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บทคดัย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ (1) เพือ่ศึกษาประสิทธิภาพของส่ือส่ิงพมิพเ์พื่อพฒันา

ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลยัเทคโนโลยี
เมืองชลพณิชยการ  (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนโดยใชส่ื้อส่ิงพิมพ์
เพือ่พฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ ส าหรับนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลยั
เทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ  (3) เพือ่ศึกษาความพงึพอใจของนกัเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใชโ้ดยใชส่ื้อ
ส่ิงพมิพ ์เพือ่พฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ ส าหรับนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 
วทิยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ    กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 3 
ห้อง 5 จ  านวน 40 คน ที่ก  าลังศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2559 วิทยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ 
ไดม้าโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ส่ือส่ิงพิมพ,์ แผนการจดักิจกรรม
การเรียนรู้, แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอน
โดยใชใ้ชส่ื้อส่ิงพมิพ ์สถิติที่ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t – 
test Dependent  

ผลการวิจยัพบว่า (1) ผลจากการใช้ส่ือส่ิงพิมพเ์พื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาอังกฤษ  ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 พบว่า คะแนนร้อยละของการท าแบบทดสอบระหว่างการใชเ้กมและ
สถานการณ์จ าลอง เท่ากับ 80.53 (E1) โดยมีคะแนนจากการทดสอบหลังการใชเ้กมและสถานการณ์
จ าลอง เท่ากบั  87.65 (E2) ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท์ี่ตั้งไว ้80/80 (2) ผลการเปรียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน
และหลงัการใชส่ื้อส่ิงพมิพ ์พบวา่ นกัเรียนมีผลการทดสอบหลงัเรียนโดยใชส่ื้อส่ิงพมิพสู์งกว่าก่อนเรียน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 (3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้
ส่ือส่ิงพมิพ ์พบวา่ นกัเรียนมีความพงึพอใจในภาพรวม คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.34  อยูใ่นระดบั มาก 
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ค าส าคญั: ส่ือส่ิงพมิพ/์ ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ 

ความส าคญัและความเป็นมาของปัญหา 
 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เป็น

หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพหลงัมธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่าดา้นวิชาชีพที่สอดคลอ้ง
กบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และประชาคมอาเซียนเพื่อผลิตและ
พฒันาก าลังคนระดับฝีมือให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพสามารถ
ประกอบอาชีพได้ตรงตามความตอ้งการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ เปิด
โอกาสใหเ้ลือกเรียนไดอ้ยา่งกวา้งขวาง เนน้สมรรถนะเฉพาะดา้นดว้ยการปฏิบติัจริงสามารถเลือกวธีิการ
เรียนตามศกัยภาพและโอกาสของผูเ้รียนและเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนสามารถเทียบโอนผลการเรียน สะสม
ผลการเรียน เทียบความรู้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ สถานประกอบการและสถานประกอบ
อาชีพอิสระ สนบัสนุนประสานความร่วมมือในการจดัการศึกษาร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานและองคก์รที่
เก่ียวขอ้ง ทั้งภาครัฐและเอกชน เปิดโอกาสใหส้ถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและทอ้งถ่ิน มีส่วน
ร่วมในการพฒันาหลกัสูตรใหต้รงตามความตอ้งการและสอดคลอ้งกบัสภาพยทุศาสตร์ของภูมิภาค เพื่อ
เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ (วทิยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ.2556:2) 

ความส าคัญของภาษาอังกฤษที่ ใช้ในการส่ือสารจะปรากฏให้เห็นกันอยู่ทั่วๆ ไปใน
ชีวิตประจ าวนั เช่น ป้ายประกาศ โฆษนา ฉลากยา ตลอดจนขอ้แนะน าในการใช้เคร่ืองมือผลิตภณัฑ์
ต่างๆ ผูท้ี่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะในการอ่านจึงได้เปรียบมากกว่าผูท้ี่ขาด
คุณสมบติัดังกล่าว และการอ่านนอกจากจะเป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัแล้วยงัสามารถใช้เป็น
เคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอยา่งต่อเน่ืองไม่มีที่ส้ินสุดโดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
ความรู้ส่วนใหญ่ในปัจจุบนัไดม้าจากหอ้งเรียนหรือครูเท่านั้นแต่ไดม้าจากการอ่านของแต่ละคน ยิง่อ่าน
มากเท่าไรยิง่ไดรั้บความรู้มากขึ้นเป็นที่ยอมรับกนัวา่การอ่านเป็นเคร่ืองมือแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง
ตลอดชีวติอยา่งไม่มีที่ส้ินสุด เน่ืองจากการอ่านมีความส าคญัในการรับขอ้มูลข่าวสารและการศึกษาหา
ความรู้ เหตุน้ีนักวิชาการและนักวิจัยจ  านวนมากจึงให้ความส าคัญที่จะศึกษาปัจจัยที่ ส่งผลต่อ
ความสามารถในการอ่าน ปัจจยัที่ไดก้ล่าวถึงและท าการวิจยักนัจ านวนมากคือ ความสามารถทางภาษา
ความรู้เดิมและประสบการณ์เก่ียวกบัเร่ืองที่อ่าน นอกจากน้ีความรู้ทางดา้นโครงสร้าง ไวยากรณ์ ค  าศพัท ์
และความรู้เดิมของผูอ่้านเก่ียวกบัเร่ืองที่ก  าลงัอ่านอยูน่ั้น ที่จะมาช่วยให้ผูอ่้านสามารถอ่านหนังสือได้
อยา่งมีประสิทธิภาพอีกดว้ย (ดวงพร   สมสมยั.  2542:  1) 

