาจะตอ้งมีพื้นฐานความรู้

ทางดา้นกระบวนการทกัษะการอ่าน และเขียน เพราะหากว่าถา้นกัเรียนขาดทกัษะกระบวนการทกัษะ

ดา้นใดดา้นหน่ึงแลว้  ก็จะเป็นปัญหาท่ีสําคญัมากแก่ผูเ้รียนและครูผูส้อน  เพราะจะทาํให้การเรียนการ

สอนขาดประสิทธิภาพและผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาวชิาน้ีไม่ดีเท่าท่ีควร 

 จากการท่ีไดส้อนนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 2 ไดพ้บวา่นกัเรียนบางคน

ยงัขาดทกัษะกระบวนการอ่านอยูม่าก  ดงันั้นจึงเห็นควรนาํนกัเรียนท่ียงัขาดทกัษะน้ีทั้งระดบัชั้นมาทาํ

การวจิยัในชั้นเรียน 

 

ทางเลอืกทีค่าดว่าจะแก้ปัญหา 

1. จูงใจใหน้กัศึกษาสนใจในความสาํคญัของการอ่าน  

2. บนัทึกสาเหตุและปัญหาของความบกพร่องทางกระบวนการอ่าน  

3. ใหผู้เ้รียนฝึกทกัษะกระบวนการอ่าน จากแบบฝึกต่าง ๆ รวมทั้งการทาํแบบฝึกหดัจากเร่ือง

ท่ีอ่าน 

 

จุดมุ่งหมาย 

 เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้ ความสามารถในทกัษะกระบวนการอ่านภาษาองักฤษไดเ้พิ่มข้ึนจาก 

50 %  

เป็น 80 % 
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ตัวแปรทีศึ่กษา 

1. แบบฝึกหดัท่ีเนน้ทกัษะกระบวนการอ่าน 

2. ระดบัผลสัมฤทธ์ิของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 การวิจยัในคร้ังน้ีมุ่งเน้นท่ีการพฒันาทกัษะกระบวนการอ่านภาษาองักฤษสําหรับนักศึกษา

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 2 ผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํแบบฝึกอยา่งง่าย ๆ เพื่อให้นกัเรียนไม่เบ่ือและ

สนุกสนานในการเรียน ทั้งยงัสามารถนาํไปใช้ในการทาํแบบฝึกหัดหรือขอ้สอบท่ีผูว้ิจยัได้จดัทาํข้ึน  

ผูว้ิจ ัยได้ทาํการเปรียบเทียบผลคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อศึกษาการพฒันาของนักเรียน

หลังจากท่ีได้มีการฝึกทักษะกระบวนการต่าง ๆ ว่ามีความแตกต่างหรือมีการเปล่ียนแปลงโดยมี

พฒันาการท่ีดีข้ึนหรือไม่อยา่งไร 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ไดเ้พิ่มพนูทกัษะกระบวนการอ่านภาษาองักฤษ 

2. นกัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิการอ่านภาษาองักฤษหลงัการใชแ้บบฝึกหดัอ่านเร่ืองสั้นไดดี้ข้ึน 

3. นกัศึกษาสามารถอ่านภาษาองักฤษไดค้ล่องแคล่วมากข้ึน 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

กระบวนการอ่านภาษาองักฤษ  และไดก้าํหนดขอบเขตการวจิยัไวด้งัน้ี 

1. ประชากร  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มตวัอย่างนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัร

ชั้นสูงปีท่ี 2 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ ประจาํปีการศึกษา 2560  จาํนวนทั้งส้ิน 36  คน 

2. เนือ้หา / หลกัวชิา    ทกัษะการอ่านเร่ืองสั้นภาษาองักฤษและทาํแบบฝึกหดัจากเน้ือเร่ืองสั้น 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที ่2 

แนวทฤษฎ ี และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

ทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค ์(Thorndike. 1814-1949 อา้งอิงใน ทิศนา แขมมณี. 2545 : 51-52) 

เช่ือวา่การเรียนรู้เกิดจากการเช่ือมโยงระหวา่งส่ิงเร้ากบัการตอบสนอง ซ่ึงมีหลายรูปแบบ บุคคล จะมีการ

