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งานวิจัยในชั้นเรียน 

เรื่อง 
การพัฒนาทักษะการอ่านเร่ืองสั้นแบบจับใจความส าคัญ โดยใช้แบบฝกึทักษะ 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 

 
 
 

ผู้วิจัย 
นายอภิรักษ์   รักษาช่ือ 

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
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ค าน า 
  

การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่ 2 ได้มี
ความรู้ความสามารถและมีทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านจับใจความส าคัญ นักศึกษาสามารถน า
ทักษะไปใช้ในการสอบ V-net หรือข้อสอบที่เป็นบทอ่านเพื่อจับใจความ  รวมทั้งการลงมือท าแบบฝึกหัดเพื่อ
ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ และประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ โดยผู้วิจัยได้จัดท าการทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน  รวมทั้งท าการคิดวิเคราะห์ผลคะแนนโดยใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ 
 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การวิจัยเร่ืองนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
ทางด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 

ผู้วิจัย 
             นายอภิรักษ์   รักษาชื่อ 
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ชื่องานวิจัย   การพัฒนาทักษะการอ่านเร่องสั้นแบบจับใจความส าคัญภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะ 
                           ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
ชื่อผู้วิจัย นายอภิรักษ์   รักษาชื่อ  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 
 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 ของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการปีการศึกษา 2562 ได้มีความรู้ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและ
จับใจความส าคัญของเร่ืองที่อ่านได้มากขึ้น รวมทั้งการลงมือท าแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความรู้ ความเข้าใจ และ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการพัฒนาด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยผู้วิจัยได้จัดท าการทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน  รวมทั้งท าการคิดวิเคราะห์ผลคะแนน 
 จากการศึกษาปรากฏว่า  จากการทดสอบการพัฒนาการอ่านทักษะภาษาอังกฤษด้วยแบบฝึกอ่านเนื้อเร่ือง
สั้นภาษาอังกฤษ  และท าแบบฝึกหัดที่ก าหนดให้นั้น ท าให้นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจ และสามารถท า
แบบทดสอบหลังเรียนได้ดียิ่งขึ้น  ดังจะเห็นได้จากการเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนที่เพิ่มขึ้น 
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บทที ่1 
บทน า 

 
ความส าคัญและท่ีมา 
 ในปัจจุบันภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสากลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารอย่างแผ่หลาย ทั่วโลก ภาษาอังกฤษถือ
ว่าเป็นภาษาที่ส าคัญที่สุดในการด ารงชีวิตของมนุษย์ เพื่อที่ใช้ในการพูดคุยสนทนาในชีวิตประจ าวัน แต่สิ่งหนึ่งที่
ส าคัญไม่น้อยกว่าการสนทนาคือการอ่าน ในทุกๆ วัน การอ่านนับเป็นทักษะหนึ่งที่เราใช้อยู่เป็นประจ าใน
ชีวิตประจ าวัน การอ่านเป็นทักษะที่ให้ประโยชน์ส าหรับการแสวงหาความรู้เพื่อน าไปใช้ปรับปรุง และพัฒนา
คุณภาพชีวิต ทักษะการอ่านเป็นทักษะที่ส าคัญที่ท าให้บุคคลก้าวหน้าทันต่อเหตุการณ์  
 อย่างไรก็ตามสิ่งที่มีความส าคัญและช่วยให้การอ่านประสบความส าเร็จ ก็คือความสามารถในการอ่าน
และความเข้าใจในการอ่าน โดยเฉพาะความเข้าใจในการอ่านนั้นส าคัญมาก การอ่านจะไม่เกิดประโยชน์ถ้าผู้อ่าน
ไม่เข้าใจเร่ืองที่ตนอ่าน การอ่านบ่อยๆ จะท าให้ได้ทั้งข้อมูลความรู้ ค าศัพท์ใหม่ๆ รวมถึงเกิดความเข้าใจ
โครงสร้างของประโยคและอาจจะส่งผลให้ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษดีขึ้น ดังนั้นหากใครที่ใความสามารถใน
ด้านของภาษาอังกฤษ ก็จะท าให้คนนะเนได้เปรียบคนอื่นๆ  ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน หรือการท างาน เพราะยิ่งมี
ความสามารถมาก โอกาสการท างานหรือการเรียนก็จะมากไปด้วย  
 ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้สอนพบว่า นักศึกษามีปัญหาด้สนการอ่านเนื่องจากนักศึกษาอ่าน
ค าศัพท์หรือส านวนประโยคไม่ถูกต้อง และสรุปใจความส าคัญของเร่ืองที่อ่านได้น้อย ผู้วิจัยเร่งเห็นว่า การอ่าน
จับใจความส าคัญเร่ืองสั้น น่าจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษา เพราะมีเนื้อ
เร่ืองที่ไม่ยาวมาก สามารถน ามาพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพในการอ่านสูงขึ้น และ
สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตในระดับที่สูงขึ้น 
 
