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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน
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คอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยา
เขตวังไกลกังวล ที่ศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ (ENL1002) ในภาคเรียนที่ 2 จ านวน 30 คน  
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ของนักศึกษาก่อนเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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Abstract 
 

Code of project : LEARN-03 / 2561 
Project name    : The Development of English for Career Reading Exercises for     
      Student in Computer Engineering Technology, Faculty of Industrial   
      and Technology, Rajamangala University of Technology  
      Rattanakosin, Wangklaikangwon Campus 
Researcher name : Ubolrat  Uamduang 
 

The purposes of this study were to develop and test the efficiency of English  
for Career reading exercises  for student in Computer Engineering Technology, 
compare students’ English for Career reading ability before and after using the 
reading exercises.  The samples consisted of 30 students in Computer Engineering 
Technology, Faculty of Industrial and Technology, Rajamangala University of 
Technology Rattanakosin, Wangklaikangwon Campus, who was studying the subject 
of English for Career (ENL1002) in second semester. 
 The instruments used for gathering data were eight reading exercises for  
student in Computer Engineering Technology and an English reading ability test used 
as a pretest/posttest.   
 The statistic for data analysis were percentage, mean, standard deviation and 
t-test.  
 1. The efficiency of the English for Career reading exercises for English for 
Career pretest and posttest was 75.56/75.75 percent.  This means that the efficiency of 
the English for Career reading exercises was at high level. 
 2. The English for Career reading ability of the student after using the English 
for Career reading exercises was significantly higher at the 0.05 level. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 การอ่านภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่ส าคัญในยุคของข้อมูลข่าวสาร และความเจริญก้าวหน้า
อย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยี ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษช่วยให้บุคคลมีการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง สามารถแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมจากสื่อ ทั้งในต าราเรียน หนังสือ วารสารและการสืบค้น
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่ส าคัญในการด ารงชีวิตที่มีผู้ใช้มาก
ที่สุดส าหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาพูด สิ่งที่จ าเป็นในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษคือความสามารถในการอ่าน (Eskey, 
1979) สอดคล้องกับ วิสาข์ จัติวัตร์ (2528 : 41) ได้ระบุว่า ในบรรดาทักษะภาษาอังกฤษอัน
ประกอบด้วยทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน นั้น ทักษะที่มีความจ าเป็นมากที่สุดคือ ทักษะการอ่าน ซึ่ง
ต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การอ่านฉลากยา ป้ายโฆษณา ตลอดจนวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจาก
ต่างประเทศ  นอกจากนี้ในการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือระดับที่สูงยิ่งขึ้น ยิ่งมีความจ าเป็นต้องอ่าน
ต าราภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ จึงเป็นการยืนยันความส าคัญของการอ่านมากยิ่งข้ึน 
 กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักในความส าคัญดังกล่าว จึงจัดให้มีการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยก าหนดให้ผู้เรียนเรียนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา  และมีความคาดหวังให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษาต่างประเทศสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อ
ในระดับสูง รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องราว และวัฒนธรรม อันหลากหลายของประชาคมโลก
ได้อย่างสร้างสรรค์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544 : 3) ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
ครู นอกจากจะให้ความรู้แก่นักเรียนภายในห้องเรียนแล้วครูผู้สอนจะต้องส่งเสริมให้นักเรียนได้อ่าน
เพ่ิมเติมจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น หนังสือ วารสารหนังสือพิมพ์ เอกสาร อินเตอร์เน็ต ฯลฯ เพ่ือให้
นักเรียนได้รับความรู้ และสามารถน าความรู้ ความคิดเหล่านั้นมาสัมพันธ์กับการท างาน การด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 
 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นมากยิ่งขึ้นเมื่อศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา แต่ในทางกลับกันความสามรถทางการอ่านของผู้เรียนยังอยู่ในระดับต่ ากว่ าเกณฑ์
และต้องได้รับการปรับปรุง ซึ่งจากผลการทดสอบวัดความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่
ทบวงมหาวิทยาลัยจัดสอบทุกปี โดยมากกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนข้อในข้อสอบ เป็นการวัด
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ความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจของผู้เรียน  ซึ่งผลการวิเคราะห์สถิติคะแนนสอบทางการ
ศึกษาแห่งชาติ (O-NET, 2552) ปรากฏวิชาภาษาอังกฤษ เป็นวิชาที่ผู้สอบท าคะแนนได้คะแนนต่ า
ที่สุด โดยค่าคะแนนเฉลี่ยคือ 23.98 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งจากจ านวนผู้สอบ 
352,805 คน มีจ านวนผู้สอบที่ได้คะแนนต่ ากว่าครึ่ง 338,440 คน (ส านักงานทดสอบการศึกษา
แห่งชาติ, 2552) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบผลการสอบย้อนหลัง 3 ปี พบว่าผลคะแนนภาษาอังกฤษต่ าลง 
จากข้อมูลเหล่านี้ชี้ ให้เห็นว่าผู้ จะเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษามีความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษต่ า และควรจัดการเรียนการสอนอ่านเพ่ือแก้ไขและพัฒนาทักษะการอ่านของผู้เรียนเมื่อ
ศึกษาในระดับอุดมศึกษา (สิตา ทายะติ, 2551: 1-2) 
 จากการศึกษาของยุพรพรรณ  ตันติสัตยานนท์  (2555 : 2) ได้สัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนวิชา
ภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ านวน 27 คน เกี่ยวกับระดับ
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษา พบว่า  ร้อยละ 26 เห็นว่านักศึกษามี
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษในระดับ ดี ร้อยละ 33 เห็นว่านักศึกษามีความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง และร้อยละ 44 เห็นว่านักศึกษามีความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษในระดับอ่อน ทั้งนี้นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้การแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย โดยการ
แปลตรงตามความหมายที่ปรากฏในพจนานุกรมทีละค าหรือทีละประโยค มีจุดหมายในการอ่านและ
แปลเพื่อตอบค าถามในแบบฝึกหัดท้ายบทให้ถูกต้องเท่านั้น  การที่มีความรู้ด้านค าศัพท์และไวยากรณ์
จ ากัดจึงไม่สามารถเดาความหมายจากบริบทได้ถูกต้อง ไม่สามารถใช้ความคิดในการวิเคราะห์วิจารณ์
เนื้อหาและสรุปประเด็นส าคัญได้ในระดับที่น่าพอใจ ซึ่งข้อจ ากัดเหล่านี้ท าให้นักศึกษาไม่ประสบ
ความส าเร็จในการอ่านภาษาอังกฤษและท าความเข้าใจเนื้อหาของบทอ่านจนเกิดความท้อแท้และไม่
เกิดความพยายามที่จะท าความเข้าใจเนื้อหาต่อไป ดังนั้นผู้สอนจึงต้องหาวิธีการสอนที่จะท าให้ผู้เรียน
เกิดทักษะในการอ่านเพ่ือให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการอ่านมากขึ้น 
 แม้ในปัจจุบันได้มีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มุ่ งเน้นทักษะการอ่านแต่พบว่า
ความสามารถ ของผู้เรียนที่เกี่ยวข้องกับทักษะการอ่านยังไม่น่าพอใจ จากการศึกษาวิจัยพบว่า สาเหตุ
ของปัญหาการสอนอ่านในชั้นเรียนสามารถสรุปออกมาเป็นประเด็นหลักดังนี้ คือ ปัญหาเกี่ยวกับตัว
ผู้เรียนและปัญหาความไม่เหมาะสมของบทอ่าน (พรนิภา บรรจงมณี, 2548 : 4) ปัญหาที่เกี่ยวกับตัว
ครูนั้น คือครูขาดทักษะการสอนการอ่าน วิธีสอนยังเป็นแบบดั้งเดิมและครูผู้สอนจัดหรือเตรียมบท
อ่านไม่เหมาะสมกับผู้เรียนซึ่งอาจยากเกินไปหรือง่ายเกินไป และผู้เรียนทั่วไปยังขาดความสามารถใน
ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ทั้งนี้สาเหตุมาจากผู้เรียนยังขาดวิธีการหรือเทคนิคการอ่านที่เหมาะสม  
นอกจากนี้อีกปัญหาหนึ่งก็คือ ครูขาดสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมในการใช้สอนภาษาอังกฤษ ดัง
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เห็นได้จากงานวิจัยของบุษราภรณ์ ทับทิมงาม (2542 : 5) วิไลรัตน์ วสุรีย์ (2545) และดรุณี เรือนใจ
มั่น (2546) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษว่าไม่ค่อยประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร เนื่องจาก
ครูผู้สอนขาดสื่อแบบฝึกหัดการอ่านที่มีคุณภาพ และอุปกรณ์ในการสอน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุภางค์ นวมทอง (2539) และพูนทรัพย์ นาคนาคา (2539 : 3) ได้ศึกษาปัญหาความต้องการผลิตสื่อ 
ซึ่งปัญหาด้านสื่อการเรียนการสอนนั้น มีความส าคัญและเพราะสื่อการเรียนการสอนเป็นองค์ประกอบ
ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ จากการศึกษาแบบเรียนการอ่านภาษาอังกฤษที่จัดพิมพ์ และ
ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้ใช้ในการเรียนการสอนปัจจุบัน (Cunningsworth, 1984 : 
2) ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของนักเรียนเฉพาะกลุ่มที่มีความแตกต่างในด้านพ้ืนฐานทาง
ภาษาและวัฒนธรรมได้ และไม่สอดคล้องกับแนวการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร บทอ่านไม่
ได้มาจากชีวิตจริงของผู้เรียน ผู้เรียนมีโอกาสใช้ภาษานั้นในชีวิตจริงน้อยมาก เพราะเป็นภาษาที่
ห่างไกลจากชีวิตจริงของผู้เรียน (Candlin, 1985 : 21-25 ; Ferrar, 1986 : 19) 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น  การที่ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ า