ลองผิดลองถูก (trial and error) ปรับเปรียบไปเร่ือย ๆ จนกวา่จะพบรูปแบบการตอบสนองท่ี สามารถ

ให้ผลท่ีพึงพอใจมากท่ีสุด เม่ือเกิดการเรียนรู้แลว้ บุคคลจะใช้รูปแบบการตอบสนองท่ีเหมาะสม เพียง

รูปแบบเดียว และจะพยายามใชรู้ปแบบนั้นเช่ือมโยงกบัส่ิงเร้าในการเรียนรู้ต่อไปเร่ือย ๆ  

กฎการเรียนรู้ของธอร์นไดค ์สรุปไดด้งัน้ี  



9 

 

1. กฎแห่งการพร้อม (Law of Readiness) การเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดดี้ถา้ผูเ้รียนมีความพร้อม ทั้ง

ทางร่างกายและจิตใจ 

 2. กฎแห่งการฝึกหดั (Law of Exercise) การฝึกหดัหรือกระทาํบ่อย ๆ ดว้ยความเขา้ใจจะทาํให ้

การเรียนรู้นั้นคงทนถาวร ถา้ไม่ไดก้ระทาํซํ้ าบ่อย ๆ การเรียนรู้นั้นจะไม่คงทนถาวร และในท่ีสุดอาจลืม

ได ้ 

3. กฎแห่งการใช ้(Law of Use and Disuse) การเรียนรู้เกิดจากการเช่ือมโยงระหวา่งส่ิงเร้ากบั 

การตอบสนอง ความมัน่คงของการเรียนรู้จะเกิดข้ึน หากไดมี้การนาํไปใชบ้่อย ๆ หากไม่มีการนาํไปใช้

อาจ มีการลืมเกิดข้ึนได ้ 

4. กฎแห่งผลท่ีพึงพอใจ (Law of Effect) เม่ือบุคคลไดรั้บผลท่ีพึงพอใจยอ่มอยากจะเรียนรู้

ต่อไป แต่ถา้ไดรั้บผลท่ีไม่พึงพอใจ จะไม่อยากเรียนรู้ ดงันั้น การรับผลท่ีพึงพอใจ จึงเป็นปัจจยัสําคญัใน

การ เรียนรู้ จากทฤษฎีการเรียนรู้ของของธอร์นไดค ์สรุปไดว้า่ การเรียนรู้เกิดจากการเช่ือมโยงระหวา่ง

ส่ิงเร้า กบัการตอบสนอง การเรียนรู้ท่ีลองผิดลองถูก เปรียบไปเร่ือย ๆ จนกว่าจะพบรูปแบบการ

ตอบสนองท่ี สามารถ ให้ผลท่ีพึงพอใจมากท่ีสุด ดว้ยการกระทาํท่ีซํ้ าๆ บ่อยๆ หากนาํไปใชห้รือกระทาํ

อยูบ่่อยๆ ดว้ย ความเขา้ใจนั้นความรู้ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ก็จะอยูค่งทนถาวร การรับรู้หรือการเรียนรู้ท่ีพึง

พอใจเป็นปัจจยัสาํคญัในการเรียนรู้ดว้ย 5 แนวคิดทางการอ่าน  

 แนวคิดทางการอ่านเป็นการวบรวมหลักการ ทฤษฎีและรูปแบบการอ่าน เพื่อให้ มี

ประสิทธิภาพ มากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะกาํหนดเป็นรูปแบบการอ่านเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและถูกตอ้งมาก

ยิง่ข้ึนดงัน้ี (ภิญโญ คลา้ยบวร, 2537: 18-19)  

1. รูปแบบการอ่านท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารของ เอฟ สมิธ (F.Smith) คือ ผูส่้งสารจะส่งสารไป 

ยงัผูรั้บสาร ผูส่้งสารอาจเป็นผูพ้ดูหรือผูเ้ขียน ส่วนผูรั้บสารอาจเป็นผูฟั้งหรือผูอ่้าน  