ปัจจยัส าคญัที่ท  าให้ผูเ้รียนไม่รักการอ่านหนังสือ คือการจดัการเรียนการสอนของครูไม่มีส่ิง
ดึงดูดใจ และไม่เร้าใจ การอ่านไม่ใช่จะสอนให้เพียงอ่านออกเท่านั้น แต่ตอ้งเขา้ใจความหมายดว้ย แต่
การสอนใหเ้ด็กเขา้ใจความหมาย หรือตีความเร่ืองที่อ่านนั้นเป็นเร่ืองยากโดยเฉพาะภาษาองักฤษยงัสรุป
ไม่ไดว้่าวิธีไหนเป็นวิธีที่เหมาะสมกบัการสอนอ่านมากที่สุด(อุทยั   ภิรมยร่ื์น. 2541: 54) ซ่ึงการสอน
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ภาษาองักฤษมีปัญหาที่เก่ียวขอ้งในดา้นต่างๆ เช่น ตวัเด็ก ตวัครูผูส้อน หลกัสูตร และความมุ่งหมายของ
การสอน ระเบียบวธีิและกลวธีิการสอน แบบเรียน ส่ืออุปกรณ์การสอน การวดัผล (เพญ็ศรี   รังสิยากูล. 
2541: 55) 

ปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านทกัษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน

ประกาศนียบตัรวิขาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ ส่วนมากแล้วนักเรียนไม่

สามารถอ่านภาษาองักฤษไดแ้มจ้ะเป็นค าศพัท์ง่ายๆ ซ่ึงนักเรียนบางคนอ่านไม่ได ้ดงันั้นผูว้ิจยัจะตอ้ง

เนน้การฝึกทกัษะการอ่านใหก้บันกัเรียนมากขึ้นกวา่เดิมเพือ่จะใหน้กัเรียนอ่านภาษาองักฤษไดดี้ยิง่ขึ้น 

จากความส าคัญและปัญหาในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการอ่านส่ือส่ิงพิมพ์ใน
ชีวติประจ าวนั  ผูว้ิจยัจึงไดท้  าการศึกษาเร่ือง การพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษโดยใชส่ื้อส่ิงพิมพ์
ส าหรับนกัเรียนประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 3 วทิยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ น้ีขึ้น 
 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของส่ือส่ิงพิมพเ์พื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ ส าหรับนักเรียน

ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 3 วทิยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ   

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนโดยใชส่ื้อส่ิงพิมพเ์พื่อพฒันาทกัษะ

การอ่านภาษาองักฤษ ส าหรับนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลยัเทคโนโลยเีมือง

ชลพณิชยการ   

3. เพือ่ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้โดยใชส่ื้อส่ิงพิมพ ์เพื่อพฒันาทกัษะ

การอ่านภาษาองักฤษ ส าหรับนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลยัเทคโนโลยเีมือง

ชลพณิชยการ     

 

สมมติฐานการวจิยั 

1. ประสิทธิภาพของส่ือส่ิงพิมพเ์พื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนระดับ

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 3 วทิยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังจากเรียนโดยใช้ส่ือส่ิงพิมพเ์พื่อพฒันาทกัษะการอ่าน

ภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชย

การ  สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่ มี ต่อการเรียนโดยใช้ส่ือส่ิงพิมพ์เพื่อพฒันาทักษะการอ่าน
ภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชย
การ  อยูใ่นระดบัมาก 

 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
  ตวัแปรตน้                                                                ตวัแปรตาม 

 

 

 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. ส่ือส่ิงพมิพ ์หมายถึง ส่ือที่ใชก้ารพมิพเ์ป็นหลกัเพือ่ติดต่อส่ือสาร ท าความเขา้ใจกนัดว้ยภาษาเขียนโดย

