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ความหมาย 

ส่ือในชีวติประจ าวนั  หมายถึง  เอกสารประเภทเสียงและ
เอกสารจริงประเภทส่ิงพมิพ์ซ่ึงผลติขึน้มาเพือ่การส่ือสาร  ให้
ข้อมูล  แนะน า  ชักชวน  อย่างใดอย่างหน่ึง  ซ่ึง ศุภวรรณ   
สงวนแก้ว  ให้ความหมายของเอกสารจริงว่า คือเอกสารที่มิได้
ผลติเพือ่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาแต่ใช้ในการติดต่อส่ือสาร 
โดยแบ่งได้เป็น  2 ประเภท  ดังนี ้

  

  



1.เอกสารจริงประเภทเขียนหรือประเภทส่ิงตพีมิพ์  ได้แก่  
 



2.เอกสารจริงประเภทเสียง  ได้แก่  
 



ทฤษฎ/ีแนวคิด 

 

การใช้ส่ือในชีวติประจ าวนั 
 การน าเอกสารจริงมาใชใ้นการเรียนการ
สอน  ครูจะตอ้งสร้างสถานการณ์ใหผู้เ้รียนไดรั้บ
ประสบการณ์จากเอกสารจริง  ท่ีเหมือนหรือ
คลา้ยคลึง  กบัสถานการณ์ในชีวติจริง ควรมี
ลกัษณะดงัน้ี 



1.ความเหมาะสม
ของตัวสาร  

3.ความเหมาะสม
ตามล าดับขั้น  

2.ความเหมาะสมของงาน  

เนือ้หาและระดับของภาษา  จะต้อง
เหมาะสม  กบัความสามารถของผู้เรียน  

งานทีใ่ห้ผู้เรียนปฏบัิติน้ันจะต้องเหมาะสม
กบัความสามารถ และความสนใจของ

ผู้เรียน 

การจัดล าดับงานทีใ่ห้จะต้องเร่ิมจากงานที่
ซับซ้อนน้อยไปมาก 



ประโยชน์ของส่ือในชีวติประจ าวนั 

        การใชข้อ้ความจากเอกสารจริงนั้นเป็นส่วนหน่ึงของ
การส่ือสารในสถานการณ์จริงสถานการณ์หน่ึง ท่ีจะช่วย
ใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นตวัอยา่งในสถานการณ์จริงซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ต่อผูเ้รียนมาก  ดงัน้ี 



1.  ความสมบูรณ์และลกัษณะของขอ้ความจากเอกสารจริง   
 2.  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดพ้บกบัความหลากหลาย และ
ความเป็นธรรมชาติของขอ้ความเน่ืองจากผูเ้รียนมีโอกาส
เลือกเร่ืองตาม ความสนใจของตน   
 3.  เหมาะส าหรับการอ่านเพื่อความสนุกสนานหรือการอ่าน
นอกเวลา 
 4.  ขอ้ความในเอกสารจริงมีลกัษณะความซ ้ าซอ้น  ซ่ึงจะ
ช่วยในการฝึก     เดาความคิด 
 5.  ขอ้ความในเอกสารจริงจะช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนใช้
ความรู้เดิมในการเดาความหมาย 



6.  ขอ้ความในเอกสารจริงท่ีนกัเรียนคุน้เคยและสนใจ  ช่วย
ในดา้นความทรงจ าของผูเ้รียน  ซ่ึงผูเ้รียนจ าไดดี้ข้ึน 
7.  ผูเ้รียนไดป้ระสบการณ์จริงทางดา้นวฒันธรรม  เช่น  
วฒันธรรมในการทกัทาย เป็นตน้ 
8.  เอกสารจริงเป็นเคร่ืองช่วยเช่ือมระหวา่งความรู้ในชั้น
เรียน  และความสามารถท่ีจะส่ือภาษาในสถานการณ์จริงได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
9.  การท่ีผูเ้รียนไดมี้โอกาสใชภ้าษาในถานการณ์จริงจะท า
ใหเ้กิดแรงจูงใจในการเรียนเตม็ท่ีจะมีส่วนร่วมในการเรียน
การสอน 





การเลอืกใช้ส่ือในชีวติประจ าวนัในการเรียนการสอน 

การน าเอกสารจริงมาใช้มาใช้ในการเรียนการสอนมแีนวการเลอืกใช้ดงันี ้

1.ครูควรศึกษาจุดมุ่งหมายในการใช ้ เพ่ือจดัอนัดบัและประเทของเอกสาร
จริงท่ีตอ้งการใชไ้ดถู้กตอ้ง 
2.ควรดูความสั้นยาวของขอ้ความวา่เหมาะสมกบัระดบัชั้นของผูเ้รียนหรือไม่ 
3.ควรเป็นเร่ืองใหม่และทนัสมยั 
4.ควรเนน้ขอ้ความหรือเน้ือเร่ืองท่ีน่าเช่ือถือและเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
5.ควรหมอบหมายเอกสารจริงใหผู้เ้รียนไดฝึ้กท า  เพื่อเนน้การกระตุน้ให้
ผูเ้รียนมีความสนใจในการใชภ้าษามากข้ึน 



swaffar(1985)ได้กล่าวถึงเกณฑ์ในการเลอืกเอกสารจริงดังนี ้

1.คดัเลือกเอาเอกสารจริงท่ีมีขอ้ความเหมาะสมกบัวตัถุประสงคใ์นการสอน 
2.จ  าแนกประเภทและเร่ืองของลกัษณะเอกสารจริง โดยใหน้กัเรียนมีส่วนร่วม
ในการเลือกเอกสารจริง 
3.คดัเลือกขอ้ความท่ีผูเ้รียนมีความคุน้เคย เพราะท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจเร่ืองนั้นได้
เร็ว 
4.คดัเลือกขอ้ความท่ีมีความชดัเจน  สอดคลอ้งตามหลกัเหตุผล 
5.เป็นขอ้ความท่ีมีความเช่ือมโยงกบักิจกรรมท่ีเคยท าในชั้นเรียนมาก่อนแลว้ 
6.เลือกขอ้ความท่ีค านึงถึงศพัท ์ โครงสร้างท่ีผูเ้รียนคุน้เคยรวมทั้งหวัขอ้ท่ี
น่าสนใจ  เพื่อช่วยในดา้นความทรงจ าของนกัเรียน 