นั้น อาจจะมากจากสาเหตุหลายประการคือ การใช้ต าราเรียนจากต่างประเทศที่ตีพิมพ์มานานแล้วท า
ให้ข้อมูลในเนื้อเรื่องที่อ่านไม่ทันสมัย  และการขาดแคลนแบบฝึกภาระงานต่าง ๆ ที่เป็นเอกสารจริง
มาเป็นสื่อการสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ  (Johns and Dudley-Evans, 1980 : 121-124) หรือการ
ใช้ต าราในท้องตลาดมาสอนจึงไม่สามารถบรรลุจุดประสงค์ในการสอนได้  เนื่องจากหัวเรื่อง หรือ
เนื้อหาวิชาไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเท่าใดนัก (Xu Yun-Zhu, 1999 : s60) ซึ่งค า
กล่าวนี้ สอดคล้องกับ ออร์ (Orr, 1998) ที่กล่าวว่า มีสื่อการสอนจ านวนน้อยมากที่ขายอยู่ในร้าน
หนังสือที่จะตรงกับความต้องการของผู้เรียน  และจากประสบการณ์ของผู้วิจัยเองพบว่า ต าราเรียน
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจสาขาต่างๆ ที่มีขายอยู่ในท้องตลาดมีจ านวนน้อย  โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
เทคนิคส าหรับช่างอุตสาหกรรม และมักเป็นเนื้อหาวิชาทั่วไปไม่มีต าราเฉพาะสาขา  ดังนั้นเพ่ือให้การ
เรียนการสอนประสบความส าเร็จอย่างแท้จริง  จึงควรมีการวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน  ซึ่งมี
ส่วนช่วยในเรื่องของการออกแบบหลักสูตร  รวมทั้งการเลือกสื่อการสอน  วิธีการสอน  รวมทั้งยุทธวิธี
ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจของผู้เรียนด้วย  นอกจากนี้หลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะกิจใน
ปัจจุบันยังมีความจ าเป็นที่ต้องมีเนื้อหาที่สามารถปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์  ความเจริญก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีและการเจริญเติบโตของวงการอุตสาหกรรมในโลกปัจจุบันอีกด้วย  (Wongsothorn 
Achara, 2001 : 28-35)  
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 จากผลการวิจัยของ วีล (Viel, 2002) ได้อ้างถึงการส ารวจความต้องการในการใช้
ภาษาอังกฤษ โดยคณะกรรมการการศึกษา (ภาษา/ทักษะการสื่อสารในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม) 
ในประเทศฟินแลนด์  จากการส ารวจกลุ่มลูกจ้าง ในวงการธุรกิจ และอุตสาหกรรม พบว่า กลุ่มวิศวกร 
และช่างเทคนิค มีความต้องการทักษะการอ่านเพ่ือใช้ในการอ่านคู่มือและค าสั่งต่าง ๆ ถึงร้อยละ 80 
และร้อยละ 78 ตามล าดับ  นอกจากนี้ยังต้องการทักษะการอ่านเพ่ือในในการอ่านเอกสารต่าง ๆ ของ
บริษัท เป็นจ านวนร้อยละ 61 และร้อยละ 24 ตามล าดับ ส าหรับลูกจ้างฝ่ายผลิต ช่างติดตั้งและช่าง
ซ่อมมีความต้องการอย่างชัดเจนในการใช้ทักษะการอ่านส าหรับค าสั่งต่าง ๆ ในคู่มือ  ซึ่งความต้องการ
ดังกล่าว สอดคล้องกับหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2550 ซึ่งปรากฏค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ
อาชีพ (ENL 1002) กล่าวว่า “ศึกษาศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ และส านวนภาษาอังกฤษ และพัฒนา
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการประกอบอาชีพ” จึงเห็นว่า
หลักสูตรอุตสาหกรรมบัณฑิต นั้นให้ความส าคัญกับการสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจอย่างชัดเจน และ
ยังเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในการน าไปประกอบอาชีพอีกด้วย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (2552) มีปณิธานอันแน่วแน่ในการเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งสังคมประกอบการ (SMART Enterpreneur) ภายหลังการจัดตั้งได้มีการก าหนด
วิสัยทัศน์ว่าเป็นผู้น าในการจัดการศึกษาวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ศิลปกรรม การบริการและการบริการธุรกิจ และพันธกิจด้านหนึ่งที่ได้ก าหนดไว้คือ จัดการศึกษา
มุ่งเน้นวิชาชีพบนพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่
อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม โดยเน้นการบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งมีหน้าที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
เพ่ือผลิตบัณฑิตด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและคุณธรรมซึ่งรองรับพันธกิจที่
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ จึงได้จัดท าหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตขึ้น โดยจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรีโดยมีจุดมุ่งหมายในการผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของสังคม 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในฐานะสถาบันอุดมศึกษาประเภทหนึ่งที่จัดการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา  จ าเป็นต้องจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้ความรู้แก่นักศึกษาให้เพียงพอ  
โดยเฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาช่างเทคนิคต่าง ๆ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือ
ในการประกอบอาชีพ  ซึ่งวิชาภาษาอังกฤษบังคับในหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ที่นักศึกษา
ต้องเรียน  ได้แก่วิชาภาอังกฤษเพ่ืออาชีพ  ดังนั้น  นักศึกษาจึงมีความจ าเป็นจะต้องใช้ภาษาอังกฤษ
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เพ่ือจุดมุ่งหมายทางวิชาชีพ  (English for Occupational Purposes หรือ EOP) ซึ่งเป็นสาขาหนึ่ง
ของภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ (English for Specific Purposes หรือ ESP) ดังที่ ฮัทชินสันและวอ
เตอร์ส (Hutchinson and Waters,  1989: 16-19) กล่าวว่า การเรียนการสอนภาษาคือการเรียนรู้
ภาษาและการติดต่อสื่อสาร  การสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ  หรือ ESP มีความแตกต่างไปจากการ
สอนภาษาอังกฤษทั่ว ๆ ไป  แต่มีจุดมุ่งหมายในการสอนเช่นเดียวกันคือ  มุ่งพัฒนาให้ผู้เรี ยนสามารถ
ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับ ความคิดของ บรีกเกอร์ (Brieger,  
1995: 54) ที่กล่าวว่า  การสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจแตกต่างจากการสอนภาษาอังกฤษทั่วไป  
เนื่องจากภาษาอังกฤษเฉพาะกิจสะท้อนความต้องการที่แตกต่างกันของผู้เรียนหลายกลุ่ม  ทั้งผู้เรียนที่
ก าลังศึกษาเพ่ือเตรียมตัวสู่การประกอบอาชีพในอนาคต  และผู้เรียนที่ประกอบอาชีพแล้ว  ในขณะที่  
สตรีเวนส์ (Strevens,  1980)  กล่าวว่าการสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ  มิได้มุ่งเน้นเนื้อหาทาง
วรรณคดีหรือวัฒนธรรมเพียงอย่างเดียว  แต่การสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจมีลักษณะส าคัญที่
แตกต่างไปจากการสอนภาษาอังกฤษทั่วไปคือ  เป็นเนื้อหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่จัดให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  เน้นทักษะเฉพาะที่ผู้เรียนจ าเป็นต้องน าไปใช้ในสาขาอาชีพ
ของตน  โดยเลือกสรรเนื้อหาทางภาษาเฉพาะส าหรับผู้เรียนเพ่ือมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากการประเมินหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้งหมดพบว่า  นักศึกษา
สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เห็นว่าภาษาอังกฤษมีประโยชน์  แต่นักศึกษาประสบผลส าเร็จใน
การใช้ภาษาอังกฤษน้อย  นอกจากนี้นายจ้างก็ต้องการให้ผู้ส าเร็จการศึกษาเข้ารับการอบรม
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม  ส าหรับการศึกษาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะในทุกทักษะ คือ 
ทักษะการฟัง พูดอ่าน และเขียน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล,  2532: 139-142, อ้างถึงใน ศิริ
รักษ์  ธิจิตตัง, 2544 : 4) ประกอบกับผู้วิจัยได้ศึกษาพบว่าต าราภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพส าหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมในประเทศมีจ านวนน้อย  และพบว่าเอกสารการสอนในท้องตลาด
มีข้อจ ากัด คือ เอกสารการสอนไม่สอดคล้องกับหลักสูตรของสถาบันการศึกษา  เนื่องจากต าราเรียน
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจสาขาต่างๆ ที่มีขายอยู่ในท้องตลาดนั้นในตอนแรกต าราประเภทนี้มักสร้างขึ้น
ให้เหมาะกับสถานการณ์การสอนที่ใดที่หนึ่งและต่อมาน ามาดัดแปลงเพ่ือให้เหมาะสมแก่การค้า    คือ
สามารถพิมพ์จ าหน่ายแก่ลูกค้าประเภทต่าง ๆ เป็นจ านวนมากได้  ด้วยเหตุนี้จึงท าให้วัตถุประสงค์เดิม
คือใช้เฉพาะกลุ่มและเฉพาะด้านนั้นเบี่ยงเบนไป (Williams,  1981: 156) ดังนั้นการใช้ต าราที่มีวาง
จ าหน่ายในท้องตลาดมาสอนโดยตรงไม่มีการคัดเลือกหรือดัดแปลงให้เข้ากับกลุ่มผู้เรียนย่อมไม่
เหมาะสม (Jones,  1990: 92, อ้างถึงใน ศิริรักษ์  ธิจิตตัง,  2544: 4) 
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ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ  
ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดย
สร้างเอกสารการสอนเสริมเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของผู้เรียน  ซึ่ง
ขอบเขตเนื้อหาที่ใช้นั้น  มาจากการส ารวจความต้องการในด้านเนื้อหาของบทอ่านจากนักศึกษาสาขา
วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  อาจารย์ผู้สอน
ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพและอาจารย์สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี ผู้ปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์  รวมทั้งจาก
การวิเคราะห์หลักสูตร ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ (ENL 1002) โดยผู้สอนจะให้
นักศึกษาฝึกทักษะการอ่านตามแบบฝึกเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้ เกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา  และ
ศัพท์เทคนิคเกี่ยวกับงานด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยการใช้แบบฝึกการอ่านโดยใช้
แผนภูมิความหมาย  การถ่ายโอนข้อมูล  เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 
ของนักศึกษาสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์     เพ่ือน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ
ต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 1. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 
ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ให้ได้ตามเกณฑ์ 75/75 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ ส าหรับนักศึกษาสาขา
วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล  ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 
   