ทางเลือกที่คาดว่าจะแก้ปัญหา 

1. จูงใจให้นักศึกษาสนใจในความส าคัญของการอ่าน และ การเขียนประโยคภาษาอังกฤษ 
2. บันทึกสาเหตุและปัญหาของความบกพร่องทางกระบวนการอ่าน และเขียนของนักศึกษา 
3. ให้ผู้เรียนฝึกทักษะกระบวนการอ่าน จากแบบฝึกต่าง ๆ รวมทั้งการเขียนค าศัพท์ก่อนเรียนทุกคร้ัง 
4. ให้แบบฝึกการอ่านเนื้อเร่ือง และแบบฝึกหัดด้านค าศัพท์เพิ่มเติม 
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จุดมุ่งหมาย 
 เพื่อให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2  มีความรู้ ความสามารถในทักษะกระบวนการ
อ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะ ได้เพิ่มขึ้นจาก 50 % เป็น 80 % 
 
ตัวแปรท่ีศึกษา 

1. แบบฝึกหัดที่เน้นทักษะกระบวนการอ่าน 
2. ระดับผลสัมฤทธิ์ของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยในคร้ังนี้มุ่งเน้นที่การส่งเสริมทักษะกระบวนการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2  ผู้วิจัยได้จัดท าแบบฝึกอย่างง่าย ๆ เพื่อให้นักเรียนไม่เบื่อและสนุกสนานใน
การเรียน  ทั้งยังสามารถน าไปใช้ในการท าแบบฝึกหัดหรือข้อสอบที่ผู้วิจัยได้จัดท าขึ้น  ผู้วิจัยได้ท าการ
เปรียบเทียบผลคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อศึกษาการพัฒนาของนักเรียนหลังจากที่ได้มีการฝึกทักษะ
กระบวนการต่าง ๆ ว่ามีความแตกต่างหรือมีการเปลี่ยนแปลงโดยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นหรือไม่อย่างไร 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ได้เพิ่มพูนทักษะกระบวนการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ 
2. ได้แนวคิดที่ว่า การเรียนภาษาอังกฤษ จ าเป็นที่จะต้องรู้ค าศัพท์ ส านวนและจับใจความส าคัญ

ภาษาอังกฤษได้ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้เป็นการใช้แบบฝึกอย่างง่าย ๆ เพื่อช่วยฝึกและเพิ่มพูนทักษะกระบวนการอ่าน
จับใจความภาษาอังกฤษ  และได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้ 

1. ประชากร  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงปีที่ 2/6  วิทยาลัย
เทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ประจ าปีการศึกษา 2562  จ านวนรวมจ านวนทั้งสิ้น 36  คน 

2. เนื้อหา / หลักวิชา    ทักษะการอ่านเร่ืองสั้นเพื่อจับใจความส าคัญภาษาอังกฤษ และการท า
แบบฝึกหัด  
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บทที ่2 
แนวทฤษฎ ี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
แนวคิดทางการอ่าน แนวคิดทางการอ่านเป็นการวบรวมหลักการ ทฤษฎีและรูปแบบการอ่าน เพื่อให้มี

ประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะก าหนดเป็นรูปแบบการอ่านเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและถูกต้องมากยิ่งขึ้นดังนี้  
(ภิญโญ คล้ายบวร, 2537: 18-19) 1. รูปแบบการอ่านที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารของ เอฟ สมิธ (F.Smith) คือ ผู้ส่ง
สารจะส่งสารไป ยังผู้รับสาร ผู้ส่งสารอาจเป็นผู้พูดหรือผู้เขียน ส่วนผู้รับสารอาจเป็นผู้ฟังหรือผู้อ่าน 2. รูปแบบ
การอ่านที่เน้นความหมายของกู๊ดแมน (Goodman) เมื่อผู้อ่านรับสารแล้วจะแปล ความหมายและส่งต่อไป ผู้อ่าน
ต้องค้นคว้าความหมายของค า ประโยคและข้อความตลอดเวลา ต้องตัดสิน ว่าข้อความเป็นอย่างไร การอ่านจะ
เป็นแบบบน – ล่าง ซึ่งหมายถึงสมองและข้อมูล 3. รูปแบบการอ่านล่าง-บน (Bottom - up) เป็นการเน้นข้อความ
ส าคัญของข้อมูลซึ่งจะต้อง ศึกษาและท าความเข้าใจโครงสร้างของภาษา แล้วจึงตีความหรือแปลความอีกคร้ัง
มักจะเป็นการอ่านเพื่อ วิเคราะห์ค าศัพท์ยาก ๆ 4. รูปแบบการอ่านบน – ล่าง (Top-down) เป็นการอ่านที่เน้น
ความส าคัญในการจับใจความ ส าคัญของเร่ือง แล้วจึงศึกษาความหมายของค าที่ยากภายหลังที่อ่านจบแล้ว จาก
แนวคิดทางการอ่านสรุปได้ว่า ทฤษฎีและแนวคิดทางการอ่านจะเป็นกระบวนการเพื่อ  เสริมสร้างสมรรถนะ
ทางการอ่านให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องแม่นย ามากขึ้น การศึกษาทฤษฎี และ แนวคิดจะช่วยให้ผู้อ่าน มีเกณฑ์ 
และเทคนิคที่มาสามารถไปพัฒนาทักษะการอ่านให้ประสบผลส าเร็จ ต่อไป 
 วิไลลักษณ์ ลาจันทึก (2548) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสือการ์ตูน
ประกอบบทเรียนส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการผลการวิจัยพบว่าการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือการ์ตูนประกอบบทเรียนส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง มีปฏิสัมพันธ์ในการช่วยเหลือกัน ในการเรียนรู้ และหนังสือการ์ตูนได้ช่วยกระตุ้นความ
สนใจของนักเรียนให้เกิดความกระตือรือร้นและเข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้นผลการทดสอบผู้เรียนพบว่านักเรียนมี
การพัฒนาทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษในด้านทักษะการอ่านออกเสียงคิดเป็นร้อยละ 68 ของจ านวนนักเรียน
ทั้งหมดและด้านทักษะการอ่านในใจ นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ด้านความคิดเห็นพบว่า
นักเรียนมีความคิดเห็นสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้
หนังสือการ์ตูนประกอบบทเรียนในทุกๆ ด้าน 

Omar (2010: 471-483 อ้างในสุภาพ โสรส, 2555: 56) ได้ท าการศึกษา เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ เร่ืองการพัฒนาทักษะการอ่าน  ซึ่งเป็นการวิจัยกึ่งทดลองเปรียบเทียบระหว่างการสอนด้วย
เทคนิค KWL (Know/Want/ Leaned) และการสอนปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองเป็นนักเรียนระดับ  
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มัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มทดลอง 40 คน และกลุ่มควบคุม 40 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบทดสอบวัดทักษะการอ่าน จ านวน 25 ข้อ โดยท าการทดสอบก่อนเรียนทั้งสองกลุ่มพบว่า นักเรียนที่เรียน
ด้วยเทคนิค KWL มีคะแนนเฉลี่ย 10.37 และนักเรียนกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ย 8.97 และท าการทดสอบหลัง
เรียน พบว่า นักเรียนที่สอนด้วยเทคนิค KWL มีคะแนนเฉลี่ย 22.15 และนักเรียนกลุ่มที่สอน ตามปกติมีคะแนน
เฉลี่ย 15.62 เมื่อน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ Analysis of Covariance (ANCOVA) พบว่า นักเรียนที่
สอนด้วยเทคนิคKWL มีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนสูงกว่านักเรียนที่สอนด้วยวิธีปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