ใชว้สัดุ กระดาษ หรือวสัดุอ่ืนใดที่พมิพไ์ดห้ลายส าเนาเช่น ผา้ แผน่พลาสติก 

2. ประสิทธิภาพของส่ือส่ิงพิมพห์มายถึง ประสิทธิภาพส่ือส่ิงพิมพ ์ที่ผูว้ิจยัสร้างขึ้น ตามเกณฑ ์80/80 
โดย 80 ตวัแรกคือ คะแนนเฉล่ียที่ไดจ้ากการท าแบบทดสอบระหว่างเรียน และ 80 ตวัหลงั คือ คะแนน
เฉล่ียที่ไดจ้ากการท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
3. ทกัษะการอ่าน คือ การรู้ สงัเกตและท าความเขา้ใจความหมายของทั้งวจันภาษาและอวจันภาษา 
4. ความพงึพอใจ หมายถึง อารมณ์ ความรู้สึกของนกัเรียนที่มีต่อเกมและสถานการณ์จ าลองค าศพัท์
สถานที่  ของนกัเรียนระดบันกัเรียนประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีที่ 1 วทิยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชย
การในลกัษณะที่ชอบหรือไม่ชอบ ซ่ึงวดัไดจ้ากแบบสอบถามความพงึพอใจต่อการจดัการเรียนการสอน
โดยใชเ้กมและสถานการณ์จ าลองค าศพัทส์ถานที่   
5. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือผลส าเร็จที่ไดรั้บจากกิจกรรมการเรียนการสอน
เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์เรียนรู้ทางดา้นพทุธิพสิยั จิตพสิยั และทกัษะพิสัย และ
ยงัไดจ้  าแนกผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไวต้ามลกัษณะของวตัถุประสงคข์องการเรียนการสอนที่แตกต่าง
กนั  
 
 
 
 
 
 

ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ 

 

การอ่านภาษาองักฤษโดยใชส่ื้อ

ส่ิงพมิพ ์
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แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2546 
 หลักการของหลักสูตร 

1. เป็นหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เป็น
หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพหลงัมธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่าดา้นวิชาชีพที่สอดคลอ้ง
กบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และประชาคมอาเซียนเพื่อผลิตและ
พฒันาก าลังคนระดับฝีมือให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพสามารถ
ประกอบอาชีพไดต้รงตามความตอ้งการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ  

2. เป็นหลกัสูตรที่เปิดโอกาสใหเ้ลือกเรียนไดอ้ยา่งกวา้งขวาง เนน้สมรรถนะเฉพาะดา้นดว้ยการ
ปฏิบัติจริงสามารถเลือกวิธีการเรียนตามศกัยภาพและโอกาสของผูเ้รียนและเปิดโอกาสให้ผูเ้รียน
สามารถเทียบโอนผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบความรู้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ 
สถานประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระ  

3. เป็นหลักสูตรที่สนับสนุนประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานและองคก์รที่เก่ียวขอ้ง ทั้งภาครัฐและเอกชน 

4. เป็นหลกัสูตรที่เปิดโอกาสใหส้ถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและทอ้งถ่ิน มีส่วนร่วม
ในการพฒันาหลกัสูตรใหต้รงตามความตอ้งการและสอดคลอ้งกบัสภาพยทุศาสตร์ของภูมิภาค เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ (วทิยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ.2556:2) 

 
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
1. เพื่อให้มีความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ในงานอาชีพสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 

สามารถน าความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ในงานอาชีพไปปฏิบติังานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เลือกวิถีการด ารงชีวิต การประกอบอาชีพไดอ้ย่างเหมาะสมกบัตน สร้างสรรค์ความเจริญต่อชุมชน 
ทอ้งถ่ินและประเทศชาติ  

  2.  เพือ่ใหเ้ป็นผูมี้ปัญญา มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ใฝ่เรียนรู้ เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ สามารถสร้างอาชีพ มีทกัษะในการจดัการและพฒันาอาชีพใหก้า้วหนา้อยูเ่สมอ  

  3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน รัก
หน่วยงาน สามารถท างานเป็นหมู่คณะไดดี้ โดยมีความเคารพในสิทธิและหนา้ที่ของตนเองและผูอ่ื้น  

  4. เพื่อให้เป็นผูมี้พฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการท างาน การอยูร่่วมกนั การต่อตา้น
ความรุนแรงและสารเสพติด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว หน่วยงาน ทอ้งถ่ินและประเทศชาติ อุทิศ
ตนเพื่อสังคม เขา้ใจและเห็นคุณค่าของศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มีจิตส านึกดา้นปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง รู้จกัใชแ้ละอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสร้างส่ิงแวดลอ้มที่ดี  
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  5. เพือ่ใหมี้บุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสมัพนัธ ์มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในตนเอง มีสุขภาพ
อนามยั ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เหมาะสมกบังานอาชีพ  

  6. เพือ่ให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศ
และโลก มีความรักชาติ ส านึกในความเป็นไทย เสียสละเพื่อส่วนรวม ด ารงรักษาไวซ่ึ้งความมัน่คงของ
ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 