2. รูปแบบการอ่านท่ีเนน้ความหมายของกู๊ดแมน (Goodman) เม่ือผูอ่้านรับสารแลว้จะแปล 

ความหมายและส่งต่อไป ผูอ่้านตอ้งคน้ควา้ความหมายของคาํ ประโยคและขอ้ความตลอดเวลา ตอ้ง

ตดัสิน วา่ขอ้ความเป็นอยา่งไร การอ่านจะเป็นแบบบน – ล่าง ซ่ึงหมายถึงสมองและขอ้มูล  

3. รูปแบบการอ่านล่าง-บน (Bottom - up) เป็นการเนน้ขอ้ความสาํคญัของขอ้มูลซ่ึงจะตอ้ง ศึกษา

และทาํความเขา้ใจโครงสร้างของภาษา แลว้จึงตีความหรือแปลความอีกคร้ังมกัจะเป็นการอ่านเพื่อ 

วเิคราะห์คาํศพัทย์าก ๆ  

4. รูปแบบการอ่านบน – ล่าง (Top-down) เป็นการอ่านท่ีเนน้ความสําคญัในการจบัใจความ 

สําคญัของเร่ือง แลว้จึงศึกษาความหมายของคาํท่ียากภายหลงัท่ีอ่านจบแลว้ จากแนวคิดทางการอ่าน
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สรุปไดว้า่ ทฤษฎีและแนวคิดทางการอ่านจะเป็นกระบวนการเพื่อ เสริมสร้างสมรรถนะทางการอ่านให้

มีประสิทธิภาพและถูกตอ้งแม่นยาํมากข้ึน การศึกษาทฤษฎี และ แนวคิดจะช่วยให้ผูอ่้าน มีเกณฑ์ และ

เทคนิคท่ีมาสารถนาํไปพฒันาทกัษะการอ่านใหป้ระสบผลสาํเร็จต่อไป 

 

เหตุผลและแนวคิดของทฤษฎี Constructionism  ทฤษฎีท่ี Seymour Papert ไดเ้ร่ิมพฒันาข้ึน

ตั้งแต่ 

ปี ค.ศ. 1960 ทีใหค้วามสาํคญัดา้นกระบวนการพฒันาการเรียนรู้ของเด็ก Piaget เช่ือวา่ เด็กสามารถสร้าง

ความรู้ข้ึนเองได ้โดยเด็กจะเป็นเสมือนนกัทดลองรุ่นเยาวท่ี์สร้างและทดสอบทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ 

อยู่ตลอดเวลา และเม่ือเด็กมีโอกาสไดส้ร้างความรู้นั้นดว้ยตวัของเขาเอง เขาก็จะเขา้ใจส่ิงต่างๆ อย่าง

ลึกซ้ึง สามารถจดัระบบโครงสร้างความรู้ของตนเองและมีความสามารถในการเรียนรู้ไดเ้ป็นอย่างดี 

(Mind storms, 1993) 

 

 การเรียนรู้ทีผู่้เรียนสําคัญทีสุ่ด 

 แนวคิดท่ีสําคญัเก่ียวกบัการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนสําคญัท่ีสุด มิใช่เร่ืองใหม่ ไดมี้การใช้แนวคิดน้ีสืบ

ต่อกันมาอย่างกว้างขวางในสังคมไทย การเรียนรู้ตามแนวพุทธธรรมเน้น “คน” เป็นศูนย์กลาง 

กระบวนการเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการพฒันา “คน” ทั้งในลกัษณะท่ีเป็นปัจเจกชน (คือคนแต่ละคน) 

และการพฒันา “กลุ่มคน” ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ เม่ือ “คน” มีความสําคญัท่ีสุดของการเรียนรู้

วิธีการ ฝึกฝนอบรมจงัเป็นการพฒันาทุกองคป์ระกอบของความเป็น “คน” การเรียนรู้ตามวิถีชีวิตไทย

แบบดั้งเดิม มีลกัษณะเป็นการสั่งสอนรายบุคคล เม่ืออยู่ในครอบครัว พ่อแม่สอนลูกชายให้ขยนัอ่าน

ออก  เขียนได ้สอนลูกหญิงให้ทาํงานบา้น งานเรือน รู้จกัรักนวลสงวนตวั เม่ือเติบโตข้ึนผูช้ายไดบ้วช