ภูมินทร์ เหลาอานาจ (2555) ศึกษาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจ โดยใช้วิธีการสอน
แบบ SQ4R (ซึ่งประกอบด้วย 1.Survey คือ การอ่านจับใจความ 2.Question คือ การตั้งค าถาม 3.Read คือ การ
อ่านบทความโดยละเอียด 4.Record คือ การบันทึกสิ่งที่อ่าน 5. Recite คือ สรุปใจความที่อ่าน 6. Reflect คือ 
(วิเคราะห์สิ่งที่อ่าน) ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ก่อนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 ด้านความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ การเรียนการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจโดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
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บทที ่3 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 
1.  ประชากร และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้เป็นการใช้แบบฝึกอย่างง่ายๆ เพื่อช่วยฝึกและเพิ่มพูนทักษะกระบวนการอ่าน
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ และได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้ 

1. ประชากร  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2/6
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ปีการศึกษา 2562 จ านวน 36  

2. เนื้อหา / หลักวิชา  ทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษจากการอ่านและท าแบบฝึกหัด  
2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. ทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียน (Pre-test) 
 2. แบบฝึกหัดเกี่ยวกับกระบวนการอ่าน และการเขียน 
 3. ทดสอบวัดความรู้หลังเรียน (Post-test) 
3. ขั้นตอนการด าเนินการ 
 ในการด าเนินการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้มีการด าเนินการและรายละเอียดเป็นขั้นตอนดังนี้ 
 1.  ขั้นวิเคราะห์ 
  1.1 วิเคราะห์ผู้เรียน การวิเคราะห์ผู้เรียนได้ก าหนดไว้ดังนี ้

  ประชากร  คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2/6 ปีการศึกษา 2562 
จ านวน 36 คน 

 1.2 วิเคราะห์เนื้อหา ขั้นตอนการด าเนินการมีดังนี ้
         เน้ือหาที่จะใช้สร้างแบบทดสอบ และแบบฝึกหัด คือเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดที่
ใช้ในการทดลองเป็นการอ่านเพื่อจับใจความส าคัญพร้อมแบบฝึกหัด โดยผู้วิจัยได้คัดตัวอย่างมาดังนี้ 
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Reading1 

 

Enjoy life at Macquarie University. 

 

 

Read about a typical day for international student Michael Gibson... 

 Michael is a law student at Macquarie University. He lives in Sydney,  

in an apartment with two other students. Michael’s day starts at 7:30 a.m.  

He doesn’t -have a car, so at 8:15 a.m. he catches a bus to college. He has coffee and 

toast in a coffee shop on campus. He starts class at 10:00 a.m. The classes are difficult 

but interesting. At 1:00 p.m. he has lunch with his friends. After lunch he studies in 

the library. He has another class at 4:00 p.m. and then goes shopping downtown. He 

goes home around 6:30 p.m. In the evenings he doesn’t study. He reads, watches 

basketball or goes out with his friends. He goes to bed at 1:00 a.m. Michael thinks 

student life is fun! 

 

Write T (true), F (false) or D (don’t know) for each statement. 

1. Michael is Australian……….  5. He studies in the library before lunch……… 

2. He lives on campus…………  6. He doesn’t have class in the afternoon……... 

3. He eats a big breakfast……...  7. He doesn’t study in the evening……….. 

4. Each class is one hour………  8. He likes student life……….. 
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Reading2 

    Harlington Fun for all the family! 

 

 

Harlington has everything… 

 Shopping 

 Do you like to go shopping? You can find everything you want in Harlington. There are a 

lot of local stores, a huge department store and two busy shopping malls. There are also three 

supermarkets and six convenience stores.  You can go shopping every day! 

 Food & Drink 

 Hungry? No problem! There are a lot of restaurants here. You can eat food from all over 

the world! There also friendly coffee shops. 