 
ความหมายและความส าคญัของส่ือส่ิงพิมพ์ 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานไดใ้ห้ความหมายค าที่เก่ียวกบั “ส่ือส่ิงพิมพ”์ ไวด้งัน้ี ค  าว่า 
“ส่ิงพิมพ”์ หมายถึงสมุด แผนกระดาษหรือวตัถุใด ๆ ที่พิมพข์ึ้น รวมตลอดทั้งบทเพลง แผนที่ แผนผงั
ภาพ ภาพวาด ภาพระบายสี ใบประกาศ แผน่เสียง หรือส่ิงอ่ืนใดอนัมีลกัษณะเช่นเดียวกนั 
“ส่ิงพิมพ”์ หมายถึง ขอ้ความ ขอ้เขียน หรือภาพที่เก่ียวกบัแนวความคิด  ขอ้มูล สารคดีบนัเทิง ซ่ึง
ถ่ายทอดดว้ยการพมิพล์งบนกระดาษ ฟิลม์ หรือวสัดุพื้นเรียบ 
“ส่ือ” หมายถึง การติดต่อใหถึ้งกนัชกัน าใหรู้้จกักนั หรือตวักลางที่ท  าการติดต่อใหถึ้งกนั 
“พมิพ”์ หมายถึง ถ่ายแบบ ใชเ้คร่ืองจกัรกดตวัหนังสือหรือภาพ ให้ติดบนวตัถุ เช่นแผ่นกระดาษ ผา้ ท  า
ใหเ้ป็นตวัหนงัสือ หรือรูปรอยอยา่งใด ๆ โดยการกดหรือการใชพ้ิมพ ์หินเคร่ืองกลวิธีเคมีหรือวิธีอ่ืนใด 
อนัอาจใหเ้กิดเป็นส่ิงพมิพข์ึ้นหลายส าเนา รูปร่าง ร่างกาย แบบ 

ดงันั้น “ ส่ือส่ิงพมิพ”์ จึงมีความหมายวา่จะเป็นแผน่กระดาษหรือวตัถุใด ๆ ดว้ยวธีิต่าง ๆ อนัเกิด
เป็นช้ินงานที่มีลกัษณะเหมือนตน้ฉบบัขึ้นหลายส าเนา ในปริมาณมากเพือ่เป็นส่ิงที่ท  าการติดต่อหรือชกั
น าให้บุคคลอ่ืนให้เห็นหรือทราบขอ้มูลต่าง ๆ” ส่ิงพิมพ์มีหลายชนิด ได้แก่ เอกสารหนังส่ือเรียน 
หนงัสือพมิพ ์นิตยสาร วารสาร บนัทึก รายงาน ฯลฯ 

 
 ความหมายและความส าคญัของการอ่าน 
 1. ความหมายของการอ่าน 
 เมธี ล่ิวโรจน์สกุล (2547 : 77) ไดใ้ห้ความหมายของการอ่านไวว้่า การอ่านเป็นทกัษะพื้นฐาน
ทกัษะแรกที่ควรพฒันาก่อน การอ่านท าให้รู้ไวยากรณ์ ความหมายของค าศพัท์ รวมทั้ งการใช้ค  าที่
ถูกตอ้ง การอ่านภาษาองักฤษอยา่งสม ่าเสมอจะท าให้จิตใตส้ านึกเรียนรู้ผ่านสายตา ยิง่ไดพ้บเห็นบ่อยๆ 
ซ ้ าๆ ยิง่ท  าใหจิ้ตใตส้ านึกจดจ ารูปแบบประโยค และการใชค้  าไดอ้ยา่งอตัโนมติั 
 กล่าวโดยสรุปแล้ว การอ่านเป็นกระบวนการที่เร่ิมจากการมองเห็นตวัอักษร ขอ้ความหรือ
สญัลกัษณ์แลว้ท าความเขา้ใจความหมายจากส่ิงดงักล่าว เป็นทกัษะพื้นฐานทกัษะแรกที่ควรพฒันาก่อน
ทั้งน้ีตอ้งวเิคราะห์และตีความใหถู้กตอ้งและชดัเจนใหต้รงตามที่ผูเ้ขียนตอ้งการส่ือความ 
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 2. ความส าคญัของการอ่าน 
 การอ่านมีความส าคัญต่อการมีชีวิตอยู่และการเรียนรู้ที่สมบูรณ์  ทั้ งน้ี เพราะหนังสือมี
ความส าคญัยิง่เหนือส่ิงอ่ืนในฐานะเป็นส่ือถ่ายทอดวิชาการให้การศึกษา และคุณค่าทางวฒันธรรมใน
สังคม การอ่านจะช่วยให้ผูอ่้านมีหู ตากวา้งไกล ไดเ้ปิดโลกทศัน์ของตนเอง ดงัที่พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่ัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานพระบรมราโชวาทในพิธีเปิดงานหนังสือระหว่างชาติและงาน
แสดงการพิมพแ์ห่งประเทศไทยคร้ังที่ 3 (มทันา นาคะบุตร. 2544 : 5) ความตอนหน่ึงว่า“หนังสือเป็น
เสมือนคลงัที่รวบรวมเร่ืองราว ความคิด วิทยาการทุกด้าน ทุกอย่างที่มนุษยไ์ด้เรียนรู้ได้คิดอ่านและ
พากเพยีรพยายามบนัทึกรักษาไวด้ว้ยลายลกัษณ์อกัษร หนงัสือแพร่ไปที่ใดความคิดแพร่ไปที่นั่น หนังสือ
จึงเป็นส่ิงมีค่าและมีประโยชน์ที่จะประมาณมิได ้ในแง่ที่เป็นบ่อเกิดการเรียนรู้ของมนุษย”์ ดงันั้นการรณรงค์
ใหมี้การส่งเสริมการอ่านใหก้บั เด็กและเยาวชนจึงเป็นส่ิงที่ควรท าอยา่งยิง่ 
 