3. ขอบเขตกำรวิจัย 
 1.  ขอบเขตด้านข้อมูลและเนื้อหา 

เนื้อหาที่ใช้ในแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ  ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดย 
  1.1 ยึดหลักสูตรรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ  ตามหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร 

บัณฑิต (ปริญญาตรี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ซึ่งมีค าอธิบายรายวิชาดังนี้ศึกษา
ศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ และส านวนภาษาอังกฤษ และพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียนภาษาอังกฤษท่ีใช้ในการประกอบอาชีพ 
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       1.2 ยึดผลส ารวจความต้องการของนักศึกษาสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพและอาจารย์
สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้ปฏิบัติงานทางด้านทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับ เพ่ือใช้เป็นขอบเขตของหัวเรื่องในการสร้างแบบฝึก 

2.  ขอบเขตด้านพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย 
 การศึกษาครั้งนี้ขอบเขตด้านพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมายในคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ซึ่งได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ 
นักศึกษาสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่เรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ (ENL 1002)  ในภาคเรียนที่ 2 จ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น 30 คน ซึ่ง
ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random) 
 
5. นิยำมศัพท ์
 นักศึกษา หมายถึงนักศึกษาสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล 
 แบบฝึกเสริมทักษะ หมายถึง แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ ส าหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล 
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บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  

 
1.  กำรอ่ำน  

กูดแมน (Goodman, 1995) ได้กล่าวว่า การอ่านเป็นกระบวนการรับรู้ภาษาและเป็น
กระบวนการทางภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยาที่สลับซับซ้อน โดยเริ่มจากผู้เขียนน าเสนอและถ่ายทอด
ความคิดต่างๆ ในรูปของการเขียน และสิ้นสุดลงที่การตีความของผู้อ่าน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ผู้เขียน
ท าหน้าที่ใส่รหัสข้อมูล ส่วนผู้อ่านท าหน้าที่ถอดรหัสข้อมูล โดยใช้ภาษาเป็นสื่อในการสื่อสาร 

ลูและคินเซอร์ (Leu and Kinzer ) ได้กล่าวถึงการอ่านว่า เป็นกระบวนการที่ผู้อ่านมี
ปฏิสัมพันธ์กับตัวอักษร  ผู้อ่านใช้ความรู้เดิมในการเรียนรู้ตอบสนอง และท าความเข้าใจสัญลักษณ์ต่าง 
ๆ ความสามารถด้านภาษาเป็นปัจจัยส าคัญในการท าความเข้าใจและตีความหมายของสิ่งที่อ่าน 

ปัญชรี ทองวิสุทธ์ (2541) ได้ให้ความหมายการอ่านไว้ว่า  การอ่านเป็นกระบวนการสื่อสาร
ระหว่างผู้เขียนและผู้อ่าน  ผู้อ่านต้องท าความเข้าใจความหมายที่ผู้เขียนสื่อมาถึงผู้อ่านโดยใช้ความรู้
และประสบการณ์ในการค้นหาความหมายให้ตรงกัน 

สมุทร เซ็นเชาวนิช (2542 ) ได้ให้ความหมายของการอ่านไว้ว่า  คือการสื่อความหมาย
ระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่านซึ่งมีกระบวนการถอดรหัส  ผู้เขียนจะอยู่ในฐานะของผู้บันทึกรหัสความคิด  
(Encoder) ส่วนผู้อ่านจะเป็นผู้ถอดรหัสความคิด (Decoder) 