 Free time 

 There’s a movie theater in Harlington. It’s in the center of the town. Tickets are cheap. Do 

you like sports? There’s a good golf course and you can play tennis and soccer in the park. 

 Other facilities 

 There’s a small post office and there are five banks. There’s also a big library. 

 Places to stay 

 Do you want to come for the weekend? You can ask Tourist Information for help. There 

are four hotels in Harlington. They’re great! 

 Transport 

 There’s train to the city every hour. 

 

Read the tourist information leaflet and complete the statements. 

1. There are two  ___________________________. 

2. There are three __________________________. 

3. There are four ___________________________. 

4. There are five ___________________________. 

5. There are six ____________________________. 
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Reading3  

  

 Read the story of Sarah. She went on a group tour with some other tourists. 

What experiences did she have? 

  

 I was in Singapore once, part of this group tour guide told us to always stay with 

the group, not to go out on our own, especially at night. But one night I felt sort of 

adventurous. And I thought I’d try to find a restaurant and eat dinner alone for a -

change. So I walked out of the hotel by myself. I looked around at all restaurant on 

Arab street and I couldn’t decide which one to go to. And then a little Indian man came 

up to me and he said, “My wife has a good restaurant. Come with me.” So I-decided to 

follow him. And we went down these little street and back and it was getting dark, and I 

didn’t know what was going on. People stared to stare at me,  

and I got really scared, I thought I’d better leave so I started to run with the little -

Indian after me. Then suddenly we rounded the corner and there we were at the Indian 

restaurant food I had the whole time I traveled. Since then I haven’t been so afraid to 

take chances. 

 

Answer the questions. 

1. Why did Sarah go out alone? 

__________________________________________________________________ 

2. Who met Sarah outside the hotel? Did she know him before? 

__________________________________________________________________ 

3. Where did this person take her? 

__________________________________________________________________ 

4. How did Sarah feel? 

__________________________________________________________________ 

5. What happened after she arrived at the restaurant? 

__________________________________________________________________ 
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Reading4 

                                    Who wants to be a Millionaire? 

Reading in the text and Answer the questions. 

 Do you know the television game show who wants to Be a Millionaire?  

The first show was in September 1998, in the U.K. These days, millions of people all around 

the world watch the show. The youngest – ever winner is David Goodman from the U.S. he 

won the prize of $ 1 million in July 2000, at just 24 years old. 

 In 2000, the people at the U.S. television network Fox had a similar idea.  

They brought 50 women from around the world to Las Vegas. They took part in - 

a new game show, for “ the biggest prize of all ” - a million husband.  

Who Wants to Marry a Multi – Millionaire? was very popular. Twenty – two million people 

watched. The winner was Darva Conger, a 34 – year – old nurse.  

Her millionaire husband was businessman Rick Rockwell. They married immediately, but the 

marriage lasted for only 36 hours. 

 People who want to win a lot of money think it will bring them happiness. However, 

people who are unhappy with $10 are often just as unhappy with $10,000,000. Similarly, people 

who are happy before they win the lottery aren’t much happier afterward. 

Answer the questions. 

1. The TV show Who wants to be a millionaire? 

A. is not very popular      B. is very popular 

2. Fox television network had a show to ……….. 

A. find a husband for a millionaire businesswoman 

B. find a wife for a millionaire businessman 

3. Darva Conger and Rick Rockwell ……….. 

A. met on the show and married.    B. met on the show but didn’t marry 

4. They are now ……….. 

A. living together      B.no longer together. 

5. Winning a lot of money ……… 

A. makes people unhappier than they were   B. doesn’t make people happier. 
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ขั้นออกแบบทดสอบ และแบบฝึกหัดมีขั้นตอนดังนี้ 
       ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)   เป็นแบบฝึกหัดการอ่านเร่ืองสั้นภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นแบบฝึกที่ใช้ในการ
พัฒนาทักษะกระบวนการอ่านมีค าศัพท์ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่สามารถใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจ าวันและง่าย
ต่อการอ่าน โดยผู้วิจัยได้คัดเลือกไว้ 
       ทดสอบหลังเรียน (Post-test)   เป็นแบบฝึกหัดการอ่านภาษาอังกฤษเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ขั้นด าเนินการ 
 มีการด าเนินการดังนี้ 