วิจัยในประเทศ 

สิระวฒัน์  ทองเลิศ (2550) ไดท้  าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพโดยใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน 1) 
เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารโดยใชค้อมพิวเตอร์
ช่วยสอน 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารโดยใชค้อมพิวเตอร์
ช่วยสอนเสริมกบัการสอนตามปกติ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใชแ้บบ
ฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มตวัอย่างเป็น
นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม วิทยาลยัเทคนิคราชบุรี จงัหวดัราชบุรี 
จ  านวน 2 หอ้งเรียน หอ้งเรียนละ 40 คน รวม 80 คน  โดยการจบัฉลากเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร โดยใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีค่าเท่ากับ 85.03 / 79.00 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑท์ี่ก  าหนด คือ 75 / 52 2) ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนที่เรียนเสริม โดยใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนและดว้ยการสอนตามปกติแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 3) นกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ต่อการเรียน
โดยใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารโดยใชค้อมพวิเตอร์ช่วยสอนเสริม 

อจัฉรา  ศิริอาซารุ่งโรจน์ (2551) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง “ การสร้างบทเรียนส าเร็จรูปทกัษะการอ่าน
ประกอบวิชาภาษาอังกฤษรอบรู้  ส าหรับนัก เรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่  4  โรง เรียนวัดสัง เวช 
กรุงเทพมหานคร การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูป
ทกัษะการอ่านประกอบรายวิชา ภาษาองักฤษรอบรู้เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านที่เพิ่มขึ้น
ในการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษรอบรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนวดัสังเวช ที่มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า ปานกลาง และสูง หลังการ ใช้บทเรียนส าเร็จรูปว่าสูงขึ้ น และมีความ
แตกต่างกนัหรือไม่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนวกัสังเวช 
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เขตพระนคร โดยใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่ายไดน้กัเรียน 1 หอ้งเรียน จ านวน 30 คนและใชว้ิธีการทดลองโดย
ใหน้กัเรียนเรียนบทเรียนส าเร็จรูปทกัษะการอ่านที่ผูว้ิจยัสร้างขึ้น 6 บทเรียน โดยใชเ้วลาในการทดลอง 
12 สัปดาห์ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัประกอบด้วย 1) บทเรียนส าเร็จรูปทกัษะการอ่านประกอบวิชา
ภาษาองักฤษรอบรู้ 2) แบบทดสอบวดัความสามารถในการเรียนวิชาภาษาองักฤษรอบรู้ก่อนและหลัง
การใช้บทเรียนส าเร็จรูป 3) แบบสอบถามความคิดเห็น ผลการวิจยัพบว่า ความสามารถในการเรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษรอบรู้ของนักเรียน หลงัเรียนใช้บทเรียนส าเร็จรูปทกัษะการอ่านสูงกว่าก่อนใช้
บทเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความสามารถในการอ่านของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการอ่านต่างกนัสูงขึ้นและแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และประสิทธิภาพของ
บทเรียนส าเร็จรูปคือ 87/ 73  

 

                                                    ระเบียบวธีิวจิยั 
ประชากร 
 ประชากร คือ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 3 ที่ก  าลงัศึกษาในภาคการศึกษาที่ 
1/2559 จ านวน 5 หอ้งเรียน นกัเรียนทั้งหมดในระดบัมีจ านวน 172 คน วทิยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชย
การ 
 
กลุ่มตัวอย่าง 

      กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 3 ที่ก  าลงัศึกษาในภาคการศึกษา

ที่ 1/2559 วทิยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ ไดม้าโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง คือ นักเรียนระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 3 หอ้ง 5 จ านวน 40 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล 
ในการวิจัยเร่ือง การพฒันาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้ส่ือส่ิงพิมพ ์ส าหรับนักเรียน

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ ผูว้ิจยัไดก้  าหนดเคร่ืองมือที่ใช้
ในการวจิยัไว ้ดงัน้ี 

1. ส่ือส่ิงพมิพ ์
2. แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้  
3. แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 
4. แบบสอบถามความพงึพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนโดยใชใ้ชส่ื้อส่ิงพมิพ ์
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใชใ้นการพฒันาเคร่ืองมือ 
 1. การหาประสิทธิภาพจากสูตร E1/E2 ของ ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์(2548:  7-28) 

  X    F  
E1     =  

A

N x 100  และ   
B

N  X 100  เม่ือ 

  E1  = ประสิทธิภาพของเกมและสถานการณ์จ าลอง คิดเป็นร้อยละจาก
คะแนนระหวา่งเรียน 
  E2  = ประสิทธิภาพของเกมและสถานการณ์จ าลอง คิดเป็นร้อยละจาก
คะแนนหลงัเรียน 
  X  =   คะแนนรวมของผูเ้รียนจากแบบทดสอบระหวา่งเรียน 
  F  =   คะแนนรวมของผูเ้รียนจากแบบทดสอบหลงัเรียน 
  N =  จ านวนผูเ้รียน 
  A =  คะแนนเตม็ของแบบทดสอบระหวา่งเรียน 
  B =  คะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลงัเรียน 
 