เรียนกบัพระท่ีวดัได้ฝึกงานอาชีพ การทาํมาหากิน ส่วนผูห้ญิงฝึกคุณสมบติัของกุลสตรีและฝึกงาน

อาชีพ กระบวนการเรียนรู้ตามวถีิวฒันธรรมไทย สรุปไดคื้อ 

 

 

 

 

1. เป็นกระบวนการบ่มเพาะ ซึมซบัลกัษณะประเพณีอนัดีงาม 

2. กระบวนการถ่ายทอดปลูกฝังวฒันธรรมประเพณีอนัดีงาม 
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3. กระบวนการเรียนวชิาความรู้ 

4. กระบวนการอบรมกิริยามารยาททั้งทางกาย   วาจา  ใจ  ตามหลกัคุณธรรม 

5. กระบวนการฝึกปฏิบติัดว้ยการทาํใหดู้แลว้ฝึกทาํใหเ้ป็น 

6. กระบวนการส่งเสริม สัมมาทิฐิ ใหลู้กหลานเป็นคนคิดดี คิดชอบ 

 

ส่ือประกอบการเรียนรู้ นอกจากเคร่ืองใชใ้นครัวเรือน เคร่ืองมือทาํมาหากินแลว้เด็ก ไดเ้รียนรู้ 

จากธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม นิทานพื้นบา้น ของเล่น การละเล่น บทกลอน สุภาษิต ปริศนาคาํทายการ

เรียนรู้ของเด็กและเยาวชนไทย มีลกัษณะสัมพนัธ์และสัมผสักบัส่ิงแวดลอ้ม บูรนาการระหวา่งความรู้ 

ความสามารถปฏิบติัไดจ้ริง และความมีคุณธรรม สมควรท่ีนกัการศึกษาทั้งหลายจะได้สนใจคน้ควา้ 

เพื่อนาํมาประยกุตใ์ชใ้หส้อดคลอ้งกบักาลสมยั 

 การจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนสาํคญัท่ีสุดควรคาํนึงถึงประเด็นท่ีสาํคญั ดงัต่อไปน้ี 

1. สมองของมนุษย์มีศักยภาพในการเรียนรู้สูงสุด 

 สมองของมนุษย์ประกอบด้วยเซลล์สมองประมาณหน่ึงแสนล้านเซลล์ เป็นโครงสร้างท่ี

มหัศจรรย ์โดยธรรมชาติสมองมีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ตั้ งแต่แรกเกิด มีความตอ้งการ ท่ีจะเรียนรู้

สามารถเรียนรู้ให้บรรลุอะไรก็ได ้มนุษยต์อ้งการเรียนรู้เก่ียวกบัตนเอง ธรรมชาติ และทุกอยา่งรอบตวั

มนุษยส์ามารถเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ไดต้อ้งอาศยัสมองและระบบประสาทสัมผสั ซ่ึงเป็นพื้นฐานของการรับรู้

ซ่ึงรับความรู้สึกจากอวยัวะรับความรู้สึก คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ กระบวนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 

ผูส้อนจะตอ้งสนใจ และให้ผูเ้รียน ไดพฒันาความสัมพนัธ์ระหว่างสมอง (Head) จิตใจ (Heart) มือ 

(Hand) และสุขภาพองคร์วม (Health)  

2. ความหลากหลายของสติปัญญา 

 คนแต่ละคนมีความสามารถ หรือความเก่ง แตกต่างกนั และมีรูปแบบการพฒันาเฉพาะของแต่

ละคน ส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการพฒันาเสริมสร้างความสามารถใหแ้ตกต่างกนัอยา่งเห็นได้

ชดั  โฮเวิร์ด  การ์ดเนอร์ ไดศึ้กษาเก่ียวกบัความหลากหลายของสติปัญญา และไดจ้าํแนกความสามารถ

ของคนไว ้10 ประเภท คือดา้นภาษา ดนตรี ตรรกะและคณิตศาสตร์ การเคล่ือนไหว ศิลปะ/มิติสัมพนัธ์ 

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล/การส่ือสารด้านความรู้สึก/ความลึกซ้ึงภายในจิตใจ ด้านความเข้าใจ

