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การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทักษะการอานภาษาอังกฤษ

โดยเรียนรูจากเอกสารและแหลงเรียนรูตามสภาพจริงในชีวิตประจําวัน
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5

นายสุทัศน  สมบูรณ
ครูชํานาญการ  โรงเรียนหองสอนศึกษา

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแมฮองสอน   เขต 1

บทคัดยอ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการอานภาษาอังกฤษ
โดยเรียนรูจากเอกสารและแหลงเรียนรูตามสภาพจริงในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
5 โรงเรียนหอสอนศึกษา  อําเภอเมือง  เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 1 จังหวัดแมฮองสอน  

 วิธีดําเนินการ ผูศึกษาไดศึกษาถึงทฤษฎี และจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน
ดวยเอกสารและแหลงเรียนรูตามสภาพจริงในชีวิตประจําวัน (Authentic Materials) ซึ่งประกอบไปดวย
ประกาศโฆษณา แผนพับ ฉลากยา เอกสารคําแนะนําการใชอุปกรณเครื่องมือ ปายประกาศของสถานที่
ตาง ๆ ในทองถ่ิน ท่ีเปนภาษาอังกฤษ และนักเรียนไดพบเห็นทุกวันโดยใหนักเรียนไดรวบรวมเอกสาร
จากสถานที่ตาง ๆ แลวจัดเปนหมวดหมู วิเคราะหแยกแยะคําศัพทที่ถูกใชบอย(high frequently used)ใน
แตละหัวเร่ือง แยกประเภทของประโยค วลีท่ีเปนรูปแบบเฉพาะของแตประเภทรายการของสิ่งที่ไดพบ
เห็น ฝกอาน ทําความเขาใจความหมาย และแกไขขอความเปนของตนเอง แตยังคงไดความหมายเดิม
ของขอความ นั้น ๆ และไดแกไขคําประกาศของทองถิ่นที่ มีความผิดพลาดทางดานโครงสรางของ
ภาษาอังกฤษ ใหถูกตองตามหลักภาษา 

 นอกจากนี้แลว ยังไดออกแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชเอกสารและแหลงเรียนรู
ตามสภาพจริงในชีวิตประจําวันเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีตอการเรียนดวยวิธีการนี้  วา
จะชวยพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษใหสูงขึ้นหรือไมอยางไร  และจะไดนําผลที่ไดไปปรับปรุง
พัฒนาหนวยการเรียนในเร่ืองอ่ืน ๆ ตอไป  

 ผลการศึกษาพบวา การเรียนโดยใชเอกสารและแหลงเรียนรูตามสภาพจริง ชวยกระตุนให
นักเรียนเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวันของนักเรียนสูงข้ึน และไดพัฒนา
ทักษะการอานของนักเรียนจริง และมีประสิทธิภาพตามท่ีไดกําหนดไว  E1/E2 เทากับ 85.28/83.06  สูง
กวาเกณฑท่ีต้ังไว (80/80) และคาที t-test ของคะแนนเฉล่ียของการทดสอบกอนเรียนกับหลังเรียน มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01และคาเฉล่ียความคิดเห็นของนักเรียนอยูในระดับ
มากท่ีสุด
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ข
Abstract

This study is aimed to study the Reading skill Achievement by using the articles and local 
learning resources for the Matayom 5 students of Hongson Suksa school, Muang District,
Maehongson Educational Service Office Area 1

The procedures of the research began with studying of the theories and psychology of using 
the articles and local learning resources, authentic materials, which have been seen and interfered in 
students’ daily life, including advertisements, labels, brochures, leaflets, signs used in local areas to 
communicate with foreigners. After collecting all the materials students analyzed and divided the 
articles into different types, then profoundly studied meanings of the new words to find out which is 
highly used. They are also to study the structure of the sentenced that used in different articles 
responding to its purposes. After analyzed the words, the structures students begin practice reading 
and interpreting the meanings of the material. If necessaries, they have to change the words, the 
structures on the local signs to make good communication with the foreigners

The researcher also designed the attitude questionnaires to check the students’ attitudes of 
studying by using authentic materials to find out how this kind of teaching can develop the reading 
skill of the experiment group, therefore to generate the new ideas for other learning units.

The result of the study had shown that this kind of materials can increase the awareness of 
English in daily and make them eagerly to read more English according to the standard quality of 
E1/E2 of 85.28/83.06. And the  t- test was significant differences between the pretest and the posttest 
at 0.01. And the students’ attitudes to the authentic materials are at the highest range. 
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