การวเิคราะห์คุณภาพเคร่ืองมอื 
  2. การวิเคราะห์แบบทดสอบเพื่อหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC (Index of Consistency: IOC) 
ของ บุญเชิด ภิญโญอนนัตพงศ ์(2543 : 89-91) 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้เกมและ
สถานการณ์จ าลอง ของ รววีรรณ ชินะตระกูล (2535 : 164) 

  
 สถติิทีใ่ช้ในการทดสอบสมมติฐาน 

 4. การหาค่าความยากง่าย (Difficulty) ของขอ้สอบแต่ละขอ้ของ พวงรัตน์  ทวรัีตน์ (2543: 123) 

P =  
N

B  

เม่ือ P  = ค่าความยากของขอ้สอบรายขอ้ 
 B = จ านวนผูท้ี่ท  าขอ้สอบขอ้นั้นถูก 
 N = จ านวนคนทั้งหมด 

ค่า P จะมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0-1 
ขอ้สอบที่มีค่า P ต ่ากวา่  0.20  แสดงวา่  ขอ้สอบนั้นยากเกินไป 
ขอ้สอบที่มีค่า P ต ่ากวา่  0.50  แสดงวา่  ขอ้สอบนั้นค่อนไปทางยาก 
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ขอ้สอบที่มีค่า P เท่ากบั  0.50  แสดงวา่  ขอ้สอบนั้นมีความยากพอดี 
ขอ้สอบที่มีค่า P สูงกวา่  0.50  แสดงวา่  ขอ้สอบนั้นค่อนไปทางง่าย 
ขอ้สอบที่มีค่า P สูงกวา่  0.80  แสดงวา่  ขอ้สอบนั้นง่ายเกินไป 

 เกณฑค์วามยากง่ายของขอ้สอบที่ก  าหนดไว ้ก าหนดไวใ้ชไ้ดอ้ยูร่ะหวา่ง 0.20-0.80 
 5. การหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของขอ้สอบแต่ละขอ้ ของ พวงรัตน์  ทวีรัตน์ (2543: 
123) 
 r   = BH - BL 
   N 
 เม่ือ  BH  = จ านวนคนที่ตอบถูกในกลุ่มสูง 
   BL = จ านวนคนที่ตอบถูกในกลุ่มต ่า 
   N = จ านวนคนทั้งหมด 
   ค่าอ านาจจ าแนกจะมีค่าอยูร่ะหวา่ง -1 ถึง +1 ขอ้สอบที่มีค่าอ านาจจ าแนกเป็นบวกและ
เขา้ใกล ้1 แสดงว่าขอ้สอบนั้นมีค่าอ านาจจ าแนกสูง ขอ้สอบที่มีค่าอ านาจจ าแนกเป็นลบและเขา้ใกล ้0 
แสดงวา่ขอ้สอบนั้นไม่มีค่าอ านาจจ าแนก 
   เกณฑค์่าอ านาจจ าแนก (B) ที่มีคุณภาพในดา้นการจ าแนกมีค่าตั้งแต่ 0.20 – 1.00 
 6. การหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของขอ้สอบทั้งฉบบัโดยใชสู้ตร KR-20 (Kuder 
Richardson) ของ ลว้น  สายยศ และ องัคณา  สายยศ (2538: 179-191) ดงัน้ี 

 rtt   =          n               1 -   pq 
             n – 1                  s2 

 เม่ือ  rtt = ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ  
  N =  จ านวนขอ้สอบทั้งหมด 
  S2 =  ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบบั 
  P =  จ านวนคนที่ถูกทั้งหมด 
  q = สดัส่วนของคนท าผดิแต่ละขอ้ (q = 1 – p) 
 7. การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัท าการทดลอง โดยใชส้ถิติ t-test Dependent ของ ชูศรี  
วงศรั์ตนะ (2553: 193) ดงัน้ี 
            D  

  t  =     
 
 เม่ือ  D = ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ 
   n = จ านวนคู่ 

n 2 – ( )2 
         n - 1 
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  การวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน 
 8. หาค่าเฉล่ีย (Mean) ของ บุญชม  ศรีสะอาด (2538: 102) 

X  = X 
      N 

 เม่ือ  X  = ค่าเฉล่ีย 
   X = ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   N = จ านวนขอ้มูลทั้งหมด 
 9. การหาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของ บุญชม  ศรีสะอาด (2538: 103) 

 S.D.  =                       
  เม่ือ  S.D. = ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   X2 = ผลรวมของคะแนนยกก าลงัสอง 
   (X2) = ก าลงัสองของคะแนนผลรวม 
   n = จ านวนขอ้มูลทั้งหมด 
 