3.1 ท าการทดลองกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2/6 โดยให้นักศึกษาอ่านเร่ืองสั้น   
       ที่ตัวนักศึกษาจับฉลากได้และท าแบบฝึกหัดจากเร่ืองที่อ่าน และท าการบันทึกคะแนน 
3.2 ด าเนินการพัฒนาทักษะกระบวนการอ่าน ผู้วิจัยได้อ่านเร่ืองสั้นทั้งหมดให้นักศึกษาฟังและให้

นักศึกษาเขียนค าอ่าน ในค าที่นักศึกษาออกเสียงผิดและอ่านไม่ออก  
3.3 ท าการทดสอบอีกคร้ังโดยให้นักศึกษาอ่านเร่ืองสั้นที่ตนเองจับฉลากได้และท าลงในแบบฝึกหัด  

และท าการบันทึกผลคะแนน 
4. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 
 - วิเคราะห์ผลจากคะแนนที่ได้จากการท าแบบฝึกหัดก่อนเรียน 
 -  วิเคราะห์ผลจากคะแนนที่ได้จากการท าแบบฝึกหัดหลังเรียน 
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บทที่ 4 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 

วิธีด าเนินการวิจัย  ระยะเวลาในการด าเนินงาน  

วัน  เดือน  ปี กิจกรรม หมายเหตุ 

2  ธันวาคม 2562 -นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน ผู้วิจัยบันทึกคะแนน 
13- 17 มกราคม 2563 - นักศึกษาอ่านเร่ืองสั้นรอบที่ 1   

ผู้วิจัยบันทึกคะแนน 
9 –13กุมภาพันธ์ 2563 -นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน ผู้วิจัยบันทึกคะแนน 

 

5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล 
 เก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน  - หลังเรียน จัดท าตารางเปรียบเทียบผลต่าง 
ระหว่างก่อนฝึก และ หลังฝึก หาผลต่างจากการปฏิบัติดังนี้ 
 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน – หลังเรียน 

 

    ท่ี 
 

ชื่อ – นามสกุล 

 

ก่อนเรียน 
15 

คะแนน 

หลังเรียน 
15 คะแนน 

ผลต่าง หมายเหตุ 

1 นาย จิรวิทย์ รัตนอมรชัย 13 15 2  
2 นางสาว ภัคจิรา พื้นดี 12 14 2  
3 นางสาว วรารัตน์ ชมชื่น 11 13 2  
4 นาย มนัส ทองค า 13 15 2  
5 นาย วรวุฒิ ฤทธิ์ศิริ 11 13 2  
6 นางสาว ณัฎฐธิดา แซ่เจีย 12 15 2  
7 นาย ณัฐพนธ์ แซ่เจี่ย 12 14 2  
8 นาย ธีรยุทธ วุฒิไกร 11 14 3  
9 นาย ธิบดี นอระสาน 13 15 2  

10 นาย ปณิธาน ปานเนาว์ 10 15 5  
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11 นาย น าโชค แพงชัยภูมิ 12 15 3  
12 นาย อธิวัฒน์ นกบรรจง 13 15 2  
13 นาย กรวิชญ์ หอมทอง 13 15 2  
14 นาย ธีรภัทร แสงทอง 12 14 2  
15 นาย นพรัตน์ ตุลยาภรณ์ 12 15 2  
16 นาย ณฐวัตร์ อินทร์สมร 14 15 1  
17 นาย ณัฐพล วงษ์คงค า 12 15 3  
18 นางสาว จิรัญญ์นันท์ ฉ่ าจิตร 12 14 2  
19 นาย วิษณุพงษ์ แสงดี 12 14 2  
20 นางสาว พรนิภา ทัพด้วง 13 14 1  
21 นางสาว กัญวรา เหลี่ยมศร 9 11 3  
22 นางสาว โชติมา เที่ยงสายสกลุ 12 15 3  
23 นางสาว กาญจนาภรณ์ รองไชย 10 13 1  
24 นาย ณัฐวุฒิ มีโชค 10 12 2  
25 นางสาว รัชฎา องอาจ 11 14 3  
26 นางสาว ชลิตา รักสงบ 10 12 2  
27 นางสาว อภิญญาลักษณ์ แสงอ่อน 11 13 2  
28 นางสาว อทิตยา มั่นใจ 10 11 1  
29 นางสาว กุลวรา นราบัว 10 12 2  
30 นางสาว ณัฐธิดา บริบูรณ์ 10 12 2  
31 นาย บัณฑิต แดงสันเทียะ 13 15 2  
32 นางสาว ประภัสสร นาคสุทธิ์ 11 14 3  
33 นาย ฐิติดนัย อยู่ถาวร 10 12 2  
34 นาย ธราเทพ วงค์ค า 11 13 2  
35 นาย เมธัส แตงเลี้ยง 10 12 2  
36 นาย รัฐพล เกษงาม 12 14 2  
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จากตารางจะเห็นว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการคิดหาค าตอบที่ถูกต้องสูงกว่า   ก่อนการทดลอง 
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บทที ่5 
สรุปผลการศึกษาวิจัย 