ส่ิงแวดลอ้ม ดา้นจิตวิญญาณ และดา้นจิตนิยม การจดักระบวนการเรียนรู้ควรจดักิจกรรมท่ีหลากหลาย

เพื่อส่งเสริมศกัยภาพ ความเก่ง ความสามารถของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาเต็มตาม

ศกัยภาพของแต่ละบุคคล ซ่ึงสามารถเก่งไดห้ลายดา้น 
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3. การเรียนรู้เกดิจากประสบการณ์ตรง 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  ได้ดาํเนินการรวบรวมแนวคิดทางทฤษฎีการ

เรียนรู้และเสนอแนวทางการจดักระบวนการเรียนรู้ดงัน้ี 

 3.1 จดักิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ผูเ้รียนได้

พฒันาเตม็ตามความสามารถทั้งดา้นความรู้ จิตใจ อารมณ์และทกัษะต่างๆ  

 3.2 ลดการถ่ายทอดเน้ือหาวิชาลง ผูเ้รียนกบัผูส้อนมีบทบาทร่วมกนั ใช้กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนจากสถานการณ์จริงท่ีเป็นประโยชน์และสัมพนัธ์

กบัชีวติจริง เรียนรู้ความจริงในตวัเองและความจริงในส่ิงแวดลอ้มจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

 3.3 กระตุน้ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการทดลองปฏิบติัดว้ย ตนเอง ครูทาํ

หนา้ท่ีเตรียมการ จดัส่ิงเร้า ใหค้าํปรึกษา วางแนวกิจกรรม และประเมินผล 

 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

วไิลรัตน์ วสุรีย ์(2545) ศึกษาการพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษโดย ใชเ้อกสารจริงเก่ียวกบั

ทอ้งถ่ิน ในรายวิชา อ 0112 สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลยั จงัหวดัลพบุรี กลุ่มตวัอยา่ง

จาํนวน 45 คน ผลการวจิยัพบวา่ 1. ประสิทธิภาพ ของแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษโดยใชเ้อกสารจริงเก่ียวกบั

ทอ้งถ่ิน มีค่าเท่ากบั 87.80/80.50  2. ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนหลงัการใชแ้บบฝึกเสริม

ทกัษะ การอ่านสูงกวา่ก่อน การใชแ้บบฝึกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ 3. นกัเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีต่อ 

แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษโดยใชเ้อกสารจริงเก่ียวกบัทอ้งถ่ินท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 

 วไิลลกัษณ์ ลาจนัทึก (2548) ไดศึ้กษาการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษโดยใชห้นงัสือ 

การ์ตูนประกอบบทเรียนสาหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชรู้ปแบบการวจิยัเชิงปฏิบติัการ 

ผลการวจิยัพบวา่การจดัการเรียนรู้โดยใชห้นงัสือการ์ตูนประกอบบทเรียนส่งเสริมให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้

และ 

ฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษดว้ยตนเอง มีปฏิสัมพนัธ์ในการช่วยเหลือกนั ในการเรียนรู้ และหนงัสือ 

การ์ตูนไดช่้วยกระตุน้ความสนใจของนกัเรียนใหเ้กิดความกระตือรือร้นและเขา้ใจบทเรียนมากยิง่ข้ึน 

ผลการทดสอบผูเ้รียนพบว่านักเรียนมีการพฒันาทางดา้นการอ่านภาษาองักฤษในดา้นทกัษะการอ่าน

ออก 
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เสียงคิดเป็นร้อยละ 68 ของจานวนนกัเรียนทั้งหมดและดา้นทกัษะการอ่านในใจ นกัเรียนทุกคน 

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานท่ีกาํหนด ด้านความคิดเห็นพบว่านักเรียนมีความคิดเห็นสอดคล้องกับการจดั

กิจกรรม 

การเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษโดยใชห้นงัสือการ์ตูนประกอบบทเรียนในทุกๆ ดา้น 

 

 

 

บทที ่3 

ประชากร และกลุ่มตวัอย่างในการวจิยั 

 

1.  ประชากร และกลุ่มตัวอย่างในการวจัิย 

 ในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการใชแ้บบฝึกอยา่งง่ายๆ เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ

ของนกัศึกษา และไดก้าํหนดขอบเขตการวจิยัไวด้งัน้ี 

1. ประชากร  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาระดบัชั้นประกาศนียบตัร

วิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 2 วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ ปีการศึกษา 2560 จาํนวน 36 

คน 

2. เนื้อหา / หลักวิชา  พฒันาทกัษะการอ่านอากาศภาษาองักฤษจากการอ่านเร่ืองสั้ นและทาํ

แบบฝึกหดั  

 

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 1. ทดสอบวดัความรู้ก่อนเรียน (Pre-test) 

 2. แบบฝึกหดัเก่ียวกบักระบวนการอ่าน และการเขียน 

 3. ทดสอบวดัความรู้หลงัเรียน (Post-test) 

3. ข้ันตอนการดําเนินการ 

 ในการดาํเนินการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีมีการดาํเนินการและรายละเอียดเป็นขั้นตอนดงัน้ี 

 1.  ข้ันวเิคราะห์ 

  1.1 วเิคราะห์ผู้เรียน การวเิคราะห์ผูเ้รียนไดก้าํหนดไวด้งัน้ี 
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  ประชากร  คือ นกัศึกษาระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงปีท่ี 2 การศึกษา 2560 

จาํนวน 35 คน 

 1.2 วเิคราะห์เนือ้หา ข้ันตอนการดําเนินการมีดังนี ้

         เน้ือหาท่ีจะใช้สร้างแบบทดสอบ และแบบฝึกหัด คือเน้ือหาวิชาภาษาองักฤษ 

แบบฝึกหดัท่ีใชใ้นการทดลองเป็นบทอ่านเร่ืองสั้น   

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันออกแบบทดสอบ และแบบฝึกหัดมีข้ันตอนดังนี ้

       ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)   เป็นแบบฝึกหดับทอ่านเร่ืองสั้น ซ่ึงเป็นแบบฝึกท่ีใชใ้นการพฒันา

ทกัษะกระบวนการอ่านภาษาองักฤษโดยมีรูปภาพเป็นส่วนประกอบ ซ่ึงผูว้จิยัไดค้ดัเลือกไว ้

       ทดสอบหลงัเรียน (Post-test)   เป็นแบบฝึกหดับทอ่านเร่ืองและตอบคาํถามเก่ียวกบัเร่ืองสั้นท่ี

อ่านเดียวกบัแบบทดสอบก่อนเรียน 

3. ข้ันดําเนินการ 

 มีการดาํเนินการดงัน้ี 

3.1 ทาํการทดลองกบันกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี 2 โดยให้นกัศึกษาได้

สอบอ่านบทความเร่ืองสั้น และทาํการบนัทึกคะแนน 

3.2 ดาํเนินการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษดว้ยบทอ่านเร่ืองสั้นโดยการอ่านให้นกัศึกษา

ฟังและใหน้กัศึกษาฝึกอ่านและนาํมาสอบอ่าน 

3.3 ทาํการทดสอบอีกคร้ังโดยให้นกัศึกษาตอบคาํถามแบบฝึกหดัเก่ียวกบัเร่ืองสั้นท่ีอ่าน  และ

ทาํการบนัทึกผลคะแนน 

4. ข้ันวเิคราะห์ข้อมูล 

 - วเิคราะห์ผลจากคะแนนท่ีไดจ้ากการทาํแบบฝึกหดัก่อนเรียน 

 -  วเิคราะห์ผลจากคะแนนท่ีไดจ้ากการทาํแบบฝึกหดัหลงัเรียน 
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บทที ่4 

วธีิดาํเนินการวจิัย 
 

วธีิดําเนินการวจัิย  ระยะเวลาในการดําเนินงาน  

วนั  เดือน  ปี กจิกรรม หมายเหตุ 

12  มกราคม 2561 -นกัศึกษาทาํแบบทดสอบก่อนเรียน ผูว้จิยับนัทึกคะแนน 

19 - 26 มกราคม 2561 -นกัศึกษาอ่านบทอ่านเร่ืองสั้นก่อนเรียน  

ผูว้จิยับนัทึกคะแนน 

2 กุมภาพนัธ์ 2561 -นกัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน ผูว้จิยับนัทึกคะแนน 
 

5. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การเกบ็รวบรวมข้อมูลวเิคราะห์ข้อมูล 
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 เก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลจากการทาํแบบทดสอบก่อนเรียน  - หลังเรียน จดัทาํตาราง

เปรียบเทียบผลต่าง ระหวา่งก่อนฝึก และ หลงัฝึก หาผลต่างจากการปฏิบติัดงัน้ี 

 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน – หลงัเรียน 

 
 

    ที ่

 

ช่ือ – นามสกุล 

 

ก่อนเรียน 

15 คะแนน 

หลงัเรียน 

15 คะแนน 

ผลต่าง หมายเหตุ 

1 นางสาว ปนิฐา เกิดปาง 13 15 2  

2 นางสาว ประภสัสร จนัทร์เท่ียง 12 14 2  

3 นางสาว กลัยา กญัหา 11 13 2  

4 นางสาว นนัทพร สุทธิบุตร 13 15 2  

5 นาย วรพจน์ แสนแสง 11 13 2  

6 นาย จุลจิต บุญนอ้ย 12 15 2  

7 นาย พฒันระพี สวนสมจิตต ์ 12 14 2  

8 นาย ยศทศัน์ ยอดรัก 11 14 3  

9 นางสาว ศนัศนีย ์คิมหนัตม์าลา 13 15 2  

10 นาย สหวฒัน์ โภคาเจริญสุข 10 15 5  

11 นาย นิรัตติศยั เสือคงลาภ 12 15 3  

12 นางสาว ฉตัรสุดา เพียรวานิช 13 15 2  

13 นางสาว อนนัตทิ์พย ์บวัหลง 13 15 2  

14 นาย รัชชานนท ์ผนืจิตต ์ 12 14 2  

15 นางสาว ศิริขวญั ทองสุข 12 15 2  

16 นางสาว ธนยันนัท ์เจียงรัมย ์ 14 15 1  

17 นาย กิติพฒัน์ สีมาวจิยั 12 15 3  

18 นาย อคัรเดช แสงสุริยนัต ์ 12 14 2  
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19 นางสาว ธิดารัตน์ แสงแสวง 12 14 2  

20 นางสาว ชลธิชา เรืองศรีมัน่ 13 14 1  

21 นาย กสิณ นารูลา 9 11 3  

22 นาย ภานุพงศ ์รอดเสียงลํ้า 12 15 3  

23 นางสาว นราพร เจริญพานิช 10 13 1  

24 นางสาว สาวติรี สุขปราโมทย ์ 10 12 2  

25 นาย จิรวฒัน์ ลาเลิศ 11 14 3  

26 นางสาว สุพิชชา อรรถมี 10 12 2  

27 นางสาว พรรณปพร จาํเนียรหลา้ 11 13 2  

28 นางสาว เกศราภรณ์ พึ่งเกษม 10 11 1  

29 นางสาว สิโรธร จารัตน์ 10 12 2  

30 นางสาว อรรถญา หีบแกว้ 10 12 2  

31 นางสาว สิรินยา เขียวพนัธ์ุ 13 15 2  

32 นางสาว เพญ็นภา กํ่าสุข 11 14 3  

33 นางสาว กรรณิการ์ ชุ่มเยน็ 10 12 2  

34 นางสาว สุพิชญา ดาบเงิน 11 13 2  

35 นางสาว จุฬาลกัษณ์ คชแพทย ์ 10 12 2  

36 นาย อาํนาจ ใจประนบ 12 14 2  

 

จากตารางจะเห็นวา่นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิในการคิดหาคาํตอบท่ีถูกตอ้งสูงกวา่   ก่อนการทดลอง 
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บทที ่5 
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สรุปผลการศึกษาวจิัย 
 

สรุปผลการศึกษาวจัิย 

 จากการศึกษาและวิเคราะห์คะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบก่อนเรียนนั้นแสดงให้เห็นวา่นกัเรียน

ยงัขาดพื้นฐานการอ่านภาษาองักฤษ หรือมีพื้นฐานความรู้มาบา้งแต่ไม่สามารถอ่านไดถู้กตอ้ง  แต่