สุพรรณสิริ วัฑฒกานนท์ (2545) กล่าวโดยสรุปความหมายของการอ่านว่าการอ่านคือ
กระบวนการสื่อสารรูปแบบหนึ่งระหว่างคน 2 คนและเป็นผู้เขียนคนหนึ่งและอีกคนหนึ่งเป็นผู้อ่าน  
สิ่งที่จะสื่อสารถึงกันจะปรากฎในรูปของข้อเขียนในเอกสารลักษณะต่าง ๆ ผู้อ่านอ่านข้อความจาก
เอกสารนั้นและรับทราบถึงสิ่งที่ผู้เขียนตั้งใจจะน าเสนอที่อาจจะมีหลายประเด็นซึ่งผู้อ่านแต่ละคน
อาจจะรับทราบความตั้งใจของผู้เขียนได้ไม่เท่ากันหรือไม่สามารถเข้าใจความหมายได้ตรงกัน 

วิสาข์ จัติวัตร์ (2528 ) ได้ระบุว่า ในบรรดาทักษะภาษาอังกฤษอันประกอบด้วยทักษะการฟัง 
พูด อ่าน เขียน นั้น ทักษะที่มีความจ าเป็นมากที่สุดคือ ทักษะการอ่าน ซึ่งต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น 
การอ่านฉลากยา ป้ายโฆษณา ตลอดจนวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากต่างประเทศ  นอกจากนี้ใน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือระดับที่สูงยิ่งขึ้น ยิ่งมีความจ าเป็นต้องอ่านต าราภาษาอังกฤษเป็นส่วน
ใหญ ่จึงเป็นการยืนยันความส าคัญของการอ่านมากยิ่งข้ึน  

Chaudhry (2002) ได้ศึกษาการใช้กลวิธีในการอ่านเพ่ือความเข้าใจของเด็กชาวปากีสถานที่
อพยพมาอยู่ในรัฐนิวยอร์ค   ซึ่งเด็กกลุ่มนี้จะได้อ่านภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สอง กลุ่มตัวอย่าง 
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ได้แก่ นักเรียนหญิง 5 คน และนักเรียนชาย 1 คน อายุระหว่าง 11-13 ปี ซึ่งอาศัยอยู่ในอเมริกามา
ประมาณ 1-3 ปี บทอ่านส าหรับกลุ่มตัวอย่างมีจ านวนค าประมาณ 250 ค า  เป็นบทอ่านที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่คุ้นเคยและวัฒนธรรมที่ไม่คุ้นเคยให้อ่านโดยใช้เทคนิคการอ่านแบบการบอก
กระบวนความคิด (Think Aloud Technique) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนใช้กลวิธีการอ่านกับบท
อ่านเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่คุ้นเคยมีคะแนนมากกว่าการใช้บทอ่านเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่ไม่คุ้นเคย และ
การอ่านบทอ่านเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่คุ้นเคย นักเรียนสามารถละลึกรายละเอียดและขยายความบท
อ่านได้มากกว่าบทอ่านที่ไม่คุ้นเคย 
 Dunn (2002) ศึกษาวิธีการสร้างบทเรียนการอ่าน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่มีเนื้อหา
สาระเกี่ยวข้องกับรายวิชาต่าง ๆ ที่มีการเพ่ิมกลยุทธ์ เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยเลือกบทอ่านที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับวัยรุ่น และเนื้อหาวิชา เช่น วิชาสังคมศึกษา 
และวิทยาศาสตร์ กลยุทธ์ที่สร้างความเข้าใจในการอ่าน คือ การใช้ภาพประกอบการอ่าน การฝึกอ่าน
แล้วเขียน และการท ากิจกรรมเสริม เช่น โครงงาน 

Garcia (2004) จากมหาวิทยาลัย เท็กซัส เอเอนด์เอ็ม-คิงสวิล (TEXAS A&M UNIVERSITY-
KINGSVILLE) ได้ท าการศึกษาถึงอิทธิพลของการอ่านที่บ้าน: กรณีศึกษาจากโรงเรียนประถมศึกษา
โคสทอล เบนด์ รัฐเท็กซัส งานวิจัยนี้ศึกษาผลกระทบจากการที่พ่อแม่อ่านหนังสือซึ่งเป็นแบบฝึกให้ลูก
ฟังที่บ้านที่มีผลต่อการรู้หนังสือของเด็ก กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนจ านวน 5 คน จากโคสทอล เบนด์  
มีฐานะทางบ้านยากจนและมีปัญหาด้านการอ่าน  การวิจัยศึกษาความสามารถการอ่านของนักศึกษา
อย่างต่อเนื่องและมีการสัมภาษณ์พ่อแม่และครู ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการศึกษาของพ่อแม่ไม่เป็น
อุปสรรคต่อความสามารถในการอ่านของนักเรียน 2) การส่งเสริมการอ่านของพ่อแม่มีความส าคัญต่อ
การพัฒนาการรู้หนังสือของเด็ก 3)การสนับสนุนให้เด็กอ่านระหว่างโรงเรียนและบ้าน ส่งผลต่อคะแนน
ทดสอบมาตรฐาน 4) การอ่านให้เด็กฟังที่บ้าน ส่งผลต่อการเรียนรู้หนังสือของเด็ก 5) เด็กที่ได้รับการ
ส่งเสริมที่บ้านมีความก้าวหน้าอย่างมีนัยส าคัญในการอ่าน 6) เด็กที่เปลี่ยนการเรียนจากภาษาเสปน
เป็นภาษาอังกฤษ มีระดับการอ่านภาษาอังกฤษลดลง  

จากความหมายของการอ่านดังกล่าว สรุปได้ว่า การอ่านคือกระบวนการทางด้านความคิด
อันเกิดจากการถอดรหัสความหมายของภาษา เป็นการสื่อสารระหว่างผู้ เขียนกับผู้ อ่าน โดย
กระบวนการแห่งการปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความคิด  ซึ่งผู้เขียนจะถ่ายทอดความคิด  ความรู้
และอารมณ์  โดยผ่านทางตัวอักษรหรือสัญลักษณ์   ซึ่งผู้อ่านจะต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์
เดิมของผู้อ่านมาเชื่อมโยงกับสิ่งที่อ่าน บูรณาการทักษะหลาย ๆ อย่างเข้าด้วยกัน เช่น การมองเห็น 
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การจ าแนกความแตกต่าง การวิเคราะห์ค า หรือความหมาย เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและรับรู้ที่ถูกต้อง
ตรงกับผู้อ่านมากท่ีสุด 
  
2. ภำษำอังกฤษเฉพำะกิจ 

ฮัทชินสันและวอเตอร์ส (Hutchinson and Waters, 1989) กล่าวว่าแนวคิดในการเรียน
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจเกิดจากความก้าวหน้าและการขยายตัวทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง
เกิดจากความเจริญทางธุรกิจกาค้าและการติดต่อสื่อสารหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี ค.ศ.1945 ท า
ให้เกิดความต้องการข้อมูลที่มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ความสามารถที่จะใช้ภาอังกฤษในเรื่อง
เกี่ยวกับชีวิตประจ าวันทั่วๆไปจึงไม่เพียงพอ ความต้องการในการใช้ภาษาอังกฤษของบุคคลในแต่ละ
กลุ่ม แต่ละสาขาอาชีพ มีเนื้อหาแตกต่างกันเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่ต้องเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาตามสายงานที่แตกต่างกัน เช่น แพทย์ พ่อค้า ช่างซ่อม เป็นต้น  จึงเป็น
จุดเริ่มต้นของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ ซึ่งตากต่างจากการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ทั่วไปตางจุดมุ่งหมายในการเรียน กล่าวคือ จะเน้นที่การเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและเนื้อหา
ที่น ามาใช้ในแต่ละสาขาอาชีพ ดังนั้นภาษาอังกฤษจึงเข้ามามีบทบาทส าคัญในการติดต่อสื่อสาร เพ่ือ
แลกเปลี่ยนทางเทคโนโลยีและติดต่อค้าขายผู้เรียนภาษาอังกฤษในขณะนั้นมีจุดมุ่งหมายต่างๆ กัน 
เช่น นักธุรกิจต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือติดต่อค้าขาย นายช่างเทคนิคต้องการเรียนภาษาอังกฤษ
เพ่ือแสวงวหาความรู้จากต ารา และวารสารต่างๆ ซึ่งจัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ นอกจากนี้สาเหตุอีก
ประการหนึ่งที่ท าให้การเรียนการสอนเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะพัฒนาอย่างรวดเร็วเนื่องมาจาก
วิกฤติการณ์น้ ามันในทศวรรษ 1970  ซึ่งผู้เชี่ยวชาญทางตะวันตกมุ่งหน้าสู่ประเทศที่มีบ่อน้ ามันท าให้
ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจ าเป็นในธุรกิจใหญ่ๆ และเนื่องจากมีเวลาและงบประมาณจ ากัด จึงจ าเป็นต้อง
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนและมีประสิทธิภาพ 

บริกเกอร์ (Brieger, 1995) สรุปไว้ว่าการสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจเกิดจากแนวคิด
ดังต่อไปนี้ 

1) กลวิธีในการสอนภาษาอังกฤษที่ท าการสอนองค์ความรู้ด้านภาษาและทักษะทาง 
ภาษาในของเขตขอเนื้อหาด้านธุรกิจโดยใช้กิจกรรมการสอนเพ่ือการสื่อสาร 

2) การฝึกอบรมด้านการสื่อสารเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการในการสื่อสาร
ทั้งหมด โดยเน้นเนื้อหาทั้งทางด้านรูปแบบของภาษาและกระบวนการสื่อสาร 

3) หลักการในการเรียนการสอนที่ใช้ คือ ใช้บริบทของเนื้อหาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพใน
สาขาวิชาเฉพาะด้าน 
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สตรีเวนส์ (Strevens, 1980)  กล่าวว่าการสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ  มิได้มุ่งเน้นเนื้อหา
ทางวรรณคดีหรือวัฒนธรรมเพียงอย่างเดียว  แต่การสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจมีลักษณะส าคัญที่
แตกต่างไปจากการสอนภาษาอังกฤษทั่วไปคือ  เป็นเนื้อหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่จัดให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  เน้นทักษะเฉพาะที่ผู้เรียนจ าเป็นต้องน าไปใช้ในสาขาอาชีพ
ของตน  โดยเลือกสรรเนื้อหาทางภาษาเฉพาะส าหรับผู้เรียนเพ่ือมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

วีล (Viel, 2002) ได้อ้างถึงการส ารวจความต้องการในการใช้ภาษาอังกฤษ โดย
คณะกรรมการการศึกษา (ภาษา/ทักษะการสื่อสารในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม) ในประเทศ
ฟินแลนด์  จากการส ารวจกลุ่มลูกจ้าง ในวงการธุรกิจ และอุตสาหกรรม พบว่า กลุ่มวิศวกร และช่าง
เทคนิค มีความต้องการทักษะการอ่านเพ่ือใช้ในการอ่านคู่มือและค าสั่งต่าง ๆ ถึงร้อยละ 80 และร้อย
ละ 78 ตามล าดับ  นอกจากนี้ยังต้องการทักษะการอ่านเพ่ือในในการอ่านเอกสารต่าง ๆ ของบริษัท 
เป็นจ านวนร้อยละ 61 และร้อยละ 24 ตามล าดับ ส าหรับลูกจ้างฝ่ายผลิต ช่างติดตั้งและช่างซ่อมมี
ความต้องการอย่างชัดเจนในการใช้ทักษะการอ่านส าหรับค าสั่งต่าง ๆ ในคู่มือ 

จากพัฒนาการของแนวคิดและความหมายของการสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจของนักคิด
ทั้งหลาย ได้แก่ ฮัทชินสันและวอเตอร์ (Hutchinson and Waters, 1989)  วิดโดว์สัน 
(Widdowson, 1981)  สตรีเวนส์ (Strevens, 1980) โรบินสัน (Robinson, 1991) บริกเกอร์ 
(Brieger, 1995)  และฟิน็อคเคียโร่และบรัมฟิต (Finocchiaro and Brumfit, 1983) สรุปได้ว่า 
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจมุ่งเน้นที่การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์เฉพาะ
ด้านที่ แตกต่างกันไปในแต่ละสาขาวิชาชีพ โดยสนองตอบความต้องการของผู้เรียนเป็นส าคัญ ในการ
ออกแบบและวางแผนหลักสูตรจึงมีการวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียนที่แตกต่างกันไปตาม
ประเภทของภาษาอังกฤษเฉพาะกิจในแต่ละประเภท 

 
3. แบบฝึก 

เดวีส์และคณะ (Davies et al, 1992: 641) ได้ให้ความหมายของค าว่าแบบฝึกไว้ว่า เป็น
เครื่องมือทางการเรียนชิ้นหนึ่งของนักเรียน ในแบบฝึกจะประกอบด้วยข้อค าถามหรือกิจกรรม และมี
ช่องว่างให้นักเรียนเขียนค าตอบ หรือฝึกท าบทเรียนในชั้นเรียน 

กันเทอร์ (Gunter, 1990: 80) กล่าวว่า แบบฝึกมักใช้ในการฝึกเรียนด้วยตนเอง และแบบฝึก
ควรจะมีการให้ค าแนะน าในการฝึกท า วิธีง่ายๆ ในการสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียน โดยการให้ครู
แสดงตัวอย่างให้กับนักเรียนก่อน เช่น ครูให้นักเรียนทั้งชั้นช่วยกันตอบค าถามข้อแรกและครูเป็นผู้ช่วย
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ให้ค าแนะน า จากนั้นให้นักเรียนท าด้วยตนเอง หลังจากนั้นนักเรียนท าแบบฝึก ครูและนักเรียนควรจะ
อธิบายตรวจสอบและซักถามข้อสงสัยในข้อค าถามและค าตอบในแบบฝึกด้วยกัน 

อารีย์ บัวคุ้มภัย (2540: 18) ได้ให้ความหมายของแบบฝึกว่า เป็นการสร้างแบบฝึกหัดใน
รูปแบบที่หลากหลาย โดยมีจุดประสงค์เพ่ือเสริมทักษะต่างๆให้เกิดแก่ผู้เรียนในขณะเรียนหรือ
หลังจากเรียนจบแล้ว 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การสร้างแบบฝึกการอ่านนั้น เป็นวิธีการที่จะท าให้การเรียนการสอนบรรลุ
จุดมุ่งหมายโดยอาศัยความรู้จากหลายๆ ทฤษฎี มีความหลากหลายของกิจกรรม เพ่ือหาวิธีการที่จะ
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเข้าใจที่ง่ายขึ้น และช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตลอดจนสามารถ
ประเมินผลผู้เรียนในแต่ละหน่วยย่อยได้อย่างชัดเจน 
 
4. งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ปริญญาพร สินหนู (2550)  ท าการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นสาระที่เกี่ยว 
ข้องกับปัญหาสังคมของวัยรุ่น  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัด นนทบุร ี  
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเรียนวิชาภาษาอังกฤษการอ่าน ที่ก าลังศึกษา
อยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัด นนทบุรี จ านวน 32 คน 
ผลการวิจัยพบว่า สื่อการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นสาระที่เก่ียวข้องกับปัญหาสังคมของวัยรุ่นที่สร้างขึ้น
มีประสิทธิภาพ 82.97/75.23 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี   นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านหลังเรียนด้วยสื่อ
การอ่านที่สร้างขึ้นสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนมีความคิดเห็น
ที่ดีต่อสื่อการอ่านที่เน้นสาระที่เก่ียวข้องกับปัญหาสังคมของวัยรุ่น 
 จักรพรรดิ  คงนะ (2550) ท าการพัฒนาแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับ ปัญหาของ
วัยรุ่นตอนต้น   ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ 
จังหวัดนครปฐม กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้อง
อนุสรณ์ จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 จ านวน 26 คน  ผลการวิจัยพบว่า 
ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับปัญหาของวัยรุ่นตอนต้นมีค่า 
75.84/75.12 ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์  ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของ
นักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้แบบฝึกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียน
มีความคิดเห็นที่ดีต่อแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาอังกฤษที่เก่ียวกับปัญหาของวัยรุ่นตอนต้น 
 ทัศนพรรณ  แย้มคง  (2551) ท าการวิจัยเพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในธุรกิจ ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 โรงเรียน
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ดรุณาราชบุรีพณิชยการ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 แผนกบัญชี
โรงเรียนดรุณาราชบุรีพณิชยการ ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (2000-1224) ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2551 จ านวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารในธุรกิจ มีค่า 80.08/79.42 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้และอยู่ในระดับดีมาก  ความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการท าแบบฝึกอ่านสูงกว่าก่อนการท าแบบฝึกอ่านอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และนักเรียนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือการสื่อสาร
ในธุรกิจอยู่ในระดับดีทุกบท 
 อมรรัตน์  นัดดาหลง (2551) ท าการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะอ่านภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับท้องถิ่นจังหวัดตราด ส าหรับนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม จังหวัด
ตราด กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาตราด จังหวัดตราด ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จ านวน 30 คน ผลการวิจัย
พบว่า แบบฝึกเสริมทักษะอ่านภาษาอังกฤษที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.54/82.42 ซึ่งแสดง
ว่าแบบฝึกเสริมทักษะอ่านภาษาอังกฤษที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะอ่านภาษาอังกฤษสูงกว่าก่อนการใช้
แบบฝึกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกเสริมทักษะอ่าน
ภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นอยู่ในระดับสูงทุกบทเรียน 
 อุบลวรรณ  ปรุงวนิชพงษ์ (2551) ท าการวิจัยเพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึก
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมการอ่านให้คล่อง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จ านวน 40 คน ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมการอ่านให้คล่องมีค่าเท่ากับ 81.97/84.75 ถือว่ามีประสิทธิภาพ
ดี  ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
สูงกว่าก่อนการใช้แบบฝีกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
นักเรียนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นอยู่ในระดับดีทุก
บทเรียน 
 จากงานวิจัยข้างต้น พบว่าแบบฝึกการอ่านนั้น เป็นสื่อการสอนประเภทหนึ่งที่ช่วยฝึกผู้เรียน
ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหารายวิชา เสริมทักษะในการใช้ภาษาและช่วยปรับปรุงข้อบกพร่องใน
การใช้ภาษาของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะแบบฝึกที่มีเนื้อหาที่ตรงตามจุดประสงค์ของ
ผู้เรียน หรือเป็นเนื้อหาที่สามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน หรือน าไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีกำรวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ  ส าหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  วิทยาเขตวังไกลกังวล” 
เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Design) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพ
ของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ   เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ ของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เพ่ืออาชีพ ตลอดจนความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเอกเทคโนโลยี
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
  
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 นักศึกษาสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวลที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ
อาชีพ (ENL 1002)  ในภาคเรียนที่ 2 จ านวนนักศึกษาท้ังสิ้น 30 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบ
ง่าย (Simple Random Sampling) 
 
2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
2.1 แบบสอบถามความต้องการด้านหัวเรื่อง  

เพ่ือสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพผู้วิจัยด าเนินการตามขั้นตอน
ดังนี้ 
 1) ศึกษาแนวทางการสร้างแบบสอบถามความต้องการหัวเรื่องและกลวิธีการอ่านจาก 
Teaching Reading (Richard, 2001) และวิสาข์  จัติวัตร์ (2543: 133, 145-149, 231) 

2) ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ (ENL 1002) ตามหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  หลักสูตร
ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2550 (กระทรวงศึกษาธิการ 2551) ซึ่งมีจุดประสงค์รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 
ซึ่งก าหนดไว้ดังนี้ 
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   2.1) จุดประสงค์รายวิชาก าหนดไว้ 4 ข้อ ดังนี้ 
  2.1.1) จุดประสงค์รายวิชาก าหนดไว้ 4 ข้อ ดังนี้ 
 2.1.2) เข้าใจภาษาอังกฤษที่ใช้ในแต่ละอาชีพ 
 2.1.3) ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพได้อย่างมีประสิทธาภาพ 

 2.1.4) ตระหนักถึงความส าคัญในการใช้ภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพ 
 2.2) วิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชาก าหนดไว้ดังนี้ “ศึกษาศัพท์ โครงสร้าง  ไวยากรณ์ และ

ส านวนภาษาอังกฤษ  และพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ภาษาอังกฤษที่ใช้ใน
การประกอบอาชีพ” เพ่ือน ามาเขียนตารางก าหนดเนื้อหาของแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 

3) ศึกษาหัวข้อ Topic ของเรื่องที่จะน ามาสอน ที่ถูกก าหนดขึ้นโดยคณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับค าอธิบายราย วิชาและ
จุดประสงค์ของรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ (ENL 1002) ตามหลักสูตรอุตสาหกรรม ศาสตร
บัณฑิต (ปริญญาตรี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 
2550 

4) ประมวลสาระจากการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและค าอธิบายรายวิชาในข้อที่ 2 
รวมทั้งจากการวิเคราะห์แบบเรียนในข้อ 3 ได้หัวข้อหลักส าหรับการก าหนดเนื้อหาบทอ่านจ านวน 13 
บท คือ 1) Job and duty 2) Function and use 3) Sign, caution and warning 4) Number 
and Time  5) Comparison 6) Message and appointment 7) instruction and process 8) 
Problem and solution 9) Meeting 11) Presentation 12) Job application 13) Job 
interview 

5) จัดท าแบบสอบถามความต้องการด้านหัวเรื่อง ส าหรับแบบฝึกเพ่ือให้ได้หัวเรื่องตามความ
ต้องการของผู้เรียนสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรมคอมพิวเตอร์  และมีขอบเขตเนื้อหาตรงตาม
จุดประสงค์  โดยส ารวจความต้องการดังกล่าวจากนักศึกษาสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จ านวน 40 คน  อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษเพ่ือ
อาชีพและอาจารย์ประจ าสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 คน และ
ผู้ปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ จ านวน 15 คน น าข้อมูลมา
หาวิเคราะห์ว่าหัวเรื่องใดเหมาะสมในการน ามาเป็นแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือ
อาชีพ   
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2.2 แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 
 1) น าหัวเรื่อง (Topics)  ที่ได้จากการวิเคราะห์แบบสอบถามความต้องการด้านหัวเรื่อง  การ
วิเคราะห์จุดประสงค์  และค าอธิบายรายวิชา  ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ  ENL 1002 ตามหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  วิทยาเขตวัง
ไกลกังวล  เพื่อน ามาก าหนดเป็นโครงสร้างเนื้อหา  สาระและหัวข้อเรื่อง  ของแบบฝึกเสริมทักษะการ
อ่านภาษอังกฤษเพ่ืออาชีพ  แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความยากง่ายของแบบฝึกเสริมทักษะ  ให้
เหมาะกับระดับชั้นของนักศึกษา หลังจากได้กรอบเนื้อหาแล้ว ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและพัฒนา
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 
 2) ค้นหาข้อมูลตามตารางก าหนดเนื้อหากิจกรรม โดยค้นคว้าเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
เช่น อินเตอร์เน็ต   หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ คู่มือ  เป็นต้น น าเนื้อหามาวิเคราะห์ว่าตรงตาม
จุดประสงค์หรือไม่  มีความเหมาะสมในการน ามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพียงใด  เพ่ือน ามา
พัฒนาสื่อการสอน โดยศึกษาแนวทางการสร้างกิจกรรมการสอนอ่านตามวิธีการของ สุมิตรา  อังวัฒนกุล (2535)  
และของ เดวีส์ และคณะ (Davies et al, 1990) 
 3) สร้างแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาเอกเทคโนโลยี
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะอุตสาหกรรมแลเทคโนโลยี จ านวน 8 บท ตามตารางก าหนดเนื้อหา
กิจกรรม โดยใช้ข้อมูลที่ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต  หนังสือพิมพ์  วารสาร  แผ่น
พับ คู่มือ เป็นต้น  โดยแบบฝึกแต่ละบทประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
    3.1) กิจกรรมก่อนการอ่าน ( Pre-reading activity) เป็นการกระตุ้นความรู้เดิมและให้
ข้อมูลเพื่อช่วยในการอ่าน 
    3.2) กิจกรรมขณะอ่าน (While-reading activity) เป็นการสอนกลวิธีในการอ่านเพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถฝึกอ่านข้อมูลทางภาษาแล้วท าภาระงานตามท่ีก าหนดได้ 
    3.3) กิจกรรมหลังอ่าน (Post- reading activity) เป็นภาระงานหรือกิจกรรมเพ่ือทบทวน
ความรู้และประเมินความสามารถของผู้เรียนซึ่งสอดคล้องกับจุดประสงค์ในแต่ละบท 
 