 
สรุปผลการศึกษาวิจัย 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์คะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนนั้นแสดงให้เห็นว่านักศึกษายังขาด
พื้นฐานการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ หรือมีพื้นฐานความรู้มาบ้างแต่ไม่สามารถอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้
ถูกต้อง  แต่หลังจากนักศึกษาได้เรียน และท าแบบฝึกหัดเพิ่มเติม  ท าให้นักเรียนมีความรู้ และสามารถอ่านเขียน
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษสามารถจับใจความส าคัญจากเร่ืองสั้นที่อ่านได้และเข้าใจความหมายมากยิ่งขึ้น สามารถท า
แบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีนักศึกษาบางคนที่มีค่าคะแนนจากการท าแบบฝึกหัดไม่
ค่อยดีเท่าที่ควรนั้น ก็อาจเป็นเพราะว่านักศึกษายังขาดความเข้าใจและยังมีพื้นฐานค าศัพท์น้อย และเนื่องจาก
ผู้วิจัยเองก็มีโอกาสได้พบกับผู้เรียนเพียงสัปดาห์ละ 2  คร้ังเท่านั้น  และในบางคร้ังก็มีกิจกรรมต่าง ๆ ของทาง
โรงเรียนมาคั้นความต่อเนื่องของการเรียนรู้และดึงความสนใจของนักศึกษาไปด้วย  และอีกสาเหตุจากการ
สอบถามโดยตรงจากนักศึกษาท าให้ผู้วิจัยได้พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านักศึกษาไม่ได้กลับไปทบทวนและท าความ
เข้าใจเพิ่มเติมนอกห้องเรียน ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าปัญหาน้ีควรจะน าไปพัฒนาในคร้ังต่อไป 
 
อภิปรายผลจากการศึกษา 
 จากการสร้างแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษในคร้ังนี้สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. สังเกตได้ว่านักศึกษาสามารถพัฒนาความรู้ โดยดูผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลัง
เรียน 

2. จากการวิจัยคร้ังนี้ท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลักการการภาษาอังกฤษและหลักการอ่านเพื่อจับ
ใจความส าคัญเพิ่มขึ้น 

3. จะเห็นได้ว่าเมื่อนักศึกษาได้รับการสอนที่เน้นย้ าในจุดที่นักศึกษามักจะสับสนหรือผิดพลาดบ่อย ๆ 
ท าให้นักศึกษาผิดพลาดน้อยลง 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ในการอ่านจับใจความส าคัญภาษาอังกฤษนักศึกษาควรเลือกอ่านนิทานที่มีค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ง่ายๆ มีภาพประกอบ จะท าให้นักศึกษาเข้าใจความหมายและชอบการอ่านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 

2. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีเวลาในการพบและติดตามผลจากนักศึกษามากกว่านี้  
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ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ ชื่อสกุล อาจารย์อภิรักษ์ รักษาชื่อ 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คุรุศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมต าแหน่งหน้าที่ 
การงานปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

 
 
 
 
 