หลงัจากนกัเรียนไดเ้รียน และทาํแบบฝึกหดัเพิ่มเติม  ทาํให้นกัเรียนมีความรู้ และสามารถอ่านเร่ืองสั้ น

ภาษาองักฤษและเขา้ใจความหมายมากยิ่งข้ึน สามารถทาํแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนเพิ่มข้ึน 

ถึงแม้ว่าจะมีนักเรียนบางคนท่ีมีค่าคะแนนจากการทาํแบบฝึกหัดไม่ค่อยดีเท่าท่ีควรนั้น ก็อาจเป็น

เพราะวา่นกัเรียนยงัขาดความต่อเน่ืองในการทาํความเขา้ใจ  และเน่ืองจากผูว้ิจยัเองก็มีโอกาสไดพ้บกบั

ผูเ้รียนเพียงสัปดาห์ละ 2  คร้ังเท่านั้น  และในบางคร้ังก็มีกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียนมาคั้นความ

ต่อเน่ืองของการเรียนรู้และดึงความสนใจของนกัเรียนไปดว้ย  และอีกสาเหตุจากการสอบถามโดยตรง

จากนกัเรียนทาํใหผู้ว้จิยัไดพ้บขอ้มูลเพิ่มเติมวา่นกัเรียนไม่ไดก้ลบัไปทบทวนและทาํความเขา้ใจเพิ่มเติม

นอกหอ้งเรียน ดงันั้นผูว้จิยัจึงเล็งเห็นวา่ปัญหาน้ีควรจะนาํไปพฒันาในคร้ังต่อไป 

 

อภิปรายผลจากการศึกษา 

 จากการสร้างแบบฝึกหดัภาษาองักฤษในคร้ังน้ีสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1. สังเกตไดว้า่นกัเรียนสามารถพฒันาความรู้ โดยดูผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและ

หลงัเรียน 

2. จากการวจิยัคร้ังน้ีทาํใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้เทคนิคการอ่านเร่ืองสั้นและจบัใจความสาํคญัได ้

3. จะเห็นไดว้า่เม่ือนกัเรียนไดรั้บการสอนท่ีเนน้ย ํ้าในจุดท่ีนกัเรียนมกัจะสับสนหรือผิดพลาด

บ่อย ๆ ทาํใหน้กัเรียนผดิพลาดนอ้ยลง 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ในการอ่านเร่ืองสั้ นภาษาองักฤษนักเรียนควรเลือกอ่านเร่ืองสั้ นท่ีมีคาํศพัท์ภาษาองักฤษ

ง่ายๆ จะทาํใหน้กัเรียนเขา้ใจความหมายและชอบการอ่านภาษาองักฤษเพิ่มข้ึน 

2. ในการวจิยัคร้ังต่อไปควรมีเวลาในการพบและติดตามผลจากนกัเรียนมากกวา่น้ี  
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ภาคผนวก 
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The Santa’s gifts 
 

It is December. That means it is Christmas time. 
Christmas time means Santa Claus is coming. Sara and 
Billy love Christmas. They love Santa Claus. They love 
the gifts from Santa. Last year they got nice gifts. Sara 
got a teddy bear and a rubber duck. Billy got a green 
boat and a rubber duck. The rubber ducks float. When 
Sara takes a bath, her pink duck floats in the water. 
When Billy takes a bath, his blue duck floats in the 
water. One time Billy put a goldfish into the tub. It 
swam for a while. Then it died. He buried it in the back 
yard. He was sad. This year Sara and Billy want 
bicycles. Sara wants a red bike. Billy wants a blue bike. 
Mama said she would talk to daddy. Sara asked mama, 
"Why don't you talk to Santa?" Mama said, "That's a 
good idea. When daddy comes home, he and I will talk 
to Santa." 
 
Answer the questions 
 
1. When is the Christmas time? 

____________________________________ 

2.  What is the girl’s name? 
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____________________________________ 

3. What’s happen with a goldfish? 

____________________________________ 

4. Who want to bicycles? 

____________________________________ 

5. What is the theme?  

____________________________________ 
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