การหาประสิทธิภาพของส่ือส่ิงพิมพ์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  ตามเกณฑ์ 80/80 
ตารางที่ 1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพ E1/E2 ของส่ือส่ิงพมิพเ์พือ่พฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ   
 

คะแนนร้อยละ  
               (ระหว่างการใช้ส่ือส่ิงพิมพ์) E1 

คะแนนร้อยละ  
(หลังการใช้ส่ือส่ิงพิมพ์) E2 

E1 = 80.53 E2 = 87.65 
 
จากตารางที่ 1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพ E1/E2 ของส่ือส่ิงพิมพ์เพื่อพฒันาทักษะการอ่าน
ภาษาองักฤษ  ส าหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 3 วทิยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชย
การ ของกลุ่มทดลอง จ านวน 40 คน พบว่า ส่ือส่ิงพิมพเ์พื่อพฒันาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  มี
ประสิทธิภาพเท่ากบั 80.53/87.65 เม่ือเทียบกบัเกณฑ ์80/80 จึงสรุปไดว้่าส่ือส่ิงพิมพเ์พื่อพฒันาทกัษะ
การอ่านภาษาองักฤษ  ส าหรับนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลยัเทคโนโลยเีมือง
ชลพณิชยการ นั้นมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑท์ี่ตั้งไว ้
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ผลการการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ส่ือส่ิงพิมพ์  
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัการใชส่ื้อส่ิงพมิพ ์

การทดลอง n X  SD t p 
ก่อนการใชส่ื้อส่ิงพมิพ ์ 40 11.50 1.59 

19.30* .00 
หลงัการใชส่ื้อส่ิงพมิพ ์ 40 16.75 1.36 
* p <.05 
 จากตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัการใชส่ื้อส่ิงพิมพ ์ของ
นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 3 วทิยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ พบว่า นักเรียนมี
ผลการทดสอบหลงัเรียนโดยใชส่ื้อส่ิงพมิพ ์สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ส่ือส่ิงพิมพ์ ส าหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีเมืองชลพณชิยการ 
ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินความพงึพอใจของนกัเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใชส่ื้อส่ิงพมิพ ์ส าหรับ

นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วทิยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ 
รายการประเมิน X  SD แปลผล 

1. นกัเรียนมีความสนใจที่จะเรียนรู้ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ
มากขึ้น 

  4.13    0.33   มาก 

2. นกัเรียนคิดวา่การใชส่ื้อส่ิงพมิพ ์ท าใหน้กัเรียนเขา้ใจบทเรียน
มากขึ้น 

  4.45    0.50   มาก 

3. นกัเรียนมีสมาธิในการเรียนการอ่านส่ือส่ิงพมิพใ์น
ชีวติประจ าวนั มากขึ้น        

  4.18    0.38   มาก 

4. นกัเรียนรู้สึกสนุกสนานกบัการเรียนโดยใชส่ื้อส่ิงพมิพ ์   4.30    0.46   มาก 
5. นกัเรียนอยากใหค้รูจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบใชส่ื้อ
ส่ิงพมิพอี์ก 

  4.65    0.48   มากที่สุด 

รวม 4.34   0.47    มาก 

 
จากตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ใชส่ื้อ

ส่ิงพมิพ ์ส าหรับนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ 
พบวา่ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 3 วทิยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ มีความพึง
พอใจโดยรวมคิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.34 อยูใ่นระดบั มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือ นักเรียนอยากให้ครูจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบใชส่ื้อส่ิงพิมพ ์คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.65 อยู่ใน
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ระดบั มากที่สุด รองลงมาเป็นนกัเรียนคิดวา่การใชส่ื้อส่ิงพิมพ ์ท าให้นักเรียนเขา้ใจบทเรียนมากขึ้น คิด
เป็นค่าเฉล่ีย 4.45 อยู่ในระดับ มากนักเรียนรู้สึกสนุกสนานกับการเรียนโดยใช้ส่ือส่ิงพิมพ ์คิดเป็น
ค่าเฉล่ีย 4.30 อยูใ่นระดบั มากนกัเรียนมีสมาธิในการเรียนการอ่านส่ือส่ิงพิมพใ์นชีวิตประจ าวนั คิดเป็น
ค่าเฉล่ีย 4.18 อยูใ่นระดบั มาก และ นกัเรียนมีความสนใจที่จะเรียนรู้ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษมากขึ้น  
คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.13 อยูใ่นระดบั มาก ตามล าดบั 

 

สรุปผลการวจิยั 
 ในการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใชส่ื้อส่ิงพิมพส์ าหรับนักเรียนประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นปีที่  3 วทิยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

1. ผลจากการใช้ส่ือส่ิงพิมพเ์พื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาอังกฤษ  ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ ์80/80 พบวา่ คะแนนร้อยละของการท าแบบทดสอบระหวา่งการใชส่ื้อส่ิงพมิพ ์เท่ากบั 80.53 (E1) 
โดยมีคะแนนจากการทดสอบหลงัการใชส่ื้อส่ิงพมิพ ์เท่ากบั  87.65 (E2) ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท์ี่ตั้งไว ้80/80 

2. ผลการเปรียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการใชส่ื้อส่ิงพิมพ ์พบว่า นักเรียนมีผล
การทดสอบหลงัเรียนโดยใชส่ื้อส่ิงพมิพสู์งกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใชส่ื้อส่ิงพิมพ ์พบว่า นักเรียนมี
ความพงึพอใจในภาพรวม คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.34  อยูใ่นระดบั มาก 
 

อภปิรายผล 
 จากการศึกษาวจิยัเร่ือง การพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษโดยใชส่ื้อส่ิงพมิพส์ าหรับนกัเรียน
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่  3 วทิยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ  
มีประเด็นที่ควรน ามาอภิปรายไดด้งัน้ี 

 1. จากผลการศึกษาการพฒันาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้ส่ือส่ิงพิมพ์  ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ที่พบว่า คะแนนร้อยละของการท าแบบทดสอบระหว่างการใช้ส่ือ
ส่ิงพมิพเ์ท่ากบั 80.53 (E1) โดยมีคะแนนจากการทดสอบหลงัการใช้ส่ือส่ิงพิมพ ์เท่ากบั  87.65 (E2) ซ่ึง
สูงกว่าเกณฑท์ี่ตั้งไว ้80/80 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ส่ือส่ิงพิมพ ์ น้ีมีลกัษณะเด่นคือ สามารถตอบสนอง
ผูเ้รียน และกระตุน้ผูเ้รียนให้สนใจ ต่ืนเตน้ สนุกสนาน ผูเ้รียนไม่เบื่อหน่ายในการเรียนภาษาองักฤษ 
เพราะไดน้ าส่ือส่ิงพมิพห์ลาย ๆ รูปแบบมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน จึงส่งผลให้ใชส่ื้อส่ิงพิมพเ์พื่อ
พฒันาทกัษะการอ่านภาษาอังกฤษ  มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนด และยงัสอดคลอ้งกับ
ผลการวจิยัของ  สิระวฒัน์  ทองเลิศ (2550) ที่ไดศ้ึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดา้น
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยใช้



14 
 

คอมพวิเตอร์ช่วย ผลการวจิยัพบวา่ ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 
โดยใชค้อมพวิเตอร์ช่วยสอน มีค่าเท่ากบั 85.03 / 79.00 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท์ี่ก  าหนด คือ 75 / 52  

2. จากผลการเปรียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัการใชส่ื้อส่ิงพมิพ ์ที่พบว่า นักเรียนมี
ผลการทดสอบหลงัเรียนโดยใชส่ื้อส่ิงพิมพ ์สูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะวา่ ส่ือส่ิงพมิพช่์วยพฒันาการอ่านภาษาองักฤษและดึงดูดความสนใจของนักเรียนได ้ซ่ึง
สอดคล้องกับ ผลการวิจยัของ อัจฉรา  ศิริอาซารุ่งโรจน์ (2551) ที่ได้ศึกษาเร่ือง การสร้างบทเรียน
ส าเร็จรูปทกัษะการอ่านประกอบวชิาภาษาองักฤษรอบรู้ ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
วดัสงัเวช กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ ความสามารถในการเรียนรายวชิาภาษาองักฤษรอบรู้ของ
นกัเรียน หลงัเรียนใชบ้ทเรียนส าเร็จรูปทกัษะการอ่านสูงกวา่ก่อนใชบ้ทเรียนอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 ความสามารถในการอ่านของนกัเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านต่างกนัสูงขึ้นและแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูปคือ 87/ 73  

3. ผลการศึกษาความพงึพอใจของนกัเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใชส่ื้อส่ิงพิมพ ์ที่พบว่า นักเรียนมี
ความพงึพอใจในภาพรวม คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.34 อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ การใชส่ื้อส่ิงพิมพ์
เข้ามาช่วยในการพฒันาการอ่านภาษาอังกฤษท าให้นักเรียนพึงพอใจและมีความสุขในการเรียน
ภาษาอังกฤษมากขึ้ น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สิระวัฒน์  ทองเลิศ (2550)  ที่ได้ศึกษา การ
เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดา้นทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร ของนักเรียนระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพโดยใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ยมาก ต่อการเรียนโดยใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารโดยใช้
คอมพวิเตอร์ช่วยสอนเสริม 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ในการศึกษาเร่ือง การพฒันาทกัษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใชส่ื้อส่ิงพิมพ ์ส าหรับนักเรียน
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีที่ 3 วทิยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ 
มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. ครูผูส้อนควรมีการพฒันาต่อยอดใหมี้ความยากเพิม่ขึ้นตามเน้ือหาสาระทีก่  าหนด
ในแต่ละชั้นปี 

2. ควรน างานวจิยัไปปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัความตอ้งการที่จะพฒันาทกัษะในการ
อ่านภาษาองักฤษตามความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน ซ่ึงผูเ้รียนแต่ละคนจะมี
ความสามารถทางดา้นทกัษะการอ่านที่แตกต่างกนั 
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