2.3 แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียน 

แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียน ส าหรับบทอ่าน 8 
บท เป็นแบบทดสอบชุดเดียวกันจ านวน 1 ฉบับ เป็นแบบตัวเลือก มี 4  ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 40 
คะแนน ใช้เวลา 60 นาที โดยผู้วิจัยด าเนินการสร้างตามข้ันตอนดังนี้ 



 

17 
 

 

 
1) ศึกษาแนวทางการสร้างแบบทดสอบจากหนังสือเทคนิคสร้างข้อสอบภาษาอังกฤษของ 

อัจฉรา วงศ์โสธร (2539) ฮีตัน (Heaton, 1990) 
2) สร้างตารางก าหนดเนื้อหาข้อสอบ ให้ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้และกรอบเนื้อหาที่ 

วิเคราะห์ไว้ในตารางโครงสร้างการสอนทั้ง 8 บท และน าตารางดังกล่าวไปให้ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
ทางการสอนภาษาอังกฤษ และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหา  แล้วน าข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไขตามตารางที่ก าหนดเนื้อหาให้เหมาะสม 
 
3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการรวบรวมข้อมูล การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) 
แบบ One Group Pretest-Posttest Design (บ ารุง โตรัตน์} 2534 : 29-31) ซึ่งมีรูปแบบดังนี ้
 
ตำรำงท่ี 1 การวิจัยเชิงทดลอง แบบ One Group Pretest-Posttest Design 

สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 
T1 X T2 

 
T1    แทน   การสอบก่อนการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 
X     แทน   การใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 
T2   แทน   การทดสอบหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 
 

 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 
 1) น าแบบสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ (Pretest) ไปทดสอบนักศึกษา ซึ่ง
เป็นกลุ่มตัวอย่าง ที่ก าลังศึกษาในสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี จ านวน 30 คน จากนั้นตรวจให้คะแนนและบันทึกคะแนนของนักศึกษาแต่ละคน 

2) ให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจ านวน  8 
บท สัปดาห์ละ 2 คาบ เป็นเวลา 8 สัปดาห์ โดยในแต่ละบทเรียนใช้เวลาในการสอนบทเรียนละ 2 
คาบ คาบเรียนละ 60 นาที รวม 16 คาบเรียน หลังจากนักศึกษาเรียนจบแต่ละบท  ให้นักศึกษาท า
แบบทดสอบรายบทและแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน ด าเนินการ
ทดลองสอนจนครบ 8 บท แล้วน ามาค านวณหาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึก 
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3) ให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน  (Posttest) จากนั้น
ตรวจให้คะแนนเพื่อน าไปเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้แบบ
ฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 
 
4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
4.1 ค านวณหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย และค่าร้อยละน ามาหาประสิทธิภาพของแบบฝึก
เสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ ในแต่ละบท 
 
4.2 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านตามเกณฑ์ 75/75 จากสูตร E1/E2 (ชัยยงค ์
พรหมวงศ ์2520: 135) 
 
4.3 เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการ
ใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านค านวณค่าสถิติที (t-test) แบบจับคู่ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
5. สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ 
 ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย ค่าร้อยละ การอ่านค านวณค่าสถิติที (t-test) 
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บทที่ 4 
ผลกำรวิจัย 

 
การวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ  ส าหรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  วิทยาเขตวังไกลกังวล  ผู้วิจัยได้น าเสนอ
ผลการวิจัยเป็น 2  ตอน  ดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ ตามเกณฑ์ 75/75  (ชัยยงศ์  พรหมวงศ์  และคณะ 2520 : 136)  จากการ
ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือ
อาชีพของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการทดลองใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน 
 
1. ผลกำรผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อหำประสิทธิภำพของแบบฝึกเสริมทักษะกำรอ่ำนภำษำอังกฤษ   
เพื่ออำชีพ  ผู้วิจัยได้ด าเนินการ 2 ขั้นตอน ต่อไปนี้ 
 
1.1 ให้กลุ่มตัวอย่างทั้ง 30 คน  ท าแบบทดสอบท้ายบทของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เพ่ืออาชีพหลังจบแต่ละบททั้ง 8 บท  ซึ่งมีคะแนนเต็มบทละ 10 คะแนน  จากนั้นผู้วิจัยจึงวิเคราะห์
คะแนนเฉลี่ย (X)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และค่าร้อยละ  (%)  ของคะแนนและจัดล าดับ
คะแนนเฉลี่ยของแบบฝึกแต่ละบท  ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 2 
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ตำรำงท่ี 2  ผลคะแนนเฉลี่ย ( x )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และค่าร้อยละ  (%)  และล าดับ 
      ของคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบท้ายบทเรียนในแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน 
      ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 

บทที่ หัวข้อ คะแนนเต็ม   ( x )                           (S.D.) ร้อยละ ล ำดับ
ที ่

1 Job and duty 10 8.50 1.70 84.96 2 

2 Function and use 10 7.61 1.25 76.06 4 
3 Sign, caution and warning 10 8.62 1.27 86.05 1 

4 Number and time 10 7.40 1.21 73.95 5 
5 Message and appointment 10 6.67 1.07 66.67 7 

6 Instruction and process 10 6.84 1.19 68.35 6 

7 Job application 10 8.39 1.26 83.80 3 
8 Job interview 10 6.45 1.12 64.50 8 

  
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า  กลุ่มตัวอย่างสามารถท าคะแนนแบบทดสอบท้ายบทเรียนใน

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านสูงกว่าร้อยละ 80  ขึ้นไปมีทั้งหมด  3 บท  ตามล าดับดังนี้  บทที่ 3 Sign, 
caution and warning (86.05%)    บทที่ 1 Job and duty ( 84.96%)  และบทที่ 7 Job 
application  (83.80%)  แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านที่กลุ่มตัวอย่างท าคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่า 
ร้อยละ 70 ขึ้นไปมี 2 บท  คือบทที่ 2 Function and use (76.06%)  และ บทที่ 4 Number and 
time (73.95%) ตามล าดับ แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านที่กลุ่มตัวอย่างท าคะแนนเฉลี่ยร้อยละได้ต่ าสุด 
3 บทสุดท้ายได้แก่ บทที่ 6 Instruction and process (68.35%)   บทที่ 5 Message and 
appointment (66.67%)  และบทที่ 8  Job interview (64.50%)  

  
1.2 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ  โดยการหาค่า
ร้อยละของคะแนนจากการท าแบบทดสอบรายบทในแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านทั้ง 8 บท  และค่า
ร้อยละของคะแนนจากการท าแบบทดสอบหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 30 คน  ผลการวิเคราะห์
แสดงในตารางที่ 3  
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ตำรำงท่ี 3  ค่าร้อยละของคะแนนจากการท าแบบทดสอบรายบท จ านวน 8 บท และค่าร้อยละของ 
      คะแนนจากการท าแบบทดสอบหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 

 

นัก 
เรียน 

คะแนนแบบทดสอบรำยบท  

รวม 
 

ร้อยละ 
คะแนน 

หลังเรียน 

 