ศุวรรณ  สงวนแก้ว(2526)ได้สรุปการใช้เอกสารจริงในการสอนภาษา
ได้ดังนี ้

1.ใช้เป็นอุปกรณ์ส่ือให้ผู้เรียนเข้าถึงและเข้าใจภาษาและวฒันธรรม 

2.ใช้เป็นการสอนหลักส าหรับการสอนความเข้าใจภาษาและการเขียน 

3.ใช้เป็นตัวบทเรียนส าหรับสอนค าศัพท์  ส านวนภาษาและเนือ้เร่ือง 

4.ใช้เป็นอุปกรณ์การสอนเขียน   

5.ใช้เป็นแบบทดสอบเพือ่จะได้ทราบว่าส่ิงที่เรียนไปแล้วน้ัน  ผู้เรียนมีความ
เข้าใจมากน้อยเพยีงใด 



สาวติรี  วุฒิคะโร(2530)ได้กล่าวถึงการน าข้อความจากเอกสารจริงเพือ่ใช้ใน
การสอนภาษาไว้ดังนี ้

1.บทบาทของผู้สอน  ควรเป็นเพยีงผู้จัด   
ประสบการณ์จริงให้กบัผู้เรียนผู้สอนจึงเป็นเพยีง
ผู้ช้ีแนะเท่าน้ัน   
 2.ผู้สอนควรจัดให้มีกจิกรรมหลายๆ กจิกรรม  ที่
เน้นการส่ือสารหลงัจากที่ผู้เรียนได้อ่านเอกสาร
จริง 
3.อาจใช้เป็นบทเรียนเสริมบทเรียนที่เรียนมาแล้ว 



ก.    เอกสารประเภทเสียงและเอกสารจริงประเภทส่ิงพิมพซ่ึ์งผลิตข้ึนมา
เพื่อการส่ือสาร  ใหข้อ้มูล  แนะน า  ชกัชวน  อยา่งใดอยา่งหน่ึง 

ข. ส่ือการสอน ช่วยสร้างรากฐานท่ีเป็นรูปธรรมข้ึนในความคิดของผูเ้รียน 
การฟังเพียงอยา่งเดียวนั้น ผูเ้รียนจะตอ้งใชจิ้นตนาการเขา้ช่วยดว้ย   

ค. การถ่ายโยงความคิดหรือความรู้สึกใหเ้ห็นพอ้งตอ้งกนัของบุคคลหน่ึงไป
ยงับุคคลหน่ึง โดยผา่นช่องทางต่างๆ 

ง. ส่ือความหมายการส่ือความหมายในตนเอง เช่น การเขียน การคน้ควา้ 
การอ่านหนงัสือการส่ือความหมายระหวา่งบุคคล เช่น การคุยโทรศพัท ์
การคุย 

  
 

1.  ความหมายของส่ือในชีวติประจ าวนัข้อใดถูกต้อง  
 



  
 

2.  เอกสารจริงท่ีไดผ้ลิตในการเรียนการสอนภาษตาใชใ้นการ
ติดต่อส่ือสาร มีก่ีประเภท  

ก. มี 1 ประเภท 

ข. มี 2 ประเภท 

ค. มี 3 ประเภท 

ง. มี 4 ประเภท 



3.  ขอ้ไหนไม่ใช่การสร้างกิจกรรมจากเอกสารจริง 

ก. ความเหมาะสมของตวัสาร  

ข. ความเหมาะสมของงาน 

ค. ความเหมาะสมตามล าดบัชั้น 

ง. ความเหมาะสมของขอ้มูล 



4. ข้อใดไมใ่ชป่ระโยชน์ของส่ือในชีวิตประจ ำวนั 

ก. ควำมสมบรูณ์และลกัษณะของข้อควำมจำกเอกสำรจริง ท ำให้
ผู้ เรียนและ ผู้สอนมีอิสระในกำรเรียนกำรสอน 

ข. เหมำะส ำหรับกำรอำ่นเพ่ือควำมสนกุสนำนหรือกำรอ่ำนนอก
เวลำ 

ค. ข้อควำมในเอกสำรจริงจะชว่ยสง่เสริมให้ผู้ เรียนใช้ควำมรู้เดมิในกำร
ฝึกเดำควำมได้ 

ง. เน้ือหาและระดบัของภาษาจะตอ้งเหมาะสมในความสนใจ 



5. เอกสารประเภทเขียนหรือส่ิงตีพิมพข์อ้ใดถูกตอ้ง 

ก. บทสัมภาษณ์   

ข. ภาพยนตร์ โทรทศัน์ 

ค. โปสเตอร์ แผน่ป้าย รูปภาพ 

ง. เพลง สุนทรพจน์ รายการวิทย ุ



ถูกตอ้งค่ะ 

1 2 3 4 5 



ผดิค่ะ 

1 2 3 4 5 



ส้ินสุดการน าเสนอ
ขอบคุณค่ะ 