ร้อยละ 
1 2 3 4 5 6 7 8 
10 10 10 10 10 10 10 10 80 100.00 40 100.00 

1 10 7 8 8 7 5 7 7 60 75.07 31 77.50 

2 8 8 10 8 6 5 10 6 62 77.75 23 57.50 
3 9 7 10 7 8 6 9 6 62 77.15 36 90.00 

4 10 8 8 6 6 8 8 6 59 73.66 27 67.50 

5 6 10 8 6 8 6 9 6 58 72.76 25 62.50 
6 9 8 5 6 7 5 8 8 56 69.83 33 82.50 

7 7 7 10 9 7 6 9 7 60 75.56 27 67.50 
8 9 9 6 10 8 7 10 8 66 82.09 30 75.00 

9 9 10 8 8 6 8 10 9 68 84.73 33 82.50 

10 10 8 10 6 5 7 9 6 61 75.79 38 95.00 
11 10 7 8 9 9 8 6 7 62 78.00 34 85.00 

12 6 6 10 9 5 6 8 6 55 68.78 37 92.50 

13 5 5 10 7 7 7 6 5 52 65.54 25 62.50 
14 10 8 8 9 7 8 9 9 66 83.50 28 70.00 

15 8 10 10 9 8 7 7 7 65 81.09 34 85.00 
16 9 9 8 6 8 5 8 4.5 59 73.63 29 72.50 

17 7 7 8 8 6 7 10 5 59 73.38 33 82.50 

18 8 9 8 6 7 8 9 6 61 75.96 24 60.00 
19 9 7 8 9 6 7 7 7 60 75.47 29 72.50 

20 9 9 8 7 7 6 5 5.5 57 71.23 27 67.50 

21 10 9 8 8 6 6 10 8 64 80.38 28 70.00 
22 5 6 8 7 5 6 9 8 55 68.17 26 65.00 

23 10 6 10 7 8 8 8 7 64 80.35 27 67.50 

24 7 6 10 7 6 8 9 7 59 74.27 29 72.50 
25 10 6 7 5 9 7 8 7 58 72.66 32 80.00 
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ตารางที่ 3 ต่อ 
 

นัก 
เรียน 

คะแนนแบบทดสอบรำยบท  

รวม 
 

ร้อยละ 
คะแนน 

หลังเรียน 

 

ร้อยละ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

10 10 10 10 10 10 10 10 80 100.00 40 100.00 

26 10 6 8 6 6 9 9 5 59 74.26 27 67.50 
27 10 8 8 6 7 6 10 8 64 79.57 32 80.00 

28 10 7 8 8 9 6 8 5 60 75.38 36 90.00 
29 8 8 10 8 6 9 9 6 64 79.94 35 87.59 

30 5 8 10 8 7 7 8 6 58 71.95 34 85.00 

ร้อย
ละ 

84.96 76.06 86.15 73.95 66.67 68.35 83.87 64.50 1,814 75.56 909 75.75 

 
 จากตารางที่ 3  แสดงให้เห็นว่า  กลุ่มตัวอย่างท าคะแนนจากแบบทดสอบรายบทโดย

ภาพรวม ได้คะแนน  1,814  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  2,400  คะแนน   คิดเป็นร้อยละ 75.56  
และท าคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนรวม  909  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  1200  คะแนน 
คิดเป็นร้อย 75.75  ดังนั้นประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพใน
ขั้นทดลองภาคสนามมีค่าเท่ากับ  75.56/75.75 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  75/75  แสดงว่า
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพมีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ ตามสมมติฐานข้อที่ 1 
 
2. ผลกำรเปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรอ่ำนภำษำอังกฤษเพื่ออำชีพก่อนและหลังกำรทดลอง
ของกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 30 คน ผู้วิจัยให้กลุ่มทดลองท าแบบทดสอบความสามารถทางการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพก่อนและหลังการทดลอง ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกัน และมีคะแนน 40 

คะแนน จากนั้นจึงหาค่าผลต่างของคะแนน (D)  จากการทดสอบก่อนและหลังการใช้แบบฝึกเสริม
การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพและน าคะแนนที่ได้จากการทดสอบทั้งสองครั้งมาเปรียบเทียบ

ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของกลุ่มตัวอย่าง  ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที ่4  
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ตำรำงท่ี 4 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)และคะแนนผลต่างเฉลี่ย (D) 
     และค่าทดสอบของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 

 

การทดสอบ 
 

คะแนนเต็ม 
 

x  

 

S.D. 
 
 

t 

 

df 
 

Sig 

ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

40 
40 

15.63 
30.30 

3.06 
4.14 

 

18.99 
 

29 
 

0.000 

 *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4  แสดงให้เห็นว่า  คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของ
กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.63 ส่วนหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 30.30 ค่าผลต่างของคะแนนจากการทดสอบก่อนและ
หลังการใช้สูงสุดมีค่าเท่ากับ  22  และต่ าสุดมีค่าเท่ากับ  9  จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน แสดงว่า
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของกลุ่มตัวอย่างหลังจากใช้แบบฝึกเสริมทักษะการ
อ่าน สูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้ งนี้  มีวัตถุประสงค์เ พ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ    เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของกลุ่ม
ตัวอย่างก่อนและหลังการทดลองใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน   
 
1. สรุปผลกำรวิจัย 
 จากการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือดาชีพ สรุปผลได้ดังนี้ 
 
1.1 แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ  
75.56/75.75 แสดงว่าแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพมีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์
ดี 
1.2 ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของนักศึกษาหลังจากเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริม
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพสูงกว่าความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพของ
นักศึกษาก่อนเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
2. กำรอภิปรำยผล 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาความสามารถของนักศึกษาในการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ
ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ซ่ึงสามรถสรุปได้ดังนี้ 
 1) ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 75.56/75.75 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คืออยู่ในเกณฑ์ดีมาก  และค่า
ประสิทธิภาพตัวแรกสูงกว่าค่าประสิทธิภาพตัวหลังเล็กน้อย  หมายความว่านักศึกษาสามารถท า
แบบทดสอบท้ายบทเรียน  ทั้ง 8 บท  ได้คะแนนเฉลี่ย 75.75  สูงกว่าคะแนนที่ได้จากการท า
แบบทดสอบหลังเรียนเล็กน้อย 
 2) ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพจากกลุ่มตัวอย่างหลังจากเรียนโดยใช้
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพสูงกว่าความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือ
อาชีพก่อนการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านที่สร้างข้ึนมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
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 3) แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ  ส าหรับบทอ่านเป็นข้อมูลที่พัฒนาขึ้น  
โดยคัดเลือกได้สอดคล้องกับระดับของนักศึกษาและผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมด้านเนื้อหา  
หน้าที่และความเหมาะสมของระดับภาษาจากผู้เชี่ยวชาญ  ท าให้นักศึกษาได้ท ากิจกรรมขั้นก่อนอ่าน
และได้อ่านบทอ่านภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพที่สามารถพบเห็นได้จากสิ่งรอบตัว  แล้วสามารถเชื่อมโยง
ความรู้ที่มีอยู่ มีการบูรณาการผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนเตรียมไว้ให้  ท าให้นักศึกษาเกิดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3. ข้อเสนอแนะ 
 1) การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพให้มีรูปแบบที่น่าสนใจ
โดยเฉพาะภาพประกอบที่มีความชัดเจน  มีสีสันเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเรียน  และควรใช้สื่อ
ประกอบการอ่านใหม่ ๆ เช่น จากสื่อสิ่งพิมพ์รายวัน  นิตยสาร  วารสาร  แผ่นพับ  สื่อทาง
อินเตอร์เน็ต 
  2) ควรมีการปรับปรุงสื่อให้อยู่ในรูปแบบทักษะสัมพันธ์กล่าวคือ  เมื่อผู้เรียนอ่านเข้าใจแล้ว  
ควรจะได้ท ากิจกรรมที่มีความสอดคล้อง เพ่ือเป็นการทบทวนฝึกฝนมากขึ้น 
 3) ควรคัดเลือกบทอ่านที่มีความยากให้เหมาะสมกับระดับชั้น  และระดับความสามารถของ
นักศึกษา  เพราะจะช่วยให้นักศึกษามีแรงจูงใจในการอ่านมากกว่าบทอ่านที่มีความยาวเกินไป 
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